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Przedmowa

Logistyka i administrowanie to jeden z podstawowych filarów funkcjonowa-
nia mediów. Obejmują ich zaplecze techniczne oraz organizacyjne, zarządzanie 
zasobami niezbędnymi do funkcjonowania i rozwoju każdego mediowego przed-
sięwzięcia.

W okresie nieodwracalnych zmian społecznych, prawnych i ekonomicznych 
zachodzących pod wpływem ekspansji technologii informacyjnych w mediach, 
logistyka nabiera nowego znaczenia. Globalizacja komunikacji, komercjalizacja 
i personalizacja przekazu oraz kwestie bezpieczeństwa IT stają się wiodącymi 
problemami w zarządzaniu firmami działającymi na tym szczególnym rynku. Stąd 
tak ważne są takie publikacje ekspertów jakie zawiera niniejsza monografia. 

W środowisku akademickim determinuje to potrzebę określenia granic tego, 
co powinno stanowić przedmiot edukacji związanej z logistyką oraz obszarem 
prowadzonych prac badawczych. W środowisku praktyków pozwala na śledze-
nie zmian z perspektywy nauki, co często przekłada się na istotne wdrożenia ko-
mercyjne. Logistyka mediów ma przecież bezpośredni związek z projektowaniem, 
budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych  
i telewizyjnych oraz nowych mediów. Ponadto ważną myślą przewodnią jest 
wskazanie kierunków tego: co trzeba badać, wiedzieć, w czym i jakich można 
upatrywać szans oraz zagrożeń symbiozy mediów z nowymi technologiami, z wir-
tualnym światem.

Różnorodność tematyczna prezentowanych zagadnień badawczych i prak-
tycznych wskazuje na kształtującą się tożsamość logistyki i administrowania w 
mediach, badań oraz celowość kontynuowania podobnych publikacji, których 
deficyt jest wyraźnie widoczny.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
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Wstęp 

Media są innowacyjnym sektorem gospodarki. Nadal dominują w nich: 
człowiek, kreatywny twórca, wymagający odbiorca i coraz wyraźniej nowocze-
sna technologia. Spójność i wzajemna zależność owych dominant jest łatwa do 
zauważenia. Postęp techniczny i inwazja technologii informacyjnych, jak nig-
dy dotąd, zmieniają oblicze mediów. Warsztat dziennikarza jest dzisiaj nieroze-
rwalnie zintegrowany z technologią. W tej sytuacji hybryda w postaci logistyki 
mediów łączącej elementy technologii informacyjnych, ekonomii, marketingu  
i zarządzania staje się naturalnym obszarem badawczym i edukacyjnym.

Stanowi to o tym, iż z punktu widzenia przedsiębiorstwa, jakim jest każda 
redakcja i związany z nią wydawca, które chce aktywnie uczestniczyć w życiu 
gospodarczym i wzmacniać swoją pozycję na wymagającym rynku, kluczowa 
jest budowa przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem innowacyjnych tech-
nologii i efektywe gospodarowanie kapitałem społecznym potrafiącym kreować 
zachowania innowacyjne ludzi i firm.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja obszarów badań i najnowszych re-
zultatów dotyczących szeroko pojętej logistyki i administrowania mediami. Na-
uka o zarządzaniu ma swoją własną specyfikę metodologiczną, przy czym roz-
różnienie działań praktycznych i poznawczych jest trudne i zależne od kontekstu 
poznania. Dlatego różnorodność podejść i obecność wielu metod opisujących 
różne obszary zarządzania mediami są i będą uzasadnione. Doświadczenia zgro-
madzone podczas realizacji programu studiów logistyka mediów i dziennikar-
stwa online utwierdzają w przekonaniu o konieczności prowadzenia dalszych 
badań w tym kierunku.

Niniejsza książka jest wynikiem pracy medioznawców i historyków me-
diów, badaczy związanych z technologiami informacyjnymi oraz badaniami  
w obszarze ekonomii i zarządzania mediami. Dobór tematyki nie jest przypad-
kowy, choć odbył się drogą naturalną. Udział autorów w tworzeniu niniejszej 
publikacji zdeterminowany był zainteresowaniami ewolucją mediów, rosnącym 
znaczeniem technologii informacyjnych w mediach i rynkowymi zachowaniami 
przedsiębiorstw mediowych. Wszyscy autorzy to uczestnicy konferencji Logi-
styka i administrowanie mediami, która odbyła się w październiku 2014 roku. 
Konferencję organizował Zakład Technologii Informacyjnych Mediów Instytutu 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej część publikacji (Lo-
gistyka — Technologie) prezentujemy autorów, którzy definiują kierunki zmian. 
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Refleksja T. Goban-Klasa zwraca uwagę na względność zachodzących proce-
sów —  „Termin „nowe technologie” (analogicznie do „nowych mediów”) jest 
historycznie relatywnym terminem, a logicznie należy do tzw. wyrażeń okazjo-
nalnych o znaczeniu zależnym od kontekstu. W związku z tym to, co dzisiaj jest 
uznawane za stare, niegdyś było nowe, a w ciągu rozwojowym może nawet być 
uznane za prekursorskie”. Jednocześnie utwierdza w przekonaniu, że dynamika 
zmian związanych z niezwykłą eksplozją technologii informacyjnych wkracza  
w każdy obszar gospodarki. 

Dalsze zachowania badaczy i nauczycieli akademickich wymagają uszcze-
gółowienia. „W środowisku akademickim stanowi to o potrzebie określenia gra-
nic tego, co powinno być przedmiotem edukacji związanej z logistyką, mającą 
bezpośredni związek z mediami — pisze W. Gogołek — w szczególności, co 
trzeba badać, wiedzieć, czego trzeba uczyć, w czym i jakich można upatrywać 
szans oraz zagrożeń symbiozy mediów z technologiami, z wirtualnym światem. 
Rozwiązaniem tak sformułowanego problemu w odniesieniu do edukacji i ba-
dań jest wyróżnienie podstawowych, aktualnych i przewidywanych, w gwał-
townie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, treści nauczania 
— głównego filaru tożsamości logistyki mediów”.

Rozważania T. Goban-Klasa i W. Gogołka uzupełniają I. Bogdanowicz,  
P. Makulski, O. Białek-Szwed i T. Górski, którzy przedstawią wybrane zagadnie-
nia związane z transformacją mediów i aplikacją technologii do praktyki dzien-
nikarskiej.

Część druga (Logistyka — Zarządzanie)  to publikacje autorów zajmują-
cych się teorią i praktyką zarządzania w dziedzinie mediów. Obszar ten rozciąga 
się od praktycznych tematów związanych z zarządzaniem mediami drukowany-
mi (T. Pawlicki i M. Firlej), poprzez źródła informacji (A. Żołnierski), marketing 
(A. Świątecki), do ergonomii informacji (J. Lewandowski, P. Lewandowska). 
W kontekście zachodzącej ewolucji refleksja dotycząca zmian organizacyjnych 
w pracy redakcji determinowanych cyfryzacją (T. Sławińska, W. Świerczyń-
ska-Głownia) oraz porównanie administrowania dziennikami „Rzeczpospolita” 
w latach 1920—1931 i po 1989 roku (M. Kledzik) jest logiczną konsekwencją 
trwającego procesu. 

Tę część kończy prognoza zmian w sektorze poligraficznym, oparta o model 
matematyczny uwzględniający dotychczasową charakterystykę procesu (W. Ce-
tera, B. Ziewiec, J. Grzegorek, M. Suskiewicz).

Liczny udział autorów, zróżnicowana tematyka materiałów dotyczących za-
rządzania mediami potwierdza aktualność problematyki i zbliża do zdefiniowa-
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nia zakresu prac badawczych i edukacji w ramach logistyki i administrowania 
(raczej zarządzania) mediami. Rozwój tego kierunku studiów, a w konsekwencji 
sukces jego absolwentów na rynku pracy to najważniejsze kryteria procesu dy-
daktycznego i prowadzonych prac badawczych. 

Zapewne obszar badawczy i edukacyjny logistyki mediów, ze względu na 
interdyscyplinarny charakter, będzie jeszcze budził wiele kontrowersji. Jednak 
logistyka mediów, pomimo trudnej do pogodzenia koegzystencji metod inżynier-
skich i nauk społecznych, już zapewniła sobie trwałą obecność w świecie pracy 
dziennikarskiej.

  

Wiesław Cetera
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Tomasz Goban-Klas

Logistyka — Technologie

To właśnie nowe technologie, 
wymagające nowych rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania, 

a także stały, innowacyjny charakter przedsiębiorstw mediowych, 
są dynamicznymi kryteriami  określającymi tożsamość logistyki mediów 

jako nowej dyscypliny naukowej.

Włodzimierz Gogołek
 Wprowadzenie do programu konferencji

Logistyka i administrowanie w mediach

Tomasz Goban-Klas

Galaktyka Gutenberga — logistyka mediów avant la lettre

Kiedy stare technologie były nowe

Termin „nowe technologie” (analogicznie do „nowych mediów”) jest histo-
rycznie relatywnym terminem (a logicznie należy do tzw. wyrażeń okazjonal-
nych, o znaczeniu zależnym od kontekstu). W związku z tym, to co dzisiaj jest 
uznawane za stare, niegdyś było nowe, a w ciągu rozwojowym może nawet być 
uznane za prekursorskie. Jego analiza może nie tylko wskazać na prapoczątki da-
nej dziedziny technologii i dyscypliny naukowej (medialnej), lecz także wzmoc-
nić poczucie tożsamości tejże jako dziedzica długiej tradycji jeszcze przed po-
wstaniem nazwy danej dziedziny, a zatem, jak mawiali Francuzi, avant la lettre 
(czyli przenośnie „zanim rzecz albo pojęcie otrzymały swą nazwę”).

 Teza, jaką tu przedstawiam i egzemplifikuję przykładem początków 
polskiego księgarstwa, wskazuje na książkę drukowaną, jej przygotowanie wy-
dawnicze, druk, kolportaż jako pre-logistykę w ogóle, a proto-logistykę mediów  
w szczególności.

Uzasadnienie 

Wynalazek Johannesa Gutenberga – tłoczenia kopii stron książki z zestawu 
ruchomych czcionek — oznaczał przełom, prawdziwą rewolucję w technologii 
wobec pierwowzoru — księgi rękopiśmiennej. Polegał on na tworzeniu seryj-
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nych kopii tekstu, co dawało możliwość oferowania rynkowi licznych rodzajów 
i identycznych w serii towarów dla zamierzonego, anonimowego i zwykle in-
dywidualnego odbiorcy. Uwaga G. Sartona, że „Drukowanie stworzyło po raz 
pierwszy możliwość opublikowania setek egzemplarzy, które były identyczne  
i do tego mogły się znaleźć w odległych miejscach”1, chwyta tę właśnie pionier-
skość druku jako technologii tworzenia seryjnej produkcji towarów do szerokie-
go rozpowszechniania.

To była nowa handlowa sytuacja. Wszystkie inne towary tworzone rzemieśl-
niczo wykazywały indywidualne cechy swego wytwórcy (choć były zwykle 
standaryzowane przez wzory kultury), były produkowane w jednym egzempla-
rzu lub co najwyżej w krótkich seriach (materiały, naczynia, broń), sprzedawane 
w krótkim przedziale czasowym. Książka drukowana natomiast była identyczna 
w swych kopiach egzemplarzowych, skierowana na szeroki rynek czytelniczy, 
także międzynarodowy (zwłaszcza druki łacińskie), gromadzona w specjalnych 
składach, dystrybuowana przez specjalistyczne sklepy (księgarnie), a czas sprze-
daży tytułu rozciągał się niejednokrotnie na kilkanaście miesięcy, a nawet na 
kilka lat.

Chociaż wynalazek Gutenberga pierwotnie stworzył jedynie nową instytucję 
medialną (drukarnię), to przecież szybko uzupełniły ją dwie inne — wydawnic-
two oraz księgarnia. Pierwsza (we współpracy z autorami i drukarniami) przygo-
towuje redakcyjnie, finansowo itp. książki, druga (we współpracy z drukarniami) 
zajmuje się kolportażem i ich sprzedażą. 

Mamy zatem logiczny ciąg: autorzy (piszą) — wydawcy (edytują) — dru-
karze (drukują) — księgarze (rozpowszechniają) — odbiorcy (czytają). Była to  
i jest produkcja coraz bardziej maszynowa i przemysłowa (udoskonalenia techno-
logii druku), regulowana (cenzura, prawa autorskie), coraz bardziej produktowo 
zróżnicowana (tysiące tytułów rocznie w danym kraju), zaopatrująca indywidu-
alne i zbiorowe księgozbiory, w tym nową formę korzystania przez czytelników 
— pożyczanie książek w bibliotekach, a nawet specjalnych placówkach — wy-
pożyczalniach.

Książką zajmuje się specjalna dyscyplina — „bibliologia”, po polsku zwana 
niekiedy księgoznawstwem. Jednak mimo, że bibliolodzy badają rękopisy i dru-
ki, sprawa księgarstwa (dystrybucji) jest w niej ujmowana zwykle z perspektywy 
kulturoznawczej, a nie logistycznej. (chociaż na nią zasługuje). 

Nazwę „bibliologia” wprowadził francuski uczony Gabriel Peignot w XVII 
wieku2 , obejmując nią subdyscypliny: 

— bibliopojeje, czyli wiedzę o tworzeniu książek,
— typografię, czyli naukę o drukarstwie,

1 E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa 2004, s. 59.
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Peignot (2014.09.25)
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— bibliopolie, czyli naukę o księgarstwie,
— bibliografię, czyli znajomość książek (wiedza o książkach).
Dwie z nich, bibliopojeja oraz bibliopolia, są silnie powiązane. Wydawca 

podejmuje decyzje wedle swego rozeznania rynku wydawniczego, a ten jest do-
meną działania księgarza — bibliopola. Powodzenie sprzedaży książki zależy  
w ogromnej mierze od aktywności księgarskiej — form promocji książki, eks-
pozycji w oknach księgarni, udostępniania na półkach, organizowania spotkań 
autorskich, szybkości pozyskiwania nowości itd. Dlatego nierzadko, a dawniej 
bywało to niemal regułą, wielkie księgarnie były prowadzone przez wielkich wy-
dawców. W Polsce od XIX wieku należała do nich firma wydawnicza Goebeth-
ner i Wolf. 

„Dystrybucja książki — produktu medialnego — doskonale spełnia warun-
ki wskazywane w definicji logistyki w kilkakrotnie wznawianym podręczniku 
prof. Martina Christophera (1992—2012)3: „Logistics is the process of strategi-
cally managing the procurement, movement and storage of materials, parts and 
finished inventory (and the related information flows) through the organisation 
and its marketing channels in such a way that current and future profitability are 
maximised through the cost-effective fulfilment of orders”4.

Christopher dodaje: „Logistics and supply chain management are not new 
ideas. From the building of the pyramids to the relief of hunger in Africa, the 
principles underpinning the effective flow of materials and information to meet 
the requirements of customers have altered little”.

Można zatem uznać wydawanie, drukowanie i dystrybuowanie książki jako 
towaru handlowego za wdrażanie praktyki logistycznej avant la lettre, długo 
przed powstaniem terminu, ale wykazującej niezwykłe talenty użytkowników 
wynalazku Gutenberga. Choć książka drukowana silnie zdefiniowała kulturę no-
woczesnego świata tworząc wedle określenia Marshalla McLuhana Galaktykę 
Gutenberga5, to przecież bardziej interesowano się jej wpływem  politycznym, 
społecznym, kulturowym, mniej ekonomiką książki, a jeszcze mniej jej logisty-
ką. Wydawała się tak naturalna i prosta — autor sobie pisze, wydawca wydaje, 
drukarz drukuje, kolporter kolportuje, księgarz sprzedaje, czytelnik kupuje.

W rzeczywistości od pierwszych dni wynalazek Gutenberga ukazywał swą 
zależność od wskazanego logicznego ciągu (rękopis, edycja, druk, dostawa, 
sprzedaż), ale jeszcze nieukształtowanego i niesprawnego. Najlepszym dowo-
dem jest los wielkiego wynalazcy — Gutenberg zbankrutował, został wygnany  
z rodzinnego miasta, a uznanie zyskał dopiero tuż przed śmiercią.

Był zatem zręcznym rzemieślnikiem, złotnikiem, wynalazcą, lecz nieudol-
nym przedsiębiorcą. Owoce  jego wynalazku zebrał jego wspólnik, Johan Fuks, 

3 M. Christopher, Logistics & Supply Chain Management, London 2010, s. 1.
4 Tamże, s. 1.
5 M. McLuhan, The Guternberg Galaxy; The Making of Typographic Man, Toronto 1962.
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bankier oraz kolejni drukarze oraz — co warto podkreślić — wydawcy oraz bi-
bliopole, czyli księgarze.

Jeżeli przyjąć charakterystykę logistyki jako proces planowania, realizo-
wania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu su-
rowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu 
pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta6, to 
za pierwszą sferę cywilnych (towarowych) działań logistycznych należy uznać 
właśnie drukarstwo i księgarstwo, czyli produkcję i dystrybucję produktów me-
dialnych (tekstów powielanych) tworzonych przez autorów, ale przekazywanych 
przez nich do instytucji medialnych nowego typu — wydawnictw (planowanie, 
edycja, kontrola), drukarni (produkcja), księgarni (dystrybucja). Podkreślmy raz 
jeszcze, że to książka była pierwszym w historii ludzkości produktem tworzo-
nym masowo (standardowe, identyczne kopie) dla szerokiego rynku (anonimo-
wych nabywców i to z wielu krajów) z wyznaczoną ceną.  

Można zatem powiedzieć, że wydawcy od początku drukarstwa patrzyli na 
swą działalność w logistyczny sposób, widząc w niej łańcuch wartości dodawa-
nej: autor i jego tekst — redakcja i edycja — prawa i umowy autorskie, plano-
wanie nakładu i dystrybucji oraz promocji — drukowanie (sprzęt, personel, ma-
teriały itd.) — dystrybucja do punktów sprzedaży (i rozsyłania prenumeratorom) 
— ekspozycja w księgarniach — zbieranie danych finansowych itd.

To tylko szkic analizy rewolucji książki drukowanej z punktu widzenia daw-
nej (avant la lettre) i dzisiejszej logistyki medialnej. Nie tylko problemy tech-
niczne drukarstwa, edytorstwa (czcionki, formatowanie itd.), sprzedaży, rekla-
my i marketingu, lecz także organizacji całego procesu — od wydawnictwa do 
czytelnika (bibliotek), z uwzględnieniem pozycji autora, to jak mniemam dobry 
punkt wyjścia do objaśnienia, czym jest logistyka mediów.

Z pewnością dobrą ilustracją tego punktu wyjścia są — nader rzadkie — gra-
fiki przedstawiające pakowanie i wysyłanie książek. Uświadamiają one, że książ-
ka to nie tylko tekst, lecz także sporej wagi przedmiot materialny, który musi być 
przewożony, rozwożony, rozkładany, umieszczany na półkach itd. Wymaga on 
większej troski niż na przykład transport cegieł, a także innych, często dalekich 
dróg dystrybucji. Książka była też pierwszym towarem masowym zamawianym 
nie wedle znanych cech (czyli bez przeglądnięcia), ale wedle marki wydawcy, 
nazwiska autora, tematyki. Logistyka produkcji, dystrybucji i sprzedaży (nie tyl-
ko bezpośredniej, lecz także subskrybenckiej, tak osobom prywatnym jak biblio-
tekom i innym instytucjom) wymagała wielkiej inwencji, talentów, zaradności  
i umiejętności prognozowania popytu.

Logistyczna perspektywa w analizie wydawania i dystrybuowania druko-
wanych książek interesująco wzbogaca tradycyjną historię książki, ale daje też 

6 J. J. Coyle, E. J. Bardi, J. C. Langrey Jr.,  Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002, s. 
51 i 52.
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podkład do analizy dzisiejszej transformacji książki i księgarni, które zamieniły 
się  w e-booka i e-księgarnię. Tu następuje dematerializacja przedmiotu „książ-
ka”, a zatem i dróg jego dystrybucji. Nie jest ona wykluczająca — oprócz e-ksią-
żek nadal są książki, księgarnia nie jest tylko miejscem sprzedaży pojedynczych 
egzemplarzy, ale miejscem, gdzie można przeglądać całe półki książek, odbywać 
okazjonalne spotkania i coraz częściej napić się kawy czy herbaty. Zaspakaja inne 
potrzeby, jest więc komplementarna, choć staroświecka wobec nowej formy.

Przedstawię w najkrótszym możliwie zarysie taką transformację na przykła-
dzie najstarszej księgarni w Europie, a na pewno najstarszej w Polsce, księgarni 
zlokalizowanej — a jakżeby inaczej — w Krakowie, na Rynku Głównym 23.

W 1610 roku w kamienicy kromerowskiej powstała księgarnia Franciszka 
Jakuba Mercenicha. Księgarnia w tym lokalu, choć z przerwami i zmianami wła-
ścicieli/operatorów, działa do dzisiaj, jest więc to miejsce wykazujące genius 
loci — spotkania księgarza i czytelnika od ponad 400 lat7. Staje się nie tylko 
miejscem sprzedaży, lecz także spotkania — zwykle czytelnika z księgarzem, 
okazjonalnie również z autorem poczytnego dzieła. Na jej zapleczu mieści się 
stale powiększający się skład ksiąg, który współcześnie przenosi się do odle-
głych hurtowni. 

Pierwotnie w Krakowie, mieście pierwszego polskiego uniwersytetu i sto-
licy kraju, kopiowano dzieła wielu starożytnych filozofów, dystrybuowano je za 
pośrednictwem mających upoważnienie uczelni tzw. stationarii. W mieście tym 
powstała też pierwsza polska drukarnia, a w XVI i XVII wieku składy księgar-
skie mieściły się przy Rynku Głównym. Do pierwszej połowy XVII wieku wy-
łącznie Kraków był centrum handlu książkami. 

W kamienicy pod dzisiejszym adresem Rynek Główny 23 działały te, któ-
rych historia stanowi obraz kultury miasta, jego rozwoju ekonomicznego i go-
spodarczego oraz roli księgarzy w różnych wiekach i czasach. Księgarnia Ma-
tras ulokowana w tym właśnie miejscu szczyci się mianem najstarszej księgarni 
w całej Europie!, a „katedrą książki” nazwał ją jeden z największych pisarzy 
współczesnych — Carlos Fuentes. Pod datą 14 maja 2002 roku od takich właśnie 
słów rozpoczął wpis do księgi pamiątkowej Matrasu: „A Matras, Catedral del 
libro”.

Analizując rejestry celne i księgi szosu, dwa najważniejsze źródła informacji 
o historii księgarstwa krakowskiego, udało się zestawić nazwiska 111 krakowian, 
którzy zajmowali się sprzedażą książek w pierwszej połowie XVII wieku. Byli 
wśród nich tzw. sortymentyści, którzy prócz książek kupowanych u drukarzy 
polskich, zwłaszcza krakowskich, sprowadzali je także z zagranicy. Krakowskie 
biblioteki sprowadzały książki bezpośrednio z zagranicy, ale zwykle nabywano 
je u miejscowych bibliopolów (księgarzy). Sortymentyści krakowscy przywozili 

7 R. Żurkowa, Księgarnie krakowskie w kamienicy kromerowskiej, [w:] Historia krakow-
skiej księgarni 1610–2010, Warszawa 2010, s. 21—49.
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wydawnictwa drukowane m.in. z międzynarodowych targów we Frankfurcie nad 
Menem.  

W sumie, jak obliczyła R. Żurkowa, w latach 1600—1619 na rynek księ-
garski Krakowa dotarły głównie z Frankfurtu 152 transporty wydawnictw dru-
kowanych w 444 opakowaniach8. Opakowaniem mogła być olbrzymia skrzynia 
załadowana na jeden wóz zaprzęgnięty w kilka koni albo fasa lub faska (beczka), 
bela, węzeł lub pudło ksiąg.

Warto zaznaczyć, że na targach we Frankfurcie nad Menem wystawiano 
również książki tłoczone w Krakowie. Było ich jednak niewiele. Zwykle książki 
te transportowano przy tzw. resdomesticas, czyli bagażach osobistych księga-
rzy. 

Franciszek Jakub Mercenich w kwietniu 1610 roku otrzymał krakowskie 
obywatelstwo, które umożliwiło mu otwarcie księgarni pod własnym szyldem. 
Ulokował ją w wynajętych pomieszczeniach domu należącego do rajcy krakow-
skiego Ludwika Kromera. Dlatego od nazwiska właściciela kamienicę tę do po-
czątku XVIII wieku nazywano kromerowską.

Pomieszczenia wynajęte przez Mercenicha były dosyć przestronne, a mia-
nowicie: „Sklep na ulicę, otworzysty, w którym księgi przedaje, izba nad tym-
że sklepem na pierwszym piętrze z okny na ulicę, kuchnia z izby tejże, sklep,  
z tegoż sklepu, na strychu komora dla czeladzi, piwnica cała pod wielką izbą, 
składanie i układanie wolne towarów w sieni” oraz strychu w sąsiedniej kamie-
nicy należącej do Hieronima Conrada (dzisiaj Rynek 24).

W latach 1603—1619 na ten krakowski adres przysłano 41 transportów 
książek, w 130 opakowaniach pochodzących głównie z Frankfurtu9.

Można więc księgarstwo (krakowskie) uznać za praktyczne działanie logi-
styczne w zakresie polskich mediów10.

  
Kiedy nowa technologia łączy się ze starą

Księgarnię nowego typu — elektroniczny katalog połączony z systemem 
płatności — wprowadził na amerykański rynek Jeff Bezos w 1995 roku pod na-
zwą Amazon.com. Od początku nie zamierzał sprzedawać tylko książek, ale z 
analizy możliwości handlu elektronicznego właśnie książka — z uwagi na swój 
charakter jako towaru — najlepiej nadawała się do takiej sprzedaży. Była to wów-
czas wyłącznie książka drukowana. Bezos nie prowadził jednak księgarni jako 
takiej (był to przedmiot sporu z Burness and Noble, największej sieci księgarni 
amerykańskich), ale skład — magazyn — książek (powrót do przeszłości), skąd 
rozsyłano książki. Czytnik Kindle i e-booki wprowadził w 2007 roku. Bez wąt-

8 Tamże, s. 23.
9 Tamże, s. 24.
10  Proto- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający pierwszeństwo w czasie, ko-

lejności, stanowisku itp. tego, o czym mówi drugi człon wyrazu», http://sjp.pwn.pl/sjp/proto-
;2509037 (2015.09.25).
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pienia działanie Amazon.com jest realizacją logistyki mediów najwyższej próby 
i wielkiej złożoności.

Także i krakowska księgarnia nie zastygła w tradycyjnej formie. Gdy sta-
ła się księgarnią Matras, nadal sprzedaje książki, jest jednym z „punktów do-
stępowych” ogólnopolskiej sieci księgarskiej, ma także swoją stronę interneto-
wą — www.Matras.pl. Tak więc stara technologia odżywa w nowej formie, ale  
i ożywia starą — można w e-Matrasie zamawiać e-booki (nowa—nowa), zama-
wiać książki drukowane (nowa—stara), kupować też tradycyjne publikacje dru-
kowane (stara—stara), a przez terminale zamawiać oba rodzaje (stara—nowa—
stara—nowa).

Analogicznie do logistycznego planowania obrotem książek można rozpa-
trywać jeszcze bardziej dystrybucyjnie skomplikowany przypadek — kolportaż 
prasy, zwłaszcza codziennej. W Krakowie powstała także pierwsza drukowana 
gazeta „Merkuriusz Polski, dzieje całego świata w sobie zawierający”, okazał się 
jednak efemerydą, miał krótki żywot. Potrzebne było udoskonalenie dystrybucji, 
a ona wymagała lepszej sieci pocztowej (subskrybcje) i powstania nowej formy 
sklepu medialnego — kiosku gazetowego. To z kolei już dziedzina logistyki pra-
sowej, wchodzącej w zakres szeroko i nowocześnie rozumianego prasoznawstwa. 
Zmiany na rynku prasy, powstanie tzw. e-wydań, zrodziły nową formę kiosku 
— e-kiosk, występującą w Polsce pod różnymi nazwami (m.in. Piano). Stanowi 
to kolejne wyzwanie dla logistyki mediów. 

Z tych nader zwięzłych wywodów wynika teza o celowości rozwijania lo-
gistyki mediów jako subdyscypliny w ramach nauk o mediach (i komunikacji 
społecznej), w połączeniu z właściwą dziedziną logistyki per se (materiałowej), 
nauk o zarządzaniu (w tym zarządzaniu mediami) oraz informatyki stosowanej.

 
Pro domo sua

Czytelnik wybaczy, że dodam osobistą uwagę do dziejów kamienicy na 
Rynku Głównym 23 w Krakowie. W latach 1970—1980 oprócz księgarni Dom 
Książki na parterze, na dwóch piętrach działał Ośrodek Badań Prasoznawczych, 
główne centrum ówczesnych polskich badań medioznawczych. Kierował nim 
profesor Walery Pisarek, a Tomasz Goban-Klas pełnił w nim funkcję zastępcy 
dyrektora i sekretarza naukowego. Ośrodek miał wielu znakomitych pracowni-
ków, m.in. dr. Jerzego Bralczyka, oraz współpracowników z Uniwersytetu War-
szawskiego. Organem naukowym były ukazujące się od 1957 roku do dzisiaj 
„Zeszyty Prasoznawcze”, w serii wydawniczej opublikowano m.in. rozprawę 
red. Ignacego Krasickiego Prasa jako towar i przedsiębiorstwo (1973). Można ją 
uznać za pionierskie studium logistyki prasy, oczywiście avant la lettre.

Widać duch wielkiego bibliopola Mercenicha, duch kamienicy kromerow-
skiej stymulował rozwój badań prasoznawczo-medioznawczych w Krakowie i 
poza nim. 
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Logistyka mediów i administrowanie w mediach. Technologie

Wszystkie najważniejsze problemy związane z projektowaniem, budową 
i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i tele-
wizyjnych oraz nowych mediów są uwarunkowane logistyką i zarządzaniem. 
Chodzi tu o zaplecze organizacyjne i techniczne zastosowań technologii głównie 
informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów 
multimedialnych. W środowisku akademickim stanowi to o potrzebie określenia 
granic tego, co powinno być przedmiotem edukacji związanej z logistyką mającą 
bezpośredni związek z mediami. W szczególności istotne jest wskazanie: co trze-
ba badać, wiedzieć, czego trzeba uczyć, w czym i jakich można upatrywać szans 
oraz zagrożeń symbiozy mediów z technologiami, z wirtualnym światem. Roz-
wiązaniem tak sformułowanego problemu w odniesieniu do edukacji i badań jest 
wyróżnienie podstawowych, aktualnych i przewidywanych, w gwałtownie zmie-
niających się uwarunkowaniach technologicznych, treści nauczania1  — główne-
go filaru tożsamości logistyki mediów.

Determinanty

Analizując tytułową problematykę — Logistyka mediów i administrowanie 
w mediach — wyróżniono podstawowe determinanty funkcjonowania mediów 
traktowanych jako organizacje, specyficzne firmy funkcjonujące w rynkowej rze-
czywistości kraju. Wśród dwóch grup owych determinant jako pierwszą wskaza-
no zarządzanie firmą mediową z uwzględnieniem ważnej roli właściciela firmy  
i misji, jaką wyznaczył ustawodawca polskim mediom. Drugą grupą determinant 
jest organizacja, struktura firmy mediowej. 

Obie wyróżnione determinanty mają bezpośrednio wpływ na zarządzanie tre-
ściami — przedmiotem pracy każdej instytucji mediowej. W szczególności cho-
dzi tu o gromadzenie informacji, jej opracowywanie/przetwarzanie, autocenzurę 
oraz o dystrybucję informacji. W ramach zarządzania treściami należy podkreślić 
rolę ogólnie rozumianych technologii, które są wykorzystywane — w różnym 
zakresie — we wszystkich mediach: druk, radio, TV i nowe media. Przyjęto, iż 
podstawowym narzędziem współczesnych mediów są technologie informacyjne 
(IT) oraz że wspomniane wcześniej media zostały dostatecznie zdefiniowane w 
obszernej literaturze2. Traktując tę przesłankę jako podstawę wyróżnienia głów-

1 W. Gogołek, W. Cetera, Leksykon tematyczny zarządzanie, IT, Warszawa 2014.
2 Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, 

KRRiT, 26 sierpnia 2005, s. 14; T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 18—
21; M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediow, War-
szawa 1991, s. 12; W. Gogołek, Komunikacja sieciowa: uwarunkowania, kategorie i paradoksy, 
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nych uwarunkowań produkcji mediowej, a szczególnie produkcji w ramach no-
wych mediów, należy wymienić: kompetencje kadry; organizacja — własność, 
finansowanie, zarządzanie; sprzężenie zwrotne, komunikacja, personalizacja; 
misja; oczekiwania odbiorców oraz stosowane technologie (KOSMOS).

Zakres nauczania

Przyjęte i dotychczas realizowane (od 2012 r. w Instytucie Dziennikarstwa 
UW) bloki tematyczne w ramach kierunku Logistyka Mediów (LM), poza przed-
miotami specjalistycznymi, obejmują standardowo określone przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymagania dla logistyki  jako kierunku studiów, 
są to:

Matematyka, Statystyka,
Podstawy prawa, 
IT, 
Bezpieczeństwo (IT, organizacji),
Fizyka, 
Ekonomia,
Metody optymalizacji, 
Prawo prasowe i autorskie, 
Inżynieria systemów i analizy systemowej,
Marketing, 
Technologie informacyjne mediów (Internet), 
Zarządzanie produkcją i usługami,
Logistyka zaopatrzenia, 
Logistyka produkcji,
Ekonomika transportu, 
Logistyka dystrybucji,
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce,
Projektowanie procesów,
Finanse i rachunkowość.

W ramach dwóch specjalizacji kierunku LM są realizowane dwa bloki te-
matyczne — Technologie informacyjne mediów oraz Logistyka i marketing me-
dialny (tab. 1).

 

Warszawa 2010, s. 307.
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Tabela 1. Bloki tematyczne  kierunku Logistyka Mediów (2014 r.) 

Technologie informacyjne mediów Logistyka i marketing medialny

Podstawy budowy i eksploatacji sprzętu 
radiowego i telewizyjnego Public relations

Zarządzanie projektami internetowymi Retoryka praktyczna

Edytory mediów CMS i nawigacja stron Gatunki dziennikarskie

Podstawy programowania komputerów Marketing w mediach

Podstawy budowy i eksploatacji sprzętu 
teleinformatycznego Usługi komercyjne w sieci

Komunikacja sieciowa Projektowanie procesów w marketingu

Multimedia (dźwięk, obraz, grafika, wideo) Zarządzanie kryzysowe w logistyce

Bazy danych Ekonomika środków przekazu

Narzędzia mobilne w nowych mediach Logistyka obsługi klienta

Społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw medialnych

Kultura językowa

Reklama

Źródło: opracowanie własne.

Doskonalenie/aktualizacja treści nauczania

Dwuletnie doświadczenia z realizacji procesu dydaktycznego w ramach LM 
oraz wyniki ciągłej diagnozy oczekiwań rynku pracy mediów dowodzą koniecz-
ności doskonalenia przyjętego zakresu i treści przedmiotów kierunku. Ponadto 
mając na uwadze proces produkcji firm mediowych, a szczególnie firm związa-
nych z nowymi mediami, wyróżniono główne kierunki uzupełnień przedmiotów 
nauczania. Są to: 

— systemy wynikające z nieustającej ewolucji narzędzi wyposażonych  
w spolegliwy/życzliwy interfejs3, pozwalający każdemu zbierać/rejestrować in-
formacje oraz korzystać z mediów/treści sieciowych w dowolnym miejscu i cza-
sie,

3 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa, s. 91 [w:] P. Kuczma, W. Gogołek, Informacyjny 
potencjał sieci — na przykładzie wyborów prezydenckich 2010, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 
4(43), Warszawa 2010, s. 35—49.
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— narzędzia rafinacji, weryfikacji źródeł informacji, w szczególności za-
sobów Big Data. Budowanie świadomości tego, że źródła, w tym Internet,  roz-
powszechniają zarówno prawdziwe i rzetelnie przygotowane informacje, jak  
i kłamstwa oraz dezinformację. Celem jest wydobywanie prawdziwych i warto-
ściowych informacji,

— wiedza o potencjale autonomii maszyn wspomagających produkcję wy-
dawnictw/redakcji4. Na przykład autonomiczne tworzenie komunikatów przez 
maszyny,

— bezpieczeństwo, głównie teleinformatyczne wobec aktualnych, zmienia-
jących się zagrożeń5,

— potencjał informacyjny globalnego, niewidzialnego, otaczającego sie-
ciowego środowiska budowanego przez rozprzestrzeniane inteligentnych czujni-
ków, kamer, baz danych i centrów kontrolujących Internet rzeczy6,

— aktywna komunikacja, a w niej Augmented Reality�  — nowy interfejs in-
formacyjny — doskonalący wejście ludzi do hybrydy przestrzeni świata rzeczy-
wistego i wirtualnego przez wykorzystanie przenośnych/ubieralnych, a wkrótce 
implantowanych technologii. 

Specjaliści/absolwenci LM powinni być świadomi pozytywnych i nega-
tywnych trendów wpływu cyfrowych zmian na rolę mediów. Obejmuje to zro-
zumienie rewolucyjnych zmian, będących obecnie w znacznej części pochodną 
funkcjonowania nowych mediów, w najbardziej ludzkich interakcjach (szacu-
nek, nienawiść, miłość, zazdrość); wpływu nowych technologii (np. ergonomii) 
na zdrowie8; 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.

Siła perswazji nowych mediów, w tym potencjału IT, stwarza konieczne do 
uświadomienia obawy o etykę międzyludzkich kontaktów, terror, a nawet zbrod-
nie.

 Nowe media będą używane jako najbardziej efektywne narzędzie kontroli 
umysłu, jakiego na naszej planecie nikt wcześniej nie doświadczył. Spowodują 
fundamentalne zagrożenia: rosnącej dominacji/kontroli rządowej/właścicieli me-
diów dla wolności słowa, swobodnego zrzeszania się i zgromadzeń, wynikające 

4 W. Gogołek, Komunikacja sieciowa,  s. 221.
5 Tamże, s. 231.
6 F. daCosta, Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Eve-

rything, Berkeley 2013.
7 T. Snider, Augmented Reality 180 Success Secrets 180 Most Asked Questions On Au-

gmented Reality What You Need To Know, 2013.
8 Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, Ekspertyza Ośrodka 

Rozwoju Edukacji, Warszawa,sierpień,www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_pho-
cadownload&view=category&download=1952:wpyw-e-podrcznikw-na-rozwj-psychosoma-
tyczny-uczniw&id=158:e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776 (2014.08.25)
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z nadzoru i kontroli, utraty prywatności, podziału obywateli na obserwatorów  
i obserwowanych.

Zasygnalizowany, obowiązujący zakres nauczania w ramach LM oraz pod-
kreślone nowe wyzwania dla dydaktyki LM wskazują na możliwość zarysowania 
aktualnie podstawowych treści nauczania LM. Są to:

— zmiany mediów są/będą funkcją środowiska prawnego, politycznego, 
gospodarczego jako całości — nauka w zakresie prawa, polityki i gospodarki,

— za dekadę Internet stanie się naturalną częścią naszego życia, tak natural-
ną (i niezbędną) jak oddychanie — nauka w zakresie IT,

— decyzje coraz bardziej uzależnione od aktywnych systemów współpracu-
jących urządzeń. Staną się one rozszerzeniem ludzkiego ciała i systemu nerwo-
wego — nauka w zakresie urządzeń mobilnych i sensorów, potencjału nowych 
technologii, 

— utrata prywatności, więcej regulacji, mniej komunikacji face-to-face — 
nauka w zakresie komunikacji sieciowej, 

— Deep packet inspection� (DPI) — monitorowanie wszystkich przekazów 
cyfrowych — nauka w zakresie zapewnienia warunków do swobodnej transmisji 
cyfrowej,

— Internet instrumentem kontroli nie wolności — nauka w zakresie umie-
jętności ograniczania kontroli, gromadzenia i dystrybucji informacji, 

— prawa autorskie10 — prawo,
— zarządzanie, uzyskiwanie środków finansowych, mechanizmy obrotu 

pieniędzmi w sieci (np. płatności online) — zarządzanie, ekonomia.
Jako uzupełniające treści nauczania celowe jest:
— tworzenie tymczasowych/spontanicznych globalnych rynków, które 

funkcjonalnie i materialnie będą doskonalić funkcjonowanie mediów; 
— tworzenie globalnych mechanizmów interakcji społecznych, które po-

konują bariery kulturowe, polityczne i religijne w celu poprawy stosunków mię-
dzyludzkich; 

— edukacja w zakresie możliwości gromadzenia i dystrybucji informacji; 
— korzystanie z edukacyjnych funkcji mediów — globalna klasa; 
— edukacja medialna; umiejętność poprawnego i jak najpełniejszego korzy-

stania z potencjału współczesnych mediów;
— budowanie świadomości strukturalnego bezrobocia — elastyczność do-

stosowania do technologii lub umiejętność przekwalifikowania;
— westernizacja — nowe media wraz z Internetem wzmocnią „angielski” 

w każdym zakresie,  od języka przez kulturę do biznesu. Celowe włączenie me-
chanizmów dostępnych w logistyce w trosce o tożsamość narodową odbiorców 
współczesnych  mediów. 

9 K. Roebuck, Deep Packet Inspection: High-impact Strategies – What You Need to Know, 2011.
10  A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle 

ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013.
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— „Plan B” — wiedza, jak pracować i żyć korzystając z IT, jak naprawić 
sieć, także jak pracować poza siecią. Elementarne umiejętności codziennego ży-
cia i pracy bez wspomagania technologiami informacyjnymi — technologiczny 
survival. 

Podsumowanie

Wśród podstawowych treści nauczania w zakresie logistyki mediów, które 
są głównym filarem tożsamości tego kierunku studiów konieczne pozostaje za-
chowanie w programie nauczania standardowych podstaw programowych, które 
obowiązują studia logistyczne. Niezbędnym uzupełnieniem są wnioski z ciągłe-
go monitorowania stanu i potrzeb rynku mediów w Polsce i na świecie. Stanowi 
to o konieczności permanentnej aktualizacji sylabusów z zachowaniem ścisłego 
związku przedmiotu nauczania z praktyką dziennikarską. W szczególności cho-
dzi tu o nowe wyzwania (mobilność, finansowanie, konwergencja), rozwiązanie 
problemu kadr nauczycielskich i dysponowanie stosownym zapleczem nauko-
wo-dydaktycznym. 
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Newralgiczne punkty w przepływie informacji między jednostka-
mi samorządu terytorialnego a mediami (z warsztatu badacza) 

W artykule zaprezentowano wyodrębniony fragment z własnych badań te-
renowych, które zostały zakończone w 2014 roku. W ponad 30 pogłębionych 
wywiadach, przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: 
JST) w województwie mazowieckim, rozmówcami były osoby reprezentujące 
JST w relacjach z mediami.   

Przepływ informacji, jeden z elementów systemu logistycznego organizacji, 
od kilku dekad jest silnie  i efektywnie  wspierany przez technologie informa-
tyczne (rys.1) 

Rys. 1. Nowe technologie a przepływ informacji.
Źródło: opracowanie własne.

Natomiast w obszarze ochrony JST przed kryzysem w komunikowaniu się 
brakuje zarówno kompleksowego wsparcia technologicznego, jak i podstawo-
wych regulacji w zakresie relacji JST z mediami. 

Dynamika procesów zarządczych, jako jeden z klasycznych problemów za-
rządzania, wynika ze zmian, które zachodzą  w samej organizacji i w jej oto-
czeniu. Kiedy Alberto Lozano Platonoff pisał o zarządzaniu dynamicznym jako 
nowym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, charakteryzował system 
przepływu informacji zarządczej jako strukturę, która precyzyjnie opisuje po-
szczególne elementy — informację, adresata informacji, czas, sposób przekazu1. 
Analogicznie należałoby się spodziewać, że w profesjonalnie zarządzanej JST 
system przepływu informacji ma określoną strukturę w strategii komunikowania 
się z otoczeniem zewnętrznym, w tym z mediami. 

W typowych warunkach JST komunikują się ze społecznością lokalną bez-
pośrednio i pośrednio poprzez media, przede wszystkim własne i lokalne (rys. 

1 A. L. Platonoff, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębior-
stwem, Warszawa 2009, s. 71 i 72.
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2). Poziom profesjonalizmu w komunikowaniu się JST z mediami oddziałuje 
na społeczność lokalną, zwłaszcza na jej zaufanie do JST. W sytuacjach kryzy-
sowych znaczenie tego czynnika wzrasta. Zasadne jest wobec tego wskazanie 
newralgicznych punktów w przepływie informacji między JST a mediami.   

 
Rys. 2. Komunikowanie się JST.

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyodrębnić typowe new-
ralgiczne punkty w przepływie informacji między JST a mediami (pamiętając 
jednocześnie, że badania jakościowe nie są reprezentatywne, a więc nie upraw-
niają do rozszerzania wniosków na populację). W tym miejscu należy podkreślić,  
iż owe newralgiczne punkty nie są tożsame z typowymi barierami informacyj-
nymi2, lecz mieszczą się w obszarze szeroko rozumianego komunikowania się,  
w skali mikro, dotyczą zaś public relations z ograniczeniem do media relations.    

 
Człowiek a nowe technologie   

Do głębokiej refleksji skłania następująca konstatacja Jacka Jaworskiego: 
„Koncepcja kompleksowego zintegrowania systemów informacyjnych wyko-
rzystywanych przez nowoczesne przedsiębiorstwo prowadzi do wizji firmy,  
w której podstawowe funkcje zarządzania informacją, a tym samym automa-
tyzacją pozostałych przepływów (zasobów rzeczowych i finansowych) zajmą 
się wirtualni eksperci. Należy się zatem spodziewać, że w XXI w. powstaną 
pierwsze przedsiębiorstwa elektroniczne, w których rola pracy człowieka będzie  

2 M. Banacka, Współczesne bariery w dostępie do informacji — kilka uwag w związku 
z ich typologiami i rodzajami, http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dokumenty/jarocin1.pdf 
[dostęp 22.10.2014].
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w znacznym stopniu ograniczona”3. Można dyskutować o granicach takiej wizji, 
czasie jej realizacji czy o granicach upowszechnienia. Mało prawdopodobne jest, 
przynajmniej obecnie, iż nowe technologie zastąpią człowieka w procesie prze-
pływu informacji w relacjach z mediami. 

Dlatego ważne jest wskazanie wspomnianych newralgicznych punktów  
w przepływie informacji między JST a mediami. Gwoli ścisłości należy dodać, że 
cenne (i zarazem realne) jest wsparcie technologiczne w obszarze procedur. Na-
wet pobieżna analiza informacji prasowych z agencji public relations dowodzi, 
jak wielu błędów można byłoby uniknąć, osiągając standard — właśnie dzięki 
umiejętnemu wykorzystaniu techniki. Z punktu widzenia etyki zawodowej moż-
na zaś odnosić się do profesjonalizmu jako wartości. 

  
Rzecznik prasowy w JST   

Pierwszym punktem newralgicznym jest instytucjonalizacja komunikowa-
nia się JST z mediami. W niewielkich urzędach raczej nie należy spodziewać się 
funkcji rzecznika prasowego w strukturze organizacyjnej urzędu. Podstawowy 
argument uzasadniający taki stan rzeczy wydaje się logiczny i oczywisty — brak 
pieniędzy. Ten powód ma jednocześnie uzasadniać reprezentowanie urzędu w 
relacjach z mediami przez szefa zarządu, czyli burmistrza lub wójta (rzeczników 
mają raczej prezydenci miast). Tymczasem z przeprowadzonych wywiadów wy-
łania się, jako dominująca, jeszcze inna perspektywa: dążenie do pełnej kontroli 
sytuacji przez szefa zarządu JST, co jest osiągalne, gdy taki szef przejmuje, choć-
by nieformalnie, rolę rzecznika. 

W wypowiedziach4 pojawia się nawet uzasadnienie takiego rozwiązania: 
„Jest to mały urząd, musiała nastąpić koncentracja stanowisk. Kiedy zostałem 
burmistrzem, ogłosiłem wszem i wobec, że jestem rzecznikiem prasowym”; „Nie 
byłbym w stanie zatrudnić rzecznika, więc jestem również rzecznikiem”; „Spra-
wy kontaktu z mediami ogłosiłem kiedyś w artykule w gazecie, że to ja jestem 
jedyną osobą, jeżeli chodzi o kontakty [z mediami] — ze względu na zmiany, 
które są”. Takie podejście może być paradoksalnie dowodem na to, że szefowie 
zarządów JST doceniają znaczenie relacji JST z mediami. Czasami tak bardzo,  
iż nie chcą wypuścić ich z własnych rąk.         

Kontynuując badania, warto byłoby przyjrzeć się zależności między łącze-
niem funkcji szefa zarządu JST i rzecznika prasowego a sprawnością zarządzania 
daną JST przez jej szefa. Jeżeli bowiem obowiązki rzecznika stanowią zaledwie 
ułamek czasu pracy szefa JST, to prawdopodobnie nie byłoby z tym związane 

3 J. Jaworski, Nowoczesne technologie informacyjne w logistycznym zarządzaniu przed-
siębiorstwem, www.academia.edu/2469323/Nowoczesne_technologie_informacyjne_w_logi-
stycznym_zarzadzaniu_przedsiebiorstwem [dostęp 23.10.2014].

4 Cytaty są fragmentami wypowiedzi przedstawicieli JST z wywiadów przeprowadzo-
nych w ramach terenowych badań własnych autorki.
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duże obciążenie finansowe w przypadku wyodrębnienia takiej funkcji (również 
w przypadku połączenia jej z innymi obowiązkami). 

Zarządzanie relacjami JST z mediami to prawdopodobnie terra incognita dla 
osoby, która twierdzi: „Relacje z mediami dzieją się same z siebie”. Bez wątpie-
nia należy popierać uciekanie od rozrostu administracji, które można dostrzec  
w wypowiedziach typu: „Jesteśmy za małą gminą, żeby formalizować takie tytu-
ły, jak rzecznik”. Mniej oczywiste jest jednak podejście, które zdaje się sygnali-
zować albo brak zaufania do podwładnych, albo wspomniane dążenie do pełnej 
kontroli sytuacji: „Jeżeli media są zainteresowane tematem, to ja kieruję zgodnie 
z zakresem”. Trudno sobie przecież wyobrazić, że jedynie szef urzędu potrafi 
skierować dziennikarza zainteresowanego daną sprawą do urzędnika, który jest 
w jej zakresie kompetentny. 

Zauważalne jest wyważone dochodzenie do procedur: „Nie mamy sztyw-
nych reguł, że odpowiada konkretna osoba. Mamy osobę nową, ale musi tro-
szeczkę minąć czasu, żeby nabrała rutyny”. Uzasadnione byłoby zbadanie, czy 
za takim podejściem w okresie przejściowym stoi świadomość zwiększonego 
ryzyka problemów w komunikowaniu się JST z mediami.      

Kompetencje w zakresie komunikowania się   

Drugi punkt newralgiczny to kompetencje w zakresie komunikowania się. 
Uczestnicy wywiadów spontanicznie postrzegali je jako oczywiste, właściwe 
każdemu. Profesjonalizm urzędnika w przypisanym do jego obowiązków zakre-
sie merytorycznym ma jednocześnie upoważniać go do wypowiedzi dla mediów 
– mimo braku przygotowania w komunikowaniu się: „Nie przeszłam szkolenia 
w zakresie komunikowania, wypowiadam się tylko na tematy merytoryczne, bo 
na tym się znam”. Wobec pozbawionego refleksji przekonania o braku potrzeby 
posiadania kompetencji w zakresie komunikowania się, czy mogą dziwić niecie-
kawe, a nawet drętwe wypowiedzi samorządowców w mediach?    

W ślad za wspomnianym przekonaniem pojawiają się amatorskie wskazów-
ki, popularne w danym środowisku: „W relacjach z mediami nie należy owijać 
informacji w jakąś teorię, tylko odpowiedzieć krótko i na temat, jaki jest stan 
faktyczny. W oparciu o prawdę, krótko, zwięźle. Jak się zbyt dużo informacji 
poda, to albo są zniekształcone i mają zupełnie inny sens, albo różnie można je 
zinterpretować”. Nie ma tu miejsca na refleksję na temat konsekwencji nieumie-
jętnej selekcji informacji, jest za to co najmniej ograniczone zaufanie.

Rozmówcy, świadomi znaczenia etyki zawodowej urzędnika, mówili:  
„O etyce dzisiaj wszyscy słyszymy, wiemy, natomiast z przygotowaniem jest 
problem. Ja też nie przechodziłem żadnego szkolenia z etyki współpracy z me-
diami”. Zapewne jeszcze większym problemem jest etyka komunikowania się  
w sytuacji kryzysowej. 
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Komunikatywność 

Na kompetencje językowe składają się między innymi te umiejętności, któ-
re przesądzają o komunikatywności przekazu. Zabrzmi to jak truizm, ale należy 
to podkreślić — w sytuacjach kryzysowych komunikatywność jest bezcenna. 
Jest to trzeci punkt newralgiczny.   

Urzędnicy na szczeblu kierowniczym zdają sobie z tego sprawę, gdy urząd 
funkcjonuje w środowisku wiejskim, z niewykształconą społecznością lokal-
ną: „Urzędnik powinien się wyrażać prostymi słowami, także na piśmie, bo to 
jest wieś, gro ludzi jest niewykształconych”. A w jaki sposób wypowiadać się  
w mediach? Nie powinien to być język urzędowy5, nawet jeżeli jest utożsamiany  
z językiem ludzi wykształconych: „Po studiach niektórzy zaczęli posługiwać się 
językiem urzędowym, a ja jestem przeciwnikiem takiego mówienia”. Nie powi-
nien to być także język profesjonalistów posługujących się urzędniczym żargo-
nem zaprawionym terminologią prawniczą: „Pismo, które wychodzi do petenta, 
powinno być zrozumiałe i proste, a nie takie, że trzeba pójść do prawnika, żeby 
je przetłumaczył”. 

Nie można również lekceważyć wpływu atrakcyjności przekazu: „Z urzędu, 
z poszczególnych wydziałów, zbieramy informacje, które możemy przetworzyć 
na informację prasową, jeżeli jest na tyle interesująca, że zaciekawi dziennika-
rzy”. Taki tryb postępowania nie wydaje się jednak ani powszechnie znany, ani 
powszechnie stosowany.

Różnicowanie relacji

Kolejny punkt newralgiczny to złożone problemy w obszarze różnicowa-
nia relacji JST z mediami, odpowiednio do specyfiki tych mediów. Przed trans-
formacją ustrojową nie było wyjątkiem redagowanie informacji prasowej o tym 
samym — bez zmiany meritum, ale w różny sposób, odpowiednio do specyfiki 
danego medium, a nawet ze zróżnicowaniem w obrębie jednego medium (np. 
gazeta poranna i popołudniówka). Oczekiwanie, że dziennikarze sami zredagują 
otrzymaną informację, jest mało realne. Czy informacja z JST, powielona w wie-
lu tytułach i portalach, może satysfakcjonować i czytelników i JST? W sytuacji 
kryzysowej osiągnięcie w JST stanu zróżnicowania przekazu informacji może 
mieć wpływ na efektywność komunikowania się urzędu z mediami.   

Uwzględnianie specyfiki poszczególnych mediów jest trudne i w praktyce 
JST sprowadza się do różnicowania wypowiedzi ustnych  (dla telewizji i radia)  
oraz pisemnych    (dla gazet i czasopism oraz większości portali). Błędem byłoby 
jednak upatrywanie winy wyłącznie po stronie urzędników, ponieważ zjawisko 

5 Znaczenie problemu dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich — w 2012 roku zorgani-
zowano kongres „Przyjazny język urzędowy”.
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churnalismu6 zatacza coraz szersze kręgi: „Teraz są dwie, trzy redakcje, które po-
proszą o uzupełnienie danej informacji, natomiast większość powiela. Dla nas to 
jest dobre. My się z tego cieszymy, bo nam o to chodzi”. Zmiany, które świadczą 
o tym, że media w coraz mniejszym stopniu dzielą z urzędnikami odpowiedzial-
ność przed społeczeństwem, są widoczne w codziennej praktyce: „Sami wysyła-
my komunikaty do mediów. Tam zazwyczaj jest: kopiuj, wklej. Jeszcze parę lat 
temu tego nie było. Kiedyś słaliśmy komunikaty, a dziennikarze zawsze mieli 
pytania dodatkowe”. 

Kontrola przepływu informacji

Rozmówcy zdecydowanie preferowali relacje z mediami lokalnymi, doce-
niając ich rolę pośrednika w komunikowaniu się JST ze społecznością lokalną: 
„Współpraca z lokalnymi gazetami jest dobra; to, co my chcemy – poinformo-
wać mieszkańców, powiedzieć, co się wydarzyło, jakie zmiany w gminie zaszły 
– to jest dzięki gazecie przekazane dalej”. Co ciekawe, taka dobrze układająca się 
współpraca wcale nie opiera się na dążeniu JST i mediów do aktywności w inte-
resie społeczności lokalnej oraz dla dobra wspólnego, czemu może sprzyjać brak 
anonimowości lokalnych urzędników i dziennikarzy. Podstawowe są pieniądze: 
„Jest lokalny portal i jako gmina mamy z nimi podpisaną umowę”. 

Finansowanie mediów lokalnych w wielu przypadkach nie jest jasno okre-
ślone. Wyjątek stanowi świadome ograniczenie do płatnych ogłoszeń: „Nie ma 
ani jednego medium, które ja bym finansowała z urzędu. Moja współpraca z me-
diami finansowo sprowadza się do tego, że wykupuję ogłoszenia — o naborze na 
jakieś stanowisko, życzenia świąteczne. Nie mam artykułów sponsorowanych, 
nie dotuję miesięczników, tygodników”. Faktem jest uleganie lokalnym trendom, 
ponieważ ignorowanie ich mogłoby okazać się niekorzystne: „Ostatnio podpi-
sałam umowę z regionalnym radiem — wywiady, bardziej informacje, co się  
u nas dzieje, dlatego że wszyscy przyjęli taką konwencję, cały powiat i ta strona 
Wisły”. 

Jeżeli nawet przyjmie się, że wpływ JST na media własne jest oczywisty, 
a na media lokalne — możliwy, to kontrolowanie przez JST mediów ponadlo-
kalnych nie jest realne. Dosłowne ucieczki szefów JST przed mediami, coraz 
częściej pokazywane w programach TV, są kompromitujące. Lecz jednocześnie 
są łatwiejsze niż uzyskanie kompetencji w zakresie komunikowania się w sytu-
acjach kryzysowych. Pytanie o skutki takiego postępowania mogłoby się poja-
wić w przypadku kontynuacji badań.

6 Churnalism (ang.: churn – ubijać, np. masło + journalism – dziennikarstwo) – neolo-
gizm bliski polskiemu „bicie piany”; określa zwielokrotnione powtarzanie przez media tej samej 
informacji przekazanej przez specjalistów public relations. Celem serwisu internetowego chur-
nalism.com jest demistyfikacja nieprofesjonalnych praktyk, a więc można tam sprawdzić, co  
z danej informacji prasowej od PR-owców dziennikarze po prostu skopiowali.
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Dostęp do informacji 

Dostęp do informacji to także punkt newralgiczny. Trudno się dziwić,  
że dostęp do informacji publicznej nie cieszy się powszechnym zainteresowa-
niem7, skoro istota tego prawa  obowiązującego od ponad 10 lat bywa niezrozu-
miała nawet dla urzędników: „Stricte dokumentu [o komunikowaniu się] chyba 
nie ma, ale mogę nie wiedzieć. Mamy od szefa powiedzenie, że jeżeli jest zapyta-
nie w [trybie dostępu do] informacji publicznej, to wiadomo, że reguluje to usta-
wa i niepotrzebny nam kolejny zbędny dokument”. Ustawowe regulacje dostępu 
do informacji publicznej nie zastąpią — sformalizowanej lub nie — strategii 
komunikowania się JST z jej otoczeniem zewnętrznym (w tym z mediami). 

Upolitycznienie administracji samorządowej, negatywnie postrzegane przez 
społeczeństwo, znajduje odzwierciedlenie w monopolizacji — przez niektórych 
szefów zarządów — komunikowania się JST z mediami: „Jako burmistrz jestem 
pierwszą osobą, do której docierają media. Rzadko się zdarza, żeby dziennikarze 
chcieli rozmawiać z kimkolwiek innym, chociaż formalnie te zadania przypo-
rządkowane są mojemu pracownikowi. Ale pracownik nie ma wiedzy, nazwijmy 
ją quasi politycznej, na temat pewnych spraw”. 

Zdarza się świadome i skuteczne utrudnianie dziennikarzom dostępu do in-
formacji: 

„Nie zastanawiam się, kto ma jakie motywy, natomiast tutaj jest dzienni-
karz, który bardzo tendencyjnie wszystko przedstawia. Z tego, co ja mówiłem na 
sesjach, było wybranie faktów, przedstawienie w innym kontekście. W związku 
z tym ten dziennikarz ma embargo na informacje. To jest taki dziennikarz domo-
rosły, człowiek, który kiedyś miał kłopoty z prawem, a teraz kreuje się na arbitra. 
W tej chwili zwraca się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej i taką 
informację zawsze otrzymuje w wymaganym czasie”. Zamiast sprostowania — 
personalne rozgrywki? Tak, ponieważ sprostowanie jest postrzegane jako wyma-
gające specjalistycznej wiedzy, a mimo to przeważnie nieskuteczne. Problem się 
pogłębia, gdy nakłada się nań deprofesjonalizacja zawodu dziennikarza (o której 
mowa nie tylko w środowisku mediów)8. W tej sytuacji takie wykorzystanie pra-
wa dostępu do informacji publicznej na pewno nie służy interesom obu stron.       

7 Krzysztof Izdebski, prawnik ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska — Watchdog Polska, 
specjalizujący się w dostępie do informacji publicznej: „W 2013 r. wystąpiliśmy do 2479 gmin 
w Polsce z wnioskami o udostępnienie danych o liczbie otrzymanych wniosków o informacje 
publiczną. Wyszło na to, że 73 proc. z 1831 gmin, które nam odpowiedziały, otrzymuje mniej niż 
50 takich wniosków rocznie, 19 proc. między 50 a 99 wniosków rocznie. 3 proc. gmin odbiera 
między 100 a 199 takich wniosków, a tylko 1 proc. od 200 do 360 rocznie. Widać, że nie jest tak, 
że gminy są zalewane tymi wnioskami”. PAP, Izdebski: Brak odpowiedzi to najczęstszy problem 
z dostępem do informacji publicznej, publikacja 30.09.2014, przedruk www.portalsamorzadowy.
pl, 11.10.2014 [dostęp: 24.09.2014].

8 Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa, red.  J. W. Adamowski,  A. Jupowicz-Ginal-
ska, Warszawa 2012.
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Strategia komunikowania się   

Ostatni z najważniejszych punktów newralgicznych dotyczy strategii ko-
munikowania się JST z otoczeniem zewnętrznym, w tym z mediami. To doku-
ment, którego w JST przeważnie nie ma. Nawet wtedy, gdy strategia miałaby 
być pierwszym dokumentem, nadmiar dokumentów wywołuje opór urzędników: 
„Nie ma takiego dokumentu, strategii komunikowania się, bo nie dążymy do 
tego, żeby było bardzo dużo tych strategii, dokumentów — zaczynamy się gu-
bić w ich gąszczu”. Można odnieść wrażenie, że urzędnicy są skłonni traktować 
nowy dokument tak samo, jak tzw. martwy akt prawny. Sięganie po niego dopie-
ro w razie potrzeby byłoby mało realne: „Czy jest strategia komunikowania się  
z mediami? Nie sądzę, żeby coś takiego było, nie widziałem takiego dokumentu. 
Ale i tak nie przyda się w bieżących sytuacjach, ponieważ to też zajmuje czas: 
znaleźć, przeczytać”. 

Strategia komunikowania się bywa sformalizowana, ale jest to sytuacja wy-
jątkowa: „Mamy dokument dotyczący polityki medialnej, czyli takiej polityki in-
formacyjnej. I tam też jest ujęte, kto udziela odpowiedzi na pytania. Na przykład, 
że kierownik może upoważnić pracownika”. Jeżeli w urzędzie strategii nie ma, 
to czasami nieformalnie obowiązują określone zasady: „Nie ma czegoś takiego 
jak formalna strategia komunikowania się. Zasady są następujące: jeżeli jestem 
ja, to dziennikarz trafia do mnie, a jeżeli mnie nie ma, to do sekretarza, jeżeli zaś 
nas nie ma, to do kierownika jednostki, który zajmuje się merytorycznie daną 
sprawą”. W takim przypadku nie może być jednak mowy o strategii jako opraco-
waniu kompleksowym. 

Zdaniem niektórych szefów zarządu JST jest wystarczające komunikowanie 
się z lokalną społecznością poprzez radnych czy sołtysów: „Nie ma takiego do-
kumentu jak strategia komunikowania się z mediami. Za to mamy nieformalną 
umowę z sołtysami, z radnymi i z mieszkańcami. Minimum raz w kwartale mam 
spotkanie z sołtysami i tam przedstawiam wszystkie sprawy związane z funkcjo-
nowaniem urzędu. Sołtysi powinni, zgodnie ze statutem sołectwa, odbywać takie 
spotkania z mieszkańcami”. 

Taki jednokierunkowy, zhierarchizowany przepływ informacji bywa niewy-
starczający na co dzień, jednak w warunkach kryzysu zazwyczaj jest po prostu 
zawodny. Jeszcze gorsze perspektywy efektywności komunikowania się są wte-
dy, gdy szef danej JST zmonopolizuje komunikowanie się, co też się zdarza: 
„Szef postawił sprawę jasno, strategia komunikowania jest jego sprawą”. Nawia-
sem mówiąc, takie podejście dowodzi, że relacje z mediami są postrzegane przez 
szefów JST jako nie tylko ważne, ale i takie, nad którymi warto mieć bezpośred-
nią kontrolę.

Co ciekawe, formuła pogłębionego wywiadu okazała się korzystna dla tych 
osób, które w trakcie rozmowy uświadamiały sobie znaczenie umiejętności ko-
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munikowania się JST z mediami: „Musi być taki dokument, który określa zasady 
komunikowania się urzędników z dziennikarzami, ze światem zewnętrznym”. 

Wiedza o punktach newralgicznych 

Dla dziennikarzy korzystne jest posiadanie informacji o newralgicznych 
punktach w komunikowaniu się organizacji z mediami. Coraz większe i coraz 
lepsze wsparcie, które w pracy mediów niosą nowe technologie, może odwrócić 
uwagę od znaczenia tzw. czynnika ludzkiego. Tymczasem jest to jeden z najważ-
niejszych punktów, które łączą nowe technologie z naukami społecznymi (zob. 
rys. 3).

Rys. 3. Posiadanie przez media informacji o newralgicznych punktach w komunikowaniu 
się organizacji z mediami.

Źródło: opracowanie własne.

Korzyści dla JST wynikające z posiadania przez nie informacji o newral-
gicznych punktach w komunikowaniu się z mediami mieszczą się przede wszyst-
kim w cenionym przez samorządowców obszarze kształtowania wizerunku.   

Podsumowanie

Zarządzanie komunikacją w JST warto poprzedzić przyjęciem strategii ko-
munikowania się JST z mediami — co najmniej z uwzględnieniem wskazanych 
punktów newralgicznych, które w sytuacjach kryzysowych mogą stać się punk-
tami zapalnymi. To co jest słabym punktem na co dzień, w warunkach kryzysu 
może stanowić istotną przeszkodę. 

Warto byłoby sprawdzić, niezależnie od dalszych badań kwantyfikatywnych 
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i kwalitatywnych, w jakim stopniu newralgiczne punkty w przepływie informacji 
w procesie komunikowania się z mediami, zidentyfikowane w JST, są typowe.      

Wskazane problemy mają walor przyczynkarski. Kontynuacja badań wła-
snych, jak również podjęcie ich przez innych badaczy mogłoby doprowadzić do 
uzyskania efektów mających wartość użytkową nie tylko dla JST. Tym samym 
możliwe byłoby podniesienie poziomu profesjonalizmu komunikowania się róż-
nych organizacji, a to już jest znacząca wartość w zarządzaniu przepływem infor-
macji w sytuacjach kryzysowych. 
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Patryk Makulski 
 

Logistyka komunikacji marketingowej polskich miast na przy-
kładzie miasta stołecznego Warszawy

 
Współcześnie dokonuje się niezwykle szybki rozwój technologii informa-

cyjnych i następują  intensywne zmiany w gospodarce rynkowej. Nowe tech-
nologie wymagają nowych rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania 
podmiotów działających na globalnym rynku. Takimi podmiotami są dziś także 
podmioty publiczne (państwowe, rządowe), w tym jednostki administracji lo-
kalnej (samorządowej), które funkcjonują na rynku, podobnie jak przedsiębior-
stwa. Jak zauważa Andrzej Szromnik, jednostka przestrzenno-administracyjna 
jaką jest miasto, to nie tylko jednostka samorządności terytorialnej, ale także 
„pełnoprawny uczestnik rynku, który prowadzi różnorodną działalność, posiada 
określone zasoby i wykorzystuje je dla dobra mieszkańców”1.

Podmioty rynkowe współzawodniczą (konkurują)2  ze sobą w zawieraniu 
transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmio-
tów oferty rynkowej, w celu realizacji swoich interesów. W przypadku miasta 
tym celem może być m.in. pozyskanie turystów, inwestorów czy nowych miesz-
kańców. Aby uzyskać dominującą pozycję na rynku miast, polskie jednostki sa-
morządu terytorialnego (JST) uczą się posługiwania technologiami informacyj-
nymi i skutecznego wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje Internet.

Internetowe narzędzia marketingowej komunikacji i promocji jednostek 
samorządu terytorialnego wpisują się w rynkową koncepcję zarządzania jed-
nostką administracji samorządowej, jaką jest marketing terytorialny, rozumiany 
jako strategia komunikowania się jednostki administracji terytorialnej ze swym 
otoczeniem. Oparta na działaniach mających na celu nie tylko rozpoznawaniei 
zaspokajanie potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców, lecz także służą-
cych ich pobudzaniu i kreowaniu. Dlatego tak ważne staje się sprawne zarządza-
nie usługami informacyjnymi, które stanowią element tworzący podstawy budo-
wania trwałej przewagi konkurencyjnej, zdobywania wiedzy na temat potrzeb 

1 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków 2007, s. 11.
2 Warto zwrócić uwagę na to, że miasta nie tylko ze sobą rywalizują, lecz także potrafią 

współpracować w ramach związków i stowarzyszeń oraz tworzyć alianse marketingowe: „Umie-
jętne wykorzystanie koncepcji marketingu strategii zarządzania miastem, skuteczne działania na 
rzecz zwiększenia siła marki sprzyjają tworzeniu licznych aliansów z udziałem podmiotów ze sfery 
biznesu i trzeciego sektora. Ich celem jest wspólna promocja partnerów aliansu oraz zwiększanie 
zbyt skąpych budżetów miast. Warto jednak podkreślić, że nawet najlepsza kreacja marketingo-
wa nie pokona bariery, jaką stanowić mogą trudności w realizacji procedur w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnych i upolitycznienie samorządów” (zob. Alianse marketingowe: Partnerstwa 
przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, red. A. Sznajder, Kraków 2012, s. 172).
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poszczególnych grup docelowych (klientów miasta), wpływania na ich decyzje, 
partycypacji społecznej i uczestnictwa w procesie demokratyzacji władzy.  

Komunikacja marketingowa i promocja JST 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta w 1997 roku przyniosła 
decentralizację władzy publicznej. Z dniem 1 stycznia 1999 roku został wpro-
wadzony trójstopniowy podział terytorialny kraju3. Jednostkami zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zostały: gminy, powiaty i wo-
jewództwa. Organy każdej jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania 
publiczne na własnym obszarze. Samorząd terytorialny wykonuje zadania nieza-
strzeżone przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych, 
w celu zaspokojenia potrzeb ludzi zamieszkujących obszar działania danej jed-
nostki organizacyjnej. 

Organy władzy samorządowej są zobowiązane do pełnienia zadań w zakre-
sie m.in.: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki 
prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg 
publicznych, kultury fizycznej i turystyki, gospodarki nieruchomościami, admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej, współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Do zadań własnych władzy samorządowej na każdym jej szczeblu należy 
promocja gminy, powiatu czy województwa. 

Władze lokalne występują w roli głównego podmiotu przygotowującego 
i realizującego przedsięwzięcia marketingowe, w tym działania promocyjne4. 
Tworzą i realizują zintegrowany plan rozwoju miasta, na który składają się pro-
gramy związane z realizacją ustawowych funkcji samorządu miejskiego. Jak 
słusznie podkreśla Jacek Pogorzelski: „…w Polsce, ale nie tylko, uważa się, że 
kształtowanie miejsca jest domeną gospodarki przestrzennej, a marketing to pro-
mocja. [...] Mamy do czynienia z potężną barierą organizacyjną. W większości 
samorządów istnieją departamenty promocji, a nie ma departamentów marketin-
gu”5. W praktyce, w największych polskich miastach, podmiotami zajmującymi 
się komunikacją marketingową są jednostki, które w swej nazwie mają termin 
promocja: Biuro Promocji Miasta Wrocławia; Wydział Informacji, Turystyki  
i Promocji Miasta Krakowa; Biuro Promocji Miasta Poznania; Biuro Prezydenta 
ds. Promocji Miasta Gdańska.

Istnieje wiele rankingów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania 
polskich miast (m.in. jakości życia, poziomu zadowolenia mieszkańców, rankin-

3 Dz. U. z dnia 28 lipca 1998 r.
4 Współtworzą je również osoby i instytucje lokalne powiązane bezpośrednio z jednost-

ką osadniczą poprzez zamieszkiwanie lub funkcjonowanie na danym terenie. Są to organizacje 
pożytku publicznego oraz mieszkańcy, w tym pojedyncze osoby fizyczne prowadzące własną 
aktywność gospodarczą, artystyczną, naukową, edukacyjną.

5 J. Pogorzelski, Praktyczny marketing miejsc i regionów, Kraków 2012.
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gi popularności włodarzy jednostek terytorialnych). Wśród nich nieliczne6 doty-
czą zagadnienia promocji miast7. 

Jak wynika z badania TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regio-
nów 20138, przeprowadzonego przy pomocy 460 szefów biur promocji urzędów 
marszałkowskich, miast i gmin oraz urzędów, najlepiej promującą się jednost-
ką samorządu terytorialnego jest  Poznań, następnie Wrocław, potem Kraków, 
czwarte miejsce zajmuje województwo małopolskie, a piąte województwo ślą-
skie. Podobnie wygląda zestawienie JST, których działania promocyjne są naj-
bardziej widoczne. W tym przypadku liderem jest województwo śląskie przed 
Poznaniem, Krakowem i Wrocławiem. Warszawa w tych zestawieniach9 rów-
nież się pojawia, jednakże nie na czołowych miejscach. Wynika to m.in. z faktu,  
że kompleksową strategię budowania marki miasta i jej promocji mają już za 
sobą Poznań, Wrocław, Kraków. Utrzymanie się w czołówce, w dobie zwiększo-
nej aktywności innych miast, wymaga długofalowych, spójnych i konsekwent-
nych działań.

Miasto stołeczne Warszawa

Jako obszar prezentacji wybrano Warszawę ze względu na główną rolę 
stolicy Polski w hierarchii miast kraju i jako ważne miasto europejskie mają-
ce wszelkie możliwości do tego, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej jako 
ważna metropolia. Tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej Warszawy 
w Europie może przyczyniać się do wzrostu zainteresowania innymi polskimi 
miastami.

Miasto stołeczne Warszawa10 jest gminą o statusie miasta na prawach po-
wiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym11 i ustawa o samo-
rządzie powiatowym12, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta 

6 Nie ma właściwie rankingów dotyczących oceny promocji miast”. Małgorzata Wojcie-
chowska z Biura Promocji Wrocławia. PR największych polskich miast, http://samorzad.infor.
pl/temat_dnia/387753,PR-najwiekszych-polskich-miast.html [dostęp: 10.11.2014].

7 Top Promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji 2011, http://be-
stplaceinstytut.org/www/wp-content/uploads/2011/01/RAPORT.pdf; Marketing miejsc. Wydatki 
na promocję polskich miast 2014 r., www.dziennikzachodni.pl/artykul/3507627,katowice-w-
2014-r-na-promocje-wydadza-najwiecej-w-polsce-2-razy-wiecej-niz-krakow,id,t.html [dostęp: 
10.11.2014].

8 TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania przepro-
wadzonego przez Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc. www.gruparmf.pl/_files/
Upload/Files/MiR/PDFy/RAPORT2013.pdf [dostęp: 10.11.2014].

9 W zestawieniach tych dominują miasta, a następnie regiony..
10  Miasto stołeczne Warszawa — informacje podstawowe,  http://bip.warszawa.pl/ Menu 

_podmiotowe/ Warszawa/default.htm [dostęp: 10.11.2014]
11 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
12  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
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— ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 roku13. 
Miasto stołeczne Warszawa posiada osobowość prawną, a jego samodzielność 
podlega ochronie sądowej. Do zakresu działania miasta należą wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na wła-
sną odpowiedzialność poprzez swoje organy i organy dzielnic. W celu wyko-
nywania zadań publicznych miasto może tworzyć jednostki organizacyjne14,  
a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami poza-
rządowymi. Wykonywanie zadań publicznych może być także realizowane w 
drodze współdziałania miasta z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z ustawą o ustroju miasta stołecznego Warszawy w stolicy utworzono 
18 jednostek pomocniczych — dzielnic m.st. Warszawy15. Podział na zadania 
wykonywane przez organy miasta i na zadania wykonywane przez organy dziel-
nic oraz relacje między organami miasta a organami dzielnic regulują ustawy, 
Statut16 oraz inne uchwały Rady Miasta17. Organem wykonawczym miasta jest 
Prezydent m.st. Warszawy wybierany zgodnie z ustawą o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a organem stanowiącym i kontrolnym 
Rada m.st. Warszawy, wybierana zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

Prezydent m.st. Warszawy wykonuje swoje zadania z pomocą jednostki or-
ganizacyjnej, którą jest Urząd m.st. Warszawy18. Podstawowymi komórkami or-
ganizacyjnymi Urzędu są biura oraz Gabinet Prezydenta, Centrum Komunikacji 
Społecznej i Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, których właściwość miej-

13  Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.
14  Należą do nich: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i osoby prawne m.st. Warsza-

wy, jednostki organizacyjne, http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Jednostki_organizacyj-
ne/default.htm [dostęp: 10.11.2014].

15  Warszawa jest jedyną w Polsce gminą, co do której ustawodawca postanowił o obo-
wiązku utworzenia jednostek pomocniczych.

16  Statut m.st. Warszawy został przyjęty Uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy 
z 10 stycznia 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 23 z 27 lutego 2008 r. poz. 875, z późn. zm. Uchwała nr XXXVII/1107/2008 Rady m.st. War-
szawy z 10 lipca 2008 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
Nr 141 z 18 sierpnia 2008 r. poz. 4977).

17 Uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. 
Warszawy, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2008 r. Nr 220, poz. 9485, z późn. 
zm. Uchwała nr XCIII/2729/2010 z 21 października 2010 r., Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego 2010 r. Nr 203, poz. 6025.

18  Urząd m.st. Warszawy powstał 27 października 2002 r. zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy; w skład Urzędu weszły działające 
wcześniej: Biuro Zarządu m.st. Warszawy, starostwo powiatu warszawskiego, urzędy gmin war-
szawskich i urzędy dzielnic gminy Warszawa-Centrum oraz urząd gminy Wesoła.
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scowa obejmuje m.st. Warszawę (biura mogą nosić inną nazwę rodzajową, pod 
warunkiem określenia jej w regulaminie). Biura (oprócz Gabinetu Prezydenta, 
Centrum Komunikacji Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są 
podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują 
swoim zakresem działania obszar całej Warszawy. Biura wykonują bieżącą kon-
trolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

 
Dokumenty strategiczne m.st. Warszawy 

Strategia promocji miasta stanowi jeden z ważnych elementów rozwoju 
danej jednostki terytorialnej. Władze Warszawy nie opracowały jeszcze takiego 
dokumentu, ani strategii kształtowania wizerunku miast. Obowiązującym doku-
mentem jest „Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku”19. Zawiera misję 
i wizję, pięć celów strategicznych i 21 celów operacyjnych oraz tematyczną ana-
lizę SWOT. Przy formułowaniu celów strategicznych i operacyjnych założono 
m.in., że strategia Warszawy powinna eksponować te walory, których nie posia-
dają inne metropolie europejskie, określać miejsce Warszawy w regionie, kraju 
i Europie. Podkreślono również, że największym kapitałem rozwojowym miasta 
są jego mieszkańcy (ich liczba, poziom wiedzy, aktywność, poczucie więzi z 
miastem).   

Należy jednak zaznaczyć, że od 2004 roku trwają intensywne prace nad 
kompleksową (całościową) strategią promocji stolicy, opracowywane są doku-
menty dotyczące strategii marki, strategii turystyki Warszawy. Zwłaszcza budo-
wa marki miasta Warszawa została uznana przez władze samorządowe za prio-
rytetową inwestycję. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono wiele badań 
poświęconych marce Warszawa, w tym także warsztatów z interesariuszami 
miasta. Na podstawie badań i analiz zleconych przez m. st. Warszawa w latach 
2007—2013 powstała publikacja Marka Warszawa. Tożsamość, wartości, nowa 
narracja, w której czytamy: „Dyskusje na temat wartości związanych z Mar-
ką Warszawa trwają od wielu lat. Sfera marketingu miasta i zarządzania Marką 
Warszawy nie była traktowana priorytetowo. W efekcie dziś brakuje nie tylko 
zgodności co do tego, jak o Warszawie mówić, ale również jednolitego systemu 
zarządzania marką i jej opowieścią [...] Teraz nadszedł właściwy moment na to, 
by rozpocząć prace nad spójnym systemem komunikowania kluczowych warto-
ści Marki Warszawa”20.

19  Został przyjęty w dniu 24 listopada 2005 r. uchwałą nr LXII/1789/2005.
20  Marka Warszawa. Tożsamość, wartości, nowa narracja, Miasto Stołeczne Warszawa, 

Warszawa 2013, s. 9–12.
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Nakłady na komunikację marketingową m.st. Warszawy

Budżet marketingowy m.st. Warszawy w 2009 roku wynosił 25 996 20721 zł. 
Pieniądze zostały wydane na promocję i reklamę w kraju i za granicą, promocję 
wirtualną, promocję turystyki. Natomiast budżet na 2010 rok został zmniejszony 
i wynosił 18 025 500 zł. W latach 2011—2013 m.st. Warszawa przeznaczyło na 
promocję łącznie 85,8 mln zł22. W 2012 roku budżet promocyjny m.st. Warsza-
wy był najwyższy i wyniósł 52 103 000 zł. Wzrost w 2012 roku wydatków na 
promocję był spowodowany głównie realizacją projektów mających na celu po-
pularyzację wizerunku miasta, w związku z wykorzystaniem pozycji gospodarza 
mistrzostw UEFA EURO 2012. W 2013 roku nastąpił spadek tych wydatków 
do poziomu 9 852 000 zł23. W 2014 roku wydatki na promocję wyniosły 10 513 
599 zł, z czego Urząd Miasta wydał 7 739 778 zł, urzędy dzielnic 2 973 688 zł24.  
W latach 2015 i 2016 prognozuje się wydatki związane z promocją na poziomie 
11 924 413 zł w roku 2015 i 11 440 527 zł w roku 2016.

Zadania jednostek odpowiedzialnych za komunikację marketingową i pro-
mocję w strukturze organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy

Do 2013 roku za komunikację marketingową i promocję odpowiadało Biuro 
Promocji Miasta. Po reorganizacji struktury Urzędu m.st. Warszawy dokonanej 
w 2013 roku na mocy Zarządzenia nr 4430/2013 z 6 czerwca 2013 roku w jego 
strukturze wyodrębniono 35 biur Urzędu25. Zarządzenie nr 4954/2013 Prezy-
denta m.st. Warszawy z 9 września 2013 roku zmieniało natomiast zarządzenie  
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego War-
szawy i zlikwidowało Biuro Promocji Miasta oraz określiło nowy podział zadań  
i kompetencji. Struktura organizacyjna stołecznego Urzędu miasta uległa zmia-
nie, ponieważ „dotychczasowe narzędzia do prowadzenia dialogu z mieszkańca-
mi były rozproszone pomiędzy Biurem Promocji Miasta i Centrum Komunikacji 

21 Kraków, Łódź, Warszawa ile wydają na promocję?, www.marketingmiejsca.com.pl/wie-
dza-i-praktyka---marketingmiejsca.com,19,wiedza-i-praktyka,18,krakow_-lodz_-warszawa-ile-
wydaja-na-promocje_,321 [dostęp: 10.11.2014].

22  NIK o działaniach promocyjnych miast, http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dziala-
niach-promocyjnych-miast.html [dostęp: 10.11.2014].

23 NIK o działaniach promocyjnych miast — informacje szczegółowe, www.nik.gov.pl/
plik/id,7256,vp,9141.pdf.

24  Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2014 r.,   www.bip.warszawa.pl/dokumenty 
/budzet/ 2014 /20131219 _budzet2014_projekt_kompendium.pdf [dostęp: 10.11.2014].

25  Schemat organizacyjny Urzędu m. st. Warszawy, zarządzenie nr 4430/2013 z 6 czerwca 
2013 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, http://bip.war-
szawa.pl/NR/rdonlyres/69550042-2739-412A-B050-4C8A495C3661/994069/Visio20140423_
schemat_urzad.pdf  [dostęp: 10.11.2014].
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Społecznej (CKS), które teraz dostało skuteczne narzędzia do prowadzenia dia-
logu z mieszkańcami”26. 

Po reorganizacji struktury Urzędu, realizacją zadań promocyjnych m.st. 
Warszawy, zgodnie Regulaminem Organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy27, 
zajmują się biura Urzędu m.st. Warszawy (jednostki i komórki organizacyjne),  
w zależności od zakresu ich kompetencji:

— Centrum Komunikacji Społecznej – Wydział Prasowy, Wydział Projek-
tów Miejskich, Wydział Zarządzania Marką, Wydział Nowych Mediów, Wydział 
Marketingu, 

— Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego – Wydział Pro-
mocji Gospodarczej,

—  Biuro Kultury – Zespół Komunikacji i Promocji,
—  Biuro Sportu i Rekreacji – Zespół Organizacyjny i Sekretariat.
Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)28, powstałe w styczniu 2008 roku, 

odpowiada za wizerunek miasta oraz koordynuje realizację polityki promocyj-
nej m.st. Warszawy29. Zgodnie z zarządzeniem nr 6643/2014 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 1 października 2014 roku składa się z 17 komórek organiza-
cyjnych30. Celem powstania CKS było m.in. umożliwienie realizacji projektów 
interdyscyplinarnych, poprawa przepływu informacji między miastem a miesz-
kańcami oraz poszerzenie współpracy władz samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi. Do zadań CKS od 2013 roku włączono zagadnienia związane  
z promocją miasta. Centrum Komunikacji Społecznej ma ponad 40  zadań do 
wykonania, zapisanych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu m.st. Warsza-
wy. Jest zobowiązane m.in. do: realizacji polityki informacyjnej Prezydenta; bu-
dowania marki Warszawa; realizacji polityki promocyjnej m.st. Warszawy; koor-
dynacji i nadzoru nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji 
dzielnic, w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy; opra-
cowania i prowadzenia serwisu internetowego m.st. Warszawy31.

26  Warszawa kasuje Biuro Promocji Miasta, www.rp.pl/artykul/1048084.html  [dostęp: 
10.11.2014].

27  Zarządzenie Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 4 kwietnia 2007 
r. (z późniejszymi zmianami).

28  Zadania Centrum są rozwinięciem działań Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego, 
który działał od 1998 roku.

29  Centrum Komunikacji Społecznej (CK), http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/
Urzad/Biura_Urzedu/CK/ default.htm  [dostęp: 10.11.2014].

30  Komórki Organizacyjne Centrum Komunikacji Społecznej, http://bip.warszawa.pl/
Menu_podmiotowe/Urzad/ Biura_Urzedu/CK/Wydzialy/default.htm [dostęp: 10.11.2014].

31  Regulamin Organizacyjny Urzędu m. st. Warszawy, tekst ujednolicony zarządzenia nr 
312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nada-
nia regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmia-
ny wprowadzone zarządzeniem, Załącznik do regulaminu organizacyjnego, Rozdz. I, Zakresy 
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W oficjalnej nazwie tej jednostki organizacyjnej zajmującej się programo-
waniem i realizowaniem ważnych przedsięwzięć o charakterze marketingowym 
pominięto sam termin „marketing”. Nazwa tej jednostki nie sugeruje też jej 
kompetencji marketingowych ani kategorii marketingowej, którą jest promocja. 
Jednak wyróżniony w nazwie Centrum termin  komunikacja społeczna może 
wskazywać na objęcie zakresem działania przez tę jednostkę organizacyjną róż-
norodnych form procesów komunikacji.   

Dalej przedstawiono zadania wewnętrznych komórek organizacyjnych Cen-
trum Komunikacji Społecznej, które prowadzą działania w zakresie komunikacji 
marketingowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich działania promocyjne. 
W następnej kolejności zostaną omówione zadania realizowane przez Biuro Fun-
duszy i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji. 

Do zadań Wydziału Prasowego CKS należą w szczególności: utrzymywanie 
kontaktów z mediami; informowanie o działaniach Prezydenta m.st. Warszawy  
i Urzędu przez Rzecznika Prasowego; prowadzenie i koordynowanie działań 
informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy, prowadzonych przez biura 
Urzędu i urzędy dzielnic; monitoring mediów; przygotowywanie informacyj-
nych materiałów tekstowych i wizualnych dla dziennikarzy; prowadzenie doku-
mentacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez m.st. Warszawę32. 

Do zadań Wydziału Zarządzania Marką należą w szczególności: opracowa-
nie dokumentu Marka Warszawa; przygotowanie planu wdrożenia i monitoring 
realizacji założeń dokumentu Marka Warszawa; opracowanie i wdrożenie Syste-
mu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy; opracowanie i wdrożenie Banku wi-
zerunku m.st. Warszawy; budowanie sieci promocyjnych partnerów Marki War-
szawa w celu utworzenia sieci ambasadorów miasta oraz realizacji wspólnych 
projektów promocyjnych; współpraca międzynarodowa w ramach projektów  
i organizacji europejskich w obszarze marketingu miejsc33.

Do zadań Wydziału Nowych Mediów należą w szczególności: zarządzanie 
serwisem internetowym www.um.warszawa.pl w zakresie dostępności prezen-
towanych treści, wsparcie techniczne jednostek merytorycznych prowadzących 
serwisy tematyczne w obszarze budowy, przebudowa i rozwój systemu zarządza-
nia treścią oraz utrzymania ciągłości pracy serwisów internetowych pod kątem 
dostępu do informacji publicznej, informacji o działalności bieżącej Rady m.st. 
Warszawy i Prezydenta; nadzór nad spójnym wizerunkiem m.st. Warszawy na 

działania biur, 36b Centrum Komunikacji Społecznej, http://bip.warszawa.pl/Menu_podmioto-
we/Urzad/regulamin/default.htm [dostęp: 10.11.2014].

32  Zarządzenie nr 6643/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2014 r. w 
sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

33  Tamże.
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stronach internetowych Urzędu; prowadzenie oficjalnych profili m.st. Warszawy 
w serwisach społecznościowych (social media) zgodnie z polityką informacyjną 
m.st. Warszawy34.

Do zadań Wydziału Projektów Miejskich należą w szczególności: organi-
zacja i współorganizacja imprez, w tym imprez masowych i wydarzeń jako ele-
mentów wizerunkowych m.st. Warszawy; organizacja imprez cyklicznych i mię-
dzynarodowych o charakterze wizerunkowym; zarządzanie ryzykiem podczas 
realizacji imprez i projektów miejskich35.

Z dniem 1 października 2014 roku powstał w strukturze CKS Wydział Mar-
ketingu, do którego kompetencji należy:  prowadzenie działań marketingowych 
mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku miasta; realizacja i koor-
dynacja działań związanych z promocją m.st. Warszawy poprzez inicjowanie, 
planowanie, realizację i koordynowanie kampanii informacyjnych i promocyj-
nych; współpraca z biurami i dzielnicami w zakresie działań promocyjnych; nad-
zór nad spójnym wizerunkiem m.st. Warszawy; przygotowywanie materiałów 
graficznych dla kampanii informacyjnych i promocyjnych; koordynacja i nadzór 
nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu promocji dzielnic, w celu 
zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. Warszawy36.

Jak już wspomniano, do zadań Centrum Komunikacji Społecznej należy 
koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice programów z zakre-
su promocji dzielnic w celu zapewnienia spójnej polityki promocyjnej m.st. 
Warszawy. W strukturze wszystkich urzędów dzielnic m.st. Warszawy znajdują 
się jednostki zajmujące się promocją. Warto zwrócić uwagę na ich lokalizację  
w strukturze urzędów dzielnic. W Urzędzie Dzielnicy Ursynów znajduje się Wy-
dział Promocji, Wydział Promocji i Funduszy Europejskich. Jednak najczęściej 
działania promocyjne jednostek odpowiedzialnych za promocję łączą się z kultu-
rą i sportem37 lub komunikacją społeczną38. W Urzędach Dzielnic Bielany, Praga 
Południe, Wesoła, Wola jednostki zajmujące się promocją znajdują się w Wy-
działach Organizacyjnych, są to zespoły lub wieloosobowe stanowiska pracy39. 

34  Tamże.
35  Tamże.
36  Tamże.
37  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Praga Północ; Wydział Kultury i Promo-

cji dla Dzielnicy Rembertów; Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście; Wydział 
Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek; Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Ursus; 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer; Wydział Kultury, Promocji i Sportu 
dla Dzielnicy Wilanów; Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz.

38  Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo; Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej Białołęka; Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy 
Bemowo; Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Mokotów.

39  Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bielany; Zespół Promocji, 
Komunikacji Społecznej i Kontaktów Mediami dla Dzielnicy Włochy; Wieloosobowe Stanowi-
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Za promocję gospodarczą m.st. Warszawy odpowiada Biuro Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Gospodarczego40. Zadania te realizuje Wydział Promocji Go-
spodarczej. Do jego obowiązków należy m.in. współpraca z Biurem Gospodarki 
Nieruchomościami w zakresie promocji oferty inwestycyjnej; przygotowywanie 
udziału i promocja m.st. Warszawy na targach inwestycyjnych; współpraca z in-
stytucjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi interesa-
riuszami rynku gospodarczego w zakresie promocji gospodarczej; inicjowanie 
projektów promocyjnych o znaczeniu gospodarczym dla m.st. Warszawy; bieżą-
ca współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną 
Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami organizacjami w zakresie pro-
mocji turystycznej m.st. Warszawy; współudział w turystycznej promocji m.st. 
Warszawy na rynku krajowym i zagranicznym.

Zespół Komunikacji i Promocji w Biurze Kultury41 współpracuje z Centrum 
Komunikacji Społecznej w budowaniu wizerunku m.st. Warszawy jako miasta 
kultury i obywateli w stolicy, Polsce i poza granicami kraju przez działania PR-
owe, marketingowe i promocję; koordynuje działania promocyjne instytucji kul-
tury m.st. Warszawy; przygotowuje przemówienia okolicznościowe, wstępy do 
publikacji i listów gratulacyjnych; koordynuje i przygotowuje materiały promo-
cyjne, prezentacje na potrzeby Biura.

Zespół Organizacyjny i Sekretariat w Biurze Sportu i Rekreacji42 zajmuje się 
promocją wydarzeń sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie m.st. 
Warszawy, opracowuje również prezentacje dotyczące tych wydarzeń.

Przykłady działań promocyjnych m.st. Warszawy w 2014 roku

Warszawa realizuje wiele zadań związanych z działalnością promocyjną i 
wspieraniem rozwoju gospodarczego. Warto zauważyć, że dysponentami środ-
ków w tym zakresie są nie tylko wymienione Biura, lecz także Gabinet Prezy-
denta, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Biuro Administracji i Spraw Obywa-
telskich. 

Miasto stołeczne Warszawa przygotowuje opracowania, projekty i raporty 
dotyczące Marki Warszawa, przygotowuje i dystrybuuje również materiały pro-
mocyjne. Uczestniczy w wystawach, targach, imprezach promocyjnych. Organi-
zuje lub współorganizuje wydarzenia (m.in. Noc Muzeów, Chopin na Krakowskim 
Przedmieściu). Podejmuje działania związane z obsługą uroczystości organizowa-
nych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych 
upamiętniających walkę o niepodległość, np. Defilada Historyczna 11 Listopada. 

sko Pracy ds. Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Wola.
40  Prowadzi działania w zakresie promocji gospodarczej m.st. Warszawy.
41  Zajmuje się promocją działalności kulturalnej m.st. Warszawy oraz działalności w za-

kresie edukacji kulturalnej.
42  Podejmuje działania promujące m.st. Warszawę przez sport.
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Warszawa jest członkiem wielu związków i stowarzyszeń zarówno krajo-
wych (m.in. Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich43), jak i mię-
dzynarodowych (m.in. Eurocities, Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa, 
Unia Stolic Unii Europejskiej44).

Stolica podejmuje współpracę regionalną z jednostkami administracji sa-
morządowej i innymi podmiotami przez współorganizowanie spotkań, imprez 
o charakterze lokalnym i historycznym (m.in. obchody związane z rocznicami 
powstania warszawskiego, powstania polskiego państwa podziemnego, powsta-
nia w getcie warszawskim, wybuchu II wojny światowej). Podejmuje również 
współpracę międzynarodową przez przyjmowanie delegacji zagranicznych, or-
ganizację zagranicznych wyjazdów służbowych oraz uczestnictwo w projektach 
współfinansowanych z funduszy europejskich (m.in. „ONE BSR”45, „Cities on 
Power”46; „CityLogo Innowacyjne zarządzanie marką miasta”47).

 
Internetowe narzędzia promocji i komunikacji marketingowej 

Warszawa wypracowała System Identyfikacji Wizualnej, który jest zbiorem 
(kodeksem) porządkującym pracę miasta w sferze wizualnej, swoistym językiem 
komunikacji z klientami. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5293/2010 
w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. War-
szawy” zobowiązuje do stosowania Katalogu SIW we wszystkich działaniach 
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez biura Urzędu m.st. War-
szawy i dzielnice m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne przez nie nadzo-
rowane w celu budowania wizerunku marki m.st. Warszawy przez spójną iden-
tyfikację wizualną. SIW m.st. Warszawy rozumiany jest jako zespół reguł oraz 

43  Warszawa należy też do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy; Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities”; Ligi Polskich 
Miast i Miejsc UNESCO; Stowarzyszenia Zdrowych Miast; Polskiego Centrum Akredytacji (ba-
dania akustyczne); Forum Rewitalizacji; Klubu Polskie Forum ISO 9000.

44  Warszawa należy również do Stowarzyszenia Miast i Regionów dla Recyklingu; Sto-
warzyszenia Znaczących Cmentarzy w Europie; Światowej Organizacji Zdrowia; Światowego 
Związku Miast Męczeńskich, Miast Pokoju.  

45  ONE BSR-branding i tożsamość regionu morza Bałtyckiego. Celem projektu jest budo-
wanie marki Regionu Morza Bałtyckiego poprzez wspólną identyfikację elementów tożsamości 
regionu oraz zwiększenie świadomości marki na rynkach światowych. http://europa.um.war-
szawa.pl/projekty-miejskie/one-bsr-branding-i-to-samo-regionu-morza-ba-tyckiego [dostęp:  
10.11.2014].

46  Celem projektu Cities on Power jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na 
obszarach miejskich, http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/cities-on-power [dostęp: 
10.11.2014].

47  CityLogo — innowacyjne zarządzanie marką miasta. Projekt unijny, który skupia się na 
organizowaniu sieci współpracy miast europejskich oraz kładzie nacisk na wzajemne uczenie się 
i szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miastem. http://europa.um.warszawa.
pl/projekty-miejskie/citylogo-innowacyjne-zarz-dzanie-mark-miasta [dostęp: 10.11.2014].
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konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opi-
nie na temat Warszawy wśród mieszkańców, inwestorów, turystów oraz innych 
klientów miasta. Dlatego tak ważne jest świadome i umiejętne stosowanie ele-
mentów systemu identyfikacji wizualnej, który wpływa na budowę silnej marki 
Warszawy. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przygotowane przez 
komórki organizacyjne m.st. Warszawy (materiały drukowane: ogłoszenia, ulot-
ki, plakaty, gadżety i inne materiały promocyjne oraz materiały nadesłane drogą 
elektroniczną, w tym również spoty) muszą być zgodne z Systemem Identyfika-
cji Wizualnej miasta.

We wspomnianym już badaniu TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów 
i regionów 2013 szefowie promocji JST zostali poproszeni o określenie najbar-
dziej efektywnych narzędzi promocji miejsc. W pierwszej piątce znalazły się48: 
reklama w TV, reklama w Internecie, public relations, wydarzenia (eventy), wy-
korzystywanie serwisów społecznościowych. Jak widać, szefowie promocji pol-
skich miast dostrzegają rosnące znaczenie internetowych narzędzi w komunika-
cji marketingowej.

Dzięki nowoczesnej stronie internetowej i z wykorzystaniem portali spo-
łecznościowych, samorząd miasta włącza lokalną społeczność do transferu in-
formacji promocyjnej. Stara się zainteresować otoczenie oficjalną stroną miasta, 
uczestniczyć w forach dyskusyjnych, zakładać własne, zamieszczać ciekawe 
zdjęcia czy filmy (np. na YouTube), wymieniać linki z nieoficjalnymi stronami,  
a także włączać do promocji samych mieszkańców.

Miasto stołeczne Warszawa wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi mar-
ketingu internetowego: strona internetowa Urzędu m.st. Warszawa, profile 
miasta w mediach społecznościowych, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami 
— Warszawa 19115. Ma również aplikacje mobilne (m.in. Wirtualna Warszawa 
czy Warszawa Rodzinna). W czerwcu 2104 roku stolica uruchomiła platformę 
crowdsourcingową Otwarta Warszawa.

Strona Urzędu m.st. Warszawa powstała na podstawie rozwiązań open so-
urce’owych — CMS Drupal. System został przystosowany do potrzeb Urzędu 
m.st. Warszawy. Drupal jest rozwijany przez dużą międzynarodową społeczność 
programistów. Wykorzystywany jest przez wiele instytucji rządowych na całym 
świecie oraz serwisy komercyjne49. Prezentuje bogaty zbiór informacji kultural-
nych, turystycznych oraz społeczno-gospodarczych. Poszczególne sekcje witry-
ny są moderowane przez biura i inne jednostki merytoryczne.

48  Zarządzenie NR 6643/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 października 2014 r. w 
sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

49  Nowy portal internetowy Warszawy, http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/po-
kaz/nowy-portal-internetowy-warszawy/ [dostęp: 10.11.2014].
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W ramach strony Urzędu m.st. Warszawy istnieje e-Urząd50, miejsce w sieci 
przygotowane z myślą o mieszkańcach stolicy oraz przedsiębiorstwach działa-
jących na terenie Warszawy. Zastosowano nowoczesną technologię tworzenia 
„aktywnych formularzy elektronicznych”, opierając się na formularzach PDF51 
i projekcie e-PUAP. To centrum informacji o warszawskich sprawach urzędo-
wych, które mogą być załatwiane drogą elektroniczną. 

Portal zawiera syntezator mowy Ivona, pozwalający osobom niedowidzą-
cym na słuchanie publikowanych treści. Dostępne są także takie mechanizmy, 
jak powiększanie i pomniejszanie czcionki. Kod semantyczny ułatwia osobom 
niewidomym lekturę treści zamieszczonych w obrębie witryny.  

Warszawie zależy na rozwoju platformy, podnoszeniu jej atrakcyjności oraz 
skutecznym wdrażaniu programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prace 
nad portalem ciągle trwają. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla re-
jestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mini-
malnych wymagań dla systemów teleinformatycznych52 wymusza konieczność 
dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne 
do wymagań WCAG 2.0 na poziomie AA53. 

Miasto stołeczne Warszawa prowadzi profile w mediach społecznościowych:   
Facebook, Twitter, YouTube, Foursquere. Na Facebooku: oficjalny profil m.st. 
Warszawy, profile 18 dzielnic m.st. Warszawy, oficjalny profil Prezydent m.st. 
Warszawy oraz serwisy tematyczne: Warszawa pozarządowa, kampanie społecz-
ne, Noc muzeów w Warszawie, konkurs 3 sektor, kulturalna Warszawa, budżet 
partycypacyjny, Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Tworzenie profili w ser-
wisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy YouTube pokazu-
je Warszawę jako miasto nowoczesne, wykorzystujące nowe technologie i idące  
z duchem przemian. Sprzyja to budowaniu wizerunku miasta otwartego i nowo-
czesnego. 

Od 4 listopada 2013 roku funkcjonuje Centrum Komunikacji z Mieszkańca-
mi, odpowiedzialne za prowadzenie infolinii Urzędu m.st. Warszawy — 1911554. 
To wspólne centrum kontaktu Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic 
i miejskich jednostek, którego zadaniem jest usprawnienie i uproszczenie 

50  e-Urząd, http://eurzad.um.warszawa.pl [dostęp: 10.11.2014].
51  W przygotowaniu jest jeszcze ponad 50 usług opartych na formularzach PDF, http://for-

mularzepdf.pl/przyklady/ [dostęp: 10.11.2014].
52  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 (Dz. U. 
2012 r. poz. 526).

53  Wymusza m.in. obowiązek oferowania kontaktu za pomocą języka migowego lub sys-
temu językowo-migowego.

54  Infolinia Urzędu m.st. Warszawy — 19115 wdrożona przez władze stolicy 4 listopada 
2013 roku.
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komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem. To kilka 
różnych kanałów komunikacji: przede wszystkim numer infolinii 19115, samo-
obsługowy portal internetowy55, aplikacja mobilna, a także poczta elektroniczna, 
faks i chat56. 

Miasto uruchomiło również aplikacje mobilne, m.in. Wirtualna Warszawa 
oraz Warszawa Rodzinna. Pierwsza z nich jest przeznaczona przede wszystkim 
dla osób niewidomych, dedykowana dla smartfonów z androidem w wersji 4.3 
lub wyższej, jak również dla iphone’ów, ułatwia poruszanie się wewnątrz Stołecz-
nego Centrum Osób Niepełnosprawnych. Zamiast GPS-u wykorzystuje techno-
logię Bluetooth Low Energy, pozwalającą na łączenie się urządzenia mobilnego 
z nadajnikami znajdującymi się wewnątrz budynku i będącą o wiele dokładniej-
szą (dokładność do 1 metra) niż nawigacja satelitarna. Warszawa Rodzinna daje 
możliwość korzystania z ulg na bilety komunikacji miejskiej dla osób mieszka-
jących i płacących podatek PIT w stolicy oraz ich dzieci. Dodatkowo posiadacze 
kart mogą liczyć na zniżki i preferencje w instytucjach kultury, sportu i rekreacji. 
Lista miejsc, które honorują karty stale się powiększa.

W 2014 roku MillionYou57 oraz Urząd m.st. Warszawy uruchomiły platfor-
mę crowdsourcingową 58 Otwarta Warszawa5�. Stanowi ona pierwszy krok na 
drodze do czynnego zaangażowania mieszkańców stolicy w sprawy ważne dla 
miasta. Projekt jest kierowany do tych mieszkańców, którzy mają pomysły na 
zmiany w otoczeniu, w swojej dzielnicy czy w mieście. To platforma, za której 
pośrednictwem mieszkańcy Warszawy mogą, udzielając odpowiedzi na pytania 
dotyczące różnych aspektów życia miasta i przedstawiając swoje pomysły na 
usprawnienie jego funkcjonowania, wspólnie zmieniać miasto na lepsze. Dzię-
ki pytaniom otwartym mogą tworzyć rozwiązania dotyczące zagospodarowania 
przestrzeni, rozwijania rekreacji czy kultury. Mieszkańcy po zarejestrowaniu 
się na platformie Otwarta Warszawa  mogą dyskutować i głosować na zgłoszo-
ne rozwiązania, które następnie zostaną ocenione przez jury. Pytania dotyczą 
różnych obszarów od zagadnień przestrzeni, przez kulturę i rekreację, po wizję 
przyszłości Warszawy.

55  Warszawa 19115, www.warszawa19115.pl [dostęp: 10.11.2014].
56  Czat internetowy jest prowadzony dzięki komunikatorom internetowym, takim jak 

Gadu Gadu czy też Skype.
57  MillionYou, to pierwsza w Polsce marketingowa platforma crowdsourcingowa dzia-

łająca od 2007 roku. MillionYou łączy marki z kreatywną społecznością, tworząc kampanie dla 
klientów poszukujących świeżych i niekonwencjonalnych rozwiązań, angażujących ich konsu-
mentów w proces twórczy, http://millionyou.com/ [dostęp: 10.11.2014].

58  Crowsourcing „to mądrość tłumu w Sieci, czyli sieciowa współpraca wielu osób przy 
kreowaniu pomysłów powiązanych ze wspólnym celem”. Crowdsourcing to narzędzie nowej 
generacji, które jest wymieniane jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się rodzajów komu-
nikacji z konsumentami.

59  Otwarta Warszawa, www.otwartawarszawa.pl. [dostęp: 10.11.2014].
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Podsumowanie 

W „Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku” określo-
no następującą   wizję stolicy przyszłości: „Warszawę 2020 roku widzimy jako 
atrakcyjną, nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się metropolię z gospodarką 
opartą na wiedzy, środkowo-europejskie centrum finansowe, miasto zajmujące 
znaczące miejsce wśród najważniejszych stolic europejskich. Warszawa naszej 
wizji to wspólnota otwarta i dostępna, miasto wysokiej jakości życia, ważne 
centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej 
— miasto z duszą”60. 

Obecnie Warszawa jest największym polskim miastem pod względem liczby 
mieszkańców i powierzchni. To ważny ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny 
i gospodarczy na skalę europejską. Think tank Globalization and World Cities, 
badający wzajemne stosunki między miastami świata w kontekście globalizacji, 
w 2010 roku uznał Warszawę za metropolię globalną61. To miasto ogromnych 
możliwości. Ma swój potencjał, jest największą i najbogatszą polską metropolią, 
rozpoznawalną w świecie, stolicą Polski, jako jedyne działa w sieci miast glo-
balnych62. Niestety nie kojarzy się jednak z żadnym wyrazistym symbolem, jest 
słabo rozpoznawalne63. 

W wielu rankingach polskich miast Warszawa wyprzedza pozostałe, np.  
w Rankingu jakości życia miejskiego 64 czy Rankingu miast atrakcyjnych dla 
biznesu65. Jednak w przypadku rankingów uwzględniających skuteczność dzia-
łań promocyjnych Warszawa nie zajmuje najwyższych miejsc. Wynika to m.in.  
z faktu, że kompleksową strategię budowania marki miasta i jej promocji mają 
już za sobą Poznań, Wrocław i Kraków. 

Należy podkreślić, że o wizerunku stolicy decydują nie tylko urzędnicy, lecz 
także jej mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści czy organizacje pożytku publiczne-

60  Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r.,   www.um.warszawa.pl/sites/default/files/
Strategia_Rozwoju_m.st_._Warszawy_do_2020_r..pdf [dostęp:10.11.2014].

61  The World According to GaWC 2010, [w]: Globalization and World Cities (GaWC) 
Study Group and Network (online), Loughborough University

62  Marka Warszawa, tożsamość, wartości, nowa narracja, s. 21.
63  Postrzegana jest jako miasto o „ciekawej historii”, „kulturze i sztuce”. Ibidem, s. 14.
64  W rankingu przygotowanym przez redakcję Polityki w 2014 r. (zamieszczonym w do-

datku Polityki „Miasta i ludzie”), biorącym pod uwagę czynniki, takie jak: warunki mieszkanio-
we, dochody, praca, edukacja, bezpieczeństwo, społeczeństwo obywatelskie czy jakość samorzą-
du, stolica uzyskała 70% możliwych punktów.

65  Ranking „Miasta atrakcyjne dla biznesu” sporządzony przez „Forbes” i Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczych (COIG) przyznał pierwsze miejsce wśród miast powyżej 
300 tys. mieszkańców  tradycyjnie Warszawie, która powiększyła swoją przewagę nad goniącymi 
ją konkurentami. W ubiegłym roku przybyło w stolicy 10 699 nowych firm. Warszawa, Poznań i 
Wrocław znalazły się w pierwszej trójce najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania. http://
finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Ranking-miast-najlepszych-do-inwestowania,wid,16643390, 
wiadomosc.html?ticaid=113cf0&_ticrsn=3   [dostęp: 10.11.2014].
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go. Jednak to na barkach władz samorządowych Warszawy spoczywa odpowie-
dzialność za jego kreowanie. 

W strukturze Urzędu m.st. Warszawy (jak przedstawiono) zarządzanie ko-
munikacją marketingową jest rozproszone. Zadania podzielono między wiele 
podmiotów. Obecnie za promocję gospodarczą miasta odpowiada Biuro Fundu-
szy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, a za wizerunek — Centrum Ko-
munikacji Społecznej. Funkcję koordynującą pełni Centrum Komunikacji Spo-
łecznej, do którego zadań należy wiele działań o charakterze komunikacyjnym. 
Promocja jest zatem jednym z bardzo wielu zadań, jakimi się zajmuje. 

Nowymi głównymi priorytetami polityki władz miasta stały się, po reor-
ganizacji struktury stołecznego Urzędu i likwidacji Biura Promocji Miasta, ko-
munikacja i rozwój gospodarczy. Jak tłumaczyła wówczas rzeczniczka ratusza 
Agnieszka Kłąb: „Urząd musi zdobywać pieniądze, dbać o rozwój gospodarczy 
miasta, ale też — a może przede wszystkim — powinien rozmawiać z mieszkań-
cami”66. To właśnie nastawienie na komunikację miasta z otoczeniem rynkowym 
(stosując terminologię ekonomiczną) stało się podstawą działania stołecznego 
ratusza. Widać pracę na rzecz aktywizacji społecznej zarówno mieszkańców, 
sympatyków Warszawy, jak i turystów, wytworzenie poczucia identyfikacji  
z miejscem, zaangażowanie w dyskusję nad przyszłością miasta. Wynika to nie 
tylko ze zmniejszającej się efektywności stosowania poszczególnych instrumen-
tów, rosnącej konkurencji rynkowej, lecz także przemiany w zachowaniu i postę-
powaniu samych interesariuszy miasta. To przede wszystkim rozwój technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych.

Przedstawione w artykule narzędzia komunikacji stolicy stanowią bogatą 
paletę możliwości komunikacji marketingowej. Urząd szczególny nacisk kładzie 
na stosowanie internetowych kanałów komunikacji z mieszkańcami. Widoczne 
jest przenoszenie komunikacji do Sieci i widoczna jest aktywność miasta w In-
ternecie. O wykorzystywaniu nowej formy aktywności Sieci Web 2.0 świadczy 
obecność miasta na wielu kanałach społecznościowych. Aktywnie wykorzystuje 
nowoczesne narządzie internetowej komunikacji marketingowej — jako jedno  
z dwóch polskich miast działa na platformie crowdsourcingowej.

Komunikacja marketingowa powinna opierać się w większym stopniu na 
współpracy z innymi miastami markami i regionem Mazowsza. Skuteczna ko-
munikacja wymaga bowiem ciągłej uwagi i adaptacji do zachodzących zmian, 
przechodzenia do orientacji zmierzającej do nawiązania długotrwałych relacji  
z klientami miasta. Znaczenia nabiera interaktywność, współpraca i współdecy-
dowanie. 

66  Warszawa kasuje Biuro Promocji Miasta, www.rp.pl/artykul/1048084.html [dostęp: 
10.11.2014].



52

Logistyka — Technologie

Olga Białek-Szwed

Pomiędzy tradycją a nowoczesnością — dziennikarskie techniki 
zdobywania informacji 

Prawo dziennikarza do informacji jest uważane za fundamentalną zdobycz 
cywilizacji demokratycznych, jak również za przywilej współczesnych mediów. 
Prawo to  daje gwarancję prawną umożliwiającą dziennikarzowi otrzymanie in-
formacji od różnych osób i instytucji, wśród których znajdują się osoby i insty-
tucje:

zobowiązane do udzielenia informacji (np. organy państwowe; poza Pre-
zydentem, Sejmem i Senatem mającymi wewnętrzne przepisy o prawie do infor-
macji)

udzielające informacji na podstawie porozumienia z dziennikarzem (np. 
prowadzący działalność na własny rachunek, organizacje społeczne itp.),

osoby, którym (np. pracodawca) nie może zakazać informowania prasy.
Wolność pozyskiwania i upubliczniania informacji gwarantują dzienni-

karzom liczne artykuły, ale również Konstytucja RP z 1997 roku, Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka (art. 19)1, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności (art. 10 z 4.11.1950)2 czy Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych (art. 19 ust. 2 z 16.12.1966 Nowego Jorku)3.

Każdy dziennikarz winien jednak pamiętać, że prawo gwarantujące mu do-
stęp do informacji oraz do jej późniejszej dystrybucji nie jest nieograniczone. 
Prawo do informacji warto by było więc rozpatrywać w kategoriach powinno-
ści, a nie obligatoryjnego przywileju ludzi mediów. Do jednych z podstawowych 
ograniczeń, z których muszą sobie zdawać sprawę reporterzy, należą przepisy 
prawa z zakresu:

bezpieczeństwa państwa,
porządku publicznego,
ochrony mienia,
praw osobistych obywateli (np. ochrona przez publicznym zniesławie-

niem, poniżeniem, narażeniem na utratę zaufania społecznego itp.).
Mając na uwadze wymienione w ogromnym skrócie determinanty, reporter 

musi (prowadząc prace związane z dostępem i wykorzystaniem źródeł informa-
cji, tj. z realizacją prawa do pozyskiwania informacji) zachowywać szczególną 
staranność swoich działań. Korzystając ze źródeł informacji jest zobowiązany 
funkcjonować w granicach prawa, nie naruszać zasad współżycia społecznego 
i dobrych obyczajów. Niestety w codziennej reporterskiej rzeczywistości bywa 
różnie, nie zawsze z winy pojedynczego reportera. Zdaniem Tadeusza Kononiu-

1 Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284.
2 Tamże.
3 Dz. U. 1977 r. Nr 38, poz. 167.
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ka obchodzenie norm bywa również związane z brakiem dostatecznej wiedzy  
i „nonszalanckim stosunkiem do własnej profesji. Często ignorancja i arogancja 
powodują, że nawet młody człowiek jest zupełnie odporny na wszelkie uwagi 
krytyczne”4. Kontestowanie ogólnie obowiązujących norm może być jednak po-
dyktowane nie tylko celowym nieprzestrzeganiem zasad lub arogancją dzienni-
karzy, lecz także zdeterminowane wypełnianiem obowiązku służbowego, jak to 
się dzieje w przypadku dziennikarzy śledczych, fotoreporterów czy paparazzich. 
Dlatego przestrzeganie norm powinno być również rozpatrywane na przykła-
dzie konkretnych przypadków występujących w praktyce dziennikarskiej. Cza-
sami bowiem wybór, którego musi dokonać reporter jest podyktowany potrzebą 
chwili, a sytuacja w jakiej się znalazł może odbiegać od jakichkolwiek wzorców 
postępowania. Zdarzają się materiały, których nie uda się przygotować bez za-
stosowania na przykład prowokacji dziennikarskiej. Tym bardziej że decydenci 
współczesnych mediów pragnąc zyskać, utrzymać i oczywiście usatysfakcjono-
wać swojego odbiorcę, starają się zaoferować mu jak największą dawkę „rzeczy-
wistości” w rzeczywistości; by tego dokonać czerpią z bogatego arsenału środ-
ków dostępnych nie tylko mediom — podglądają, inwigilują oraz skłaniają do 
intymnych zwierzeń.

Codziennie do każdej redakcji dociera wiele informacji — z bardzo różnych 
źródeł, o różnym „ciężarze” gatunkowym. Dlatego niezwykle ważnym procesem 
w pracy reporterskiej jest nie tylko selekcja samych informacji, lecz także po-
przedzająca ją uważna selekcja źródeł informacji. Jakość późniejszego materiału 
dziennikarskiego w dużym stopniu zależy od wiarygodności źródła informacji.

Za najbardziej użyteczne, ale i co ważne bezpieczne źródła informacji dzien-
nikarze uznają:

 źródła formalne zewnętrzne:
— instytucjonalne

agencje informacyjne (krajowe, regionalne, globalne), 
bazy danych,
dokumenty,   
materiały archiwalne,

— osobowe
rzecznicy prasowi,
specjaliści — komentatorzy,
liderzy opinii publicznej

oraz 
źródła formalne wewnętrzne:
— archiwa redakcyjne,
— wewnętrzne bazy danych.

4 P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 23.
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Najwięcej  kłopotu  sprawiają  źródła nieformalne  zewnętrzne.  Dziennika-
rze    mają  jednak świadomość, że to właśnie one często przynoszą tzw. newsy, 
informacje na wyłączność lub po prostu ciekawe wiadomości, których nie ma 
„konkurencja”. Z tego też względu korzystają z nich dość chętnie. Do źródeł 
nieformalnych zalicza się:

informatorów,
świadków opisywanego zdarzenia,
nieoficjalnych komentatorów,
znajomych, rodzinę.

Każde z wymienionych źródeł zapewnia informację o nieco innym ciężarze 
gatunkowym, na przykład wiadomości agencyjne dają ogólny obraz sytuacji, ko-
mentarze ekspertów uszczegółowiają omawianą sprawę. Wykorzystywane cza-
sami, zgodnie z zapotrzebowaniem, materiały archiwalne, takie jak dokumenty 
historyczne (np. dzienniki, pamiętniki, albumy, foldery, kalendarze, fotografie) 
lub dokumenty archiwalne (np. materiały z bibliotek, archiwum, IPN itp.) mają 
zadanie poszerzać materiał dziennikarski, umieszczają go w kontekście szerszej 
historii, pomagają odbiorcy zrozumieć pewne zachowania geopolityczne lub 
społeczno-kulturowe. Najbardziej charakterystycznym, zarazem specyficznym, 
ale i niejednokrotnie niezbędnym dla reportera jest kontakt z informatorami.

Niektórzy uważają, że doświadczonego dziennikarza poznaje się po liczbie 
stałych i sprawdzonych informatorów. Jak ważne są nieoficjalne kontakty wi-
dać w trakcie prac nad sprawami kontrowersyjnymi, szczególnie gdy ingerują w 
działalność przedstawicieli władzy, urzędników państwowych, organy wymia-
ru sprawiedliwości itp. Niemniej jednak współpraca z informatorami jest trudna  
i niebezpieczna. Dziennikarz z jednej strony musi informatora obdarzać zaufa-
niem (winien być taktowny i dyskretny), z drugiej zaś nie wolno mu przestać 
być czujnym (nawet kontaktując się z osobą już znaną), musi także stale pamię-
tać o permanentnej weryfikacji uzyskanych danych. Nie wolno mu ulec pokusie 
rozpowszechniania informacji niezweryfikowanych w innym, niezależnym od 
informatora źródle, choćby nie wiadomo jak wiarygodnie brzmiały.

W ostatnich latach do powszechnej świadomości — przede wszystkim za 
sprawą twórcy Wikileaks, Juliana Assange’a — dotarło znaczenie przecieków w 
warsztacie reportera prasowego. Historia leaks ma jednak zdecydowanie dłuższe 
tradycje, „jej istnienie jest nierozerwalnie związane z działalnością dziennikarzy 
usiłujących różnymi sposobami uzyskać informacje zastrzeżone zwyczajowo dla 
niewielkiego grona ludzi władzy, urzędników państwowych czy przedstawicieli 
wielkiego biznesu. Otrzymanie tą drogą poufnych informacji jest wypadkową 
zażyłości kontaktów między dziennikarzem a jego informatorem. Tak zwany 
przeciek jest zatem transakcją wiązaną, choć korzyść płynąca z takiego trans-
feru poufnych informacji niekoniecznie musi być obopólna. Podobnie jak ry-
zyko i koszty osobiste związane z przekazywaniem tego typu niejawnych treści 

•
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do publicznej wiadomości”5. Dziennikarz, mając świadomość tych wszystkich 
ograniczeń powinien pamiętać, że przekazywanie informacji mediom nie jest 
zwykle bezinteresowne. Dlatego stale musi być czujny. Przykładowo otrzymaw-
szy od informatora nazwiska osób lub nazwy firm, winien przeczytać wszystko, 
co na ich temat jest dostępne. Jeżeli już wie, że przeciwko ludziom, którymi 
jest zainteresowany prowadzi się śledztwo, to powinien ten fakt potwierdzić w 
policji i prokuraturze. Kiedy opracowywana sprawa trafiła już do sądu, winien 
wystąpić o zgodę na wgląd w akta. Niestety zdarza się, że dostęp do wiadomo-
ści potrzebnych do stworzenia materiału dziennikarskiego „blokuje” prokuratura 
— w takiej sytuacji warto porozmawiać ze świadkami, podejrzanymi, a nawet 
ich obrońcami.

Anna Marszałek, w jednej ze swoich publikacji na łamach miesięcznika 
„Press”, uczyła adeptów dziennikarstwa, w jaki sposób typować potencjalnych 
informatorów. Marszałek zwracała uwagę, by szukać wyłącznie ludzi, którzy będą 
mieli interes w przekazaniu informacji konkretnej osobie, konkretnej redakcji. 
Jako przykład podawała zabieg dość kontrowersyjny, ale jej zdaniem niezwykle 
skuteczny: „można przekonać do mówienia przedstawicieli firm, które przegrały 
przetarg, przekonanych, że konkurencja dała łapówkę. Mają oni nie tylko dużą 
wiedzę, ale też dokumentację przetargową. Znają wartość kontraktu i wiedzą, kto 
zasiadał w komisji przetargowej. Znają firmy i ludzi ze swojej branży. Wiedzą o 
powiązaniach rodzinnych i towarzyskich”6. Marszałek podkreślała również, aby 
nie zapominać nigdy o znajomych osób, którymi interesuje się dziennikarz. Ich 
opowieści mogą dać obraz, choć zapewne subiektywny, o bohaterze i historii, 
w jakiej bierze lub brał udział. Równie ważnym źródłem mogą się okazać sami 
bohaterowie publikacji. Nie wolno a priori zakładać, że na pewno nie zechcą 
rozmawiać z dziennikarzem. Dla Marszałek nieocenionym źródłem informacji 
są lokalni politycy. Nawet jeżeli nic nie wiedzą na temat sprawy, która interesuje 
reportera, to możliwe że znają jego bohatera lub przynajmniej wiedzą gdzie go 
szukać7.

Jak można zauważyć, docieranie do źródeł informacji i współpraca z infor-
matorami są w pewnej mierze oparte na inwigilowaniu i przesłuchiwaniu bohate-
rów. Mimo dwuznaczności wykonywanych czynności warsztatowych działalność 
reporterów (np. śledczych) jest przeważnie akceptowana, a bywa i powszechnie 
szanowana, szczególnie gdy zorientowana jest na wydarzenia i czynności mające 
negatywny wpływ na życie społeczne i publiczne innych obywateli, np. na in-
wigilację korupcji, sprzedajności i łamania prawa przez polityków, urzędników 
państwowych, reprezentantów wymiaru sprawiedliwości itd.

W uprawianiu dziennikarstwa śledczego jest konieczna świadomość konse-
5 W. Adamczyk, Dziennikarze a przecieki kontrolowane. Przypadek Judith Miller z „New 

York Times”,[w]: Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, Poznań 2006, s. 153
6 A. Marszałek, Niewygodne dziennikarstwo, „Press” 11.2001, s. 40.
7 Tamże, s. 41.
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kwencji wykonywanych czynności, tego że przy dochodzeniu i korzystaniu ze 
źródeł informacji może nawet dojść do naruszenia przepisów prawa. Joanna Bu-
kowska w swojej publikacji zatytułowanej Dziennikarstwo śledcze a prowokacja 
dziennikarska. Kwestia odpowiedzialności karnej wymieniła artykuły kodeksu 
karnego, na które dziennikarz powinien szczególnie uważać. Są to m.in.: art. 193 
kk (mir domowy), art. 212 kk (zniesławienie), art. 216 kk (zniewaga), art. 229 kk 
(przekupstwo), art. 233 kk (fałszywe zeznania), art. 234 kk (fałszywe oskarże-
nie), art. 235 kk (fałszywe dowody), art. 238 kk (zawiadomienie o przestępstwie 
niepopełnionym), art. 263 kk (broń palna i amunicja), art. 265 kk (tajemnica 
państwowa), art. 267 kk (nielegalne uzyskanie informacji), art. 270 kk (fałszo-
wanie), art. 272 kk (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)8.

Dziennikarze śledczy nie tylko tropią i wykrywają kolejne przypadki korup-
cji w życiu publicznym, lecz także czasem próbują wręcz wyręczać instytucje 
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w wypełnianiu ich podstawowych 
funkcji. To wtedy pewne działania mogą okazać się niezgodne z prawem i naru-
szać wymienione wcześniej artykuły kodeksu karnego.

Z dziennikarstwem śledczym wiążą się również skomplikowane zagadnienia 
natury etycznej, które dotyczą w znacznej mierze właśnie metod pozyskiwania 
informacji. Dziennikarz śledczy, zbierając materiały do artykułu, bywa iż pod-
szywa się pod fikcyjne osoby, stara się dostać do instytucji zamkniętych, np. do 
więzienia czy zakładów opiekuńczych dla obłąkanych. Zdarzały się przypadki, 
kiedy dziennikarz w ramach wypełniania obowiązków zawodowych udawał pie-
lęgniarki, bezdomnych i bezrobotnych, symulował omdlenia, wypadki w miej-
scach publicznych, chcąc sprawdzić stopień ludzkiej empatii. Jerzy Jastrzębski 
takie metody zbierania informacji podzielił na dwie grupy — tradycyjne (jawne) 
oraz niekonwencjonalne (niejawne). Za metody niekonwencjonalne uznał uży-
wanie ukrytej kamery, aparatu, mikrofonu i prowokację dziennikarską9. 

Wykorzystując metody niejawne należy zachować wzmożoną staranność, 
przede wszystkim przy posługiwaniu się informacjami zdobytymi za pomocą 
tzw. nowych mediów. Na owe nowe media, których użycie może sprawić kłopo-
ty, zwracał również uwagę Jastrzębski. Jego zdaniem: „Dziennikarstwo śledcze, 
wspomagane przez wielość zastosowań nowych mediów, może w coraz więk-
szym stopniu naruszać ludzką prywatność”10. Jako dowód słuszności swojej dia-
gnozy podawał kontrowersyjne przypadki zastosowań nowych mediów, na przy-
kład: „Wprowadzony przez Sony w 1998 roku nowy, działający na podczerwień 
camcorder użyty w świetle dziennym, pozwala obecnie zobaczyć ciało człowieka 

8 J. Bukowska, Dziennikarstwo śledcze a prowokacja dziennikarska. Kwestia odpowie-
dzialności karnej,[w]: Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach 
Zjednoczonych, red. M. Worsowicz, M. Palczewski, Łódź 2006, s. 105—121.

9 J. Jastrzębski, Etyka dziennikarstwa śledczego, [w]: Dziennikarstwo śledcze. Teoria, s. 60.
10  J. Jastrzębski, Na rynku wartości, s. 139.
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przez ubranie. Agencje używają potężnych kamer satelitarnych po to, żeby sfo-
tografować z wysokości setek mil kogoś odpoczywającego na prywatnej plaży. 
Wprowadzenie tanich jednoosobowych pojazdów powietrznych, wyposażonych 
w zdalnie kontrolowane ruchome wideokamery, stanowi dziś opcję dla operacji 
dziennikarskich. Zdalnie sterowane aparaty fotograficzne są obecnie w sprzedaży 
detalicznej”11. Podobne zastosowanie w praktyce fotoreporterskiej mają aparaty 
z półmetrowymi teleobiektywami do robienia w ciągu sekundy pięciu ostrych 
zdjęć z dużej odległości czy przypominające komórkę kompaktowe aparaty cy-
frowe, które umożliwiają pracę z bardzo bliskiej odległości.

Odbiorcy mediów zaczynają zdawać sobie sprawę z kontrowersyjnych 
praktyk dziennikarstwa. Dowodem tego są przeprowadzone już dość dawno  (bo 
w 2002 roku przez CBOS) badania, których celem było ustalenie społecznych 
wyobrażeń na temat zawodu dziennikarskiego. Okazało się, że najwięcej kontro-
wersji budził właśnie sposób zdobywania informacji. 65% respondentów zarzu-
ciło reporterom nadmiernie agresywną penetrację spraw osobistych, 54% wska-
zywało na nieumiejętne wykorzystywanie zdobytych informacji i brak refleksji 
na temat skutków publikacji, 49% podkreślało nieustającą „pogoń” wszystkich 
polskich redakcji za sensacją12. Praktycznie wszyscy zwracali uwagę na kontro-
wersje związane z prowokacjami dziennikarskimi. 

Kontrowersyjność prowokacji dziennikarskiej polega na tym, że stanowi 
ona domenę organów ścigania i generalnie jest działaniem niedozwolonym. Słu-
ży bowiem wykrywaniu i uzyskiwaniu dowodów na popełniane przestępstwo. 
Niemniej jednak trudno odmówić racji stanowisku dziennikarzy, którzy gło-
szą, że ich prowokacje to także sposób na eliminowanie patologii społecznych, 
szczególnie tych, z którymi nie radzi sobie ani prokuratura ani policja, ale nad-
używane, szczególnie w sytuacjach tego niewymagających, mogą zamienić się  
w mechanizm służący głównie zaspakajaniu inwigilacyjnych potrzeb ludzi me-
diów i odbiorców ich materiałów. Na szczęście dla polskich dziennikarzy śled-
czych sądy mimo wyraźnych unormowań prawnych coraz częściej umarzają po-
stępowania wobec oskarżonych o prowokację; uznają one, że działania medialne 
są pozbawione cech znacznego niebezpieczeństwa społecznego. Podobnie dzieje 
się i w innych krajach Unii Europejskiej. We wrześniu 2006 roku Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu po raz kolejny uznał prowokację dziennikarską za do-
puszczalną praktykę. 

Za jedną z najgłośniejszych i zarazem pierwszych polskich prowokacji uzna-
je się akcję z 1994 roku, dzięki której według Wiesława Godzica: „wkroczyliśmy 
do rodziny demokracji używających deceptive journalism, dziennikarstwa pro-
wokacyjnego”13. Dziennikarze z Poznania, Ewa Wanat i Maciej Gorzeliński, celo-

11  Tamże.
12 S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006, s. 136 i 137.
13  W. Godzic, Dziennikarz, s. 16
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wo ukradli samochód w celu wykazania opieszałości odpowiednich służb, czym 
naruszyli art. 278 kodeksu karnego. Potem jedno z nich uzasadniało pomysł na 
kontrowersyjną prowokację następującymi słowami: „Chodziło mi o wykazanie 
bezsensowności paragrafu 214 czy przynajmniej jego kontrowersyjności: jeśli 
facet zatrzymany w kradzionym samochodzie powie, że sobie go tylko pożyczył, 
to zostanie zwolniony po przesłuchaniu bez żadnych problemów!”14.

Po atakach 11 września 2001 roku na Nowy Jork dziennikarze „Super 
Expressu” testowali czujność służb chroniących warszawskie lotnisko Okęcie. 
Próba udowodniła brak przygotowania na jakiekolwiek zagrożenie. Dziennikarze 
weszli przez dziurę w płocie do strefy zamkniętej i przez nikogo nie niepokoje-
ni spacerowali po hali odlotów, zaglądali do pomieszczeń służbowych. Niestety 
prowokacja dziennikarska nie spowodowała poprawy w systemie ochrony lot-
niska, co udowodniła kolejna akcja. W czerwcu 2006 roku dziennikarze „Super 
Expressu” znowu pojawili się na warszawskim lotnisku15. Tym razem na Okęcie 
redakcja wysłała reportera przebranego w oryginalny strój afgańskiego Taliba. 
Mężczyzna niósł w ręku podejrzaną paczkę atrapę bomby. „Talibowi” nie tylko 
udało się spacerować po lotnisku, lecz także kilkakrotnie podrzucić pakunek w 
różne miejsca. Reporter ucharakteryzowany na terrorystę nie został wylegitymo-
wany, mimo że tego wymagają przepisy.

Za pionierów polskich prowokacji dziennikarskich uznaje się Janusza Ro-
lickiego i Jerzego Urbana. Urban w 1957 roku założył fikcyjne biuro matrymo-
nialne. Rolicki wcielał się w liczne „role”, pracował m.in.: na warszawskich bu-
dowach, w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, w hufcu melioracyjnym OHP 
i w centrum likwidacji szkód PZU. Był także klasyfikatorem i konwojentem by-
dła, bezdomnym na dworcu w Warszawie. Oprócz Urbana i Rolickiego należy 
jeszcze wspomnieć o kilku innych postaciach — o Jacku Snopkiewiczu, który 
pracował jako śmieciarz, konduktor kolejowy, sanitariusz pogotowia ratunko-
wego i dozorca, a także o Krzysztofie Kąkolewskim, który uczestniczył w cap-
strzyku bojówki neofaszystowskiej i spotkaniu komuny hippisowskiej. Warto też 
pamiętać o Ireneuszu Dudźcu i Przemysławie Puchu z „Gazety Wyborczej”, któ-
rzy zostali klientami agencji towarzyskiej działającej pod przykrywką jednego  
z warszawskich lokali o nazwie „Casanova Bar” przy ul. Czerniakowskiej16.

Prowokacje dziennikarskie są uznawane za podstawowe narzędzie dzien-
nikarzy, przy czym warto pamiętać, że nadużywane mogą wyrządzić krzywdę 
drugiemu człowiekowi. Stosowanie praktyk stojących na krawędzi zgodności  
z prawem i etyką staje się obecnie coraz większym problemem współczesnego 

14  P. Kwiatkowski, Niewiadomości. Rzecz o dziennikarzach, Poznań 1995, s. 265.
15  O. Maya, Jesteśmy bezbronni, „Super Express” 30.06.2006, nr 151, s. 2 i 3.
16  A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000, s. 65 i 66; por. J. Rolicki, Brałem 

łapówki, Warszawa 1966; J. Snopkiewicz, Człowiek w bramie, Warszawa 1978; I. Dziedzic, P. 
Puch, Casanova w Warszawie, „Gazeta Wyborcza” 19.06.1999, nr 141, s. 12 i 13; T. Sobolewski, 
Nowi pułkownicy w TVP?, „Gazeta Wyborcza” 11.01.2007, nr 9, s. 12.
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dziennikarstwa w Polsce. Zdaje się jednak, że wśród praktyków i teoretyków 
dominuje obecnie stanowisko relatywistyczne, co do niejawnych źródeł infor-
macji. Dopuszcza się użycie zakamuflowanych metod pozyskiwania informacji, 
ale pod pewnymi warunkami — informacja musi dotyczyć spraw związanych  
z ważnym interesem społecznym, służyć społeczeństwu lub ochraniać ludzi przed 
niebezpieczeństwem. Przypadkowa nie może być również selekcja opisywanych 
wydarzeń.

Dziennikarskie źródła informacji są nieodłącznym elementem pracy każde-
go reportera. Współcześnie  jest możliwe wykorzystywanie technologii, zarówno 
tradycyjnych jak i najnowszych, choć te drugie wymagają większych nakładów 
finansowych oraz umiejętności posługiwania się sprzętem zaawansowanym tech-
nologicznie. Nadal elementem determinującym wybór źródła jest opracowywany 
temat, ale również czas przeznaczony na przygotowanie materiału, wymagania 
wydawców i predyspozycje samego dziennikarza.
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Tomasz Górski

Architektura korporacyjna w transformacji przedsiębiorstwa

W przedsiębiorstwach wielozakładowych może występować problem nie-
jednorodności procesów biznesowych w nich realizowanych. Ponadto mogą je 
dotykać problemy związane z utrzymaniem niezależnie eksploatowanych syste-
mów informatycznych w poszczególnych zakładach. Pojawiają się utrudnienia 
dotyczące tworzenia raportów zbiorczych dla przedsiębiorstwa. Niejednorod-
ność procesów biznesowych uniemożliwia stosowanie wspólnych procedur po-
stępowania w ramach całego przedsiębiorstwa. Istotnym zagadnieniem staje się 
unifikacja procesów biznesowych oraz systemów i technologii informatycznych. 
Zagadnieniami opisu i transformacji przedsiębiorstwa zajmuje się architektura 
korporacyjna1.

Architektura korporacyjna jest określana jako „spójny całościowy zbiór za-
sad, metod i modeli, które są wykorzystywane w projektowaniu i wdrożeniu do 
przedsiębiorstwa struktury organizacyjnej, procesów biznesowych, systemów in-
formatycznych i infrastruktury”2. Architekturę korporacyjną opisuje się w trzech 
perspektywach: biznesowej, systemowej i technicznej. W artykule tym skupio-
no się na perspektywie biznesowej — z procesami biznesowymi zachodzącymi  
w organizacji oraz systemowej — z logicznym podziałem systemów informa-
tycznych wspierających cele organizacji i realizujących procesy w niej zacho-
dzące.

Celem artykułu jest przedstawienie metody unifikacji procesów bizneso-
wych przedsiębiorstwa wraz z zastosowaniem ujednoliconego wsparcia infor-
matycznego realizacji zunifikowanych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. 
Ważne jest to, że zaprezentowane podejście nie wymusza przepisywania syste-
mów informatycznych istniejących w organizacjach. Proponuje się zastosowanie 
warstwy integrującej systemy informatyczne w poszczególnych zakładach przed-
siębiorstwa3. W dalszych częściach artykułu omówiono następujące zagadnienia: 
przegląd prac traktujących o podobnych zagadnieniach; metodę opisu architek-
tury korporacyjnej; metodę porównania podobieństwa procesów biznesowych; 
przypadek biznesowy; projekt unifikacji procesów biznesowych dla wybrane-
go przypadku biznesowego; korzyści płynące z unifikacji procesu biznesowego  
i zastosowania rozwiązania integracyjnego. Całość kończy podsumowanie oraz 
wskazanie kierunków dalszych prac.

1 M. Lankhorst, Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analy-
sis, Enterprise Engineering Series, Springer-Verlag, 2013.

2 Tamże.
3 T. Górski, Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012.
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Prace powiązane tematycznie

Literatura przedmiotu jest bogata w zagadnienia dotyczące usprawniania 
procesów biznesowych oraz wsparcia procesów biznesowych przez systemy in-
formatyczne. Istnieją prace definiujące wzorce architektury korporacyjnej w celu 
wsparcia analizy procesów biznesowych4. Wzorce architektury korporacyjnej 
definiuje się w kontekście ich automatyzacji przez systemy informatyczne. W ni-
niejszym artykule są stosowane następujące wzorce architektury korporacyjnej: 
pełna automatyzacja procesu biznesowego, częściowa automatyzacja procesu 
biznesowego oraz wsparcie heterogenicznych aplikacji dla procesu biznesowe-
go. Jednocześnie można odnaleźć pozycje5, które identyfikują antywzorce archi-
tektoniczne i wskazują możliwość usprawnienia procesów biznesowych prze-
chowywanych w repozytoriach procesów w organizacji. Ponadto w literaturze 
jest rozwijany temat poprawności modeli procesów biznesowych wyrażanych w 
języku BPMN6. Ważna staje się kwestia jakości modeli procesów biznesowych 
oraz ich weryfikacji i doskonalenia7. Zagadnienie podobieństwa modeli proce-
sów biznesowych zostało przedstawione w tekście Similarity of business pro-
cess models: Metrics and evaluation8. W publikacji tej zdefiniowano miary po-
dobieństwa procesów biznesowych w obszarach: podobieństwa syntaktycznego, 
podobieństwa semantycznego, podobieństwa atrybutów, podobieństwa typów 
oraz podobieństwa kontekstowego. W artykule wykorzystano miarę podobień-
stwa syntaktycznego. Unifikacja procesów biznesowych wiąże się z zagadnie-
niem usprawniania procesów biznesowych. Czynniki istotne dla powodzenia 
projektów usprawniania procesów biznesowych w kontekście wsparcia celów 
biznesowych organizacji przedstawiono w artykule Goal alignment in process 
improvement9. Do opisu architektury korporacyjnej są stosowane różne notacje  
i metody. Jedną z najdynamiczniej rozwijających się jest notacja ArchiMate10. 
Autor artykułu zaproponował do opisu architektury korporacyjnej metodę wy-

4 A. Šaša, M. Krisper, Enterprise architecture patterns for business process support ana-
lysis, The Journal of Systems and Software 2011, vol. 84, s. 1480—1506.

5 R. Dijkman, B. Gfeller, J. Küster, H. Völzer, Identifying refactoring opportunities in 
process model repositories, Information and Software Technology 2011, vol. 53, s. 937—948.

6 M. Chinosi, A. Trombetta, BPMN: An introduction to the standard, Computer Standards 
& Interfaces 2012, vol. 34, s. 124—134.

7 R. Laue, A. Awad, Visual suggestions for improvements in business process diagrams, 
Journal of Visual Languages and Computing 2011, vol. 22, s. 385—399; L. E. Mendoza, M. I. 
Capel, M. A. Pérez, Conceptual framework for business processes compositional verification, 
Information and Software Technology 2012, vol. 54, s. 149—161.

8 R. Dijkman, M. Dumas, B. van Dongen, R. Kaarik, J. Mendling, Similarity of business 
process models: Metrics and evaluation, Information Systems 2011, vol. 36, s. 498—516.

9 M. Lepmets, T. McBride, E. Rasa, Goal alignment in process improvement, The Journal 
of Systems and Software 2012, vol. 85, s. 1440—1452.

10  The Open Group, ArchiMate 2.0, www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archima-
te [dostęp: 15.11.2014].
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korzystującą artefakty procesu projektowania systemu informatycznego roz-
szerzone o artefakty modelowania biznesowego11 oraz wybrane elementy ramy 
architektonicznej NAF12. W architekturze korporacyjnej ważną rolę odgrywają 
systemy informatyczne. Przegląd literatury dotyczącej zagadnienia modeli proce-
sów w przypadku aplikacji usługowych można znaleźć w tekście Process models 
for service-based applications: A systematic literature review13. Wsparcie pro-
cesów biznesowych przez systemy informatyczne w kontekście dynamicznego 
i optymalnego doboru usług do realizacji zadań w procesie biznesowym przed-
stawiono w artykule Per-flow optimal service selection for Web services based 
processes14. Kolejnym istotnym zagadnieniem w zakresie architektury usługo-
wej jest wsparcie dynamicznie rekonfigurowanych procesów biznesowych15 oraz 
uwzględnienie wymagań pozafunkcjonalnych16. W niniejszym artykule skupiono 
się na procesach związanych z obiegiem recepty w służbie zdrowia17. Przedsta-
wiono metody unifikacji procesów biznesowych oraz zapewnienia wsparcia in-
formatycznego przez automatyzację wybranych działań w procesie biznesowym. 
Ponadto zaprezentowano definicje miar efektywności procesów biznesowych 
oraz propozycje wzorów do wyliczania korzyści z zastosowania unifikacji pro-
cesów biznesowych w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Dzięki unifikacji 
tych procesów w ramach całego przedsiębiorstwa stosuje się jednolite procesy  
i procedury postępowania. Pozwala to na minimalizację kosztów zabezpieczenia 
informatycznego i sprawne wsparcie procesów biznesowych. Dzięki automaty-
zacji realizacji działań w procesach biznesowych możliwe jest natomiast skróce-
nie czasu realizacji działań oraz minimalizacja niezbędnych do tego zasobów. 

W artykule tym jest rozpatrywany aspekt wsparcia przedsiębiorstwa wielo-
zakładowego w obszarze procesów oraz systemów informatycznych.

11  T. Górski, Metoda zarządzania architekturą korporacyjną, Biuletyn Instytutu Syste-
mów Informatycznych, 2009, nr 3 (1).

12  NATO Consultation, Command and Control Board, 2007, NATO Architecture Frame-
work, Version 3.

13  S. Lane, I. Richardson, Process models for service-based applications: A systematic 
literature review, Information and Software Technology 2011, vol. 53, s. 424—439.

14  D. Ardagna, R. Mirandola, Per-flow optimal service selection for Web services based 
processes, The Journal of Systems and Software 2010, vol. 83, s. 1512—1523.

15  F. Cicirelli, A. Furfaro, L. Nigro, A service-based architecture for dynamically reconfi-
gurable workflows, The Journal of Systems and Software 2010, vol. 83, s. 1148—1164.

16  P. Potena, Optimization of adaptation plans for a service-oriented architecture with 
cost, reliability, availability and performance tradeoff, The Journal of Systems and Software 
2013, vol. 86, s. 624—648.

17  T. Górski, Architektura platformy integracyjnej dla elektronicznego obiegu recept, 
„Roczniki” KAE, z. 25, Warszawa 2012.
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Metoda opisu architektury korporacyjnej

Przy opracowywaniu metody opisu architektury korporacyjnej kierowano 
się mottem: „Kompletnie i prosto”. Szkielet metody opisu architektonicznego 
bazuje na ramie architektonicznej NATO Architecture Framework (NAF)18, która 
wyróżnia następujące rodzaje architektury: wyjściowa (baseline), etapowa (tar-
get), docelowa (reference), obejmująca (overarching).

Rodzaje te rozpatruje się w NAF w następujących wymiarach:
— czas wdrożenia (implementation timeframe),
— zakres (scope),
— poziom szczegółowości (depth content/detail).
Rama architektoniczna NAF w przejrzysty sposób pokazuje horyzont prac 

związanych z wdrożeniem architektury docelowej w przedsiębiorstwie. Ważne 
jest także zrozumienie, że należy szczegółowo planować realizację architektury 
etapowej. Sposób postępowania jest zgodny z iteracyjnym podejściem do pro-
jektowania i wytwarzania systemów informatycznych. Dlatego z powodzeniem 
można stosować do realizacji projektów w ramach wdrażania architektury kor-
poracyjnej metodyki obiektowe. 

Rys. 4. Wymiary ramy architektonicznej NAF.
Źródło: opracowanie własne.

W opisie architektonicznym przyjęto następujące elementy:
— proces projektowania systemów informatycznych (IBM Rational Unified 

Process),

18  NATO Consultation, Command and Control Board, 2007, NATO Architecture Frame-
work, Version 3.
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— język opisu architektury korporacyjnej (UML, BPMN19),
— wsparcie narzędziowe: 

– IBM Rational RequisitePro – zarządzanie wymaganiami,
– IBM Rational Software Architect – zarządzanie modelami, diagrama-
mi i kodem aplikacji.

Dokonano mapowania procesu projektowania systemu informatycznego 
na siatkę Zachmana w celu zachowania kompletności opisu architektonicznego.  
W opisie architektonicznym zastosowano pojedynczy model procesów bizneso-
wych przedsiębiorstwa obejmujący: cele biznesowe, model biznesowych przy-
padków użycia, biznesowy model analityczny. Zastosowano w nim również spe-
cyfikację wymagań w postaci modelu przypadków użycia oraz projekt systemu 
informatycznego w postaci modelu projektowego. Model przypadków użycia 
specyfikuje wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne na system informa-
tyczny. Natomiast model projektowy stanowi projekt funkcjonalności realizo-
wany przez system informatyczny wspierający proces biznesowy. Przedstawio-
ny opis architektoniczny umożliwia tworzenie spójnego modelu biznesowego  
i tworzenie na jego podstawie modeli wymagań oraz projektów wielu systemów 
informatycznych.

   
Rys. 5. Model biznesowy i wynikające z niego modele przypadków użycia 

oraz modele projektowe. Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowo metoda opisu architektury korporacyjnej została przedstawio-
na w literaturze20.

19  M. Chinosi, A. Trombetta, BPMN: An introduction to the standard, „Computer Stan-
dards & Interfaces” 2012, vol. 34.

20  T. Górski, Metoda zarządzania architekturą korporacyjną, „Biuletyn Instytutu Syste-
mów Informatycznych” 2009, nr 3 (1).



65

Tomasz Górski

Obszary wsparcia przedsiębiorstwa wielozakładowego

Wyróżniono następujące obszary wsparcia przedsiębiorstwa przy stosowa-
niu architektury korporacyjnej:

— procesy biznesowe,
— systemy informatyczne,
— technologie i infrastruktura techniczna.
W każdej z tych warstw można zaproponować wsparcie dla organizacji  

w kontekście sprawniejszej realizacji jej zadań. Ważny jest także koszt utrzyma-
nia infrastruktury wspomagającej realizację zadań organizacji. Wdrożenie archi-
tektury korporacyjnej w organizacji może nieść ze sobą następujące korzyści, 
takie jak:

— unifikacja procesów biznesowych — dzięki temu w ramach całego przed-
siębiorstwa są stosowane jednolite procesy i procedury postępowania,

— unifikacja systemów informatycznych — dzięki temu są minimalizowa-
ne koszty zabezpieczenia informatycznego i jest możliwe sprawne wsparcie pro-
cesów biznesowych,

— automatyzacja realizacji działań w procesach biznesowych — kryje się 
za tym minimalizacja czasu realizacji działań oraz minimalizacja zasobów nie-
zbędnych do ich realizacji,

— unifikacja technologii i narzędzi informatycznych — minimalizacja licz-
by technologii i strategiczne podejmowanie decyzji o stosowaniu technologii. 

W artykule jest rozpatrywany aspekt wsparcia przedsiębiorstwa wielozakła-
dowego w obszarze procesów oraz systemów informatycznych.

Miary efektywności procesów biznesowych

Podstawowe kryteria oceny przebiegu procesu biznesowego są związane  
z czasem realizacji działań oraz liczbą realizowanych działań w określonym 
czasie21. Miary efektywności procesów biznesowych można podzielić na nastę-
pujące kategorie: efektywność przyjmowania zgłoszeń, efektywność realizacji 
działań procesu, efektywność realizacji zgłoszeń.

W kategorii efektywności przyjmowania zgłoszeń możemy zdefiniować na-
stępujące miary oceny procesu biznesowego:

zt         — liczba przyjętych zgłoszeń do chwili t,
Sz=zt/t — średnia liczba przyjmowanych zgłoszeń w jednostce czasu.
W kategorii efektywności realizacji działań procesu możemy zdefiniować 

następujące miary oceny procesu biznesowego:
całkowity czas realizacji procesu biznesowego

21  A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa 
2009.
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(1)                        

całkowity koszt realizacji procesu biznesowego 

(2)                         
gdzie:
Lp — liczba działań w procesie biznesowym (na ścieżce krytycznej),
ti  — czas realizacji działania i w procesie biznesowym, gdzie  i = 1, Lp,
ki — koszt realizacji działania i w procesie biznesowym wyrażony w PLN, 

gdzie i = 1, Lp,
Wykorzystując podane wzory można porównać warianty procesu bizneso-

wego stosowanego w różnych zakładach i zaproponować zunifikowany model 
procesu biznesowego do zastosowania we wszystkich zakładach przedsiębior-
stwa.

Metoda porównania podobieństwa procesów biznesowych

W metodzie porównania podobieństwa procesów biznesowych zastosowa-
no dwa poziomy weryfikacji:

— aktywności procesu biznesowego,
— procesu biznesowego. 
Podobieństwo dwóch modeli procesu biznesowego przyjęto jako procent 

liczby wspólnych węzłów w stosunku do liczby wszystkich węzłów w modelu  
i procesu biznesowego – współczynnik podobieństwa procesu psij:

 (3)                         
gdzie:
psij  — współczynnik podobieństwa modelu i do modelu j,
nsij  — liczba węzłów z modelu i występujących w modelu j,
ni     — liczba węzłów w modelu i.      

Założono, że model i oraz model j są rozpatrywane jako podobne, gdy war-
tość współczynnika podobieństwa procesu psij jest nie mniejsza niż 70%.

Po to aby móc porównywać działania w procesie biznesowym, należy umieć 
przyporządkować do siebie działania z różnych wariantów przebiegu procesu 
jako podobne. Założono, że analizie są poddawane odpowiadające sobie procesy, 
więc skupiono się na podobieństwie syntaktycznym aktywności procesu bizne-
sowego. W artykule zastosowano dwie metryki. Dwa elementy modeli procesu 



6�

Tomasz Górski

są uznawane za tożsame, gdy ich typ jest zgodny i współczynnik podobieństwa 
etykiety jest nie mniejszy niż 65%. Współczynnik podobieństwa etykiety ls jest 
wyliczany zgodnie ze wzorem (4):

 (4)                              
gdzie:
cl — całkowita długość n-znakowych łańcuchów z krótszej etykiety, którą 

można znaleźć w dłuższej etykiecie, 
l — długość dłuższej etykiety. 
 
Na przykład dla wariantów aktywności z dwóch modeli procesu bizneso-

wego „Weryfikacja uprawnień pacjenta w systemie” i „Weryfikowanie upraw-
nień pacjenta” wartość współczynnika ls wynosi 0,67, ponieważ cl równa się 24,  
a l równe jest 36.

Bardziej złożone miary podobieństwa procesów biznesowych, obejmujące 
m.in. podobieństwo semantyczne podano w artykule Similarity of business pro-
cess models: Metrics and evaluation22.

Przypadek biznesowy

Rozpatrywanym przypadkiem biznesowym jest obieg recepty, w którym 
branym pod uwagę przedsiębiorstwem jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)23,  
a jego jednostkami podległymi (zakładami) są placówki świadczeniodawców 
oraz apteki wystawiające i realizujące recepty refundowane przez NFZ. Obieg 
recepty składa się z czterech głównych procesów: nadanie numerów recept, 
wystawienie recepty, realizacja recepty, rozliczenie recepty. Pierwszy proces 
rozpoczyna się w chwili, gdy świadczeniodawca zgłasza się do NFZ z prośbą  
o nadanie unikalnych numerów recept. Najczęściej są to zgłoszenia zbiorowe,  
w których osoby administracyjne występują o nadanie numerów dla wszystkich 
lekarzy pracujących w danej placówce medycznej. Każdemu podmiotowi upo-
ważnionemu do wystawiania recept refundowanych (lekarzowi) jest przypisywa-
na pula numerów w formie zakresu liczb od—do. Tak przygotowane numery naj-
częściej są nadrukowywane na bloczek z blankietami recept; rzadziej wprowadza 
się je do systemu klasy HIS24, który w chwili wystawiania recepty nadaje jej nu-

22  R. Dijkman, M. Dumas, B. van Dongen, R. Kaarik, J. Mendling, Similarity of business 
process models: Metrics and evaluation, „Information Systems” 2011, vol. 36, s. 498—516.

23  Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa jednostka organizacyjna działająca na pod-
stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Pełni on w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika

24  Szpitalny system informacyjny (Hospital Information System) to zintegrowany kompu-
terowy system obiegu informacji w placówkach służby zdrowia.
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mer z wcześniej przygotowanej puli. Kolejny etap to wystawianie recepty przez 
lekarza. W zależności od wykorzystanych technologii lekarz wypisuje ręcznie 
dane na wcześniej przygotowanych drukach lub dane uzupełnia w systemie HIS, 
a następnie drukuje i wydaje pacjentowi. Wystawiona przez lekarza recepta jest 
przekazywana pacjentowi w formie papierowej. Z tak przygotowanym drukiem 
pacjent udaje się do apteki. Aby zrealizować receptę, dokument przekazuje far-
maceucie, który najpierw sprawdza poprawność wystawionej recepty, tj. wersję 
druku, wypełnienie wszystkich wymaganych pół, czytelność recepty, uprawnie-
nia pacjenta, informacje o odpłatności. W chwili stwierdzenia nieprawidłowości 
recepta nie może zostać zrealizowana w trybie refundowanym. W tej sytuacji 
pacjent ma dwie możliwości — wykupienie recepty płatnej 100% lub powrót 
do lekarza w celu poprawienia błędów i powrót do apteki, by zrealizować recep-
tę. W ramach rozliczenia recepty każda apteka przygotowuje raport miesięczny 
dla NFZ, zawierający informacje o wszystkich zrealizowanych w danym okresie 
rozliczeniowym receptach refundowanych. Raport ten jest dostarczany do fundu-
szu przez specjalny portal internetowy, udostępniany przez NFZ. Po wgraniu jest 
odsyłany komunikat zwrotny ze szczegółami i propozycją ostatecznego zesta-
wienia zbiorczego. Ustawodawca przewidział na poprawienie błędów lub złoże-
nie wyjaśnień 5 dni, w trakcie których można jednokrotnie odrzucić propozycję 
i przesłać poprawę danych. 

Projekt unifikacji procesów biznesowych wybranego przypadku biznesowego

Analizie poddano przebieg procesów w prywatnych placówkach opieki me-
dycznej oraz aptekach mających podpisane umowy z NFZ. Placówki wystawia-
jące recepty to Stermed oraz CMC. Apteki biorące udział w realizacji i rozlicze-
niu to prywatne apteki w miejscowości Końskie oraz Turek.  

Analiza modeli procesów stanu AS-IS

Przebieg procesu nadawania numerów recept.
Dla procesu nadawania numerów recept w placówce Stermed został wyli-

czony całkowity czas realizacji zgodnie ze wzorem (1). Na podstawie zgroma-
dzonych danych czas realizacji poszczególnych aktywności ustalono na:

— odebranie zgłoszenia od lekarza o potrzebie przygotowania puli recept 
(3 min),

— przygotowanie wniosku o nadanie puli recept  (5 min),
— wysłanie wniosku na portal NFZ (10 min),
— procesowanie wniosku (15 min),
— odbiór decyzji dotyczącej wniosku (10 min),
— przygotowanie zlecenia do drukarni (5 min),
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— przekazanie zlecenia do drukarni (5 min),
— przygotowanie druków recept (360 min),
— odebranie druków recept (60 min),
— przekazanie druków lekarzowi (15 min).
Na tej podstawie wyliczono całkowity czas realizacji procesu  wynoszący 

488 min, co daje 8 godzin i 8 min.

 
Rys. 6. Przebieg procesu nadawania numerów recept w placówce Stermed (model AS-IS).

Źródło: opracowanie własne.

W placówce medycznej CMC jest wykorzystywany system informatyczny 
klasy HIS. W tym wypadku druki recept nie są przygotowywane z wyprzedze-
niem, tylko drukowane na żądanie w chwili wystawiania recepty, proces nadawa-
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nia numerów nie zawiera więc aktywności związanych z przygotowaniem dru-
ków. Całkowity czas realizacji procesu Tp = 50,15 min = 50 min 15 s.

Wyliczenia przeprowadzono przy następujących założeniach:
— wysłanie informacji o kończącej się puli numerów recept lekarza (0,25 min),
— odbiór wiadomości o kończącej się puli recept (2 min),
— przygotowanie wniosku o nadanie puli recept (5 min),
— wysłanie wniosku na portal NFZ (10 min),
— procesowanie wniosku (15 min),
— odbiór decyzji wniosku (10 min),
— pobranie pliku XML z portalu NFZ (5 min),
— import pliku do systemu HIS (2 min),
— import puli recept (1 min).

 
Rys. 7. Przebieg procesu nadawania numerów recept w placówce CMC (model AS-IS).

Źródło: opracowanie własne.
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Porównano podobieństwo przebiegu procesu nadawania numerów recept 
w stanie AS-IS dla obydwu placówek medycznych. W tym celu przedstawiono 
obydwa procesy w postaci grafu procesu biznesowego. Reprezentacja procesu 
biznesowego w formie grafu (Business Proces Graph, BPG) umożliwia wyko-
rzystanie metod porównywania grafów i wyszukiwania po etykietach aktywno-
ści. Struktura grafu procesu biznesowego25 pozwala na jego automatyczne ge-
nerowanie z popularnych notacji służących do zapisu procesów biznesowych, 
takich jak diagram aktywności języka UML lub diagram procesu języka BPMN. 
W artykule wykorzystano do tego diagram aktywności języka UML ze stereoty-
pem <<Business Process Graph>>. Węzły grafu to aktywności ze stereotypem 
<<Business Process Graph Node>>. W nazwie aktywności są parametry węzła 
w postaci {x; y; z} gdzie: x — rodzaj węzła, y — etykieta węzła, z — lokalizacja 
węzła [partycja (partition) z diagramu aktywności, na którym występuje].

Następnie porównano grafy procesów biznesowych tego procesu dla oby-
dwu placówek.

Z porównania wynika, że przebieg procesu nadawania numerów recept dla 
placówki Stermed w stosunku do przebiegu tego procesu dla placówki CMC 
jest podobny w 60% — sześć na dziesięć elementów grafu procesu zakwalifi-
kowano jako podobne. Podobny wynik uzyskano porównując te przebiegi od 
strony przebiegu procesu dla placówki CMC. Wyniki porównania przedstawiono 
na  wykresie 1.

 
Wykres 1. Wyniki porównania podobieństwa przebiegów procesu nadawania numerów 

recept dla obydwu placówek.  Źródło: opracowanie własne

W podobny sposób opisano i porównano przebieg pozostałych procesów.
Warto przedstawić wyniki porównania podobieństwa procesu wystawiania re-

25  B. Weber, M. Reichert, J. Mendling, H. A. Reijers, Refactoring large process model 
repositories, Computers in Industry 2011, 62, s. 467—486.
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cept. Wynika z nich (wykres. 2), że przebieg procesu wystawiania recept dla 
placówki Stermed w stosunku do przebiegu tego procesu dla placówki CMC jest 
podobny w 85,71%. Zdecydowanie niższy wynik (54,55%) uzyskano porównu-
jąc te przebiegi od strony przebiegu procesu dla placówki CMC. Przebieg tego 
procesu w placówce Stermed jest więc znacznie krótszy. 

 
Wykres 2. Wyniki porównania podobieństwa przebiegów procesu wystawiania recept 

dla obydwu placówek. Źródło: opracowanie własne

Unifikacja obiegu recepty w stanie docelowym TO-BE

Podstawą do rozpoczęcia unifikacji było zapoznanie się z dotychczasowymi 
przebiegami oraz wymaganiami. Z racji tego, że jednym z przyjętych założeń 
było dostosowanie procesów do obsługi elektronicznej recepty, wybrano metodę 
całkowitej unifikacji z udoskonaleniem. W wyniku zmian zamierza się doprowa-
dzić do sytuacji, w której repozytorium recept oraz warstwa procesowa będzie 
udostępniana przez NFZ. W poszczególnych systemach przygotowuje się war-
stwę prezentacji wymaganą do wprowadzenia niezbędnych danych. Dostęp do 
poszczególnych elementów procesu odbywa się zgodnie z założeniami architek-
tury SOA. NFZ jest dostawcą wszystkich niezbędnych usług. Po unifikacji  czte-
rech procesów, które składały się na obieg recepty, uzyskano dwa procesy. Stało 
się to możliwe dzięki zastosowaniu systemów informatycznych w większym za-
kresie niż dotychczas. Dodatkowo wykorzystanie centralnego repozytorium do-
kumentów oraz ujednolicenie logiki biznesowej i umiejscowienie jej w jednym 
miejscu pozwoliło zautomatyzować część zadań, dzięki czemu nie stanowią one 
już całych procesów, a jedynie pojedyncze czynności w procesach.
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Zunifikowany proces wystawiania recepty

Przebieg zunifikowanego procesu wystawienia recepty przedstawiono na 
rysunku 8. Z kolei opis uzyskania aktywności zunifikowanego procesu wysta-
wiania recepty w modelu docelowym TO-BE przedstawiono w tabeli 2.

 
Rys. 8. Przebieg zunifikowanego procesu wystawienia recepty.

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Uzyskanie aktywności zunifikowanego procesu wystawiania recepty
Aktywność w modelu 

TO-BE
Aktywności w modelu 

AS-IS Komentarz

Wypełnienie formularza recepty Wypełnienie formularza recepty Z modelu AS-IS w placówce 
drugiej

Przesłanie recepty do walidacji 
i zapisu —

Nowa aktywność wynikająca   
z wymagań nakładanych przez 
eReceptę

Walidacja uprawnień pacjenta Sprawdzenie uprawnień pacjen-
ta

Z modelu AS-IS w placówce 
pierwszej

Walidacja poprawności recepty Walidacja recepty Z modelu AS-IS w placówce 
drugiej

Nadanie numeru recepty —
Nowa aktywność dzięki udosko-
naleniu procesu nadawania nu-
merów recept

Odesłanie recepty —
Nowa aktywność wynikająca 
z wymagań nakładanych przez 
eReceptę

Przypisanie odpłatności Weryfikacja dostępnych odpłat-
ności

Z modelu AS-IS w placówce 
pierwszej

Zapis recepty Zapis recepty Z modelu AS-IS w placówce 
drugiej

 
Zunifikowany proces realizacji recepty

Opis uzyskania aktywności zunifikowanego procesu realizacji recepty  
w modelu docelowym TO-BE przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Uzyskanie aktywności zunifikowanego procesu realizacji recepty
Aktywność w modelu 

TO-BE Aktywności w modelu AS-IS Komentarz

Wyszukanie dostępnych recept 
pacjenta Odbiór recepty od pacjenta

Aktywność przebudowana w 
celu dostosowania do wymagań 
eRecepty

Pobranie dostępnych recept pa-
cjenta Odbiór recepty od pacjenta 

Aktywność przebudowana w 
celu dostosowania do wymagań 
eRecepty

Wybór pozycji do realizacji
Wpisanie pozycji recepty do sys-
temu oraz wyszukanie wprowa-
dzonych pozycji

Aktywności połączone i dosto-
sowane do wymagań eRecepty

Realizacja pozycji Realizacja pozycji recepty Z modelu w AS-IS apteki pierw-
szej

Walidacja poprawności realiza-
cji —

Aktywność zbudowana w wyni-
ku udoskonalenia procesu rozli-
czania recept 

Zapis realizacji Archiwizacja druku recepty
Aktywność przebudowana w 
celu dostosowania do wymagań 
eRecepty
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Korzyści z unifikacji procesów biznesowych

Przeprowadzono unifikację procesów związanych z cyklem życia recepty. 
Dzięki zastosowaniu nowych technologii udało się zmniejszyć w całym przebie-
gu liczbę podprocesów z czterech do dwóch oraz znacząco skrócić czas całego 
obiegu recept. Porównanie czasów przedstawiono w tabeli 4.

 

Tabela 4. Porównanie czasów realizacji procesów

Proces przed 
unifikacją

Czas wykonania 
przed unifikacją 

(min)

Proces po unifi-
kacji

Czas wykonania po 
unifikacji (min)

Nadanie numerów 
recept 50,25 

Wystawienie re-
cepty

2,5 
 Wystawienie re-

cepty 8 

Realizacja recepty 8 
Realizacja recepty 6,5 

Rozliczenie recept 1569 
Całkowity czas 
przed unifikacją 1635,25 Całkowity czas po 

unifikacji 9 

Dzięki automatyzacji można znacząco skrócić czas realizacji dwóch proce-
sów — nadania numerów recept i rozliczenia recept. Zostały one wydzielone jako 
pojedyncze aktywności w pozostałych procesach. Poza skróceniem czasu obiegu 
recepty zmniejszona została liczba zasobów wykorzystywanych przy realizacji, 
co również przekłada się na zmniejszenie kosztu realizacji procesu. Dodatkową 
korzyścią przeprowadzonej unifikacji jest możliwość ujednolicenia architektury 
we wszystkich placówkach. Ułatwia to bieżące monitorowanie wykonania i re-
agowania na odstępstwa od przyjętych norm.

Oszczędności czasowe przenoszą się na korzyści finansowe. Należy pamię-
tać, że dotyczą one pojedynczego wykonania procesu, jednak oszczędności moż-
na też szukać w innych procesach biznesowych w przedsiębiorstwie. W związku 
z tym można podać wzór na oszczędności płynące z zastosowania unifikacji pro-
cesów biznesowych oraz zastosowanego wsparcia informatycznego na poziomie 
zakładu w przedsiębiorstwie Oj:

(5)                             
gdzie:
li    — oszczędność finansowa pojedynczej instancji i-tego procesu,
mi — liczba instancji i-tego procesu w roku,
N  — liczba wszystkich procesów w przedsiębiorstwie.
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Dodatkowo procesy są realizowane w wielu zakładach tego samego przed-
siębiorstwa. Oszczędności dla całego przedsiębiorstwa można wyrazić wzorem 
O:

(6)                                  
gdzie Z — liczba wszystkich zakładów w przedsiębiorstwie.

Na przykład przy założeniu wartości li = 250 PLN, mi = 10 000, N¬ = 30 
oszczędności w przypadku pojedynczego zakładu wyniosłyby Oj = 75 000 000 
PLN. Przy założeniu podobnego poziomu oszczędności w ramach pojedynczego 
zakładu (przy Z=100) oszczędności roczne dla całego przedsiębiorstwa osiągnę-
łyby O = 7 500 000 000 PLN. W wyliczeniach przyjęto, że liczba zakładów 
kształtuje się na poziomie 100, a roczna łączna liczba wizyt ok. 30 000 000.  
Jeżeli weźmie się za podstawę dane z publikacji GUS26, to liczba zakładów am-
bulatoryjnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2007 roku wynosiła 14 206, natomiast 
liczba porad tam udzielonych — 279 859 800. W świetle tych danych dokonane 
szacunki można uznać za ostrożne. Przy tak wysokich potencjalnych poziomach 
oszczędności do uzyskania warto inwestować środki i pracę w tego typu rozwią-
zania.

Podsumowanie i kierunki dalszych badań 

Co istotne można skrócić czas realizacji działań w procesie biznesowym, 
dzięki czemu przedsiębiorstwo wielozakładowe uzyska duże oszczędności finan-
sowe. Przez zastosowanie integracji systemów informatycznych można uzyskać 
pełną automatyzację przepływu elektronicznych dokumentów między szpitalami 
a NFZ. Na przykładzie szpitala oszczędność czasu realizacji procesu biznesowe-
go — tylko przy obsłudze jednego pacjenta w przypadku kilku wybranych eta-
pów całego procesu — przekroczyłaby 24 godziny. Tak wysoki zysk czasu jest 
możliwy nie tylko dzięki unifikacji działań w procesie biznesowym, lecz także 
przez zastosowanie wsparcia informatycznego i zautomatyzowanie większości 
działań. W istocie niektóre działania w procesie zunifikowanym są realizowane 
w sposób odmienny od działań w obu przebiegach procesu przed unifikacją. Au-
tomatyzacja działań powoduje nowe możliwości realizowania procesu.

Dalsze badania będą zmierzały w kierunku automatyzacji porównywania 
procesów biznesowych. W niniejszym artykule był rozpatrywany z założenia ten 
sam proces i wystarczyła tylko syntaktyczna miara podobieństwa procesów biz-

26  Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., GUS, Departament Badań 
Społecznych, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl/ [dostęp 15.11.2014].
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nesowych. Przy analizie repozytorium modeli procesów należałoby posłużyć się 
znacznie szerszą gamą miar podobieństwa procesów biznesowych i zbudować 
mechanizm automatyzowania porównania procesów biznesowych. Ciekawym 
kierunkiem dalszych działań byłaby analiza jakości modeli procesów bizneso-
wych oraz ich weryfikacji i doskonalenia. Można byłoby skorzystać tu z do-
świadczeń opisanych w literaturze27. Przy zagadnieniu doskonalenia modeli pro-
cesów biznesowych warto zastosować antywzorce do odnajdywania elementów 
potencjalnej poprawy28. W dalszych pracach główny nacisk zostanie położony 
na kontynuowanie i rozwijanie kwestii projektowania rozwiązań integracyjnych 
i  wspierających procesy biznesowe przedsiębiorstw29.

27  M. Dumas, L. Garcia-Banuelos, M. La Rosa., R. Uba, Fast detection of exact clones 
in business proces model repositories, „Information Systems” 2013, vol. 38, s. 619—633; L. E. 
Mendoza, M. I. Capel, M. A. Pérez, Conceptual framework for business processes compositional 
verification, „Information and Software Technology” 2012, vol. 54, s. 149—161.

28  R. Dijkman, B. Gfeller, J. Küster, H. Völzer, Identifying refactoring opportunities in 
process model repositories, „Information and Software Technology” 2011, vol. 53, s. 937—948.

29  T. Górski, Architectural view model for an integration platform, „Journal of Theoretical 
and Applied Computer Science” 2012, vol. 6, nr 1, s. 25—34.
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Tomasz Pawlicki

Nowe podejście do wielokanałowej produkcji oraz zarządzania 
mediami drukowanymi i cyfrowymi

Współcześnie istniejące środki produkcji, jak i struktura organizacyj-
na przedsiębiorstw zaangażowanych w proces tworzenia i publikowania treści  
w postaci druków i mediów nie odpowiadają w pełni potrzebom rynku. 

Istnieje wprawdzie wiele różnych rozwiązań informatycznych, które są 
wykorzystywane zarówno do tworzenia, przechowywania, jak i dystrybuowa-
nia treści w postaci drukowanej i cyfrowej, ale bardzo często są one po prostu 
kompilacją różnych narzędzi, co wynika z naturalnego rozwoju przemysłu poli-
graficznego i stosowanych technologii. Rozwiązania te nie wykorzystują w pełni 
istniejącego potencjału i nie są odpowiednio dostosowane do dynamicznie roz-
wijającego się świata mediów cyfrowych.

Idealnym wyjściem byłoby oparcie się na nowych rozwiązaniach, któ-
re uwzględniałyby procesy drukowania — ich specyfikę i istniejące standar-
dy — jako element zintegrowanego systemu produkcji i zarządzania mediami,  
w którym media cyfrowe byłyby równie ważne z punktu widzenia całego proce-
su kreacji i produkcji.

Ważne jest by drukarnia mogła stanowić punkt wyjścia do tworzenia takiego 
systemu, aby w przyjętym rozwiązaniu tworzone treści wykorzystywane w róż-
nych kanałach komunikacji stanowiły punkt centralny.

Rozwój technologii cyfrowych w mediach drukowanych

Pod koniec lat 80. i na początku 90. ubiegłego wieku wydawnictwa, redak-
cje i działy wydawnicze różnych instytucji oraz agencji reklamowych, a także 
same drukarnie były konsekwentnie wyposażane w pierwsze komputery osobiste 
oraz podstawowe elementy sieci lokalnych LAN (Local Area Network) pozwa-
lających na przesyłanie danych między komputerami. Wprowadzono pierwsze 
edytory tekstów1, a także programy klasy Desktop Publishing2 (DTP) do kom-
puterowego składu tekstów oraz edycji obrazów i tworzenia grafiki wektorowej. 

1 A. Tomaszewski, Programy edytorskie, „MakART” 1994, s. 12—15.
2 L. Cichocki, T. Pawlicki, I. Ruczka, Poligraficzny słownik terminologiczny, Warszawa 

1999, s. 101.
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Ze względu na duże koszty wdrożenia, zarówno na świecie jak i w Polsce, roz-
wiązania te wykorzystywano w pierwszej kolejności przy produkcji gazet, ma-
gazynów, książek, a dopiero później przy produkcji różnego rodzaju materiałów 
promocyjnych, marketingowych i innych akcydensów. 

Dane były przenoszone przy wykorzystaniu nośników danych, takich jak: 
dyskietki, dyski twarde i inne przenośne pamięci masowe. Trudno mówić w tym 
czasie o funkcjonowaniu przesyłania danych na odległość w celach komercyj-
nych. Pierwsze takie działania odbyły się  po powstaniu w 1992 roku światowej 
sieci Internet, rozwinięciu się sieci rozległych WAN (Wide Area Network) oraz 
udostępnieniu szybkich sieci światłowodowych dla celów komercyjnych3. Oczy-
wiście rozwój ten nie był wszędzie identyczny i następował przede wszystkim 
w krajach rozwiniętych. W Polsce dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku 
można tak naprawdę mówić o pierwszym komercyjnym zastosowaniu Internetu 
w przedsiębiorstwach poligraficznych do przesyłania w cyfrowej postaci goto-
wych prac między agencją/redakcją/wydawnictwem a drukarnią4.

Podobna sytuacja występowała w komunikacji między podmiotami uczest-
niczącymi w tworzeniu treści informacyjnej i marketingowej a drukarniami, któ-
re były w zasadzie jedynymi odbiorcami tych treści. Początkowo otrzymywały 
one materiały stanowiące postawę do przygotowania produkcji poligraficznej  
w postaci wydruków wykonanych na drukarkach komputerowych, a z czasem 
również materiały na nośnikach cyfrowych, które wykorzystywano do przygo-
towania form drukowych podczas procesów tradycyjnej obróbki fotograficznej. 
Nieco później zaczęły pojawiać się urządzenia i systemy pozwalające przyśpie-
szyć ten proces z wykorzystaniem naświetlarek na film (Computer to Film), 
następnie naświetlarek bezpośrednio na płytach drukowych (Computer to Pla-
te) oraz specjalizowanych komputerów z oprogramowaniem RIP (Raster Ima-
ge Processor) przetwarzających informacje obrazowe przed otrzymaniem form 
drukowych. Wówczas niewiele drukarń miało maszyny drukujące wyposażone 
w elementy komputerowej kontroli drukowania lub ustawień maszyny (Press 
Control System). 

Oznacza to, że technologie informatyczne były wykorzystywane w trady-
cyjnym, analogowym świecie tworzenia mediów drukowanych, ale nie można 
mówić w tym czasie o zintegrowanym przepływie danych cyfrowych od mo-
mentu kreacji po końcowy produkt. Faktem jest jednak, że procesy te ujmowa-
ne w tradycyjnym łańcuchu wartości (tworzenie i zbieranie informacji, wybór 
i przetwarzanie treści, projektowanie i opakowania, dystrybucja, konsumpcja  
i wykorzystanie treści) były już rozumiane jako procesy interakcyjne, gdzie wy-
stępowała komunikacja dwukierunkowa oparta na mediach cyfrowych i zakła-

3 T. Pawlicki, Przesyłanie danych ISDN w przemyśle poligraficznym, „Poligrafika” 1998, 
nr 1, s. 32 i 33.

4 W. Cetera, Skazani na wyobraźnię. Zachowania innowacyjne małych i średnich przed-
siębiorstw poligraficznych w świetle badań empirycznych 2000–2010, Warszawa 2010, s. 143.
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dająca sprzężenia w różnych miejscach tego łańcucha5. Jednak niewiele drukarń  
w skali świata miało wtedy chociażby systemy zarządzania procesem produkcyj-
nym typu MIS (Management Information System)6.

Ważnym wydarzeniem było powstanie w 2000 roku konsorcjum JDF oraz 
pierwszych specyfikacji technicznego standardu JDF7 (Job Definition Format). 
Z założenia JDF miał pozwalać na wymianę danych między wszystkim uczest-
nikami kreacji treści oraz maszynami, urządzeniami, komputerami różnych pro-
ducentów, które jako narzędzia byłyby wykorzystywane w procesie produkcji 
mediów drukowanych, a w przyszłości także cyfrowych, zawierając informacje 
produkcyjne. Istotnym faktem jest, że w tym czasie na świecie było już 400 mi-
lionów użytkowników Internetu (7% populacji)8 i coraz więcej informacji było 
przekazywanych przez sieć światową z wykorzystaniem coraz szybszych łączy. 
Dotyczyło to również danych przekazywanych zdalnie od dostawców treści, wy-
specjalizowanych studiów oferujących usługi naświetlania lub bezpośrednio do 
działów przygotowalni drukarń, a także pierwszych punktów realizujących usłu-
gi drukowania cyfrowego czarno-białego i kolorowego. Należy dodać, że tech-
nologie informatyczne z dnia na dzień urzeczywistniały wcześniej zauważoną 
możliwość wykorzystania danych zmiennych i personalizacji zarówno samych 
druków, jak i treści online9.

W drukarniach wyposażonych w „tradycyjne” maszyny drukujące standard 
JDF pozwolił na szybki rozwój zautomatyzowanych systemów wymiany danych 
dotyczących kontroli barwy CMS (Color Management System) między przygo-
towalnią a maszynami drukującymi. Pojawiły się również pierwsze rozwiązania 
pozwalające przekazywać w postaci cyfrowej część informacji produkcyjnych  
w formacie PPF (Print Production Format), także do maszyn wykonujących 
operacje wykończeniowe (łamanie arkuszy, cięcie, oprawa).

W pierwszej dekadzie XXI wieku pokazano pierwsze zintegrowane systemy 
produkcyjne wymiany danych między przygotowalnią a maszynami drukujący-
mi w drukarni połączonymi z systemem MIS. Rozwój technologii i jej imple-
mentowanie w rzeczywistym środowisku produkcyjnym został bardzo ciekawie 
opisany przez Coxa i Hamerlińskiego10. 

Koniec dekady przyniósł systemy, które w pełni integrowały produkcję po-
ligraficzną w drukarni opartą na standardzie JDF —  od przygotowalni po ma-

5 N. Enlund, Drukowanie i drukarze w świecie mediów, Kongres Poligrafów Polskich 
— Poligrafia — Polska poligrafia u progu XXI wieku, Wrocław 1999, s. 147.

6 K. Pindral, Drukarnia XXI wieku jako zintegrowane środowisko sieciowe, Konferencja 
Poligraficzna 2001 — Poligrafia na progu nowego stulecia, Poznań 2001, s. 25.

7 T. Pawlicki, JDF Spiral 6.0 cd — procesy, „Poligrafika” 2001, nr 4, s. 25—27.
8 www.internetlivestats.com/internet-users/#trend [dostęp: 22.09.2014].
9 Designing Variable-Text Fields: Unique Ideas and Special Considerations, [w:] Desi-

gning for Digital, red. F. Romano, Alexandria, Virginia 2002, s. 47—50.
10  J. Cox, J. Hamerliński, Cyfrowe otoczenie systemów i procesów poligraficznych. Stan 

obecny i spojrzenie w przyszłość, Konferencja poligraficzna, Poznań 2005, s. 11—25.
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szyny introligatorskie i spiętą z systemami zarządzania i planowania produkcję 
MIS/ERP. Przy czym należy zaznaczyć, że na każdym etapie rozwoju jaki się 
dokonywał, aż po dzień dzisiejszy, były rozwijane zintegrowane systemy mające 
bardzo rozbudowaną strukturę modułową, oferowane przez największych produ-
centów światowych, takich jak: Heidelberg, Kodak, FUJIFILM, AGFA i SCRE-
EN. Systemy te powstawały jednak na bazie oprogramowania i rozwiązań wielu 
mniejszych producentów lub były tworzone na zamówienie konkretnej drukarni 
lub wydawnictwa11.

Z początkiem drugiej dekady obecnego stulecia jesteśmy już świadkami 
dynamicznego powstawania coraz bardziej profesjonalnych drukarń oferujących 
swoje usługi przez Internet, wykorzystujących coraz bardziej dojrzałe i rozbudo-
wane aplikacje typu Web-to-Print. Oczywiście w zależności od branży i tego kto 
stanowi grupę docelową takich aplikacji zależy przyjęcie właściwego modelu 
biznesowego12. Coraz więcej drukarń na poziomie przygotowalni i drukowania 
integruje technologie tradycyjne i cyfrowe. Należy jednak podkreślić, że drukar-
nia internetowa może wykorzystywać tradycyjne maszyny drukujące, a z kolei 
drukarnia nieoferująca usług online może wykorzystywać maszyny cyfrowe. 

W okresie 2011—2014 r. liczba użytkowników Internetu wzrosła z nieco 
ponad 2 do prawie 3 miliardów13, a dane cyfrowe zaczęły na masową  skalę roz-
powszechniać się i być wymieniane dzięki dynamicznemu rozwojowi urządzeń 
mobilnych, takich jak: smartfony, czytniki e-booków i tablety. Rozwój tabletów 
w ostatnich latach w znaczący sposób zmienił sytuację w dostępie do mediów 
online. Mimo iż rozwój tych urządzeń i ich masowe wprowadzenie na rynek 
zajęło prawie 20 lat, mało kto pamięta, że pierwszym urządzeniem będącym pre-
kursorem tabletu był pokazany w 1993 roku Apple MessagePad14, który zapo-
czątkował erę współcześnie nam znanego sposobu wymiany informacji prawie 
w tym samym czasie co Internet.

Jeżeli nałożymy na to przesuwanie się budżetów reklamowych z mediów 
drukowanych do Internetu i w obszary innych mediów cyfrowych, oczywistym 
staje się, że wydawnictwa i drukarnie w coraz większym stopniu zaczęły szukać 
możliwości zaoferowania dodatkowych usług i produktów związanych z nowy-
mi rynkami.

Media cyfrowe stają się coraz ważniejsze dla marketingu. Już w latach 90. 
ubiegłego wieku było zrozumiałe, że największe zmiany będą się wiązać z po-
wstawaniem rynku wielokierunkowego i wielopłaszczyznowego  przekazu tre-

11  T. Kaltschmidt, Automation without Limits, „Deutscher Drucker” 2008, wyd. specjalne 
„Guide to Technology. Networked Print Production. Drupa 2008”, s. 10.

12  P. Głowacki, Obszar obecności W2P. Model B2…, „Świat Poligrafii” 2013, wyd. spe-
cjalne „Raport Web-to-Print”, s. 9 i 10.

13  www.internetlivestats.com/internet-users/#trend [dostęp: 22.09.2014].
14  M. Kleper, Najnowsze wiadomości dla użytkowników komputerów Macintosh i kom-

patybilnych z PC, Współczesna Technika Poligraficzno-Wydawnicza 1993, nr 1, s. 12.
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ści15. Spada wartość rynku reklamy w prasie oraz materiałów promocyjnych dru-
kowanych. Nieznacznie jest odczuwalny też spadek dotyczący innych kanałów 
komunikacji marketingowej (w tym radia i telewizji). Rośnie natomiast rynek 
reklamy internetowej, który według różnych szacunków stanowi około jednej 
czwartej wszystkich wydatków na reklamę, a w prognozie kilkuletniej może się-
gnąć poziomu jednej trzeciej globalnego rynku reklamy, przewyższając w tym 
zakresie tradycyjny przekaz telewizyjny bez kanałów mobilnych i online16.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w zarysie sytuację wielokanałową, pro-
dukcja oraz zarządzanie mediami drukowanymi i cyfrowymi stają się koniecz-
nością oznaczającą rozszerzenie tradycyjnie pojmowanej branży poligraficznej 
w kierunku mediów cyfrowych. Tym bardziej że, jak zauważa W. Gogołek, 
przejście w kierunku mediów cyfrowych pozwala z powodzeniem wykorzystać 
dotychczasowe doświadczenia z obszaru poligrafii17. Otwartą kwestią pozostaje 
to, jakie narzędzia powstaną i jakie się upowszechnią, oferując odpowiednią ela-
styczność, skalowalność i otwartość systemu.

Podstawowe postulaty związane z rozwijaniem systemów wielokanałowej 
produkcji i zarządzaniem mediami drukowanymi i cyfrowymi

Podstawową kwestią, która powinna być rozstrzygnięta przez nowe systemy 
to ograniczenie nakładów finansowych i wykorzystanie zasobów ludzkich zwią-
zanych z tworzeniem i zarządzaniem treścią podlegającą publikacji w zależności 
od kanału komunikacji. 

Dużym wyzwaniem jest także koordynacja procesów produkcyjnych zwią-
zanych z różnymi mediami. 

Wreszcie w zakresie zarządzania danymi niebanalnym zagadnieniem ocze-
kującym na nowe rozwiązania jest dystrybucja gotowych treści oraz ich aktuali-
zowanie.

Idea wielokanałowej produkcji i zarządzania mediami drukowanymi  
i cyfrowymi

W 2010 roku firma Neo7even wprowadziła na rynek zupełnie nowy, inno-
wacyjny system wielokanałowej produkcji mediów z pełną integracją z siecią in-
ternetową Neozenzai18. Obecnie wśród odbiorców różnych konfiguracji systemu 
znajduje się wiele dużych podmiotów głównie w Niemczech, takich jak: Metro 

15  T. Pawlicki, Globalny przekaz, Gutenberg 1999, nr 3, s. 21 i 22.
16  www.statista.com/statistics/265717/distribution-of-advertising-spending-worldwide-

by-medium.
17  W. Gogołek, Ewolucja druku — media online, Międzynarodowa Konferencja Poligra-

ficzna, Kliczków 2011, s. 9.
18  www.neo7even.com/#!NEOzenzai-Supernaturally-Simple [dostęp: 22.09.2014].
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Group Advertising, Bayer HealthCare, Expert, DVAG, Zeiss, Abus Security Tech 
Germany. 

W 2013 roku Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), jeden  
z głównych globalnych dostawców maszyn drukujących oraz rozwiązań infor-
matycznych dla przemysłu poligraficznego, zainwestował w firmę Neo7even19 
z zamiarem włączenia tego rozwiązania w swój system zintegrowanej produkcji  
i zarządzania produkcją poligraficzną Prinect20. Celem było stworzenie syste-
mu wielokanałowej produkcji i zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi, 
włączając w to wszystkie procesy na poziomie tradycyjnej drukarni pod nazwą 
Prinect Media Manager. 

Głównym założeniem jest idea scentralizowanego i niezależnego, neutral-
nego ze względu na medium (medium neutral) systemu zarządzania danymi oraz 
zautomatyzowania produkcji mediów. Oznacza to, że treści są przechowywane 
centralnie i przetwarzane jedynie wtedy, gdy jest tworzony nowy produkt, który 
będzie dystrybuowany wybranym kanałem komunikacji. Dzięki zautomatyzo-
waniu procesów wysiłek włożony w  tworzenie i zarządzanie dokumentami jest 
minimalizowany. Obniżone są również koszty związane z dystrybucją i utrzy-
maniem danych. Dodatkowo dokumenty mogą być tworzone za pomocą istnie-
jących wzorów i szablonów (te są tworzone zgodnie z przyjętymi standardami 
Corporate Identity/ Corporate Design przez grupę specjalistów podmiotu będą-
cego właścicielem i głównym użytkownikiem systemu), nawet bez posiadania 
wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności ze strony osoby z nich korzystającej.

Centralny system danych jako system zarządzania mediami MAM (Media 
Asset Management)

W swoim podstawowym założeniu centralny system danych przechowuje 
informacje, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu i dystrybuowaniu tre-
ści o charakterze marketingowym. 

Biorąc powyższe założenie pod uwagę, można wyróżnić następujące grupy 
użytkowników systemu:

jednostki organizacyjne i pracownicy podmiotu gospodarczego będącego 
właścicielem systemu i wykorzystującego go w swojej działalności,

podmioty związane z właścicielem systemu w łańcuchu dostaw (produk-
cji mediów),

odbiorcy końcowi produktów — mediów drukowanych i cyfrowych.
Jest oczywiste, że podmiot gospodarczy będący właścicielem systemu i jego 

podstawowym użytkownikiem jest odpowiedzialny za określenie, jaki rodzaj da-

19  Informacja prasowa firmy Heidelberg, www.heidelberg.com/www/html/en/content/ar-
ticles/press_lounge/company/general/2013/131205_neo7even [dostęp: 22.09.2014].

20  www.heidelberg.com/www/html/en/content/overview1/prinect/prinect_overview. [do-
stęp 22.09.2014]

•

•

•



�4

Logistyka — Zarządzanie

nych i w jaki sposób będzie przechowywany, przetwarzany i udostępniany na 
zewnątrz. Dostęp do systemu muszą mieć pracownicy działu sprzedaży i marke-
tingu, ale biorąc pod uwagę możliwość kontroli i monitorowania systemu także 
członkowie kierownictwa i zarządu firmy.

Z kolei wśród podmiotów powiązanych z firmą będącą właścicielem syste-
mu i biorących udział w produkcji mediów — „dostawców usług” — wymienić 
można potencjalnie bardzo wiele różnych firm, takich jak: agencje reklamowe, 
agencje PR, drukarnie, firmy eventowe, agencje oferujące usługi targowe itp.

Wreszcie w grupie odbiorców końcowych mediów drukowanych i cyfro-
wych znajdą się wszyscy prywatni i instytucjonalni klienci firmy, a także krajowe 
i zagraniczne oddziały lub dystrybutorzy i dealerzy, którzy nie korzystają z goto-
wych produktów w celach produkcyjnych.

Zarówno jednostki organizacyjne, jak i pracownicy firmy oraz dostawcy 
usług mają dostęp do danych marketingowych, które przechowuje system Me-
dia Manager. Wszystkie dane marketingowe, takie jak: obrazy, teksty, pliki wi-
deo, dokumenty InDesign oraz pliki PDF są zarządzane centralnie i zapisywane  
w formacie neutralnym ze względu na sposób wykorzystania i medium doce-
lowe. Co ważne, wszystkie dane składające się na zasoby systemu są zawsze 
dostępne w swojej najbardziej aktualnej wersji. 

Jedna zintegrowana platforma wielokanałowej produkcji mediów

Dane, które są przechowywane w systemie, mogą być wykorzystane w bar-
dzo wielu kanałach mediowych. Ich planowanie, zarządzanie i nadzorowanie 
procesów produkcji mediów jest możliwe dzięki zastosowaniu jednego spójnego 
interfejsu, a z punktu widzenia użytkownika również bazy zawierającej treści. 
Powstające treści mogą być publikowane w formie materiałów drukowanych,  
takich jak: katalogi, broszury, cenniki, aplikacje na urządzenia mobilne (smart-
fony, tablety), dedykowane strony internetowe i sklepy online, portale spo-
łecznościowe (Web 2.0), portale i centra sieciowe (webcenters) rozproszonego 
zarządzania projektami online, punkty POS (Point of Sales), zintegrowane de-
dykowane pakiety oprogramowania dla instytucji, aplikacje W2P/P2W (Web-to-
Print i Print-to-Web) czy wreszcie przekazywane do wykorzystania w niezależ-
nych procesach w drukarniach lub środowisku urządzeń biurowych.

Elementy systemu

Z założenia od strony użytkownika system jest podzielony na bloki funkcjo-
nalne, co pozwala na szybki dostęp do określonych zasobów i działań. Oznacza 
to, że każda konfiguracja systemu dzięki jego modułowej budowie może być do-
stosowana zarówno do specyficznych wymagań danego zastosowania, wielkości 
przedsiębiorstwa, jak i charakterystyki użytkowników.
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System realizuje oddzielne funkcje w ramach następujących modułów (na-
zwy robocze):

Cockpit — moduł organizacyjny systemu;
Calendar — kalendarz, planowanie;
Office — transfer projektów do programów MS Office;
Layout(er) makiety;
Print — operacje związane z procesami drukowania;
Compare — sprawdzanie aktualności elementów i wersji w publikowa-

nych projektach;
Catalog Viewer — dostęp bezpośredni do zasobów;
Shop — sklep online;
Tablet shop — sklep wersja mobilna na tablety;
Flow — zarządzanie procesami, przepływem prac.

Moduł Cockpit umożliwia dostęp do wszystkich innych modułów (np. do 
modułu kalendarza, makiet, sklepu online) bezpośrednio z jednego poziomu. 
Tym samym moduł jest zintegrowanym interfejsem użytkownika do systemu. 
W oknie przeglądarki mogą być jednocześnie otwarte niezależnie uruchomione 
procesy jako różne moduły. 

Od strony funkcjonalnej i wizualnej aplikacja wykorzystuje interfejs zbu-
dowany na bazie mapowania pamięci (Mind Mapping), co wyróżnia ją od po-
dobnych rozwiązań. Użytkownik ma bezpośredni dostęp do zawartości systemu 
(treści) oraz wszystkich modułów, widząc powiązania między nimi układające 
się w mapy poszczególnych procesów, bez potrzeby nawigowania przez różne 
poziomy aplikacji.

Moduł Calendar umożliwia przegląd wszystkich projektów, które są aktual-
nie w fazie otwartej (produkcja). Jest przeznaczony do kompleksowego plano-
wania każdego z pojedynczych procesów produkcyjnych (projektów), włączając 
w to zarządzanie procesem i jego wykonaniem przez moduł Flow. Co ważniej-
sze, istnieje możliwość ustalania budżetu i bieżącej kontroli kosztów dla każdego 
procesu. Wykorzystano w nim powszechnie stosowane w planowaniu procesów 
diagramy Gantta.

Moduł Shop jest dedykowany tylko i wyłącznie tworzeniu struktury oraz 
tworzeniu i aktualizowaniu zawartości sklepu internetowego, co nie wymaga, jak 
się wydaje, specjalnego omówienia.

Moduł Layout(er) jest podstawowym modułem systemu pozwalającym na 
tworzenie oraz edytowanie treści w postaci dokumentów InDesign przez prze-
glądarkę internetową. Należy podkreślić, że do dyspozycji użytkowników są 
wstępnie zdefiniowane wzorce, dzięki którym operacje tworzenia stron mogą 
przebiegać półautomatycznie, co znacznie skraca czas oraz zmniejsza koszty.  
W związku z tym, że przetwarzane treści w postaci dokumentów InDesign są, jak 
wspomniano już wcześniej, obsługiwane przez dedykowany serwer InDesign, 

•
•
•
•
•
•
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dostęp do nich oraz efekty przeprowadzonych działań są widoczne na bieżąco 
online.

Media Manager — sprzęt i oprogramowanie

Media Manager wykorzystuje trzy współpracujące ze sobą rodzaje serwe-
rów: serwer internetowy, serwer danych oraz serwer InDesign niezbędny przy 
tworzeniu treści graficznych. Serwery back-endowe są bezpośrednio połączone 
z serwerem danych, który jest na bieżąco aktualizowany, przy czym powstające 
kopie zapasowe tworzone są na zasadzie kopii przyrostowych dla tych danych, 
które ulegają zmianie. 

Oprogramowanie klienckie Media Manager może być instalowane na kom-
puterze z systemem operacyjnym OSX lub Windows (Apple lub Microsoft). Od 
strony interfejsu jest niezbędne oprogramowanie Adobe InDesign w wersji 4 lub 
5. Dostęp do zasobów jest możliwy przez mechanizm przeglądarki internetowej 
Internet Explorer od wersji 6, Safari od wersji 4, Firefox od wersji 3 oraz Flash 
od wersji 9 (zmiana na HTML5). Komunikacja między warstwą interfejsu użyt-
kownika a Layouterem z wykorzystaniem skryptów Perl, PHP.

Obsługiwane są wszystkie najpopularniejsze formaty kodowania krojów 
pism — ATM, TrueType oraz OTF.

Wdrażanie

Jak w każdym z przypadków wdrożeń złożonych systemów informatycz-
nych, które są implementowane w określonym środowisku, proces ten musi być 
dobrze zaplanowany i konsekwentnie zrealizowany zgodnie z założeniami. Pod-
stawową sprawą jest stworzenie zespołu wdrożeniowo-konsultacyjnego, w któ-
rego skład wejdą kompetentne osoby z wewnątrz i zewnątrz organizacji wdra-
żającej, takie jak specjaliści DTP (graficy, programiści…) oraz osoby mające 
wiedzę na temat procesów, które będą przejmowane przez wdrażany system i w 
jego ramach realizowane.

W trakcie wdrożenia nowego systemu wprowadza się wszystkie elementy 
nowego modelu biznesowego zawierającego na nowo zdefiniowane, zoptymali-
zowane procesy produkcyjne dla wszystkich mediów. Jeżeli jest taka potrzeba, 
to tworzy się i wprowadza do systemu elementy nowych rozwiązań marketingo-
wych, oferty i produkty. 

W założeniu nowe rozwiązanie Prinect Media Manager zintegrowane z do-
tychczasowymi rozwiązaniami firmy Heidelberg ma być dostępne jako wielo-
kanałowy system produkcji i zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi  
w 2016 roku.
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Podsumowanie

Na podstawie istniejących obecnie standardów w zakresie przygotowania 
materiałów oferujących różnorodne treści przeznaczone do publikacji — i tych 
drukowanych i cyfrowych — oraz standardów funkcjonowania baz danych oraz 
zarządzania procesami produkcyjnymi możemy się spotkać z zastosowaniem ich 
w różnych kanałach komunikacji (broszury, ulotki, katalogi drukowane, strony 
internetowe, sklepy online, serwery Web-to-Print i Print-to-Web, aplikacje na 
smartfony, tablety, media społecznościowe). 

Wdrożenie nowoczesnego systemu wielokanałowej produkcji i zarządzania 
mediami drukowanymi i cyfrowymi pozwala na osiągnięcie przewagi konkuren-
cyjnej dzięki dysponowaniu spójnym, szybkim i efektywnym rozwiązaniom po-
zwalającym na wykorzystanie wspólnych treści w wielu kanałach komunikacji  
z klientem końcowym. 

Znalezienie optymalnego rozwiązania dla drukarni, agencji czy też wy-
dawnictw pragnących rozwinąć swoją aktywność w kierunku cross-mediów  
i/lub współpracować z wieloma podmiotami będącymi dostawcami i odbiorcami 
treści i usług marketingowych oraz zarządzania danymi, korzystając z efektyw-
nego, szybkiego, wysoce niezawodnego systemu pozwalającego na tworzenie  
i publikowanie treści przez wiele kanałów, jest bardzo trudnym zadaniem. Takich 
rozwiązań wciąż jest niewiele, stąd też poszukiwanie nowych innowacyjnych 
koncepcji.

Przedstawiona w zarysie idea zintegrowanej platformy wielokanałowej 
produkcji mediów na przykładzie rozwiązań Neo7even/Heidelberg jest jedną  
z propozycji, które pojawiają się na rynku i są przykładem nowego podejścia do 
problemu. 
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Maciej Firlej

Narzędzia informatyczno-administracyjne stosowane w produk-
cji mediów drukowanych

 Smithers Pira to największa i najbardziej renomowana organizacja anali-
tyczno-badawcza przemysłu poligraficznego na świecie działająca nieprzerwa-
nie od 1930 roku. Tworzone przez nią analizy i raporty są niezwykle cenionym 
źródłem prognoz na temat zmian zachodzących na globalnym rynku poligraficz-
nym. W grudniu 2013 roku został opublikowany najnowszy raport „The Future 
of Global Printing to 2018”, który traktuje o globalnym rynku poligraficznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego. Analitycy Smithers Pira pro-
gnozują , że branża druku w Polsce będzie się rozwijała w tempie 2% rocznie 
do 2018 roku. W tym niektóre dziedziny poligrafii będą się rozwijały znacznie 
dynamiczniej i osiągną nawet 20% wzrost rok do roku. 

Przychód na poziomie 12 mld zł oraz szybkie tempo wzrostu w ostatnich 
kilku latach sprawiły, że poligrafia jest jedną z najszybciej rozwijających się ga-
łęzi przemysłu produkcyjnego w Polsce. Dzięki rosnącej wartości eksportu wzra-
sta również znaczenie polskich firm na rynkach europejskich. Rozwój mediów 
drukowanych wiąże się jednak z koniecznością szybkiej reakcji na zachodzące 
zmiany. Duża elastyczność oraz nowoczesne technologie stosowane w polskich 
firmach pozawalają na utrzymanie tej tendencji. 

Współczesne trendy wymuszają krótki czas realizacji oraz niskie nakłady. 
Niemal żadne z wydawnictw nie drukuje już książek czy czasopism w wielo-
milionowych nakładach, na przykład nakład „Gazety Wyborczej” w ostatnich 
6 latach zmalał o około 240 tys. egzemplarzy. Aby sprostać tym wymaganiom 
producenci zwracają dużą uwagę na szybką zmianę zleceń. Jednocześnie rosną 
koszty surowców oraz zwiększa się liczba przedsiębiorstw poligraficznych, co 
skłania firmy do efektywniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych. 

 Warto zwrócić uwagę na to, że zlecenia z czasem realizacji większym niż 
5 dni są już przeszłością. Klienci wymagają coraz krótszych czasów produkcji. 
Najwyższą tendencję wzrostową mają zlecenia o czasie realizacji poniżej 48 go-
dzin, ze szczególnym uwzględnieniem zleceń realizowanych poniżej 24 godzin. 
Tak krótkie czasy realizacji wymuszają nie tylko rygorystyczną kontrolę kosztów 
na etapie wyceny zlecenia (przy malejących marżach), lecz przede wszystkim są 
bardzo dużym wyzwaniem dla odpowiedniego planowania i realizacji produkcji. 
Bez zaawansowanych narzędzi zarządczych efektywna ekonomicznie produkcja 
mediów drukowych w dzisiejszych czasach jest praktycznie niemożliwa. 

Dlatego też menedżerowie coraz częściej podejmują decyzję o inwestycji  
w systemy informatyczne. Od 2012 roku aż o 11% wzrosła liczba firm korzysta-
jących z programów do zarządzania.
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Wykres 3. Dewersyfikacja zleceń względem czasu ich realizacji

Systemy MIS tworzą zintegrowane środowisko zaprojektowane po to, aby 
wesprzeć organizację w zarządzaniu oraz analizowaniu procesów biznesowych. 
Nowoczesne systemy informatyczne dedykowane do administrowania produkcji 
mediów drukowanych pozwalają m.in. na przyjmowanie zamówień w modelu 
Bussiness to Bussiness (B2B), dokładne szacowanie kosztów wytworzenia pro-
duktu, zdalną akceptację plików, planowanie zleceń i konserwacji maszyn, kon-
trolę zapasów magazynowych, monitorowanie produkcji czy kontrolę finansów. 

Pierwszym zasadniczym aspektem, na który powinno się zwrócić uwagę 
przy produkcji mediów drukowanych, jest oszacowanie kosztów produktu. 

Dokładnie wykonana estymacja pozwala na wyliczenie kosztów i czasów 
wytworzenia produktu przy uwzględnieniu surowców oraz robocizny. Dane te 
są następnie wykorzystywane do przygotowania oferty, analizy opłacalności zle-
cenia, zarządzania zapotrzebowaniem na surowce, a także do utworzenia planu 
produkcyjnego.  

Główną bolączką większości drukarń jest szybka reakcja na zmiany zacho-
dzące na produkcji. Bez zintegrowanych narzędzi każda zmiana spowodowana 
awarią maszyny, opóźnieniem w produkcji czy wystąpieniem pilnego zlecenia 
sprawia, że praca, którą wykonał planista, musi być powtórzona. Nowoczesne 
systemy MIS są w stanie zbierać informacje o stanie wyprodukowanego zlecenia 
z maszyny za pomocą zainstalowanych czujników. Następnie przekazywać je  
w czasie rzeczywistym do planu produkcyjnego. Planista za pomocą jednego 
przycisku może automatycznie zmienić kolejność zleceń oraz zobaczyć skutki 
tych działań. Tego typu usprawnienia niwelują błędy związane ze słabą komu-
nikacją między działami. Jednak co najważniejsze, dostarczają dokładne dane 
wykorzystywane w analizach biznesowych. 
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Decyzja o zmianie lub wdrożeniu nowego systemu informatycznego jest 
bardzo trudnym logistycznie zadaniem. Ta strategiczna inwestycja decyduje  
o dalszym sposobie funkcjonowania każdej organizacji, zarówno pod względem 
organizacyjnym jak i finansowym.
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Ergonomiczne aspekty przekazu informacji 

Jednym z elementów współczesnej logistyki oprócz przepływu materiałów  
i kosztów jest przekaz informacji, który powinien uwzględniać zasady ergono-
mii. Ergonomia jest dziedziną interdyscyplinarną zajmującą się dostosowaniem 
pracy i materialnego środowiska pracy do cech psychofizycznych człowieka. Do 
jej zadań należy:

— prowadzenie badań nad dostosowaniem pracy, a w szczególności środ-
ków pracy, do naturalnych ograniczeń fizycznych i psychicznych pracownika,

— określenie warunków, w których sprawność człowieka jest optymalna,
— rozpoznanie i eliminowanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości dla czło-

wieka w procesie pracy,
— określenie biologicznie optymalnego kosztu wykonania pracy przez od-

powiednie działania  techniczne i organizacyjne.
W krajach o wysoko rozwiniętej gospodarce ergonomia stała się czynni-

kiem marketingowym. Znaczenia nabiera w działaniach projektowych. W dzia-
łaniach tych wykorzystuje się ergonomię koncepcyjną i korekcyjną. Ergonomia 
koncepcyjna polega na uwzględnieniu przesłanek ergonomicznych w procesie 
projektowania pracy, wyrobów, stanowisk pracy itp. Ergonomia korekcyjna zaj-
muje się natomiast usprawnianiem już istniejących struktur technicznych i orga-
nizacyjnych oraz ograniczeniem lub usunięciem występujących w procesie pracy 
zagrożeń. Szczególnego znaczenia nabiera ergonomia w projektowaniu syste-
mów informacyjnych. Wynika to z faktu odbioru informacji w większości przez 
zmysł wzroku. Można tu przytoczyć badania, z których wynika, że najwięcej 
wrażeń i informacji w toku pracy odbiera człowiek za pomocą zmysłu wzroku 
(85—90%). Pozostałe zmysły w nieporównanie mniejszym stopniu pełnią funk-
cję informacyjną (słuch ok. 7%, węch ok. 3,5%, dotyk ok. 1,5% ogółu odbiera-
nych wrażeń)1.

Celem opracowania jest analiza przekazu informacji z uwzględnieniem za-
sad ergonomii.

Czytelność materiałów wizualnych

Podstawowym problemem związanym z zapewnieniem maksymalnej czy-
telności informacji wizualnych jest przestrzeganie właściwej organizacji sali słu-
żącej temu celowi. Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowej lokalizacji 
obrazu w polu widzenia obserwatora, zapewnić właściwe warunki oświetleniowe 
z możliwością regulacji zarówno oświetlenia naturalnego, jak i sztucznego. 

1 J. Lewandowski,: Management Information Systems, Łódź 2008.
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Na podstawie analizy dostępnych materiałów przeprowadzonych badań 
oraz podstawowych determinant ergonomicznych należy przyjąć za konieczne 
następujące minimalne parametry wielkościowe pomieszczenia przeznaczonego 
do ekspozycji wizualnych dla grupy odbiorców liczącej ok. 30 osób:

— wymiary pomieszczenia: długość ok. 8 m, szerokość ok. 6 m,
— możliwość płynnej regulacji natężenia oświetlenia sztucznego,
— możliwość regulacji natężenia oświetlenia naturalnego,
— ekran perełkowy o minimalnych wymiarach obu boków 150 cm, maksy-

malnych 190 cm (wielkości te determinuje pole obrazu emitowanego z rzutnika 
przeźroczy i rzutnika pisma),

— dolna krawędź ekranu powinna znajdować się na wysokości 130—160 
cm od podłogi pomieszczenia (uwarunkowanie wynikające z wysokości osoby  
w pozycji siedzącej i kątów widzenia),

— minimalne oddalenie widza od ekranu powinno być równe podwójnej 
szerokości ekranu, a maksymalne powinno być równe 6 jego szerokościom,

 — maksymalna szerokość widowni (obszar zajmowany przez siedziska) 
powinna odpowiadać potrojonej szerokości ekranu,

— maksymalny kąt pochylenia ekranu w kierunku widzów nie może prze-
kraczać 30 stopni,

— stosunek wielkości litery na foliogramie (w badaniach przyjęto format 
A4) do wyświetlanego na ekranie powinien zawierać się w przedziale od 1:5 do 
1:72.

Wielkość znaku

Wielkość znaku jest parametrem, który w dużym stopniu wpływa na czytel-
ność przekazu i  zależy od wielkości kątowej. W zasadzie przyjmuje się, że znak 
można lepiej odczytać im jest większy, ale zależność tą mogą modyfikować np. 
warunki oświetlenia, kształt, kontrast z tłem, a także czas ekspozycji. Na ogół 
w większości dostępnej literatury wielkość ta w przypadku dobrych warunków 
oświetleniowych jest określana dla pojedynczego szczegółu powyżej jednej mi-
nuty. Założenie takie jest prawdziwe w przypadku osób o dobrym stanie wzroku 
oraz dużego kontrastu między tłem a samym znakiem.

Wymiary znaków literowych bądź tekstowych trzeba dobierać w zależ-
ności od przewidywanej odległości, z której będą odczytywane. Za graniczną 
odległość (L), z jakiej powinien być czytelny najmniejszy znak, należy przyjąć 
największe oddalenie widza od ekranu. Do obliczania wysokości najmniejszego 
znaku (Hmin) podczas przeprowadzonych badań przyjęto następujący wzór3:

Hmin (mm) = 5L (m)

2 Tamże.
3 Tamże.
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Przeprowadzone badania czytelności liter i cyfr dowodzą, że im są one 
większe, tym stają się czytelniejsze. Jednak po przekroczeniu pewnego progu 
wymiarów szybkość i dokładność rozpoznawania nie ulega zmianie, natomiast 
zbytnie powiększenie wielkości pociąga za sobą zbytnie stłoczenie lub rozcią-
gnięcie tekstu, co  powoduje pogorszenie czytelności.

O czytelności znaków literowych i cyfrowych decyduje również stosunek 
szerokości do wysokości oraz grubość tworzącego je elementu. Za najkorzyst-
niejszy stosunek grubości do wysokości przyjmuje się:

— dla znaków czarnych na białym tle: od 1:8 do 1:6,
— dla znaków białych na czarnym tle: od 1:13 do 1:10. 
Szerokość znaków powinna wynosić co najmniej dwie trzecie ich wysoko-

ści. Czynnikiem, który pozwala modyfikować powyższe dane są warunki oświe-
tleniowe.

W przypadku wykresów służących do przygotowywania przeźroczy linie 
ilustrujące przebieg funkcji powinny zdecydowanie odróżniać się od linii two-
rzących osie bądź siatkę. Wyniki testów prowadzonych dla założonego formatu 
A4 pozwoliły ustalić następujące wymiary4:

— linia wyróżniona – 1,0 mm,
— linia podstawowa –  0,7 mm,
— linia drugoplanowa – 0,5 mm,
— linia wymiarowa – 0,3 mm.
Wyniki testu pozwoliły również zaobserwować, że w przypadku prezentacji 

tekstowych eksponowanych na ekranie są one czytelne dla większości odbior-
ców, w sytuacji kiedy tekst zawarty na formacie A4 jest czytelny dla tej grupy 
osób z odległości ok. 3 m.

Rezultaty badań foliogramów wykazują dobrą czytelność czarnych linii  
w pełnym zakresie odległości, jednak w wypadku linii w innej barwie ich szero-
kość powinna zostać powiększona o ok. 25%.

Kształt znaku

Analiza błędów popełnianych przy rozpoznawaniu znaków wskazuje, że naj-
częściej błędnie są rozpoznawane znaki o podobnym kształcie, np. S i 5, B i 8.

Na szybkość prawidłowej identyfikacji znaku wpływa w dużym stopniu 
jego budowa geometryczna. Potwierdza to przyjęta teza, że najlepsze parametry 
odczytu zapewniają proste jednoelementowe kroje pisma, np. Helvetica i inne  
o podobnej zasadzie budowy poszczególnych znaków.

Przeprowadzone badania wykazały, że napisy tworzone z dużych liter (wer-
salików) są znacznie czytelniejsze od napisów wykonanych dużymi i małymi 
literami (tekst).

4 Tamże.
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Kontrast z tłem — zjawisko olśnienia

Czytelność znaków zależy w dużym stopniu od kontrastu z tłem. Znaki są 
tym czytelniejsze, im bardziej kontrastowe, a kontrast powinien być tym więk-
szy, im gorsze są warunki oświetleniowe.

Najlepsze wyniki odczytu uzyskano w wypadku czarnych oraz ciemnonie-
bieskich znaków na białym tle.

Innym czynnikiem, który należy uwzględniać podczas projektowania ma-
teriałów wizualnych jest zjawisko olśnienia, na które jest narażony widz oglą-
dający obrazy zawierające powierzchnie o zbyt dużej luminacji. Można temu 
przeciwdziałać stosując ciemne, barwne tło mniej męczące wzrok widza.

Barwa w przekazie informacji

W przekazywaniu informacji za pomocą wizualnych materiałów projekcyj-
nych szczególną rolę odgrywa barwa. Właściwe jej stosowanie decyduje o czy-
telności. Barwa ma także znaczenie informacyjne. Na tę wartość wpływa między 
innymi jakość odwzorowania naturalnych barw prezentowanego obiektu.

Prawidłowe stosowanie i różnicowanie barwnych płaszczyzn pozwala, jak 
wykazały przeprowadzone testy, na przyspieszenie i poprawę jakości przyswa-
jania prezentowanego materiału wizualnego. Umiejętne wykorzystanie barwy 
pomaga w znacznym stopniu usprawnić percepcję eksponowanych materiałów. 
Wyniki badań wskazują ok. 35% wzrost skuteczności odczytu w stosunku do 
techniki czarno-białej, szczególnie w odniesieniu do wykresów i schematów. Ba-
dania dowiodły że najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku stosowania ciem-
noniebieskich napisów na białym tle. Potwierdziła się przyjęta teza, że najwięk-
szą czytelność zapewniają następujące zestawienia barwne (tab. 5)5:

Tabela 5. Zestawienia barwne 
Napis Tło Czytelność

ciemnoniebieski białe 100%
czarny białe 100%
czarny żółte 81%
żółty ciemnoniebieskie 70%
żółty ciemnoniebieskie 67%
biały czarne 64%
żółty ciemnoczerwone 60%

czarny czerwone 56%
żółty czerwone 56%

czarny jasnozielone 55%
czarny jasnoniebieskie 53%

5 Tamże.
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Najkorzystniejsze są zatem zestawienia wymienione w pierwszej kolejności 
w tabeli, ich czytelność dla widza jest jednakowa.

Barwa wywiera również wpływ na postrzeganie wielkości obiektu; na tę 
właściwość należy zwracać uwagę podczas komponowania przekazu.

Kompozycja obrazu informacyjnego

Posługiwanie się barwą pozwala koncentrować uwagę widza na ważnych 
informacjach. Barwa jest lepiej zapamiętywana od kształtu, wskazane jest zatem 
podkreślanie tych fragmentów obrazu, które zawierają najistotniejsze informacje.

Kompozycja formalna prezentowanego obrazu, czyli powiązanie wszyst-
kich elementów w spójną i logiczną całość, musi być prosta.

Ponieważ łatwiej odbierane i zapamiętywane są te elementy obrazu, które 
zostały w jakiś sposób wyróżnione, wzrok osoby oglądającej powinien być kie-
rowany na elementy głównego tematu. Także kolejność oglądania pozostałych 
elementów przekazu nie powinna być przypadkowa.

Ludzie żyjący w kręgu kultury łacińskiej z reguły lokują wzrok w lewej 
górnej ćwiartce obrazu, należy zatem wykorzystywać tę prawidłowość podczas 
projektowania układu treści obrazu.

Innym ułatwiającym komponowanie elementem służącym do organizacji 
pola obra¬zu są linie. Badania potwierdziły ich znaczny wpływ na ułatwienie 
odbiorcy analizy treści obrazu, poprawienie czytelności przekazu i zwiększenie 
szybkości odczytu przy równoczesnym ograniczeniu liczby błędów. Obecnie 
często w kompozycji obrazu informacyjnego jest wykorzystywana animacja.

Wzajemne relacje

Postrzeganie wzajemnych relacji między danymi zestawionymi w tabelach 
lub schematach jest znacznie łatwiejsze w przypadku wykresów i diagramów 
słupkowych. Dostrzegalność danych, których znaczenie powinno być podkre-
ślone, może zostać zwiększona przez zastosowanie takich środków wyrazu pla-
stycznego, jak akcentowanie podkreśleniem, obrysem, wyróżnienie odmiennym 
tłem.

Podczas przedstawiania wszelkiego typu schematów należy dążyć do ich 
maksymalnego uproszczenia, stosując czytelne i logiczne rozmieszczenie ele-
mentów na płasz-czyźnie obrazu.

Projektując materiały do prezentacji złożonego procesu, należy podzielić je 
na poszczególne sekwencje lub kadry, ponieważ eksponowanie zbyt skompliko-
wanych materiałów wydłuża znacznie czas odczytu, powoduje niezrozumienie, 
brak możliwości zaobserwowania przez odbiorcę ważnych elementów i znaczny 
wzrost liczby błędów odczytu.
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Zawartość przygotowanego do prezentacji przeźrocza lub foliogramu po-
winna równomiernie wypełniać cały dostępny obszar. Rysunki i teksty służące 
do wykonywania przeźroczy oraz foliogramów powinny być wykonywane na 
płaszczyźnie o proporcji boków 3:2, co odpowiada w przybliżeniu formatowi 
arkusza A4.

Zawartość informacyjna

Ocena liczby informacji, która jest możliwa do przekazania w konkretnym 
komunikacie wizualnym, wiąże się z określeniem hierarchii przedstawionych da-
nych, liczby obrazów w zestawie, kolejności ich prezentacji itp. Pominięcie tych 
czynników prowadzi do błędu polegającego na jednorazowym nagromadzeniu 
zbyt dużej liczby różnorodnych danych w jednym obrazie.

Określenie ścisłych danych umożliwiających ustalenie ilościowych i ja-
kościowych parametrów przekazu wizualnego nie jest możliwe ze względu na 
występowanie wielu różnorodnych relacji, w których przypadku wskazanie 
jednoznacznych zależności jest zbyt trudne. Istnieje możliwość orientacyjnego 
szacowania zawartości informacyjnej przekazu. W tym przypadku powinno się 
dążyć do optymalizacji liczby informacji. Można tu przytoczyć kilka kryteriów  
o charakterze ogólnym. Należy:

— ustalić wstępną hierarchię danych lub elementów całego przekazu,
— treści poszczególnych obrazów podporządkować podstawowej idei, tak 

aby odbiorca rozumiał ich wzajemne powiązanie w jedno celowe działanie,
— zamiast jednego skomplikowanego obrazu, posłużyć się kilkoma prostymi,
— w kolejnych przekazach ograniczyć liczbę nowych informacji do 3—5,
— treść obrazu z tekstem ograniczyć do maksymalnie 15—20 wyrazów,  

a w przypadku tabeli do 25— 30 danych –  4 kolumny po 7 danych,
— starać się do minimum ograniczyć liczby wszelkich tekstów w przekazie,
— wyjaśniając ideę skomplikowanego procesu stosować plan ogólny, a na-

stępnie posługiwać się zbliżeniami lub kadrowaniem w celu wyjaśnienia szcze-
gółów, aby ograniczyć szum informacyjny. 

Ustalono, że poprawnie przygotowane przeźrocze z rzutnika multimedialne-
go czy foliogram powinny zostać zrozumiane w ciągu 4—5 sekund.

Poprawnie przygotowane materiały można eksponować co 50—60 sekund, 
w zależności od oceny złożoności zawartości informacyjnej i występowania lub 
niewystępowania potrzeby sporządzania przez odbiorców notatek.

Skojarzenia w przekazie informacji

W celu prawidłowej percepcji informacji prezentowanych w postaci symbo-
li lub schematów należy dążyć do upodobnienia symboli pod względem kształ-
tu, barwy, proporcji itp. do reprezentowanego obiektu, wykorzystując możli-
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wości skojarzenia prezentowanego obiektu z obrazami zapisanymi wcześniej  
w pamięci odbiorcy.

Ważne jest, aby znak lub schemat odtwarzał jedynie niezbędną minimalną 
liczbę najbardziej charakterystycznych cech, pomijając drugorzędne szczegóły.

Nadmiar odzwierciedlanych własności prowadzi do obniżenia szybkości  
i dokładności odczytu.

Jednooczne wskaźniki odległości, relacje, wiedza odbiorcy

Wskaźnikami tymi są: interpozycja, perspektywa, zróżnicowanie ogólnie 
przyjętych wielkości przedmiotów, nasycenie barwy, zamglenie, gra światła  
i cienia itp.

Właściwe wykorzystywanie wskaźników jednoocznych pomaga przekazać 
informację o lokalizacji przestrzennej obiektów, ich wzajemnym położeniu, od-
ległości i głębi.

O liczbie informacji zawartych w komunikatach wizualnych decydują rów-
nież relacje między przedstawioną figurą a tłem. O tym, że pewne elementy ob-
razu tworzą określone kształty, a pozostałe stają się wyłącznie składnikami tła, 
decydują prawa grupowania i strukturyzacja — dotyczą one sąsiedztwa, jedna-
kowego wyglądu, wspólnej drogi i ciągłości.

Obrazy i słowa są znacznie łatwiej identyfikowane, gdy są oczekiwane lub 
wiarygodne. Wiedza odbiorcy na temat tego co przedstawia obraz lub wcześniej-
sze informacje pochodzące z innych źródeł przyspiesza proces jego interpretacji  
i zrozumienia. Należy zwracać szczególną uwagę na te aspekty przygotowywa-
nia merytorycznego przekazu wizualnego, ponieważ wskutek braku istotnych in-
formacji lub ich nadmiaru przekaz może stać się na tyle dwuznaczny, iż odbiorca 
może zinterpretować go zupełnie niezgodnie z zamierzeniem projektanta.

Wartość informacyjna

Maksymalna czytelność i optymalna ilość informacji są podstawowymi kry-
teriami ergonomicznymi w projektowaniu materiałów wizualnych. Obciążenie 
psychiczne wywołane niedostosowaniem treści przekazu do poziomu intelektu-
alnego odbiorcy może polegać zarówno na przekazie wiadomości zbyt prostych, 
jak i całkowicie niezrozumiałych.

Zmuszanie odbiorcy do przyswajania zbyt wielu mało różniących się od sie-
bie informacji, wywołujących monotonię i obniżających koncentrację powoduje 
zniweczenie postawionego celu wspomagania i ułatwiania procesu dydaktycz-
nego.

Należy zatem dążyć do optymalizowania danych także pod względem ich 
wartości informacyjnej w aspekcie poziomu intelektualnego odbiorców.
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Ważnym elementem zrozumienia tekstu jest tzw. „wskaźnik mglistości”, 
który pozwala ocenić zrozumiałość tekstu. Chcąc stworzyć zrozumiały tekst na-
leży używać krótkich słów i zdań. Aby sprawdzić, czy to co piszemy jest zrozu-
miałe, należy6:

1) obliczyć, ile słów używa się w przeciętnym zdaniu,
2)  zaznaczyć dowolne sto słów ze swojego tekstu,
3) podzielić 100 przez liczbę użytych w tym fragmencie zdań,
4) policzyć, ile „trudnych” słów użyto przeciętnie na każde 100 wyrazów 

(przez „trudne” rozumie się słowa czterosylabowe i dłuższe, poza imionami wła-
snymi),

5) dodać wyniki uzyskane w punktach 3) i 4), a następnie obliczyć cztery 
dziesiąte tej sumy;

6) to właśnie jest wskaźnik mglistości.

Przykład: jeżeli przeciętnie budujesz zdania z 20 słów, a na każde 100 słów 
używasz 10 trudnych, to ich suma wynosi 30. Cztery dziesiąte tej liczby równa się 
12, a więc taki jest twój wskaźnik mglistości�.

Readers Digest ma wskaźnik mglistości między osiem a dziewięć, Time — 
ok. 11. Jeżeli wskaźnik wynosi powyżej 13, to trudno jest zrozumieć tekst. Prze-
mówienie Winstona Churchilla znajduje się na drugim od końca miejscu skali ze 
wskaźnikiem 3.2.

Dla każdego dobrego mówcy wzorem jest Churchill, były premier Wielkiej 
Brytanii, który „rzucał słowa do walki” — „Wytrwamy do końca, będziemy wal-
czyć we Francji, będziemy walczyć na morzach i oceanach, nigdy się nie podda-
my, będziemy walczyć na plażach, w polu, na ulicach i na wzgórzach”�. 

Podsumowanie

Projektując materiały wizualne należy zwrócić także uwagę na ich walory 
estetyczne. Decydującym czynnikiem jest tu właściwa kompozycja polegająca 
na odpowiednim doborze środków wyrazu plastycznego i połączeniu poszcze-
gólnych elementów obrazu w harmonijną całość. Jako istotne można wskazać 
te czynniki, które brane są pod uwagę w zakresie estetyki fotografii — jedność 
tematu, poczucie głębi, harmonia sąsiadujących barw itp. 

Wymienione kryteria ergonomiczne można uznać za najważniejsze przy 
projektowaniu materiałów do przekazu wizualnego. Uwzględnienie zaleceń  
w znacznym stopniu zadecyduje o prawidłowej percepcji.

6 G. Dryden, J. Vos, Rewolucje w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.
7 Tamże.
8 Tamże.
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Nieformalne źródła informacji w działalności gospodarczej

Wyniki badań dotyczących wykorzystania przez polskich przedsiębiorców 
źródeł informacji, często traktowanych jako strategiczne źródła informacji, po-
zwalają na jednoznaczną konkluzję — przedsiębiorcy zdecydowanie preferują 
wykorzystywanie informacji nieformalnych. Uzyskane wyniki badań są cenne 
nie tylko w swej warstwie poznawczej, lecz także  stanowią podstawę do budo-
wania efektywnych — z punktu widzenia przedsiębiorcy — zasobów informa-
cyjnych. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat stopnia wykorzystania 
przez przedsiębiorców formalnych i nieformalnych źródeł informacji, ich wie-
dzy na temat różnych źródeł informacji, sposobów ich wykorzystania w bieżącej 
działalności oraz do działań związanych z dalszym rozwojem firm. Dla podmio-
tów gospodarczych zmienne otoczenie sprawia, że informacja jest nowym rodza-
jem wyzwania w prowadzeniu działalności. Dzieje się tak dlatego, że informacja 
staje się czynnikiem gwarantującym przewagę konkurencyjną. 

Charakterystyka źródeł informacji

Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie 
przyszłością to zarządzanie informacją1. W biznesie informacja ma wartość tyl-
ko wtedy, gdy właściwa osoba otrzymuje ją w odpowiednim czasie2. Efektywne 
pozyskiwanie i wykorzystanie właściwych informacji w procesach biznesowych 
jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na konkurencyjność 
firmy. Mówiąc o informacji, najczęściej mamy na myśli potoczne znaczenie 
tego słowa, kiedy to informacja oznacza najczęściej przekaz. Analizując zna-
czenie informacji, ważne jest, aby odróżnić to pojęcie od pojęcia danych. Dane  
to wszystko to, co jest przekazywane przez nadawców. Informacja powstaje do-
piero po takim przetworzeniu danych, które pozwalają na nadanie im praktyczne-
go znaczenia oraz umożliwiają wyciąganie wniosków. Informacja stanowi zatem 
pewną uporządkowaną i przeanalizowaną wiadomość, którą otrzymuje odbiorca. 
Jest z tego punktu widzenia „etapem przejściowym” od poziomu danych do po-
ziomu wiedzy3, stanowiąc pomost pomiędzy danymi (wyrażonymi w słowach 
i liczbach) a wiedzą. Informacja to coś więcej niż „twarde” dane statystycz-
ne, matematyczne formuły, skodyfikowane procedury czy uniwersalne zasady.  

1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa 1994, s. 113
2 B. Martinet, Y. M. Marti, Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji, 

Warszawa 1999, s. 105.
3 Na podstawie W. Applehans, A. Globe, G. Laugero, Managing Knowledge. A Practical 

Web-Based Approach, Addison-Wesley 1999, s. 20.
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To jednak mniej niż wiedza rozumiana jako coś nieuchwytnego, indywidualne-
go, niemierzalnego. Stanowi więc etap pośredni, niezbędny w tworzeniu wiedzy, 
a jej nieodłączną cechą jest bliski związek z odbiorcą4.

Informacja przynależy do „nadawcy” i jest uzależniona od celu, któremu 
służy „redukcja niepewności”5. Informację charakteryzują jej własności6 — jest 
niezależna od obserwatora (obiektywna), jest różnorodna, jest zasobem niewy-
czerpalnym, może być powielana oraz przenoszona w czasie i przestrzeni, wresz-
cie można ją przetwarzać nie powodując jej zniszczenia (zużycia). Wiadomo, 
że ta sama informacja może mieć różne znaczenia dla różnych użytkowników 
(subiektywność ocen).

Interesującą z punktu widzenia przeprowadzonego badania definicję infor-
macji zaproponował W. Flakiewicz. Przez informację rozumiał on komunikaty 
lub kombinacje komunikatów umożliwiające jej rzeczywistym lub potencjalnym 
użytkownikom zaspokajanie potrzeb informacyjnych, a więc zmniejszające za-
kres braku wiedzy o badanym zjawisku. Z tego punktu widzenia informacja po-
zwala polepszyć znajomość otoczenia i umożliwia sprawniejsze przeprowadza-
nie celowego działania. W tym rozumieniu informacja ma wszelkie cechy zasobu 
produkcyjnego, gdyż na zasób ten składają się komunikaty, które umożliwiają 
generowanie na ich podstawie informacji pozwalających jednostce lub organiza-
cji usprawniać swoje zachowania produkcyjne i/lub konsumpcyjne7. 

Mimo mnogości definicji informacji, mają one wiele wspólnych cech,  
z których najważniejszą jest ta określająca istotę informacji jako procesu pozy-
skiwania i gromadzenia danych w celu podejmowania decyzji, które to decyzje 
ograniczają do minimum ryzyko popełnienia błędu8.

Obecnie możemy mówić już o erze informacji, w której zauważalny jest 
nieograniczony przepływ informacji. O przewadze wielu przedsiębiorstw nad 
innymi decyduje m.in. to, że posiadają informacje i potrafią je dostatecznie wy-
korzystać. Informacja o odpowiedniej strukturze i treści oraz przygotowana „na 
czas” zapewnia kierownictwu możliwość podjęcia właściwych decyzji strate-
gicznych i operacyjnych. W przedsiębiorstwie pozyskana (zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz firmy) informacja musi zostać skategoryzowana, zindeksowana 
oraz powiązana z odpowiednimi zasobami tak, aby zbudować spójny i czytelny 
zasób informacyjny9.

4 A. Tokaj-Krzewska, Kontrola przepływu informacji w przedsiębiorstwie, Warszawa 
2004, s. 9.

5 Tamże, s. 7.
6 B. Stefanowicz, Informacyjne Systemy Zarządzania, Warszawa 1997, s. 14.
7 W. Flakiewicz, Informacyjne Systemy Zarządzania — podstawy budowy i funkcjonowa-

nia, Warszawa 1990,    s. 17—21.
8 Por. R. Pieczykolan, Informacja marketingowa, Warszawa 2005, s. 23.
9 Informacja w zarządzaniu procesem zmian, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zaka-

mycze, Kraków 2003,     s. 71 i 72.
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Zasoby informacyjne stają się elementem informacji ekonomicznej, definio-
wanej jako zbiór danych skatalogowanych i pogrupowanych według z góry okre-
ślonego algorytmu. Dane te mogą dotyczyć obecnych lub przyszłych zjawisk  
w danym podmiocie gospodarczym w określonym czasie10. Aby informacja eko-
nomiczna mogła być wykorzystana do kształtowania procesów gospodarczych  
w przedsiębiorstwie, musi spełniać następujące wymagania11: 

właściwość merytoryczna, która oznacza, że treść informacji powinna 
być dostosowana do zagadnienia będącego przedmiotem podjęcia decyzji, 

selektywność, tzn. z potencjalnych informacji właściwych merytorycz-
nie powinny być dostarczane tylko te, które są istotne w podejmowaniu decyzji, 

odpowiedni stopień szczegółowości, 
prawdziwość, tj. odzwierciedlanie faktów, które rzeczywiście się zdarzyły, 
szybkość i terminowość, 
ciągłość i regularność, 
jednoznaczność, 
przyswajalność przez odbiorcę. 

Informacja ekonomiczna w każdej organizacji spełnia wiele ważnych funk-
cji. Jej głównym zadaniem jest stworzenie podstaw do zarządzania i do dzia-
łań zarówno bieżących, jak i przyszłych, takich jak planowanie, organizowanie  
i kontrolowanie. Z tego punktu widzenia informacja jest zasobem strategicznym. 

W praktyce miarą sprawności systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 
w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania informacji jest war-
tość tej informacji. Wartość ta jest postrzegana przez „użyteczność” dla potrzeb 
rozwiązania określonego „problemu” związanego z funkcjonowaniem firmy.  
O użyteczności informacji decyduje jej jakość (dokładność, prawdziwość), ilość 
(odpowiedni zasięg czasowy i częstotliwość dopływu) oraz powiązanie z zada-
niami (istotność, ważność dla sprawy)12. Kryterium oceny przydatności informa-
cji (zatem także pośrednio źródeł informacji) dla użytkownika mogą być również 
wyodrębnione cechy: dokładność, prawdziwość, forma, częstość wykorzystania, 
zakres, źródło, horyzont czasu13.

Generalnie źródła informacji dzielą się na pierwotne i wtórne14. Do tych pierw-
szych zalicza się te, które są gromadzone specjalnie w określonym celu — są to 
dane niepowtarzalne, których zebranie wiąże się ze względnie wysokimi kosztami 
i wymaga czasu. Do źródeł wtórnych zalicza się te, które obejmują dane zebrane i 
opracowane już wcześniej — źródła te są relatywnie szybko i łatwo dostępne.

10  www.republika.pl/pricho/rachunkowosc/rachunkowosc_pojecia.html.
11  Informatyka w zarządzaniu, red. T. Wierzbicki, Warszawa 1986, s.10 i 11.
12  A. Sopińska, Informacja, w: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 166.
13  T. Szapiro, Informatyka gospodarcza, [w:] Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomyka-

ło, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 344.
14  Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, red. E. Kosińska, PWE, Warszawa 

2008, s. 165.
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Inne kryterium podziału wyznacza otoczenie przedsiębiorstwa. Zgodnie 
z tym podziałem można mówić o źródłach zewnętrznych i wewnętrznych. Ze-
wnętrzne źródła informacji to przede wszystkim15: konkurenci, dostawcy, klien-
ci, otoczenie instytucjonalne i różnego rodzaju interesariusze. Z kolei informacje 
wewnętrzne to te, które pochodzą z przedsiębiorstwa i opisują głównie jego sy-
tuację. 

Podział na wymienione grupy jest związany z dużą odmiennością infor-
macji dostarczanych przez uczestników rynku i przez instytucje wyspecjalizo-
wane. Odmienność ta nie wynika jedynie z różnego charakteru otrzymywanych 
informacji, ale także ze sposobu i kosztów ich pozyskania oraz ich użyteczności. 
Uczestnicy rynku bardzo często nie dostarczają gotowych informacji, a jedynie 
surowe dane, które aby stać się pełnowartościowymi informacjami użytecznymi 
w procesie podejmowania decyzji, wymagają obróbki i analizy. 

R. Borowiecki i M. Kwieciński dzielą źródła informacji na otwarte (sforma-
lizowane) i zamknięte (nieformalne)16 oraz szpiegowskie. Źródła otwarte mają 
zazwyczaj postać zapisu (np. książka, prasa, raporty). Źródła zamknięte wyma-
gają aktywnego zdobywania informacji, często w bezpośrednich kontaktach in-
terpersonalnych. B. Martinet zwraca uwagę, że właśnie ze źródeł zamkniętych 
(nieformalnych) pochodzi 75% użytecznych dla firmy informacji17. W Polsce 
podobne wyniki przyniosły badania dotyczące strategicznych źródeł informacji. 
Potwierdzono, że badani wykorzystują przede wszystkim nieformalne źródła in-
formacji18. 

Jedną z najważniejszych cech, które decydują o możliwości wykorzystania 
źródła informacji jest wiarygodność. Informacja niewiarygodna nie może być 
brana pod uwagę jako podstawa działań. Wiarygodność informacji to prawdopo-
dobieństwo, że jest ona prawdziwa.  Świadczy o tym zwykle wiarygodność źró-
dła informacji. Poza kryterium wiarygodności, ważne z punktu widzenia efek-
tywnych procesów biznesowych są następujące cechy informacji: użyteczność, 
kompletność, aktualność, szybkość przetwarzania, prawidłowość19.

Opierając się na kryteriach wyboru źródeł informacji, warto zwrócić uwagę 
na kryterium istotności. Zgodnie z zasadą Pareto 20% informacji przekazuje 80% 
wiedzy, dlatego niezbędna jest identyfikacja owych najistotniejszych informacji. 
Martinet i Y. M. Marti proponują prostą i skuteczną technikę, która pozwala za-
kwalifikować informacje do jednej z czterech kategorii — od bardzo ważnych  

15  Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy — wyzwanie 
dla polskich przedsiębiorstw, red. G. K. Świderska, s. 59—92.

16  Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji 
przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003, s. 99.

17  B. Martinet, Y. M. Marti, Wywiad gospodarczy, s. 41.
18  Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, raport z badania, War-

szawa 2010, s. 75 i 77.
19  Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 195.
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i pierwszoplanowych (A), interesujących (B), wykorzystywanych okazyjnie (C), 
do całkowicie bezużytecznych (D)20. Metoda ta opiera się na  odpowiedzi na trzy 
pytania:

czy dana informacja może spowodować zmianę decyzji podejmowanych 
w przedsiębiorstwie,

czy dana informacja zmniejsza przyszłą niepewność,
czy dana informacja rzeczywiście zostanie przez kogokolwiek wykorzystana.

Jeżeli odpowiedź na wszystkie pytania brzmi „tak”, to jest to informacja 
typu A, jeżeli zaś  wszystkie odpowiedzi są na „nie”, to mamy do czynienia  
z informacją typu D. W innych przypadkach będzie to informacja typu B lub C. 

Choć wydaje się, że wybór konkretnego źródła informacji w działalności 
biznesowej przedsiębiorstw determinują przede wszystkim wskazane wcześniej 
parametry (użyteczności lub istotności), to w praktyce o wyborze źródła mogą 
decydować nieco inne kwestie (np. czas dostępu lub łatwość dostępu). Zdaniem 
G. Świderskiej, informacja to uporządkowana i przeanalizowana wiadomość, 
którą otrzymuje odbiorca, przekazana w odpowiedniej (zrozumiałej) formie, na 
którą zgłasza się zapotrzebowanie w związku z realizacją określonych celów. 

Na to, jakie źródła informacji zostają wykorzystane w praktyce gospodarczej 
duży wpływ ma osoba poszukująca informacji i/lub jej użytkownik. M. Próch-
nicka opisuje badania, w których sformułowano kilka szczegółowych hipotez 
dotyczących tej właśnie kwestii. Między innymi wysunięto przypuszczenie, że 
korzystanie ze źródeł informacji, a ściślej częstość korzystania, jest uzależnio-
na od stopnia dostępności danego źródła dla użytkownika. Ponadto założono,  
że częstość użytkowania źródeł jest wyznaczana przez takie cechy osobowe  
i własności zachowań informacyjnych, jak: pozycja zawodowa, wykształcenie, do-
świadczenie zawodowe, indywidualne poczucie odgrywania roli źródła informacji 
wobec innych osób. Wymagania co do pożądanych cech źródła informacji są m.in. 
wyznaczane przez pozycję zawodową oraz nastawienie do informacji. Zdaniem M. 
Próchnickiej, problemy związane z wyszukiwaniem, przetwarzaniem i wykorzy-
staniem informacji zależą od pozycji zawodowej jej użytkownika21.

Typy źródeł informacji 

Do nieformalnych źródeł informacji zalicza się m.in. dostawców i klien-
tów firmy, a także konkurentów i organizatorów instytucji rynkowych, w jakich 
uczestniczy firma. Do źródeł formalnych zaliczymy przede wszystkim prasę, 
szczególnie branżową (zarówno bieżące numery czasopism, jak i egzemplarze 
archiwalne, nawet sprzed kilku lat, dostępne w bibliotekach i archiwach interne-
towych). Poza czasopismami cennym źródłem formalnym informacji są też opra-
cowania książkowe, raporty, biuletyny informacyjne firm, broszury rekrutacyjne, 

20  B. Martinet, Y. M. Marti, Wywiad gospodarczy.
21  M. Próchnicka, Informacja a umysł, Universitas, Kraków 1990, s. 18.
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prasa zakładowa oraz w dużej mierze Internet (w tym specjalistyczne portale, 
strony internetowe instytucji, stowarzyszeń czy firm, newslettery itp.)22. 

Najczęściej na fakt i zakres wykorzystywanego formalnego lub nieformal-
nego źródła informacji ma wpływ m.in. tzw. klatka dostępności źródła informa-
cji. Należy przez to rozumieć ograniczenia, które uniemożliwiają, ograniczają 
lub deformują możliwości informacyjne. Klatka dotyczy niedostępności do źró-
dła informacji, a nie do samej informacji jako takiej. Zatem ma istotne znaczenie  
z punktu widzenia podziału źródeł na formalne i nieformalne. Źródłem infor-
macji jest obiekt, proces lub zdarzenie ekonomiczne, społeczne czy technicz-
ne, a ograniczenia w dostępie do źródeł informacji mogą mieć różny charakter.  
W literaturze można wyróżnić sześć rodzajów ograniczeń23:

ograniczenia techniczne — polegające na tym, że nie ma technicznych 
możliwości dostępu do źródła informacji, narzędzi do zgromadzenia potrzeb-
nych informacji czy np. środków technicznych do pozyskania informacji (czy jej 
przekazywania);

ograniczenia prawne — polegające na tym, że obowiązujące przepisy 
prawne albo zakazują dostępu do określonych źródeł, albo bardzo mocno ten 
dostęp limitują;

ograniczenia organizacyjne — związane z brakiem struktur organizacyj-
nych niezbędnych do postrzegania obiektów i ich cech;

ograniczenia ekonomiczne — związane z brakiem wystarczających środków 
finansowych na dotarcie do obiektów i zgromadzenie potrzebnych informacji;

ograniczenia psychologiczne —  występujące wtedy, gdy źródłami infor-
macji są ludzie lub zespoły ludzkie, może wtedy pojawiać się problem autocen-
zury, czyli dopasowywanie informacji do oczekiwań odbiorcy. Nieprawdziwa 
informacja może także wynikać ze świadomości braku wystarczającej wiedzy, 
obawy przed ujawnieniem niekompetencji czy z innych przyczyn;

ograniczenia metainformacyjne — związane z brakiem wystarczającej 
informacji o źródłach informacji, ich zawartości, jakości i sposobach dostępu.

Każde z wymienionych sześciu ograniczeń w dostępności do źródeł infor-
macji występuje w danym procesie informacyjnym w mniejszym lub większym 
stopniu, a o sprawności pozyskiwania informacji, jej zakresie i jakości decyduje 
zwykle to ograniczenie, które w tym procesie jest przysłowiowym „wąskim gar-
dłem”.

Klatka dostępności źródła informacji istnieje w określonym czasie, okre-
ślonym miejscu i określonej formie. W praktyce w największym stopniu doty-
ka pierwotnych źródeł informacji (zatem najczęściej źródeł formalnych). Są to 
głównie ograniczenia techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. Związane jest to 
z faktem, że postrzeganie i pomiar realnych zjawisk wymaga środków technicz-

22  Katalog tychże znajduje się na stronie 20.
23  J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003, s. 56—59.
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nych i finansowych, a w większości przypadków także rozbudowanej struktury 
organizacyjnej.

W wielu sytuacjach wobec występowania ograniczeń w dostępie do źródeł 
informacji pierwotnej korzysta się ze źródeł wtórnych (także najczęściej niefor-
malnych), jeżeli jest to możliwe. 

W polskiej praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa, napotykając  w różnym 
natężeniu na wymienione bariery, wybierają zarówno źródła formalne, jak i niefor-
malne, choć na podstawie wielu badań wydaje się, że te ostatnie są przez menedże-
rów wyżej cenione. Dla przedsiębiorstw najważniejszym źródłem wiedzy są24:

relacje z klientami (ważne dla 37% średnich i 33% małych przedsię-
biorstw);

targi, konferencje i wystawy, pozwalające na obserwację i podpatrywa-
nie rozwiązań zastosowanych przez konkurencję i nawiązywanie relacji bizneso-
wych (ważne dla 24% MSP);

konkurenci (ważne dla 20% MSP);
towarzystwa i stowarzyszenia naukowo-techniczne, specjalistyczne, za-

wodowe itp. (ważne dla 12% średnich i 8% małych przedsiębiorstw);
firmy konsultingowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jed-

nostki badawczo-rozwojowe, zagraniczne publiczne instytucje badawcze i szko-
ły wyższe — stanowią najmniej popularne źródło wiedzy poszukiwanej dla inno-
wacji (ważne średnio dla 2—5% firm MSP). Z wymienionych źródeł najczęściej 
korzystają firmy z branży wysoko technologicznej.

Wykorzystanie źródeł nieformalnych

Zrealizowany projekt badawczy dostarczył wielu interesujących wniosków 
dotyczących wykorzystywania przez przedsiębiorców informacji przydatnych 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyniki te jednoznacznie wskazują, 
że przedsiębiorcy przywiązują bardzo dużą wagę do informacji pozyskiwanych 
ze źródeł nieformalnych. Jednocześnie można stwierdzić, że źródła formalne 
informacji, takie jak dokumenty wytwarzane przez instytucje okołobiznesowe 
czy naukowe są wykorzystywane przez przedsiębiorców bardzo rzadko. Badani 
„zarzucają” formalnym źródłom informacji niekompletność oraz zbyt dużą ilość 
informacji, co często sprawia wrażenie chaosu. Przedsiębiorcy wskazywali także 
na istotny brak zaufania do tego typu źródeł.

Badania wskazały, że nieformalne źródła informacji (pochodzące najczę-
ściej z sieci powiązań biznesowych oraz społecznych) mogą być dla przedsię-
biorstw bardziej użyteczne niż źródła formalne (zazwyczaj publiczne). Wynika 
to z jednej strony z opisanych zjawisk i ograniczeń w dostępie do informacji,  
a z drugiej — z potrzeby pozyskiwania informacji przetworzonej, często zinter-
pretowanej i opatrzonej komentarzem.       

24  A. Żołnierski, Innowacyjność 2006, Warszawa 2006.

•

•

•
•

•



106

Logistyka — Zarządzanie

Menedżerowie korzystają z wielu różnorodnych źródeł informacji. Najczę-
ściej wskazywanym formalnym źródłem był Internet (ponad 36% wskazań). Po-
zostałe formalne źródła informacji są stosunkowo rzadko wykorzystywane przez 
przedsiębiorców — na serwisy radiowe i telewizyjne oraz prasę wskazywało 
odpowiednio 7,7% oraz 5,8% respondentów. Jeszcze mniej przedsiębiorców 
wskazało na wykorzystywanie oficjalnych dokumentów i opracowań instytucji 
naukowych i okołobiznesowych (zaledwie po 3,9%). Wśród źródeł nieformal-
nych największą popularnością cieszą się informacje uzyskiwane od klientów 
(prawie 40% wskazań), informacje uzyskiwane podczas nieformalnych spotkań, 
w tym biznesowych, a także od współpracowników, dostawców i podwykonaw-
ców. Tego typu źródła nieformalne wielokrotnie przewyższały częstotliwością 
wykorzystania inne niż Internet źródła formalne.

Przedsiębiorcy mieli problem z określeniem, jakie źródła informacji można 
uznać za formalne, a jakie za nieformalne. Jednak mimo kłopotów z określeniem 
charakteru źródła, dość dobrze potrafili wskazać te, z których korzystają w swo-
jej działalności.

Wielu zwracało uwagę na to, że źródła formalne są stosunkowo łatwo do-
stępne, ale ich użyteczność jest niska. Wynika to z faktu, że choć źródła formal-
ne oferują informacje aktualne, to najczęściej są one zbyt ogólne. Ponadto brak 
interpretacji tych informacji (np. w formie komentarza eksperckiego) wpływa 
negatywnie na możliwość ich wykorzystania. Z kolei źródła nieformalne dają  
w opinii badanych nie tylko użyteczne informacje, lecz także pomagają w inter-
pretacji tych informacji, także interpretacji informacji ze źródeł formalnych.

Wykorzystanie informacji ze źródeł formalnych jest tym trudniejsze dla 
przedsiębiorstw, że większość z nich nie ma wyspecjalizowanych służb (osób) 
zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. Przedsiębiorcy 
szukają przede wszystkim informacji finansowych, prawnych, gospodarczych, 
dotyczących rynku, na którym działa firma (zarówno w zakresie geograficznym, 
jak i branżowym). Często są poszukiwane informacje dotyczące nowych rozwią-
zań technologicznych oraz o działalności konkurencji. Zdecydowanie straciły na 
znaczeniu informacje o dostępnych funduszach pochodzących z programów Unii 
Europejskiej.

Źródła nieformalne są przede wszystkim podstawą do podejmowania decyzji 
w zakresie strategii firmy oraz sposobów konkurowania na rynku. Jednocześnie 
jednak należy podkreślić, że w przypadku tego typu źródeł ich wykorzystanie do 
wspomagania decyzji w zakresie zakupu wyposażenia, technologii i zaopatrzenia 
— choć rzadsze niż w przypadku wspomnianego wyżej wykorzystania do decy-
zji o charakterze strategicznym — i tak jest trzykrotnie wyższe niż wykorzysta-
nie do tych celów informacji ze źródeł formalnych. 

Można zauważyć pewne różnice w odpowiedziach przedstawicieli małych 
i średniej wielkości firm. Przedstawiciele tych ostatnich rzadziej niż małych wy-
mieniali Internet jako źródło informacji, częściej wskazywali na prasę, dzienniki 
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ustaw, publikatory urzędów itp. Wydaje się, że małe firmy mające najmniejsze 
zatrudnienie i w których większość obowiązków w tym  zakresie zbierania i 
„przetwarzania” informacji spoczywa na właścicielach firm, w niskim stopniu 
potrafią korzystać z dobrych źródeł informacji, polegając przede wszystkim na 
łatwo dostępnych informacjach internetowych.
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Teresa Sławińska, Weronika Świerczyńska-Głownia

Cyfryzacja a zmiany organizacji pracy redakcji regionalnego 
dziennika. Przypadek „Ouest-France” 

Gazeta regionalna „Ouest-France” nieprzerwanie od 1971 roku zajmuje 
pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród wszystkich dzienników we 
Francji, w tym również tych o zasięgu krajowym. Dzienna sprzedaż „Ouest-Fran-
ce” jest niezwykle wysoka. Na przykład między lipcem 2013 r. a czerwcem 2014 
r. wynosiła ok. 750 tys. egzemplarzy, przy nakładzie 808 tys1, podczas gdy sprze-
daż dla tak renomowanych tytułów krajowych, jak „Le Monde” czy „Le Figaro” 
wynosiła w porównywalnym okresie odpowiednio 274 tys. i 319 tys.2. ”Ouest-
France” jest, jak już wspomniano, pierwszym pod względem nakładu i sprzedaży 
dziennikiem francuskim. Obszar, na którym jest sprzedawany, jak na francuskie 
warunki, należy do strefy dość peryferyjnej. Zajmuje ok. 1/7 obszaru Francji (po-
wierzchnia porównywalna z krajami Beneluxu) i jest zamieszkały przez prawie  
8 z ogólnej liczby 68 mln mieszkańców Francji. Obszar ten obejmuje trzy re-
giony: Bretanię, Kraj Loary i Dolną Normandię. Nie wszędzie jednak gazeta ma 
pozycję dominującą. Jej głównym konkurentem jest „Le Telegramme”3. 

Aby wyjaśnić ten niewątpliwy fenomen na rynku medialnym Francji w epo-
ce nieustannego znikania nawet bardzo starych tytułów z rynku prasy drukowa-
nej na całym świecie, należy przede wszystkim przybliżyć historię i filozofię 
działania tytułu. Nie byłoby bowiem tego sukcesu, gdyby nie pewne rygory-
stycznie przestrzegane przez „Ouest-France” zasady, definiujące m.in. politykę 
redakcyjną oraz kulturę organizacyjną. Podjęta zostanie zatem najpierw próba 
krótkiej prezentacji historii, ale nade wszystko działań, dzięki którym obecnie 
przedsiębiorstwo ma szanse utrzymać się na rynku prasy we Francji oraz uzyskać 
na rynku mediów cyfrowych mocną pozycję4. Nie można mówić o sukcesie tej 
gazety bez odniesienia się do jej korzeni sprzed stu lat. Dziennik kontynuuje bo-
wiem realizację założeń sformułowanych wówczas, a które dzisiaj w erze potęż-
nych zmian na rynku prasy drukowanej stanowią jego główny atut. Wydaje się, 
że są jedną z najpewniejszych dróg do utrzymania się na rynku przedsiębiorstwa 
prasowego wobec zagrożeń wynikających z cyfryzacji mediów. 

1 www.ojd.com [dostęp: 07.11.2014].
2 Tamże.
3 Dział Dokumentacji Ouest-France, pobyt studyjny, [13.10.2014].
4 Informacje (odpowiednio zaktualizowane) dotyczące historii przedsiębiorstwa od mo-

mentu powstania do 2011 roku pochodzą z monografii autorstwa T. Sławińskiej wydanej w 2011 
roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Prasa regionalna na nowe czasy? 
Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France.
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Dziennik rozpoczął swą działalność w Rennes  w 1944 roku. Jednak nie był 
całkowicie nową gazetą. Był i de facto pozostał do dzisiaj związany z dzienni-
kiem „L’Ouest-Éclair”, którego jest kontynuacją. Ten ostatni pojawił się na ryn-
ku bretońskim w sierpniu 1899 roku. Jego twórcami byli dwaj młodzi bretońscy 
demokraci, adwokat Emmanuel Desgrées du Loû i ksiądz Félix Trochu. Obaj 
założyciele dziennika byli członkami i animatorami ruchu prospołecznego5. Na 
łamach gazety podejmowano walkę z konserwatystami, a wobec bardzo trudnej 
sytuacji materialnej mieszkańców regionu (jednego z najbiedniejszych we Fran-
cji) ówczesnym celem gazety stało się skupienie we wspólnym działaniu ludzi, 
bez względu na ich wyznanie, a także stworzenie mechanizmów chroniących 
najbiedniejszych, również przez wspieranie odpowiednich projektów ustaw. Tak 
więc „L’Ouest-Éclair” opierał się na dwóch ideach — idei demokracji i idei spra-
wiedliwości społecznej. To one stały się głównymi wartościami, którym hołduje 
również „Ouest-France”. Na nich oparto także nadrzędną zasadę przedsiębior-
stwa — dziennik jest ideą, informacja jest jego celem, pieniądze są tylko środ-
kiem do osiągnięcia celu. 

W swoim założeniu poprzedniczka „Ouest-France” — gazeta „L’Ouest-Écla-
ir” — miała być regionalną, informacyjną i opiniotwórczą oraz miała realizować 
uniwersalne wartości humanizmu. Miała być również dziennikiem niezależnym, 
nie podlegać wpływom  politycznym ani finansowym, a źródłem jej rynkowego 
sukcesu miały być działania prowadzące do wzmocnienia regionalnego i lokal-
nego wymiaru, jak choćby wprowadzenie lokalnych mutacji. Ten element został 
w przyszłości rozwinięty do niespotykanej na świecie skali. Dzisiaj lokalnych 
mutacji jest w „Ouest-France” aż 5 (największa liczba na świecie). Nowością  
w owym czasie była także dbałość właścicieli przedsiębiorstwa o pracowników.  
I ten element także wyróżnia dzisiaj dziennik „Ouest-France” spośród wszystkich 
dzienników we Francji. Choć, co przyznają zarządzający gazetą6, polityka pro-
pracownicza stanowi przeszkodę w szybkim reagowaniu na zmiany w otoczeniu 
związane np. z cyfryzacją, to „Ouest-France” z tej zasady jednak nie zrezygnuje, 
kontynuując tradycję rozpoczętą 100 lat wcześniej. 

Pierwszy numer „Ouest-France” ukazał się 7 sierpnia 1944 roku. Jego fun-
datorzy, wśród nich ojciec dzisiejszego patrona — Paul Hutin, zadeklarowali 
wolę obrony tych samych wartości, jakie przyświecały 45 lat wcześniej założy-
cielom „L’Ouest-Éclair”. W tym celu przyjęli obowiązującą do dzisiaj i widocz-
ną pod tytułem gazety dewizę: WOLNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ7. Ich zadaniem 
miało być dostarczanie niezależnej informacji mieszkańcom regionu. Pierwszym 

5 M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis, L’Ouest-Éclair, naissance et essor d’un grand 
quotidien régional, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, s. 11.

6 Sekretarz generalny przedsiębiorstwa — Jean-Claude Kling, dyrektor generalny — Phi-
lippe Toulemonde, wywiady w siedzibie przedsiębiorstwa, pobyt studyjny, od 13 do 17 paździer-
nika 2014 roku.

7 H. Fréville, La presse bretonne dans la tourmente, Éd. Plon, Paris 1979.
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kodeksem deontologicznym dziennika stał się artykuł wstępny zamieszczony  
w jego 32 numerze z 18 września 1944 roku, sygnowany przez Paula Hutin-
Desgrées, który napisał: „[na łamach naszej gazety] będziemy się kierować nade 
wszystko szacunkiem dla przekonań i godności bliźniego. To poczucie braterskie 
zaprowadzi nas, mimo nieuniknionych konfrontacji idei lub ideałów, do szano-
wania każdej osoby ludzkiej, ...będziemy pomagać w utrzymaniu tej harmonii, 
jaka winna królować między częścią, która musi służyć całości a całością, której 
powinnością jest nie ograniczać nigdy części”8. Paul Hutin podpisał założyciel-
ski artykuł wstępny gazety jako Paul Hutin-Degrées, przyjmując jako drugie na-
zwisko swojego teścia — założyciela „L’Ouest-Éclair”. Gestem tym podkreślił 
kontynuację idei sprawiedliwości społecznej ojców założycieli, co miało również 
przyciągnąć do nowego tytułu starych jego sympatyków9. Po wojnie nowy tytuł 
rozwijał się szybko. W 1950 roku jego sprzedaż osiągnęła 411 tys. egzemplarzy, 
a kiedy w 1965 roku Paul Hutin odchodził na emeryturę, sprzedaż wzrosła do 
609 482 egzemplarzy. W 1971 roku sprzedaż osiągnęła 800 tys. 

„Ouest-France” jest gazetą o bardzo rygorystycznych zasadach etycznych. 
Stworzyła i z żelazną konsekwencją realizuje własną kartę etyczną dziennikarza 
piszącego o faits divers (kronika miejska)— nie można np. publikować zdjęć 
ludzi w kajdankach, zakrwawionych, nie pokazuje się ofiar przestępstw. „Mó-
wić nie szkodząc, pokazywać nie szokując, opisywać nie atakując, ujawniać nie 
skazując” — oto naczelne punkty karty etycznej dziennikarza „Ouest-France” 
(twórcą tego kodeksu jest Jean-Pierre Chapelle, niedawny zastępca redaktora 
naczelnego, od września 2014 roku na emeryturze)10. Faits divers — informa-
cje o wypadkach, przestępstwach, codziennych zdarzeniach na ulicach miast  
i w najmniejszych wioskach w regionie — były i są jednym z elementów wpły-
wających na utrzymanie czytelników, co stanowi o sile i roli dziennika w regio-
nie. Drugim, po faits divers, ważnym elementem przyciągającym czytelników 
były i są informacje „od najmniejszej wsi aż po cały świat”. Czytelnik „Ouest-
France” powinien utożsamiać się najpierw ze swoją „małą ojczyzną”, potem ze 
swoim regionem, następnie z krajem, a na końcu ze światem, którego również 
jest mieszkańcem. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni lat gazeta rozwijała się w sposób 
ewolucyjny11. O ile taka filozofia rozwoju sprawdzała się doskonale do początku 
XXI wieku, o tyle obecnie jest powodem trudności ekonomicznych, o których 
będzie jeszcze mowa. Powracając jednak do historii i rozwoju „Ouest-France” 
należy wspomnieć, że na początku 1980 roku gazeta przeszła całkowicie na druk 
offsetowy i rozpoczęto komputeryzację przedsiębiorstwa12. Dziennik otworzył 

8 „Ouest-France”, 18.09.1944.
9 F.-R. Hutin, wywiad w siedzibie spółki, luty 2002.
10  J.-P. Chapelle, wywiad w siedzibie spółki, luty 2002.
11  Taką strategię zmian wprowadził patron przedsiębiorstwa, F. R. Hutin.
12  „Ouest-France” 31.12.1966, numer specjalny.
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się dla młodych, kobiet, kultury i poszerzonej informacji o sprawach gospodar-
czych i społecznych. W 1993 roku spółka Ouest-France uruchomiła swoją drugą 
drukarnię, niedaleko Nantes. W 1997 roku wyszedł pierwszy numer niedzielnego 
wydania dziennika „Dimanche-Ouest-France”13. „Ouest-France” stale się rozra-
stał, czego wyrazem jest choćby wspomniana wcześniej liczba mutacji. Ważnym 
etapem rozwoju była realizacja projektu zwanego Horizon’90, będącego jedno-
cześnie przykładem metody przeprowadzania zmian w tym przedsiębiorstwie. 
Projekt wprowadzony w ubiegłym stuleciu, odgrywa nadal ważną rolę w dobie 
rewolucji cyfrowej. Zmiany, które wniósł Horizon’90, były zarówno funkcjonal-
ne, jak i strukturalne. O ile w latach 70. dotyczyły one przede wszystkim pro-
cesu produkcji (przejścia na druk offsetowy z wykorzystaniem nowoczesnych 
maszyn, zastosowania składu komputerowego czy też zmiany statusu zecerów  
w konsekwencji wprowadzenia offsetu), o tyle praktycznie nie dotyczyły redakcji14.  
Na zmiany trzeba było poczekać do 1987 roku, kiedy to powołano nowego redak-
tora naczelnego15. To właśnie F.-X. Alix, w celu dostosowania nowej technolo-
gii produkcji do potrzeb redakcji i redaktorów, zainicjował proces przekształceń 
znanych dzisiaj pod nazwą Horizon‘9016. Idea wprowadzenia zmiany w organi-
zacji polegała na partycypacji pracowników i stała się normą przeprowadzanych 
wszelkich modyfikacji w przedsiębiorstwie. Mechanizm ten do dziś wyróżnia 
dziennik „Ouest-France” spośród innych regionalnych gazet we Francji. Polega 
on na tym, że w „Ouest-France” decyzje ważne dla strategii organizacji są kon-
sultowane z przedstawicielami grup pracowniczych lub z grupą bezpośrednio 
zainteresowaną zmianą17. 

Sposób przeprowadzenia reorganizacji gazety w końcu lat 80. był przeło-
mowym momentem. Wprowadzone wtedy zmiany determinują obecnie spo-
sób wchodzenia „Ouest- France” w erę cyfrową. Ówczesny redaktor naczelny,  
E. Brulé, podjął decyzję o konieczności reorganizacji redakcji w celu stworzenia 
dziennika o wysokiej jakości. Strategiczne działania i decyzje oparł na konsul-
tacjach ze wszystkimi redaktorami. Pomysł ten był nowatorski w tym sensie,  
że do tej pory wszelkie zmiany były dokonywane przez zatrudnionych z zewnątrz 
specjalistów, którym dyrekcja przedsiębiorstwa zlecała wykonanie określonego 
zadania18. Tym razem nad zmianami szaty graficznej miały pracować zespoły po-
wołane spośród redaktorów dziennika. Drugim etapem prac nad projektem było 
stworzenie grupy, która miała zbadać profil czytelnika dziennika. Na końcowym 
etapie realizacji nowego formatu zatrudniono jedynie grafika z zewnątrz, aby 
swoją radą wspierał zespoły uczestniczące w stworzeniu nowej makiety. Trans-

13  Dział Dokumentacji „Ouest-France”, pobyt studyjny, luty 2002.
14  Tamże.
15  Tamże.
16  Tamże.
17  Tamże.
18  Tamże.
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parencja była słowem-kluczem prac zespołu pilotażowego. Miał on informować 
wszystkie działy dziennika o postępie prac, ponieważ zmiana makiety genero-
wała zmiany w pracy wszystkich działów dziennika. Najważniejsze dla całego 
projektu było stworzenie wspomnianego wcześnniej szczegółowego kwestio-
nariusza do badania opinii czytelników oraz badania zachowań czytelniczych, 
dzięki którym miał zostać określony m.in. schemat czytania dziennika „Ouest-
France”. Rezultaty badań poznano w połowie 1990 r. Faza wprowadzania nowe-
go formatu trwała zatem kilka lat. Ostatecznie zakończyła się 15 grudnia 1993 
r. Było to ogromne wyzwanie logistyczne — pracownicy wszystkich redakcji 
lokalnych musieli nauczyć się nowych, od tej pory obowiązujących, norm two-
rzenia swoich stron19. Reasumując, wprowadzenie zmian w organizacji redakcji 
było realizowane sukcesywnie na przestrzeni kilku lat, a rozpoczęło się od prac 
zespołów projektujących nowy format dziennika, dopiero w następnej kolejności 
powstały zespoły, które miały zastanowić się nad nową strategią pracy w redakcji 
i we wszystkich pozostałych działach organizacji. Strategia ta okazała się na tyle 
skuteczna, że została powtórzona wtedy, gdy redakcja weszła w etap cyfryzacji 
i konieczności dostosowania swojej pracy do nowych cyfrowych realiów. Za-
sadnicza i dość oczywista różnica polega jednak na tym, że obecnie nie ma już 
(jak w okresie zmian w latach 80.) możliwości wstępnego testowania, a dopiero 
po testach wprowadzania nowych zasad i produktów. Dzisiaj, zachowując ideę 
partycypacji pracowników i tworzenia zespołów projektowych, zmiany są doko-
nywane na bieżąco, a ewentualne błędy w miarę pojawiania się są naprawiane 
lub stworzone wcześniej mechanizmy i procedury są modyfikowane20.

W chwili powstania dziennika, w 1944 r., jego główne cele strategiczne były 
następujące: zwiększenie sprzedaży, rozwój przedsiębiorstwa oraz zdobycie sta-
bilnej pozycji na rynku mediów w regionie. Większa sprzedaż miała przynieść 
większe przychody bezpośrednie i przyciągnąć więcej reklam. Specyfiką „Ouest-
France” był sposób gospodarowania przychodami. W znacznej mierze były one 
przeznaczane na rozwój i inwestycje, a nie do podziału dla akcjonariuszy21. Dodat-
kowo, filozofia finansowa dziennika opierała się na dwóch strategicznych założe-
niach, a mianowicie na utrzymaniu jego niskiej ceny oraz na budowaniu strategii 
bliskości (proximité), czyli bycia coraz bliżej swoich czytelników i dostarczania 
im informacji z najbliższego otoczenia22. Polityka bliskości jest realizowana, po 
pierwsze, przez stworzenie wielowydaniowego dziennika — obecnie są to 53 
wydania lokalne (mutacje), których zadaniem jest dostarczenie konkretnemu od-
biorcy informacji dotyczących jego miejsca zamieszkania i wszystkiego czego 
potrzebuje do dobrego funkcjonowania w tym miejscu. Gazeta realizuje także 

19  Dział Dokumentacji „Ouest-France”, pobyt studyjny, luty 2002
20  F. X. Lefranc, redaktor naczelny „Ouest-France”, wywiad podczas pobytu studyjnego, 

październik 2014.
21  A. de Tarlé, dyrektor finansowy spółki, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 2002.
22  F. R. Hutin, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 2002.
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cel bliskości przez rygorystyczną organizację pracy dziennikarzy, których jest 
w gazecie 576 oraz przez pracę 2500 korespondentów lokalnych23. Są to osoby, 
które „zakorzeniają” dziennik na swoim terenie. W praktyce jeden korespondent 
obsługuje dwie miejscowości. Korespondenci nie są zawodowymi dziennika-
rzami, pracują w różnych zawodach, a dziennikarstwo jest ich dodatkową dzia-
łalnością. Wynagrodzenie otrzymują od artykułu lub/i od zdjęcia. W malutkiej 
miejscowości korespondent jest osobą znaną, ponieważ pisze dla największego 
dziennika nie tylko w regionie, lecz także w całej Francji. Praca ta jest poniekąd 
formą zdobywania prestiżu i pewnego rodzaju nobilitacją24. Ważnym elemen-
tem przychodów „Ouest-France” była jeszcze do 2014 r. cena gazety. Wynosiła  
0,80 € i była najniższą w kraju. Cyfryzacja i zmiany zachowań czytelników spra-
wiły, że spółka była zmuszona podnieść ją do 0,95 €, nadal jest to jednak jedna  
z najniższych cen dziennika we Francji25. 

Od początku istnienia gazeta miała swój bezpośredni system sprzedaży. 
Firma przeznaczała na ten cel duże środki finansowe. Obecnie istnieje bardzo 
rozbudowana sieć stałych punktów sprzedaży (sklepów, supermarketów). Po-
nadto dziennik dociera do czytelników także bezpośrednio przez roznosicieli 
dostarczających prenumeratę do domu (firma zainwestowała najwięcej środ-
ków w ten rodzaj sprzedaży) oraz za pośrednictwem poczty26. „Ouest-France” 
sam organizuje sieć tzw. dépositaires — hurtowników swojej gazety. Prowadzą  
oni 85 małych niezależnych firm, na co dzień współpracujących z wydawnictwem. 
W celu ułatwienia czytelnikom dokonywania prenumeraty, powstało w Nantes 
„Telefoniczne Centrum Zgłoszeń”, dzięki któremu mogą oni zamawiać usługę do-
starczania gazety do domu. Centrum to jest w stałym kontakcie z dépositaires. 
Dostawa gazety do bardzo małych miejscowości odbywa się tu za pośrednictwem 
poczty27. Strategia ta obecnie słabnie wobec wyzwań medium cyfrowego. 

Do funkcjonalnych programów działania, łączących w sobie strategiczne 
cele z codziennym zarządzaniem28, należy zaliczyć programy działania redak-
cji dziennika „Ouest-France”, które zapoczątkował program Horizon’90. Wśród 
nich trzeba wymienić programy działania stworzone w celu: usprawniania i po-
lepszania sposobów pisania, informatyzacji wszystkich redakcji, wprowadzenia 
fotografii cyfrowej we wszystkich redakcjach lokalnych, wprowadzenia specy-
ficznego sposobu redagowania dziennika, zdefiniowania stylu dziennikarstwa 

23  Dane z końca 2014 roku, Dział Dokumentacji „Ouest-France”.
24  T. Le Diouron, dyrektor Informacji Lokalnej, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 

2002.
25  L. Echelard, wiceprezes spółki, wywiad podczas pobytu studyjnego, październik 

2014.
26  J.-P. Bonsart, dyrektor działu marketingu i promocji, wywiad przeprowadzony w lutym 

2002 w siedzibie spółki, w Rennes-Chantepie.
27  Tamże.
28  K. Obłój, op. cit., s. 35.
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uprawianego przez dziennikarzy „Ouest-France”, doboru gatunków dziennikar-
skich właściwych dla gazety, respektowania zasad etyki dziennikarskiej zawar-
tych w karcie etyki dziennikarzy „Ouest-France”, przeprowadzenia procesu kon-
wergencji, która obecnie jest najważniejszym kierunkiem zmian w redakcji29.

Zanim przejdziemy do tych najbardziej aktualnych zmian, warto zauważyć, 
że polityka redakcyjna, która oprócz wcześniej opisanych cech wyróżniających 
omawiane przedsiębiorstwo na tle pozostałych wydających dzienniki drukowane 
we Francji, jest największym źródłem sukcesu tej gazety. Podstawą, która okre-
śla tę politykę do dzisiaj jest karta etyki dziennikarza „Ouest-France”. Determi-
nuje ona rodzaj dziennikarstwa uprawianego w gazecie — stosowna zarówno do 
tekstów, jak i do zdjęć umieszczanych w dzienniku.

Na początku lat 90. z inicjatywy Didier Pilet, ówczesnego redaktora na-
czelnego, zostało stworzone w „Ouest-France” dossier — przewodnik „Écrire 
dans «Ouest-France»” (pisać w „Ouest-France”)30 wskazujący dziennikarzom  
i korespondentom, jakie są zasady pisania w gazecie. Inicjatywę tę postanowiono 
rozwinąć. W rezultacie w 1997 roku, po konsultacji z działem badań i rozwoju, 
który przeprowadzał badania czytelników, po jego ocenie przez szefów działów  
i dyrektorów departamentalnych, przekazano pracownikom redakcji dossier za-
tytułowane „Informacja Lokalna w «Ouest-France»” w postaci quasi regulami-
nu, który każdy dziennikarz pracujący w redakcjach lokalnych w terenie musi 
opanować. To dossier zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące na przykład 
sposobu robienia zdjęć do gazety oraz pisania tekstów. 

Owe priorytety, reguły, zasady i regulaminy tworzenia zawartości dziennika 
krystalizowały się stopniowo przez wiele lat, ewolucyjnie. Praca w 63 redak-
cjach lokalnych w trzech regionach, które swoim zasięgiem pokrywa dziennik, 
jest de facto wyłączona spod codziennego zarządu redakcji naczelnej w siedzibie 
gazety w Rennes-Chantepie. Praktycznie każde działanie jest skodyfikowane. 
Każdy, kto pracuje w redakcji, dowiaduje się o tych zasadach w czasie rekrutacji, 
akceptuje je i podejmuje odpowiedzialność za swoje działanie. Gazeta obdarza 
swoich pracowników pełnym zaufaniem, nie narzuca dziennikarzom wizji lub 
idei politycznej, ale określa zasady etyki i deontologii, których dziennikarz musi 
przestrzegać bez względu na swój światopogląd31.

Podsumowując, „Ouest-France” to dziennik de proximité (bliskości, bliskie-
go kontaktu), obowiązuje w nim pewien ściśle określony rygor i reguły. Czytel-
nicy mają zaś do gazety zaufanie wypracowane przez lata, wynikające z akcep-
tacji polityki redakcyjnej, filozofii, zasad deontologicznych dziennika. Na sukces 
wpływa też fakt, że gazeta jest bardzo użyteczna dla czytelników — podaje waż-

29  L. Echelard, wiceprezes grupy SIPA/OUEST-FRANCE, wywiad podczas pobytu stu-
dyjnego, październik 2014.

30  D. Pilet, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 2002.
31  J. P. Chapelle, zastępca redaktora naczelnego, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 

2002.
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ne i mniej ważne, ale istotne dla miejscowego życia informacje, opisuje, co się 
przydarzyło sąsiadowi, gdzie coś się już stało, donosi, co stanie się w najbliższej 
przyszłości, jakie zajdą w miejscowości zmiany, remonty itp.32. Czytelnik powi-
nien znaleźć codziennie odpowiedź na pytania, które każdy mieszkaniec danej 
miejscowości sobie stawia pracując, jadąc do pracy, robiąc zakupy, prowadząc 
dom, wychowując dzieci, bawiąc się, odpoczywając, ucząc się. Ważny i przy-
ciągający czytelnika jest fakt, że ludzie rozpoznają się w gazecie: na zdjęciu, 
w zawiadomieniu, w artykule, w refleksji, w dossier, w wydarzeniu. Gdy się 
rozpoznają, to bardzo często nobilituje to ich w najbliższym otoczeniu. Każdy 
z mieszkańców zachodniej części Francji może zaistnieć na łamach dzienni-
ka33. Wiedzą oni, że gdy dzieje się coś ważnego lub trudnego, to „Ouest-France”  
o tym mówi w pewien określony sposób — ton jest umiarkowany, przedstawiane 
są różne opinie, wydarzenie jest wyjaśniane, omawiane w kontekście.

W spółce Ouest-France cele strategiczne ustala Prezes-Dyrektor Generalny, 
F. R. Hutin34. Metody i środki ich realizacji są natomiast konsultowane z pracow-
nikami, a ostateczny sposób ich osiągania ustala się kolektywnie. Za najważniej-
szy powód sukcesu gazety uznać należy specyficzny etos tego przedsiębiorstwa, 
który został zbudowany głównie na kulturze organizacji trwającej (z przerwą na 
okupację) od ponad 100 lat, wyrazistemu poczuciu tożsamości wśród jej pra-
cowników, ich postawom i przekonaniom, ich wierze w wyjątkowość swojej or-
ganizacji, wreszcie ściśle określonej i stosowanej deontologii. Dla założycieli 
gazety najważniejsze było i jest respektowanie praw człowieka oraz tworzenie 
dziennika zawierającego informacje de proximité, czyli z najbliższego otoczenia 
czytelnika. Te idee nie tylko zostały utrzymane, lecz także w znacznym stopniu 
pogłębione. Dziś są jednym z głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa. 
I wreszcie należy odnotować istnienie specyficznego schematu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, wynikającego z założeń kultury organizacji, których wyrazi-
cielem i strażnikiem jest F. R. Hutin, obecny patron35. To on określił zasady re-
krutacji pracowników — proces naboru jest złożony, a kandydatom stawia się 
wysokie wymagania. Spółka preferuje zatrudnienie długoterminowe, inwestuje 
w rozwój pracowników oraz kładzie nacisk na ich identyfikację z firmą. Fluktu-
acja pracowników praktycznie nie występuje. Organizacja zatrudnia 2500 nie-
profesjonalnych korespondentów lokalnych z regionów, które dziennik obejmuje 
swym zasięgiem. Wobec dziennikarzy zawodowych wprowadzono specyficzną 
politykę płac (wysokie pensje, brak wierszówki). W spółce ponadto jest realizo-
wana przyjazna polityka socjalna, konflikty rozwiązuje się w drodze negocjacji  
i układów zbiorowych. Nie zwalnia się pracowników. Program redukcji zatrud-
nienia odzwierciedla deklarowane zasady humanizmu — pracownicy przecho-

32  Tamże.
33  T. Le Diouron, wywiad podczas pobytu studyjnego, luty 2002.
34  F. R. Hutin, wywiady podczas pobytów studyjnych, 2002 i 2007.
35  Tamże.
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dzą na wcześniejszą emeryturę, a młodsi korzystają ze szkoleń podnoszących ich 
kwalifikacje36.

W samej redakcji program działań skupia się na czynnikach budujących 
markę, która jest zasadniczym elementem rynkowej pozycji gazety. Należą do 
nich: reguły i zasady postępowania, regulaminy redakcji tekstów, procedury  
i zasady konstruowania informacji i robienia zdjęć, respektowanie zasad etyki 
dziennikarskiej zawartych w karcie etyki dziennikarzy „Ouest-France”. „Mówić 
nie szkodząc. Pokazywać nie szokując. Być świadkiem bez atakowania innych. 
Ujawniać nie potępiając”. To również patron zdecydował o polityce finansowej. 
W odróżnieniu od praktycznie wszystkich dzienników francuskich „Ouest-Fran-
ce” nie ogranicza się do subwencji państwa. Co więcej wprowadził (czego zanie-
chała większość przedsiębiorstw prasowych we Francji) zasady rygorystyczne-
go zarządzania finansami. Przede wszystkim jednak, aby utrzymać niezależność 
dziennika, w tym niezależność finansową, dokonano zmiany prawnego statusu 
przedsiębiorstwa. Był to jedyny w swoi rodzaju zabieg na rynku prasy drukowa-
nej we Francji. Od 1990 roku dziennik należy do stowarzyszenia non profit i jego 
akcje są własnością tegoż stowarzyszenia. Działania te spowodowały przebudo-
wę struktury organizacyjnej grupy prasowej SIPA/Ouest-France, do której należy 
omawiane przedsiębiorstwo. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy są pod-
porządkowane spółce cywilnej SIPA, ta jednak jest własnością stowarzyszenia 
i nikt nie może jej wykupić. Reszta spółek generuje zyski, z których korzysta 
cała grupa oraz byli akcjonariusze gazety. Głównym adresatem dywidend jest 
jednak spółka SIPA — holding i centrum struktury grupy, którego najważniej-
szym zadaniem jest alokacja inwestycji37. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, 
że tajemnica sukcesu holdingu tkwi również w cechach jej przywódcy, takich jak 
wierność deklarowanym zasadom etycznym, charyzma i osobista przyzwoitość. 
Wszystkie aspekty zarządzania nietrudno bowiem realizować przy wsparciu do-
brze dobranej kadry zarządzającej i pracowników podzielających przekonania 
swojego patrona. 

Przedstawiona prezentacja historii i działań przedsiębiorstwa obejmuje 
okres od jego powstania do 2011 roku. W przekonaniu autorek ważne było, aby 
nakreślić tło, na którym maluje się dzisiejszy współczesny obraz przedsiębior-
stwa. Jak można było zauważyć zmiany w prezentowanym przedsiębiorstwie,  
z powodów mających swoje źródło 100 lat temu i należących do obszaru filozofii 
i etyki, mają swoją specyfikę. Były i są prowadzone ewolucyjnie, rozpoczęła je 
pogłębiona refleksja wokół problemu, następnie utworzono zespoły projektowe  
z udziałem pracowników zatrudnionych w dziale, gdzie miała być przeprowa-
dzona zmiana, nastąpiła faza testów, następnie weryfikacja wstępnych założeń  
i ich modyfikacja. Wprowadzone zmiany ostatecznie zakończyły ten proces. 

36  Tamże.
37  F. R. Hutin, wywiad, pobyt studyjny, 2002.
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Ten sam sprawdzony już mechanizm został zastosowany w „Ouest-France” 
w przypadku wejścia tytułu w erę cyfrową. Zmiany oraz modyfikacje dotyczy-
ły zarówno mechanizmów funkcjonowania dziennika, jak i sposobu organizacji 
pracy. Proces ten nadal jest w redakcji realizowany, a wybrane jego aspekty zo-
stały dalej zaprezentowane.

Do ubiegłego roku sala redakcyjna, która powstała w 1970 roku wraz  
z całym kompleksem budynków przedsiębiorstwa Ouest-France po jego prze-
prowadzce z centrum Rennes do dzielnicy Chantepie, była przystosowana do 
produkcji gazety drukowanej. Jej powierzchnia liczyła 1400 m². Pracowało tam 
ponad 100 dziennikarzy redakcji naczelnej, dyrektorzy poszczególnych działów, 
redaktorzy naczelni gazety, serwisy pomocnicze dla dziennikarzy — sekretarki, 
dokumentaliści itp. Były to osoby tworzące strony wspólne dla wszystkich muta-
cji, to znaczy z informacjami ze świata, z kraju oraz z trzech regionów oraz cała 
ekipa redakcji naczelnej składająca się m.in. ze wspomnianych dyrektorów, na 
przykład informacji lokalnej czy informacji regionalnej. Sala była podzielona na 
zamknięte boksy o wysokich ściankach. Jakkolwiek cała powierzchnia stanowiła 
jedną wspólną przestrzeń, to wchodząc do niej miało się poczucie krążenia w 
labiryncie o wysokich ścianach, bez sufitów i bez drzwi. Jedynie wzdłuż dwóch 
prostopadłych ścian, południowej i zachodniej, rozmieszczono ciąg blisko dwu-
dziestu małych pomieszczeń będących biurami dyrektorów,  redaktora naczelne-
go i kilku jego zastępców. Każdy z działów, czy to polityki, kultury, gospodarki  
czy społeczny, był odseparowany od reszty. Praca odbywała się w obrębie dane-
go zespołu, miał on swoje sekretarki, które pracowały w tym samym boksie co 
dziennikarze. Przy takim rozmieszczeniu miejsc pracy mogło się zdarzać, że po-
szczególni dziennikarze z różnych zespołów wcale się nie spotykali38. Tylko sze-
fowie redakcji mogli się regularnie widywać podczas czterech spotkań. Pierwsze 
z nich zawsze odbywało się od godz. 10.00 do 10.30, to była telefoniczna konfe-
rencja z redakcjami departamentalnymi z udziałem redaktora naczelnego, przed-
stawiciela dyrekcji informacji regionalnych i 12 szefów biur departamentalnych, 
podczas której dokonywało się oceny poprzedniego numeru oraz przedstawiano 
tematy do bieżącego. Drugie spotkanie, od 10.30 do 11.15, to konferencja kie-
rownictwa redakcji z udziałem redaktora naczelnego, jego zastępcy oraz osób od-
powiedzialnych za strony ogólne; szefowie poszczególnych rubryk decydowali  
o przydziale miejsc na swoje tematy, w zależności od wagi danej informacji. Trze-
cie spotkanie, od godz. 17.45 do godz. 18.15, to konferencja dotycząca pierwszej 
strony — „witryny” dziennika — z udziałem redaktora naczelnego, jego zastęp-
cy, szefów stron ogólnych oraz szefa pierwszej strony. Wreszcie ostatnie czwarte 
spotkanie, od godz. 18.30 do godz. 18.45, to konferencja telefoniczna z szefami 
wydań lokalnych z udziałem przedstawiciela dyrekcji informacji regionalnych 

38  A. Peudenier, zastępca red. naczelnego, redaktor wydania dnia, odpowiedzialny za re-
organizację sali redakcyjnej, wywiad, październik 2014.



11�

Logistyka — Zarządzanie

i 12 szefów wydań departamentalnych, by dokonać wyboru ważnych tematów 
z departamentów na strony wspólne dla wszystkich mutacji. Raz w tygodniu  
w czwartek odbywała się konferencja, na której podejmowano decyzje o obsłu-
dze najważniejszych — przewidywanych — wydarzeń39. 

Taki powtarzalny rozkład dnia charakteryzował pracę w newsroomie do 
2007 roku. Wówczas dyrekcja „Ouest-France” podjęła decyzję o przystosowa-
niu newsroomu do pracy na rzecz nośników cyfrowych40. „Ouest-France” stał się 
przedsiębiorstwem produkującym medium drukowane oraz równolegle multi-
media. Rytm pracy wyznaczają głównie potrzeby tych drugich, ale sposób pracy 
konieczny do przygotowania wydania papierowego został utrzymany. Te dwie 
aktywności redakcji postępują równoległymi torami. Jak podkreślają osoby od-
powiedzialne w przedsiębiorstwie za wprowadzenie zmiany pracy redakcji „wraz 
z cyfryzacją podstawowym pytaniem, które w redakcji pada nie jest już pytanie, 
jak informacje, które nieustająco przez 24 godziny spływają do redakcji najlepiej 
opracować do gazety papierowej, która pojawi się w dniu następnym rano. Teraz 
trzeba natychmiast, gdy informacja się pojawia, w realnym czasie podejmować 
decyzję, co z nią zrobić w tym momencie — jak ją opracować do internetowego 
bezpłatnego wydania dziennika, jak do części płatnej, a w jaki sposób wykorzy-
stać ją na następny dzień, w gazecie papierowej”41. To co cyfryzacja przyniosła, 
to konieczność nieustannej pracy dziennikarzy na rzecz wszystkich nośników. 
Wszyscy z 576 dziennikarzy są zobowiązani w taki sposób pracować. Przypo-
mnieć trzeba, że w „Ouest-France” nie ma fluktuacji pracowników. Jest to zatem 
spore wyzwanie dla wielu dziennikarzy. Często ich bardzo długie doświadczenie 
dziennikarskie wiąże się z pracą dla gazety papierowej. Przedsiębiorstwo, zgod-
nie z przyjętą przyjazną polityką wobec pracowników, od kilku lat organizuje 
liczne szkolenia dla dziennikarzy, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji 
do pracy dla nośników cyfrowych. Niemniej jednak obecnie jest to jeden z czyn-
ników utrudniających pracę redakcji i duże wyzwanie dla kadry kierowniczej, 
która zmaga się z czasem. Czas w dobie cyfryzacji jest największym problemem, 
z którym musi sobie poradzić każdy wydawca mediów cyfrowych. Wydawca 
„Ouest-France” wraz z decyzją o cyfryzacji swojej działalności był zmuszony 
również, oprócz rozwiązania tego ludzkiego problemu (jak wiele innych przed-
siębiorstw prasowych na świecie) przystosować miejsce pracy dziennikarzy do 
ich nowych, liczniejszych zadań. Podjęto decyzję o przebudowie sali redakcyj-
nej w siedzibie głównej dziennika, która odpowiadała jedynie na potrzeby przy-
gotowania gazety papierowej. Obecnie wszystkie ekipy, do tej pory pracujące  
w zamkniętych przestrzeniach i często niekomunikujące się między sobą, muszą 
pracować razem, wszyscy muszą móc się ze sobą komunikować. Według wy-

39  Informacje zdobyte w redakcji podczas pobytu studyjnego w 2007 roku.
40  E. Bullet, redaktor naczelny ouest-france.fr, wywiad, październik 2014.
41  A. Peudenier, zastępca red. naczelnego, redaktor wydania dnia, odpowiedzialny za re-

organizację sali redakcyjnej, wywiad, październik 2014.
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pracowanej przez lata metody pracy projektowej, przy współudziale wszystkich 
zainteresowanych, przez około półtora roku trwały prace przygotowawcze42. Ce-
lem było stworzenie projektu nowej sali, odpowiadającej potrzebom pracy dla 
nowych nośników oraz dla wydania papierowego. W 2012 r. powołano szefa 
zespołu, jednocześnie jednego z członków redakcji naczelnej, mającego odpo-
wiadać na co dzień za wydania dnia (A. Peudenier). Pracuje on w parze z głów-
nym inżynierem przedsiębiorstwa, B. Quéré. Choć ten ostatni ma wiedzę na te-
mat specyfiki pracy dziennikarzy, zajmuje bowiem swoje stanowisko od prawie 
20 lat, to potrzebował łącznika, z którym mógłby konsultować swoje pomysły 
techniczne. W tym też czasie wyznaczona grupa dyrektorów z patronem przed-
siębiorstwa na czele odwiedziła pięć największych redakcji na świecie, przy-
patrując się ich rozwiązaniom. W efekcie powstał projekt nowego newsroomu. 
Jakie elementy były brane pod uwagę przy jego tworzeniu?43 — najważniejszy 
z nich to zmiana funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. O ile dawniej 
istniały dwie oddzielne części, redakcyjna i produkcyjna, o tyle obecnie sercem 
przedsiębiorstwa jest tylko redakcja. Część przemysłowa zmniejszyła się i ciągle 
będzie ograniczana. Trudność, jaką odnotowują z tego powodu zarówno twórcy 
projektu, jak i kadra kierownicza polega na przystosowaniu się dziennikarzy do 
tej nowej koncepcji44.  Jest to trudność natury psychologicznej, o której była już 
mowa. Kolejnym wyzwaniem było stworzenie takiego projektu sali redakcyjnej, 
która miała integrować zarówno działalność produkcyjną, jak i twórczą45. Do-
datkowo przyjęto, że redakcja ma być nie tylko sercem przedsiębiorstwa, lecz 
także jego witryną. Ma to być miejsce reprezentacyjne, przygotowane na przyj-
mowanie gości. Następnym wyzwaniem był fakt, że cyfryzacja, a z nią produkcja 
zawartości na różne nośniki, sprawia, że struktura redakcji staje się ruchoma46. 
Różne funkcje, różne kompetencje, różne działy będą zmieniały swoje miejsce 
w planowanej przestrzeni. Nowy newsroom musiał zatem stać się systemem 
otwartym, aby ten ruch w ramach struktury nie zakłócał pracy redakcji. Jedno-
cześnie praca redakcji pozostaje w jakimś sensie stała. Chodzi tutaj o codzienną 
pracę poszczególnych osób na swoim aktualnie zajmowanym stanowisku. Każ-
dego dnia jedna osoba w „Ouest-France”, jest nią redaktor wydania dnia, musi 
arbitrażować, decydować która informacja, w jaki sposób będzie opracowana  
i zamieszczona na którymś z istniejących nośników — czy na stronie interneto-
wej, w bezpłatnym wydaniu,  w płatnym e-wydaniu rannej gazety drukowanej, 
na tablecie, smartfonie, w wieczornym dzienniku czy wreszcie następnego dnia 

42  B. Quéré, główny inżynier, dyrektor działu remontowego, odpowiedzialny za przebu-
dowę newsroomu, wywiad, październik 2014.

43  Tamże.
44  F. X. Lefranc, wywiad, październik 2014.
45  B. Quéré, wywiad, październik 2014
46  Wszystkie informacje dotyczące przebudowy newsroomu pochodzą od B. Quéré, wy-

wiad, październik 2014.
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w drukowanej wersji, a może należy ją przekazać do innych działów produkują-
cych cyfrowe specjalistyczne strony licznych serwisów Ouest-France. W trak-
cie podróży do innych redakcji, już zaawansowanych w nowym systemie pracy, 
odkryto, że w każdej z nich istnieje miejsce centralne, zwyczajowo nazywane 
HUB, wokół którego koncentrycznie sytuują się wszystkie ekipy. Każda z nich 
próbuje być jak najbliżej jądra-HUB, ale też między nimi musi istnieć możliwość 
współpracy. W jednych redakcjach HUB jest miejscem pracy szefa produkcji 
informacji, wokół którego pracują wydawcy informacji na różne nośniki i to oni 
decydują, na jakim nośniku i w jaki sposób opracowaną informację umieścić. 
Inne redakcje przyjęły za serce newsroomu miejsce pracy wydawców na różne 
nośniki. Wokół nich pracują zaś dokumentaliści wyszukujący źródeł informacji. 
W „Ouest-France” przyjęto, że funkcja w HUB może się zmieniać. Obecnie jest 
to miejsce pracy redaktora wydania dnia. Nie ma zatem ustalonej hierarchii, ale 
jest miejsce centralne — HUB. 

Pierwotnie sala miała mieć układ podobny do kształtu redakcji „Daily Tele-
graph”,  gdzie układ newsroomu przypomina gwiazdę. Jej punktem centralnym 
— jądrem — jest HUB, a dziennikarze siedzą w promieniście rozchodzących 
się rzędach. W „Ouest-France” sala redakcji miała znajdować się w centrum 
HUB, wokół którego na wzór pokrojonego na ćwiartki „sera camemberta”, jak 
to opisał B. Quéré, promieniują różne ekipy. Jednak uznano, że taki układ spra-
wia, że ludzie widzą przed sobą plecy kolegi, a im dalej od HUB, tym dalej są 
osoby obok. Zdecydowano, że układ ten musi być inny z powodów humani-
tarnych. Obecnie idea jest taka, aby wszystkie działy, włącznie z marketingiem 
i sprzedażą, znalazły się na tej sali i mogły się nieustająco komunikować. Jej 
serce — HUB — jednak nie znajduje się  w samym centrum. Ostatecznie na 
sali będzie pracowało w sumie w różnych serwisach 130 osób podzielonych na 
ekipy-serwisy. Sala będzie całkowicie otwarta, bez ścian działowych. Każda z 
ekip będzie pracowała otoczona meblami-szafkami i półkami o wysokości 120 
centymetrów, z dźwiękochłonnymi tylnymi ścianami, z ekranami z pleksi do 
wysokości 170 centymetrów, tak zaprojektowanymi, by na wysokości 120 cen-
tymetrów były mniej przeźroczyste i całkiem transparentne. Wówczas siedząc, 
każdy pracownik będzie czuł się u siebie, ale gdy się podniesie zobaczy nie tylko 
sąsiednie ekipy, lecz całą salę. Jest oczywiste, że nie wszyscy mogą być obok 
wszystkich. Na sali przewidziano więc miejsca do szybkich spotkań, do spotkań   
w większym  lub mniejszym gronie, na stojąco lub wokół stołu. Te przestrzenie 
znajdują się w kilku miejscach na sali, której cała powierzchnia wynosi 2000 
m2. Ideą dyrekcji było stworzenie przestrzeni, która będzie nie tylko funkcjo-
nalna, lecz także reprezentacyjna w niezależny od kolejnych mód sposób oraz 
by prezentowała tożsamość przedsiębiorstwa istniejącą od dziesięcioleci. Jeże-
li chodzi o funkcjonalność, to wydaje się na tym etapie prac, że cel zostanie 
osiągnięty. Rozkład serwisów jest dostosowany do wymagań rytmu pracy przez  
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24 godziny na dobę dla wydań cyfrowych, na wszystkie nośniki oraz dla pro-
dukcji dziennika papierowego. Centrum dowodzenia stanowi HUB, który nie 
znajduje się na środku, ale po lewej stronie sali, wokół którego rozmieszczone 
są najważniejsze serwisy: polityka, społeczeństwo, kultura, ekonomia, „Edition 
du Soir” (na chwilę obecną bezpłatny, ale w przyszłości płatny dziennik wie-
czorny całkowicie cyfrowy), strona internetowa gazety ouest-france.fr (bezpłat-
na), serwis dokumentacji tekstów i fotograficzny, serwis tworzący strony gaze-
ty. Bardziej oddalone od centrum, przy wejściu na salę znajdują się: studio TV, 
kącik spotkań z gośćmi, miejsce na odpoczynek, ekspres do kawy, herbaty itp. 
W samym centrum sali jest duża sala konferencyjna z ekranem, z transparent-
nymi ściankami na wysokości ok. 150 centymetrów. To miejsce spotkań redak-
cyjnych, ale też z gośćmi. Zgodnie z nową koncepcją dziennikarze, redakcja  
i całe przedsiębiorstwo poszukują jeszcze większej bliskości z odbiorcami. Nowa 
sala ma być również przestrzenią spotkań z nimi. Z funkcjonalnością wiążą się 
kwestie akustyki i oświetlenia, normy dla poszczególnych miejsc na sali zostały 
opracowane przez zewnętrzne firmy specjalistyczne. W związku z tym, że sala 
jest przestrzenią całkowicie otwartą, wyciszono poszczególne stanowiska pracy 
dzięki specjalnym systemom umocowanym na tylnych ścianach mebli, zastoso-
wano specjalne podłoże o najwyższym współczynniku tłumienia dźwięków, a na 
suficie w formie plastra miodu, którego projekt z 1970 roku został zachowany  
i dla nowej sali, aby był elementem podkreślającym ciągłość dziennika w po-
szczególnych komórkach plastra, umieszczono zarówno specjalny system oświe-
tlenia, jak i system pochłaniania dźwięków z sali. 

Największym wyzwaniem dla ekip prowadzących reorganizację sali re-
dakcyjnej było to, że zmiany należało wprowadzać w czasie ciągłej pracy całej 
redakcji. Pierwszym etapem robót było zlikwidowanie muru, który dzielił salę 
od 1970 roku, tę o powierzchni 1400 m2 z dalszą częścią budynku. W ten spo-
sób powiększono nowy newsroom o kolejne 600 m2. Od 2013 roku, oddzielając 
ściankami wybrany element tej wielkiej przestrzeni, prowadzi się tam prace re-
montowe. Szczególnie hałaśliwe i głośne prace prowadzone są w godzinach noc-
nych, od północy do godziny 8.00 rano. Potem, w ciągu dnia, do godziny 13.00 
pracują tylko ekipy „ciche”. Od 13.00 do północy nie prowadzi się żadnych prac, 
jest to okres najintensywniejszej pracy intelektualnej i twórczej w redakcji. De 
facto newsroom funkcjonuje bez żadnych komplikacji, mimo że równocześnie 
trwają w nim intensywne prace remontowe. 

Podsumowując, zmiany w organizacji redakcji regionalnego dziennika 
„Ouest-France” z powodu skoncentrowania celów przedsiębiorstwa wokół cy-
fryzacji są dwojakie. Jedne dotyczą reorganizacji newsroomu, jego całkowitej 
przebudowy, której celem jest przystosowanie go do nowych zadań redakcji  
i przedsiębiorstwa, czyli dostosowanie działania zarówno do produkcji mediów 
cyfrowych, jak i kontynuacji produkcji papierowego dziennika. Pozostałe cele 
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obejmują reorganizację pracy dziennikarzy i wszystkich serwisów. Najważniej-
sza zmiana w tym obszarze polega na przyjęciu założenia, że od tej pory ser-
cem przedsiębiorstwa jest tylko redakcja produkująca drukowaną gazetę, a także 
informacje cyfrowe tworzące zawartość przeznaczoną na różne nośniki. Po to 
stworzono nową koncepcję przestrzennej organizacji wszystkich serwisów. Eki-
py posyłają do serca redakcji — HUB — określoną liczbę informacji. To tam jest 
podejmowana ostateczna decyzja, którą i na jakim nośniku, a także jak opraco-
waną informację należy zamieścić. 

Zgodnie z typowym dla Ouest France nieśpiesznym rytmem wprowadza-
nia zmian w przedsiębiorstwie, kolejnym etapem po zaprojektowaniu nowej sali 
newsroomu (które trwało półtora roku) była analiza usytuowania w nim poszcze-
gólnych ekip. Należało odpowiedzieć na pytanie, czy serwisy są odpowiednio 
rozmieszczone wobec siebie, kto z kim musi się stale komunikować, a z kim tyl-
ko okazyjnie lub wcale. Obawiano się, że zmiana dotychczasowego usytuowania 
względem siebie pracowników spowoduje ich dyskomfort psychiczny, zniszczy 
budowane latami więzi. Analiza wykazała jednak, że większość serwisów w do-
tychczasowej redakcji była już odpowiednio rozmieszczona. Pojawiły się jednak 
i błędy. Na przykład serwis faits divers był oddalony od serwisu regionu Bretanii, 
który również podaje faits divers, o 25 metrów. W nowym newsroomie serwis 
Społeczeństwo i serwis Regionu Bretanii ulokowano obok siebie. Umożliwi to 
szybkie podejmowanie decyzji, w którym serwisie i na jakim nośniku dane wy-
darzenie będzie zamieszczone. Ekipy zostały rozmieszczone na sali w logiczny, 
zgodny z kierunkiem przemieszczania się informacji, a więc zgodnie z potrze-
bami komunikowania się poszczególnych serwisów sposób. Sercem redakcji jest 
HUB wraz z funkcją redaktora wydania dnia, jednak nie jest on usytuowany 
centralnie, najbliżej niego znajdują się główne tematyczne serwisy, dokumen-
taliści oraz ekipa desk multimediów. W dalszej odległości, ale na tej samej sali, 
są wszystkie dotychczasowe serwisy, które do tej pory mieściły się w odręb-
nych częściach przedsiębiorstwa, m.in. marketing, sprzedaż, dział prenumeraty. 
Wszystko po to, by przy zmienionej filozofii funkcjonowania redakcji i przed-
siębiorstwa wszyscy byli razem, pracowali jako jeden duży komunikujący się 
nieustająco zespół, którego najważniejszym zadaniem jest ciągła wspólna praca 
przez 24 godziny na dobę, w celu dostarczenia zawartości do wszystkich produ-
kowanych mediów, na wszystkich nośnikach równocześnie47. Jest to całkowita 
zmiana dotychczasowej filozofii polegającej na indywidualnej pracy nad swoim 
tekstem, który miał się ukazać następnego dnia w gazecie papierowej. Teraz każ-
dy dziennikarz pisze dla wszystkich mediów, na wszystkie nośniki, a więc musi 
się komunikować ze wszystkimi i ta praca trwa nieprzerwanie. Wymaga dużej 
kreatywności, inwencji twórczej, ale jest największą nowością i zarazem trud-

47  Wszystkie informacje dotyczące pracy dziennikarzy w nowym newsroomie pochodzą 
od A. Peudenier, wywiad, październik 2014
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nością, szczególnie dla dziennikarzy „Ouest-France” z wieloletnim stażem pracy 
w poprzednich realiach. Dziennikarze stali się bowiem twórcami i jednocześnie 
sprzedawcami własnych produktów. Muszą odpowiadać na wymóg interaktyw-
ności z odbiorcami na portalach społecznościowych, zachęcać ich do czytania 
swoich tekstów. Jest to bez wątpienia jedna z największych zmian jakościowych 
ery cyfrowej i równocześnie wyzwanie nie tylko dla „Ouest- France”, lecz także 
dla wszystkich dziennikarzy mediów drukowanych.

Zasadne wydaje się w tym miejscu stwierdzenie, że wyrażane powszechnie 
przekonanie o rychłej śmierci prasy drukowanej zapewne należy brać pod uwa-
gę, ale zanim to nastąpi, istnieją realne szanse dla niektórych tytułów, aby ten 
moment odsunąć w czasie. Przykład „Ouest France” pokazuje, że przeformuło-
wując swoje aktywności na takie, które odpowiadają wyzwaniom ery cyfryza-
cji, tytuły prasowe mogą utrzymać swoje miejsce na cyfrowym rynku mediów. 
„Ouest-France”, opierając się na silnej tożsamości zbudowanej przez lata silnej 
marce w wersji drukowanej oraz zdobyciu i utrzymaniu zaufania czytelników, 
rozwija nową strategię polegającą na stworzeniu medium cyfrowego, obecne-
go na wszystkich nośnikach. Jednak, jak twierdzą osoby zarządzające obecnie 
przedsiębiorstwem, z którymi autorki przeprowadziły w październiku 2014 roku 
wywiady48, może to się stać realne tylko wówczas, gdy pozycja dziennika dru-
kowanego nie osłabnie w najbliższej przyszłości. Ponadto, jak wskazują zarzą-
dzający „Ouest-France”, wszystkie działania zmierzające do utrzymania pozycji 
dziennika drukowanego będą prowadzone równolegle z działaniami zmierzają-
cymi do zbudowania silnego medium cyfrowego. 

48  Wywiady zindywidualizowane, przeprowadzone w siedzibie przedsiębiorstwa Ouest-
France w Rennes-Chantepie, w dniach 13—17 października 2014.
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Andrzej Świątecki

Procesy wyrastania podmiotów medialnych na marki

Dla współczesnych podmiotów rynkowych chęć wyrośnięcia na markę, by-
cie tak postrzeganą przez jej odbiorców (konsumentów), staje się nadrzędnym 
celem działania. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku firm medialnych za-
równo tych niekomercyjnych (w tym publicznych), jak i nastawionych na zysk. 
Czynnikami presji na uzyskanie takiego wizerunku są m.in.: znaczące podobień-
stwo między poszczególnymi jednostkami w danej kategorii medialnej, uważna 
(i często krytyczna) obserwacja ich poczynań ze strony audytorium odbiorców,  
a także zmienność oczekiwań i preferencji.

Aby zaistnieć w takich uwarunkowaniach i w takim otoczeniu, trzeba być 
kimś autentycznym, niepowtarzalnym, o dużej sile przyciągania, dobrze do-
pasowanym do profilu starannie wyodrębnionej grupy docelowej. Uważa się,  
że aktualnie taki status (zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i symbolicz-
nym) można osiągnąć przez uruchomienie kompleksowych procesów oferowa-
nych przez podejście brandingowe. Innymi słowy, należy postawić na zbudowa-
nie własnej, silnej marki medialnej.

Podobny sposób myślenia przejawiają także inni medialni gracze rynkowi. 
W związku z tym do wcześniej zaprezentowanego rozumowania należałoby do-
dać jakiś nowy element (koncepcję), który umożliwiłby uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej. Proponowanym rozwiązaniem jest podejście procesowe1  do oma-
wianych zagadnień. Na potrzeby tego opracowania pod pojęciem tym będziemy 
rozumieli przebiegające w czasie ciągi zdarzeń (zarówno te znane, powtarzalne, 
jak i przypadkowe), które w ich wzajemnym przenikaniu generują pewną myśl 
przewodnią, nadają znaczenia, tworzą pewien sens, pomagają zrozumieć co się 
dookoła nas dzieje. Dodatkowo są one podawane zarówno w formie racjonalnej, 
jak i lekkiej, łatwej i przyjemnej.

W przestrzeni medialnej rzeczywiście dużo się dzieje; zachodzące tu pro-
cesy mają turbulentny, a także sieciowy charakter. Następują w warunkach nie-
pewności, a nawet ryzyka, często w sytuacji niedoboru zasobów. Ponadto w sytu-
acji silnej presji czasowej, zmieniających się preferencji odbiorców medialnych, 
presji nowych technologii itp. Szczególnie trudny splot pojawia się w obszarze 

1 Zauważmy, że gdyby ten materiał powstawał na przełomie tysiąclecia zaproponowanym 
spojrzeniem na zagadnienie wyrastania na wyróżniający się podmiot medialny, byłaby zapewne 
jedna z tych trzech kompleksowych koncepcji. Podejście oferowane przez marketing relacji (Re-
lationship Marketing), całościowe zarządzanie przez jakość (Total Quality Management) lub też 
zintegrowane komunikowanie marketingowe (Integrated Marketing Communication). W nauce 
(oprócz racjonalności i paradygmatów) panują bowiem jeszcze swoiste „mody” na pewne kon-
cepcje, oczywiście uzasadnione przystawalnością do specyfiki swoich czasów.
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czynnika ludzkiego: aktorzy tych procesów są między sobą powiązani licznymi 
więzami i zależnościami zarówno kreującymi synergię, jak i napięcia, a nawet 
konflikt. Nie ma w tym nic dziwnego. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z talentami, indywidualnościami, innowacyjnością, kreatywnością, własnością 
intelektualną, orientacją na osobisty sukces nie może być inaczej.

Na tak zarysowanym polu działania kluczowe będą dwa procesy brandingo-
we: ten odnoszący się do kreowania zawartości programowej (kontentu) danego 
medium oraz nadawania markowego znaczenia ludziom tej firmy, traktowanym 
jako talenty. Efekty synergicznego współdziałania obu tych czynników pozwolą 
odnosić je do poziomu reprezentacji marki na szczeblu largo maksymalne, czę-
ściowo do lergo medium2. Scharakteryzujmy pokrótce każdy z tych przekrojów.

Zawartość programowa to kręgosłup każdego medium — paliwo, dzięki 
któremu funkcjonuje. Co ciekawe, nadal obowiązuje tu zasada Pareto: 20% ogó-
łu programów przynosi 80% zysku. W związku z tym  na te 20% należy postawić 
— na przeboje, na hity o wielkiej sile przyciągania, gromadzące (w przypadku 
telewizji) milionowe audytorium. Muszą to być jednocześnie produkty nowe, 
autentyczne, innowacyjne, interaktywne (udział publiczności, głosowania SMS 
itp.). Kolejne klony, naśladownictwo będą miały krótki cykl życia.

Pojawiają się też nowe tendencje. Przez wiele lat — posłużmy się przy-
kładem telewizji — produkcja zawartości programowej odbywała się na dwa 
sposoby. Albo było to wytwórstwo własne, albo nabytki od producentów ze-
wnętrznych (krajowych i zagranicznych). Dziś jest inaczej — niektórzy użyt-
kownicy medium stali się autorami tego kontentu. Ich twórczość jest określana 
mianem User Generated Content (UGC). To ich dziełem są miliony filmów na 
YouTube. To oni nadsyłają do profesjonalnych redakcji telewizyjnych dziesiątki 
nagrań wykonanych telefonami komórkowymi obrazującymi ważne wydarzenie. 
To oni dzwonią do redakcji radiowych, są reporterami na żywo przekazującymi, 
co dzieje się na ich oczach. To od nich gazety otrzymują e-maile z ważnymi in-
formacjami3.

Jest jeszcze jedna zbiorowość z obszaru UGC. To wszystkie — głównie 
młode — osoby biorące udział w przedsięwzięciach typu talent show. Ich wystę-
py zajmują znaczące miejsce w segmencie rozrywka prezentowanym w stacjach 
telewizyjnych. Robią to za darmo4, dodatkowo ponosząc koszty pobytu w danym 

2 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Warszawa 2010, s. 71—73.
3 Tego rodzaju aktywność obniża koszty zmienne funkcjonowania danego medium. Czę-

sto nie ma już potrzeby wysyłania na miejsce zdarzenia zawodowego dziennikarza z kamerą czy 
mikrofonem. Informacje z obszaru UGC są też swoistą formą wstępnego researchu. Jeżeli nawet 
jedzie tam profesjonalny dziennikarz, to ma już dobre rozeznanie w sprawie. Zresztą większość 
redakcji zrezygnowała z usług płatnych researcherów; teraz mają ich za darmo i to w tysiącach. 
To wszelkiego rodzaju blogerzy specjalizujący się w danej tematyce. Osoby te na ogół mają 
dobre, a nawet bardzo dobre rozeznanie w obszarze tych zainteresowań. Wystarczy wejść na ich 
strony i trochę poszukać.

4 Dodajmy, że nieliczni z nich, którzy zostaną zwycięzcami, a jednocześnie są autentycz-
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mieście (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, odpowiedni strój, często specja-
listyczne treningi itp.).

Rodzaj twórczości powstającej w obszarze UGC nakazuje postawić pytanie, 
czy aby w niektórych przypadkach jakość tego typu produktów nie odbiega od 
poziomu tych wytworzonych przez zawodowców. I chociaż często tak właśnie 
jest, to jednak walor amatorskiej twórczości ma tu decydujące znaczenie zarów-
no dla autorów, jak i odbiorców. Tych pierwszych nagradza za wysiłek, podnosi 
poziom samooceny. Odbiorcom pokazuje natomiast, iż mają również szansę do-
konania czegoś, co już mają za sobą inni im podobni. Ważnym jest też argument, 
mówiący że tzw. przeciętni tyle samo uwielbiają zawodowców, co równie ich 
serdecznie nie cierpią. 

Profesor Czesław Cempel z Politechniki Poznańskiej wskazuje5, że do osią-
gania sukcesów w obszarze rozwiązań innowacyjnych w 50% przyczynia się 
myśl twórcza (mindware), 40% wynosi oprogramowanie (software), natomiast 
urządzenia (hardware) mają wpływ w 10%. Jak widać tzw. czynnik ludzki ma 
decydujące znaczenie. To człowiek ma sprawić, że programy medialne będą 
nowe, ciekawe, odkrywcze, zaskakujące, imponujące. Po prostu twórcze. Dla-
tego też media potrzebują twórców, ich działalność opiera się na nich, wokół 
mediów tak wielu ludzi się gromadzi. Wymieńmy tylko niektórych: redaktorzy 
naczelni, wydawcy, reżyserzy, scenarzyści, kompozytorzy, autorzy tekstów, ak-
torzy, dziennikarze, prezenterzy.

Wielu z nich to mistrzowie swoich profesji, prawdziwe talenty. To dla ich 
nazwisk kupujemy dany tygodnik i od ich tekstów zaczynamy lekturę. To ze 
względu na twórcę od lat słuchamy lub oglądamy ten sam program autorski. Za-
powiedź wejścia na ekrany kolejnego filmu znanego reżysera, publikacja nowej 
książki cenionego autora jest dla wielu wręcz równoznaczna z koniecznością 
szybkiego zapoznania się z ich dziełami.

Ten całościowy potencjał twórców, suma ich talentów, zbiór dokonań w po-
staci kontentu programowego musi się jeszcze zmierzyć z rynkiem — zaistnieć 
na nim, być zauważonym, dotrzeć do właściwego odbiorcy. Zadanie to spoczywa 
na zbiorowości, której obecność w mediach jest mniej zauważalna, a pełnione 
funkcje nie zawsze doceniane. Są to mianowicie osoby, które sterują procesami 
biznesowymi danego medium. Domeną ich działania są takie obszary, jak: pla-
nowanie, rozwój, analizy rynkowe, marketing, sprzedaż, obsługa klienta, finanse, 
zapewnienie jakości, nadzór korporacyjny, relacje z interesariuszami i (co klu-
czowe) zasoby ludzkie.

Zatrzymajmy się przy tym ostatnim. Badania6 przeprowadzone na próbie 
11 najbardziej znaczących zachodnioeuropejskich firm medialnych wskazują 

nymi talentami, staną się gwiazdami (nawet celebrytami) i wtedy ich działalność będzie wyna-
grodzona, a dana stacja będzie zabiegała o ich względy.

5 C. Cempel, Teoria i inżynieria systemów — zasady i zastosowania myślenia systemowe-
go, Radom 2008, s. 121 i 122.

6 A. Aris, J. Bughin, Managin Media Companies, London 2009, s. 339—343.
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na znaczne oczekiwania odnośnie kompleksowego zajęcia się drogami rozwo-
ju talentów, którymi dysponują te media — odkrywaniu, pozyskiwaniu, kształ-
towaniu, wspomaganiu w karierze, utrzymaniu, zapewnieniu indywidualnych 
programów mentorskich itp. Takie podejście — dodajmy procesowe, chociaż 
kosztowne — ostatecznie się opłaca. Jak wcześniej bowiem zaznaczono, media 
talentami stoją. 

Całościowe sterowanie procesami biznesowymi w obszarach, które wska-
zano wcześniej wymaga nowego, szerszego spojrzenia na te zagadnienia. Na 
przykład główne media niemieckie i brytyjskie chętnie korzystają z dorobku  
(i ludzi) takich branż, jak informatyczna, motoryzacyjna, farmaceutyczna. Każda 
z nich dużo inwestuje w badania i rozwój, stawia na innowacyjność, ma dobre 
rozpoznanie rynków, ale przede wszystkim zna swoich klientów. Jednak najsil-
niejszym aktywem są ludzie zatrudnieni w tych branżach. Świetni praktycy, do-
brze wykształceni (często z tytułami MBA), z nawykami dbania o swój rozwój, 
multijęzykowi, także multikulturowi. Taka wszechstronność jest potrzebna no-
woczesnym mediom.

Jednocześnie żadne z nich nie będzie prawidłowo funkcjonowało bez pro-
fesjonalistów najwyższej klasy, takich jak: inżynierowie wozów transmisyjnych, 
reżyserzy i technicy dźwięku, kamerzyści, oświetleniowcy, dekoratorzy, styliści, 
personel przygotowania produkcji, wreszcie bezpośredni wytwórcy (np. poligra-
fowie) czy wytwórcy płyt CD.

Jest jeszcze jedna grupa — kluczowa dla funkcjonowania mediów epoki 
technologii informatycznych — to osoby, które tworzą całą cyfrową infrastruk-
turę medialną: informatycy, architekci systemów, ich administratorzy, programi-
ści itd. W dobie galopującego postępu na tym polu ich umiejętności muszą być 
najwyższej próby.

Synergiczne współdziałanie wszystkich przedstawionych zbiorowości ludz-
kich oraz prowadzące ich procesy skutkują wyłonieniem się całościowej marki 
medialnej. Źródłem jej siły są umiejętności (talenty) wszystkich kreujących ją 
aktorów.

Kevin Keohene7 jest zdania, że następuje tu dwustronny przepływ — talenty 
tworzą markę, ale też liczne z nich na markę wyrastają.

Takie podejście wymaga jednak przełamania ciągle jeszcze funkcjonujących 
stereotypów myślowych. Stanowią one, iż marka to przede wszystkim jej pozycjo-
nowanie, towarzyszące kampanie reklamowe, działania PR, zarządzanie reputacją 
itp. Talenty zaś to przeglądy kwalifikacyjne, postępowania rekrutacyjne, systemy 
motywacyjne. W takim ujęciu marka i talent nie mają wiele wspólnego.

Dziś jest jednak inaczej — marka i talent to procesowa jedność. Im prędzej 
to dotrze do zainteresowanych, tym lepiej dla wszystkich.

7 K. Keohane, Brand and talent, London 2014.
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Maciej Kledzik 
 

Powiązania logistyki i administrowania dziennikami „Rzeczpo-
spolita” w latach 1920—1931 i po 1989 roku

Spośród dziewięciu tytułów noszących nazwę „Rzeczpospolita” jakie uka-
zywały się od 1909 roku, dwa zapisały się w historii polskiej prasy jako dzienniki 
ogólnopolskie, wielkonakładowe, opiniotwórcze, ze świetnymi zespołami dzien-
nikarzy i ambicjami dorównania najlepszym dziennikom zachodnioeuropejskim. 
Pierwszym była ukazująca się od 15 czerwca 1920 roku „Rzeczpospolita” Stani-
sława Strońskiego współfinansowana przez Ignacego Jana Paderewskiego. Dru-
gim, wchodzącym od jesieni 1989 roku, była „Rzeczpospolita” Dariusza Fikusa, 
początkowo organ rządowy, później finansowany przez francuski koncern pra-
sowy Roberta Hersanta, po nim norweską grupę Orklę, od której udziały kupiła 
brytyjska grupa Mecom Group. Od 2011 roku „Rzeczpospolita” jest własnością 
krakowskiego biznesmena Grzegorza Hajdarowicza. Mimo że oba tytuły dzieli 
w przestrzeni medialnej prawie 70 lat, powiązania logistyczne i administrowanie 
nimi wykazują podobieństwa i różnice, które będą przedmiotem analizy. Obej-
mie ona działania wydawców i zespołów redakcyjnych w zakresie organizacji  
i zarządzania, zawartości merytorycznej obu dzienników, poglądów politycznych 
kierownictwa i redaktorów, szaty graficznej i ilustracji jako elementów przycią-
gających czytelników i mających wpływ na nakłady i dystrybucję, zatrudnienie 
oraz rozwój inwestycyjny.

I
Jak powstała gazeta „Rzeczpospolita”, kto był jej pomysłodawcą i skąd 

wzięły się pieniądze na jej wydawanie? W latach 1909—1914 ukazywał się we 
Lwowie dwutygodnik polityczny „Rzeczpospolita” wydawany przez dr. Adama 
Skałkowskiego i redagowany przez dr. Józefa Browińskiego. Ostatnim jego re-
daktorem naczelnym był dr Stanisław Stroński, romanista z wykształcenia i pu-
blicysta z powołania. Internowany przez Austriaków po wybuchu I wojny świa-
towej, odzyskał wolność w 1917 roku i wyjechał do Paryża, gdzie redagował 
propagandowe pismo „L’Independance Polonaise” i aktywnie uczestniczył w 
pracach polskiej delegacji na Konferencję Wersalską. Tam poznał Ignacego Jana 
Paderewskiego. 

Marzeniem Strońskiego było odrodzenie tytułu „Rzeczpospolita”. Oka-
zja nadarzyła się, gdy premier Paderewski w grudniu 1919 roku podał się wraz  
z bezpartyjnym rządem do dymisji. Stroński starał się przekonać Paderewskie-
go, że powołanie ogólnopolskiego dziennika na wzór londyńskiego „The Ti-
mes” stworzy mu zaplecze polityczne i przysporzy wyborców oraz przyniesie 
dochody. W liście z 20 kwietnia 1920 roku Stroński przedstawił Paderewskiemu 
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strukturę organizacyjną redakcji, preliminarz budżetu, obsadę personalną i tytuł 
„Rzeczpospolita” z winietą bardzo podobną do lwowskiej. Byłemu premiero-
wi zaproponował 60% udziałów w redakcji i drukarni, pozostałe 40% mieli sfi-
nansować jego lwowscy przyjaciele — prof. Edward Dubanowicz i protektorzy  
z Lwowa i Galicji. Akcje zostały zapisane na ziemianina Bogusława Longchamp-
sa i przedsiębiorcę naftowego Zygmunta Lewakowskiego1.

Paderewski zaakceptował tytuł „Rzeczpospolita”, a także plan organizacyj-
ny (zatrudnienie ponad 50 osób, w tym 15 w administracji, 4 filie w Poznaniu, 
Krakowie, Lwowie i Wilnie oraz 11 korespondentów zagranicznych) i finansowy 
(wydatki 4 725 tys. marek polskich, w tym papier 3 mln mkp, wpływy 4,8 mln 
marek polskich przy nakładzie 120 tys. egz.). Egzemplarz kosztował 5 marek 
polskich2.

Patrząc z perspektywy lat Stroński zebrał zespół samych znakomitości, 
wybitnych specjalistów najróżniejszych dziedzin gospodarki, finansów, życia 
społecznego, nauki i kultury. Działami kierowali profesorowie uniwersytetów 
Warszawskiego, Krakowskiego, Lwowskiego, Poznańskiego, posłowie na Sejm, 
m.in. kierownikiem działu wojskowego był gen. Józef Dowbór-Muśnicki; ruchu 
spółdzielczego — dr Edward Taylor, prof. Uniwersytetu Poznańskiego; odbudo-
wy — inż. Ignacy Drexler, doc. Politechniki Lwowskiej; działem prawa państwa 
kierował dr Edward Dubanowicz, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na 
Sejm; działem dnia — Adolf Nowaczyński; teatru — Kornel Makuszyński; kry-
tyki literackiej — Adam Grzymała Siedlecki; sportu — Stefan Okołowicz; stronę 
graficzną pisma opracowywał Kazimierz Sichulski. Współpracę zadeklarowali: 
Jan Kasprowicz, Władysław Reymont i Stefan Żeromski. Ten ostatni aktywnie 
uczestniczył w pracach redakcji jeżdżąc jako reporter po kraju. 

Stali korespondenci przekazywali informacje z Aten, Berlina, Bukaresztu, 
Chicago, Helsingforsu (Helsinek), Kolonii, Kowna, Londynu, Nowego Jorku, 
Paryża, Rewla, Rygi, Rzymu, Wiednia i Zurichu.

  „Rzeczpospolita” ukazywała się dwa razy dziennie o 7 rano i 7 wieczorem  
w Warszawie oraz raz dziennie w południe w Poznaniu, Krakowie, Lwowie i Wilnie. 

II 
W innej sytuacji znalazł się 70 lat później Dariusz Fikus. Powołany 15 paź-

dziernika 1989 roku przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na redaktora na-
czelnego „Rzeczpospolitej”, przejął propagandowy dziennik rządowy utworzony 
pod koniec 1981 roku, który zaczął się ukazywać w styczniu 1982 roku, w stanie 
wojennym. Jesienią 1989 roku zespół liczył ok. 150 osób — dziennikarzy i per-
sonelu redakcyjnego. Pierwsze spotkanie nowego redaktora naczelnego z szefa-
mi działów przebiegło spokojnie. Fikus powiedział, że nie będzie robił czystki  

1 M. Kledzik, Rzecz o Rzeczpospolitej, Warszawa 2006, s. 28 i 29.
2 Tamże, s. 29.
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w redakcji. Wiele osób z zespołu znało go z tygodnika „Polityka”, niektórzy znali 
go osobiście. 

Życiorys i kariera dziennikarska Dariusza Fikusa różniła się od związków 
z dziennikarstwem Stanisława Strońskiego. Pracę dziennikarską po studiach fi-
lologicznych na Uniwersytecie Warszawskim zaczynał na początku lat 50. ub. 
wieku w „Sztandarze Młodych”. Przez rok był dziennikarzem „Expressu Wie-
czornego”. W 1958 roku związał się z tygodnikiem   „Polityka” redagowanym 
przez Mieczysława F. Rakowskiego. Rok później wstąpił do PZPR. Do 1980 
roku kierował sekretariatem redakcji. Odszedł z „Polityki” w okresie „Solidar-
ności”, obejmując jesienią 1980 roku stanowisko sekretarza generalnego Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polski. Oddał legitymację partyjną członka PZPR.  
W stanie wojennym, po rozwiązaniu SDP, znalazł pracę jako sekretarz redakcji 
w bardzo nisko nakładowym czasopiśmie „Niewidomy Spółdzielca”. Współre-
dagował podziemne pismo „Horyzont”, organ „Solidarności Walczącej”, związał 
się również z grupą prowadzącą podziemne wydawnictwo MOST. Pod koniec 
lat 80. ub. wieku pracował w wydawanej oficjalnie i ocenzurowanej „Gazecie 
Bankowej”.

Obejmując kierownictwo „Rzeczpospolitej”, Fikus kierował się zasadą, żeby 
nikogo nie skrzywdzić nieumyślnie. Niektórzy dziennikarze sami złożyli wymó-
wienia, kilku na korzystnych warunkach przeszło na emerytury. Przez pierwszy 
tydzień korytarze były puste, wszyscy siedzieli pozamykani w pokojach. Nie 
obyło się bez awantur przy zwalniania części zespołu. 

Fikus dobrał sobie dwóch zastępców z dziennikarzy znanych mu z podzie-
mia antykomunistycznego, Macieja Łukasiewicza i Jacka Moskwę. Później jako 
trzeci zastępca dołączył Piotr Aleksandrowicz. Był absolwentem Wydziału Che-
mii na Politechnice Warszawskiej. Fikus znał go z okresu wspólnego redagowa-
nia „Gazety Bankowej” i ufał mu. 

Stanowisko sekretarza redakcji Fikus powierzył Joannie Mazurczyk, byłej 
wice naczelnej komunistycznego dziennika. Byłego redaktora naczelnego Janu-
sza Durmałę na prośbę premiera Mazowieckiego wysłał jako korespondenta do 
czeskiej Pragi. Najważniejsze działy w redakcji objęli dziennikarze pracujący 
w redakcji i nowo do niej przyjęci. Współpracowali ze sobą dla dobra gazety,  
o czym świadczy chociażby poniższy przykład.  

 Dział zagraniczny pracował pod nowym kierownictwem korzystając 
prawie wyłącznie z serwisu Polskiej Agencji Prasowej. „Informacje były nie-
wiarygodne mimo, że cenzura, która jeszcze istniała, nie ingerowała w treści” 
— wspominała Katarzyna Kołodziejczyk, pierwsza po zmianach kierowniczka 
tego działu. Danuta Walewska, dziennikarka z reżimowej „Rzeczpospolitej”, 
która pozostała w zespole, otrzymywała oryginalne depesze agencji zachodnich 
przemycane z Polskiej Agencji Prasowej przez pracującego tam jej męża. Jolanta 
Klimowicz, żona Jana Edmunda Osmańczyka, korzystała z przesyłanych na jej 
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nazwisko drogą pocztową biuletynów i serwisów z zachodnich organizacji i sto-
warzyszeń.

III 
„Rzeczpospolita” Strońskiego, pracująca od początku bez żadnych ograni-

czeń cenzorskich, już w pierwszym numerze wydrukowała sensacyjną informa-
cję Polskiej Agencji Telegraficznej z Gdańska. Powołując się na Biuro Reutera, 
poinformowała że we Władywostoku przejęto telegram iskrowy z Moskwy wska-
zujący o wybuchu kontrrewolucji w Rosji. Donoszono, że Trocki został zamor-
dowany, a Lenin uciekł. Utworzył się nowy rząd pod przewodnictwem Aleksieja 
Brusiłowa. W trzecim numerze informacja ta została zdementowana3. Nie odstra-
szyło to jednak czytelników, dziennik nie utracił wiarygodności. Zaczął ją tracić, 
gdy w komentarzach odredakcyjnych naczelnego Strońskiego pojawiły się ataki 
na Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego. Dziennik dzięki tekstom redaktora 
naczelnego i zespołu redakcyjnego stał się pismem antypiłsudczykowskim. 

Nie była to polityka redakcyjna pisma otwartego, obiektywnego, adresowane-
go do wszystkich czytelników, tylko do wybranych, o określonych poglądach.

IV
„Rzeczpospolita” Dariusza Fikusa od początku była dziennikiem antyko-

munistycznym, zatrudniającym częściowo byłych i aktualnych jeszcze członków 
PZPR4. 6 listopada Maciej Łukaszewicz rozpoczął drukowanie felietonów poli-
tycznych „Ku normalności”. W pierwszym zatytułowanym „Na własnym gar-
nuszku” napisał: „Myślę, że w ostatni piątek byliśmy świadkami historyczne-
go wydarzenia. Oto na forum publicznym postawiono otwarcie jedną ze spraw 
najbardziej bulwersujących polskie społeczeństwo, a mianowicie, ile kosztuje 
nas partia komunistyczna. Poinformowali o tym z kamiennymi twarzami na 
konferencji rzecznika rządu ministrowie Hall i Dąbrowski. A zatem w tym roku 
kosztować nas będzie co najmniej 63 mld zł (dotacja z budżetu, ulgi podatkowe, 
symbolicznie oprocentowany kredyt). Ale na tym nie koniec. Od początku przy-
szłego roku nie dołożymy już do niej, bez własnej nieprzymuszonej woli, ani 
grosza. Intencją tej decyzji rządu jest równość wszystkich partii wobec prawa”.

W sobotnio-niedzielnym wydaniu z 18—19 listopada 1989 roku „Rzeczpo-
spolita” wydrukowała na pierwszej stronie fotoreportaż o „upadku Feliksa” (zde-
montowaniu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego na pl. Bankowym w Warszawie). 

W sobotnio-niedzielnym wydaniu z 13—14 stycznia 1990 roku na łamach 
„Plusa” (dodatku weekendowego do dziennika) została wydrukowana lista funk-
cjonariuszy NKWD odpowiedzialnych za zbrodnie ludobójstwa dokonane na 15 
tys. jeńcach polskich w Katyniu i innych miejscach zagłady. Był to pierwszy 

3 Tamże, s. 31—33 i 35.
4 Rozwiązana 29 stycznia 1990 roku.
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prawdziwy dokument na łamach „Rzeczpospolitej” o zamordowaniu polskich 
oficerów od jesieni 1944 roku, od czasu kłamliwego tekstu napisanego przez Je-
rzego Borejszę, redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” z lat 1944—1948. 

Dziennik miał od początku określoną dużą grupę czytelników, którzy do-
czekali się upadku władzy komunistycznej i szukali wolnego słowa od cenzury 
medialnej narzuconej polskiemu społeczeństwu przez 45 lat. 

V
Rankiem 19 lipca 1920 roku nie ukazało się codzienne wydanie „Rzeczpo-

spolitej”. Wydrukowany nakład został zatrzymany w drukarni o 3.55 nad ranem 
decyzją Komisarza Rządu, który powoływał się na „tendencyjne i niezgodne  
z prawdą wiadomości dotyczące zarządzeń Naczelnego Dowództwa”. Wydawanie 
dziennika zostało zawieszone na tydzień. Prawnicy wspólnie z kolegium redakcyj-
nym znaleźli lukę prawną w ustawie z 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zapew-
nienia bezpieczeństwa państwa, na którą powoływał się Komisarz Rządu. Ustawa 
nie zabraniała rozpowszechniania zawieszonej gazety jako jednodniówki pod in-
nym tytułem. Jeszcze tego samego dnia wieczorem złamana w nocy gazeta ukazała 
się z nową winietą tytułową jako „Jednodniówka — Res Publica”. Pod wydruko-
wanym pełnym tekstem policyjnego zawiadomienia widniał w nawiasie dopisek 
— Od Redakcji: „Wymienione <<Uwagi>> dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej 
poświęcone były sprawie dopuszczenia na front posłów sejmowych księży jako 
lotnych kapelanów”. Zamiast wstrzymanej informacji zamieszczono wiadomość  
z ostatniej chwili, że gen. Józef Haller został powołany na szefa armii ochotniczej, 
a Ignacy Jan Paderewski na delegata Polski na konferencję pokojową5. 

Przez tydzień „Rzeczpospolita” ukazywała się dwa razy dziennie, rano i wie-
czorem, pod innym tytułem. Rankiem 20 lipca od 7 rano rozpoczął się kolportaż 
jednodniówki „Rzecz Powszechna”, wieczorem nazywała się „Rzecz Ogólna”, 
następnego dnia rano „Rzecz Społeczna”, z kolei wieczorem „Rzecz Spólna”. Na 
22 lipca kolegium redakcyjne wymyśliło tytuł porannego wydania jako „Rzecz 
Gromadzka”, a wieczorem „Rzecz Polska”. I tak do końca tygodnia — „Rzecz 
Narodowa”, „Rzecz Państwowa”, „Rzecz Całości”, „Rzecz Zbiorowa”, „Rzecz 
Ojczysta”, „Rzecz Krajowa”. 

Takie rozwiązanie było niewątpliwie sukcesem wydawcy i zespołu redak-
cyjnego. Nie spowodowało strat finansowych.

VI
Sobotnio-niedzielne wydanie „Rzeczpospolitej” z 13—14 stycznia 1990 

roku ukazało się w zmienionej szacie graficznej z nową winietą tytułową, or-
łem w koronie, przysiadającym z rozpostartymi skrzydłami na tytule „Rzeczpo-
spolita”. Lepiej złamano kolumny, przez co stały się czytelniejsze. Większymi 

5 Tamże, s. 45—47.
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czcionkami wybito nazwiska autorów. Na stronach „Plusa” dziennik publikował 
kolejny odcinek „Katyń — oskarża”.

W wydaniu z 27—28 stycznia pod informacją „Od Bieruta do Rakowskie-
go” o rozwiązaniu PZPR redakcja umieściła zdjęcia obu komunistów. W komen-
tarzu „Epilog” Fikus napisał: „Żegnamy dziś partię, która rządziła Polską przez 
44 lata. Rozstajemy się bez żalu i bez łez”.

VII
Od końca lipca do połowy sierpnia 1920 roku „Rzeczpospolita” była roz-

chwytywana przez czytelników. Podawała najświeższe informacje z frontu (re-
dagowane i komentowane przez gen. Dowbór-Muśnickiego), korespondencje  
z Lwowa i Wilna oraz reportaże z pola walki , np. Adama Grzymały-Siedleckie-
go o rotmistrzu Romanie Abrahamie z oddziałów ochotniczych brygadiera Mą-
czyńskiego we Lwowie6. Kolumny były pięknie ilustrowane przez Kazimierza 
Sichulskiego, Władysława Skoczylasa i Zygmunta Skwierczyńskiego.

4 sierpnia decyzją Komisarza Rządu zostało zawieszone wieczorne wydanie 
„Rzeczpospolitej”. Nazajutrz jednodniówka „Rzecz Zjednoczona” informowała, 
że powodem tego była notatka. „Walka o Brześć” ujawniająca tajemnice wojsko-
we i w nr. 50 artykułu „Stanowcze czyny” potępiająca działalność kierownictwa 
wojskowego. Numer 50 „Rzeczpospolitej” skonfiskowano, samo wydawnic-
two aż do odwołania zawieszono, lokal redakcji opieczętowano, a p. Stanisława 
Strońskiego, autora artykułu pod tytułem „Stanowczych czynów”, na dwa tygo-
dnie internowano. Przesiedział dwa dni w areszcie7.

VIII
Podobna sytuacja, także w wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej, za-

istniała w drugiej połowie lipca 2000 roku. Doniesienie do prokuratury na człon-
ków zarządu spółki Presspublica złożył Maciej Cegłowski, dyrektor Państwowe-
go Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (PPW miało w tym czasie 
51%  udziałów, Presspublica 49% ). Zarzucił im działanie na szkodę spółki. Pro-
kuratura zastosowała wobec członków zarządu (Grzegorza Gaudena, Elżbiety 
Ponikło i Piotra Frątczaka) środki zapobiegawcze — odebranie paszportów, za-
kaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Po dziesięciu miesiącach, w kwietniu 
2001 roku, sąd odrzucił zażalenie na środki zapobiegawcze i odmówił przyjęcia 
poręczenia majątkowego oraz poręczeń osobistych znanych przedstawicieli pol-
skich mediów. Dopiero po międzynarodowej interwencji Światowego Stowarzy-
szenia Wydawców Gazet (World Association of Newspapers), które powołało 
prof. Egberta Dommeringa do oceny prawnej tego wydarzenia i przedstawienia 
opinii w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, prokurator 2 czerwca 

6 „Rzeczpospolita” 27.07.1920.
7 M. Kledzik, Rzecz, s. 53.
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2002 roku zwrócił paszporty trzem członkom zarządu, a trzy tygodnie później 
uchylił wobec nich dozór policyjny.

Na tym sprawa się nie zakończyła. Do prokuratury wpłynęło doniesienie 
dyrektora Macieja Cegłowskiego o uznanie za nieważną umowę nabycia w 1996 
roku udziałów Presspublica S.A. i spółki z o.o. Warszawa Print przez Presspubli-
ca Holding Norway AS.   

W kolejnym doniesieniu Cegłowski przedstawił prokuratorowi zarzut dzia-
łania zarządu Presspubliki na szkodę spółki. Jesienią 2000 roku zarząd wypłacił 
bardzo wysokie odszkodowanie pieniężne odwołanemu redaktorowi naczelnemu 
„Rzeczpospolitej” Piotrowi Aleksandrowiczowi. Po trzech miesiącach prokurator 
umorzył dochodzenie z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

IX
Redaktor Stroński jednych czytelników zyskiwał, innych tracił swoimi tek-

stami atakującymi z kilkutygodniową regularnością Naczelnika Państwa. Na ła-
mach „Rzeczpospolitej” po zwycięskiej bitwie pod Warszawą z bolszewikami 
Stroński ogłosił, że było to dzieło strategiczne gen. Józefa Hallera (duży portret 
gen. Hallera z podpisem „Wódz obrony Warszawy i Wisły” opublikowano w 
wydaniu „Rzeczpospolitej” z 19 sierpnia 1920 roku). W numerze noworocznym  
1 stycznia 1921 roku (wydanie poranne) napisał, że Sejm RP nigdy nie zatwier-
dził Naczelnika Państwa Naczelnym Dowódcą, którego 11 listopada 1918 roku 
mianowała Rada Regencyjna. Kiedy 14 lipca 1922 roku Sejm powołał na premie-
ra Wojciecha Korfantego, następnego dnia na łamach „Rzeczpospolitej” Stroń-
ski ogłosił: „Objęcie steru Rządu przez posła Wojciecha Korfantego wita dzisiaj 
kraj cały z zaufaniem opartym na dwudziestoletniej z górą pracy, jaką ten wielki 
bojownik, jakich niewielu tylko ma w szeregach pokoleń walczący o byt swój 
naród, podejmował zawsze na najtrudniejszych placówkach, osiągając swym 
hartem niezłomnym i jasnowidzącą śmiałością wyniki dziejowej doniosłości”.

I wtedy stała się rzecz niepojęta nie tylko dla Strońskiego. Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski nie podpisał składu rządu przedstawionego przez Korfan-
tego. W „Rzeczpospolitej” z 24 lipca Stroński rozkazał Piłsudskiemu: „Niech 
podpisze!”. Ten komentarz, który Piłsudski musiał odebrać jak policzek, Stroński 
zakończył: „Niech podpisze, albo niech ustąpi. Ale niech nie przewleka nasilenia 
i rozstroju, skoro stworzony został doskonały Rząd Korfanty Skirmunt – Michal-
ski z udziałem innych pierwszorzędnych sił i oparty na większości sejmowej, 
niech nie łamie prawa w wewnętrznych rządach kraju, gdyż dopiero to prawo 
daje prawdziwą wolność, niech nie podaje na pośmiewisko wobec zagranicy 
tego narodu, któremu zarzucano, że nie umie się rządzić, a który tyle krwi, potu  
i łez wylał dla odzyskania wolności. Niech podpisze albo niech ustąpi”.

5 grudnia w Sali Kolumnowej Pałacu Rady Ministrów Piłsudski ogłosił 
przedstawicielom klubów poselskich partii politycznych i członkom rządu, że 
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nie zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta RP. Cztery dni później, Sejm 
289 głosami wybrał na prezydenta Gabriela Narutowicza, o czym „Rzeczpospo-
lita” poinformowała czytelników w specjalnym dodatku. Spod ręki Stanisława 
Strońskiego wyszedł tego dnia wyjątkowo zjadliwy, prowokujący i podburzający 
tekst zatytułowany „Ich prezydent”.

Marszałek Piłsudski przez trzy lata znosił upokorzenia, jakich doznawał  
w komentarzach pisanych przez redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Dnia 9 czerwca 1923 roku Stanisław Stroński wychodząc z Sejmu został 
spoliczkowany przez dwudziestokilkuletniego por. Jerzego Niemira Radom-
skiego. Sąd honorowy pod przewodnictwem gen. Lucjana Żeligowskiego nie 
zakwalifikował czynu zgodnie z kodeksem Boziewicza i skierował go do sądu 
wojskowego. 24 lipca Okręgowy Sąd Wojskowy w Warszawie wydał wyrok 
skazujący porucznika na karę 5 tygodni aresztu, z przewidzianych kodeksem 6 
miesięcy. Sąd uzasadnił wyrok okolicznościami łagodzącymi, za które uznał: 
„chlubną dotychczas służbę oskarżonego tudzież mniej więcej długotrwały stan 
afektu wywołanego treścią zamieszczanych w piśmie „Rzeczpospolita” artyku-
łów, a spotęgowanego niespodziewanym spotkaniem na ulicy posła Strońskie-
go, bezpośrednio po bytności na posiedzeniu sejmowym, gdzie oskarżony, jak 
sam podaje, naocznie przekonał się o wpływowym stanowisku posła Strońskiego  
w stronnictwie <<rządowym>>, podczas gdy uwielbiany przezeń Marszałek Pił-
sudski musiał usunąć się od działalności”8. 

X
Podobną przygodę przeżył 80 lat później Maciej Łukaszewicz, redaktor na-

czelny „Rzeczpospolitej”. W felietonie „Jak obalam rząd Leszka Millera” z 18 
kwietnia 2003 roku napisał: „Wczoraj — jak się dowiedziałem — na łamach 
<<Rzeczpospolitej>> miał się ukazać tekst, reportaż śledczy, który miał obalić 
rząd Leszka Millera. Podobno <<cała Warszawa>> rzuciła się do kiosków, aby 
się o tym przekonać. Po południu do mnie osobiście i moich kolegów docierały 
liczne zapytania ze środowiska mediów, co też takiego się stało, że artykuł się 
nie ukazał. Dowiedziałem się, że podjąłem taką decyzję, aby nie popsuć — jako 
odpowiedzialny redaktor narodowej gazety — podniosłej atmosfery Aten (tak 
jak Michnik przed Kopenhagą, nie chcąc zaszkodzić polskiej racji stanu).

Po drugie, umówiłem się z Agorą i Michnikiem, że podzielimy między sie-
bie polski rynek prasowy, a Miller nam w tym dopomoże, a jeśli nie, to go wspól-
nie pilnie wykończymy.

Po trzecie, zawiązałem spisek z Kwaśniewskim, aby pozbyć się wreszcie 
Millera — czego ewidentnym dowodem był słynny wywiad z prezydentem na 
naszych łamach. Nagrodzony za to zostanę stanowiskiem szefa prezydenckiego 
gabinetu politycznego. Co prawda nie wiem, jak się to stanowisko nazywa i czy 

8 Tamże, s. 87.
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w ogóle takie istnieje, ale w każdym razie byłbym kimś o wiele ważniejszym niż 
sam minister Dariusz Szymczycha.

 Po czwarte, nie zrobiłem tego, bo trzymam za gardło Millera, szantażując go, 
aby sprywatyzował do końca <<Rzeczpospolitą>>, oddając ją na łup bezwzględne-
go norweskiego kapitalisty, za co otrzymam od Orkli godziwą zapłatę, choć może 
nie na poziomie oferty Rywina, ale jednak wartą poważnego rozważenia.

 Pragnę więc oświadczyć, że nie obaliłem wczoraj rządu Leszka Millera ze 
wszystkich wyżej wspomnianych powodów. Jeszcze trochę i sam uwierzę, że im 
dłużej rządów Millera, tym dłużej potęgi Łukasiewicza i <<Rzeczpospolitej>>”.

Felieton ten wywołał burzę w rządzie i wymianę zdań między premierem 
i prezydentem, które może kiedyś zostaną podane do publicznej wiadomości. 
Historykowi wolno się domyślać, że były równie, a może nawet jeszcze bardziej 
uszczypliwe niż opinie Piłsudskiego o redaktorze Strońskim9.

Maciej Łukasiewicz 10 lipca 2003 roku został wezwany do stawienia się  
w prokuraturze na warszawskiej Woli. Prokurator, powołując się na artykuł 46 
prawa prasowego, postawił mu zarzut popełnienia przestępstwa przez odmówie-
nie publikacji sprostowania. Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” zarzut odrzu-
cił i nie zgodził się składać wyjaśnienia. Przez trzy miesiące prokurator sporzą-
dzał akt oskarżenia. Złożył go w sądzie 20 października. Jednak po kilku dniach 
wycofał, po interwencji ministra sprawiedliwości i artykułach prasowych. 

Felieton jest gatunkiem dziennikarskim dużo trudniejszym do zaskarżenia 
niż komentarz. Sądy oddalają pozwy z felietonami, chyba że felietonista naruszy 
obowiązujące zasady etyczne i moralne. Felietony i komentarze są w dzienni-
kach najbardziej lubianymi przez czytelników gatunkami dziennikarskimi. Tak 
było w przypadku dwóch opisywanych gazet.

XI
Oba dzienniki dotknęła hiperinflacja — boleśniej „Rzeczpospolitą” Pade-

rewskiego. Paderewski, zaniepokojony powiększającym się deficytem gazety, 
skierował wiosną 1921 roku do kontroli finansów swego pełnomocnika Sylwina 
Strakacza. Raport Strakacza z przełomu maja i czerwca 1921 roku wykazał defi-
cyt gazety w wysokości 3 tys. USD, długi za drukarnię osiągnęły 5 tys. USD, inne 
długi — 5, 5 tys. USD. Po rozmowach i uzgodnieniach z Paderewskim Strakacz 
wprowadził program oszczędnościowy — zlikwidował obsługę telegraficzną  
z zagranicy, oddziały filialne, zmniejszył również objętość wydania popołudnio-
wego. Cenę egzemplarza podniósł do 10 marek polskich. Program naprawczy 
przyniósł okresowo efekty. Część zadłużenia została spłacona.

Na początku października 1923 roku Paderewski, przejmując 40% akcji gru-
py prof. Dubanowskiego, stał się właścicielem gazety i drukarni. W listopadzie  
i grudniu 1923 roku ukazywało się na łamach dziennika coraz więcej artykułów  

9 Tamże, s. 259 i 260.
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o gospodarce, finansach, drożyźnie, płacach i reformie walutowej. Nowością 
było wprowadzenie z lewej strony pod winietą tytułową informacji o najciekaw-
szych artykułach w numerze, a z początkiem 1924 roku także po prawej stronie 
zapowiedzi w wydaniu wieczornym. Dziennik nadal odgrywał dużą rolę w życiu 
politycznym i był zaliczany do jednego z najlepiej redagowanych w kraju dzien-
ników.

Centroprawicowy rząd Wincentego Witosa nie potrafił zapanować nad hi-
perinflacją i podał się 14 grudnia do dymisji. Nowy premier Władysław Grabski 
przedstawił skład rządu i program reformy walutowej. Sejm RP uchwalił nad-
zwyczajne pełnomocnictwa dla rządu. Premier Grabski dokonał sanacji Skarbu 
Państwa. Wprowadził jednorazowy podatek majątkowy, przeprowadził cięcia 
kosztów administracji państwowej i egzekucję danin publicznych. Ustanowił 
również nową walutę — złoty — zamiast istniejącej od stycznia 1920 roku marki 
polskiej. Powołał Bank Polski, który zastąpił Polską Krajową Kasę Pożyczkową, 
dotychczasowego emitenta waluty polskiej. 1 kwietnia 1924 roku wprowadzono 
w Rzeczpospolitej reformę monetarną w celu zwalczenia hiperinflacji.

W połowie maja 1924 roku nakład „Rzeczpospolitej” spadł poniżej 32 tys. 
egz., z którego 10 tys. kolportowano poza Warszawą. Zadłużenie wynosiło 2 tys. 
USD (dla arcybp. Józefa Teodorowicza 1500 USD i Stanisława Strońskiego 500 
USD). W sierpniu nakład spadł poniżej 20 tys. egz. Za ten stan Stroński winił 
działania trzech plenipotentów wyznaczonych przez Paderewskiego do kierowa-
nia kolportażem i działem ogłoszeń. Zaproponował, że sam przejmie kontrolę 
nad całością. Paderewski odmówił, gdyż stracił zaufanie do Strońskiego. Co wię-
cej bez konsultacji i bez rozmów z nim sprzedał dziennik wraz z drukarnią.

XII

Podobną sytuację hiperinflacyjną przeżyła „Rzeczpospolita” kierowana 
przez Dariusza Fikusa. W okresie gwałtownej dewaluacji złotego na przełomie 
lat 1989/1990 dziennik znalazł się na skraju bankructwa. Hiperinflacja wzrastała 
z każdym dniem, zadłużenie zagraniczne wynosiło 42,3 mld USD, co stanowiło 
64,8 % PKB (według Głównego Urzędu Statystycznego). W związku z tym, że 
większość nakładu „Rzeczpospolitej” rozchodziło się w prenumeracie (taki był 
system dystrybucji dziennika rządowego, jakim była „Rzeczpospolita” w okresie 
PRL), inflacja pochłonęła wszystkie nadwyżki budżetowe. 

Redaktor naczelny z kierownictwem zarządził sprzedaż naręczną przez ze-
spół oddelegowanych dziennikarzy. Redaktorzy brali przywiezione egzemplarze 
z drukarni i sprzedawali z ręki w najruchliwszych miejscach stolicy, m.in. na 
Dworcu Centralnym. Zebrane w ten sposób pieniądze wpłacali natychmiast do 
kasy w redakcji na regulowanie bieżących płatności. Po kilku miesiącach sytu-
acja się uspokoiła.
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XIII

Paderewski sprzedał „Rzeczpospolitą” i drukarnię Wojciechowi Korfantemu 
za 100 tys. USD, nie informując Strońskiego. Naczelny dziennika dowiedział się 
o tym 30 września od nowego właściciela. W atmosferze mocno nagłośnionego 
skandalu 23 października 1924 roku opuścił siedzibę gazety z 24 dziennikarza-
mi i pracownikami redakcji. Tego samego dnia Zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
Warszawskich podjął uchwałę potępiającą właścicieli, opowiadając się po stro-
nie dziennikarzy. Po kilku miesiącach sprawa ucichła.

Nowy właściciel 25 października na pierwszej stronie, w miejscu w którym 
Stroński drukował swoje komentarze, napisał, że zaproponował mu dalsze pro-
wadzenie gazety wraz z zespołem. Stroński nie tylko odmówił, lecz także zażą-
dał, aby Korfanty sprzedał mu „Rzeczpospolitą” grożąc, iż w przeciwnym razie 
czekają go nieprzyjemności10.

Zdaniem historyka Andrzeja Paczkowskiego: „<<Rzeczpospolita>> w no-
wych rękach stała się jednak nie tylko — coraz zresztą słabiej brzmiącym, nie naj-
lepiej redagowanym i administrowanym — głosem leadera chadecji śląskiej, który 
miał brzmieć blisko centralnych ogniw władzy państwowej i tuż koło uszu posłów, 
lecz podobne funkcje miała pełnić dla potężnego ugrupowania śląskiego przemy-
słu ciężkiego, który doprawdy <<ciężkie>> pieniądze wyłożył na wykup dziennika 
i udziałów w drukarni. Łączny koszt wykupu pisma i drukarni wyniósł nieco ponad 
2 mln zł, co było sumą jak na polskie stosunki wydawnicze ogromną”11. 

XIV
W 2011 roku doszło do nieco podobnej sytuacji. Grzegorz Hajdarowicz, biz-

nesmen z Krakowa, w listopadzie 2011 roku kupił 51% udziałów wydawnictwa 
Presspublica wraz dziennikiem „Rzeczpospolita”, tygodnikiem „Uważam Rze”  
i kilkoma innymi tytułami od brytyjskiej grupy Mecom (w Polsce spółka Mecom 
Poland Holdings S.A.) za 80 mln zł i resztę udziałów od spółki Skarbu Państwa 
Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” za 55 mln zł. Razem za 135 
mln zł12.

Zwolnił dotychczasowego redaktora naczelnego Pawła Lisickiego, powołu-
jąc na jego miejsce Tomasza Wróblewskiego. Lisicki został redaktorem naczel-
nym tygodnika „Uważam Rze”. Jednak 29 listopada 2011 roku został zwolniony 
przez właściciela m.in. z powodu jego publicznej krytyki. Wraz z Lisieckim ode-
szło z tygodnika 24 dziennikarzy. 

W obronie zwolnionych wystąpiło tego samego dnia Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich, domagając się od ministra Skarbu Państwa upublicznienia 

10  Tamże, s. 91.
11 A. Paczkowski, Prasa codzienna Warszawy w latach 1918—1939, s. 114 i przypis  

z podaniem źródła: AAN, Min. Skarbu, t. 5742, wyjaśnienie W. Korfantego z 21 XII 1926.
12  Hajdarowicz kupił 100 proc. udziałów w Presspublice, „Polska” 12.10.2011.



13�

Maciej Kledzik 

wszystkich szczegółów transakcji sprzedaży Hajdarowiczowi udziałów w Pres-
spublice, spółce wydającej „Rzeczpospolitą” i „Uważam Rze”. Po kilku miesią-
cach sprawa ucichła.

XV 

Wojciech Korfanty po zakupieniu dziennika nie odbudował już jego pozycji 
i miejsca na rynku. „Rzeczpospolita” zakończyła żywot numerem sylwestrowym 
w 1931 roku. Do upadku przyczynił się jej twórca, Stanisław Stroński, który, 
jak zauważa historyk Andrzej Paczkowski, źle przygotował program wydawni-
czy i redakcyjny gazety. Nie uwzględnił liczby potencjalnych czytelników pisma 
o poglądach politycznych prezentowanych na łamach „Rzeczpospolitej”, która 
poza dobrze rozbudowaną informacją miała działy publicystyczne na wysokim 
poziomie adresowane do wyrobionych intelektualnie czytelników.

 „Rzeczpospolita” od początku istnienia, walcząc z Naczelnikiem Państwa, 
stworzyła sobie wrogów we władzach administracyjnych Warszawy. Nakładały 
one na kierownictwo redakcji sankcje od konfiskat, zawieszeń, kar grzywien, po 
zatrzymanie redaktora naczelnego. Powodowało to straty finansowe i zakłócało 
rytm wydawniczy.

Rozeszły się oczekiwania Paderewskiego, skłaniającego się ku ugrupowa-
niom centrowym i liberalnym, z oczekiwaniami grupy prof. Dubanowicza, zain-
teresowanej współpracą z prawicą i konserwatystami. Nakład malał, rosły zobo-
wiązania, pogłębiał się deficyt13. 

Usprawiedliwić nie do końca udany projekt prasowy Strońskiego może fakt, 
iż nie dysponował wówczas narzędziami badania i oceny rynku czytelniczego. Stąd 
popełniane błędy w działaniach logistycznych i zarządzaniu „Rzeczpospolitą”.

XVI

Takimi narzędziami dysponują współcześni badacze rynku medialnego. Na 
zlecenie wydawcy „Rzeczpospolitej” w marcu 2014 roku przeprowadzono an-
kietowe badania użytkowników-internautów serwisu rp.pl (dziennika w wydaniu 
online). Pytania dotyczyły płci, wieku, wykształcenia, uzyskiwanego dochodu 
netto, miejsca i województwa zamieszkania, statusu zawodowego, wielkości go-
spodarstwa, dochodu netto gospodarstwa, częstotliwości korzystania z Internetu. 
Badanie zostało przeprowadzone przez Megapanel PBI/Gemius i było realizo-
wane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA na zlecenie Grupy 
Gremi Business Communication-rp.pl. 

13  A. Paczkowski, Prasa,  s. 110 i 111.
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Badania ankietowe użytkowników serwisu internetowego rp.pl
Okres badania — marzec 2014

Dane Udział 
procentowy

Płeć – kobieta 49,23%
Płeć – mężczyzna 50,77%
Wiek 7–14 3,50%
Wiek 15–24 19,59%

Wiek 25–34 28,79%
Wiek 35–44 18,87%
Wiek 45–54 13,80%
Wiek 55+ 15,44%
Wykształcenie – niepełne podstawowe 3,69%
Wykształcenie – podstawowe 0,87%
Wykształcenie – gimnazjalne 2,38%
Wykształcenie – zasadnicze zawodowe 5,87%
Wykształcenie – niepełne średnie 5,97%
Wykształcenie – średnie 27,70%
Wykształcenie – pomaturalne 4,64%
Wykształcenie – licencjat 8,11%
Wykształcenie – niepełne wyższe 8,82%
Wykształcenie – wyższe 31,95%
Częstotliwość korzystania z Internetu codziennie lub prawie codziennie 82,41%
Częstotliwość korzystania z Internetu kilka razy w tygodniu 14,92%
Częstotliwość korzystania z Internetu  mniej więcej raz na tydzień 1,78%
Częstotliwość korzystania z Internetu od 1 do kilku razy w miesiącu 0,89%
Dochód netto –  do 1000 zł 6,05%
Dochód netto – 1001–1200 zł 5,17%
Dochód netto – 1201–1400 zł 4,19%
Dochód netto – 1401–1600 zł 6,83%
Dochód netto – 1601–1800 zł 3,97%
Dochód netto – 1801–2000 zł 6,35%
Dochód netto – 2001–2500 zł 8,34%
Dochód netto – 2501–3000 zł 9,72%
Dochód netto – 3001–4000 zł 7,17%
Dochód netto – 4001–5000 zł 5,03%
Dochód netto – powyżej 5000 zł 6,03%
Dochód netto – odmowa odpowiedzi 12,93%
Dochód netto – brak dochodu 18,22%
Miejscowość – wieś 27,16%
Miejscowość – miasto do 20 tys. 11,34%
Miejscowość – miasto powyżej 20 do 50 tys. 10,98%
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Miejscowość – miasto powyżej 50 do 100 tys. 10,76%
Miejscowość – miasto powyżej 100 do 200 tys. 9,74%
Miejscowość – miasto powyżej 200 do 500 tys. 10,69%
Miejscowość – miasto powyżej 500 tys. 19,33%
Wielkość gospodarstwa – jedna osoba 11,59%
Wielkość gospodarstwa – dwie osoby 24,53%
Wielkość gospodarstwa – trzy osoby 27,87%
Wielkość gospodarstwa – cztery osoby 21,42%
Wielkość gospodarstwa – pięć osób 8,32%
Wielkość gospodarstwa – sześć lub więcej osób 5,64%
Wielkość gospodarstwa – odmowa odpowiedzi 0,62%
Status zawodowy – kierownik zakładu, prezes, dyrektor wyższego szczebla 5,47%
Status zawodowy – kierownik niższego szczebla 5,54%
Status zawodowy – specjalista, wolny zawód 13,63%
Status zawodowy – właściciel przedsiębiorstwa zatrudniający pracowników 2,43%
Status zawodowy – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą 6,07%
Status zawodowy – urzędnik, pracownik administracyjny 10,23%
Status zawodowy –  pracownik usług i handlu 6,00%
Status zawodowy – robotnik wykwalifikowany 6,85%
Status zawodowy – robotnik niewykwalifikowany 1,18%
Status zawodowy – rolnik indywidualny 0,63%
Status zawodowy – gospodyni domowa (osoba zajmująca się domem, przy współ-
małżonku)

2,53%

Status zawodowy – uczeń lub student 19,61%
Status zawodowy – emeryt lub rencista 8,01%
Status zawodowy – bezrobotny 3,74%
Status zawodowy – wojskowy lub policjant 0,44%
Status zawodowy – inny 7,63%
Województwo – dolnośląskie 8,28%
Województwo – kujawsko-pomorskie 6,65%
Województwo – lubelskie 5,21%
Województwo – lubuskie 1,91%
Województwo – łódzkie 7,44%
Województwo – małopolskie 7,49%
Województwo – mazowieckie 20,79%
Województwo – opolskie 0,70%
Województwo – podkarpackie 3,59%
Województwo – podlaskie 2,22%
Województwo – pomorskie 6,57%
Województwo –  śląskie 10,74%
Województwo – świętokrzyskie 2,84%
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Województwo – warmińsko-mazurskie 3,19%

Województwo – wielkopolskie 7,39%

Województwo –  zachodniopomorskie 4,98%

Dochód netto gospodarstwa – brak dochodów 3,13%

Dochód netto gospodarstwa – do 1000 zł 2,89%

Dochód netto gospodarstwa –1001–1200 zł 1,46%

Dochód netto gospodarstwa – 1201–1400 zł 2,27%

Dochód netto gospodarstwa – 1401–1600 zł 2,99%

Dochód netto gospodarstwa – 1601–1800 zł 2,32%

Dochód netto gospodarstwa – 1801–2000 zł 4,11%

Dochód netto gospodarstwa – 2001–2500 zł 3,79%

Dochód netto gospodarstwa – 2501–3000 zł 6,83%

Dochód netto gospodarstwa – 3001–4000 zł 13,51%

Dochód netto gospodarstwa – 4001–5000 zł 10,33%

Dochód netto gospodarstwa – powyżej 5000 zł 16,65%

Dochód netto gospodarstwa – trudno powiedzieć 3,72%

Dochód netto gospodarstwa –  odmowa odpowiedzi 25,99%
Zasady grupowania są opisane: http://grupy.megapanel.pl. 
Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track 
Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC. 

Ponad dwie trzecie wszystkich użytkowników—internautów serwisu rp.pl 
(67,25%) w grupie objętej badaniem ankietowym mieści się w przedziale wieko-
wym od 15 do 44 lat. Są to osoby wykształcone, ponad 30% ma wykształcenie 
wyższe, ponad połowa pomaturalne. Trzy czwarte mieszka w miastach, jedna 
czwarta na wsi. Najbardziej interesujący fragment ankiety obrazuje częstotliwość 
korzystania z Internetu. Codzienne lub prawie codzienne korzystanie deklaruje 
82,41 % ankietowanych, kilka razy w tygodniu — 14,92 %, mniej więcej raz w 
tygodniu — 1,78 %, jeden lub kilka razy w miesiącu — 0,89 %. Tak wygląda 
czytelnictwo prasy codziennej na przykładzie internetowego wydania „Rzeczpo-
spolitej” w drugiej dekadzie XXI wieku. 

Słabym punktem tej ankiety jest brak informacji o nośnikach, za pomocą 
których czytelnicy i internauci korzystają z serwisu rp.pl, takich jak: kompu-
tery stacjonarne, laptopy, tablety i smartfony. Pełniejszy obraz badanej grupy 
dałyby pytania dotyczące rodzajów przekazu medialnego, z jakiego korzystają 
ankietowani — informacje z kraju, ze świata, gospodarcze, prawne, finansowe, 
kulturalne itp.    

Brakuje pytań o polityczne poglądy czytelników „Rzeczpospolitej” w wy-
daniu internetowym. Gazeta jest bowiem ważnym ogólnopolskim dziennikiem 
opiniotwórczym, zajmującym pierwsze miejsce wśród gazet ukazujących się na 
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polskim rynku14. 
Papierowa „Rzeczpospolita” się kończy.  W okresie od stycznia do września 

2014 roku średni nakład jednorazowy kształtował się dla „Rzeczpospolitej” na 
poziomie 68 216 egz.; rozpowszechniane płatne — 57 799 egz., a sprzedaż ogó-
łem ( papierowa i e-wydania) — 55 951 egz.15. Zmniejsza się zatrudnienie dzien-
nikarzy i powierzchnia lokalowa w budynku przy ul. Pańskiej 51 w Warszawie. 

Wyraźna tendencja spadkowa gazety papierowej utrzymuje się, a jedyną 
metodą  powstrzymania tej  tendencji jest zwiększenie sprzedaży e-wydań.

XVI

Analiza dwóch ogólnopolskich dzienników, których dzieli od ukazywania 
się okres 70—90 lat wykazuje podobieństwa niebędące dotychczas przedmio-
tem badań naukowych. W ich historii pewne działania logistyczne, zarządzanie 
i administrowanie powtarzają się. Ważne są poglądy wydawców i redaktorów 
naczelnych oraz pracujących z nimi dziennikarzy. Kształtują profil pisma i jego 
czytelników. Kiedy poglądy polityczne Paderewskiego i Strońskiego rozminęły 
się, ich współpraca okazała się niemożliwa. Grzegorz Hajdarowicz po zakupie 
„Rzeczpospolitej” w 2011 roku zadeklarował, że będzie to gazeta „liberalno-
konserwatywna, szanująca prawa każdego obywatela, broniąca zasad wolnego 
rynku, sprzyjająca przedsiębiorczości i inspirująca do działania. Taka jak nasi 
czytelnicy”16. Później już do tej deklaracji nie wracał. 

Nakład jednorazowy papierowej „Rzeczpospolitej” z ćwierćmilionowego 
na początku pierwszej dekady XXI wieku spadł do niespełna 50 tys. egz. w 2014 
roku.

14  Instytut Monitorowania Mediów, dane za lata 2004—2013.
15  Dane Zawiązku Kontroli Dystrybucji Prasy.
16  „Rzeczpospolita” 14.10.2014, s. 2.
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Wiesław Cetera, Beata Ziewiec, Jan Grzegorek, Marian Suskiewicz

Dynamika zmian w sektorze poligraficznym

Poligrafia jest dziś obszarem wielkich zmian. Nowe technologie wkraczają 
zarówno do samej poligrafii, jak i pojawiają się w jej otoczeniu. Chiński druk, 
wynalazek Gutenberga i współczesną drukarnię łączy idea zapisywania informa-
cji na papierze. Jednak biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości, definiowanie 
poligrafii jako druku na papierze jest nadużyciem. Najogólniej mówiąc, poligra-
fia jest sektorem zajmującym się graficznym utrwalaniem informacji.

W Polsce nie ma instytucji, która zajmowałaby się sprawami ekonomicz-
no-gospodarczymi poligrafii. Sektor ten przeżywa duże zmiany i obecnie przy-
chody z mediów elektronicznych przekroczyły przychody z mediów papiero-
wych. Sprawami technologii w poligrafii zajmują się w Polsce tylko dwa ośrodki  
w Łodzi i Warszawie.

Artykuł zawiera estymacje danych źródłowych (m.in. GUS, badania wła-
sne W. Cetera), opracowane z wykorzystaniem metod statystycznych połączo-
nych z własną metodyką firmy ePrognosis (zgłoszenie patentowe wynalazku 
— P.403217 w dn. 19.03.2013)1.

Definicja sektora nie jest bynajmniej zagadnieniem czysto teoretycznym. 
Przeciwnie, to właśnie od niej zależy precyzja i wiarygodność naszych opisów 
rzeczywistości ekonomicznej. Niejako idąc na przekór tym zastrzeżeniom, pol-
ska statystyka uparcie dorzuca do branży poligraficznej inne obszary aktywności 
gospodarczej. Na przykład obecnie w danych GUS jest uwzględniany — coraz 
intensywniej rozwijający się — obszar zapisywania elektronicznych nośników 
danych, który z poligrafią (oprócz np. etykiety lub koperty na płytę CD lub DVD) 
ma niewiele wspólnego. Ponadto zdecydowana większość zakładów poligraficz-
nych w Polsce to małe i bardzo małe przedsiębiorstwa, które ze względu na przy-
jęte przez GUS kryteria wymykają się statystyce.

Przez 45 lat PRL-u poligrafia była branżą reglamentowaną. Niemniej jednak 
funkcjonowała dobrze. Z jednej strony jej stosunkowo dobra kondycja była po-
chodną zwiększających się nakładów drukowanych wydawnictw, a z drugiej zaś 

1 Firma ePrognosis sp. z o.o. wykorzystuje zaawansowane i zmodyfikowane przez swój 
zespół metody statystyczne uwzględniające dynamikę badanego zjawiska. Przegląd rynku nie 
potwierdził stosowania podobnego rozwiązania — powszechnie są stosowane statyczne metody 
przewidywania — bez dynamiki zjawiska. Na potrzeby niniejszej analizy szereg czasowy danych 
źródłowych poddano estymacji za pomocą matematycznego modelu funkcji logistycznej. Obli-
czenia dokonano przy zastosowaniu zaawansowanych i zmodyfikowanych technik statystycz-
nych. Do analizy wykorzystano program Gretl. Do opracowania prognoz wykorzystano model 
Cochrane’a-Orcutta, który jest wersją UMNK (uogólnionej metody najmniejszych kwadratów) a 
stosowany bywa przy wystąpieniu autokorelacji pierwszego rzędu.
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cierpiała z powodu utrudnionego dostępu do najnowszych technologii i z czasem 
jakość druku wzbudzała coraz większe zastrzeżenia.

Nowe technologie są dzisiaj znakiem czasu. Postęp techniczny i innowacje 
zmieniają poligrafię. Zmiany w sektorze tym determinuje również jego otocze-
nie. Od kilkunastu już lat do polskiego sektora poligraficznego bez przeszkód 
mogą trafiać najnowsze technologie. Zmiany zachodzące w jego bezpośrednim 
otoczeniu, rozwój mediów elektronicznych i globalizacja, to tylko niektóre czyn-
niki wpływające na przyszłość sektora.

W centrum tych zmian znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa poli-
graficzne, które stanowią większość sektora. Umiejętność dostosowywania się 
do zmian technologicznych i nowych potrzeb rynku zdecydowanie wpłynie na 
przyszłość tej polskiej branży. 

W okresie dofinansowania z funduszy europejskich sektor przeżywał roz-
kwit, jednak po jego ustaniu dotacji w 2009 i 2010 r. pojawia się zapaść na rynku 
poligrafii drukowanej. 

Przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć z niskim poziomem marży oraz wyso-
kimi kosztami materiałów i urządzeń. 

Przedsiębiorcy w ramach funduszy unijnych powiększyli znacznie zasoby 
maszyn poligraficznych, co w efekcie spowodowało wzrost kosztów produkcji. 
Dodatkowo okazało się, że wykorzystywane jest zaledwie 50% mocy maszyn, 
podczas gdy koszt ich utrzymania pozostał bez zmian. Przed sektorem stoi więc 
wiele wyzwań i problemów. 

Przedsiębiorczość poligraficzna

Dane dotyczące liczby przedsiębiorstw poligraficznych ujawnione w staty-
stykach REGON od roku 2010 pozostają na zbliżonym poziomie (tabela 1). W 
2011 r. zaobserwowano wzrost ich liczby, natomiast już kolejne lata przyniosły 
nieznaczne, ale konsekwentne spadki (wykres 1).

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce w latach 2010—2014
Lata 2010 2011 2012 2013 2014

Razem 17 230 17 417 17 385 17 318 7 294
Drukowanie gazet   397   612   668   662  656

Źródło: REGON.
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Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw poligraficznych w latach 2010—2014.

Źródło: REGON.

Wzrost liczby przedsiębiorstw w tym sektorze był spowodowany powsta-
waniem firm podających jako główny obszar swojego działania drukowanie ga-
zet (wykres 2). Rzeczywiście takie firmy weszły na rynek. Były to wydawnictwa, 
które swoją aktywność ograniczały do rynku lokalnego, kierując swój główny 
wysiłek w stronę mediów elektronicznych (Internet). To naturalny proces obser-
wowany na rynkach europejskich, na których właśnie takie inicjatywy edytorskie 
odnoszą sukces. Nie mają one niestety dużego wpływu na wzrost produkcji sek-
tora poligraficznego, gdyż dominującym kanałem dystrybucji informacji, w tym 
lokalnych, jest właśnie Internet. Obecnie w Polsce ponad 72% gospodarstw do-
mowych wykorzystuje sieć komputerową. I choć jest to wskaźnik zdecydowanie 
mniejszy niż w rozwiniętych krajach europejskich (np. Dania, Holandia – 95%), 
to systematycznie rośnie, skutecznie wpływając na zmniejszenie nakładów wy-
dawnictw informacyjnych.

Mierniki ekonomiczne 
Media elektroniczne i nowe technologie wywierają duży wpływ na sektor 

poligraficzny. W latach 2007—2013 zmiany dynamiki nakładów inwestycyj-
nych, przeciętnych wynagrodzeń, wydajności pracy oraz wskaźniki cen produk-
cji sprzedanej wskazały na wzrost w całym okresie (z wyraźnymi spadkami w 
niektórych latach). Jednak porównanie ich z analogicznymi wskaźnikami dla ca-
łego przemysłu wskazuje na zdecydowanie gorszą sytuację w sektorze poligra-
ficznym w porównaniu z całym przemysłem (tabela 2).
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Wykres 2. Liczba przedsiębiorstw zajmujących się wydawaniem gazet  Źródło: tamże.

Tabela 2. Dynamika zmian podstawowych wskaźników ekonomicznych dla sektora poligra-
ficznego i przemysłu

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007
=100%

Dynamika nakładów inwestycyj-
nych - przemysł ogółem 118,40  107,00  81,90  87,00  114,80  96,70  107,00  90,56  

Dynamika nakładów inwestycyj-
nych - sektor poligraficzny 126,90  81,90  93,30  98,40  90,05  94,10  94,90  60,46  

Dynamika przeciętnych wynagro-
dzeń miesięcznych brutto - prze-
mysł ogółem

109,20  110,40  103,10  105,50  106,20  104,70  104,40  139,40  

Dynamika przeciętnych wynagro-
dzeń miesięcznych brutto - sektor 
poligraficzny

104,60  113,50  103,80  105,70  110,70  103,10  101,90  144,83  

Dynamika wydajności pracy mie-
rzona produkcja sprzedaną na 1 
pracującego - przemysł ogółem

106,10  100,40  101,10  110,40  106,80  101,90  103,60  126,35  

Dynamika wydajności pracy mie-
rzona produkcja sprzedaną na 1 
pracującego - sektor poligraficzny

117,90  94,80  99,30  110,50  102,60  102,90  109,00  119,70  

Dynamika wydajności pracy mie-
rzona wartością dodaną brutto na 1 
pracującego - przemysł ogółem

105,10  102,60  105,50  110,10  107,80  103,40  106,70  141,74  

Dynamika wydajności pracy mie-
rzona wartością dodaną brutto na 1 
pracującego - sektor poligraficzny

144,50  90,90  109,90  104,10  105,60  104,40  102,10  117,06  

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej 
- przetwórstwo przemysłowe 101,50  100,80  100,90  100,80  107,50  103,20  99,20  112,83  

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej 
- sektor poligraficzny 97,40  102,30  100,50  98,30  102,70  99,20  97,60  100,49  

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2014.
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Obserwowane wzrosty pozostają poniżej optymistycznych oczekiwań  
i oznaczają, że udział poligrafii w całej gospodarce będzie się zmniejszał. I tak 
dynamika nakładów inwestycyjnych mierzona rok do roku jeszcze w 2007 r. była 
na poziomie 126,90% i znacznie przekraczała ten wskaźnik dla całego przemy-
słu. Rok 2008 przyniósł gwałtowny spadek nakładów inwestycyjnych. O ile w 
przemyśle spadek, choć wyraźny — nieco ponad 10%, utrzymał dynamikę powy-
żej 100%, o tyle w sektorze poligraficznym dynamika nakładów inwestycyjnych 
spadła do poziomu 81,90% nakładów roku 2007. W kolejnych latach nakłady 
inwestycyjne w sektorze poligraficznym nadal zmniejszały się i do 2013 r. nigdy 
nie przekroczyły wydatków roku poprzedniego (dynamika poniżej 100%).  

 
Wykres 3. Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 2007—2013. Źródło: tamże.

Dynamika wydajności pracy mierzona produkcją sprzedaną na jednego pra-
cującego jeszcze w 2007 r. była w sektorze poligraficznym zdecydowanie wyższa 
niż w przemyśle — odpowiednio 117,90% i 106,10%. W kolejnych latach spadła 
poniżej 100% i mimo wzrostu w kolejnych latach nie przekroczyła dynamiki 
wydajności w przemyśle (wykres 4).

Słabe wyniki w tym zakresie nie są spowodowane przestarzałymi, niewy-
dajnymi technologiami w poligrafii. Sektor jest wyposażony w nowoczesne ma-
szyny i urządzenia. Stosunkowo duża skala wykorzystania funduszy unijnych 
wsparła odnowienie parku maszynowego. Słaba wydajność pracy jest efektem 
znacznych zmian na rynku poligraficznym po stronie popytu. Maszyny i urzą-
dzenie nie odpowiadają specyfice zleceń. W większości technologie offsetowe 
odczuwają spadek nakładów wydawnictw informacyjnych. 
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Wykres 4. Dynamika wydajności pracy mierzona produkcją sprzedaną na jednego pracu-

jącego w latach 2007—2013. Źródło: tamże.
 
W 2007 r. dynamika wydajności pracy mierzona wartością dodaną na jedne-

go pracownika osiągnęła w sektorze poligraficznym rekordową wartość 144,5% 
(w przemyśle było to zaledwie 105,10% — wykres 5). Jednak w następnych la-
tach nastąpił gwałtowany spadek tego wskaźnika (do 90,90% w roku następnym) 
i jedynie w 2012 r. nieznacznie przekroczył wartość dynamiki wydajności dla 
przemysłu (104,40% dla sektora poligraficznego i 103,40% dla przemysłu).

 
Wykres 5. Dynamika wydajności pracy mierzona wartością dodaną na jednego pracujące-

go w latach 2007—2013. Źródło: tamże.
 
Negatywny przebieg wymienionych wcześniej wskaźników uzupełnia 

wskaźnik cen produkcji sprzedanej (wykres 6). W sektorze poligraficznym ceny 
produkcji sprzedanej w stosunku rok do roku w zasadzie pozostawały na stałym 
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poziomie zbliżonym do 100%. W 2007 r. ceny w sektorze poligraficznym zmniej-
szyły się w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach ceny produkcji 
sprzedanej nieznacznie rosły (wzrosły jeszcze w 2011 r.). Ostatecznie od 2012 r. 
konsekwentnie spadają. W przemyśle wskaźnik cen miał zdecydowanie bardziej 
korzystny dla podmiotów gospodarczych przebieg, ceny rosły w każdym roku. 
Jedynie w 2008 r. wskaźnik cen produkcji sprzedanej w sektorze poligraficznym 
przewyższył wskaźnik cen w przemyśle.

 

Wykres 6. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej w latach 2007—2013. Źródło: tamże.

W porównaniu z wymienionymi pomiarami, korzystne  zmiany (zdecydo-
wanie dla pracowników) odnotowała dynamika przeciętnych wynagrodzeń (wy-
kres 7). Wskaźnik ten rósł corocznie i był wyższy w sektorze poligraficznym niż 
w przemyśle. 

 
Wykres 7. Dynamika przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych brutto w latach 2007– 2013. 

Źródło: tamże.
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Poligrafia na tle gospodarki

Zmiany wskaźników w latach 2007 i 2013 wskazują na zdecydowanie gor-
szą sytuację sektora poligraficznego na tle przemysłu. O ile dynamika nakładów 
inwestycyjnych w analizowanym okresie 2007—2013, czyli w latach kryzysu 
finansowego, wyniosła w przemyśle 90,56%, o tyle w sektorze poligraficznym 
osiągnęła jedynie 60,46%. W zasadzie największe inwestycje zakończyły się w 
sektorze poligraficznym wraz z wyczerpaniem funduszy unijnych. 

Pozostałe wskaźniki zarówno dla sektora poligraficznego, jak i dla przemy-
słu wzrosły. Niestety sektor poligraficzny w tym porównaniu nie wygląda najle-
piej (wykres 8). Przy gorszej dynamice wydajności, w zasadzie stałych cenach, 
spadających inwestycjach fakt rosnących wynagrodzeń nie zapowiada poprawy 
sytuacji. 

W pierwszych latach obecności polskich usług poligraficznych w gospodar-
ce europejskiej przewaga konkurencyjna była konsekwentnie budowana na ni-
skich kosztach.  Niestety ceny nowych technologii, środków produkcji i kosztów 
energii szybko przestały być konkurencyjne na rynku europejskim. Nawet kosz-
ty usług finansowych dyskontowały zapotrzebowanie na kapitał i konsekwent-
nie przekraczały koszty podobnych usług w Europie.  To wynagrodzenia długi 
czas odbiegały od przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze w UE. Obecne 
wzrosty są konsekwencją unifikacji rynków. Przeciętne wynagrodzenie w poli-
grafii w okresie 2007—2013 wzrosło o 44,83%, natomiast w całej gospodarce o 
39,40%.

 

Wykres 8. Zmiany wskaźników ekonomicznych w latach 2005—2013 (2007 r.=100%).
Źródło: tamże.

Wzrost płac, spadek nakładów inwestycyjnych, pogarszające się wskaźni-
ki dynamiki wydajności oraz nieznacznie rosnące ceny produkcji są ilustracją 
negatywnych procesów w sektorze poligraficznym. Opis kondycji branży dopeł-
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nia nadmiar mocy produkcyjnych i trwała restrukturyzacja popytu. Nie ma już 
powrotu do wysokich nakładów czasopism i wzrastających nakładów książek. 
Media elektroniczne trwale zmieniły kierunek tych zmian. Jednocześnie pogar-
szające się wyniki ekonomiczne mogą nie gwarantować realizacji inwestycji od-
powiadających na aktualne zapotrzebowanie.

Zjawiska te nie zostały w porę zidentyfikowane i sektor poligraficzny nie 
był na nie przygotowany. Rzecz jasna ryzyko zawsze istnieje po stronie przedsię-
biorcy, który podejmuje decyzje strategiczne i ponosi ich konsekwencje. 

Wartość przychodów sektora poligraficznego  w Polsce

Wartości przychodów sektora poligraficznego w Polsce w latach 2008—
2025 zostały przedstawione na wykresie 12 (dane historyczne) oraz na wykresie 
13 (dane estymowane). Do 2014 r. widać wyraźnie tendencję wzrostową. War-
tość przychodów całego rynku poligraficznego wzrosła z 9,3 mld w 2009 r.  do 
14,1 mld w 2014 r. 

 

Wykres 9. Wartość przychodów sektora poligrafii w Polsce w latach 2008—2014. Dane 
historyczne. Źródło: tamże.

 
Na podstawie danych historycznych opracowano prognozy na lata 2015—

2025, wykorzystując wyliczenia dla dynamiki zjawiska przychodów. Dynamikę 
wartości przychodów w sektorze poligraficznym na podstawie danych historycz-
nych przedstawia   tabela 4.
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Tabela 4.  Dynamika zmian wartości przychodów sektora poligrafii w Polsce 
Lata Dynamika zmian w %
2009   92
2010 109
2011 111
2012 109
2013 108
2014 107

Źródło: opracowanie własne.

Średnia wartość wzrostu to około 6% rocznie. Opracowano trzy warianty 
rozwoju (wykres 130):

a) wariant optymistyczny,
b) wariant najbardziej prawdopodobny,
c) wariant pesymistyczny.
 

Wykres 10. Wartość przychodów sektora poligraficznego w Polsce — estymacja danych w 
trzech wariantach. Dane historyczne i estymowane. Źródło: opracowanie własne.

Na przyszłość sektora wpływają m.in. zmiany zachodzące w bezpośrednim 
otoczeniu poligrafii, rozwój mediów elektronicznych i globalizacja. Kluczowe 
znaczenie ma przedsiębiorca, właściciel, menedżer, którego innowacyjność i 
kreatywność mogą zdecydować o przyszłości w obliczu kryzysu gospodarczego 
oraz zmian technologicznych w sektorze i jego otoczeniu. Prognoza optymistycz-
na wskazuje na innowacyjne zachowania przedsiębiorców i zakłada racjonalną 
reakcję na negatywne zmiany na rynku mediów.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w latach 1994—
2014 miała do roku 2010 wyraźną tendencję rosnącą (wykres 11). Na dane histo-
ryczne zostały nałożone dane prognostyczne na lata 2014—2024. W celu przedsta-
wienia wiarygodności prognoz pokazano na rysunku również dane prognostyczne 
cofnięte w czasie do 1994 r. Widać, że dane te w latach 2004—2010 są bardzo 
zbliżone do danych historycznych. Różnica między danymi historycznymi a esty-
mowanymi w 2011 r. ukazuje załamanie rynku poligraficznego, któremu towarzy-
szyły radykalne zmiany inspirowane transformacją na rynku mediów. 

Prognozy na przyszłość nie wskazują wyraźnej tendencji wzrostowej w licz-
bie przedsiębiorstw w Polsce ogółem. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że 
liczba przedsiębiorstw będzie utrzymywała się na nieco wyższym poziomie niż 
w latach 2012—2014, zbliży się do wartości z lat 2008—2010 i ustabilizuje się 
na tym poziomie do 2024 r.

  

Wykres 11. Podmioty gospodarcze w Polsce ogółem. Źródło: tamże.

Przedsiębiorstwa poligraficzne — drukowanie gazet
 
Na dane historyczne z lat 1994—2014 dotyczące liczby przedsiębiorstw 

poligraficznych zajmujących się drukowaniem gazet zostały nałożone dane pro-
gnostyczne na lata 2014—2024 (wykres 12). Te ostatnie dane ukazane od 1994 r. 
potwierdzają dokładność obliczeń. Widać, że dane te w latach 1995—2008 oraz 
2012—2014 są bardzo zbliżone do danych historycznych. Wyjątek stanowią lata  
2009, 2010, 2011, w których dane prognostyczne cofnięte w czasie odbiegają 
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znacznie od historycznych danych. Różnica ma podobne przyczyny co niezgod-
ność w przypadku prognozy dla MŚP. Poza tym zmiany statystyk wynikają ze 
zmian klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 — obecnie poligrafia jest klasyfiko-
wana w przemyśle przetwórczym.

Prognozy na przyszłość dają obraz nieznacznej, ale jednak tendencji wzro-
stowej w badanej kategorii, zmieniając się od 656 do przewidywanej liczby 869 
przedsiębiorstw zajmujących się drukowaniem gazet w 2024 r.

  
Wykres 12. Drukowanie gazet ogółem. Źródło: tamże.

Introligatorstwo

Uzyskane prognozy oraz dynamika zjawiska w zakresie powstawania no-
wych zakładów zajmujących się introligatorstwem na lata 2016—2024 wykazuje 
tendencję malejącą (wykres 13). Jednocześnie w latach 2005—2008 było widać 
wyraźną tendencję rosnącą.

 
Wykres 13. Introligatorstwo. Źródło: tamże.
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Przygotowanie do druku

Według wykonanej estymacji przewiduje się nieznaczny wzrost liczby 
przedsiębiorstw zajmujących się przygotowaniem do druku  (wykres 14). W 
stosunku do lat 2004—2008 widoczny jest 15% wzrost. Niemniej jednak wyli-
czenia dynamiki zjawiska pokazują raczej tendencję stabilizacji niż wzrostu w 
kolejnych latach 2015—2024. 

 
Wykres 14. Przygotowanie do druku. Źródło: tamże.

 
W 1989 r. polski sektor poligraficzny rozpoczął głęboką przemianę. Domi-

nujące w nim przedsiębiorstwa państwowe ustąpiły miejsca firmom prywatnym. 
Przemiany własnościowe i strukturalne branży, postęp techniczny i innowacje 
wsparte zmianami zachodzącymi w całej gospodarce w okresie transformacji 
tworzą współczesny obraz polskiej poligrafii.

Rozwój mediów elektronicznych determinuje zmiany na rynku prasy druko-
wanej. W najbliższych latach coraz większe znaczenie będą miały cyfrowe wy-
dania prasy i dziennikarstwo wysokiej jakości, za które czytelnicy będą płacić. 
Wydawcy będą musieli dostarczać czytelnikom treści wzbogacone o materiały 
interaktywne, filmy wideo czy infografiki. W najbliższych latach znacznie wzro-
śnie konsumpcja prasy na urządzeniach mobilnych, czyli smartfonach i table-
tach. Szacuje się, że do 2020 r. aż 3 mld ludzi na świecie będzie miało dostęp do 
Internetu na urządzeniach mobilnych. 

Bez wątpienia zachowania innowacyjne firm poligraficznych umacnia-
ją kondycję tego sektora, w którym zdecydowaną większość stanowią małe  
średnie przedsiębiorstwa. Jednak, jak każdy sektor, jest on wrażliwy na zmiany 
zachodzące zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Poza tym obecny kryzys 
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gospodarczy w znacznym stopniu negatywnie wpływa na przedsiębiorstwa po-
ligraficzne. Media drukowane czy również drukowana reklama to obszary sil-
nie nim dotknięte. Ta sytuacja stawia przedsiębiorstwa poligraficzne w trudnym 
położeniu, a przede wszystkim nie ułatwia funkcjonowania firmom, w których 
produkcję oparto na kapitałochłonnych innowacyjnych technologiach.
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Zakończenie 

Media zawsze były uzależnione od technologii, ale wraz z upowszechnie-
niem internetu ta zależność jest spotęgowana dynamiką rozwoju globalnej sieci. 
Prasa, radio i telewizja muszą dostosować się do konwergencji przekazu i przede 
wszystkim interaktywności z odbiorcą. Wymaga to wdrażania nowych rozwiązań 
w medialnej produkcji, ale i dystrybucji treści. Firmy mediowe muszą sięgać po 
zaawansowane technologie przekazu, uwzględniające rosnącą rolę prosumenta. 
Wyzwania związane z rozwojem sieci, wymagają innowacyjnego podejścia do 
zarządzania przedsięwzięciami związanymi z każdym aspektem medialnej dzia-
łalności. Niezbędne jest myślenie o synergii na wszystkich poziomach tworzenia 
treści, bez względu na jej formę - tekstową, audio, wideo lub multimedialną. Glo-
balna sieć wymusza w niektórych segmentach mediowych już nie tylko działania 
ewolucyjne, ale wręcz rewolucyjne, wymagające podejmowania drastycznych 
decyzji organizacyjnych. 

W tych trudnych, dla mediów, czasach niezbędne jest zidentyfikowanie  
i zbadania zachodzących zjawisk, których znaczenie można porównać do wy-
nalezienia druku i upowszechnienia dostępu do wiedzy. Dlatego tak ważne jest 
dostosowanie narzędzi badawczych do nowego środowiska sieciowego - jednego 
z filarów  logistyki mediów. Świadczą o tym wnioski płynące z badań i refleksji 
środowiska nauki oraz praktyków świata mediów zamieszczone w tej monografii. 
Zakres poruszanych tematów daje obraz jak wiele zagadnień z różnych obszarów 
nauki obejmuje współczesna logistyka i administrowanie skoncentrowane na me-
diach. Autorzy - badacze jak i profesjonaliści, na co dzień odpowiadający za roz-
wój swoich przedsięwzięć, wskazali kierunki w jakich należy angażować ener-
gię badaczy. Logistyka mediów, dzięki takim jak powyższa publikacja, próbuje 
tworzyć struktury nowoczesnego podejścia do analizy medialnej rzeczywistości 
również w kwestiach zarządzania, w tym problemy ekonomii, finansowania. Dla 
jej skuteczności niezbędna jest współpraca świata nauki i praktyków. Ze względu 
na dynamikę zmian współczesnych mediów konieczne jest również holistyczne 
podejście do stawianych hipotez badawczych, co ma wyraz w poruszanej w mo-
nografii tematyce oraz stosowanych przez autorów tekstów metodologiach. 

Książka zrodziła się również z potrzeby podkreślenia szerokiego znacze-
nia terminu „logistyka i administrowanie w mediach” we współczesnym świecie 
dynamicznych zmian tradycyjnych przekazów treści, rozwoju  mediów społecz-
nościowych  i powszechnego dostępu do globalnej sieci. Różnorodność poru-
szanych problemów badawczych świadczy jak szeroko problematyka logistyk 
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i administrowania w mediach jest rozumiana w świecie nauki oraz praktyków. 
Potwierdzeniem ważności poruszanych kwestii były dyskusje jakie podejmowa-
no w trakcie konferencji, której podsumowaniem jest ta książka. Wymiana argu-
mentów z udziałem badaczy i praktyków medialnych przyniosła wiele nowych 
refleksji nad problematyką logistyki w mediach. 

Monografia to zaledwie rekonesans dla rozwoju tak nowej dziedziny jaką 
jest logistyka i administrowanie w mediach. To wyzwanie w diagnozowaniu pro-
blemów jakie napotykają współczesne media coraz silniej uzależnione od techno-
logii i nowoczesnego zarządzania na każdym etapie - od pomysłu po dystrybucję. 
Zwłaszcza, że liczba czynników - rynkowych komunikatów, które należałoby 
poddać analizie wciąż rośnie.  

Krzysztof Kowalik
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