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Wstęp

Stwierdzenie, że podstawową determinantą współczesnego świata jest jego 
medialność, wydaje się tak oczywiste, że wręcz banalne. Tymczasem oczywi-
stość jakiegoś zjawiska nie oznacza wcale jego powszechnej znajomości ani 
też wiedzy o prawach nim rządzących. Wydaje się, że podobnie jest z zarzą-
dzaniem mediami. Na polskim gruncie nie ma w ogóle takiej subdyscypliny 
zarządzania, nie ma nawet takiego kierunku studiów. Prowadzone tu i ówdzie 
studia podyplomowe mają na celu raczej nabycie pewnych określonych umie-
jętności niż przekazanie wiedzy akademickiej z zakresu zarządzania mediami. 
Studia II stopnia w tym zakresie jako pierwszy w Polsce zaproponował Instytut 
Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Jest to zgodne nie tylko z duchem czasu, ale i z potrzebami państwa 
polskiego. W artykule 27 znowelizowanej w 2010 r. Ustawy o radiofonii i te-
lewizji napisano: do zarządu powołuje się wyłącznie osobę posiadająca kompe-
tencje w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji. Zarządzanie nie jest 
wiedzą tajemną i można się go nauczyć. Wydaje się, że wiele słabości polskiego 
życia gospodarczego i społecznego bierze się z nieumiejętności zarządzania. 
Szpitalem zarządza lekarz, a teatrem aktor. Niech będą to lekarz i aktor, ale 
„posiadający kompetencje w dziedzinie zarządzania”.

Autor niniejszej monografi i stawia sobie za cel przedstawienie dorobku 
naukowego w zakresie zarządzania mediami, powstałego głównie w Stanach 
Zjednoczonych i krajach skandynawskich, oraz podzielenie się wynikami ba-
dań, które przez wiele lat na tym polu prowadził. Jak się wydaje, kluczowe dla 
zrozumienia istoty współczesnego zarządzania mediami są dwa stwierdzenia 
Petera F. Druckera. Pierwsze, że: informacja będzie podstawowym zasobem 
XXI w., i drugie, iż: informacja jest tym cenniejsza, im jest powszechniejsza. 
O ile pierwsze wydaje się dość powszechnie akceptowane, choć jego konse-
kwencje nie zawsze i nie wszędzie bywają uświadamiane, o tyle drugie burzy 
podstawy naszej wiedzy ekonomicznej. W klasycznej ekonomii przyjmuje się, 
że im jakieś dobro rzadsze, tym cenniejsze i odwrotnie. Powszechność okreś-
lonego dobra obniża jego cenę. Tymczasem P.F. Drucker wywraca na nice 
nasze dotychczasowe rozumienie najbardziej kardynalnych zasad ekonomii. 
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Autor niniejszej rozprawy stara się objaśnić tę pozorną sprzeczność poprzez 
opisany w 1989 r. przez Roberta G. Picarda dualizm mediów oraz stworzoną 
przez siebie formułę „guzików medialnych (informacyjnych)”, która pozwala 
zrozumieć paradoks zawarty w stwierdzeniu P.F. Druckera. Objaśnienie tych 
zagadnień zostało zawarte w rozdziałach trzecim i czwartym, które – zdaniem 
autora – są najważniejszymi dla prezentowanych rozważań.

W niniejszej pracy, dla opisu zjawisk odnoszących się do zarządzania me-
diami, przyjęto metodologię systemową, wedle której badane zjawiska należy 
widzieć jako całość powiązaną z sobą pośrednio lub bezpośrednio, gdyż – jak 
się wydaje – taki rodzaj oglądu rzeczywistości pozwala oddać istotę badanego 
zagadnienia, a nie jedynie jego strukturę, bowiem „zachowanie się systemów 
zarówno kształtuje środowisko, jak i jest przez nie kształtowane. Poprawa oto-
czenia i zwiększenie wpływu na systemy, które ono »zawiera«, wymaga od 
każdego z tych systemów uwzględnienia wszystkiego, dzięki czemu można 
ulepszyć otoczenie, a zarazem siebie”1. Autor starał się przy opisie badanych 
zjawisk nie tracić z pola widzenia trzech zasadniczych pytań Russella L. Ackof-
fa: 1. Dlaczego widzę to, co widzę? 2. Dlaczego rzeczy są takie, jakie są? 3. Dla-
czego rzeczy się zmieniają? Te z pozoru banalne pytania pozwalają wniknąć 
w istotę badanego zagadnienia, a nie jedynie opisać jego strukturę. Niestety, 
wielu badaczy opis struktur nazywa systemem, co wydaje się być nadużyciem 
metodologicznym. By nie odnosić się do przykładów negatywnych, które Czy-
telnik znajdzie w nadmiarze w najbliższej księgarni, wskazano na przykład 
książki wzorcowej w tym względzie. Jest to monografi a Daniela C. Hallina 
i Paola Manciniego zatytułowana Systemy medialne. Trzy modele mediów i po-
lityki w ujęciu porównawczym. Jej autorzy nie ograniczyli się jedynie do opisu 
badanych struktur, ale starali się wniknąć w istotę opisywanych zjawisk. Za-
dawali pytania istotne z punktu widzenia metodologii systemowej, sięgali głę-
boko do tradycji danych systemów, by zrozumieć ich sens i odkryć korelacje 
zachodzące pomiędzy opisywanymi obiektami. Badanie systemowe wydaje się 
być żmudne i mozolne, ale pozwala dotrzeć do samego jądra badanych zjawisk 
i sformułować wnioski co do ich istoty.

W niniejszej monografi i zaproponowano uporządkowanie defi nicyjne, 
odnoszące się do opisywanych zagadnień na gruncie polskim. Zapożyczone 
z języka angielskiego określenie media management ma, zgodnie z przyjętymi 
w niniejszej pracy założeniami, dwa znaczenia: 1. zarządzanie mediami, 2. za-
rządzanie w mediach. Jeśli idzie o pierwsze znaczenie, odnosi się ono zarówno 
do poziomów zarządzania (mega, mezzo i mikro), jak i sposobów wpływania 
na działanie mediów (organizacji medialnych) poprzez rozmaite unormowa-

1 R.L. Ackoff , Redesigning the Future. A System Approach to Societal Problems, John Wiley 
& Sons, New York 1974, s. 68.
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nia, (np. prawne) bądź regulatory rynku medialnego, ale także publicznego 
bądź komercyjnego ich wykorzystania w różnych celach (np. kampaniach re-
klamowych, społecznych, które na ogół prowadzone są za pośrednictwem roz-
maitych mediów). Jeśli idzie natomiast o drugie znaczenie, to pod pojęciem 
„zarządzanie w mediach” należy rozumieć wszelkie procesy decyzyjne odno-
szące się do samych organizacji medialnych. Mogą to być czynności rozpa-
trywane zarówno w ujęciu funkcjonalnym (odnoszącym się do specyfi cznych 
działań składających się na zarządzanie), procesowym (odnoszącym się do 
planowania i monitorowania samego procesu) bądź strukturalnym (odnoszą-
cym się do budowania samej organizacji). Konsultacje przeprowadzone przez 
autora niniejszych rozważań pośród uczonych2 związanych z tym obszarem 
badawczym skłaniają raczej do użycia pojęcia „zarządzanie mediami” jako 
pojęcia szerszego niż „zarządzanie w mediach”, będącego określeniem znacze-
niowo węższym, bowiem „zarządzanie w mediach” zawiera się w „zarządzaniu 
mediami”. Nie bez znaczenia dla takiego rozstrzygnięcia jest też zakorzenienie 
w języku polskim takich określeń jak „zarządzanie zasobami ludzkimi”, „za-
rządzanie jakością”, „zarządzanie wiedzą” etc. Autor ma świadomość, że mogą 
być odmienne stanowiska od zaproponowanego przez niego. Oponenci wska-
zują, że poprawne jest określenie zarządzanie w kulturze, zamiast zarządzanie 
kulturą, gdyż zarządzać można każdym dobrem. Istotne zatem będzie, jaką 
przyjmiemy defi nicję pojęcia, co do którego chcemy odnieść owo zarządza-
nie. Jeżeli przyjmiemy za Geertem Hofstedem, że kultura to „zbiorowe zapro-
gramowanie umysłów, które wyróżnia jedną grupę społeczną od drugiej”, to 
owym „zaprogramowaniem” można zarządzać, jego istotą bowiem jest infor-
macja. Per analogiam dotyczy to także mediów. Jeżeli przyjmiemy za Denisem 
McQuailem, że „media masowe oznaczają instytucjonalne środki publicznego 
komunikowania na odległość, do wielu odbiorców, w krótkim czasie”, to bez 
wątpienia można „zarządzać mediami”. I takiego też pojęcia używa D. McQuail
– „zarządzanie mediami masowymi”. Określenie „masowe” można pominąć, 
bowiem we współczesnym świecie właściwie każdy przekaz ma charakter ma-
sowy. I w tym znaczeniu D. McQuail rozumie termin „zarządzanie” jako „ogół 
praw, regulacji, reguł i konwencji służących sprawowaniu kontroli nad media-
mi w interesie ogółu, w tym także w interesie samych mediów”. I dalej, tenże 
uczony jest zdania, że istota „zarządzania mediami” przewiduje „pewien zbiór 
standardów lub celów, którym towarzyszą procedury o różnym stopniu rygo-
ryzmu, służące ich egzekwowaniu”3. Można też odwołać się do najprostszej 

2 Są to opinie między innymi: dr B. Mierzejewskiej z Uniwersytetu St. Gallen w Szwajcarii, 
dr. J. Beliczyńskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. R. Żabińskiego z Wyższej 
Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

3 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 242.
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analogii, odnoszącej się do „zarządzania przedsiębiorstwem (przedsiębior-
stwami)” czy „zarządzania w przedsiębiorstwie”. Oba terminy są uprawnione, 
choć mają inne zakresy znaczeniowe. Ten pierwszy szersze, drugi węższe. Ten 
drugi zawiera się w tym pierwszym. I w takim rozumieniu pojęcia „zarządza-
nia mediami” jest ono przedmiotem analizy oraz oglądu naukowego, które 
przeprowadzono w 10 rozdziałach niniejszej monografi i.

W pierwszym rozdziale została nakreślona geneza nauk o zarządzaniu oraz 
nauk szczegółowych, takich jak zarządzanie kulturą, oświatą, turystyką, a tak-
że mediami – jako rodzącej się subdyscyplinie, która wydaje się mieć coraz 
większe znaczenie ze względu na skalę i rozmiar zjawiska, jakim są one we 
współczesnym świecie. Wskazano także na ujęcie humanistyczne nauk o za-
rządzaniu, które stanowi o polskiej specyfi ce klasyfi kowania dyscyplin nauko-
wych. W rozdziale tym przypomniano, że nurt humanistycznych nauk o za-
rządzaniu narodził się w opozycji do nurtu klasycznego, jako odpowiedź na 
nadmierną eksploatację ludzi i ich brak satysfakcji z wykonywanej pracy.

Rozdział drugi poświęcono metodologii systemowej, która zdaniem pi-
szącego te słowa, oferuje najstosowniejsze narzędzia badawcze do opisu za-
rządzania mediami. W rozdziale tym opisano rozmaite koncepcje systemo-
we, a także systemy medialne. Odwołano się do fundamentalnych publikacji 
w tym zakresie, jak choćby Four Th eories of the Press autorstwa Freda S. Sie-
berta, Th eodore’a Petersona i Wilbura Schramma czy wspomniane już Systemy 
medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym D.C. Hal-
lina i P. Manciniego, ale także przywołano dorobek polskich badaczy w tym 
przedmiocie, jak choćby: Janusza W. Adamowskiego, Bogusławy Dobek-Os-
trowskiej, Mariana Gieruli, Bartłomieja Golki, Macieja Mrozowskiego, Beaty 
Ociepki, Zbigniewa Oniszczuka. Z tej perspektywy zaproponowano analizę sy-
stemów medialnych dotychczas niebadanych w ujęciu podanym przez D. Hal-
lina i P. Manciniego, a także polskiego systemu medialnego. W tym kontekście 
przywołano koncepcję Trójkąta Sił Medialnych zaproponowaną przez autora 
niniejszych rozważań4.

W rozdziale trzecim, najważniejszym dla rozważań zawartych w niniejszej 
monografi i, wskazano na koncepcje teoretyczne odnoszące się do zarządza-
nia mediami i na tej podstawie zaproponowano nowe ujęcie tego procesu, 
uwzględniające paradoks P.F. Druckera, który wskazał, że informacja jest tym 
cenniejsza, im powszechniejsza. Wedle klasycznej analizy takie postawienie 
sprawy byłoby zaprzeczeniem podstawowym prawom ekonomicznym, wedle 
których dobro im rzadsze, tym cenniejsze. W rozdziale tym przeprowadzono 
dowód wyjaśniający ów paradoks na podstawie dokonań jednego z najwybit-

4 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, 
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
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niejszych badaczy ekonomiki mediów na świecie, R.G. Picarda, który wska-
zał na dualną naturę przedsiębiorstw medialnych, a także na podstawie badań 
własnych odnoszących się do rynków medialnych i ich rozmaitych aspektów 
w kontekście zarządzania mediami, w tym do koncepcji Trójkąta Sił Medial-
nych. W rozdziale tym wskazano ponadto, że informacją można, a nawet trze-
ba zarządzać. Podstawą takiego stwierdzenia stał się przegląd teoretycznych 
koncepcji zarządzania mediami, w tym także w ujęciu systemowym.

W tej części pracy wskazano również, że przy obecnym stanie prawnym 
zarządzanie polskimi mediami publicznymi musi stanowić połączenie dwóch 
celów: komercyjnego i interesu publicznego, bowiem mediom nadano formę 
spółek prawa handlowego, które ze swej natury są nastawione na zysk. Oprócz 
tego polskie media publiczne poddano Ustawie o radiofonii i telewizji, gdzie 
opisano interes publiczny (misja), którego egzekutorem uczyniono Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji. W rozdziale tym przedstawiono konsekwencje ta-
kiego stanu prawnego dla sposobu zarządzania mediami publicznymi w Polsce.

W rozdziale czwartym badano systemowe i ekonomiczne aspekty infor-
macji, która przez długi czas była domeną informatyków. Rzadziej stanowiła 
przedmiot zainteresowania ekonomistów, socjologów, kulturoznawców czy 
politologów. Tymczasem Daniel Bell czy P. Drucker wskazywali na informację 
jako podstawowy zasób współczesnych czasów. Spowodowało to niebywałe 
konsekwencje gospodarcze i społeczne, miało i ma także ogromne znacze-
nie dla rynków medialnych. W rozdziale tym wskazano także na systemowe 
i ekonomiczne aspekty zasobu, jakim jest informacja. Pokazano, że informacja 
stała się podstawą budowy organizacji typu sieciowego, i zwrócono uwagę na 
konsekwencje wynikające z tego faktu. Jedną z nich jest zjawisko zwane wyklu-
czeniem informacyjnym. Wydaje się, że jedynym sposobem przeciwdziałania 
temu niekorzystnemu zjawisku jest postulat nieustannego uczenia się.

W rozdziale piątym opisano ekonomiczne aspekty zarządzania mediami 
i wskazano na obszary badawcze istotne z tego punktu widzenia. D. McQuail 
określił media jako „biznes inny niż wszystkie”. Rozumieniu zagadnień rozpa-
trywanych w tym rozdziale służą badania R.G. Picarda i innych badaczy, które 
wskazują na dualizm organizacji medialnych. Oznacza on, że przedsiębiorstwa 
medialne dostarczają nie tylko treści medialnych, ale też mają zdolność sku-
piania na sobie uwagi – zasobu niezwykle cennego we współczesnym świecie. 
Dla uporządkowania rozpatrywanych zagadnień przywołano niektóre defi ni-
cje „ekonomiki mediów”, z których za najistotniejszą uznano tę zaproponowa-
ną przez Alana B. Albarrana.

W rozdziale tym wskazano także na rodzaje rynków medialnych, sposoby 
zarządzania fi nansami organizacji medialnych, a także nowe zjawiska ekono-
miczne, jakie pojawiły się na rynkach medialnych za sprawą cyfryzacji i no-
wych mediów, jak choćby koncepcja ekonomiczna „długiego ogona” (Long 
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Tail Economics) Chrisa Andersona. Przywołano także kwestię fi nansowania 
mediów publicznych, która wydaje się nie tylko polskim problemem. W roz-
dziale tym przypomniano, że napór na likwidowanie abonamentu, jako środka 
fi nansowania mediów publicznych w Europie, maleje. W dwóch krajach częś-
ciowo go przywrócono: w Portugalii i na Węgrzech, a we Francji, Grecji i na 
Cyprze abonament jest pobierany wraz z innymi opłatami publicznymi. Zgod-
nie z zaleceniami Unii Europejskiej przychody mediów publicznych mogą być 
zdywersyfi kowane. Obok abonamentu mogą to być przychody reklamowe, 
ze sponsoringu, obrotu prawami autorskimi do audycji czy też pochodzące 
z innych źródeł, na przykład dotacji czy subwencji. Istotne jest, by przychody 
pozaabonamentowe umożliwiały lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców pro-
gramów tworzonych przez nadawców publicznych.

Rozdział szósty poświęcono opisowi zarządzania reklamą, która wydaje się 
nieodłącznym elementem rynku medialnego, stanowiącym podstawę utrzy-
mania wielu organizacji medialnych. Wskazano na genezę reklamy jako istot-
nego elementu procesu komunikacji rynkowej. Pokrótce scharakteryzowano 
rozwój reklamy oraz przywołano jej najistotniejsze cele i funkcje. Opisano 
również mechanizmy rządzące działalnością agencji reklamowych, a także 
sposoby tworzenia kampanii reklamowych. Na przykładzie dwóch konkret-
nych kampanii reklamowych przeanalizowano czynniki wpływające na ich 
sukces bądź klęskę. Wskazano także na sposoby badania odbioru reklamy. 
Wielkość audytorium poszczególnych mediów – obojętne, czy są to media sta-
rego czy nowego typu – jest jednym z głównych elementów przesądzających 
o lokowaniu budżetów reklamowych w takim, a nie innym medium. Wskaza-
no, że bodaj najskuteczniejszą metodą testowania kampanii reklamowych jest 
ich badanie za pomocą minirynku. Na świecie działają trzy takie minirynki: 
dwa w Stanach Zjednoczonych i jeden w Europie. Autor niniejszej monografi i 
badał taką placówkę w Hasloch, gdzie od 1986 r. na licencji amerykańskiej 
prowadzone są badania skuteczności kampanii reklamowych. Osobiste obser-
wacje posłużyły mu do lepszego opisu samego procesu badawczego, który tam 
się prowadzi.

W rozdziale siódmym opisano zasoby osobowe organizacji medialnych. 
Skupiono się na dwóch najistotniejszych grupach zawodowych, przesądza-
jących o kształcie i charakterze samych mediów: na menedżerach (sterni-
kach mediów) oraz dziennikarzach. Wskazano, że przez wiele dziesięcioleci 
dziennikarstwo było rodzajem służby społecznej, a obecnie staje się po pro-
stu zawodem medialnym. Ten proces opisywał między innymi wybitny polski 
dziennikarz Ryszard Kapuściński, który pokazał, iż misyjność zawodu dzien-
nikarskiego skończyła się w momencie, w którym ludzie biznesu pojęli, że in-
formacja jest towarem, na którym można zarobić. Wydaje się, że w klasycznym 
rozumieniu tego zawodu R. Kapuściński był jednym z ostatnich dziennikarzy 
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(journalist). We współczesnym świecie rośnie zapotrzebowanie na pracow-
ników mediów (media-worker), a maleje na dziennikarzy. Dla wzmocnienia 
przedstawionych w tym rozdziale koncepcji odwołano się do studium przy-
padku. W odniesieniu do sterników mediów posłużono się przykładami Grega 
Dyke’a (byłego dyrektora generalnego BBC) oraz Kamila Durczoka (obecnego 
redaktora naczelnego „Faktów” TVN). Podkreślono, iż jedną z najistotniej-
szych umiejętności, którą powinny posiadać osoby zarządzające mediami, jest 
zdolność przewidywania przyszłych trendów i kierunków rozwoju przemysłu 
medialnego. Zwrócono uwagę, że stylem, który wydaje się preferowany przez 
menedżerów medialnych, jest zarządzanie przez cele (Management by objec-
tives). Jeśli idzie o dziennikarzy, posłużono się przykładami: R. Kapuścińskie-
go (najwybitniejszego polskiego dziennikarza i reportera XX w.) oraz Matthew 
Lee (blogera akredytowanego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Strategiom przedsiębiorstw medialnych oraz tworzeniu wartości poświęco-
ny jest rozdział ósmy. Pokazano w nim podstawy tworzenia łańcucha wartości 
w organizacjach medialnych. Opisano podstawowe determinanty, które winny 
być brane pod uwagę przy strategii organizacji medialnych, między innymi: 
globalizację rynków medialnych, zmianę struktury przemysłu medialnego, 
rewolucję informacyjną oraz rosnące oczekiwania klientów. Te determinan-
ty mają związek z dwoma istotnymi zjawiskami: cyfryzacją i konwergencją. 
Dzięki nim jesteśmy świadkami rewolucji komunikacyjnej, której następstwa 
są trudne do przewidzenia. Możemy jedynie spodziewać się pewnych trendów, 
lecz trudno wyrokować o ostatecznym kształcie tych procesów. W rozdzia-
le tym opisano także tworzenie medialnego łańcucha wartości oraz elementy, 
które na tę wartość się składają. Istotnym zagadnieniem jest tu identyfi kacja 
potrzeb poszczególnych grup interesariuszy (stakeholders), które na ogół są 
odmienne. Przemiany w tym obszarze zilustrowano badaniami, które prowa-
dził R.G. Picard.

W rozdziale dziewiątym wskazano granice wolności mediów, przywołano 
kodeksy deontologiczne, opisano przypadki łamania dobrych obyczajów, któ-
re dla osób czy instytucji pomówionych mają często wymiar tragedii osobi-
stych. Jest rzeczą wielce zdumiewającą, że tak niewiele miejsca poświęca się 
w procesie kształcenia dziennikarzy nauce etycznych podstaw tego zawodu. 
W tym samym rozdziale wskazano zjawisko medialnego „piractwa”. Zwłaszcza 
młode pokolenie (oczywiście nie można tego uogólniać) nie widzi nic zdroż-
nego w przywłaszczaniu sobie owoców cudzego talentu bądź czyjejś pracy 
intelektualnej poprzez Internet. W rozdziale tym pokazano też, jak wielkim 
wyzwaniem dla zarządzających mediami jest i będzie sprostanie wymogom 
etycznym, bowiem w świecie współczesnych mediów aż nazbyt często są prze-
kraczane granice dobrych obyczajów i dobrego smaku. Dzieje się tak głównie 
w imię pogoni za zyskiem. Wielce charakterystyczny jest przykład zaczerpnię-
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ty z fi lmu Zawód dziennikarz. Bohater fi lmu Tony Hackett (w tej roli Michael 
Keaton), reporter działu miejskiego nowojorskiego dziennika „Th e Sun”, usi-
łuje wyjaśnić sprawę zabójstwa, o które są podejrzani dwaj młodzi Murzyni. 
Hackett wątpi w ich winę. W jednej ze scen pyta swoją szefową: „– A co, jak są 
niewinni? – Dziś ich obsmarujemy, a jutro oczyścimy” – odpowiada redaktor 
naczelna (grana przez Glenn Close). Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać 
nie tylko w postępującej pogoni za zyskiem, ale i słabości, o czym już wspo-
mniano, szkół dziennikarskich. W rozdziale tym podkreślono, że pogoń za 
sensacją stała się nie tylko domeną mediów tabloidowych, ale w coraz więk-
szym stopniu dotyka redakcji mających dotąd opinię „szacownych”. Coraz po-
wszechniejszą regułą staje się infotainment – osobliwe połączenie informacji 
i rozrywki albo informacji i sensacji. 

W rozdziale ostatnim, dziesiątym, wskazano na potencjalne trendy i kie-
runki rozwoju przemysłu medialnego, a co za tym idzie – wyzwań, jakie stać 
będą przed osobami zarządzającymi organizacjami medialnymi w najbliż-
szych latach. Każda antycypacja obarczona jest jakimś błędem, ale w sytuacji 
tak dynamicznie rozwijającego się przemysłu medialnego oraz turbulentnego 
otoczenia ten błąd może być tak duży, że za kilka lat osobę prognozującą może 
narazić na śmieszność. Tak jak choćby w przypadku francuskiej Akademii 
Nauk, która pod koniec XIX w. prorokowała, że za lat kilka, najdalej kilka-
naście, Paryż stanie się kompletnie nieprzejezdny, i to nawet nie z powodu 
ogromnej liczby dorożek, ale ogromnej ilości kup końskich, których nie bę-
dzie komu wywozić. Któż mógł wówczas przewidzieć, że ów wolny i hałaśliwy 
w owym czasie automobil wyprze eleganckie dorożki. Być może już jest blisko 
wynalazek, który wiele naszych rozważań związanych z mediami pozbawi ra-
cjonalności. Wydaje się, że w najbliższych latach funkcjonowanie mediów, a co 
za tym idzie – zarządzanie nimi wyznaczać będą: cyfryzacja i konwergencja, 
globalizacja, nowe media, społeczności wirtualne, rywalizacja organizacji sie-
ciowych z organizacjami typu hierarchicznego, ale też zjawiska, których nega-
tywne skutki możemy dostrzec już dziś, jak choćby wykluczenie technologicz-
ne czy informacyjne.

Wydaje się, że zarządzanie mediami stanie się w najbliższych latach istotną 
subdyscypliną nauk o zarządzaniu. Wpłyną na to najprawdopodobniej proce-
sy, które starano się zidentyfi kować w niniejszej monografi i, a które wyznaczać 
będą (bądź już wyznaczają) bieg zdarzeń medialnych. Za ich sprawą dokonuje 
się rewolucja komunikacyjna, której następstwa są trudno wyobrażalne. Po raz 
pierwszy w historii świata – jak zauważa Manuel Castells – organizacje typu 
sieciowego (network society5) zyskają przewagę nad organizacjami typu hierar-
chicznego. Zarządzanie mediami determinowane będzie bez wątpienia właś-

5 M. Castells, Th e Rise of Network Society, Blackwell, Oxford 1996, s. 36.
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ciwościami informacji, tego podstawowego zasobu, jakim zawiadują media. 
Niewiadomą jest też los mediów publicznych, które winny być jednym z fi la-
rów budowy społeczeństwa obywatelskiego, a w wielu krajach (także w Pol-
sce) stały się łupem politycznym. Mediom publicznym w wielu krajach Europy 
(także w Polsce) brakuje środków publicznych, by wypełniać swoje publiczne 
obowiązki względem widzów. Wielu badaczy (m.in. J.W. Adamowski, Stanisław 
Jędrzejewski, Karol Jakubowicz) wskazuje kierunki, w których te media winny 
się rozwijać, ale wskazują też zagrożenia. Być może wymagać to będzie nowego 
zdefi niowania zadań mediów publicznych, nazywanych też czasami misją.

Wielce symptomatyczny jest przykład komisji powołanej przez brytyjski 
rząd do opracowania koncepcji cyfryzacji BBC, w tym zdefi niowania na nowo 
istoty brytyjskiej publicznej radiofonii i telewizji. Komisja w raporcie końco-
wym napisała: „Nie podjęliśmy się tak ambitnego zadania w ciągu tych sześciu 
miesięcy, jakie mieliśmy do dyspozycji. Kiedy każde z nas próbowało przedsta-
wić jakąś defi nicję, zaczęły się pojawiać znane pojęcia – informacja, oświata, 
poszerzenie horyzontów, bezstronność, niezależność, powszechny dostęp, inklu-
zywność, służba na rzecz mniejszości, brak motywacji komercyjnej itp. itd. Do-
szliśmy do wniosku, że wprawdzie nie sformułujemy nowej defi nicji, ale wiemy, 
co to media publiczne”6.

Autor niniejszej monografi i pragnie podziękować swoim współpracowni-
kom i wszystkim badaczom, których uwagi przyczyniły się do nadania osta-
tecznego kształtu niniejszej monografi i, a szczególnie serdecznie profesorowi 
Stanisławowi Jędrzejewskiemu za jego celne uwagi, zwłaszcza te odnoszące się 
do zagadnień komunikacyjnych, oraz przekazane materiały.

I wreszcie, last but not least, pragnie podziękować swojej żonie Sylwii za 
jej cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie przy powstawaniu niniejszej książki 
oraz synom Maćkowi i Mateuszowi, a także wnukowi Sebastianowi, którym ta 
książka zabrała na jakiś czas męża, ojca i dziadka. 

Autor

6 „Digital Britain”, Final Report, June 2009, Department for Culture, Media and Sport.





Zarządzanie dotyczy ludzi. Jego zadaniem jest spowodować, by ludzie 
mogli pracować razem, by umieli wykorzystać efektywnie swój potencjał 
i zminimalizować swe słabości.

To właśnie jest zadanie, jakim zajmuje się organizacja, i to jest przy-
czyna, dla której zarządzanie jest czynnikiem decydującym, warunkują-
cym sukces.

Peter F. Drucker 





Część I





1. Geneza nauk o zarządzaniu

Zarządzanie jako przedmiot naukowego oglądu powstało pod koniec XIX w. 
Nie oznacza to jednak, że dopiero wtedy ludzkość nauczyła się zarządzać. Pro-
cesy zarządcze są tak stare, jak stara jest cywilizacja. Na zarządzanie, jako swo-
isty zespół działań prowadzących do określonego celu, nie zwracano uwagi, 
ponieważ z jednej strony wydawało się być ono czymś naturalnym, niewy-
magającym objaśniania, a z drugiej dopiero pod koniec XIX w. ludzkość sta-
nęła wobec problemu braku dalszej możliwości ekstensywnego rozwoju. Jako 
żywo przypominało to stwierdzenie Marshalla McLuhana: „Ryby nie wiedzą, 
że woda istnieje, póki nie zostaną wyrzucone na brzeg”1. Odnosiło się ono do 
procesów komunikacyjnych, ale jego celność, w stosunku do ówczesnego trak-
towania procesów zarządczych, jest uderzająca.

1.1. Zarządzanie w ujęciu historycznym

Każda cywilizacja wymaga stosowania procesów, które dziś określa się mianem 
zarządzania. Wydaje się, że aż do początków XX w. zestaw działań składają-
cych się na zarządzanie nie był tym słowem określany. Wcześniej użyto wobec 
takiego stanu rzeczy porównania zaczerpniętego z dzieł McLuhana, ale równie 
dobrze można by rzec, że ludzkość przypominała w tym względzie Molierow-
skiego pana Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą2. W istocie, dla wznie-
sienia jakiejkolwiek budowli, podjęcia jakiegokolwiek przedsięwzięcia należało 
je zaplanować, potem zorganizować, pokierować nim i na końcu skontrolować, 
czy zostało wykonane zgodnie z powziętym planem. Słowem, wykonać czyn-
ności, które, wedle jednej z defi nicji, określa się jako funkcje zarządzania3. Na-

1 M. McLuhan, Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 57.
2 Molier, Mieszczanin szlachcicem, przekł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Wyd. M. Kot, Kraków 

1951, s. 29.
3 R.W. Griffi  n, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 37.
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leży zgodzić się z tymi badaczami, którzy wskazują, że zjawisko organizacji oraz 
proces zarządzania są o parę tysięcy lat starsze niż refl eksja nad nimi4.

Zarządzanie ze względu na swój złożony charakter jest przez rozmaite grupy 
społeczne inaczej defi niowane i inaczej rozumiane, w tym także przez samych 
menedżerów. Peter K. Pringle i Michael F. Starr zwracają uwagę, że nie ma w tym 
nic dziwnego, bowiem wynika to z ogromnej odpowiedzialności i różnorodno-
ści ról, jakie mają menedżerowie do odegrania w organizacji5. Tę różnorodność 
defi nicyjną można także dostrzec wśród samych badaczy procesów zarządza-
nia. Peter P. Schoderbek, Richard A. Cosier i John C. Aplin wskazują w sposób 
ogólny, że zarządzanie jest to „proces osiągania celów organizacyjnych”6. Z kolei 
Charles D. Pringle, Daniel F. Jennings i Justin G. Longenecker wskazują, że „za-
rządzanie jest procesem zdobywania i łączenia zasobów ludzkich, fi nansowych, 
informacyjnych i rzeczowych, by osiągać podstawowe cele związane z wytwa-
rzaniem określonych produktów lub usług, na które zgłaszają zapotrzebowanie 
określone grupy społeczne”7. Jeszcze inni badacze wskazują, by zarządzanie de-
fi niować poprzez funkcje związane z działaniami menedżerów. Na przykład Ho-
ward Carlisle zalicza do nich: kierowanie, koordynowanie i wpływanie na dzia-
łalność organizacji, tak by uzyskiwać pożądane rezultaty i zwiększać wydajność8. 
R. Wayne Mondy, Robert E. Holmes i Edwin B. Flippo rozszerzają te funkcje 
i podkreślają znaczenie czynnika ludzkiego. Ich zdaniem, „zarządzanie może 
być defi niowane jako proces planowania, organizowania, wpływania i kontro-
lowania po to, żeby osiągać cele organizacyjne poprzez skoordynowane użycie 
zasobów ludzkich i rzeczowych”9. Z tą defi nicją zarządzania współbrzmi inna, 
zaproponowana przez Ricky’ego W. Griffi  na, wedle której jest to „zestaw działań 
(obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodze-
nie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organiza-
cji (ludzkie, fi nansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem 
osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”10.

Patrząc z perspektywy historycznej, można stwierdzić, że już 6 tysięcy lat 
p.n.e. grupy ludzi angażowały się w realizację gigantycznych przedsięwzięć. 

4 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic Media Management, Focal Press, Burlington 2006, s. 3; 
M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 6.

5 Tamże, s. 19–21.
6 P.P. Schoderbek, R.A. Cosier, J.C. Aplin, Management, Harcourt Brace Jovanovich, San 

Diego 1988, s. 8.
7 Ch.D. Pringle, D.F. Jennings, J.G. Longenecker, Managing Organizations: Functions and 

Behavior, Merrill, Columbus 1988, s. 4.
8 H.M. Carlisle, Management Essential: Concept for Productivity and Innovation, Science 

Research Associates, Chicago 1987, s. 10.
9 R.W. Mondy, R.E. Holmes, E.B. Flippo, Management: Concepts and Practices, Allyn and 

Bacon, Boston 1983, s. 6.
10 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 38.
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Budowa egipskich piramid, wyprowadzenie Żydów z niewoli egipskiej, budo-
wa rzymskich dróg i akweduktów czy muru chińskiego wymagały osób, które 
potrafi ły zarządzać, i to w sposób niezwykle sprawny. R.W. Griffi  n wskazuje, 
że procesy zarządzania kształtowały się pod wpływem trzech głównych sił11:

• społecznych,
• ekonomicznych,
• politycznych.

Pod pojęciem sił społecznych należy rozumieć normy i wartości, którymi 
cechuje się dana kultura. Przez długi czas zarządzający organizacjami z pogardą 
odnosili się do zatrudnionych w nich robotników. To była norma. Jeden z naj-
tęższych umysłów fi lozofi cznych świata, Arystoteles, uznawał niewolnictwo za 
rzecz normalną. Normy i wartości z biegiem czasu ulegają zmianom. Cornelius 
Vanderbilt, który z pogardą odnosił się do robotników zatrudnionych w na-
leżących do niego zakładach, strajki rozwiązywał metodami siłowymi, za nic 
miał opinię publiczną („Opinia publiczna? Do diabła z opinią publiczną”12). 
Dziś lekceważenie głosu opinii publicznej byłoby dla każdej organizacji śmier-
telnie niebezpieczne. To prymitywne pojmowanie sił społecznych z biegiem 
lat przekształciło się w rozumienie skomplikowanych zależności powstających 
w organizacjach, takich jak przywództwo, motywowanie, zarządzanie zaso-
bami ludzkimi13. Wykształciło się także pojęcie kultury organizacyjnej. Geert 
Hofstede defi niował kulturę jako kolektywne zaprogramowanie umysłu, które 
wyróżnia jedną grupę społeczną od innych14. W tym kontekście Monika Ko-
stera i Stanisław Kownacki stwierdzili, że „kultura organizacyjna jest to zbiór 
dominujących wartości i norm postępowania charakterystycznych dla danej 
organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości i przeja-
wiający się poprzez artefakty – zewnętrzne, sztuczne twory danej kultury”15.

Następnym czynnikiem, który miał wpływ na kształtowanie się zarządza-
nia w ujęciu historycznym, są siły ekonomiczne. Wiązały się one z określo-
nymi systemami gospodarczymi i trendami rozwojowymi. Pod wpływem sił 
ekonomicznych kształtowały się rozmaite obszary zarządzania, na przykład 
analiza otoczenia, planowanie strategiczne czy projektowanie organizacji16.

11 Tamże, s. 68–69.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 G. Hofstede, G.J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 16–19.
15 M. Kostera, S. Kownacki, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] Zarządzanie. 

Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 299.

16 L. Donaldson, Th e Ethereal Hand. Governance Th eories of Justice and Liberty, „Journal of 
Management”, kwiecień 1988, s. 277–298, [za:] R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 69.
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R.W. Griffi  n stwierdza, że „polityka rządu wobec regulacji działalno-
ści gospodarczej odgrywa ważną rolę dla sposobu, w jaki zarządzane są 
organizacje”17. Tenże badacz podkreśla, iż „teoria zarządzania odnosząca się 
do fi rm działających w silnie regulowanych gałęziach, jak np. usługi zakładów 
użyteczności publicznej, znacznie różni się od teorii dotyczącej (...) fi rm dzia-
łających w mniej regulowanych gałęziach”18.

Te trzy siły: społeczne, ekonomiczne i polityczne sprawiły, że zarządzanie 
w pewnych przejawach pojawiło się już w starożytności. Dla wzniesienia wiel-
kich budowli w starożytnym Egipcie konieczne było wystąpienie co najmniej 
trzech funkcji zarządzania: planowania, organizowania i kontrolowania.

Sumerowie już 5 tysięcy lat temu posiadali regulacje prawne dotyczące rzą-
dzenia państwem. Wznosili zigguraty, stworzyli pismo piktografi czne, prze-
kształcone w klinowe. Stworzyli i rozwinęli astronomię, matematykę, medy-
cynę, literaturę.

Babilończycy posiadali znakomicie zorganizowane państwo, które w cza-
sach Hammurabiego zyskało prawodawstwo spisane w kodeksie obejmującym 
282 przepisy ujęte w następujące rozdziały: wymiar sprawiedliwości, wykro-
czenia przeciwko własności, ziemia i zabudowania, kupcy i agenci handlowi, 
kobiety, małżeństwo, własność rodzinna i dziedziczenie, pobicie i uszkodzenie 
ciała, wynagrodzenie za świadczenia zawodowe i odszkodowania, rolnictwo, 
stawki najmu, własność i sprzedaż niewolników.

Wydaje się, że Aleksander Wielki zawdzięcza błyskotliwe sukcesy militar-
ne posługiwaniu się strukturą sztabową w organizowaniu armii i prowadzeniu 
działań wojennych. Cesarstwo rzymskie jest przykładem znakomicie rozwinię-
tych struktur, które były na tyle silne, że nie mogła ich zniszczyć nawet osoba 
niepoczytalna, stojąca na czele tychże struktur (przykład Kaliguli jest tu wielce 
znamienny). Cesarstwo rzymskie zawdzięcza swą siłę także znakomicie rozwi-
niętym strukturom, które ułatwiały obieg informacji, a jego poczta jest przykła-
dem jednej z najsprawniej działających organizacji świata starożytnego19. 

Ślady dawnych struktur organizacyjnych starożytnego Rzymu można po-
dziwiać, oglądając nie tylko pozostałe z dawnych wieków budowle, ale także 
patrząc na plany budowlane, bowiem wiele miast europejskich zbudowano, 
wzorując się na dawnych obozach rzymskich (castrum romanum). Trewir czy 
Strasburg to właśnie takie widome ślady działań organizacyjnych i zarząd-
czych starożytnych Rzymian.

Równie znakomicie zarządzane było cesarstwo chińskie, o czym przekonu-
je lektura nauk Konfucjusza. Był on chińskim urzędnikiem, ale też fi lozofem 

17 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 69.
18 Tamże.
19 Z. Bajka, Historia mediów, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2008, s. 11.
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i nauczycielem. Około 500 r. p.n.e. uczniowie spisali jego nauki, w tym także 
te dotyczące zarządzania. U ich podstawy legły następujące założenia: 1. nie-
równoprawne stosunki międzyludzkie są czymś normalnym, 2. rodzina jest 
modelem wszelkiej organizacji, 3. ludzie powinni traktować bliźnich tak, jakby 
chcieli, by traktowano ich samych, 4. ludzie powinni się kształcić, ciężko pra-
cować i nie wydawać więcej, niż potrzeba. 

Pierwsze europejskie wzmianki odnoszące się do zarządzania pojawiły się 
w starożytnej Grecji. Na temat praktyk i sposobów zarządzania pisał Sokra-
tes. Platon wskazał na zalety specjalizacji pracy, która w prostej linii prowadzi 
do wniosku, kto winien sprawować rządy w państwie20. Pisze Platon expressis 
verbis: „A następnie czym byśmy się powinni zająć? Czy nie tym, którzy z nich 
będą rządzili, a którzy będą rządzeni? – No może. – Że ci, co rządzą, powinni 
być starsi, a rządzeni młodsi, to jasne? – Jasne. – I że to ma być elita spośród 
nich? – I to”21.

Zasługą Arystotelesa z kolei jest wyróżnienie części składowych każde-
go ustroju, które wskazał w księdze IV Polityki. Są to następujące czynniki22: 
obradujący, rządzący, sądzący. Dokładnie Arystoteles sformułował to tak: 
„Wszystkie ustroje mają trzy części składowe. (...) Jedną z tych trzech części 
jest czynnik obradujący nad sprawami państwowymi, drugą czynnik rządzący 
(wchodzi przy tym w rachubę, jakie winny być urzędy, jaki ich zakres władzy 
i jaki sposób ich obsadzania), trzecią zaś czynnik sądzący”23. Jasno z tego wy-
nika, że przypisywanie Monteskiuszowi pierwszeństwa autorstwa koncepcji 
trójpodziału władzy w państwie jest nieuzasadnione.

W księdze VII Arystoteles wskazał naczelne zadania państwa. Głównym 
wskazaniem tych działań państwowych winno być szczęście i dobro człowie-
ka24. Ta teleologiczność dążeń jest dla Arystotelesa jądrem i sensem ludzkiego 
działania, w tym także rządzenia („rozumny człowiek z konieczności dąży do 
celu, który za lepszy zostanie uznany, a stosuje się to nie tylko do każdego czło-
wieka, lecz i do państwa w ogóle”25). Wydaje się, że to przesłanie Arystotelesa 
winno się odnosić także do organizacji, i to na wszystkich szczeblach, nie tylko 
tych najwyższych.

20 Platon, Państwo, Wyd. DeAgostini Polska, Warszawa 2002, s. 156–157; D. Wren, Th e Evo-
lution of Management Th eory, Wiley, New York 1987; tenże, Management History: Issues and 
Ideas for Teaching and Research, „Journal of Management” 1987, s. 339–350, [za:] R.W. Griffi  n, 
dz. cyt., s. 70–72.

21 Platon, dz. cyt., s. 156–157.
22 Arystoteles, Polityka, Wyd. DeAgostini Polska, Warszawa 2002, s. 197–198.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 305.
25 Tamże, s. 306.
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W tej samej księdze VII Arystoteles wskazał naczelne zadania państwa. Są 
to: obrona, zarząd, wymiar sprawiedliwości, służba boża26. W sprawie zarządza-
nia państwem Arystoteles pisał: „z natury rzeczy młodych cechuje siła, starych 
zaś rozum – pożyteczną i słuszną wydaje się rzeczą, by te zadania (tj. zarząd 
państwa) między nich rozdzielić”27. Wydaje się, że we współczesnej Polsce więk-
szość zarządzających o tych mądrych radach Arystotelesa i Platona zapomnia-
ła. Wystarczy przewertować ogłoszenia w dziale praca którejkolwiek gazety, by 
przekonać się, że większość oferuje pracę w „młodym dynamicznym zespole”. 
Tak jakby wszyscy dojrzali ludzie gdzieś z Polski wyjechali. Tymczasem wiele 
opracowań wskazuje, że osoby starsze posiadają nie gorsze kwalifi kacje od mło-
dych, a mają przy tym rzecz niedostępną młodym – doświadczenie.

R.W. Griffi  n wskazuje na kilka obiektywnych przyczyn, które spowodo-
wały, że przez całe wieki nie wykształciła się refl eksja naukowa odnosząca się 
do zarządzania. Przez stulecia czynności związane z tym, co dziś określamy 
jako zarządzanie, spełniały wymogi efektywności. Państwo jako organizacja 
miało możliwość nakładania podatków w praktycznie dowolnej wysokości 
i w zasadzie nie musiało się przed nikim rozliczać z przypadków ewentualnego 
marnotrawstwa. Po wtóre, aż do końca XVII w. organizacje gospodarcze były 
bardzo nieliczne. Ich wręcz lawinowy przyrost wiązał się z czasami rewolucji 
przemysłowej. Wreszcie po trzecie, początki organizacji gospodarczych cecho-
wało raczej przetrwanie, a nie rozwój czy wręcz ekspansja. Można by wskazać 
przykład rodziny jako instytucji, której podstawową troską było przetrwanie28. 

Dopiero wynalazki techniczne oraz nowe technologie, które znalazły zasto-
sowanie w XIX w., spowodowały, że zdroworozsądkowy sposób rozwiązywania 
problemów organizacyjnych przestał wystarczać. Pierwszą próbą naukowego 
opracowania zagadnień związanych z zarządzaniem organizacjami była wyda-
na w 1832 r. praca profesora matematyki Uniwersytetu w Cambridge, Charle-
sa Babbage’a, zatytułowana On the Economy of Machinery and Manufactures, 
w której zwracał on uwagę na sprzeczność między rozwijającą się techniką 
a przestarzałymi formami organizacji pracy29. Do grupy pionierów zarządza-
nia należy zaliczyć także Roberta Owena, który bodaj jako pierwszy dostrzegał 
znaczenie zasobów ludzkich w organizacji. Przed nim robotnicy traktowani 
byli podobnie jak maszyny czy sprzęt techniczny. R. Owen określany jest czę-
sto jako socjalista utopijny, ale jego rachuby względem zasobów ludzkich wy-
nikały z czystego rachunku ekonomicznego. W należącej do niego fabryce Lew 
Lenark Mills wprowadzał rewolucyjne jak na owe czasy rozwiązania. Zakładał 
on, że lepsze traktowanie robotników będzie skutkowało wzrostem wydajności 

26 Tamże, s. 323, 329.
27 Tamże, s. 326.
28 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 71.
29 M. Bielski, dz. cyt., s. 7.
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pracy30. R. Owen swoimi pomysłami wyprzedził własną epokę. Do jego idei 
powrócono znacznie później, kiedy wykształciło się behawioralne podejście 
do zarządzania31. Równie interesujące eksperymenty przeprowadzali w tam-
tym czasie James Watt i Matthew R. Boulton. Przedmiotem ich badań była 
między innymi lokalizacja fabryki w zależności od popytu, a także badania 
samego rynku32.

1.2. Zarządzanie jako dyscyplina naukowa

Uprzednio przywołano kilka najbardziej charakterystycznych defi nicji za-
rządzania, które kładą nacisk na rozmaite aspekty tego procesu. Tymczasem 
narodziny zarządzania jako dyscypliny naukowej miały nad wyraz utylitarny 
charakter.

Rozwój społeczny na przełomie XIX i XX w. wymagał ciągłego zwiększania 
produkcji. Wyczerpanie się metod ekstensywnych spowodowało wzrost presji 
na szukanie nowych czynników zwiększających produkcję. Badacze zwróci-
li się ku analizie procesów zarządzania jako potencjalnej przesłance mogącej 
sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Każda potrzeba powoduje, że prędzej czy 
później znajdują się tacy, którzy będą usiłowali jej sprostać. Pierwszym, któ-
ry tego dokonał, był Frederick W. Taylor. On także jest uznawany za twórcę 
określenia „zarządzanie naukowe”. O wadze, jaką zaczęto w owym czasie przy-
kładać do procesów zarządzania, niech świadczy fakt, że w 1912 r. otrzymał 
on zaproszenie do amerykańskiego Kongresu, by objaśnić deputowanym, na 
czym polega istota jego badań. Wydaje się, że przy narodzinach dyscypliny 
zwanej zarządzaniem nie dokonywano rozróżnienia na procesy nakierowa-
ne na działalność biznesową i publiczną. Określenia zasady zarządzania użył 
po raz pierwszy matematyk w Hamilton College, późniejszy laureat Pokojo-
wej Nagrody Nobla Elihu Root, który będąc sekretarzem w rządzie Teodora 
Roosevelta, zdał sobie sprawę z wagi sprawnego zarządzania w funkcjonowa-
niu państwa. W jego konkretnym przypadku zasady zarządzania odnosiły się 
do katalogu spraw związanych z modernizacją armii amerykańskiej33. Jeden 
z najwybitniejszych XX-wiecznych badaczy procesów zarządzania, P. Drucker, 
twierdził, że 90% problemów, którymi zajmuje się organizacja, jest natury 

30 S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Opol-
skiego, Opole 2009, s. 10.

31 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 71–72.
32 Z. Mikołajczyk, Metody organizowania pracy w warunkach nowoczesnego przemysłu, 

PWE, Warszawa 1973, s. 32.
33 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 87.
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ogólnej, a pozostałe 10% determinowane jest misją, historią, kulturą i termi-
nologią specyfi czną dla danej organizacji34.

W tym historycznie pierwszym, klasycznym zarządzaniu wykształciły 
się dwa nurty: 1. naukowego zarządzania; 2. zarządzania administracyjnego. 
Upraszczając zagadnienie, można by stwierdzić, że o ile ten pierwszy nurt 
skoncentrował się na zwiększeniu wydajności organizacji poprzez usprawnie-
nie pracy robotników, o tyle drugi wskazywał na te aspekty działania osób kie-
rujących organizacją, które mogą przyczynić się do usprawnienia całej orga-
nizacji. F.W. Taylor i inni przedstawiciele (Henry Gantt, Harrington Emerson, 
Frank Gilbreth, Lillian Gilbreth i in.) tego nurtu postulowali rozdrobnienie 
pracy, którego wynikiem był wzrost wydajności. Z kolei Henri Fayol opracował 
zasady sprawnego zarządzania, w których wskazywał m.in. na jedność rozka-
zodawstwa i jedność kierownictwa. Jego osiągnięcia były rezultatem własnych 
doświadczeń w przemyśle francuskim. Był pierwszym, który wskazał spe-
cyfi czne funkcje kierownicze odnoszące się do: planowania, organizowania, 
przewodzenia i kontrolowania35. Większość badaczy procesów dotyczących 
organizacji i zarządzania po dziś dzień opiera się na tej systematyce. W nurcie 
administracyjnym należy wymienić również dokonania Maxa Webera, któ-
rego badania dotyczące biurokracji stworzyły podwaliny współczesnej teorii 
organizacji36. Należałoby wskazać także osiągnięcia Lyndalla Urwicka, który 
starał się łączyć osiągnięcia zarządzania naukowego z dorobkiem H. Fayola 
i innych przedstawicieli nurtu administracyjnego37.

W opozycji do klasycznego zarządzania narodził się nurt behawioralny. 
Przyczyn jego powstania należy szukać w zahamowaniu w owym czasie dal-
szego wzrostu wydajności pracy. Rozdrobnienie pracy zaproponowane przez 
F. Taylora i innych przedstawicieli zarządzania klasycznego w istocie zwiększy-
ło wydajność, ale po jakimś czasie przestawała ona rosnąć, a niekiedy nawet się 
obniżała. Właściciele fabryk szukali wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Stąd 
badania Eltona Mayo, Hugona Münsterberga, Fritza J. Roethlisbergera, z któ-
rych jednoznacznie wynikało, że człowiek w organizacji nie jest i nie może być 
traktowany jako trybik czy dodatek do maszyny. Tak rodzi się ruch human 
relations, którego przedstawiciele, tacy jak Mary P. Follett czy Chester I. Bar-
nard, jednoznacznie rozprawiają się z koncepcją „człowieka ekonomicznego” 
(homo oeconomicus, economic man), proponowaną przez teoretyków nurtu 
klasycznego38. W tym nurcie pojawiają się prace Douglasa McGregora formu-
łującego teorie X i Y oraz zaproponowana przez Abrahama Maslowa w 1943 r. 

34 P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza, Warszawa 2000, s. 8.
35 P.K. Pringle, M.F. Starr, dz. cyt., s. 4.
36 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 77.
37 Tamże.
38 P.K. Pringle, M.F. Starr, dz. cyt., s. 7.
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teoria, wedle której motorem ludzkiego działania są potrzeby, które układają 
się w pewną hierarchię. U jej dołu znajdują się potrzeby fi zjologiczne, powyżej 
szacunku i przynależności, a na samym szczycie tej piramidy jest potrzeba sa-
morealizacji (por. Rysunek 1. Piramida potrzeb wg A.H. Maslowa). 

Dopełnieniem teorii X i Y D. McGregora była zaproponowana przez Wil-
liama G. Ouchiego w 1981 r. teoria Z39, która była próbą adaptacji japońskich 
sposobów zarządzania do amerykańskich realiów. Kanwą jej stworzenia był 
opis zakładu montażowego General Motors w miejscowości Flint. Jego istota 
sprowadza się do stwierdzenia, że „zaangażowani pracownicy są kluczem do 
zwiększonej produktywności”40. Książka W. Ouchiego zatytułowana Th eory Z. 
How American Business Can Meet the Japanese Challenge41 stała się na rynku 
amerykańskim bestsellerem i spowodowała, że wiele amerykańskich przed-
siębiorstw naśladowało japońskie fi rmy, choć był to sposób zarządzania przy-

39 D.F. Herrick, Media Management. In the Age of Giants, Iowa State Press, Ames 2003, s. 90.
40 W.G. Ouchie, Th eory Z. How American Business Can Meet the Japanese Challenge, Addi-

son-Wesley, Reading 1981, s. 4.
41 Por. tamże.

Rysunek 1. Piramida potrzeb wg A.H. Maslowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Instytut Wyd. PAX, 
Warszawa 1990, s. 72–102.
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stosowany do zupełnie innej kultury organizacyjnej. Stąd pewne elementy 
pomijano, a inne kopiowano. Na przykład pozwalano pracownikom fabryk 
wykonywać w ciągu zmiany kilka różnych zadań zamiast jednego. Istotnym 
czynnikiem zarządzania stało się zaufanie do pracowników czy troska o ich 
problemy. Na przykład poprawiono warunki pracy, umacniano w pracowni-
kach poczucie ich wartości, a także umożliwiano rozwój relacji społecznych 
w fi rmie42 i sprzyjano mu.

Warto zauważyć, że różnorodne spojrzenia odnoszące się do zarządzania 
nie muszą się wykluczać ani być wzajemnie sprzeczne. Próbą integracji róż-
nych nurtów zarządzania jest podejście systemowe, traktujące organizację jako 
pewien system wzajemnie powiązanych z sobą elementów funkcjonujących 
jako całość43, przy czym systemy otwarte, w przeciwieństwie do zamkniętych, 
wchodzą w interakcje z otoczeniem, a cechą charakterystyczną każdego syste-
mu jest zjawisko synergii. Oznacza ono, że w ramach jakiegoś systemu dwa 
współpracujące z sobą podsystemy mogą osiągnąć więcej, niż wynosiłaby suma 
produkcji każdego z nich, gdyby pracowały osobno44. Włodzimierz Piotrow-
ski słusznie zauważa, że badacze zajmujący się podejściem systemowym mają 
skłonność do nadmiernej formalizacji języka opisu badanych zjawisk. Poprzez 
modele (najczęściej modele ekonometryczne) nie widzą aspektów jakościo-
wych badanych zjawisk45. Wydaje się, że tę ułomność systemowego widzenia 
w zarządzaniu może zniwelować spojrzenie humanistyczne, które za modelami 
i zależnościami matematycznymi dostrzega człowieka w organizacji. Przykłady 
takiego spojrzenia, choć nieliczne, są dostępne w literaturze przedmiotu46.

W naukach o zarządzaniu istotną rolę odgrywa spojrzenie sytuacyjne, we-
dle którego każda organizacja jest jedyna w swoim rodzaju. Stąd przedstawicie-
le tego nurtu uważali, że nie ma uniwersalnych narzędzi zarządczych. Zwolen-
nicy sytuacyjnego spojrzenia na zarządzanie są zdania, że zachowania kadry 
kierowniczej winny być determinowane daną sytuacją, a nie uniwersalnymi 
dogmatami. Jedynie talent, wiedza i doświadczenie menedżerów mogą spro-
stać wyzwaniom, które przynosi danej organizacji każda następna sytuacja47.

Jakie zatem współczesny świat przynosi wyzwania, które determinować 
będą zarządzanie w XXI w.? Trzy najistotniejsze determinanty to, jak się wy-

42 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 90.
43 R.L. Ackoff , O system pojęć systemowych, „Prakseologia” 1973, nr 2.
44 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 87.
45 W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] Za-

rządzanie. Teoria..., s. 713.
46 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne...; modele ekonometryczne re-

gionalnego radia publicznego i próba objaśnienia badanych zjawisk także poprzez pryzmat ja-
kościowy, humanistyczny.

47 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 89.
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daje: globalizm, informacyjność i sieciowość. Każdy z tych trzech czynników 
wymusza na organizacjach zupełnie nowe zachowania, które nie do końca są 
przewidywalne. To powoduje, że zarządzanie staje się mgławicowe, niepew-
ne. Gary Hamel pisze nawet o końcu zarządzania48. Zakwestionowanie sta-
rych paradygmatów musi – siłą rzeczy – prowadzić do poszukiwania nowych. 
Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska i Monika Wań-
tuchowicz piszą: „Zarządzanie należy do dyscyplin wieloparadygmatycznych. 
Szczególne znaczenie mają one dla menedżerów, gdyż zawierają się w nich 
zestawy praktyk czy też wytycznych, które określają zachowania oraz wskazu-
ją, w jakim kierunku należy zmierzać”49. Ci sami autorzy odnoszą owe para-
dygmaty do systemów zarządzania postrzeganych w ujęciu zaproponowanym 
przez Roberta Kaplana i Davida Nortona, którzy pod tym pojęciem rozumieją: 
„Zintegrowany zespół procesów oraz narzędzi, które przedsiębiorstwo używa 
dla rozwoju swojej strategii, jej przełożenia na działania operacyjne oraz dla 
monitorowania i usprawniania ich efektywności”50.

Wspomniani autorzy: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska 
i M. Wańtuchowicz wskazują na jeden szczególny paradygmat współczesności 
– sustainability. To pojęcie często kojarzone jest z ekologią, jednakże w prakty-
ce zarządzania jest zdolnością organizacji do ciągłego odradzania się w hiper-
dynamicznym otoczeniu. Wspomniani autorzy defi niują sustainability jako 
„zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego: 1. uczenia się, 2. adaptacji i rozwoju, 
3. rewitalizacji, 4. rekonstrukcji, 5. reorientacji dla utrzymania trwałej i wy-
różniającej się pozycji na rynku poprzez oferowanie ponadprzeciętnej warto-
ści nabywcom dziś i w przyszłości (zgodnej z paradygmatem innowacyjnego 
wzrostu), dzięki organicznej zmienności konstytuującej modele biznesowe, 
a wynikającej z kreowania nowych możliwości i celów oraz odpowiedzi na nie, 
przy równoważeniu interesów różnych grup”51. Na okładce cytowanej mono-
grafi i znajduje się rysunek, który bodaj najpełniej oddaje istotę sustainability. 
Przedstawia on mianowicie wagę. Na jednej szali znajduje się sustainability, 
a na drugiej zawieszone są: zaufanie, zmiana, wirtualizacja, przywództwo, kul-
tura, wiedza, innowacje, wartość. Waga pozostaje w równowadze. I to – jak się 
wydaje – jest dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań.

48 G. Hamel, Zarządzanie jutra, Wyd. Red Horse, Warszawa 2008, s. 9.
49 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biz-

nesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. 
Poltext, Warszawa 2010, s. 20.

50 R.S. Kaplan, D.P. Norton, Mastering the Management System, „Harvard Business Review” 
1986, 86 (1), s. 64.

51 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, dz. cyt., s. 26–27.



34 Część I

1.3. Zarządzanie w ujęciu humanistycznym

Niektórzy badacze zajmujący się problemami zarządzania przychylają się do 
opinii, że – w niejakim uproszczeniu rzecz ujmując – zarządzanie w naukach 
ekonomicznych odnosi się do organizacji nastawionych na zysk, natomiast za-
rządzanie w naukach humanistycznych obrało sobie za przedmiot badań or-
ganizacje niekomercyjne. Wydaje się, że takie ujęcie problemu jest nie tylko 
trywialne, ale i mylące, choć niektórzy badacze taki podział uważają za jak 
najbardziej uprawniony. R.W. Griffi  n wyróżnia organizacje: 1. nastawione na 
zysk, 2. nienastawione na zysk52. O tych pierwszych pisze: „większość naszej 
wiedzy o zarządzaniu pochodzi z dużych organizacji nastawionych na przy-
noszenie zysku, ponieważ ich egzystencja od dawna zależy od sprawności 
i skuteczności”53. W kwestii tych drugich zaś konstatuje: „Podstawowym zada-
niem organizacji nienastawionej na zysk są często takie nieuchwytne cele jak: 
wykształcenie, usługi socjalne, bezpieczeństwo publiczne i wypoczynek”54. Do 
takich organizacji zalicza R.W. Griffi  n między innymi: pocztę amerykańską, 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, harcerstwo, galerie sztuki, muzea i sy-
stem rozgłośni publicznych55. Jednakże humanistyczne ujęcie zarządzania wy-
daje się być zagadnieniem bardziej skomplikowanym i trudno je rozpatrywać 
w tak prostej, by nie rzec prostackiej, dychotomii. 

Talcott Parsons w swoich rozważaniach idzie jeszcze dalej. Jego zdaniem, 
racjonalne i dalekowzroczne zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze 
każdego narodu, która tworzy ramy dla ludzkich potrzeb, dążeń i pragnień. 
To właśnie kultura nadaje sens ludzkiemu działaniu (w tym także zarządzaniu) 
i sprzyja przyjmowaniu przez jednostki określonych norm i wartości56.

W Polsce nauki o zarządzaniu zostały zdominowane przez badaczy wywo-
dzących się z nurtu ekonomicznego. Twórca polskiej szkoły zarządzania w kul-
turze, Emil Orzechowski57, ma w tej mierze osąd jeszcze ostrzejszy. Na pod-
stawie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną, 
która wizytując Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, stwierdziła: 
„Nie wydaje się, żeby ta specjalność (zarządzanie kulturą) mogła być uznana 
za studia prowadzone w ramach kierunku ekonomicznego”58, E. Orzechowski 

52 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 58–61.
53 Tamże, s. 58.
54 Tamże, s. 60.
55 Tamże.
56 T. Parsons, Struktura społeczna a osobowość, PWE, Warszawa 1969, s. 112–113.
57 Staraniem prof. dr. hab. E. Orzechowskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecz-

nej ma jako jedyny w Polsce uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

58 E. Orzechowski, Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem. O zarządzaniu kul-
turą i szkolnictwem wyższym, Wyd. Attyka, Kraków 2009, s. 12.
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ripostował: „(...) jeśli przyjąć, że podstawowym motywem (i sensem) aktyw-
ności w jakiejkolwiek sferze życia społecznego jest działanie dla dobra czło-
wieka i grup ludzkich tworzących ową strukturę, to sprowadzanie istoty rzeczy 
do wymiaru li tylko »ekonomicznego« jest totalną bzdurą”59.

Zarządzanie w ujęciu humanistycznym stawia człowieka w centrum tego 
procesu jako podmiot i istotę owego działania (pisano już o tych zagadnieniach 
we wcześniejszej części tego rozdziału). Wedle tej koncepcji to nie tyle normy 
produkcyjne prowadzą do realizacji celów organizacji, ile człowiek chcący i ma-
jący wolę je realizować. Barbara Kożuch pisze: „W nurcie klasycznym (zarzą-
dzania; dop. autora) człowiek był traktowany instrumentalnie na podstawie ste-
reotypu człowieka ekonomicznego (homo oeconomicus), biernego wykonawcy 
zadań, na którego należy oddziaływać za pomocą bodźców materialnych. Wpro-
wadzenie elementów humanistycznych do zarządzania, w tym przyjęcie kon-
cepcji człowieka społecznego (homo socius), charakteryzuje nurt behawioralny. 
Zgodnie z tą koncepcją stosunki interpersonalne są bardzo silnym źródłem 
zachowań ludzkich”60. Z tymi poglądami współbrzmią słowa Piotra Górskiego, 
który uważa, że istotne znaczenie dla rozróżnienia zarządzania ekonomiczne-
go od humanistycznego ma perspektywa przyjęta przez samego badacza. Jego 
zdaniem, te aspekty, które są mierzalne, winny być rozpatrywane w perspek-
tywach ekonomicznych, natomiast te, które dotyczą wartości niemierzalnych, 
jakimi w swoich działaniach kierują się członkowie organizacji, winny być 
rozpatrywane w kontekście zarządzania humanistycznego61. P. Górski jest zda-
nia, że przyjęcie perspektywy humanistycznej w naukach o zarządzaniu miało 
dwojakiego rodzaju przyczyny: „Pierwsze miały swe źródło w praktyce zarzą-
dzania; uwzględnianie założeń dostarczanych opartej na nich wiedzy okazało 
się niewystarczające w działaniu. W ten sposób zwrócono uwagę na motywacje 
i potrzeby pracowników czy więzi w grupie pracowniczej. Drugie były rezulta-
tem wykorzystania wiedzy do wyjaśniania problemów organizacyjnej rzeczywi-
stości, dostarczanej przez inne dyscypliny, a które dotąd zajmowały się innymi 
problemami badawczymi”62. Za wzór takich dyscyplin badawczych autor podaje 
historię, antropologię kulturową czy językoznawstwo, które stały się użyteczne 
przy opisie procesów komunikacyjnych czy zmian w organizacjach. Były one 
także użyteczne do opisu wartości istotnych dla badanej organizacji.

B. Kożuch zwraca też uwagę na kwestię, która z punktu widzenia rozważań 
zawartych w niniejszej monografi i jest niezwykle istotna. Stwierdza mianowi-

59 Tamże.
60 B. Kożuch, Współczesny humanizm organizacyjny. Zarys problematyki, [w:] Komunikacja 

i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 16.
61 P. Górski, Zarządzanie i nauki o zarządzaniu w perspektywie humanistycznej, [w:] tamże, 

s. 25–26.
62 Tamże.
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cie, że dopiero w ostatnim ćwierćwieczu pojawiły się koncepcje zarządzania 
przedsiębiorstwami, które ujmowały ludzi w kontekście całego systemu i odpo-
wiednich podsystemów organizacyjnych63. Wprawdzie autorka uważa, że nurt 
systemowy wprowadził stereotyp człowieka racjonalnego, który na podstawie 
rachunku zysków i strat podejmuje decyzje, a tymczasem – zdaniem B. Kożuch 
– „ludzie działają spontanicznie, podejmują decyzje i działają w chaosie i w nie-
przewidywalnych warunkach, najczęściej kierując się uczuciami i emocjami”64. 
Jednak – jak się wydaje – nie unieważnia to i nie pozbawia siły badawczej ujęcia 
systemowego. Wprowadza ono bowiem w ten „chaos” pewien porządek, co nie 
znaczy, że czynnik ludzki w ujęciu systemowym jest nieistotny. Tadeusz Pszczo-
łowski podkreśla, że „teoria organizacji zajmuje się organizacjami będącymi sy-
stemami złożonymi z ludzi wyposażonych w aparaturę, których łączą określone 
więzi”65. Marcin Bielski zauważa, że „systemowa interpretacja organizacji (...) 
traktuje ją jako system zachowujący się rozmyślnie, tzn. zdolny także do kory-
gowania swych celów, a nawet całkowitej ich zmiany i przetrwania po zreali-
zowaniu celów pierwotnie zakładanych”66. Ten sam badacz snuje interesujące 
rozważania dotyczące związków pomiędzy kulturą a organizacjami, wywiedzio-
nych z badań jednego z najwybitniejszych polskich etnologów i antropologów 
kulturowych Bronisława Malinowskiego, który uważał, podobnie jak większość 
badaczy zajmujących się zagadnieniami zarządzania, że ludzie organizują się 
po to, by osiągnąć cel. W każdej zbiorowości, zarówno prymitywnej, jak i cy-
wilizowanej, zachowania organizacyjne tworzą struktury, których podstawową 
jednostką jest instytucja. Według B. Malinowskiego każde zjawisko kulturowe 
jest równocześnie zjawiskiem organizacyjnym, ale też trudno wyobrazić sobie 
organizację bez rozmaitych przejawów kulturowych. Uczony dowodził, że czło-
wiek w odróżnieniu od innych istot żywych, by zaspokoić swoje potrzeby, two-
rzy nowe, wtórne środowisko, które „stale reprodukowane i utrzymywane jest 
właśnie samą kulturą”, dzięki niej człowiek osiąga swoje cele i może poziom życia 
wyższy niż zwierzęcy. B. Malinowski starał się za pomocą analizy funkcjonalno-
-instytucjonalnej udowodnić uniwersalizm zjawisk kulturowych67 (Rysunek 2. 
Stałe składniki instytucji wg B. Malinowskiego).

Ta analiza funkcjonalno-instytucjonalna pozwoliła stworzyć model, który 
według B. Malinowskiego objaśnia istotę organizowania się ludzi. Z a s a d a 
n a c z e l n a  – system wartości, który przesądza o tym, że ludzie chcą się or-

63 B. Kożuch, dz. cyt., s. 15.
64 Tamże, s. 18.
65 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Ossolineum, 

Wrocław 1978, s. 150.
66 M. Bielski, dz. cyt., s. 73.
67 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 29 i 52, 

[za:] M. Bielski, dz. cyt., s. 75–76.



37Geneza nauk o zarządzaniu

ganizować lub przystępować do istniejących organizacji. Pe r s o n e l  – tworzy 
go grupa ludzi zorganizowana wedle zasad wynikających z podziału pracy, 
podziału obowiązków, podziału funkcji, podziału władzy. No r my  – umie-
jętności techniczne, nakazy etyczne, obyczaje akceptowane i stosowane przez 
członków organizacji lub narzucone im siłą. Ur z ą d z e n i a  m a t e r i a l n e 
– substrat materialny wynikający z działalności przedsiębiorstwa. D z i a ł a l -
n o ś ć  – konkretne postępowanie członków organizacji wedle założonych 
reguł (każde działanie odchyla się od reguł, czyli ideału). Fu n k c j a  – cało-
ściowy wynik organizacji wywodzący się z przyjętej zasady naczelnej oraz za-
stosowanego algorytmu68.

Przedstawiciele nurtu humanistycznego w zarządzaniu słusznie zwracają 
uwagę, że nie wolno stosować uproszczonego, czarno-białego obrazu: zarzą-
dzanie ekonomiczne – złe, drapieżne, nastawione tylko na zysk oraz zarzą-
dzanie humanistyczne – dobre, mające na względzie interesy człowieka, jako 
ostatecznego benefi cjenta zarządzania, a nie tylko środka służącego do osiąga-
nia celu ekonomicznego (zysku). Taki czarno-biały, wypaczony obraz pojawia 
się w myśli o zarządzaniu już od co najmniej półwiecza. Wystarczy przywołać 

68 B. Malinowski, dz. cyt., s. 40–42, [za:] M. Bielski, dz. cyt., s. 75–76.

Rysunek 2. Stałe składniki instytucji wg B. Malinowskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Wyd. Książka i Wie-
dza, Warszawa 1958, s. 40–42.
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teorię X i Y D. McGregora, a z polskich badaczy M. Kosterę, Lecha Witkow-
skiego czy choćby Tadeusza Mendla, piszących o humanizacji procesów zarzą-
dzania69. Wydaje się, że celem każdego działania człowieka winien być rozwój 
w rozumieniu ontologicznym. I w tym sensie zysk niekoniecznie jest kategorią 
antyhumanistyczną. Pozwala on organizacji trwać. Dzięki zyskowi mogą być 
tworzone nowe miejsca pracy. Ba, dzięki niemu w ogóle są miejsca pracy. Nic 
samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Th eodor Fontane powiadał „Alles kommt
auf die Beleuchtung an” (Wszystko zależy od oświetlenia). Wydaje się, że ta 
myśl niemieckiego pisarza i poety dobrze oddaje istotę rozpatrywanych zagad-
nień odnoszących się do zarządzania.

Uprzednio wskazano już na historyczne ujęcie procesu zarządzania w ogó-
le. Tymczasem P. Górski dokonał interesującej analizy historycznej zarządza-
nia w perspektywie humanistycznej70. Punktem wyjścia do jego rozważań jest 
defi nicja zarządzania zaproponowana przez H. Fayola, że jest to sztuka bądź 
praktyka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia celu. Bywał on czę-
sto osiągany z pogwałceniem zasad efektywności. Despotyczny zarządca 
często zdążał, by użyć kolokwialnego określenia, „po trupach” do celu. Kolej-
nym etapem było – zdaniem P. Górskiego – wprowadzenie zasad efektywno-
ści. Dokonało się ono dwiema drogami: 1. poprzez rozwój gospodarki ryn-
kowej i stosowane przez rynek instrumenty, 2. poprzez racjonalizm łączący 
się z zastosowaniem reguł matematycznych oraz powstaniem nauk empirycz-
nych. Kryterium efektywności wiąże się z koncepcją homo oeconomicus, któ-
rej rodowód jest humanistyczny, wiązał się bowiem z przełomem w kulturze 
europejskiej, przejściem od średniowiecznego teokratyzmu do humanizmu, 
który w centrum stawiał człowieka. Człowiek renesansu swój rozum kierował 
w stronę przyrody. Brał w tym wzór z kultury antycznej Grecji i Rzymu. To 
na tym gruncie wyrasta homo oeconomicus71. Kiedy Adam Smith pisał swoje 
dzieło Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów72, miał na wzglę-
dzie nie tylko zdolność człowieka do posługiwania się rozumem, ale i respek-
towanie wartości moralnych. Jego dziełem jest także Teoria uczuć moralnych73, 
w której wprowadził pojęcie „współodczuwania” (sympathy). 

69 Por. M. Kostera, Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe, [w:] Zarządzanie. Te-
oria..., s. 419; L. Witkowski, Jak pokonać homo oeconomicus? (Problem specyfi ki zarządzania 
humanistycznego), [w:] Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problematyki badawczej 
i inspiracji metodologicznych, red. P. Górski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, 
s. 113–141; T. Mendel, Humanizacja procesów zarządzania w organizacjach XXI wieku, „Zeszy-
ty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, Poznań 2004, nr 48, s. 27–28.

70 P. Górski, dz. cyt., s. 26–29.
71 Tamże.
72 Por. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wyd. DeAgostini, 

Warszawa 2003.
73 Por. A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Wyd. PWN, Warszawa 1989.
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Narodziny kapitalizmu wytworzyły trzy postawy wobec kształtowanej 
przez zarządzających rzeczywistości. Pierwsza, proponowana przez Benjami-
na Franklina, była gloryfi kacją człowieka, który bierze sprawy we własne ręce 
(self-made man), wyrastała z ideałów protestantyzmu. Druga to koncepcja Jo-
sepha Schumpetera i pojęcie twórczego przedsiębiorcy, którego aktywność jest 
główną siłą rynkową. Tym dwóm koncepcjom Th orstein Veblen przeciwstawił 
swoją, klasy próżniaczej i przedsiębiorstwa74. Wprawdzie poglądy T. Veblena 
są dziś źródłem argumentacji dla wielu rozmaitych postaw i poglądów (na-
wet tak przeciwstawnych jak zwolenników oświeconych dyktatur i wolności 
genderowych), to jednak można znaleźć w nich nawoływania do upowszech-
niania cnót przedsiębiorców, które byłyby przeciwwagą dla drapieżności roz-
wijającego się kapitalizmu.

Kiedy na przełomie XIX i XX w. rodziła się koncepcja naukowego zarządza-
nia, wydawało się rzeczą oczywistą, że oparcie jej na zasadach efektywności, 
jako jedynej drodze prowadzącej do osiągnięcia celu, jaki stawia sobie orga-
nizacja, jest jak najbardziej zasadne. Instrumentarium zarządcze organizacje 
czerpały z ekonomii i inżynierii. Ważne było to, co można zmierzyć i wyliczyć: 
koszt, zysk, przychody, tracony czas pracy etc. Karol Adamiecki proponował, 
by czas pracy tak harmonizować, żeby jego strata była jak najmniejsza. Jednak-
że w odróżnieniu od koncepcji F.W. Taylora jego idee odnosiły się do racjona-
lizacji pracy zespołowej, a ich wynikiem były ogłoszone przez K. Adamieckie-
go w 1903 r. prawa75: 1. harmonii doboru, 2. harmonii działania, 3. harmonii 
duchowej. Zwłaszcza trzecie prawo ma kontekst ewidentnie humanistyczny. 
K. Adamiecki uważał, że w organizacji konieczna jest więź emocjonalna, łą-
cząca współpracujących z sobą ludzi76.

Te dwa podejścia do zarządzania (klasyczne vs. humanistyczne) są szcze-
gólnie widoczne we współczesnym przemyśle medialnym. Z jednej strony 
dziennikarstwo jako zawód twórczy wymaga kreatywnego rozwiązywania 
zadań, a z drugiej liczy się presja rynku i poszukiwanie za wszelką cenę wyż-
szych słupków oglądalności, słuchalności czy sprzedaży. Dobrą ilustracją tej 
dychotomii był R. Kapuściński, który wciąż podkreślał, że jest dziennikarzem, 
a nie pracownikiem mediów, choć doskonale zdawał sobie sprawę z przemian 
w nich się dokonujących77. To zależność globalna, charakterystyczna nie tylko 
dla Europy czy Polski. Do podobnych wniosków dochodzi James W. Redmond, 
zajmujący się na gruncie amerykańskim kwestiami zarządzania, zwłaszcza 

74 P. Górski, dz. cyt., s. 27–28.
75 Twórcy naukowych podstaw organizacji, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa 1972, s. 408–425.
76 Tamże.
77 B. Nierenberg, Kapuściński – ostatni romantyk dziennikarstwa, [w:] Ryszard Kapuściński, 

portret dziennikarza i myśliciela, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nie-
renberg, W. Furman, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 79–88.
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nurtu humanistycznego. Także on dostrzega konfl ikt pomiędzy „idealizmem” 
praktykujących swój zawód dziennikarzy a nastawionymi na zysk organiza-
cjami medialnymi, które ich zatrudniają78. Jeden z najbardziej znanych ame-
rykańskich dziennikarzy radiowo-telewizyjnych Edward Murrow kończył swe 
audycje słynnym zwrotem „Good night, and good luck”, który stał się jego zna-
kiem rozpoznawczym. Swego czasu stwierdził on, że jeden z podstawowych 
problemów z radiem i telewizją bierze się stąd, że usiłuje się połączyć w jedno 
trzy rzeczy, które zupełnie do siebie nie przystają: show-biznes, reklamę i in-
formacje79. Bycie zatem menedżerem w XXI w. to umiejętność łączenia tych 
z pozoru niedających się połączyć kwestii (szerzej będzie o tym mowa w roz-
dziale 7, Menedżerowie i dziennikarze). J.W. Redmond podkreśla, że współ-
czesne organizacje medialne winny posiadać umiejętność łączenia wymogów 
rzetelnego dziennikarstwa z komercyjnymi aspektami działania organizacji 
medialnych. Nadrzędną przesłanką staje się zaspokojenie potrzeb odbior-
ców. Wymaga to szczegółowego badania audytorium i takiego formowania 
oferty (formatowania), by zaspokajała potrzeby określonej grupy odbiorców. 
J.W. Redmond zastanawia się, jak we współczesnej Ameryce, gdzie wolność 
mediów stanowi jeden z rudymentów ustrojowych, ale zysk wypracowywany 
przez organizację medialną jest nadrzędną zasadą, która pozwala jej trwać, 
można zachować niezależność opinii, zwłaszcza kiedy jest to opinia dzienni-
karska, formułowana wbrew opinii ogółu80. Być może wymaga to ponownego 
defi niowania organizacji medialnych, jej zadań, a także tego, kim są jej intere-
sariusze (stakeholders).

Organizacje medialne winny być ze swej natury kreatywne. Konfl ikt jest 
nieodłączną cechą takich organizacji. Każdy ma inny pomysł na jego rozwiąza-
nie. M.P. Follet uważała, że konfl ikt w organizacji tworzy różnicę potencjałów, 
która może być dla niej korzystna. Na to nakładają się problemy natury ogól-
nej, a nawet globalnej, które zwłaszcza w przypadku organizacji medialnych, 
mają swoją szczególną wagę. Pokonywanie zatem wewnętrznych sprzeczności 
organizacji medialnej oraz silna konkurencja zewnętrzna wymuszają nowe 
sposoby zarządzania. Jednym z nich może być na przykład „zarządzanie przez 
przechadzanie się” (management by walking around). Wysiłek menedżerów 
nakierowany jest na zapewnienie lojalności wobec organizacji, na przekony-
wanie do wartości istotnych dla niej, na ciągłe uczenie się, na tworzenie siły 
organizacji poprzez rozproszenie i decentralizację. Taki zespół działań sprzyja 

78 J.W. Redmond, Issues in Human Relations Management, [w:] Handbook of Media Manage-
ment and Economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Routledge, New 
York 2006, s. 124.

79 A.M. Sperber, Murrow: His Life and Times, Ferundlich, New York 1986, s. 41.
80 J.W. Redmond, dz. cyt., s. 126–128.
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powstaniu kultury organizacyjnej, której cechą jest wysoka konkurencyjność81. 
Przy takim sposobie zarządzania organizacją medialną najistotniejszy wydaje 
się czynnik ludzki. Talent, wiedza i umiejętności zarówno menedżerów, jak 
i pracowników organizacji medialnych mogą być czynnikami, które pozwo-
lą zdobyć przewagę konkurencyjną w burzliwie zmieniającym się otoczeniu. 
Współczesne media, zwłaszcza media elektroniczne, stają się ponadnarodowe, 
a niektóre nabierają wymiaru globalnego. Służy temu globalna sieć interneto-
wa, która nawet najbardziej lokalnemu medium, ale dostępnemu w Internecie, 
przydaje cech globalności. Leslie Sklair na podstawie przeprowadzonych ba-
dań uznał, że istota rozpatrywania procesów globalizacyjnych nie polega na 
analizie integracji społeczno-gospodarczej państw narodowych, lecz na anali-
zie sposobu, w jaki fi rmy się globalizują, oraz badaniu relacji pomiędzy globa-
lizującymi się fi rmami a wyłaniającą się globalną elitą82. Punktem wyjścia do 
tych rozważań było dla L. Sklaira wyróżnienie trzech koncepcji globalizacji83:

1. państwa narodowe jako podstawowa jednostka analityczna,
2. praktyki transnarodowe oraz transnarodowe siły i instytucje,
3. zanik państw narodowych.

Najbardziej interesująca w koncepcji L. Sklaira jest obserwacja dotycząca 
wyłaniającej się elity globalnej. Ma to swoją szczególną wagę w odniesieniu 
do organizacji medialnych, bowiem produkt, który one oferują (bez wzglę-
du na poziom globalnego oferowania), ma szczególny charakter. Może być, 
i często jest, narzędziem wpływu społecznego, a nawet manipulacji. Stąd 
szczególna odpowiedzialność organizacji medialnych, a zwłaszcza osób nimi 
zarządzających. W tym ujęciu szczególnej wagi w odniesieniu do mediów na-
biera koncepcja korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (KOS). Jedną 
z pierwszych, i jak się wydaje wciąż nietracących swej aktualności, defi nicji 
tego pojęcia zaproponował już w latach 70. XX w. Keith Davis. Według niego 
jest to: „rozważenie przez fi rmę i jej odpowiedź na problemy wychodzące poza 
wąsko rozumiane ekonomiczne, techniczne i prawne wymogi w celu osiągnię-
cia korzyści społecznych równolegle z tradycyjnymi zyskami ekonomiczny-
mi poszukiwanymi przez fi rmę”84. Ta defi nicja wymaga pewnych objaśnień, 
bowiem wedle neoklasycznej teorii fi rmy, zaproponowanej przez Miltona 

81 Tamże, s. 135–136.
82 L. Sklair, Globalization: Capitalism and Its Alternatives, Oxford University Press, Oxford 

2002, [za:] M. Kostera, Zarządzanie w XXI w. Jakość. Twórczość. Kultura, Wyd. Profesjonalne 
i Akademickie, Warszawa 2010, s. 40.

83 Tamże, s. 37.
84 K. Davis, Th e Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities, „Aca-

demy of Management Journal” 16, s. 312–332, [za:] M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI w. 
Jakość. Twórczość. Kultura, Wyd. Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2010, s. 45.
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Friedmana, jest w niej sprzeczność. Apologeci teorii neoklasycznej uważają, że 
głównym celem każdej fi rmy winno być maksymalizowanie zysków. Tymcza-
sem wprowadzenie kategorii KOS zyski obniża. I tu dotykamy sporu pomię-
dzy zwolennikami teorii neoliberalnych i ich przeciwnikami, którzy są zdania, 
że niesłuszne jest koncentrowanie się jedynie na ekonomicznych aspektach 
działalności przedsiębiorstwa, i proponują koncepcję opartą na pojęciu inte-
resariuszy (stakeholders), którzy mogą być defi niowani jako: „każda grupa lub 
jednostka, która może mieć wpływ na osiągnięcie przez organizację jej celów 
i na którą osiągnięcie celów przez organizację wywiera wpływ”85. M. Kostera 
konstatuje, że zasady korporacyjnej odpowiedzialności społecznej w dużym 
stopniu polegają na zobowiązaniu się przez przedsiębiorstwo do przestrzega-
nia kodów etycznych, zawierających reguły postępowania etycznego, a odno-
szących się do działalności tejże fi rmy86. I w takim ujęciu pojęcie KOS winno 
znaleźć szczególne zastosowanie w organizacjach medialnych. W takim też 
znaczeniu zostaną zaprezentowane w rozdziale 8 (Strategie organizacji medial-
nych. Wartość dla odbiorców) wyniki badań R. Picarda oraz innych badaczy, 
odnoszące się do tworzenia wartości w organizacjach, w tym w organizacjach 
medialnych.

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym rozdziale, należy stwier-
dzić, że perspektywa humanistyczna w ujęciu systemowym wydaje się być jak 
najbardziej uprawnionym spojrzeniem na rozpatrywanie problemów związa-
nych z zarządzaniem mediami.

85 R.E. Freeman, D.L. Reed, Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate 
Governance, „California Management Review” 1983, 25/3, s. 88–106, [za:] M. Kostera, dz. cyt., 
s. 47.

86 M. Kostera, dz. cyt., s. 49.



2. Metodologia systemowa. Systemy i modele medialne

Metodologia systemowa jako sposób naukowego badania zrodziła się w latach 
30. XX w. za sprawą Ludwiga von Bertalanff y’ego, który jej zręby przedstawił 
podczas seminarium z fi lozofi i na Uniwersytecie w Chicago. Nie zrodziła się 
ona jednakże w próżni. Odwołanie do koncepcji systemów znajdziemy także 
u Gottfrieda W. Leibniza, Karola Marksa, Georga W.F. Hegla, Vilfreda Pare-
ta czy T. Parsonsa, a nawet u fi lozofów starożytnych. To przecież Arystoteles 
jest autorem stwierdzenia, że: „w przypadku wszystkich rzeczy, które posiadają 
wiele części i w których całość nie jest, jak to było, zwykłą stertą, ale czymś 
poza częściami, jest przyczyna; w odniesieniu do rzeczy materialnych w nie-
których przypadkach może nią być styk, w innych – spójność lub inna tego 
typu właściwość”1. Te słowa są powszechnie interpretowane jako zasadnicze 
dla teorii systemów, a oznaczają, że całość to coś więcej niż suma części składo-
wych. W. Piotrowski, mimo zastrzeżeń jakościowych odnoszących się do po-
dejścia systemowego2, nie wahał się stwierdzić: „Ten, kto patrzy na otaczający 
świat – także świat organizacji – przez systemowe okulary, dostrzega to, czego 
nie widzą inni”3.

2.1. Koncepcje systemowe

Za prekursora nowożytnej systemowej metody badania należy uznać L. von 
Bertalanff y’ego, który w artykule zatytułowanym Teoria systemów otwartych 
w fi zyce i biologii4 zaproponował, by badane obiekty traktować jako systemy 
otwarte, czyli „zbiór elementów powiązanych w taki sposób, że tworzą one 

1 Arystoteles, Metafi zyka, Wyd. DeAgostini Polska, Warszawa 2003, s. 337.
2 W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] 

Zarządzanie. Teoria..., s. 713.
3 Tamże, s. 693.
4 L. von Bertalanff y, Th e Th eory of Open Systems in Phisics and Biology, „Science” 1950, 

111, s. 23–29.
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pewną nową całość wyróżniającą się w otoczeniu”5. To określenie można by 
potraktować jako najbardziej ogólną defi nicję systemu. Sam Bertalanff y był 
zdumiony prostotą i uniwersalizmem zaproponowanej przez siebie metody 
badawczej. Pisał: „Jeżeli (...) stosownie zdefi niujemy pojęcie systemu, to zo-
baczymy, że istnieją modele, zasady, prawidła, które można stosować do syste-
mów uogólnionych niezależnie od ich szczególnego rodzaju, od ich elementów 
składowych oraz od »sił«, jakie w nich działają”6. Początkowo niedoceniana, 
ogólna teoria systemów szybko zyskała sobie zwolenników. Jej admiratorem 
był Kenneth Boulding, który pisał do Bertalanff y’ego: „(...) jakkolwiek wyszed-
łem od ekonomii i nauk społecznych, a nie od biologii, doszedłem do mniej 
więcej takiego samego wniosku co Pan: że istnieją zręby tego, co ja nazywam 
»ogólną teorią empiryczną« lub co występuje w Pana znakomitej terminolo-
gii pod nazwą »ogólna teoria systemów«, a co znajduje szerokie zastosowanie 
w różnych dyscyplinach”7. W odpowiedzi na te pochwały Bertalanff y stwier-
dził: „Ogólna teoria systemów powinna stać się ważnym narzędziem norma-
tywnym w nauce. Istnienie w różnych dziedzinach praw o podobnej struktu-
rze umożliwia wykorzystanie prostszych lub lepiej znanych modeli do zjawisk 
bardziej skomplikowanych i trudniejszych do wytłumaczenia”8.

K. Boulding, kontynuując swoje prace nad nową teorią, wyróżnił osiem 
typów systemów, od statycznych, takich jak kamień, poprzez proste mecha-
nizmy, jak krosno, do bardziej skomplikowanych, jak serwomechanizmy, aż 
do poziomu, na którym następuje oddzielenie życia od materii nieożywionej, 
i ostatecznie do człowieka i społeczności. Na tym poziomie K. Boulding wy-
różnił systemy społeczno-kulturalne9. Z tą klasyfi kacją, a zwłaszcza jej ostat-
nim poziomem, współbrzmi stwierdzenie Leszka Krzyżanowskiego, że nauki 
o organizacji i zarządzaniu obejmują „najwyższy szczebel rozwoju rzeczywi-
stości: społeczeństwo ludzkie”10. Jego obserwacje zaprowadziły go do nad wy-
raz humanistycznych wniosków. Według L. Krzyżanowskiego obiektem badań 
nie są w istocie systemy społeczne czy społeczno-techniczne, kulturowe etc., 
lecz „organizacje stworzone przez ludzi i dla ludzi”11. Wydaje się, że to właśnie 
ludzie winni korzystać z rezultatów właściwego doboru i odpowiedniego po-
łączenia wszystkich podsystemów wchodzących w skład określonego systemu. 

5 W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie..., s. 693.
6 L. von Bertalanff y, Ogólna teoria systemów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1984, s. 63.
7 Tamże, s. 43.
8 Tamże, s. 113.
9 Por. L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992, 

s. 165–170; A.K. Koźmiński, Analiza systemowa organizacji, PWN, Warszawa 1979, s. 23–26.
10 L. Krzyżanowski, dz. cyt., s. 166.
11 Tamże.
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Dzięki takiemu połączeniu zostanie osiągnięty rezultat synergiczny12, czyli 
uzyskanie efektu, który jest większy niż wynikający z prostego zsumowania 
elementów wchodzących w skład systemu. 

W tym miejscu należałoby także wskazać, że ujęcie systemowe, a zwłaszcza 
efekt synergii nierozłącznie z nim związany, nie musi być tym jedynym „słusz-
nym”. Efekt Ringelmanna wskazuje na zjawisko będące przeciwieństwem efek-
tu synergii. M. Ringelmann wykonał w XIX w. eksperyment, który dowiódł, 
że zbiorowe działanie może przynieść efekty mniejsze niż te, które wynikają 
z prostego zsumowania elementów składowych. Eksperyment Ringelmanna 
polegał na pomiarze siły, z jaką różne grupy ludzi ciągnęły linę. I tak: dwie 
osoby wkładały 93% wysiłku pojedynczego człowieka, trzy wykazywały 85%, 
a cztery jedynie 77% zaangażowania pojedynczego człowieka. Przy ośmio-
osobowej grupie to zaangażowanie spadało do 50%. M. Ringelmann dowiódł 
tym eksperymentem, że skłonność człowieka do lenistwa jest naturalna. Choć 
badacz dopuszczał też i taki sposób interpretacji eksperymentu, z którego wy-
nikałoby, że mniejsze zaangażowanie większej liczby osób w wykonanie za-
dania to nie efekt ich lenistwa, a złej koordynacji przy realizacji zadania, co 
obniżało indywidualną motywację i zachęcało uczestników eksperymentu do 
pozorowanego wysiłku13. W latach 70. XX w. ten eksperyment został powtó-
rzony przez Alana G. Inghama. Profesor George Washington University nieco 
zmodyfi kował ów eksperyment, wprowadzając osoby wtajemniczone w cel ba-
dania oraz zawiązując oczy uczestnikom eksperymentu. W każdej fazie eks-
perymentu była tylko jedna osoba niewtajemniczona, która traciła motywację 
do dużego wysiłku, w miarę jak rosła liczba jego uczestników14. Jest to bez 
wątpienia aspekt, który winien być brany pod uwagę przez zarządzających, ale 
– jak się wydaje – nie należy do niego przywiązywać nadmiernej wagi, bowiem 
współczesne narzędzia zarządcze pozwalają – na ogół – ocenić zaangażowanie 
poszczególnych pracowników w realizację wspólnego projektu.

Trzeba też stwierdzić, że nie wszyscy badacze uznają metodologię systemo-
wą za użyteczne narzędzie badawcze. O zastrzeżeniach W. Piotrowskiego pisa-
no już uprzednio. Jego zdaniem, nadmierna formalizacja języka opisu i analiz 
ilościowych (modelowanie i symulacja) sprzyja pomijaniu zjawisk jakościo-
wych towarzyszących badanemu procesowi. Innym z badaczy, który zgłaszał 
swoje zastrzeżenia do sposobu analizy systemowej, jest Jerzy Mikułowski-Po-
morski. Swego czasu autor niniejszej monografi i polemizował z jego poglądami 

12 Tamże, s. 167.
13 M. Ringelmann, Recherches sur les Moteurs Animé Travalis de l’Homme, „Annales de 

l’Institut National Agronomique” 1913, 2 (12), s. 2–39, [za:] R.U. Schneider, 111 najbardziej 
szalonych eksperymentów, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, s. 44.

14 A.G. Ingham, Th e Ringelmann Eff ect: Studies of Group Size and Group Performance, „Jour-
nal of Experimental Social Psychology” 1974, 10, s. 371–384, [za:] R.U. Schneider, dz. cyt., s. 45.
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w tej materii15, podniesione bowiem przez niego zarzuty względem metodo-
logii systemowej są ważkie. Upraszczając nieco ten wywód: zdaniem J. Miku-
łowskiego-Pomorskiego, istotą analizy systemowej jest harmonia wszystkich 
elementów systemu, zatem wszystko, co nie służy tej harmonii, jest traktowane 
jako patologiczne, czyli dysfunkcjonalne wobec systemu. Jego zdaniem: „Za-
łożenie to jest sprzeczne z rzeczywistością i jest dobitnym przykładem na to, 
że myślenie o społeczeństwie jako systemie społecznym oparte jest na zabiegu 
typologizacji. W założeniu tym tkwi poważna sprzeczność”16. Według niego 
owa sprzeczność polega na tym, że części składowe systemu traktuje się jako 
elementy o dużym stopniu autonomiczności, nazywając je nawet podsystema-
mi. W odniesieniu do systemów jednostek, grup, zbiorowości, systemów or-
ganizacji komunikowania masowego trzeba zakładać, że dążność do harmonii 
i równowagi jest procesem trwałym i immanentnym. Tymczasem, jak twierdzi 
J. Mikułowski-Pomorski, należy zakładać, że każdy z podsystemów ma swo-
je własne potrzeby, które wcale nie muszą być zbieżne z potrzebami systemu 
jako całości. I tu dochodzimy do sedna jego poglądów: w tej sytuacji „musimy 
się godzić na istnienie stałych sprzeczności wewnątrz systemu”17. Aby więc tę 
sprzeczność usunąć, należy przyjąć tezę o nadrzędności systemu nad wcho-
dzącymi w jego skład podsystemami. Jeżeli jednak badacz rozpocznie anali-
zę jednego z podsystemów, musi przyjąć założenie, że ów podsystem staje się 
nadrzędny wobec wchodzących w jego skład podpodsystemów. Taka dążność 
jest, zdaniem J. Mikułowskiego-Pomorskiego, charakterystyczna dla badaczy 
reprezentujących modele analizy systemowej. Tymczasem: „Pogodzenie teo-
retycznych założeń zawartych w tych różnych ujęciach, jak i rezultatów em-
pirycznych, które mają te podejścia potwierdzać, nie wydaje się możliwe na 
gruncie dotychczas uprawianej analizy systemowej”18.

Zastrzeżeń J. Mikułowskiego-Pomorskiego nie należy lekceważyć, jednak-
że – jak się wydaje – mają one zastosowanie jedynie wobec analizy systemo-
wej w ujęciu statycznym i odnoszą się do systemów zamkniętych. Tymcza-
sem istotą analizy systemowej są systemy otwarte, z natury rzeczy dokonujące 
nieustannej wymiany z otoczeniem. Wreszcie systemy otwarte – na co zwra-
cają uwagę między innymi R.L. Ackoff , Janusz Gościński, M. Bielski – mają 
zdolność eliminowania skutków zakłóceń poprzez procesy samoregulacyjne 
(sprzężenie zwrotne)19.

15 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 164.
16 J. Mikułowski-Pomorski, Badanie masowego komunikowania, PWN, Warszawa 1980, 

s. 140.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 140–141.
19 Por. R.L. Ackoff , O system pojęć systemowych...; J. Gościński, Zarys teorii sterowania eko-

nomicznego, PWN, Warszawa 1977, s. 33; M. Bielski, dz. cyt., s. 57.



47Metodologia systemowa. Systemy i modele medialne

2.2. Systemy medialne

Na polskim gruncie niewielu jest badaczy, którzy zajmują się mediami w uję-
ciu systemowym, a zajmujących się zarządzaniem systemowym nie ma prawie 
wcale. W polskiej praktyce badawczej pierwszym, który zwrócił się ku syste-
mowemu badaniu procesów medialnych, był B. Golka. Postulował używanie 
pojęcia „system informacji masowej”, który jego zdaniem, można rozpatrywać 
w dwóch perspektywach: politologicznej i prasoznawczej. Ta pierwsza ozna-
czała powiązanie mediów masowych działających w danym kraju z jego sy-
stemem politycznym. Druga wskazywała usytuowanie organizacji medialnych 
w systemie społecznym20. B. Golka, odnosząc się do zależności „systemów 
informacji masowej” od sposobu sprawowania władzy w danym państwie, 
wyróżnił dwa podstawowe typy medialne: demokratyczny i autorytarny21. Do 
polskich zwolenników systemowego badania mediów należałoby także zali-
czyć: J. Adamowskiego, Katarzynę Konarską, B. Dobek-Ostrowską, M. Gie-
rulę, M. Mrozowskiego, B. Ociepkę, Z. Oniszczuka22. B. Dobek-Ostrowskiej 
zawdzięczamy pierwszą na polskim gruncie defi nicję systemu medialnego. 
Wedle niej jest to „zbiór układów strukturalnych i fi nansowych, limitowa-
nych przez specyfi czne, prawne i instytucjonalne czynniki, które obejmują 
problem własności, dostępu do mediów, kontroli środków przekazu i politycz-
nych ograniczeń”23. Jest to tym istotniejsze, że wielu badaczy uważa, iż system 
medialny jest niedefi niowalny ze względu na jego brak homogeniczności. 
Na przykład D. McQuail pisze wręcz, że: „W większości krajów media nie sta-
nowią pojedynczego »systemu« o jednym określonym celu czy fi lozofi i, ale 
składają się z wielu oddzielnych, nakładających się na siebie, często sprzecz-
nych elementów różniących się pod względem oczekiwań normatywnych 
i obowiązujących regulacji prawnych”24. Jednakże myślenie systemowe jest 

20 B. Golka, Wstęp, [w:] J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiuk-Jazukiewicz, Wybrane zagra-
niczne systemy informacji masowej, Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, s. 7–9.

21 Tamże.
22 Por.: Wybrane systemy medialne, red. J. Adamowski, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008; J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiuk-Jazukiewicz, dz. cyt.; B. Golka, System me-
dialny Stanów Zjednoczonych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004; B. Golka, System 
medialny Francji, Wyd. Elipsa, Warszawa 2001; K. Konarska, System mediów elektronicznych 
w Wielkiej Brytanii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007; B. Ociepka, System propagandowy, [w:] 
Teoria i praktyka propagandy, red. B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Wyd. Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Wrocław 1999; Mało znane systemy medialne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, 
Ofi cyna Wyd. Humanitas, Sosnowiec 2007; B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne...

23 B. Dobek-Ostrowska, Przemiany polskiego systemu medialnego w Polsce po 1989 roku, [w:] 
Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1998, s. 78–79.

24 D. McQuail, Teoria komunikowania..., s. 133.
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właśnie poszukiwaniem różnic bądź cech wspólnych, które pozwalają od-
powiedzieć na trzy fundamentalne pytania sformułowane przez Geralda M. 
Weinberga25: 

1.  Dlaczego widzę to, co widzę?
2.  Dlaczego rzeczy pozostają takie same?
3.  Dlaczego rzeczy się zmieniają?

Mimo rozmaitych zastrzeżeń wydaje się, że na potrzeby niniejszych rozwa-
żań można by do zdefi niowania systemu medialnego wykorzystać propozycję 
Witolda Kieżuna: „System jest to wyodrębniona część otaczającej nas rzeczywi-
stości, mająca pewną wewnętrzną strukturę, a więc składająca się z części upo-
rządkowanych według ustalonych reguł, określających ich wzajemne relacje”26. 
W tym kontekście na uwagę zasługują rozważania Macieja Mrozowskiego, 
który swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół systemu komuni-
kowania masowego. Wspomniany autor w ślad za Jürgenem Habermasem 
przyjmuje jego system pojęciowy, odnoszący się do państwa i społeczeństwa. 
W systemie organizacji państwowej funkcjonują dwa podsystemy: polityczny 
i ekonomiczny. Jest to podział, który M. Mrozowski wywodzi z Habermasow-
skiego schematu pojęciowego, w którym w strukturze współczesnego państwa 
można wyróżnić trzy sfery: prywatną, publiczną, instytucji. Pomiędzy nimi 
krążą, w sposób efektywny, informacje27.

Istota dociekań M. Mrozowskiego polega na analizowaniu systemu komu-
nikowania masowego budowanego jako paralelny wobec wielopoziomowego 
systemu struktury społecznej (poziomy organizacji społecznej i systemu ko-
munikowania masowego przedstawia Rysunek 3).

Współczesne systemy medialne wykraczają poza granice danego kraju, 
na co bez wątpienia mają wpływ zjawiska globalne, ale także nowe sposoby 
komunikowania, dla których granice państwowe są na ogół słabą przeszko-
dą w rozprzestrzenianiu informacji. Wprawdzie niektóre państwa totalitarne 
próbują nakładać cenzurę na Internet, ale jest to we współczesnym świecie 
dość iluzoryczny kaganiec. Wystarczy znać języki obce, by znaleźć informa-
cje, które totalitarna władza próbuje ukryć przed własnymi obywatelami. Nie 
sprawdza się już znana fraza z wiersza Bertolta Brechta Rozwiązanie: „Czyż nie 
byłoby prostszym rozwiązaniem, gdyby rząd rozwiązał naród i wybrał sobie 
drugi?”28. Z punktu widzenia zarządzania systemami medialnymi należałoby 

25 G.M. Weinberg, Myślenie systemowe, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979, s. 230.
26 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wyd. Szkoła Główna 

Handlowa, Warszawa 1997, s. 13.
27 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 

2001, s. 119.
28 B. Brecht, Wiersze wybrane, przekł. J.S. Lec, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1954, s. 66.



49Metodologia systemowa. Systemy i modele medialne

rozpatrywać to zagadnienie na nieco innych poziomach, niż zaproponował 
M. Mrozowski. Wydaje się, że istotny stał się poziom globalny, determinujący 
w dużym stopniu funkcjonowanie krajowych systemów medialnych i rozmai-
tych podsystemów działających w jego ramach.

Interesujące badania w kwestii teoretycznego ujęcia systemów medialnych 
przeprowadził Z. Oniszczuk. Wskazał, że w pojmowaniu systemów medial-
nych można dostrzec pewien dualizm. W wąskim ujęciu (sensu stricto) system 
medialny „obejmuje wszystkie media masowe (instytucje nadawcze) legalnie 
działające w danym państwie w oparciu o regulacje prawne, zasady organi-
zacyjne i normy etyczne, określające ich miejsce i rolę wewnątrz systemu”29. 
W szerszym ujęciu (sensu largo) natomiast mamy do czynienia z systemem 
komunikowania masowego, na który składają się zarówno „media masowe 
(będące jądrem systemu), jak i instytucje medialne (tworzące otoczenia jądra), 
powiązane wzajemnie różnymi zależnościami funkcjonalnymi, których całość 
tworzy mechanizm funkcjonowania tego systemu”30.

29 Z. Oniszczuk, System medialny w ujęciu teoretycznym, [w:] Mało znane systemy medial-
ne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Ofi cyna Wyd. Humanitas, Sosnowiec 2007, s. 15.

30 Tamże.

Rysunek 3. Poziomy organizacji społecznej i systemu komunikowania masowego
Źródło: M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2001, 
s. 123.
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Jeśli idzie o niepolskich badaczy, to należy przede wszystkim wskazać 
na badania odnoszące się do systemów medialnych na świecie, autorstwa 
D.C. Hallina i P. Manciniego, zamieszczone w monografi i Systemy medialne. 
Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym31. Ich prace stanowią 
bez wątpienia istotny wkład w rozumienie złożoności systemów medialnych 
nie tylko na świecie, ale i w Polsce, mimo że wspomniani autorzy w swych 
badaniach polskiego systemu medialnego nie uwzględnili. Opracowali jednak 
metodologię badawczą, która wydaje się użyteczna także do jego analizy.

Początku rozważań systemowych, odnoszących się do mediów, należało-
by szukać w monografi i Four Th eories of the Press autorstwa Freda S. Sieber-
ta, Th eodore’a Petersona i Wilbura Schramma32. Przywołani autorzy wprost 
odwołują się do jednego z podstawowych systemowych narzędzi badawczych 
sformułowanych przez G. Weinberga33. Systemowy aparat badawczy posłużył 
autorom do zweryfi kowania tezy, wedle której „prasa zawsze przybiera formę 
i cechy charakterystyczne dla struktur społecznych i politycznych, w których 
obrębie funkcjonuje”34. D.C. Hallin i P. Mancini poszli śladem F.S. Sieberta, 
T. Petersona, W. Schramma i starali się wykazać, że poszczególne modele me-
diów mają swoje głębokie zakorzenienie w strukturach ekonomicznych i po-
litycznych poszczególnych państw. Jedną kwestię, w przeciwieństwie do auto-
rów Four Th eories of the Press, Hallin i Mancini pozostawili otwartą. Uznali 
mianowicie, że przyjęcie marksistowskiej perspektywy badawczej dotyczącej 
bazy i nadbudowy, wedle której media są zmienną zależną w stosunku do sy-
stemu kontroli społecznej w ujęciu systemowym, byłoby błędne już choćby 
z tego względu, że systemy medialne są nie tylko odzwierciedleniem struktury 
społecznej, ale także media na nie oddziałują, na co istnieje wiele przekonują-
cych dowodów35.

Hallin i Mancini za podstawowe narzędzie, będące według nich najbardziej 
użytecznym do badania systemów medialnych, uznali analizę porównawczą. 
Tym samym zwrócili uwagę na nieprzydatność etnocentryzmu w systemo-
wych badaniach medioznawczych, bowiem uogólnianie badań odnoszących 
się tylko do jednego kraju wydaje się być nadużyciem metodologicznym. Po-
nadto perspektywa etnocentryczna nie pozwala – zdaniem Hallina i Manci-
niego – zadać podstawowego z punktu widzenia badań systemowych pytania: 

31 D.C. Hallin, P. Mancini, dz. cyt.
32 F.S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm, Four Th eories of the Press, University of Illinois 

Press, Urbana 1956.
33 G.M. Weinberg, D. Weinberg, General Principles of System Design, Dorset House Publi-

shing, New York 1988.
34 F.S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm, dz. cyt., s. 1–2, [za:] D.C. Hallin, P. Mancini, 

dz. cyt., s. 8.
35 D.C. Hallin, P. Mancini, dz. cyt., s. 9.
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dlaczego media są, jakie są36? Obaj autorzy słusznie podkreślają znaczenie ana-
lizy porównawczej dla badań społecznych, powołując się na Émile’a Durkhei-
ma, który twierdził: „Dowieść, że dane zjawisko jest przyczyną jakiegoś innego 
zjawiska, możemy tylko i wyłącznie przez porównanie wypadków, w których 
są one jednocześnie obecne i nieobecne”37. Jako egzemplifi kacją użyteczności 
analizy porównawczej dla omawianych zagadnień Hallin i Mancini posłużyli 
się przykładem Jeff reya Alexandra, który podjął próbę wyjaśnienia silnej auto-
nomii zawodowej dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych. Otóż z przeprowa-
dzonych przez niego badań porównawczych odnoszących się do historii prasy 
w Wielkiej Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych jasno wynikało, że roz-
wój niezależnego, profesjonalnego dziennikarstwa amerykańskiego wynikał 
z nieobecności na tamtejszym rynku prasy robotniczej38.

Dla analizy porównawczej, mającej wyodrębnić poszczególne systemy me-
dialne w większości krajów Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz 
Kanadzie, Hallin i Mancini przyjęli następujące kryteria39:

1. rozwój rynków medialnych ze szczególnym naciskiem na rozwój prasy 
masowej,

2. paralelizm polityczny, odzwierciedlający stopień powiązań pomiędzy 
mediami i partiami politycznymi,

3. rozwój profesjonalizmu dziennikarskiego,
4. stopień i charakter interwencji państwa w system medialny.

Zastosowanie przyjętych wyznaczników w analizie porównawczej obrazu-
je Tabela 1. Zróżnicowanie systemów medialnych według czterech kryteriów. 
Na ich podstawie Hallin i Mancini wyróżnili trzy modele systemów medial-
nych w badanych przez nich krajach40:

1. śródziemnomorski lub spolaryzowanego pluralizmu,
2. północno- i środkowoeuropejski lub demokratycznego korporacjoni-

zmu,
3. północnoatlantycki lub liberalny.

Przypomnijmy, że Hallin i Mancini badali większość krajów Europy Za-
chodniej, Stany Zjednoczone oraz Kanadę, zatem do zaproponowanych przez 
nich modeli należałoby dodać co najmniej jeszcze jeden, charakterystyczny 

36 Tamże, s. 2.
37 É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, [za:] 

D.C. Hallin, P. Mancini, dz. cyt., s. 4.
38 D.C. Hallin, P. Mancini, dz. cyt., s. 5.
39 Tamże, s. 21.
40 Tamże, s. 67.
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dla państw totalitarnych. W modelu tym stopień paralelizmu systemu politycz-
nego i medialnego jest bardzo wysoki, by nie rzec identyczny. Podobnie wyglą-
da sprawa ze stopniem interwencji państwa. Zapewne należałoby wprowadzić 
rozróżnienie między totalnie podporządkowanymi mediami w Korei Północ-
nej, cenzurą na Kubie i w Hondurasie oraz zapędami dyktatorskimi H. Chave-
za i jego próbami podporządkowania sobie mediów wenezuelskich. Niemniej 
jednak są to tylko różne odcienie tego samego systemu, który nazwać można 
totalitarnym lub autorytarnym. Tę lukę, dotyczącą systemów medialnych, uzu-
pełniają prace innych autorów, a zwłaszcza S. Jędrzejewskiego, odnoszące się 
przede wszystkim do europejskiej radiofonii ze szczególnym uwzględnieniem 
radiofonii publicznej41. Autor za punkt wyjścia do wyodrębnienia systemów 
medialnych, w tym przypadku radiowych, wziął stopień i zakres regulacji sek-
tora medialnego przez państwo oraz sposób jego fi nansowania w momencie 
powstawania. Na tej podstawie wyróżnił cztery systemy radiowe42:

1. system monopolistyczny radia całkowicie kontrolowany przez państwo,
2. system monopolistyczny radia, w którym istnieje korporacja założona 

i zarządzana przez władze państwowe,
3. system partnerski, dualny, w którym radiowa korporacja państwowa 

koegzystuje z prywatną,
4. system, w którym działają stacje pod zarządem prywatnym.

41 Por. S. Jędrzejewski, Radio renesans, Wyd. ATK, Warszawa 1997; S. Jędrzejewski, Radio 
w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Wyd. Profi -Press, Warszawa 2003; S. Ję-
drzejewski, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kraków 2010.

42 S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie..., s. 52.

Tabela 1. Zróżnicowanie systemów medialnych wg czterech kryteriów

Model 
spolaryzowanego 

pluralizmu

Model 
demokratycznego 
korporacjonizmu

Model liberalny

Rozwój prasy 
masowej niski wysoki wysoki

Stopień paralelizmu 
politycznego wysoki wysoki niski

Stopień 
profesjonalizacji niski wysoki wysoki

Stopień interwencji 
państwa wysoki wysoki niski

Źródło: D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównaw-
czym, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 305.
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D. Hallin i P. Mancini wskazali cztery determinanty, na podstawie których 
wyprowadzili swoją typologię systemową43. Z kolei S. Jędrzejewski, podąża-
jąc za T. Crookiem44, wskazuje na siedem czynników, które miały znaczenie 
w momencie powstawania systemów radiowych w poszczególnych krajach45:

1.  system społeczno-polityczny,
2.  tradycja i władza,
3.  religia,
4.  kultura,
5.  etnografi a,
6.  skala ekonomii,
7.  indywidualna wizja Johna Reitha46.

Dobór kryteriów będących podstawą tworzonej typologii systemowej prze-
sądza o doborze determinant dla konstruowania modeli odzwierciedlających 
dane systemy medialne.

2.2.1. Wybrane systemy medialne

Wskazano już uprzednio, że D. Hallin i P. Mancini badali większość krajów 
Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone oraz Kanadę. W ich badaniach nie 
zostały uwzględnione kraje Europy Środkowej i Wschodniej, ani też kraje Da-
lekiego Wschodu. Stąd też uznano za istotne, by tę lukę uzupełnić, i wybrano 
trzy kraje z obszaru niebadanego przez D. Hallina i P. Manciniego (Japonię, 
Rosję i Polskę), by pokrótce omówić ich systemy medialne oraz wskazać (bądź 
nie) podobieństwo do jednego z trzech systemów medialnych wyróżnionych 
przez wspomnianych badaczy.

Ja p o n i a  – japoński system medialny powstawał pod wpływem wydarzeń, 
do których doszło w tym kraju w połowie XIX w. Wcześniej granice Japonii 
były dla cudzoziemców zamknięte, co sprzyjało powstawaniu homogenicz-
nego społeczeństwa, posługującego się jednym językiem. Dwa wydarzenia 
przesądziły o otwarciu Japonii na świat zewnętrzny: demonstracja siły ame-
rykańskich okrętów oraz wstąpienie na tron cesarza Mutsuhito, któremu 
pośmiertnie nadano imię Meiji i tak też określa się czas jego panowania. Te 
wydarzenia sprawiły, że w sposób niezwykle dynamiczny rozwinęła się prasa 

43 D.C. Hallin, P. Mancini, dz. cyt., s. 305.
44 T. Crook, International Radio Starting?, www.mailbase.ac.uk/lists/radiostudies/09, [za:] 

S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie..., s. 52–53.
45 S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie..., s. 52–53.
46 John Reith – charyzmatyczny projektodawca i pierwszy dyrektor generalny BBC.



54 Część I

japońska, która po dziś dzień ma nakłady należące do najwyższych na świe-
cie47. Dzienniki wchodzące w skład „Wielkiej Trójki” mają wielomilionowe 
nakłady:

• „Yomiuri Shimbun” – ok. 10 mln egz.48

• „Asahi Shimbun” – ok. 8 mln egz.49

• „Mainichi Shimbun” – ok. 4 mln egz.50

Osobliwością japońskiego rynku wydawniczego są komiksy zwane man-
gami. Niektórzy uznają je nawet za osobny środek przekazu. Manga sięga ko-
rzeniami XVIII w., jednak szczyt popularności osiągnęła w latach 90. XX w. 
W 1995 r. tygodnik dla młodzieży „Shukan Shonen Jump” osiągnął nakład się-
gający 6,5 mln egzemplarzy51. Manga jest nie tylko przejawem kultury popu-
larnej, ale także inspiracją i środkiem wyrazu dla wielu wybitnych japońskich 
artystów. Obecnie obserwuje się spadek zainteresowania mangą, co przypisuje 
się przede wszystkim rozwojowi Internetu i gier komputerowych, które nawią-
zują stylistyką estetyczną do mangi.

Koncerny prasowe miały też duży wpływ na powstanie i obecny kształt ja-
pońskich mediów elektronicznych. Nawet amerykańska okupacja po II wojnie 
światowej i amerykańskie działania antymonopolowe nie były w stanie tego 
zmienić52. Japońskie radio w latach 50. i 60. XX w. straciło odbiorców na rzecz 
telewizji, nadal jednak pełni w życiu Japonii istotną funkcję, choćby ze wzglę-
du na klęski żywiołowe, podczas których natychmiast odcinana jest energia 
elektryczna. Pierwsza komercyjna stacja telewizyjna NTV (Nihon Terebi) wy-
wodzi się z koncernu prasowego wydającego „Yomiuri Shimbun”. Stacja ta po-
wstała w 1953 r. na podstawie aktów prawnych wprowadzonych przez okupan-
tów. W tym samym roku powstała japońska telewizja publiczna NHK (Nippon 
Hoso Kyokai). Jest to instytucja użyteczności publicznej, która utrzymuje się 
(podobnie jak BBC) jedynie z abonamentu. Radę nadzorczą NHK powołu-
je premier w porozumieniu z parlamentem. Jednakże początki NHK sięgają 
1926 r. (wtedy powstało NHK), a pierwszy sygnał radiowy został nadany rok 
wcześniej. W latach 30. i 40. XX w. radio japońskie było podporządkowane 
interesom państwa, a przede wszystkim armii53. 

47 I. Merklejn, System medialny Japonii, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. 
J. Adamowski, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 267.

48 Zob. http://info.yomiuri.co.jp/company/data/, [za:] I. Merklejn, dz. cyt., s. 267.
49 Zob. http://www.asahi.com/shimbun/honsya/j/sales.html, [za:] tamże, s. 267.
50 Japan Almanac 2005, Asahi Shimbunsha, Tokyo 2004, [za:] tamże, s. 267.
51 I. Merklejn, dz. cyt., s. 274.
52 Tamże, s. 277.
53 Tamże, s. 275.



55Metodologia systemowa. Systemy i modele medialne

Media publiczne odgrywają istotną rolę w systemie medialnym Japonii, 
choć seria afer z 2004 r., związanych ze sprzeniewierzeniem pieniędzy prze-
znaczonych na produkcję programów misyjnych, oraz ujawnione podejrzenia 
o ingerencje posłów w treści programowe japońskiej telewizji publicznej osła-
biły ich pozycję do tego stopnia, że spora grupa Japończyków deklarowała, 
iż przestanie opłacać abonament. Rozpoczęło to także dyskusję o możliwości 
prywatyzacji NHK. Jednakże pozycja japońskiej telewizji publicznej na tamtej-
szym rynku jest wciąż bardzo silna.

Cechą charakterystyczną japońskiego systemu medialnego są konglome-
raty zwane keiretsu. Ukształtowały się one pod wpływem struktur funkcjo-
nujących w innych działach gospodarki japońskiej. Keiretsu polega na tym, 
że wokół fi rmy matki, będącej podstawą tego konglomeratu gospodarczego, 
działają liczne drobne przedsiębiorstwa z sobą powiązane i od siebie zależne54. 
Przypomina to jako żywo organizację defi niowaną jako system.

Na osobne potraktowanie zasługuje środowisko dziennikarskie Japonii. 
Osobliwością japońskiego systemu jest to, że większość informacji rozpo-
wszechniana jest za pośrednictwem tzw. klubów dziennikarzy (kisha kurabu). 
Ich geneza sięga XIX w., kiedy to przedstawiciele władzy odnosili się lekcewa-
żąco do przedstawicieli mediów. Była to zatem forma samoorganizacji zawodo-
wej55. Współcześnie najważniejsze są trzy kluby: Nagata, Kasumi i Hirakawa. 
Są one zdominowane przez 15 największych japońskich mediów: pięć wielkich 
gazet ogólnokrajowych, trzy regionalne, sześć stacji telewizyjnych (NHK i pięć 
stacji komercyjnych) oraz dwie agencje prasowe. Kluby mają charakter eksklu-
zywny. Inni dziennikarze nie mogą do nich należeć, a od członków pobierane 
są składki klubowe. W tym systemie kultywowane są np. poufałe relacje z po-
litykami. Działalność japońskich klubów dziennikarskich była wielokrotnie 
oprotestowywana przez rozmaite media zagraniczne, w tym także przez przed-
stawicieli Unii Europejskiej56.

W japońskim systemie wolność mediów jest gwarantowana prawnie. Nie 
istnieje cenzura. Są jednak określone czynniki, które stanowią granice dla wol-
ności słowa. Są to: ochrona dobrego imienia i prywatności, cenzura obyczajo-
wa oraz ochrona danych osobowych. Cenzura obyczajowa wynika z artykułu 
175 japońskiego kodeksu karnego. Za nieprzyzwoite uznaje się pokazywanie 
genitaliów i włosów łonowych. Jednakże należy zauważyć, że w Japonii przy-
zwolenie społeczne na pornografi ę jest stosunkowo duże57.

54 Tamże, s. 278.
55 Shimbungaku, red. N. Arai, M. Inaba, K. Katsura, Nihon Hyoronsha, Tokyo 1995, [za:] 

I. Merklejn, dz. cyt., s. 285.
56 I. Merklejn, dz. cyt., s. 285–286.
57 Tamże, s. 287–289.
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Ustrój polityczny Japonii to monarchia konstytucyjna. Jednak głowa pań-
stwa (cesarz) nie sprawuje realnej władzy. Pełni jedynie funkcje symboliczne 
i reprezentacyjne. W Japonii obowiązuje klasyczny, arystotelesowski trójpo-
dział władzy. Parlament składa się z dwóch izb: wyższej (Izba Radców) i niższej 
(Izba Reprezentantów). Sąd najwyższy pełni jednocześnie funkcje trybunału 
konstytucyjnego. Konstytucja uchwalona pod okiem amerykańskich władz 
okupacyjnych w 1946 r. obowiązuje do dziś. Zawarte w niej rozwiązania wzo-
rowane są na konstytucji amerykańskiej58.

Osobliwością jest dla Europejczyków czy Amerykanów system gospodar-
czy Japonii. Gospodarka japońska to jedna z najsilniejszych na świecie, mimo 
że jest owocem ścisłej współpracy między rządem a biznesem i w niektórych 
elementach opiera się na gospodarce planowej59.

Wszystkie te czynniki wpływają na japoński system medialny. Analiza Ta-
beli 2 (System medialny Japonii wg kryteriów D. Hallina i P. Manciniego) po-
kazuje, że japoński system medialny Japonii wedle kryteriów przyjętych przez 
D. Hallina i P. Manciniego lokuje się najbliżej modelu demokratycznego kor-
poracjonizmu, ale wykazuje też cechy modelu liberalnego, a nawet spolaryzo-
wanego pluralizmu.

R o s j a  – jest federacją, a jej system polityczny określa się jako prezydencki. 
Jednakże współczesna Rosja w okresie od grudnia 1922 r. do grudnia 1991 r. 
stanowiła najważniejszą część składową Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (ZSRR). Funkcjonujący prawie 70 lat w Rosji komunizm musiał 
wycisnąć swoje piętno także na systemie medialnym tego kraju. Zarówno roz-

58 Tamże, s. 263–264.
59 Tamże.

Tabela 2. System medialny Japonii wg kryteriów D. Hallina i P. Manciniego

Występowanie cechy charakterystycznej dla danego modelu

w stopniu wysokim
lub umiarkowanym*

w stopniu niskim 
lub umiarkowanym*

Rozwój prasy masowej +++

Stopień paralelizmu politycznego ++ –

Stopień profesjonalizacji ++ –

Stopień interwencji państwa + –/–

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodologii opracowanej [w:] D.C. Hallin, P. Mancini, 
Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wyd. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2007, s. 305 (*– liczba znaków oznacza intensywność występowania danej cechy).
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wój prasy, a także radia i telewizji przypada na czas rządów totalitarnych w Ro-
sji. Funkcje informacyjne mediów zostały sprowadzone do aspektów natręt-
nie propagandowych. Kiedy po rozpadzie ZSRR w 1992 r. powstawał w Rosji 
rynek mediów, niektórzy badacze orzekli, że wiele tytułów prasowych nadal 
jest silnie uzależnionych od władzy60. Z tymi poglądami polemizują rosyjscy 
badacze. Aleksiej Bykow, powołując się na słowa Jurija Mamczura z Instytutu 
Discovery w Seattle, stwierdził, że „we współczesnej Rosji nie wszystko wyglą-
da tak źle i że prasa amerykańska jest w błędzie, przedstawiając rzeczywistość 
rosyjską jedynie w czarnych barwach”61. Abstrahując od tego, czyja opinia bar-
dziej oddaje istotę rosyjskiego systemu medialnego, jest rzeczą bezsporną, że 
w 1992 r., po rozpadzie ZSRR, rozpoczął się istotny etap dla ukształtowania 
się obecnego systemu medialnego Rosji – okres transformacji rosyjskich me-
diów. Proces ten zaczął się jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, kiedy do 
władzy doszedł Michaił Gorbaczow. Jednakże pierestrojka bardziej dotyczy-
ła prasy niż mediów elektronicznych62. Reforma rosyjskiego radia i telewizji 
rozpoczęła się w momencie likwidacji Państwowego Komitetu ds. Radiofonii 
i Telewizji ZSRR. Po tym wydarzeniu ukształtował się w Rosji trójdzielny ry-
nek. Pojawiły się na nim przedsiębiorstwa: państwowe, państwowo-prywatne 
oraz prywatne63. 

Pierwsza rosyjska stacja radiowa rozpoczęła regularne nadawanie już 
w 1922 r. i dała początek 1 programowi radiofonii radzieckiej64. O znaczeniu 
radia (a później także telewizji) świadczy fakt, że Wszechzwiązkowy Komitet 
ds. Radiofonizacji i Radiofonii został bezpośrednio podporządkowany Radzie 
Komisarzy Ludowych ZSRR65. Ten stan rzeczy utrzymywał się aż do 27 grud-
nia 1991 r., czyli do rozpadu ZSRR. W Federacji Rosyjskiej radio państwowe 
znalazło się w uprzywilejowanej sytuacji, przyznano mu bowiem koncesje na 
częstotliwości nadawcze z mocy prawa (podobnie telewizji państwowej). Jed-
nakże ceną za uprzywilejowanie było uwikłanie radia w sieć zależności poli-
tycznych. Cechą charakterystyczną rosyjskiego radia komercyjnego jest jego 
względna apolityczność66. Między 1991 a 1995 r. państwowe radio i telewizja 

60 Ł. Szurmiński, System medialny federacji rosyjskiej, [w:] Wybrane zagraniczne systemy..., 
s. 219.

61 A. Bykow, Rozwój rosyjskich środków masowego komunikowania na tle światowych ten-
dencji, [w:] Mało znane systemy medialne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Ofi cyna Wyd. Huma-
nitas, Sosnowiec 2007, s. 65.

62 J.W. Adamowski, Transformacja rosyjskich środków masowej informacji, [w:] Transforma-
cja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku..., s. 35.

63 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 35.
64 Ł. Szurmiński, dz. cyt., s. 232.
65 Tamże.
66 J.W. Adamowski, Transformacja rosyjskich środków masowej informacji, [w:] Transfor-

macja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku..., s. 49.
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funkcjonowały w ramach Rosyjskiej Państwowej Kompanii Radiowo-Telewi-
zyjnej „Ostankino”67.

Pierwsza doświadczalna emisja sygnału telewizyjnego w ZSRR odbyła się 
w 1932 r. Regularnie program telewizyjny nadawano od 10 marca 1939 r.68 
Przez cały okres dyktatury komunistycznej telewizja była pod szczególnym 
nadzorem totalitarnej władzy. Dopiero pierestrojka Gorbaczowa i wprowa-
dzona przez niego głasnost (jawność) spowodowały, że obok propagando-
wych programów informacyjnych (Wriemia) pojawiły się audycje opisujące 
radziecką rzeczywistość bez propagandowych laurek (program informacyjno-
-publicystyczny TNS). Jednakże pod koniec lat 80. XX w. objawy chwilowej 
liberalizacji zaczęły zanikać. Lata pomiędzy 1991 a 1995 r. to okres przekształ-
cania „Ostankino” w ORT – także nadawcę państwowego. Novum polegało na 
tym, że niecały majątek był własnością państwa (choć jego większość). Był to 
czas kryminogennej czy wręcz kryminalnej prywatyzacji. Wielu pracowników 
„Ostankino” przejęło majątek państwowej telewizji. Efektem „ubocznym” tego 
procesu było powstanie rynku producentów telewizyjnych69.

W 1992 r. powstała w Rosji pierwsza niepaństwowa stacja telewizyjna. Była 
wynikiem połączenia Moskiewskiej Niezależnej Korporacji Nadawczej i Tur-
ner Broadcasting System. Jednakże jej właściciela, Teda Turnera, zmuszono do 
wycofania się z rosyjskiego rynku medialnego. Druga stacja komercyjna, NTW, 
powstała w 1993 r. Jej właścicielem był magnat medialny Władimir Gusinski. 
Także on został zmuszony do odsprzedaży udziałów w telewizji i ucieczki do 
Hiszpanii. Jednakże myliłby się ten, kto sądziłby, że jest on niewinną ofi arą 
nagonki, bowiem sam aktywnie uczestniczył w tworzeniu systemu wpływów 
oligarchicznych. W 1994 r. z połączenia kapitału państwowego i prywatnego 
powstała nowa stacja ORT. Skarb państwa ma w niej 51% udziałów, pozostałe 
49% należy do konsorcjum wielkich banków, ŁogoWAZ i Gazpromu70.

W Rosji widoczny jest bardzo silny wpływ polityków oraz rozmaitych grup 
interesów na media, zwłaszcza elektroniczne. Oznacza on nie tylko bezpośred-
nią ingerencję w materiały dziennikarskie, ale także stosowanie metod kry-
minalnych wobec dziennikarzy i właścicieli mediów, łącznie z zastraszaniem, 
bezprawnymi aresztami, niejasnymi wyrokami, a nawet mordami. Najgłoś-
niejsze przypadki to: zamordowanie znanego dziennikarza i pierwszego dyrek-
tora ORT Władisława Listiewa71 oraz Anny Politkowskiej, reporterki „Nowej 

67 Ł. Szurmiński, dz. cyt., s. 233.
68 J.W. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz, Wybrane zagraniczne systemy infor-

macji masowej, Wyd. Elipsa, Warszawa 1996, s. 172.
69 J.W. Adamowski, dz. cyt., s. 51.
70 Tamże.
71 Tamże, s. 52.
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Gaziety”, piszącej krytyczne artykuły o rosyjskich zbrodniach w Czeczenii72. 
Nadmierna niezależność na rosyjskim rynku medialnym może także kończyć 
się wieloletnim więzieniem bądź utratą majątku. Przykład W. Gusinskiego czy 
innych oligarchów rosyjskich jest tu wielce znamienny. 

System rosyjskich mediów charakteryzuje się zatem wysokim stopniem 
paralelizmu politycznego oraz równie wysokim stopniem ingerencji państwa 
w funkcjonowanie mediów. Odnosi się to do wszystkich mediów, zarówno 
publicznych, jak i komercyjnych. Wskazane czynniki lokują rosyjski system 
medialny, wedle kryteriów zaproponowanych przez Hallina i Manciniego, 
w kategorii spolaryzowanego pluralizmu. W systemie medialnym Federacji 
Rosyjskiej da się wyróżnić również elementy charakterystyczne dla państw 
autorytarnych (por. Tabela 3. System medialny Rosji wg kryteriów D. Hallina 
i P. Manciniego).

Po l s k a  – wspomniano już, że kilkoro badaczy polskich opisywało roz-
maite systemy medialne zarówno europejskie, jak i te z bardziej odległych 
kontynentów. Tymczasem na polskim rynku właściwie nie pojawiła się zwarta 
praca odnosząca się do polskiego systemu medialnego. Wydaje się, że ten brak 
winien być jak najszybciej uzupełniony. Poniższe rozważania są jedynie próbą 
zarysowania zagadnień, które wymagają szerszego opracowania.

Polski system medialny we współczesnym kształcie jest eklektyczny. Źródeł 
takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku polskiej państwowości w XIX w., 
czyli w czasie, kiedy rodziły się podwaliny większości systemów medialnych, 
z jakimi mamy obecnie do czynienia. Polska prasa przyjmowała modele funk-
cjonujące w państwach zaborczych. Dopiero media elektroniczne rozwijały 

72 Zob. http://mediaregionalne.pl/news.

Tabela 3. System medialny Rosji wg kryteriów D. Hallina i P. Manciniego

Występowanie cechy charakterystycznej dla danego modelu

w stopniu wysokim 
lub umiarkowanym*

w stopniu niskim 
lub umiarkowanym*

Rozwój prasy masowej + –/–

Stopień paralelizmu politycznego +++

Stopień profesjonalizacji + –/–

Stopień interwencji państwa +++

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodologii opracowanej [w:] D.C. Hallin, P. Mancini, 
Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wyd. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2007, s. 305 (*– liczba znaków oznacza intensywność występowania danej cechy).
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się odmiennie. Radio, jako organizacja nadawcza, powstało w wolnej Polsce 
w 1925 r. i w początkowym okresie miało charakter spółki z udziałem kapita-
łu prywatnego. W późniejszym okresie większość udziałów przejęło państwo. 
Po II wojnie światowej zarówno prasa, jak i radio, a w późniejszym okresie 
także telewizja, były państwowe (właściwie w gestii rządzących w owym cza-
sie komunistów). Nieliczne tytuły prasowe nienależące do państwa były jed-
nak całkowicie państwu podporządkowane poprzez system cenzury i wiel-
kość przydziału papieru na druk gazet. Dopiero ustawa o radiofonii i telewizji 
z 1992 r. wprowadziła na polskim rynku mediów elektronicznych system dual-
ny, czyli media publiczne i komercyjne, a później także społeczne. 

Polska jest obecnie państwem demokratycznym. Zręby obecnego systemu 
politycznego powstawały w 1989 r. przy Okrągłym Stole. Jednakże cały wiek 
XIX to brak państwowości. Dwudziestolecie międzywojenne (1918–1939) 
tylko do 1926 r. (przewrót majowy) miało cechy państwa demokratycznego. 
Okres późniejszy to czas rządów autorytarnych. Po II wojnie światowej narzu-
cony Polsce system komunistyczny miał charakter totalitarny z pewną fasadą 
demokratyczną, a dopiero procesy rozpoczęte w 1989 r. przywróciły w Polsce 
demokrację. Jest rzeczą oczywistą, że te czynniki polityczne musiały rzutować 
na system medialny.

Brak własnej państwowości i suwerenności sprawiał, że media spełniały na 
ogół czysto propagandowe, usługowe wobec rządzących, funkcje. W takich 
warunkach trudno było sobie wyobrazić kształtowanie się w pełni profesjo-
nalnego dziennikarstwa. Prasa wywodząca się z opozycji antykomunistycznej 
także spełniała funkcje propagandowe à rebours. W warunkach walki, bardziej 
przypominającej konspirację bądź wręcz będącej konspiracją, trudno zacho-
wać wymogi profesjonalnego dziennikarstwa. Dopiero po 1989 r., po prawie 
dwóch wiekach mniej lub bardziej dolegliwego zniewolenia, można było zacząć 
budowę systemu medialnego charakterystycznego dla państw demokratycz-
nych. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, gwarantującym wolność słowa. Nie ma w nim cenzury, 
a Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. wprowadziła dualny sy-
stem mediów elektronicznych i zastąpiła media państwowe mediami publiczny-
mi. Jednakże formalne zapisy, gwarantujące niezależność medialną i znoszące 
cenzurę, często są jedynie fasadą, za którą politycy starają się podporządkować 
sobie media, zwłaszcza publiczne.

Wprawdzie rządząca w Polsce od 2007 r. Platforma Obywatelska zapowie-
działa, że zlikwiduje abonament i uniezależni media publiczne od polityków, 
ale te liberalne postulaty przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Rady-
kalny spadek poboru abonamentu sprawił, że media publiczne jeszcze bardziej 
się skomercjalizowały, a w latach 2007–2010 ich upolitycznienie osiągnęło nie-
spotykany dotąd poziom.
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Współczesny rynek polskich mediów charakteryzuje się wysokim stopniem 
paralelizmu politycznego, odnoszącego się nie tylko do mediów publicznych. 
Także rola państwa w systemie medialnym wydaje się być znacząca. To spra-
wia, że nasz system medialny, wedle kryteriów zaproponowanych przez Halli-
na i Manciniego, należałoby zaliczyć do modelu spolaryzowanego pluralizmu, 
charakterystycznego dla europejskich krajów śródziemnomorskich (por. Ta-
bela 4. System medialny Polski wg kryteriów D. Hallina i P. Manciniego).

2.2.2. Wybrane modele systemów medialnych

Jak wspomniano uprzednio, jednym z najistotniejszych narzędzi badawczych 
w teorii systemów są modele. W literaturze przedmiotu najczęściej mamy 
do czynienia z modelami mediów publicznych. Wiąże się to przede wszystkim 
z brakiem zgody co do tego, jakie zadania winny realizować media publiczne. 
Karol Jakubowicz w monografi i pod wielce znamiennym tytułem Media pub-
liczne. Początek końca czy nowy początek scharakteryzował najczęściej wystę-
pujące obecnie modele mediów publicznych (Tabela 5).

Obecny stan w obszarze mediów elektronicznych nie odpowiada ani na-
dawcom publicznym, ani nadawcom komercyjnym. Ci drudzy postulują zu-
pełnie odmienne modele mediów publicznych (por. Tabela 6. Modele mediów 
publicznych postulowane przez sektor komercyjny).

Zwolennicy mediów publicznych, postulując ich utrzymanie, dzielą się 
na tych, którzy są zwolennikami bądź czystej misji, bądź pełnej oferty (por. 
Tabela 7. Modele proponowane przez zwolenników mediów publicznych). 
Ten pierwszy model, proponowany przez zwolenników mediów publicznych, 
mimo odmiennych intencji przypomina model „klasztorny”, postulowany 

Tabela 4. System medialny Polski wg kryteriów D. Hallina i P. Manciniego

Występowanie cechy charakterystycznej dla danego modelu

w stopniu wysokim lub 
umiarkowanym*

w stopniu niskim lub 
umiarkowanym*

Rozwój prasy masowej + –/–

Stopień paralelizmu politycznego ++ –

Stopień profesjonalizacji + –/–

Stopień interwencji państwa ++ –

Źródło: opracowanie własne na podstawie metodologii opracowanej [w:] D.C. Hallin, P. Mancini, 
Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wyd. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków 2007, s. 305 (*– liczba znaków oznacza intensywność występowania danej cechy).
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Tabela 5. Modele mediów publicznych występujące obecnie

Model klasyczny Nadawcy usiłują łączyć misję z walką o udział w audytorium (i ewentu-
alnie w rynku reklamy)

Model quasi-komer-
cyjny

Nadawcy zależni od fi nansowania z reklamy w stopniu określającym 
ich politykę programową, zmuszeni do konkurowania z nadawcami 
komercyjnymi o udział w rynku reklamy za pomocą bardzo podobnego 
programu (zjawisko znane jako konwergencja programowa między 
nadawcami publicznymi i komercyjnymi)

Model pluralistycznej 
służby publicznej

Współwystępowanie dwóch lub więcej równorzędnych nadawców 
publicznych na tych samych rynkach

Nadawcy kanałów 
specjalistycznych

Nadawcy „bukietów” programów specjalistycznych lub adresowanych 
do różnych odbiorców (np. kanały cyfrowe BBC lub France 2 i France 3)

Źródło: K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2007, s. 155.

Tabela 6. Modele mediów publicznych postulowane przez sektor komercyjny

Model zatrzymanej 
ewolucji

Nadawcy publiczni nie powinni korzystać z nowych technologii, w tym 
Internetu, bądź zmieniać tradycyjnej uniwersalnej formuły programowej.

Model „klasztorny” Nadawcy publiczni nie powinni być nadawcami niszowymi, uzupełnia-
jącymi ofertę komercyjną przez koncentrowanie się na gatunkach, któ-
rych nadawcy prywatni nie mogą emitować w sposób przynoszący zysk.

Model rozproszonej 
służby publicznej

Misję służby publicznej należy odróżnić od instytucji stworzonych do jej 
realizacji. Można ją zapewnić metodami rynkowymi, zlecając produkcję 
i emisję stosownych treści wszystkim podmiotom rynkowym.

Źródło: K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2007, s. 155.

Tabela 7. Modele proponowane przez zwolenników mediów publicznych

Model czystej misji Program skupiony na misji i nieskażony komercjalizacją – realizowany 
za pomocą tradycyjnej telewizji i nowych technologii. Chodzi tu zwłasz-
cza o zachowanie szczególnego charakteru (distinctiveness) mediów 
publicznych i zapobieżenie komercjalizacji. Choć proponowany z inną 
intencją, w praktyce zbliżony do modelu „klasztornego”.

Model pełnej oferty Pełna oferta programów uniwersalnych i specjalistycznych oraz usług 
korzystających z nowych technologii. Zadania programowe dostosowane 
do nowej sytuacji społecznej i kulturowej.

Źródło: K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2007, s. 155.
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przez sektor komercyjny. K. Jakubowicz, odwołując się do zadań nadawcy 
publicznego i celów, które są mu stawiane, stwierdza, że mogą one być realizo-
wane jedynie w modelu „pełnej oferty”73. 

Koncepcja Trójkąta Sił Medialnych (TSM) 74 była w swoim czasie propozy-
cją niepolitycznego oceniania realizacji zadań nadawcy publicznego. Wyłożo-
ne w monografi i Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, 
modele podstawy konstruowania modelu TSM mają solidny grunt zarówno 
teoretyczny, jak i praktyczny. Pozwalają na zastosowanie metody prognozowa-
nia przyczynowo-skutkowego. Jej istota sprowadza się do określenia modelu 
wyjaśniającego mechanizm zmian zmiennych endogenicznych. Taki model 
przyczynowo-skutkowy stosowany jest do badania zjawisk przeszłych, jak 
i prognozowania75. Zmienne modelu są dobierane na podstawie próby charak-
terystycznej dla wybranego fragmentu rzeczywistości76. Model TSM zakłada, 
że system medialny danego państwa oddziałuje z innymi systemami: władzy, 
opinii publicznej i rynku. W zaproponowanym modelu uznano, że reprezen-
tantem „władzy” jest władza państwowa (ustawodawcza i wykonawcza), repre-
zentantem „opinii publicznej” są odbiorcy mediów, natomiast reprezentantem 
„rynku” są „reklamodawcy”. Model ekonometryczny miał zweryfi kować posta-
wioną hipotezę badawczą, iż media najpełniej wypełniają swą publiczną rolę, 
jeżeli trzy podstawowe siły na nie oddziałujące, reprezentowane przez władzę 
państwową, reklamodawców i odbiorców mediów, pozostają w równowadze. 
Jej prawdziwość weryfi kowano, badając rozgłośnie regionalne Polskiego Radia.

Przyjęto, że „siły” władzy „reprezentują” w modelu TSM decyzje organu 
konstytucyjnego – Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Jej oddziały-
wanie na radio publiczne jest dwojakiego rodzaju:

• w postaci rozporządzeń dotyczących funkcjonowania radia (rozporzą-
dzenia te w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich rozgłośni, zatem 
mogą być w modelu pominięte),

• raty abonamentowej (RA) przyznawanej przez KRRiT publicznym roz-
głośniom radiowym wedle określonego algorytmu.

„Siły” odbiorców mediów miałyby swój wyraz w postaci „słuchalności” 
(SŁ), tj. liczby osób słuchających danej stacji w określonym czasie.

„Siły” rynku obrazowałyby przychody reklamowe poszczególnych stacji ra-
dia publicznego (RE).

73 K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wyd. Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 156.

74 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 152–218.
75 W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004, s. 12.
76 M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 39.
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Zatem:
TSM = a0 + a1RA + a2SŁ + a3RE + ξ

gdzie:
RA – rata abonamentowa,
SŁ – słuchalność,
RE – reklama,
a0; a1; a2; a3 – parametry strukturalne
ξ – element losowy.

W celu otrzymania danych porównywalnych skonstruowano zmienną 
syntetyczną, dla której podstawę stanowił zbiór zmiennych diagnostycznych. 
W efekcie powstała macierz cech standaryzowanych77. Takie macierze skon-
struowano dla 16 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Następnie doko-
nano obliczeń pozwalających otrzymać parametry strukturalne modelu oraz 
współczynnik determinacji dla poszczególnych województw, w których nadają 
rozgłośnie regionalne radia publicznego (por. Tabela 8).

Aby zobrazować wyniki obliczeń dla poszczególnych rozgłośni regional-
nych radia publicznego, sporządzono odpowiednie rysunki, które pozwalają 
już na pierwszy rzut oka zorientować się, czy „siły” oddziałujące w danej roz-
głośni pozostają w równowadze. Otrzymano trzy kategorie rozgłośni:

1. model rozgłośni „niewrażliwej” na reklamę (por. Wykres 1),
2. model rozgłośni „niewrażliwej” na abonament (por. Wykres 2),
3. model rozgłośni „wrażliwej” na TSM (por. Wykres 3).

Na podstawie przeprowadzonych badań do modelu pierwszego (rozgłoś-
nie regionalne „niewrażliwe” na reklamę) zaliczono sześć stacji regionalnych 
Polskiego Radia: w Zielonej Górze, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Kielcach oraz 
Szczecinie. Rozgłośnie te działały podobnie jak klasyczne instytucje publiczne 
sensu largo78, oferujące dobra społeczne, takie jak biblioteki, szkoły czy muzea.

Do modelu rozgłośni „niewrażliwych” na abonament zaliczono tylko jedną 
rozgłośnię – Radio Opole. W przypadku Radia Opole SA otrzymano zależność 
charakterystyczną dla radia komercyjnego (niemal liniową zależność między 
reklamą a słuchalnością; por. Wykres 3).

Do grupy spełniającej wymogi modelu TSM zaliczono dziewięć rozgłośni 
regionalnych Polskiego Radia: w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kra-
kowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Obliczony dla modelu ekonometrycznego TSM współczynnik determina-
cji, będący miarą dopasowania modelu do danych empirycznych, był w wielu 

77 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne, dz. cyt., s. 181–184.
78 M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wyd. Naukowe 

PWN, Kraków 2001, s. 19.
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Wykres 1. TSM dla Radia Szczecin SA 
Źródło: B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 198.

Tabela 8. Parametry strukturalne modelu oraz współczynnik determinacji dla poszczegól-
nych województw*

Województwa Parametry strukturalne modelu Współczynnik 
determinacjia3 a2 a1 a0

dolnośląskie 0,045 0,098 0,059 0,227 0,885
kujawsko-pomorskie 0,082 0,089 0,062 0,204 0,873
lubelskie 0,022 0,127 0,101 0,243 0,824
lubuskie 0,101 – 0,054 0,227 0,772
łódzkie 0,082 – 0,060 0,231 0,932
małopolskie 0,112 0,129 0,090 0,331 0,881
mazowieckie 0,066 0,095 0,080 0,258 0,893
opolskie 0,065 0,064 – 0,212 0,970
podkarpackie 0,098 – 0,120 0,198 0,778
podlaskie 0,019 0,114 0,108 0,299 0,949
pomorskie 0,083 – 0,066 0,340 0,946
śląskie 0,044 0,103 0,061 0,231 0,926
świętokrzyskie 0,030 – 0,072 0,210 0,911
warmińsko-mazurskie 0,064 0,112 0,103 0,307 0,912
wielkopolskie 0,064 0,105 0,079 0,315 0,948
zachodniopomorskie 0,080 – 0,089 0,287 0,951

* W obliczeniach nie uwzględniono Radia Koszalin SA, ponieważ należałoby wydzielić z województw 
zachodniopomorskiego i pomorskiego tę część mieszkańców, która stanowi ogół słuchaczy tego radia, 
a z braku stosownych badań można byłoby to uczynić jedynie z przybliżeniem obarczonym dużym 
błędem.

Źródło: B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 188.
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Wykres 2. TSM dla Radia Opole SA
Źródło: B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 203.

Wykres 3. TSM dla Radia Kraków SA 
Źródło: B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 201.

przypadkach bliski 1 (por. Tabela 8), co oznacza wysokie dopasowanie modelu 
do danych rzeczywistych.

Przedstawiony model ekonometryczny mógłby być użytecznym narzę-
dziem dla decydentów oceniających pracę zarządów rozgłośni regionalnych 
polskiego radia. Pozwalałby na ocenę ich pracy w maksymalnie obiektywny 
sposób, bez dodatkowych obciążeń, zwłaszcza politycznych. Jednakże nie 
wzbudził on żadnego zainteresowania ani Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji, ani też parlamentarzystów.



3.  Istota zarządzania mediami – dualna natura 
przedsiębiorstw medialnych 

Podstawą rynku medialnego są organizacje medialne, których natura jest od-
mienna od innych przedsiębiorstw, biorąc choćby pod uwagę ich dualność, 
co wykazał w 1989 r. R.G. Picard1. W niniejszej analizie zostaną przywołane 
także niektóre wcześniejsze koncepcje odnoszące się do interpretacji przedsy-
stemowych, podstawowy zrąb tego rozdziału stanowić będzie jednak analiza 
systemowa organizacji medialnych w kontekście zarządzania nimi.

3.1.  Zarządzanie mediami w ujęciu historyczno-
-metodologicznym

Badania dotyczące zarządzania mediami mają swoje korzenie przede wszyst-
kim w Stanach Zjednoczonych. Wiązały się one z procesem powstawania 
wielkich koncernów medialnych, najpierw prasowych, potem radiowych i te-
lewizyjnych. Alan B. Albarran widzi potrzebę badania obszarów związanych 
z zarządzaniem mediami w unikalności przemysłu medialnego, którego nie 
da się porównać z niczym innym. Media są w każdym społeczeństwie głów-
nym dostawcą informacji i rozrywki2. John M. Lavine i Daniel B. Wackman zi-
dentyfi kowali pięć charakterystycznych cech, które wyróżniają media spośród 
wszystkich innych przemysłów3:

1. media dostarczają „łatwo psujących się” produktów,
2. media zatrudniają wysoce kreatywnych pracowników,
3. media mają odrębną strukturę organizacyjną,

1 Por. R.G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, London 1989.
2 A.B. Albarran, Historical Trends and Patterns in Media Management Research, [w:] Hand-

book of Media Management..., s. 3.
3 J.M. Lavine, D.B. Wackman, Managing Media Organizations, Longman, New York 1988, 

s. 7.
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4. media odgrywają społecznie istotną rolę (oddziałują na świadomość 
odbiorców, mogą być narzędziem wpływu etc.),

5. zacierają się różnice pomiędzy tradycyjnymi mediami.

Zdaniem A.B. Albarrana, biorąc pod uwagę unikalny charakter mediów, 
badania odnoszące się do zarządzania nimi rozwijały się w ujęciu historycz-
nym, tak jak inne dyscypliny. Obecnie mają one w dużym stopniu charakter 
globalny i interdyscyplinarny, bo takie właśnie są współczesne media. Jednak-
że A.B. Albarran postuluje, by zarządzanie mediami widzieć poprzez pryzmat 
wcześniejszych dokonań badawczych4. Takiego przeglądu podstawowych nur-
tów w zarządzaniu dokonano już uprzednio, w rozdziale 1. Niemniej jednak 
należałoby w tym miejscu przypomnieć, że korzystanie z dorobku badaczy 
amerykańskich wymaga znajomości specyfi ki tamtejszego rynku i uwarunko-
wań historycznych, które w taki, a nie inny sposób wpłynęły na kształtowanie 
się pojęć odnoszących się do zarządzania.

W powszechnym odbiorze zarządzanie kojarzone jest z komercją, z organi-
zacjami nastawionymi na zysk. Tymczasem warto przypomnieć, że F.W. Taylor 
podczas wystąpienia w Kongresie amerykańskim w 1912 r., mówiąc o zarzą-
dzaniu, posłużył się przykładem kliniki E. Mayo, organizacji nienastawionej 
na zysk. Także określenie „zasady zarządzania” zostało użyte po raz pierwszy 
w odniesieniu do organizacji zupełnie niekomercyjnej – armii amerykańskiej, 
a posłużył się nim E. Root, sekretarz ds. wojny w rządzie T. Roosevelta (o czym 
wspomniano w rozdziale 1). Termin „zarządzanie” źle kojarzył się Ameryka-
nom, zwłaszcza w czasach wielkiego kryzysu. By uniknąć tych złych konotacji, 
wprowadzono termin „administracja publiczna” – oznaczający w istocie za-
rządzanie w sektorze publicznym5.

Wydaje się zatem, że współczesny menedżer winien koncentrować się na 
wydajności i osiąganiu wyników, a do tego potrzebne są mu wiedza i umie-
jętności z rozmaitych dziedzin6, bez specjalnego zastanawiania się nad tym, 
co różni zarządzanie biznesowe od zarządzania niebiznesowego. Drucker – 
o czym była już mowa – twierdził, że aż 90% problemów, którymi zajmuje się 
organizacja, jest natury ogólnej, a pozostałe 10% determinowane jest misją, 
historią, kulturą i terminologią specyfi czną dla danej organizacji7. Podobne 
poglądy prezentują także polscy badacze8.

4 A.B. Albarran, Historical Trends and Patterns in Media Management Research..., s. 3.
5 P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza, Warszawa 2000, s. 6.
6 P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 29.
7 P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku..., s. 8.
8 Por. H.I. Ansoff , Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 33; Zarządzanie. Teo-

ria..., s. 80; L. Krzyżanowski, dz. cyt., s. 231–232.
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W opozycji do takiego widzenia zarządzania, a zwłaszcza zarządzania me-
diami, stoją badania prowadzone przez A.B. Albarrana. Jego zdaniem, unikal-
ny charakter mediów uniemożliwia przyjęcie jakiejkolwiek uniwersalnej teo-
rii zarządzania odnoszącej się do nich. Zarządzanie stacją telewizyjną, gazetą 
bądź siecią kablową wymaga odrębnych umiejętności i odrębnych narzędzi 
zarządczych. Przedsiębiorstwo medialne nie tylko działa w burzliwym otocze-
niu, ale jeszcze wymaga szukania nowych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych, nieustannej analizy rynkowej etc.9 Każdy, kto miał okazję przy-
patrywać się pracy stacji radiowej bądź telewizyjnej, a zwłaszcza zespołowi 
redagującemu program informacyjny, musi przyznać A.B. Albarranowi rację. 
Ma to w dużym stopniu związek z procesem konwergencji, który jest procesem 
in statu nascendi.

Gracie Lawson-Borders była jedną z pierwszych, która na dużą skalę zajęła 
się badaniami procesów konwergencji. Przedmiotem jej badań były trzy duże 
korporacje medialne: Tribune, Belo i Media General. Jej zasługą jest opracowa-
nie metodologii badawczej umożliwiającej ocenę przebiegu procesu i stopnia 
konwergencji. G. Lawson-Borders nakreśliła siedem obszarów badawczych, 
których penetracja pozwoliła wnioskować o stopniu konwergencji. Były to na-
stępujące obszary badawcze: komunikacja, kultura, konkurencja, współpraca, 
zobowiązania, kompensacja i odbiorcy mediów10.

A.B. Albarran, opierając się na przeglądzie literatury, prowadzonych ba-
daniach oraz własnej wiedzy z zakresu zarządzania mediami, wskazał cztery 
przesłanki, które mogą być pomocne przy wyznaczaniu możliwych kierunków 
badawczych dla zarządzania mediami11:

1.  Literatura odnosząca się do zarządzania mediami, i to zarówno w sensie 
teoretycznym, jak i praktycznym, jest dość wąska w stosunku do litera-
tury całej dyscypliny, jaką jest zarządzanie. Wiele prac, zwłaszcza tych 
wcześniejszych (sprzed 1990 r.), ma charakter opisowy, ale pozwalają 
one zorientować się w samym zarządzaniu mediami i stanowią solidny 
grunt dla przyszłych badań na tym polu.

2.  Nie ma zgody wśród naukowców zajmujących się tą problematyką, ja-
kie podejście badawcze obrać za wiodące. Większość badaczy wybrała 
sobie za cel badanie procesów zarządczych dotyczących najwyższych 
szczebli kierowania w mediach (wydawnictwo prasowe, stacja radiowa 
lub telewizyjna etc.), pomijając niższe poziomy.

 9 A.B. Albarran, Historical Trends and Patterns in Media Management Research..., s. 11.
10 G. Lawson-Borders, Integrating New Media and Old Media: Seven Observations of Con-

vergence as a Strategy for Best Practices in Media Organizations, „International Journal of Media 
Management” 2003, 5 (2), s. 91–99.

11 A.B. Albarran, Historical Trends and Patterns in Media Management Research..., s. 16.
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3.  Metody badawcze stosowane przy badaniu zarządzania mediami we 
wczesnym stadium ograniczały się do ankiet, wywiadów bądź analizo-
wania wtórnych źródeł badawczych. Od połowy lat 90. XX w. metody 
badawcze stały się bardziej wyszukane.

4.  Zarządzanie mediami jako przedmiot badań dojrzało do poszukiwa-
nia nowych metod badawczych oraz opracowania nowych ujęć teore-
tycznych.

Autorytet A.B. Albarrana w środowisku naukowym osób zajmujących się 
ekonomiką mediów i zarządzaniem nimi jest niekwestionowany, a sugestie, 
odnoszące się do potencjalnych pól badawczych, powinny być uważnie wy-
słuchiwane i wnikliwie analizowane. Jego zdaniem, dyscyplina, jaką jest za-
rządzanie mediami, w najbliższej dekadzie i później winna się koncentrować 
wokół ośmiu takich pól badawczych12:

1.  Zarządzanie mediami powinno być analizowane na różnych poziomach 
z uwzględnieniem różnych implikacji ze zjawisk makro i globalnych, 
a także multikulturowych. Wiąże się to z faktem, że organizacje medial-
ne w swej działalności coraz częściej wykraczają poza granice własne-
go kraju. Zarządzanie mediami winno śledzić wszystkie pojawiające się 
trendy, od tych mega po najdrobniejsze.

2.  Badania prowadzone w zakresie zarządzania mediami winny mieć pod-
budowę teoretyczną i podlegać rygorom metodologicznym, tak by mo-
gły poszerzać naszą przyszłą wiedzę w tym zakresie. Badacze powinni 
podjąć ryzyko testowania nowych założeń teoretycznych, które mogą 
zmienić istniejące paradygmaty.

3.  Należy prowadzić intensywne badania odnoszące się do zmian spo-
sobów zarządzania spowodowanych konwergencją mediów, i to we 
wszystkich przejawach tego zjawiska.

4.  Trzeba prowadzić badania skutków, jakie wywołuje zastosowanie roz-
maitych strategii w zarządzaniu mediami, głównie by zwiększyć udziały 
w rynku poprzez rozwój nowych modeli biznesowych, nowych produk-
tów medialnych, wdrażanie nowych technologii, reagowanie na działa-
nia konkurencji i innych sił zewnętrznych.

5.  Prowadzone badania winny objaśniać, jakie siły oddziałują i jakie za-
leżności zachodzą pomiędzy zarządzaniem, ekonomiką, regulatorami 
medialnymi a społeczeństwem.

6.  Przyszłe badania powinny wykraczać poza pojedyncze studia przypad-
ków na rzecz badań wertykalnych, które są źródłem większej liczby da-
nych do analiz porównawczych.

12 Tamże, s. 16–17.
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7.  Przyszłe badania winny mieć charakter interdyscyplinarny, a także 
uwzględniać współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi i orga-
nizacjami medialnymi.

8.  Środowiska akademickie powinny zadbać o upowszechnienie ich do-
robku naukowego nie tylko na tradycyjnych konferencjach czy w mo-
nografi ach naukowych, ale także poprzez ich popularyzację na przykład 
poprzez Internet.

Zdaniem A.B. Albarrana, wykorzystanie jego sugestii sprawi, że przed ba-
daczami zarządzania mediami otworzą się w najbliższych latach nowe, intere-
sujące perspektywy. Pozwoli to zająć zarządzaniu mediami w XXI w. stosowne 
miejsce pośród dyscyplin szczegółowych nauk o zarządzaniu13.

Równie interesującą perspektywę badawczą zaproponował Manuel Pup-
pis. Jego zdaniem, użyteczność podejścia systemowego dla badania zarzą-
dzania mediami winna być rozszerzona o rozmaite inne ujęcia teoretyczne 
tego zagadnienia, zwłaszcza komunikacyjne, mające oparcie w socjologii. 
M. Puppis określa to pojęciem „media governance”, co można by rozumieć 
jako szeroko pojęte zasady i formy zarządzania mediami, których zaletą jest 
łączenie rozmaitych teorii odnoszących do nich14. Wydaje się jednak, że kon-
cepcja zaproponowana przez M. Puppisa wykracza poza ramy niniejszej mo-
nografi i. Niemniej jednak stanowi ona interesującą propozycję, która warta 
jest szerszego omówienia, na przykład w odrębnej monografi i poświęconej 
temu zagadnieniu.

3.2. Koncepcje teoretyczne zarządzania mediami

Clayton M. Christensen i Michael E. Raynor słusznie zauważają, że teorie po-
wstają w wyniku prowadzonych badań, obserwacji i są potwierdzane kolej-
nymi eksperymentami. Teoria powiększa zasób naszej wiedzy o otaczającym 
świecie, systematyzuje go i strukturalizuje, co pozwala wyjaśniać zdarzenia 
przeszłe, ale i pozwala przewidywać przyszłe15. Z kolei D. McQuail i Sven 
Windahl zawracają uwagę na rolę modeli w weryfi kowaniu teorii komuni-
kacyjnych. Jednak modele, utwierdzając autorów określonych teorii komu-

13 Tamże, s. 17.
14 M. Puppis, Media Governance: A New Concept for the Analysis of Media Policy and Regu-

lation, „Communication, Culture & Critique” 2010, 3, International Communication Associa-
tion, s. 134–149.

15 C.M. Christensen, M.E. Raynor, Why Hard-nosed Executives Should Care about Manage-
ment Th eory, „Harvard Business Review”, IX, 2003, s. 67–74.
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nikacyjnych w prawdziwości osiągniętych wyników, zniechęcały innych do 
szukania nowych rozwiązań16.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno ekonomika mediów, jak i zarządzanie 
mediami (łączenie tych pojęć jest charakterystyczne dla obecnych trendów 
badawczych; najważniejsza na świecie konferencja grupująca najważniejszych 
badaczy z tego obszaru nazywa się „World Media Economics and Media Ma-
nagement”, zespół badawczy Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecz-
nej nazywa się Ekonomika Mediów i Zarządzanie w Mediach) szukają swego 
miejsca w głównych nurtach badawczych. Jest rzeczą raczej pewną, że prędzej 
czy później ekonomika mediów oddzieli się od zarządzania mediami. 

Dwie badaczki, Bożena I. Mierzejewska i C. Ann Hollifi eld, zajmujące 
się zarządzaniem mediami starały się uporządkować wiedzę w tym zakresie 
i dokonały przeglądu najistotniejszych koncepcji teoretycznych, które były 
wykorzystywane przez naukowców zajmujących się zarządzaniem mediami. 
Zakreślony przez nie okres obejmował lata 1988–2003, a podstawą analizy 
było 309 artykułów zamieszczonych w „Journal of Media Economics” oraz 
„Th e International Journal on Media Management”. Dobór periodyków do 
analizy ani okres, jaki obejmowały, nie były przypadkowe. „Journal of Media 
Economics” był pierwszym na świecie recenzowanym czasopismem nauko-
wym poświęconym w całości zagadnieniom ekonomiki mediów i zarządza-
nia nimi17.

Według wspomnianych badaczek najczęściej wykorzystywaną koncep-
cją było badanie zarządzania strategicznego. Wielu wykorzystywało do opisu 
opracowanych zjawisk studium przypadku danej instytucji medialnej. Dzięki 
temu można było objaśnić, dlaczego jedne organizacje medialne radzą sobie 
na rynku lepiej od innych. Opisywano zastosowane strategie koncentracji na 
rynku mediów czy dopasowania do zmieniających się warunków. Wśród au-
torów, którzy publikowali wyniki swoich badań w tym zakresie, znaleźli się 
między innymi: A. Albarran, R. Picard, Sylvie Chan-Olmsted, Richard Ger-
shon. W ich publikacjach B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld wyróżniły trzy 
podejścia. Pierwsze odnosi się do wpływu struktury na wydajność organizacji 
(structure-conduct-performance, SCP), drugie zaś do poglądu, że każda fi rma 
jest zbiorem unikalnych zasobów, które winny być podstawą konstruowania 
strategii (resource-based-view, RBV). Trzecim podejściem do zarządzania stra-
tegicznego było wykorzystanie znanej z biologii teorii niszowej (niche theory), 
wedle której każde stworzenie w nowym otoczeniu szuka dla siebie niszy. 

16 D. McQuail, S. Windahl, Communications Models for the Study of Mass Communication, 
Longman, London 1993, s. 17–26.

17 B.I. Mierzejewska, C.A. Hollifi eld, Th eoretical Approaches in Media Management Re-
search, [w:] Handbook of Media Management..., s. 40.
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Podobnie organizacje medialne winny wykorzystywać luki, nisze rynkowe 
w przyjętej strategii18.

Następnym podejściem było ujęcie strukturalne w konstruowaniu strate-
gii organizacji medialnych. B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld zauważają, że 
w badanym przez nie obszarze uczeni rzadko zajmowali się wpływem struktu-
ry samej organizacji na jej działalność. Częściej badano wpływ struktury włas-
nościowej na przyjmowane strategie działania. Większość badaczy skupiała się 
raczej na badaniu struktury własności gazet, mniej mediów elektronicznych, co 
jak zauważają B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld, jest istotną luką badawczą19.

Kolejny obszar badawczy odnosił się do zarządzania międzynarodowymi 
i globalnymi organizacjami medialnymi, które w ostatnich dwóch dekadach 
zaczęły się gwałtownie rozwijać. Prowadzone badania samych organizacji 
i działań menedżerskich były weryfi kowane poprzez racjonalność ekono-
miczną, strukturę i kulturę organizacyjną. Tymi zagadnieniami zajmowali się 
w swoich badaniach między innymi: Stephen Lacy, Alan Blanchard, S. Chan-
-Olmsted, R. Gershon20.

Podejście związane z kulturą organizacyjną było stosunkowo rzadko wy-
korzystywane jako narzędzie opisu samej organizacji i sposobów zarządzania 
nią. Dotyczyło to głównie analizy porównawczej ról zawodowych i kultury 
organizacyjnej, a zwłaszcza jej wpływu na zdolność organizacji medialnych 
w przystosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia lub na ujawnianie 
wiadomości nieprawdziwych bądź plagiatów21. Zagadnieniami tymi zajmowa-
li się głównie Lucy Küng, George Sylvie, Lee B. Becker, Gerlad M. Kosicki22.

Nowe technologie, innowacje i kreatywność były przedmiotem ponad 60% 
artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych zajmujących się eko-
nomiką mediów i zarządzaniem nimi. Wpływ nowych technologii na wszelkie 
przejawy zarządzania mediami jest przemożny. Niemniej początkowy okres 
badań z tego zakresu charakteryzował się bałaganem defi nicyjnym. Badania 
Karlene Roberts i Marthy Grabowskiej z lat 90. ubiegłego wieku wykazały, 
że badacze posługiwali się aż siedmioma różnymi defi nicjami technologii23. 
Podobne problemy defi nicyjne dotyczyły pojęcia innowacji czy nowych me-
diów. Brak takiej systematyki utrudniał porównywanie badań prowadzonych 

18 Tamże, s. 41–42.
19 Tamże, s. 43–44.
20 Tamże, s. 44–45.
21 Ten konkretny przypadek dotyczył Jaysona Blaira, który publikował w „Th e New York 

Times” artykuły oparte na zmyślonych faktach bądź plagiatach.
22 B.I. Mierzejewska, C.A. Hollifi eld, Th eoretical Approaches in Media Management Re-

search, [w:] Handbook of Media Management..., s. 46–57.
23 K.H. Roberts, M. Grabowski, Organizations, Technology and Structuring, [w:] Handbook 

of Organization Studies, red. S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord, Sage Publications, London 1996, 
s. 409–423.
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przez różnych badaczy w różnych miejscach. Próbą wyjścia z tego impasu było 
wskazanie, do jakiego obszaru badawczego odnosi się opis nowych techno-
logii. Do takich obszarów zaliczono takie między innymi ujęcia technologii: 
ekonomiczne, zarządzania strategicznego, rozwoju nowego produktu, dyfuzji, 
gratyfi kacji i korzyści, kreatywności. Zwłaszcza kreatywność była czynnikiem 
wnikliwie analizowanym. Choćby z tego powodu, że jest ona (wysoce trudno 
przewidywalna determinanta) głównym „składnikiem” produktu medialnego, 
a inwestycje w organizacje medialne wymagają ogromnych nakładów24.

B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld zwracają uwagę w omawianej publika-
cji, że przywództwo jako przedmiot badań w zakresie zarządzania mediami 
jest jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów. Jest to tym bardziej dziwne, 
że obszar związany z badaniem przywództwa zawiera wiele ważkich pól ba-
dawczych, jak choćby motywacje menedżerów medialnych, style kierowania, 
sposoby podejmowania decyzji, zarządzanie zmianą, zachowania organiza-
cyjne etc. Organizacje medialne działają w warunkach nieustannych zmian 
i wysokiego poziomu niepewności, a to powoduje dużą rotację kadr. Jest to 
bez wątpienia wyzwanie dla osób zarządzających mediami, ale też dla badaczy 
zajmujących się mediami25.

Z badaniem przywództwa w organizacjach medialnych ściśle wiąże się ba-
danie zasobów ludzkich. Produkt medialny jest w dużym stopniu uzależniony 
od wiedzy, talentu, kreatywności tych, którzy go tworzą. W 2000 r. wynagro-
dzenie pracowników zatrudnionych w amerykańskich stacjach telewizyjnych 
stanowiło największą pojedynczą pozycję i wynosiło 42,4% całego budżetu. 
Prowadzone w Stanach Zjednoczonych długoletnie projekty badawcze zaowo-
cowały wieloma publikacjami na ten temat. Dzięki nim dobrze rozpoznana 
jest struktura demografi czna, dochodów, poglądów politycznych, ale tak-
że satysfakcja z wykonywanej pracy, sposób jej wykonywania, pozyskiwania 
źródeł informacji etc. Dzięki tym badaniom znaleziono zależności pomiędzy 
profi lem studentów kończących studia dziennikarskie a poziomem ich zatrud-
nienia. Z tym wiążą się także badania rynku pracy w obszarach medialnych. 
Mieszczą się tu również badania typu genderowego, dotyczące na przykład 
statusu kobiet czy przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w or-
ganizacjach medialnych. B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld zauważają jednak, 
że te badania wykonywane były raczej przez przedstawicieli innych dyscyplin 
niż zarządzanie mediami. Wskazują także, iż nieproporcjonalnie wiele badań 
dotyczy dziennikarzy, z pominięciem innych grup pracowniczych zatrudnio-
nych w mediach. Ponadto wielu badaczy przyjęło – zdaniem autorek – błędne 

24 Tamże, s. 48–52.
25 Tamże, s. 52–54.
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założenie, że różnorodność zatrudnienia ma ścisły związek z różnorodnością 
produktu medialnego26.

B.I. Mierzejewska i C.A. Hollifi eld, dokonując tego przeglądu pól i ujęć ba-
dawczych, nie opowiedziały się za jakąkolwiek metodą badawczą, nie wskaza-
ły, jak badać, tylko co badać. We wstępie do swoich rozważań wskazują jedynie 
na dużą użyteczność rozmaitych modeli, które ze swej natury są podstawo-
wym narzędziem badawczym teorii systemowej.

3.3. Zarządzanie mediami w ujęciu systemowym

Wydaje się, że dla wyjaśnienia rozmaitych zjawisk odnoszących się do zarzą-
dzania mediami – o czym już wspomniano – przyjęcie metodologii systemowej 
jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem wedle teorii systemowej badane zja-
wiska należy widzieć jako całość powiązaną z sobą pośrednio lub bezpośrednio. 
Istotne, aby przy opisie badanych zjawisk nie tracić z pola widzenia, uprzednio 
już przywołanych, trzech zasadniczych pytań G.M. Weinberga: 1. Dlaczego wi-
dzę to, co widzę? 2. Dlaczego rzeczy są takie, jakie są? 3. Dlaczego rzeczy się 
zmieniają? Mają one także zastosowanie do badania systemów medialnych.

W takim ujęciu organizacja jest systemem strukturalizowanym, czyli w pe-
wien sposób uporządkowanym, który nadaje jej ramy społeczno-techniczne27. 
W teorii systemów zakłada się, że organizacja, w tym także medialna, stanowi 
organizm funkcjonujący w określonym otoczeniu, z którego pobiera zasoby 
i gdzie trafi ają rezultaty działania tej organizacji (wejście, wyjście). W obrębie 
owego systemu można wyróżnić pięć podsystemów28:

1.  podsystem celów i wartości,
2.  podsystem psychospołeczny,
3.  podsystem techniczny,
4.  podsystem struktury,
5.  podsystem zarządzania mediami.

Wyróżnienie poszczególnych podsystemów, charakterystycznych dla syste-
mowego ujęcia organizacji, pozwala lepiej zrozumieć jej istotę. W tym ujęciu 
najbardziej użyteczna dla niniejszych rozważań wydaje się systemowa defi ni-
cja organizacji R.L. Ackoff a: „Organizacja jest to system zachowujący się roz-

26 Tamże, s. 55–56.
27 F.E. Kast, J.E. Rosenzweig, Organization and Management. Environment and Per-

ceived Environmental Uncertainty, „Administrative Science Quarterly” 1972, t. 17, nr 3, [za:] 
A.K. Koźmiński, Organizacja, [w:] Zarządzanie. Teoria..., s. 30.

28 M. Bielski, dz. cyt., s. 82–85; B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 163.
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myślnie, zawierający przynajmniej dwa zachowujące się rozmyślnie składniki, 
mające wspólne zamierzenie, ze względu na które zachodzi w systemie funk-
cjonalny podział pracy; jego funkcjonalnie oddzielne składniki mogą na wza-
jemne zachowanie się odpowiadać w formie obserwacji albo łączności i przy-
najmniej jeden podzestaw pełni funkcję kontrolno-kierowniczą”29. Daje także 
możliwość posługiwania się jednym z najbardziej charakterystycznych narzę-
dzi wykorzystywanych w badaniach systemowych – modeli. Przypomnijmy, że 
model jest uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistości. Dla potrzeb bada-
nia procesów związanych z zarządzaniem organizacjami, w tym także medial-
nymi, zwykło się wykorzystywać modele: 

1.  schematyczne, odzwierciedlające struktury i powiązania w organizacji oraz 
2.  matematyczne – zazwyczaj są to modele ekonometryczne, które pozwa-

lają ujawniać zależności między poszczególnymi siłami działającymi 
w organizacji. 

Na podstawie koncepcji F. Kasta i J.E. Rosenzweiga, a także M. Bielskiego 
i autora niniejszych rozważań zaproponowano systemowy model organizacji 
medialnej (Rysunek 4).

29 R.L. Ackoff , O system pojęć systemowych, „Prakseologia” 1973, nr 2, [za:] S. Sokołowska, 
Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s. 49.

Rysunek 4. Systemowy model organizacji medialnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 81; B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Deter-
minanty, systemy, modele, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 163.
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Badanie systemowe organizacji przypomina rosyjską matrioszkę lub po-
wieść szkatułkową (Francuzi używają określenia „powieść szufl adkowa”). 
Oznaczają one wyznaczanie w pewnym określonym systemie określonych 
podsystemów, a w tych podsystemach można wyodrębnić podpodsystemy 
etc. Na przykład w organizacji pod pojęciem „podsystem celów i wartości” 
należałoby rozumieć zarówno misję, jaką organizacja realizuje w określonym 
otoczeniu, jak i jej strategię. Jest to funkcja wyznaczająca z jednej strony zaspo-
kajanie określonych potrzeb społecznych, a z drugiej oznaczająca zasilanie jej 
z otoczenia, co z kolei umożliwia organizacji przetrwanie, a najlepiej rozwój30.

Z analizy systemowej organizacji wynika, że w żadnym przypadku nie wol-
no jej zawęzić jedynie do opisu i badania samej struktury. Analiza winna od-
dawać „istotę rzeczy” – jak pisał o badaniu systemowym G.M. Weinberg. Tak 
też uczynili wspomniani wcześniej D. Hallin i P. Mancini. Nie ograniczyli się 
jedynie do opisu badanych struktur, ale szukali powiązań i przyczyn zależności 
zachodzących pomiędzy opisywanymi zjawiskami. 

Na polskim gruncie zagadnieniami dotyczącymi zarządzania i ekonomiki 
mediów zajmują się T. Kowalski, B. Jung, J. Beliczyński oraz autor niniejszej 
monografi i31. Inni czynią to okazjonalnie i te obszary nie stanowią głównego 
nurtu ich prac badawczych. Badanie ekonomicznych aspektów działalności 
organizacji medialnych pojawiło się wcześniej niż badanie procesów związa-
nych z ich zarządzaniem. Podobnie rzecz miała się z klasyczną nauką o za-
rządzaniu, która została skodyfi kowana dopiero na przełomie XIX i XX w.32, 
choć procesy zarządcze są tak stare jak sama cywilizacja33. Człowiek niemal od 
zarania dziejów zarządzał, choć nie zdawał sobie z tego sprawy. Młoda, jeszcze 
nie do końca wykrystalizowana subdyscyplina badawcza, jaką jest zarządzanie 
mediami, pojawiła się w ślad za ekonomiką mediów. Niektórzy badacze zaj-
mujący się tymi problemami wyrażają pogląd, iż połączenie badań z zakresu 
ekonomiki mediów i zarządzania mediami jest korzystne34, jednakże wydaje 

30 S. Sokołowska, dz. cyt., s. 64.
31 Por.: J. Beliczyński, Radio jako obiekt zarządzania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Kra-

kowie, Kraków 2005; T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania 
mediami, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; T. Kowalski, Media i pieniądze. 
Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Wyd. Przedsiębiorstwo 
Handlowe TEX, Warszawa 1998; T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku, Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2006; B. Nierenberg, Strategia publicznego przedsiębiorstwa medialnego, 
Wyd. Radio Opole, Opole 2006; B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne...

32 W. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] 
Zarządzanie. Teoria..., s. 621.

33 P.K. Pringle, M.F. Starr, dz. cyt., s. 3.
34 Por.: Handbook of Media Management and Economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-

-Olmsted, M.O. Wirth, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2006, s. 2–7; T. Kowalski, 
Między twórczością a biznesem..., Wyd. Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2008, s. 36–38.
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się, że tak jak naukowe zarządzanie oddzieliło się od klasycznej ekonomii, tak 
samo zarządzanie mediami oddzieli się od ekonomiki mediów. Zwłaszcza że 
zarządzanie mediami, ze względu na swoją misję społeczną, winno być bliskie 
humanistycznym aspektom tego procesu. W takim też kierunku – jak się wy-
daje – zmierzają trendy badawcze na świecie. O tym można było się przekonać, 
przysłuchując się obradom konferencji IX World Media Economics & Media 
Management, która w 2010 r. odbyła się w Bogocie. Konferencja ta odbywa się 
co dwa lata i spotykają się na niej badacze z całego świata, zajmujący się eko-
nomiką mediów i zarządzaniem mediami. Od samego początku prezydentem 
konferencji jest R.G. Picard. Już sama nazwa konferencji zdaje się potwierdzać, 
że jeszcze nie czas, by rozdzielać ekonomikę mediów od zarządzania nimi. 
Choć reprezentanci obu nurtów badawczych w 2010 r. w Bogocie obradowa-
li osobno, to jednak spotykali się podczas obrad plenarnych. Najważniejszy 
panel, zatytułowany „Media under Changing/Challenging Times. Trends on 
the Fields of Media Economics and Management Studies. Possible Alliance 
for Transnational Research”, prowadziła Patricia Phalen z George Washing-
ton University (USA), a brali w nim udział: R.G. Picard z Oxford University 
oraz Media Management and Transformation Center (Szwecja), A. Albarran 
z University of North Texas (USA), a także Aldo van Weezel i German Arango 
z Latin American Media Management Association (Kolumbia). Już sam tytuł 
panelu wskazywał, że uczeni nadający ton światowym badaniom w zakresie 
zarządzania i ekonomiki mediów widzą pilną potrzebę prowadzenia badań 
transnarodowych.

Ujęcie systemowe, odnoszące się do badania zarządzania mediami, wydaje 
się w ocenie autora niniejszej monografi i najbardziej użyteczne dla naukowego 
rozpoznania tego obszaru. Niemniej jednak warto też zauważyć, że na polskim 
gruncie nie ma w ogóle takiej subdyscypliny jak zarządzanie mediami, nie ma 
też takiego kierunku studiów35. 

Zarządzanie mediami jest zatem obszarem, w którym (o czym była mowa 
uprzednio) dopiero tworzą się narzędzia badawcze. W Polsce powstają nie-
liczne prace z tego zakresu, choć z roku na rok ich przybywa. Nic więc dziw-
nego, że trudno tu mówić o jakimś znaczącym, zwłaszcza polskim, dorobku 
w tym zakresie. W niniejszej monografi i często prezentowane są obszary, które 
dopiero wymagają szczegółowego zbadania, lub wskazywane problemy, które 
albo już są, bądź za chwilę staną się istotnymi wyzwaniami dla badaczy tego 
obszaru.

35 Wspomniano już, że Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął – jako pierwszy w Polsce –
uchwałę o utworzeniu specjalności zarządzanie mediami od roku akademickiego 2011/2012.
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3.4. Zakres i przedmiot zarządzania mediami

Media są istotną częścią rozmaitych dziedzin opisywanych przez socjologię, 
politologię, ekonomię i wiele innych, choć ciągle jeszcze niemających ofi cjal-
nego uznania na gruncie polskim, dyscyplin naukowych. Jednym z istotnych 
zagadnień badawczych związanych z tym obszarem jest zarządzanie mediami. 
Należałoby owo zarządzanie rozumieć zarówno w ujęciu szerszym, dotyczą-
cym mediów pojmowanych jako dziedzina odnosząca się do zjawisk społecz-
nych, politycznych i gospodarczych, jak i w ujęciu węższym, rozumianym jako 
zarządzanie przedsiębiorstwem medialnym, funkcjonującym w określonym 
otoczeniu. Badanie tych zagadnień jest o tyle utrudnione, że jest ono – jak 
dotąd – słabo rozpoznane i wymaga stworzenia określonego aparatu pojęcio-
wego, odpowiednich narzędzi badawczych, ustalenia zagadnień paralelnych 
i odrębnych w stosunku do zarządzania klasycznego.

Przedsiębiorstwo medialne zajmuje się wytwarzaniem specyfi cznego do-
bra czy świadczeniem usług, które mają dualną naturę. Pionierskie badania 
w tym zakresie są dziełem R.G. Picarda36. Zarządzanie mediami w tym węż-
szym ujęciu byłoby procesem, w którym owo dualne dobro podlegałoby okre-
ślonym działaniom. Według R.W. Griffi  na byłby to „zestaw działań (obejmu-
jący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. 
kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (...) 
i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny 
i skuteczny”37.

W kontekście więc dotychczasowych rozważań uprawniona byłaby nastę-
pująca defi nicja: zarządzanie mediami (w ujęciu systemowym) jest to zespół 
wzajemnie powiązanych procesów i czynności obejmujących planowanie, or-
ganizowanie, przewodzenie, motywowanie i kontrolowanie, odnoszących się 
do wszystkich przejawów i poziomów systemu medialnego. Wydaje się, że za-
proponowana defi nicja jest na tyle pojemna, że obejmuje wszystkie obszary 
odnoszące się do defi niowanych zagadnień, i na tyle funkcjonalna, by pozwo-
liła rozróżnić, co zarządzaniem mediami jest, a co nie jest.

Wspomniano już, że badanie ekonomicznych aspektów działalności me-
diów i organizacji medialnych pojawiło się wcześniej niż badanie procesów 
związanych z zarządzaniem mediami. Młoda, jeszcze nie do końca wykrysta-
lizowana subdyscyplina badawcza, jaką jest zarządzanie mediami, pojawiła 
się w ślad za ekonomiką mediów. Niektórzy badacze zajmujący się tymi prob-
lemami wyrażają pogląd, że połączenie badań z zakresu ekonomiki mediów 

36 Por. R.G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, London 1989.
37 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 38.
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i zarządzania mediami jest korzystne38, bowiem „ścisłe oddzielenie ekonomiki 
od zarządzania nie jest możliwe”39. Ta ostatnia konstatacja pozostaje bezdy-
skusyjna, jednakże podkreślmy raz jeszcze, że tak jak naukowe zarządzanie 
oddzieliło się od klasycznej ekonomii, tak samo zarządzanie mediami oddzieli 
się od ich ekonomiki. Potrzeba do tego stworzenia osobnego instrumentarium 
naukowego i badaczy, którzy będą zajmowali się tą dziedziną. Oczywiście gra-
nica między zarządzaniem mediami a ekonomiką mediów będzie nieostra, ale 
jednak będzie.

W Polsce dodatkowo rozdziałowi zarządzania mediami i ich ekonomiki 
sprzyjać będzie usytuowanie mediów publicznych i problemy z nimi związa-
ne. Wydaje się, że polscy badacze zajmujący się ekonomiką mediów w sposób 
niejako naturalny kierować się będą ku mediom komercyjnym, tam znajdując 
mnogość problemów badawczych, natomiast ci, w których centrum zaintere-
sowania są problemy zarządzania, obszarów badawczych szukać będą raczej 
w sferze mediów publicznych. Być może w dłuższej perspektywie czasowej 
ulegnie to zmianie, ale najbliższe lata zdają się wyznaczać taką właśnie dyfe-
rencjację obszarów badawczych. Wydaje się także, iż w obszarze zarządzania 
mediami publicznymi jednym z priorytetów będzie realizacja ich podstawo-
wych zadań, czyli tego, co określa się mianem misji mediów publicznych.

Zarówno organizacje publiczne, jak i komercyjne oferują obecnym i po-
tencjalnym konsumentom dobra prywatne bądź publiczne40. Najprostszym 
sposobem ich rozróżnienia jest przyjęcie założenia, że dobro prywatne to ta-
kie, które może być konsumowane przez jedną osobę i nie może być jedno-
cześnie konsumowane przez kogoś innego41 (np. ciastko, koszula czy rower), 
natomiast dobro publiczne może być konsumowane jednocześnie przez wiele 
osób bez uszczerbku dla którejkolwiek z nich (powietrze, którym oddychamy, 
publiczna służba zdrowia czy obronność kraju). Możemy zatem stwierdzić, że 
przedmiotem zarządzania jest jakieś określone dobro. W przypadku mediów 
byłoby to dobro medialne.

38 Por. Handbook of Media Management and Economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-
-Olmsted, M.O. Wirth, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey 2006, s. 2–7; T. Kowalski, 
Między twórczością a biznesem..., s. 36–38.

39 T. Kowalski, Między twórczością a biznesem..., s. 36.
40 Por. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1997, s. 19–25; M. Bednarczyk, dz. cyt., s. 18–22.
41 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s. 99–100.
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3.4.1. Dobro medialne jako przedmiot zarządzania

Współczesny człowiek pozbawiony jest pokory. Wydaje mu się, że to on two-
rzy dzieła największe i najwspanialsze, że to on stworzył rewolucję informacyj-
ną. Tymczasem obecna rewolucja jest już czwartą w dziejach. Pierwsza wiązała 
się z wynalezieniem pisma w Mezopotamii około 5–6 tysięcy lat temu. Druga 
zaczęła się około 3,5 tysiąca lat temu w Chinach wraz z wynalezieniem książki. 
Trzecią zapoczątkował w 1456 r. Gutenberg wynalazkiem ruchomej czcionki42.

P. Drucker, który przekonywał, że wiek XXI będzie wiekiem informacji, 
zwraca uwagę na osobliwe właściwości informacji jako zasobu, który wymy-
ka się podstawowym prawom ekonomicznym: „Jeżeli sprzedam jakąś rzecz, 
np. książkę, oznacza to, że już jej nie posiadam. Jeżeli udzielę komuś informa-
cji, to nadal ją posiadam. W rzeczywistości informacja staje się bardziej cenna, 
ponieważ znana jest większej liczbie osób. W miarę zwiększania się liczby od-
biorców informacji jej wartość rośnie”43. 

W tym miejscu należałoby zauważyć, że wszystkie media, bez względu 
na ich charakter i nośniki, mają do spełnienia dwie funkcje44: 

1.  misji społecznej,
2.  komercyjną.

R.G. Picard zaproponował także, by traktować media, ze względu na ich 
dualizm, jako specyfi czne dobro rynkowe (por. Rysunek 5. Media jako dobro 
lub usługa rynkowa). Taki podział, zaproponowany przez R. Picarda, ma dale-
ko idące konsekwencje. Oznacza bowiem, że media nie są „zwykłymi” przed-
siębiorstwami, które mają jedynie przynosić zysk swoim właścicielom. Wydaje 
się zatem, że niektórzy badacze nieco na wyrost twierdzili, że „środki maso-
we w ustroju kapitalistycznym, z nielicznymi wyjątkami odnoszącymi się do 
mediów publicznych, są normalnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi”45. 
D. McQuail stwierdza wręcz: „Media nie są biznesem jak każdy inny, ze wzglę-
du na interes społeczny”46. Wydaje się również, że dualizm mediów, wskazany 
przez R. Picarda, odwołujący się przede wszystkim do treści (content product) 
i aspektu ekonomicznego (for advertisers) także pozwala stwierdzić, że nie jest 
to biznes taki jak wszystkie inne.

42 P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku..., s. 104–113.
43 Tamże, s. 27.
44 R.G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park–

–London–New Delhi 1989, s. 17.
45 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 

i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 151.
46 D. McQuail, Teoria komunikowania..., s. 242.
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Ekonomiczne spojrzenie R. Picarda na media budzi u osób niezaznajo-
mionych z jego istotą odruch sprzeciwu. Jak to możliwe – powiadają – by na 
przykład BBC pełniła obok funkcji społecznej także rolę komercyjną, skoro 
w ogóle nie nadaje reklam? Odpowiadając na takie zarzuty, wystarczy posłu-
żyć się wskaźnikiem CPT (cost per thousand) – kosztem dotarcia do tysiąca 
odbiorców danej reklamy. Wyobraźmy sobie program nadawany przez BBC, 
który oglądają 3 miliony widzów. Czy w tym samym czasie te 3 miliony mogą 
oglądać program telewizji komercyjnej? Oczywiście nie mogą. Gdyby zatem 
nie było tego programu i BBC, to zapewne jakaś część widzów – być może 
znaczna – oglądałaby program telewizji komercyjnej. Wzrosłaby tym samym 
jego widownia, ergo spadłby wskaźnik CPT. A tym są żywotnie zainteresowani 
reklamodawcy. Tak więc BBC, mimo że nie nadaje reklam, odgrywa także rolę 
komercyjną na rynku medialnym.

Wróćmy jednak do podstawowego wątku, w którym przywołaliśmy myśl 
P. Druckera, zwracającego uwagę na osobliwe właściwości informacji jako za-
sobu wymykającego się podstawowym prawom ekonomicznym. Wydaje się, 
że wyjaśnienie tego paradoksu nie jest możliwe bez odwołania się badań R. Pi-
carda. Przypomnijmy, P. Drucker twierdził, że informacja jest tym cenniejsza, 
im jest powszechniejsza47. W klasycznej ekonomii przyjmuje się, że im jakieś 
dobro rzadsze, tym cenniejsze i odwrotnie. Powszechność określonego dobra 
obniża jego cenę. Tymczasem Drucker wywraca nasze dotychczasowe rozu-
mienie najbardziej kardynalnych zasad ekonomii. Tę pozorną sprzeczność 

47 P. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku..., s. 27.

Rysunek 5. Media jako dobro lub usługa rynkowa
Źródło: R.G. Piccard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park–Lon-
don–New Delhi 1989, s. 18; T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków 
komunikowania masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe TEX, Warszawa 1998, s. 30; B. Nierenberg, 
Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wyd. Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2007, s. 92.
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można objaśnić, odwołując się do sformułowanego przez R. Picarda dualizmu 
rynku medialnego (por. Rysunek 9) oraz stworzonej przez autora niniejszej 
monografi i formuły „guzików informacyjnych i medialnych”.

Dla zobrazowania wywodu48 autor posłużył się swego czasu guzikami przy 
koszuli i ich informacyjnymi odpowiednikami. Konieczne jest także odróżnie-
nie klasycznego przedsiębiorstwa od przedsiębiorstwa medialnego. Załóżmy, 
że tym klasycznym przedsiębiorstwem jest fabryka produkująca prawdziwe 
guziki, a przedsiębiorstwem medialnym organizacja (np. jakaś redakcja) do-
starczająca „guzików medialnych” (informacji). Gdyby autor niniejszej mono-
grafi i stanął na stoku, ubrany w kombinezon narciarski, to zapewne nikt nie 
chciałby umieścić reklam na jego stroju. Natomiast gdyby obok stanął Adam 
Małysz, to każdy centymetr kwadratowy jego kombinezonu byłyby wart sporo 
pieniędzy. W tym przypadku autor niniejszego wywodu obrazuje przedsię-
biorstwo, które produkuje zwykłe guziki, natomiast A. Małysz przedsiębior-
stwo medialne, które nie tylko dostarcza określonego produktu medialnego 
(„guzików medialnych”), ale też ma zdolność skupiania na sobie rzadkiego do-
bra, jakim jest uwaga odbiorców. Do tego pierwszego przedsiębiorstwa stosują 
się więc zasady klasycznej ekonomii, a do drugiego już nie. W tym przypadku 
oznacza to, że informacja jest tym cenniejsza, im powszechniejsza. I tu znowu 
trzeba się odwołać do rozumowania per analogiam. Gdyby na rynku ukazy-
wały się dwie gazety, nazwijmy je: A i B, które zawierają 100 dokładnie takich 
samych „guzików medialnych”, i gdyby gazeta A sprzedawała się w nakładzie 
tysiąca egzemplarzy, a gazeta B w nakładzie 1 miliona egzemplarzy, to pyta-
nie o to, które guziki są cenniejsze, byłoby w zasadzie pytaniem retorycznym. 
Oczywiście, że w tej gazecie, która sprzedała więcej egzemplarzy, gdyż większy 
nakład oznacza, że gazeta oferuje reklamodawcom więcej rzadkiego dobra, ja-
kim jest uwaga czytelników. Ergo oznacza to, iż dowiedzione zostało twierdze-
nie P. Druckera, że informacja jest tym cenniejsza, im powszechniejsza.

Opisany tu sposób rozumowania dowodzi, że interdyscyplinarny charakter 
zarządzania mediami wymaga nowych narzędzi badawczych, nowego opisu, 
które mają szansę stworzyć badacze dysponujący interdyscyplinarnymi umie-
jętnościami. Tradycyjne narzędzia odnoszące się do informacji jako dobra me-
dialnego wydają się mieć ograniczone zastosowanie. 

W przypadku komercyjnych przedsiębiorstw medialnych podstawową 
kwestią jest takie zarządzanie organizacją, by zarówno interesy właścicieli 
(udziałowców), jak i odbiorców były zachowane i respektowane. Jest to założe-
nie czasami bardzo trudne do realizacji w praktyce, bywają bowiem sytuacje, 
gdy interes społeczny i interes właścicieli są rozbieżne. Dotyczy to zwłaszcza 

48 B. Nierenberg, Zarządzanie informacją, [w:] Jaka informacja?, red. L. Dyczewska, Wyd. 
KUL, Centrum Europejskie Natolin, Lublin–Warszawa, s. 75–88.
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niewielkich przedsiębiorstw medialnych, których byt ekonomiczny zależny 
jest na przykład od jedynego działającego na danym terenie reklamodawcy. 
Może to być zarówno jednostka samorządu terytorialnego, jak i jedyne przed-
siębiorstwo działające na danym obszarze.

W przypadku mediów publicznych (na ogół są to media elektroniczne) 
podstawowa kwestia zarządcza to uniezależnienie tychże mediów od wpły-
wów politycznych. Na ogół interes polityczny jest rozbieżny z interesem spo-
łecznym. Z punktu widzenia rozważanych tu zagadnień istotna wydaje się 
kwestia, czy w sytuacji tego dualizmu organizacyjnego oraz podmiotowego 
zarządzania publicznym przedsiębiorstwem medialnym wymagane są specjal-
ne formy i narzędzia zarządcze. Jej rozstrzygnięcie wymaga przede wszystkim 
określenia zadań do wykonania (tzw. misja) oraz zrozumienia istoty zarządza-
nia publicznego.

Wielce symptomatyczny jest przykład komisji powołanej przez brytyjski 
rząd do opracowania koncepcji cyfryzacji BBC, w tym zdefi niowania na nowo 
istoty publicznej radiofonii brytyjskiej. Komisja w raporcie końcowym napisa-
ła: „Nie podjęliśmy się tak ambitnego zadania w ciągu tych sześciu miesięcy, 
jakie mieliśmy do dyspozycji. Kiedy każde z nas próbowało przedstawić jakąś 
defi nicję, zaczęły się pojawiać znane pojęcia – informacja, oświata, poszerze-
nie horyzontów, bezstronność, niezależność, powszechny dostęp, inkluzyw-
ność, służba na rzecz mniejszości, brak motywacji komercyjnej itp. itd. Doszli-
śmy do wniosku, że wprawdzie nie sformułujemy nowej defi nicji, ale wiemy, 
co to media publiczne”49.

W raporcie Review of Public Broadcasting Around the World z 2004 r. wska-
zano na trzy główne orientacje dotyczące stopnia ingerencji państwa w media50:

1.  minimalistyczna – występuje w krajach, gdzie zawartość mediów ko-
mercyjnych nie jest regulowana, publiczne fi nansowanie mediów pub-
licznych nie przekracza 30 dolarów na jednego mieszkańca (Włochy, 
Nowa Zelandia, Portugalia, Hiszpania, USA);

2.  media jako „wyjątek kulturalny” – na nadawców komercyjnych nakła-
dany jest obowiązek produkcji programów wzmacniających tożsamość 
narodową, publiczne fi nansowanie nie przekracza 30 dolarów na jedne-
go mieszkańca;

3.  duży stopień ingerencji – ingerencja w program jest uzasadniana intere-
sem publicznym, fi nansowanie publiczne przekracza 50 dolarów na jed-
nego mieszkańca (Niemcy, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania).

49 Th e Future Funding of the BBC. Report of the Independent Review Panel, Department for 
Culture, Media and Sport, London 1999, [za:] K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 27.

50 Review of Public Broadcasting around the World, McKinsey Company, London 2004; 
dane z raportu przywołał także K. Jakubowicz w 2007 r., por. K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 96.
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Wydaje się, że w przypadku zarządzania mediami publicznymi jednym 
z istotnych elementów bywa brak motywacji komercyjnej. Jest to możliwe wte-
dy, gdy media publiczne nie muszą szukać środków na rynku komercyjnym. 
W takich krajach, jak Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Szwecja czy Japonia, 
udział pieniędzy publicznych w przychodach publicznych instytucji medial-
nych wynosi niemal 100%51. W Polsce publiczne przedsiębiorstwa medialne 
są zmuszone do szukania źródeł fi nansowania na rynku komercyjnym. Udział 
środków publicznych w realizacji zadań publicznych (tzw. misja) wynosi śred-
niorocznie od około 27–28% (telewizja publiczna) do około 72–73% (radio 
publiczne)52.

Przy obecnym stanie prawnym zarządzanie polskimi mediami publiczny-
mi musi stanowić połączenie dwóch celów: komercyjnego i interesu publicz-
nego. Polskim mediom publicznym nadano formę spółek prawa handlowego, 
które ze swej natury są nastawione na zysk. Takich zresztą oczekuje minister 
skarbu państwa, który w stosunku do spółek medialnych pełni funkcję właś-
ciciela. Mimo to polskie media publiczne poddano ustawie o radiofonii i tele-
wizji, w której opisano interes publiczny (misja)53. Od wielu lat kolejne rządy 
próbują rozwiązać tę kwadraturę koła, ale na ogół kończy się to na zapowie-
dziach i przejęciu wpływów nad mediami publicznymi. K. Jakubowicz mówi 
wręcz o kryzysie prawomocności istnienia mediów publicznych. W badaniach 
odbiorcy deklarują potrzebę ich istnienia, a z drugiej strony są rozczarowani 
praktyką ich działania54.

Współczesne media charakteryzują się coraz większym stopniem kon-
wergencji, ale też technicznymi możliwościami samodzielnego zestawiania 
programu przez odbiorcę. Postęp techniczny daje możliwości, których nigdy 
wcześniej odbiorcy mediów nie mieli. Oznacza to zupełnie nowe podejście 
do zarządzania mediami. O kształcie mediów i ich zawartości decydują już nie 
tylko sternicy mediów. Oto współczesne środki przekazu sprawiają, że stru-
mieniem medialnych informacji zarządza także odbiorca.

Zarządzanie mediami jest dość młodą subdyscypliną badawczą o stosun-
kowo skromnym dorobku naukowym. Wymaga stworzenia nowego aparatu 
badawczego, twórczego adaptowania istniejących pojęć do wymagań badaw-
czych, a także wskazania zakresu badawczego nowej dyscypliny, jaką ma szan-
se stać się zarządzanie mediami. Wydaje się, że najbliższe lata będą wzmagały 
zainteresowanie zarządzaniem mediami, i to zarówno ze strony środowiska 
naukowego, obecnych i potencjalnych badaczy i studentów, a także środowisk 

51 S. Jędrzejewski, Radio w komunikacji społecznej..., s. 39.
52 Zob. http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/sprawozdania/spr2008/inf2008.pdf; data do-

stępu: 21.08.2008.
53 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 XII 1992 r. (DzU 1993, nr 7, poz. 34 z późn. zm.).
54 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 252.
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politycznych i biznesowych. Ma to, i mieć będzie, swoje źródło w stale rosną-
cym znaczeniu przemysłów medialnych.

Problemy dotyczące zarządzania mediami wydają się interesującym polem 
badawczym zarówno w odniesieniu do mediów komercyjnych, jak i publicz-
nych. Wydaje się, że media publiczne w nadchodzącym czasie będą odchodzić 
od polityki. Jej miejsce w programach zajmować będzie kultura, rozumiana 
jako sens i istota podstawowych zadań mediów publicznych. Już dziś wiele 
przedsięwzięć kulturowych czy wręcz artystycznych ma swój wymiar medialny. 
Przykładem mogą być choćby wirtualne muzea czy biblioteki. Owo wzajemne 
przenikanie kultury i mediów sprawi, że pojawią się kolejne obszary badawcze. 
Tomasz Goban-Klas wskazywał co prawda, że media elektroniczne narodziły 
się jako środki masowego przekazu „masujące mózgi masowych odbiorców”55, 
jednak postęp technologiczny sprawił, że „jednokierunkowy, standaryzowa-
ny przekaz jest nie tylko mało efektywny, ale coraz mniej popularny. Ludzie 
poszukują nowych sposobów interakcji – co prawda – mediatyzowanej, ale 
interakcji”56. To z kolei wskazuje kierunek, w którym będą podążać procesy 
związane z zarządzaniem. Media stają się rodzajem sieci57, a to oznacza, że 
sternicy mediów mogą stracić monopol na zarządzanie. M. Castells wskazał 
na zalety społecznych organizacji typu sieciowego (network society58): „Przez 
większą część dziejów ludzkości, w przeciwieństwie do ewolucji biologicznej, 
sieci przegrywały jako narzędzie zarządzania z organizacjami, które potrafi ły 
skupić zasoby na najważniejszych przedsięwzięciach”59. Andrzej K. Koźmiń-
ski, twierdzi natomiast, że „zarządzanie jest swego rodzaju »wędrówką przez 
chaos«”60. Skuteczne zarządzanie winno być zatem porządkowaniem chaosu. 
W przypadku zarządzania mediami owo porządkowanie wydaje się nad wyraz 
potrzebne.

55 T. Goban-Klas, Nowe media elektroniczne w kształtowaniu nowego rynku, [w:] Media elek-
troniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. M. Duczmal, B. Nierenberg, Wyd. Instytut Śląski 
w Opolu, Opole 2005, s. 20.

56 Tamże.
57 M. Castells, Galaktyka Internetu, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2003, s. 11–12.
58 M. Castells, Th e Rise of Network Society..., s. 36.
59 Tamże, s. 12.
60 A.K. Koźmiński, Zarządzanie, [w:] Zarządzanie. Teoria..., s. 56.
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4. Systemy i rynki informacyjne

4.1. Systemowe i ekonomiczne aspekty informacji

Informacja jako przedmiot opisu naukowego była przez długi czas domeną 
informatyków. Rzadziej, na co słusznie zwraca uwagę Jerzy Muszyński, była 
przedmiotem zainteresowania ekonomistów, socjologów, kulturoznawców czy 
politologów1. Obecnie informacja, w swoich najrozmaitszych przejawach, sta-
ła się przedmiotem naukowego zainteresowania różnych dyscyplin. Jest to zja-
wisko krzepiące, bowiem stan obecny rozwoju społecznego wydaje się stanem 
przejściowym. Epoka industrialna stworzyła społeczeństwo masowe, które 
za sprawą nowego zasobu, jakim jest informacja, zmierza ku społeczeństwu 
informacyjnemu. Wydaje się, że analiza tego zjawiska nie jest możliwa bez od-
niesienia się do przeszłości.

Z ekonomicznego punktu widzenia cywilizacja zaczyna się wtedy, kiedy 
człowiek posiada nadwyżkę ponad to, co konsumuje. Staje się ona przedmio-
tem wymiany. Możemy zatem wskazać, że człowiek rozwijał się w trzech eta-
pach: 1. zbieractwo (konsumowanie tego, co daje sama natura), 2. produkcja 
na własne potrzeby, 3. wymiana (kolejne etapy wymiany: od bezpośredniej, 
barterowej, do pośredniej, za pomocą środka wymiany zwanego pieniądzem). 
Tymczasem współczesny człowiek za sprawą Internetu i elektronicznych środ-
ków komunikowania jest w stanie konstruować własne przekazy, dla niego 
najbardziej satysfakcjonujące. Oto obok powszechnego procesu wymiany 
mamy powrót do „produkcji na własne potrzeby”. Jakie będą konsekwencje 
tego zjawiska? Trudno dziś orzec, ale bez wątpienia ma ono duży wpływ, i bę-
dzie miało coraz większy, na stosunki społeczne, sposób uprawiania polityki, 
a przede wszystkim na rynek medialny i oferowane na nim dobra2.

1 J. Muszyński, Społeczeństwo informacyjne. Szkice politologiczne, Wyd. Adam Marszałek, 
Toruń 2006, s. 5.

2 Por. B. Nierenberg, Terroryści – mistrzowie zarządzania informacją, [w:] Media maso-
we wobec przemocy i terroryzmu, red. A. Kozieł, K. Gajlewicz, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2009, 
s. 79–88.
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Badacze opisywanych tu zagadnień są zgodni, że zarządzanie jest to proces 
obejmujący planowanie, organizowanie, przewodzenie (kierowanie), kontro-
lowanie3. Wskazano już uprzednio, że spośród rozmaitych nurtów zarządzania 
dla niniejszych rozważań najbardziej użyteczna jest metodologia systemowa4, 
której podstaw należy szukać w Arystotelesowskim aksjomacie ujmującym 
„całość jako coś więcej niż sumę elementów składowych”. Takie ujęcie zjawisk 
ma rozliczne następstwa dla opisu procesów organizacyjnych i zarządczych. 
Ta organizacyjna, „systemowa całość” pobiera z otoczenia cztery podstawowe 
zasoby: rzeczowe, ludzkie, fi nansowe i informacyjne5. W przypadku tradycyj-
nych przedsiębiorstw informacje są potrzebne do właściwego rozporządzania 
trzema pozostałymi zasobami: rzeczowymi, ludzkimi i fi nansowymi. Tymcza-
sem w przypadku instytucji medialnej informacja występuje w podwójnym 
znaczeniu: zasobu sensu stricto oraz sensu largo, czyli określonej wiedzy (zatem 
także swoistego zasobu), niezbędnej, by właściwie dysponować pierwszym za-
sobem. W tym miejscu winniśmy wyjaśnić, co właściwie nazywamy informa-
cją. Otóż jak większość pojęć pierwotnych informacja jest trudna do zdefi nio-
wania. Władysław Kopaliński defi niuje ją za pomocą synonimów takich jak: 
wiadomość, wieść, nowina, rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komuni-
kat, pouczenie, powiadomienie, zakomunikowanie o czymś, dane6. Ten sam 
autor wskazuje na „teorię informacji” jako „dział matematyki zajmujący się 
badaniem, jaką ilość informacji zawiera pewien zbiór wiadomości (np. zdanie, 
książka, obraz TV, zapis kodowy)”7. Idąc tym tropem, dochodzimy do pojęcia 
„bitu”, czyli najmniejszej jednostki zapisu cyfrowego informacji – wyboru jed-
nej z dwóch możliwości: „tak” albo „nie”, „0” lub „1”8.

Zdaniem Ireny Tetelowskiej, informacja jako gatunek prasowy: „opisuje, 
zdaje sprawę z faktu lub stanu rzeczy, odnosi się do niego, przez co umoż-
liwia czytającemu, odtwarzającemu wynik czynności poznawczej reportera, 
wyobrażenie sobie owego faktu. Czyni to za pomocą słów pełniących funkcje 
powiadamiania, a więc budujących jednoznaczne intencje znaczeniowe”9. Jed-
nak, jak podkreśla Kazimierz Wolny-Zmorzyński, którego przedmiotem ana-

3 Por. R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 36–38; A.K. Koźmiński, Zarządzanie..., s. 28; S. Sokołowska, 
dz. cyt., s. 43; P. Drucker, Zarządzanie w XXI w..., s. 7.

4 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 157–167.
5 R.W. Griffi  n, dz. cyt., s. 86.
6 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1983, s. 188.
7 Tamże.
8 J. Rafa, Technologia łączności cyfrowej, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. M. Siwiec, 

Wyd. Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2007, s. 386.
9 I. Tetelowska, Informacja – odrębny gatunek dziennikarski, [w:] Szkice prasoznawcze, red. 

P. Dubiel, W. Pisarek, Kraków 1972, s. 46.
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lizy była percepcja fotografi i dziennikarskiej, „od zdolności i erudycji odbiorcy 
zależy to, jak odczyta on zawarty w obrazie przekaz informacyjny”10.

Józef Oleński zwraca uwagę na procesy związane z informacją11. Jego zda-
niem, na proces informacyjny składają się procesy semiotyczne, ekonomiczne 
i technologiczne, które realizują przynajmniej jedną z funkcji12:

• generowanie informacji,
• gromadzenie informacji,
• przechowywanie informacji,
• przekazywanie informacji,
• przetwarzanie informacji,
• udostępnianie informacji,
• interpretacja informacji,
• wykorzystywanie informacji.

Oleński zwraca uwagę, że należy odróżniać informację postrzeganą w ka-
tegoriach gnoseologicznych od informacji postrzeganej w kategoriach eko-
nomicznych, czyli „informacji postrzeganej w ramach danego systemu spo-
łeczno-gospodarczego jako zasób, czynnik produkcji, produkt, towar, dobro 
konsumpcyjne (...)”13.

Podsumowując te próby defi nicyjne, można by tautologicznie stwierdzić, 
że informacja jest wynikiem procesu informowania.

Informacja stała się we współczesnym świecie zasobem bardzo pożądanym. 
P. Drucker twierdził, że wiek XXI będzie wiekiem, w którym informacja stanie 
się podstawowym zasobem. Do wzrostu znaczenia tego zasobu przyczyniły się 
przede wszystkim media, w dużym stopniu tradycyjne, jak prasa, radio, tele-
wizja, ale przede wszystkim Internet. Ktoś kiedyś złośliwie podsumował fascy-
nację współczesnego człowieka komputerami w taki sposób: „komputer jest to 
urządzenie, które pomaga nam wykonać pracę, której byśmy nie mieli, gdyby 
nie było komputera”. Jest jednak w tym żartobliwym stwierdzeniu jakieś jądro 
racjonalności, zauważyłem bowiem swego czasu, że studenci, będąc w tym sa-
mym budynku, wysyłają do siebie wiadomości e-mailowe, zamiast zwyczajnie 
z sobą porozmawiać. To uzależnienie od komputera wciąż rośnie, bo za sprawą 
komputera i innych urządzeń ułatwiających komunikowanie (czyli mediów 
w sensie technicznym) zdobywamy informacje o otaczającym nas świecie.

10 K. Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o fotografi i dziennikarskiej, Wyd. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 132.

11 J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 39.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 193.
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Współcześni Amerykanie poświęcają średnio 70 minut dziennie mediom. 
Wykres 4 wyraźnie wskazuje na malejącą rolę tradycyjnych mediów, takich 
jak prasa, radio czy telewizja, a rosnącą nowych mediów. Widać coraz większe 
znaczenie Internetu oraz urządzeń mobilnych, umożliwiających korzystanie 
z wiadomości sieciowych. Powstał potężny rynek usług informacyjnych.

4.2. Informacja jako zasób

Przyjmując utrwalony w makroekonomii podział na rynki podstawowe, ry-
nek informacyjny należałoby zaliczyć do rynku dóbr i usług14. Ze względu 
na swoją specyfi kę jest on przedmiotem oglądu naukowego wielu dyscyplin: 

14 J. Oleński, dz. cyt., s. 199.

Wykres 4. Skąd Amerykanie czerpią informacje
Źródło: http://pl.ejo-online.eu/?p=1138; data dostępu: 20.01.2011.
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ekonomii, politologii, semiologii, socjologii, nauk o zarządzaniu, informatyki 
etc. Ze względów metodologicznych, ale i praktycznych jego defi niowanie jest 
najbardziej wyraziste na gruncie ekonomii. W tym ujęciu rynek informacyjny 
obejmuje procesy produkcji, wymiany i konsumpcji informacji15.

Informacja, jako dobro czy usługa oferowane na rynku, jest – wbrew obie-
gowym opiniom – przedmiotem znacznego interwencjonizmu, w tym także 
państwowego. Informacja podlega sporym regulacjom instytucjonalnym. Li-
cencjonowana jest znaczna część wyrobów i usług informacyjnych, za okreś-
lone usługi na rynku informacyjnym pobierane są opłaty. W odniesieniu do 
informacji stosuje się – jak twierdzi Oleński – prawa rynku. Jego zdaniem, 
na rynku informacyjnym mamy do czynienia z klasycznymi kategoriami: po-
dażą, popytem i ceną.

W jawnej sprzeczności z postulatem zgłoszonym przez P. Druckera stoi 
stwierdzenie, że informacja jako zasób nie poddaje się podstawowym prawom 
ekonomicznym16. Ta sprzeczność wymaga objaśnienia. Wywód odnoszący się 
do postulatu zgłoszonego przez P. Druckera jest jednym z najistotniejszych 
wątków niniejszej monografi i. Przyjęcie sposobu rozumowania i argumentów 
zaproponowanych przez autora tej publikacji decyduje o rozstrzygnięciu wielu 
omawianych tu kwestii.

Wydaje się, że słuszne jest stwierdzenie, iż dzieje cywilizacji wyznaczają 
zasoby, które kształtowały poszczególne etapy rozwoju rodzaju ludzkiego. 
Obecny czas, jak twierdził P. Drucker, wyznacza zasób zwany informacją17. 
To właśnie informacja jest we współczesnym świecie zasobem najbardziej pożą-
danym. Jeżeli coś jest obiektem pożądania, to na ogół wyzwala wielkie emocje.

W przeszłości o zasoby podstawowe, które były przedmiotem pożądania, 
zawsze toczyły się wojny. Najpierw tym zasobem była siła robocza. W staro-
żytności maszyny były relatywnie rzadkie, stąd „ręce do pracy” okazały się 
najbardziej poszukiwanym zasobem. Bez nich nie dało się uprawiać ziemi 
ani budować piramid. Problem dobra społecznie pożądanego, jakie stanowi-
ły „ręce do pracy”, można było rozwiązać na trzy sposoby: 1. zabieganie o jak 
największy przyrost naturalny, którego wynikiem będzie przyrost siły robo-
czej; 2. kupno niewolników bądź popadanie w niewolę za długi; 3. wojna, 
w wyniku której jeńcy stają się niewolnikami. Każde z tych rozwiązań miało 
swoje zalety i wady. Jednakże z punktu widzenia starożytnych trzeci sposób 
zdobywania taniej siły roboczej był najefektywniejszy. Jeszcze w XX w. wielu 
tyranów stosowało ten sposób wobec podbitych ludów, a nawet wobec włas-
nego narodu.

15 Tamże, s. 203.
16 P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku..., s. 104–105.
17 Tamże.
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W wiekach średnich i później tym powszechnie pożądanym zasobem stała 
się ziemia, która – jak pisał A. Smith – za sprawą wymiany rodziła złote du-
katy18. Władca, który miał więcej ziemi, był potężniejszy od tego, który miał 
jej mało. Wojny zatem toczyły się o ziemię. Polska boleśnie doświadczyła tej 
chciwości sąsiadów w epoce rozbiorów.

Potem, za sprawą wynalazków Jamesa Watta i Edmunda Cartwrighta19, ta-
kim powszechnie pożądanym zasobem stały się surowce niezbędne w proce-
sie produkcyjnym. Wojny toczyły się nie tylko o zasoby, ale i o rynki zbytu, 
współcześnie zaś przedmiotem wojny są nośniki energii. Nawet przy najwięk-
szej dozie dobrej woli trudno uwierzyć, że wojna w Iraku trwa w imię ideałów 
demokracji. Powodem jej jest ropa, a raczej kurczące się zasoby tego surowca 
na całym świecie. Przewagę zatem mają i będą mieli (do kiedy – nie wiadomo) 
ci, którzy zapewnią sobie jak najszerszy dostęp do tego nośnika energii.

Współczesny świat będzie miał do rozwiązania kolejny problem. Jeżeli 
ma rację P. Drucker, że podstawowym zasobem w XXI w. będzie informacja, 
to bez wątpienia kiedyś będziemy świadkami wojen o zasoby informacyjne, 
a właściwie już jesteśmy. Kiedy prezydent Gruzji postanowił wykorzystać ot-
warcie igrzysk olimpijskich do wyrównania swoich rachunków w wojnie z Ro-
sją o zbuntowane prowincje, to zanim na miejsce konfl iktu dotarły rosyjskie 
wojska, rosyjscy hakerzy (jest wielce prawdopodobne, że byli to hakerzy zwią-
zani z rządem) zaatakowali gruzińskie serwery rządowe20.

Jedyne światowe supermocarstwo, jakie się ostało po wydarzeniach 1989 r., 
czyli Stany Zjednoczone, przegrywa w toczącej się cyberwojnie z Chińczyka-
mi i Rosjanami. Na potęgę w tej dziedzinie wyrastają Chińczycy, których cy-
berżołnierzom udało się obejść zabezpieczenia serwerów rządowych, ale także 
fi nansowych USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Korei Południowej. 
Natomiast Rosjanie pokazali swoją siłę nie tylko w Gruzji, ale także w Estonii, 
której władze zostały zaatakowane w cyberprzestrzeni w momencie, kiedy za-
mierzały usunąć z centrum Tallina pomnik żołnierzy Armii Czerwonej21.

Jesienią 2010 r. media poinformowały o kolejnym ataku w cyberprzestrze-
ni. Tym razem za pomocą wirusa nazwanego Stuxnet zaatakowano oprogra-
mowanie irańskiej elektrowni atomowej w Buszerze. Amerykańscy eksperci 
oceniają, że może to w znacznym stopniu opóźnić budowę irańskiej bomby 

18 Por. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wyd. DeAgostini, 
Warszawa 2003, s. 213–235.

19 James Watt w 1763 r. usprawnił atmosferyczny silnik parowy Th omasa Newcomena, 
dzięki czemu jest uważany za wynalazcę silnika parowego; Edmund Cartwright opatentował 
w 1786 r. krosno mechaniczne – ich wynalazki legły u podstaw rewolucji przemysłowej XVIII 
i XIX w.

20 Zob. http://www.moje-militaria.pl/Cyberwar.html; data dostępu: 3.10.2010.
21 Tamże.
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atomowej22. Zdaniem ekspertów Kaspersky Lab z Rosji, „Stuxnet to pierwsza 
prawdziwa cyberbroń (...), jest tak skomplikowany i inteligentny, że mogli go 
napisać tylko komputerowcy pracujący dla kogoś, kto nie ma ograniczeń fi -
nansowych. Czyli dla państwa”23. Jednak żadne państwo nie przyznało się do 
ataku. Uczeni i dziennikarze rozważali rozmaite warianty. Jeden z niemieckich 
ekspertów znalazł w środku wirusa słowo „Myrtus”, które oznacza pospolity 
na Bliskim Wschodzie krzew, i wskazał, że może mieć ono związek z legendą 
znaną ze Starego Testamentu. Idzie o to, że po hebrajsku słowo „mirt” brzmi 
niemal identycznie jak Hadassa – czyli imię biblijnej Estery, żydowskiej żony 
króla perskiego Kserksesa. Estera, dowiedziawszy się o dworskiej intrydze, 
której celem miało być zgładzenie Żydów żyjących w Persji, za zgodą wład-
cy przeprowadziła atak prewencyjny, w którym Żydzi zabili 75 tysięcy swoich 
wrogów24.

Przywołane przykłady dowodzą, że informacja jako zasób już stała się 
przedmiotem (ale i narzędziem) wojny. Podobnie jak to się działo w przypad-
ku zasobów wcześniejszych, będących przedmiotem powszechnego pożąda-
nia. Współczesna cyberwojna przybiera nieco inne formy niż wojny dawniej-
sze, ale jest równie bezwzględna i zaciekła jak wszystkie jej poprzedniczki.

Neil Postman25 i Wiesław Godzic26 zwracają uwagę na kulturowe aspekty 
informacji. Posługują się przy tym analizą dwóch bodaj największych utopii 
XX w.: George’a Orwella 1984 oraz Aldousa Huxleya Nowy wspaniały świat: 
„Orwell obawiał się tych, którzy pozbawią nas informacji, Huxley zaś tych, 
którzy dadzą nam jej tak wiele, że staniemy się bierni i zapatrzeni wyłącznie 
na siebie”27. W. Godzic przywołuje tezę Postmana, choć sam zachowuje wobec 
niej postawę neutralną, iż wedle Orwella tym, co doprowadzi nas do zguby, 
będzie to, czego nienawidzimy, natomiast Huxley obwiał się, że zniszczy nas 
to, co kochamy28.

4.2.1. System informacyjny

System informacyjny może być rozpatrywany w ujęciu ilościowym bądź jakoś-
ciowym. Ujęcie ilościowe oznacza defi niowanie systemu informacyjnego po-

22 B. Węglarczyk, Stuxnęli Iran, „Gazeta Wyborcza”, nr 231 z 2–3 października 2010, s. 1.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Por. N. Postman, Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, 

Penguin, New York 1985.
26 Por. W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Wyd. Universitas, Kra-

ków 1996.
27 Tamże, s. 8.
28 Tamże.
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przez jego skwantyfi kowane, mierzalne cechy. Jest to ujęcie charakterystyczne 
dla informacji gospodarczej, a także nauk o zarządzaniu29.

Ujęcie jakościowe systemów informacyjnych kładzie nacisk na określone 
cechy informacji (systemów informacyjnych)30:

• treść,
• adekwatność,
• wiarygodność,
• aktualność,
• użyteczność,
• transparencja,
• stopień zaspokojenia potrzeb użytkowników,
• relewancja,
• pertynencja,
• dostępność.

Tych cech jakościowych informacji można by wskazać więcej. Każdy 
z badaczy zajmujących się jakościowym aspektem informacji będzie inaczej 
rozkładał akcenty, na inne cechy zwracał uwagę, innym cechom przypisywał 
większe znaczenie. Stąd ujęcie ilościowe informacji jako zasobu wydaje się 
bardziej użyteczne z punktu widzenia rozpatrywanych tu zagadnień. W tym 
ujęciu J. Oleński defi niuje system informacyjny jako zbiór powiązanych pro-
cesów informacyjnych31. Z pojęciem procesów składających się na określony 
system informacyjny wiążą się określone funkcje i cele. J. Oleński zwraca uwa-
gę, że większość procesów informacyjnych nie ma zdefi niowanych celów, a je-
dynie funkcje. Na przykład procesy informacyjne występujące w systemach 
płatniczych nie mają żadnych własnych celów, pełnią jednakże istotne funkcje 
ekonomiczne. Czasami da się w procesach informacyjnych wyodrębnić cele 
i wtedy na ogół są one zbieżne z funkcjami32. Działalność podmiotu (osoby 
czy organizacji) nastawionego na zyski (niekoniecznie materialne) wynikające 
z określonego wizerunku sprawia, że ów podmiot jest zainteresowany budową 
i utrwaleniem określonego image’u. Nowe systemy medialne pozwalają taki 
wizerunek multiplikować w szybkim tempie na rynku informacyjnym. 

29 Tamże, s. 139.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 141.
32 Tamże, s. 144.
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4.2.2. Zarządzanie informacją

Określenie „zarządzanie informacją” może u niektórych czytających wywo-
łać opór. Jakikolwiek przymiotnik zestawiony ze słowem „informacja” – może 
poza „uczciwy”, „obiektywny” i „rzetelny” – wywołuje odruch sprzeciwu. Ter-
min „zarządzanie” w połączeniu z „informacją”, w potocznym rozumieniu 
tego słowa, leży zbyt blisko słowa „manipulowanie”, by nie brać poważnie ta-
kich zastrzeżeń. Jeżeli zatem ktoś wypowiada się na temat „zarządzania infor-
macją”, winien objaśnić Czytelnikowi, co rozumie pod pojęciem „zarządzanie” 
oraz „informacja” (oba pojęcia zostały już wcześniej zdefi niowane w niniejszej 
monografi i). Jest to tym ważniejsze, że wielu wybitnych badaczy33 mediów, pi-
szących o zarządzaniu mediami, ma raczej na myśli „kierowanie” czy też „wy-
wieranie wpływu”, często wyrażane przez piszących expressis verbis, co znowu 
lokuje nas niebezpiecznie blisko słowa „manipulacja”. D. McQuail w swej mo-
numentalnej Teorii komunikowania masowego pisze wręcz: „Metody kontroli 
mediów w społeczeństwach demokratycznych stanowią zarówno wyraz faktu, 
że media (jako takie) są niezbędne dla biznesu, polityki, codziennego życia 
społecznego i kulturalnego, jak i względnej odporności mediów na regulację 
państwową. Pewne metody kontroli, ograniczenia i nakazy są niezbędne, lecz 
zasada wolności (słowa i rynku) wymaga ostrożnego, wręcz minimalistyczne-
go podejścia do kontroli sprawowanej przez regulatorów. W tym kontekście 
ma sens termin »zarządzanie«, który opisuje ogół praw, regulacji, reguł i kon-
wencji służących sprawowaniu kontroli nad mediami w interesie ogółu, w tym 
także w interesie samego sektora mediów”34.

T. Goban-Klas w monografi i Media i komunikowanie masowe stwierdza: 
„Głównym instrumentem kontroli mediów masowych w krajach demokra-
tycznych o gospodarce rynkowej są prawa ekonomiczne”35, ale zaraz potem 
dodaje, powołując się na Dona Pembera36: „W świetle doktryny liberalnej, po-
chodnej od systemu demokratycznego, jakiekolwiek bezpośrednie kierowanie 
mediami przez administrację państwową jest niedopuszczalne. Jednak nawet 
wówczas, gdy media pozostają politycznie niezależne od rządu, nie są całkowi-
cie wyłączone spod państwowej regulacji”37.

33 Por. D. McQuail, Teoria komunikowania..., s. 242–247; T. Goban-Klas, T. Sienkiewicz, 
Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacja Postępu Telekomu-
nikacji, Kraków 1999, s. 151–155.

34 D. McQuail, Teoria komunikowania..., s. 242.
35 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe..., s. 151.
36 Zdaniem D. Pembera, „Rząd (federalny, stanowy, lokalny) na wiele sposobów ogranicza 

i kontroluje środki masowe”, [w:] D. Pember, Mass Media in America, Science Research Asso-
ciates, New York 1974, s. 268.

37 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe..., s. 154.
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Odmienne spojrzenie na „zarządzanie” zaprezentowali Marek Chyliński 
i Stephan Russ-Mohl. W monografi i ich autorstwa zatytułowanej Dziennikar-
stwo czytamy: „(...) pora, by omówić struktury i proces pracy, a dokładniej: 
organizację, podział pracy i zarządzanie redakcją, a także relacje z odbiorcami, 
czyli tak zwany marketing redakcyjny”38. Z powyższego cytatu wynikałoby, że 
zarządzanie jest częścią marketingu. Wydaje się to poglądem nieuprawnio-
nym, gdyż większość badaczy widzi tę kwestię zupełnie inaczej. Philip Kotler, 
autor powszechnie znanego Marketingu, pod pojęciem „zarządzanie marke-
tingowe” rozumie: „proces planowania i realizacji pomysłów, kształtowania 
cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do 
wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji”39.

Ta rozmaitość rozumienia pojęcia „zarządzanie” w odniesieniu do me-
diów i ich podstawowego produktu, „informacji”, wymaga zatem precyzyjne-
go zdefi niowania, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem „zarządzanie” 
w kontekście informacji, a szerzej w kontekście mediów (będzie o tym mowa 
również w następnym, 5. rozdziale). Niemniej jednak z całą pewnością można 
stwierdzić, że zarządzanie informacją nie jest ani „kontrolą”, ani „wywieraniem 
nacisku”, ani „kierowaniem”, ani tym bardziej „manipulowaniem”.

4.2.3. Nowe technologie w społeczeństwie informacyjnym

Wydaje się, że jedynie z jakąś dozą prawdopodobieństwa możemy przewidy-
wać, jak wielką rewolucję w życiu społecznym i gospodarczym świata stanowić 
będą nowe technologie, postępujące procesy cyfryzacji i konwergencji. Zwłasz-
cza cyfryzacja mediów będzie miała tu istotne znaczenie, a powszechne wpro-
wadzenie cyfrowego nadawania i odbioru zrewolucjonizuje świat mediów40. 
Już teraz dwa różne systemy cyfrowej telewizji naziemnej: europejski Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T) i amerykański Advanced Television 
Systems Committee (ATSC) wyznaczają linię nowego podziału świata. Ame-
rykanie postawili na wysoką jakość przekazu, natomiast Europejczycy uznali, 
że od jakości ważniejsza jest ilość przesyłanych informacji. System DVB-T ma 
bliźniaczą specyfi kację Digital Video Broadcasting – Satellite (DVB-S). Na jej 
podstawie pracują satelitarne platformy cyfrowe w Ameryce, Afryce, Azji i Au-
stralii. Specyfi kację Digital Video Broadcasting – Cable (DVB-C) poza krajami 

38 M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Grupa Wyd. Polskapresse, Warszawa 2007, 
s. 198.

39 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wyd. Felberg SJA, War-
szawa 1999, s. 11.

40 A. Zieliński, Cyfryzacja mediów, [w:] Media elektroniczne w procesie komunikacji rynko-
wej..., s. 33.
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europejskimi wykorzystują operatorzy sieci kablowych w Argentynie, Brazylii 
i Australii. Niewykluczone, że europejskie standardy DVB staną się ogólno-
światowymi41.

W 1998 r. w Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszą na świecie sieć na-
ziemnej telewizji cyfrowej42. W Wielkiej Brytanii dwa pierwsze multipleksy 
pokrywają 90% kraju. Offi  ce of Telecommunications (OFTEL)43 przyznał je-
den multipleks telewizji publicznej BBC, drugi jej rywalom: ITV (Independent 
Television) i Channel 4. BBC jako nadawca publiczny nie musiała ubiegać się 
o koncesję operatora. W 2010 r. wyłączono nadajniki analogowe w 10 krajach 
Unii Europejskiej. Jako pierwsza uczyniła to Holandia44. Polski rząd planu-
je, że przejście z nadawania analogowego na cyfrowe zostanie zakończone do 
2013 r., choć nadajniki analogowe mogą działać jeszcze do 2015 r.45 

Warto w tym miejscu zastanowić się, na czym właściwie polega korzyść 
wynikająca z zastosowania technologii cyfrowej. Otóż coraz więcej jest konsu-
mentów, którzy są skłonni zaakceptować nowe formy usług telewizyjnych i za 
nie zapłacić. Nowa technologia cyfrowa otwiera nowe możliwości funkcjono-
wania reklamy, a to budzi zrozumiałe zainteresowanie producentów. Techno-
logia cyfrowa to nie tylko więcej kanałów telewizyjnych, na dodatek lepszej 
jakości, ale także telewizja interaktywna, szybki dostęp do Internetu, zakupy 
online, usługi typu Video On Demand (VOD), czyli płatna telewizja na żąda-
nie, usługi typu Pay Per View (PPV), czyli kupowanie przez odbiorcę okreś-
lonych programów (fi lmów, transmisji sportowych, koncertów etc.), a także 
Electronic Program Guide (EPG), czyli elektroniczny przewodnik programo-
wy. Ta nowa technologia wymaga ogromnych nakładów, za które w ostatecz-
nym rozrachunku zapłaci konsument46. 

Proces cyfryzacji jest nierozerwalnie związany ze zjawiskiem konwergencji. 
Pod tym pojęciem należy rozumieć zacieranie się granic pomiędzy różnymi 
sektorami telekomunikacji, mediów i komputerów. Na skutek postępu tech-
nologicznego te same usługi (obrazy, dźwięki, dane) mogą być dostarczane 
za pośrednictwem różnych struktur sieciowych47. Wymaga to inwestycji za-
równo po stronie nadawczej, jak i odbiorczej. Już obecnie produkowane są 
przez wiele fi rm zintegrowane odbiorniki cyfrowe będące połączeniem telewi-

41 E. Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Wyd. TVP SA Ośrodek Szkolenia 
– Akademia Telewizyjna, Warszawa 2000, s. 13.

42 Tamże, s. 22–28.
43 Brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
44 V. Makarenko, Raport KPMG: telewizja cyfrowa w Polsce jest w rozsypce; http://wyborcza.

biz/biznes/1,101562,8681725,Raport_KPMG__telewizja_cyfrowa_w_Polsce_jest_w_rozsypce.
html; data dostępu: 23.03.2011.

45 A. Zieliński, dz. cyt., s. 33–34.
46 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 82–84.
47 E. Kindler-Jaworska, dz. cyt., s. 40.
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zora i komputera. Telewizja cyfrowa dostarcza znacznie więcej usług niż same 
programy telewizyjne. Ona także odbiorcę pasywnego zmienia w aktywnego. 
Odbiorca uzyskuje nie tylko zdolność kontrolowania przesyłanych mu treści, 
ale i może w nie ingerować48.

4.3. Wykluczenie informacyjne – postulat nieustannej edukacji

Jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnego świata jest nauczenie ję-
zyka mediów. Gabriel M. Nissim ujął to tak: „Jeśli twoje dziecko żyje nad mo-
rzem, lepiej nauczyć je pływać, zamiast budować mur na plaży”49. Jeżeli media 
mają być narzędziem komunikacji obywatelskiej, to trzeba tych, którzy mają 
z nich korzystać, nauczyć ich języka. 

Podczas wiedeńskiej konferencji „Edukacja medialna a wiek cyfrowy” sfor-
mułowano defi nicję i określono sfery działania w obszarze edukacji medialnej. 
Uznano, że należy edukować w zakresie słowa drukowanego, grafi ki, dźwię-
ku oraz obrazów ruchomych i nieruchomych przekazywanych za pośrednic-
twem jakiegokolwiek rodzaju techniki. Podkreślono też, że edukacja medialna 
umożliwia ludziom zrozumienie mediów działających w ich krajach, jak rów-
nież nauczenie korzystania z tychże mediów. Celem tej nauki winno być50:

• analizowanie, jak krytycznie oceniać i tworzyć teksty medialne,
• identyfi kowanie źródeł tekstów medialnych, ich kontekstu oraz poli-

tycznego, społecznego, handlowego i kulturowego znaczenia,
• interpretowanie wiadomości oraz wartości oferowanych przez media,
• dobieranie odpowiednich mediów dopasowanych do przekazywania 

własnych wiadomości i relacji,
• domaganie się dostępu do mediów.

Na początku XXI w. powstał na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji zespół, który przygotował raport zatytułowany „Edukacja medialna”. Opis 
polskiej rzeczywistości w tym względzie jest zatrważający. Czytamy w nim 
między innymi: „(...) problematyka edukacji medialnej jest w naszym kraju 
bagatelizowana i marginalizowana, a konsekwencją tego stanu rzeczy jest źle 

48 Tamże, s. 47–53.
49 Działania KRRiT związane z edukacją medialną, http//www.krrit.gov.pl/stronykrrit/ak-

topraedumed2.htm.
50 D. Schretter, Kształcenie w zakresie środków masowego przekazu w krajach Europy Zachod-

niej, referat przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej (AEEMA) 
wygłoszony 18 października 2000 r. w Warszawie podczas konferencji „Edukacja Medialna – 
potrzeba i wyzwanie przyszłości”.
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przygotowana podstawa programowa, chaos decyzyjny, brak nowoczesnych 
wzorców i właściwych pomocy naukowych”51.

Obok diagnozy raport zawiera też propozycje naprawy istniejącego stanu. 
Jego autorzy proponują sięgnięcie do wzorów krytycznej pedagogiki medialnej, 
która winna polegać na „uczeniu siebie i innych, w jaki sposób krytycznie deko-
dować przekazy mediów i śledzić skomplikowany rozmiar ich oddziaływania”52. 
Badacze są zdania, że nie ma innego sposobu uczenia „właściwych” i „pożąda-
nych” zachowań medialnych jak tylko krytyczna analiza tzw. naturalnej obecno-
ści mediów w środowisku społecznym. Autorzy raportu wiele krytycznych słów 
kierują w stronę nauczycieli. Ich zdaniem, szkolni edukatorzy, próbując ochro-
nić młodych ludzi przed negatywnymi wpływami mediów, zachęcają ich do ko-
rzystania z wzorców wysokiej kultury. Tymczasem – zdaniem autorów rapor-
tu – należy odrzucić takie mentorstwo. Podstawą edukacji medialnej powinien 
być aktywny i partnerski stosunek oraz rozległa i gruntowna znajomość przez 
nauczyciela tematów, które interesują młodzież, a nie są „pożądane” z punktu 
widzenia programów nauczania. Zespół, którego pracami kierował prof. W. Go-
dzic, stwierdził, że podstawową kwestią edukacji medialnej w Polsce winno być 
przekonanie polityków i nauczycieli, że stanowi ona „konieczny i bardzo ważny 
fragment edukacji ogólnej całego społeczeństwa”53. Konsekwencją tej konsta-
tacji stał się postulat stworzenia jednolitego wzorca studiów podyplomowych 
kształcących nauczycieli tego przedmiotu. Zdaniem autorów raportu, podstawę 
takich studiów mogłaby stanowić propozycja przedstawiona przez prof. Marię 
Braun-Gładkowską54. Istota owej propozycji sprowadza się do tego, by wiedza 
o mediach stanowiła wspólnotę celów poznawczych i wychowawczych.

Profesor Godzic idzie jeszcze dalej i proponuje, by Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej wprowadziło do programów szkolnych przedmiot „edukacja 
medialna”, który przygotowywałby dzieci i młodzież do twórczego i krytycz-
nego kontaktu ze współczesnymi mediami audiowizualnymi, zwłaszcza że 
w Europie Zachodniej już wprowadzono „edukację medialną” do szkół jako 
przedmiot. Choć i tam, nie mając odpowiedniego statusu, nadal pozostaje ona 
przedmiotem mało efektywnym, który w niewystarczającym stopniu chroni 
młodych ludzi przed działaniami propagandowymi55.

51 Tamże.
52 W. Godzic (wraz z zespołem: E. Ostrowska, A. Pitrus), Streszczenie raportu „Edukacja 

medialna”, http://www.krrit.gov.pl/stronykrrit/aktopraedumed1.htm; data dostępu: 27.01.2011.
53 Tamże.
54 M. Barun-Gładkowska z katedry Psychologii Wychowania i Rodziny Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego swoją propozycję przedstawiła w referacie zatytułowanym Pedagogika 
mediów potrzebą szkolnictwa XXI w., podczas konferencji „Pedagogika mediów” w Kielcach 
14 kwietnia 2000 r.

55 D. Schretter, Kształcenie w zakresie środków masowego przekazu w krajach Europy Za-
chodniej...
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Zespół profesora Godzica sformułował szereg postulatów pod adresem 
mediów, a zwłaszcza telewizji publicznej, która winna wyprodukować war-
tościowe programy poświęcone historii telewizji, oraz jej środków wyrazu. 
Wydaje się także, że warunkiem sine qua non podniesienia poziomu edukacji 
medialnej byłoby stworzenie odpowiednich kanałów tematycznych. Zadania 
mediów publicznych dotyczące edukacji medialnej powinny stanowić jedną 
z głównych przesłanek formułowania tzw. misji mediów publicznych. Być 
może – na kształt brytyjskiego Głosu Słuchacza i Telewidza (Voice of the Li-
stener & Viewer) – powinna powstać organizacja wpływająca na nadawców 
i polityków w zakresie treści programów. Właśnie taka organizacja mogłaby 
odgrywać ogromną rolę w zakresie edukacji medialnej. Mogłaby na przykład 
monitorować zjawiska medialnie niekorzystne56.

Należałoby także rozważyć kwestię, czy jedynie media publiczne powinny 
ponosić odpowiedzialność za edukację medialną społeczeństwa. Odpowiedź 
na to pytanie nie jest wcale tak oczywista, jak by się na pozór wydawało, bo-
wiem prywatne organizacje medialne mają na ogół kształt spółek prawa hand-
lowego i jako takie są nastawione na zysk. Jednak instytucje medialne jako 
organizacje szczególnego znaczenia, zwłaszcza ze społecznego punktu widze-
nia, mają społeczne powinności. Nikogo nie trzeba przekonywać, jaka jest po-
tęga mediów, zwłaszcza elektronicznych, we współczesnym świecie. Mając na 
względzie właśnie te uwarunkowania, dziewięciu polskich nadawców telewi-
zyjnych 25 lutego 1999 r. podpisało porozumienie „Przyjazne media”. Celem 
jego było podjęcie skutecznych działań dla ochrony dzieci i młodzieży przed 
odbiorem audycji, które mogą zagrażać ich fi zycznemu, psychicznemu i mo-
ralnemu rozwojowi. Sygnatariusze, kierując się przesłankami etycznymi, spo-
łecznymi, międzynarodowymi i prawnymi, zobowiązali się dobrowolnie do 
ścisłego przestrzegania zasad i reguł zawartych w dokumencie57:

W myśl zasad etycznych stwierdza się, że zdrowie fi zyczne, psychiczne 
i moralne dzieci i młodzieży jest dobrem wspólnym, należy zatem to dobro 
szanować i umacniać.

Negatywny wpływ niektórych programów telewizyjnych na wychowanie 
młodego pokolenia stał się podstawą przesłanki społecznej dokumentu. Jego 
autorzy wskazali na związek ukazywanych w telewizji obrazów gwałtu i prze-
mocy z narastaniem zachowań dewiacyjnych i przestępczością wśród młodo-
cianych.

Przesłanka międzynarodowa wynika z Dyrektywy 97/36 Rady Euro-
py i Parlamentu Europejskiego z 17 czerwca 1997 r. w sprawie koordynacji 

56 W. Godzic (wraz z zespołem: E. Ostrowska, A. Pitrus), Streszczenie raportu „Edukacja 
medialna”...

57 Porozumienie Polskich Nadawców Telewizyjnych „Przyjazne media”.
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przepisów ustawodawstwa w zakresie programów telewizyjnych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. W dokumencie stwierdza się, że „państwa 
członkowskie podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że nadawcy 
podlegający ich jurysdykcji nie nadają jakichkolwiek programów mogących 
mieć poważny wpływ na psychiczny, mentalny lub fi zyczny rozwój nielet-
nich, w szczególności programów pornografi cznych lub przedstawiających 
przemoc”58.

Za podstawę prawną zawartego przez nadawców porozumienia uznano 
Ustawę o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. Czytamy w niej: „audycje 
nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz 
postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”59 oraz że: 
„audycje, które mogą zagrażać psychicznemu lub fi zycznemu rozwojowi dzie-
ci i młodzieży, nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6 rano a go-
dziną 23”60.

Porozumienie nadawców zawiera trzy kardynalne zasady61:

Zasada 1. nadawca przystępujący do porozumienia zobowiązany jest uczy-
nić wszystko, co jest możliwe, by dzieci i młodzież nie były narażone na 
oglądanie programów, które nie są dla nich odpowiednie;

Zasada 2. eliminacja programów propagujących brutalność przemoc oraz 
programów naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe 
wymaga wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontroli przez sa-
mych nadawców;

Zasada 3. potrzebne jest wprowadzenie jednolitego systemu ostrzega-
nia widzów, a szczególnie rodziców dzieci i młodzieży, o potencjalnej 
szkodliwości programów dla różnych grup wiekowych.

Realizacja tych zasad powinna przebiegać z troską o współdziałanie na-
dawców i widzów, a przede wszystkim sprzyjać wytwarzaniu form stałego 
publicznego dialogu na ten temat z odbiorcami, w tym zwłaszcza z rodzicami 
dzieci i młodzieży, z nauczycielami i wychowawcami oraz z organizacjami wy-
rażającymi opinię widzów.

Sygnatariusze dokumentu „Przyjazne media” zobowiązali się do znakowa-
nia swoich programów symbolami w odpowiednich kolorach: zielony – pro-
gram przeznaczony dla dzieci, żółty – za zgodą rodziców i czerwony – prze-
znaczony jedynie dla widzów dorosłych. 

58 Dyrektywa 97/36 Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, rozdział V, art. 22.
59 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., art. 18, ust. 1.
60 Tamże, ust. 3.
61 Porozumienie Polskich Nadawców Telewizyjnych „Przyjazne media”.
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Podczas konferencji „Edukacja medialna – potrzeba i wyzwanie przyszło-
ści” Didier Schretter62, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji Medialnej (AEEMA), stwierdził, że współczesna technika pozwala na ma-
gazynowanie danych oraz ich przetwarzanie na informacje, co wskazuje na 
nowy rodzaj przemieszczania się bogactwa. Miał na myśli to, że kilka wieków 
temu bogactwo wiązało się z własnością ziemi, później z własnością środków 
produkcji, jeszcze później z usługami, a współcześnie wiąże się z posiadaniem 
informacji.

Wydaje się, że zrozumienie współczesnych kanałów medialnych i ich zna-
czenia w procesie komunikacji jest warunkowane odpowiednim poziomem 
edukacji. Jak każdy sprzęt wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi, tak ko-
rzystanie z narzędzi medialnych wymaga również odpowiedniej „instrukcji”. 
Wydaje się, że taką „instrukcją” w odniesieniu do instrumentów komunikacyj-
nych powinna być edukacja.

Współczesny stechnicyzowany świat prowadzi do powiększania się obsza-
rów społecznego wykluczenia. Wydaje się, że każdy człowiek na którymś eta-
pie życia osiąga swój szczebel niekompetencji. Moja św. pamięci teściowa, bę-
dąc zaawansowana w latach, dzwoniła do nas średnio raz w miesiącu i prosiła 
o pomoc, bo zepsuł się jej telewizor. Moi synowie szybko odkryli, że ich babcia 
nie jest w stanie zapamiętać wszystkich funkcji, jakie mają przyciski telewizyj-
nego pilota. Teściowa na ogół naciskała przypadkowo guzik oznaczony jako 
AV i znikały obraz oraz dźwięk. Jeżeli ta anegdota wywołała w kimkolwiek 
uśmiech, to powinien się zastanowić, że i on będzie miał swojego „pilota tele-
wizyjnego”, urządzenie, którego obsługi nie będzie w stanie opanować.

Powyższe rozważania prowadzą nas do konkluzji, iż proces zarządzania in-
formacją (szerzej: wiedzą) wymaga, by zarówno jednostki, jak i organizacje 
były podmiotami, które opanowały sztukę nieustannej nauki. Ciągłe uzupeł-
nianie informacji jako podstawowego zasobu XXI w. wydaje się warunkiem 
sine qua non normalnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
W tym przypadku pod pojęciem „normalny” należy rozumieć: taki, który 
świadomie potrafi  korzystać z informacji i urządzeń służących do jej otrzymy-
wania i przetwarzania. Słowem, do zarządzania informacją.

62 D. Schretter, Kształcenie w zakresie środków masowego przekazu w krajach Europy Za-
chodniej...



5. Ekonomiczne aspekty zarządzania mediami

A.B. Albarran pierwotnie (w 2002 r.) defi niował „ekonomikę mediów” jako dy-
scyplinę badającą, w jaki sposób przemysły medialne wykorzystują rzadkie dobra 
do tworzenia i dystrybuowania wśród konsumentów treści medialnych (conten-
tu), które w sposób satysfakcjonujący zaspokajają rozmaite potrzeby i oczeki-
wania1. Kilka lat później (2010 r.) tenże autor defi niuje „ekonomikę mediów” 
jako dyscyplinę, która bada, jak organizacje i przemysły medialne działają na 
różnych poziomach swej aktywności (np. globalnych, narodowych, gospodarstw 
domowych, indywidualnych) w parze z innymi siłami (np. w globalizacyjnym, 
regulacyjnym, technologicznym i społecznym aspekcie), poprzez wykorzystanie 
teorii, pojęć, zasad wynikających z makro- i mikroekonomicznej perspektywy2.

Obie z przywołanych defi nicji odnoszą się do zaspokajania potrzeb spo-
łecznych za pomocą rzadkiego dobra (zasobu). A.B. Albarran nie defi niuje 
tego dobra, poprzestając jedynie na ogólnym stwierdzeniu. Zdaniem autora 
niniejszych rozważań (na co wskazano już uprzednio), tym dobrem jest infor-
macja, będąca podstawowym składnikiem contentu medialnego.

5.1. Ekonomika mediów jako obszar badań 

Zdaniem R. Picarda, ekonomika mediów jest dyscypliną, która zajmuje się 
badaniem, jak czynniki ekonomiczne i fi nansowe wpływają na różnorodność 
komunikacyjnej aktywności systemów medialnych oraz poszczególnych or-
ganizacji i przedsiębiorstw medialnych, w tym także telekomunikacyjnych3. 
R. Picard, choć uznany za ojca „ekonomiki mediów”, uważa, że z techniczne-
go punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak „ekonomika mediów”, bowiem 
gdyby coś takiego istniało, toby znaczyło, że prawa ekonomii odnoszące się 

1 A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Iowa 
State University Press, Ames 1996, s. 5.

2 A.B. Albarran, Media Economics, Routledge, New York 2010, s. 3.
3 R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics, [w:] Handbook of Media 

Management..., s. 23.
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do innych dziedzin do mediów nie mają zastosowania4. I wydawać by się mo-
gło, że R. Picard ma w tym względzie odmienne poglądy niż P. Drucker, który 
– przypomnijmy – uważa, że informacja jako zasób nie poddaje się prawom 
klasycznej ekonomii. Jednakże R. Picard dostrzega odmienność rynków me-
dialnych od innych rynków, pisze bowiem, iż „ekonomika mediów jest specy-
fi cznym przełożeniem teorii i praw ekonomii na przemysł medialny”5. Istotne 
jest tu słowo „specyfi czny”. Obaj uczeni widzą zatem odmienność, specyfi kę 
ekonomiczną sfery medialnej, ale różnią się co do stopnia tej „specyfi ki”. Czy 
jest to odmienność na tyle duża, że mamy do czynienia z nową jakością (jak 
uważa P. Drucker), czy też jest to jedynie odmienność w ramach tego samego 
nurtu badawczego (jak uważa R. Picard). Wywody zawarte w niniejszej mo-
nografi i odwołują się do dorobku naukowego zarówno jednego, jak i drugiego 
badacza, choć wnioski z tych wywodów płynące lokują je bliżej sposobu my-
ślenia P. Druckera i D. McQuaila, który określił media jako „biznes inny niż 
wszystkie”6. W niczym to jednak nie uchybia znaczeniu dorobku i myśli ba-
dawczej R. Picarda, co zostało już wcześniej wyłożone i będzie kontynuowane 
w dalszych wywodach, w wielu kwestiach opartych na jego badaniach.

Ekonomika mediów wywodzi się z nurtu badań nad komunikacją społecz-
ną, rozpoczętych w pierwszej połowie XX w. W początkowym okresie przed-
siębiorstwa medialne traktowane były bardziej jak organizacje społeczne niż 
podmioty rynku. Trudno się takiemu podejściu dziwić, bowiem w początko-
wym okresie badaniem procesów komunikacyjnych zajmowali się uczeni wy-
wodzący się z nurtu socjologii, politologii, nauk prawnych, językoznawstwa, 
czasami przedstawiciele nauk technicznych. Badanie aspektów ekonomicznych 
procesów komunikacyjnych było przez długi czas ignorowane. Wpływ na ig-
norowanie aspektów związanych z zarządzaniem i ekonomiką mediów miała 
także postawa samych przedsiębiorców medialnych. Wielu właścicieli małych 
wydawnictw oraz stacji radiowych czy telewizyjnych bardziej kontentowało 
się w początkowym okresie rolą społeczną, jaką odgrywały należące do nich 
przedsiębiorstwa i oni sami, niż przykładało wagę do aspektów ekonomicznych 
prowadzonej przez siebie działalności. Wielkie koncerny medialne, na ogół 
będące własnością państwa, były przez nie fi nansowane, funkcjonowały zatem 
poza sferą gospodarczą. Podobnie rzecz miała się z wielkimi koncernami, które 
działały na podstawie przyznanej im koncesji czy licencji, co na ogół dawało 
im pozycję monopolistyczną w branży i tym samym nie służyło przykładaniu 
stosowanej wagi do rachunku ekonomicznego w prowadzeniu działalności7.

Dopiero druga połowa XX w. nadała mediom znacznie silniejszy charakter 
komercyjny, co spowodowało, że zaczęto przykładać większą wagę do rekla-

4 Tamże.
5 Tamże.
6 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego..., s. 227.
7 R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics..., s. 24.
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my, a to sprawiło, że zaczęły lawino rosnąć nakłady na nią. Także nadawcy 
publiczni zaczęli dostrzegać ją jako źródło zwiększania swoich przychodów. 
Te radykalne zmiany wydawały się znakomitym polem badawczym dla uczo-
nych zajmujących się mediami. Należało się spodziewać wzmożonego zain-
teresowania badawczego tymi zagadnieniami. Tymczasem nic takiego się nie 
stało. R. Picard pisze wręcz, że wydziały uniwersyteckie, zajmujące się pro-
cesami komunikacyjnymi i mediami, które w sposób niejako naturalny win-
ny być badaniami i kształceniem w tym zakresie zainteresowane, w ogóle nie 
prowadziły kursów z dziedziny ekonomiki mediów. Jedynie bardzo wąska 
grupa uczonych wykonywała skromne badania w tym zakresie, a działalność 
dydaktyczna sprowadzała się wyłącznie do sporadycznych kursów organizo-
wanych dla osób zatrudnionych już w mediach. Skutek tego był taki, jak pisze 
R.G. Picard, że zarówno uczeni zajmujący się mediami, jak i sami menedżero-
wie kierujący mediami mieli mgliste pojęcie nawet o podstawowych aspektach 
ekonomicznych oddziałujących na media8.

Pierwsze prace z zakresu ekonomiki mediów pojawiają się dopiero w latach 
50. XX w. A.B. Albarran9 wskazuje na prace R.H. Raya10 dotyczące konkuren-
cji i koncentracji na rynku prasowym, Williama B. Reddawaya11 analizujące-
go gazety jako przedsiębiorstwa, Petera O. Steinera12 badającego konkurencję 
na rynku radiowym czy Harveya J. Levina13, odnoszące się do struktury wczes-
nego rynku telewizyjnego. 

W latach 60. i 70. XX w. ujęcie ekonomiczne w badaniach odnoszących się 
do mediów ma związek z ekonomią polityczną. Ówcześni badacze analizują, 
jak władza wpływa na media i strukturę rynków medialnych. Charakterystycz-
ne dla tamtego okresu są prace Dallasa W. Smythe’a14, Herba Schillera15, Ar-
manda Mattelarta i Setha Siegelauba16. 

8 Tamże, s. 24–25
9 A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets..., s. 291–307.

10 R.H. Ray, Competition in the Newspaper Industry, „Journal of Marketing” 1951, s. 444–
–456, [za:] A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets, s. 291–307.

11 W.A. Reddaway, The Economics of Newspapers, „Economic Journal” 1963, s. 201–218, 
[za:] A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets, s. 291–307.

12 P.O. Steiner, Program Patterns and Preferences, and the Workability of Competition in 
Radio Broadcasting, „Quarterly Journal of Economics” 1952, s. 194–223, [za:] A.B. Albarran, 
Media Economics..., s. 291–307.

13 H.J. Levin, Economic Structure and the Regulation of Television, „Quarterly Journal 
of Economics” 1958, s. 445–446, [za:] A.B. Albarran, Media Economics: Understanding..., s. 291–
–307.

14 Por. D.W. Smythe, On the Political Economy of Communications, „Journal Quarterly” 
69 (3), s. 563–572.

15 Por. H.I. Schiller, Mass Communications and American Empire, Augustus Kelly, New York 
1969.

16 A. Mattelart, S. Siegelaub, Communication and Class Struggle, International General, 
New York 1979.
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Pierwszy znany podręcznik odnoszący się do szczegółowej analizy przemy-
słu medialnego z ekonomicznego punktu widzenia powstał we Francji w 1978 r. 
Jego autorką była Nadine Toussaint Desmoulins17. Nieco wcześniej powstały 
prace dotyczące ekonomicznych aspektów hiszpańskiej prasy periodycznej Al-
fonsa Nieto Tamargo18. W latach 70. XX w. dorobek badaczy amerykańskich 
zajmujących się ekonomiką mediów był równie skromny jak europejski. Pod 
koniec lat 70. XX w. opublikował swoje prace Benjamin Compaine. W 1978 r. 
ukazała się jego praca o ekonomicznych aspektach dystrybucji książek19, a rok 
później monografi a poświęcona zagadnieniom własności w mediach amery-
kańskich20.

Właściwą rangę zagadnieniom związanym z ekonomiką mediów zaczęto 
nadawać dopiero w latach 80. XX w., choć nadal badacze zajmujący się nią byli 
nieliczni. Pod koniec lat 80. XX w. pojawia się istotna dla rozwoju dyscypliny 
monografi a R.G. Picarda Media Economics: Concepts and Issues21. W następ-
nym roku ukazuje się obszerne dzieło Nicholasa Garnhama Capitalism and 
Communications: Global Culture and the Economics of Information22. W ko-
lejnych latach pojawiają się pozycje ugruntowujące znaczenie ekonomiki me-
diów w nauce. Należałoby choćby wspomnieć o pracach B.M. Owena, Stevena 
S. Wildmana23, A.B. Albarrana24, S. Chan-Olmsted25. Rosnąca liczba badaczy 
zajmujących się ekonomiką mediów, a później zarządzaniem mediami spra-
wia, że pojawiają się pionierskie kursy MBA (Master of Business Administra-
tion) z tego zakresu na uczelniach europejskich i amerykańskich. Na początku 
lat 90. XX w. takie kształcenie rozpoczynają uniwersytet w Turku (Finlandia) 
i uniwersytet w St. Gallen (Szwajcaria) oraz dwie uczelnie amerykańskie: uni-
wersytety Northwestern i Fordham. Uniwersytety Navarry w Hiszpanii, Stirling 
w Szkocji oraz Południowej Kalifornii proponują studentom kursy magisterskie 
z zakresu ekonomiki mediów. Ruszają także studia doktoranckie z tego zakre-
su. Wiodąca w tym zakresie jest Międzynarodowa Szkoła Biznesu prowadzona 
przez R.G. Picarda, działająca w ramach uniwersytetu Jönköping w Szwecji. 

17 N. Toussaint Desmoulins, L’economie de medias, Press Universitaires de France, Paris 1978.
18 A. Nieto Tamargo, El concepto de empresa periodística, Eunsa, Pamplona 1968; tenże, La 

empresa periodística en España, Eunsa, Pamplona 1973.
19 B.M. Compaine, Th e Book Industry in Transition: An Economic Study of Book Distribu-

tion and Marketing, Knowledge Industry Publications, New York 1978.
20 B.M. Compaine, Who Owns the Media?, Knowledge Industry Publications, New York 1979.
21 Por. R.G. Picard, Media Economics...
22 Por. N. Garnham, Capitalism and Communications: Global Culture and the Economics of 

Information, Sage, London 1990.
23 Por. B.M. Owen, S.S. Wildman, Video Economics...
24 A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets...
25 A.B. Albarran, S. Chan-Olmsted, Global Media Economics: Commercialization, Concen-

tration and Integration of World Media Markets, Iowa State University Press, Ames 1998.
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Podobne kursy doktoranckie oferuje także kilka uniwersytetów europejskich 
(w Kolonii i Dortmundzie) i amerykańskich (w Południowej Kalifornii).

Rośnie znaczenie ekonomiki mediów, czego dowodem są pozycje książ-
kowe z tego zakresu tłumaczone na języki narodowe. Podstawowa dla tej dy-
scypliny monografi a Media Economics: Concepts and Issues26 została przetłu-
maczona na chiński i koreański. Ukazują się także oryginalne dzieła z tego 
zakresu w językach narodowych, na przykład francuskim, niemieckim, rosyj-
skim czy węgierskim27.

Pojawiają się także prace z tego zakresu w języku polskim. Pionierem jest 
T. Kowalski. W 1998 r. ukazała się jego monografi a Media i pieniądze. Ekono-
miczne aspekty działalności środków komunikowania masowego28. W kolejnych 
latach ukazały się tego autora oraz Bogdana Junga Media na rynku. Wprowadze-
nie do ekonomiki mediów29 oraz Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie 
do zarządzania w mediach i rozrywce30. W 2003 i 2004 r. ukazuje się kilka po-
zycji Tadeusza Skoczka. Wśród nich: Strategia TVP SA 2002–200631 oraz Te-
lewizja regionalna. Nowe rozwiązania systemowe32. W 2005 r. Jan Beliczyński 
opublikował książkę zatytułowaną Radio jako obiekt zarządzania33. W tym 
samym roku pojawiła się równie niewielka objętościowo publikacja pod re-
dakcją Beaty Klimkiewicz Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz 
niezależność mediów34. Był to owoc współpracy badaczek z Polski i Słowenii. 
W 2007 r. ukazała się monografi a autora niniejszej publikacji Publiczne przed-
siębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele35.

Mowa tu jedynie o pozycjach zwartych, bowiem artykułów i rozdziałów 
w rozmaitych monografi ach było znacznie więcej. Jednak nie tyle, by można 
było mówić, że w Polsce wykształciła się ekonomika mediów jako odrębna sub-
dyscyplina. Podobnie wygląda to na całym świecie, choć różny jest stopień za-
interesowania badawczego w rozmaitych krajach. R.G. Picard, wśród tych wielu 

26 Por. R.G. Picard, Media Economics...
27 R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics..., s. 28.
28 Por. T. Kowalski, Media i pieniądze: Ekonomiczne aspekty działalności środków komuniko-

wania masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe TEX, Warszawa 1998. 
29 Por. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wyd. 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
30 Por. T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w me-

diach i rozrywce, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
31 Por. T. Skoczek, Strategia TVP 2002–2006, Prowincjonalna Ofi cyna Wyd., Bochnia 2003.
32 Por. T. Skoczek, Telewizja regionalna. Nowe rozwiązania systemowe, Ludowa Spółdzielnia 

Wyd., Warszawa 2004.
33 Por. J. Beliczyński, dz. cyt.
34 Por. Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. B. Klim-

kiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
35 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne...
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nurtów, wyróżnił trzy obszary badawcze (określił je jako „tradycje”): teoretyczny, 
stosowany i krytyczny (por. Tabela 9. Obszary badawcze ekonomiki mediów).

Ujęcie teoretyczne w ekonomice mediów wywodzi się, zdaniem R.G. Pi-
carda, z ekonomii neoklasycznej. Za pomocą stosowanych przez nią narzędzi 
stara się objaśnić wpływ sił oddziałujących na systemy i rynki medialne. Ba-
dacze reprezentujący to ujęcie zajmują się często rozwojem i prognozowaniem 
przyszłości organizacji medialnych, a także wyborem optymalnych strategii 
rozwojowych. W tym nurcie mieszczą się między innymi prace wspomnia-
nych wcześniej B.M. Owena i S.S. Wildmana36.

Ujęcie stosowane obecnie jest najczęściej wykorzystywane przez badaczy 
z zakresu ekonomiki mediów. Jego genezy należy szukać we współpracy przed-
stawicieli przemysłu medialnego i pracowników uniwersyteckich, zajmujących 
się tymi zagadnieniami. Dzięki temu badania i ich wyniki mają charakter nie 
tylko naukowy, ale i utylitarny. Przedstawiciele tego nurtu najczęściej badali 
strukturę rynków medialnych w celu wyodrębnienia zmian i tendencji na nich 
zachodzących. Utylitarny charakter badań pozwalał organizacjom medialnym 
w porę dopasowywać ofertę do zachodzących zmian rynkowych.

Badacze reprezentujący to ujęcie badawcze najczęściej zajmowali się ana-
lizą zachowań konsumentów, trendami w reklamie, specyfi ką organizacji me-
dialnych. W tym obszarze badawczym należałoby wskazać przede wszystkim 
prace R.G. Picarda37 i A.B. Albarrana38.

36 R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics...
37 Por. R.G. Picard, Media Economics: Concepts and Issues...
38 Por. A.B. Albarran, Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts...

Tabela 9. Obszary badawcze ekonomiki mediów

Poziom analizy Ujęcie teoretyczne i stosowane Ujęcie krytyczne

Poziom mikro Poziom makro Poziom meta

Dyscyplina 
naukowa

Ekonomiki biznesowe, 
zarządzanie

Ekonomiki, ekonomia 
polityczna

Komunikacja, media, 
ekonomia polityczna

Przedmiot 
badań

Przedsiębiorstwa 
medialne, konsumenci 
mediów

Polityki rządów, ekono-
mia, przedsiębiorstwa 
medialne

Systemy komunikacyj-
ne, kultura, polityka 
rządów

Badane kwestie Przepływy gotówkowe, 
struktura kosztów, stopa 
zwrotu

Konkurencja, kon-
sumpcja, efektywność, 
sprawność

Społeczne, polityczne 
i kulturowe systemów 
komunikacyjnych

Źródło: R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics, [w:] Handbook of Media 
Management and Economics, red. A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth, Routledge, New 
York 2006, s. 28.
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Ujęcie krytyczne w ekonomice mediów wyłoniło się z prac ekonomistów 
badających ekonomiczne aspekty procesów komunikacyjnych. Uczeni repre-
zentujący ten nurt badawczy posługiwali się na ogół perspektywą kulturową 
i społeczną, która pozwalała im wniknąć w istotę takich zagadnień jak koncen-
tracja czy monopolizacja rynków medialnych, a także konsekwencje przejścia 
od gospodarki bazującej na surowcach do gospodarki opartej na informacji. 
Szczególnie silnie zaznaczył się w tym ujęciu wpływ uczonych badających 
te zagadnienia na rynku brytyjskim, w tym także badaczy reprezentujących 
podejście neomarksistowskie. Charakterystyczne dla tego nurtu są zwłaszcza 
prace Nicholasa Garnhama39.

R.G. Picard zauważa, że podejście mikroekonomiczne kieruje badaczy 
w stronę analizowania poszczególnych graczy na rynkach medialnych, a także 
mechanizmów, które tymi rynkami rządzą. Odnosi się to do przedsiębiorstw 
medialnych oraz konsumentów produktów i usług medialnych, a także specy-
fi ki rynków medialnych40. W tym ujęciu istotę badań stanowią przepływy go-
tówkowe, ceny produktów i usług medialnych, struktura kosztów, stopa zwro-
tu etc. Należy pamiętać, że rynki medialne są odmienne od innych rynków 
ze względu na swój dualizm. Przedsiębiorstwa medialne dostarczają odbior-
com określonych towarów i usług medialnych, ale także, ze względu na zdol-
ność skupiania na swoich produktach i usługach „uwagi odbiorców” (rzadkie-
go dobra), sprzedają ją reklamodawcom.

Podejście makroekonomiczne jest charakterystyczne dla badaczy zajmują-
cych się wpływem dużych agregatów rynkowych na systemy medialne. W tym 
ujęciu traci na znaczeniu analiza na poziomach ogólnonarodowych, w kon-
tekście zjawisk globalizacyjnych41. Dla zrozumienia zakresów oddziaływania 
wystarczy odwołać się do porównania przedsiębiorstwa medialnego, które 
na danym obszarze nadaje swój program za pomocą satelity oraz nadajników 
naziemnych. O ile rozsiew naziemny (broadcasting) podlega regulacjom dane-
go kraju, o tyle rozsiew satelitarny nie.

W każdym z tych ujęć badawczych zarówno praktycy, jak i teoretycy me-
dialni często wykraczają poza zwyczajowo ustalone ramy. Może to rodzić pew-
ne napięcia między badaczami, ale jak zauważa R.G. Picard, są one niepotrzeb-
ne, bowiem rozmaitość opisu wzmacnia, a nie osłabia ekonomikę mediów42. 

Wydaje się, że przyszłość ekonomiki mediów jako obszaru badawczego 
i dydaktycznego wyznaczać będą gwałtowne przemiany technologiczne po-
stępujące na rynkach medialnych. Idzie tu głównie o cyfryzację i konwergen-

39 Por. N. Garnham, dz. cyt.
40 R.G. Picard, Historical Trends and Patterns in Media Economics..., s. 29–30.
41 Tamże, s. 29–30.
42 Tamże, s. 30.
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cję mediów, która wymusi nowe sposoby konkurowania rynkowego, ale też 
nowe spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne wewnątrz fi rm medialnych. Bez 
wątpienia na aspekty ekonomiczne organizacji medialnych wpływ będą miały 
zjawiska globalizacyjne, których implikacje nie do końca są jasne. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że wskazane tu zjawiska będą wpływały na zanikanie tra-
dycyjnych rynków medialnych i tworzenie się zupełnie nowych. Nowe też będą 
alianse medialne i kierunki ekspansji. Podaż nowych produktów i usług me-
dialnych wymagać będzie nowego opisu i wskazania trendów rozwojowych. Są 
to obszary badawcze wymagające eksploracji, ale też działań dydaktycznych, 
tworzenia nowych kierunków kształcenia, zwłaszcza w zakresie ekonomiki 
mediów i zarządzania nimi.

Minione trzy dekady, w których rodziła się ekonomika mediów jako dyscy-
plina badawcza, wykazały, że różnorodność ujęć i podejść badawczych nie była 
przeszkodą w wyjaśnianiu istotnych zjawisk i trendów na rynkach medial-
nych. Dostarczała użytecznej wiedzy decydentom medialnym, co pozwalało 
na lepsze kształtowanie oferty, podnoszenie jakości oferowanych produktów 
i świadczonych usług. Wydaje się, że ten utylitarny aspekt ekonomiki mediów 
może przesądzić o jej dynamicznym rozwoju w najbliższych latach.

5.2. Rynki medialne 

W rozdziałach 3 i 4 wskazano na właściwości dobra (uprzednio zdefi niowanej 
informacji) oferowanego na rynkach medialnych, które powodują, że wymyka 
się ono podstawowym prawom ekonomicznym. Odmienność rynków medial-
nych wynika nie tylko z odmienności oferowanego dobra oraz ich dualnej na-
tury, ale także znaczenia, jakie mają one dla kształtowania świadomości i opi-
nii odbiorców w różnych kwestiach i na rozmaite tematy. Nie znaczy to jednak, 
że media nie kierują się logiką klasycznego rynku. Przedsiębiorstwa medialne, 
konkurując z sobą, dążą do monopolizowania poszczególnych sektorów me-
dialnych, by zdobyć pozycję dominującą. Wskazano już uprzednio, że rynek 
mediów elektronicznych jest regulowany, ale rynek prasowy takim regulacjom 
nie podlega. Tym, co wyznacza zasięg rynku prasowego, jest (wciąż jeszcze) 
papier. Papieru na rynku jest tyle, że wystarcza dla wszystkich chętnych do 
wydawania gazet. Podobnie rzecz ma się z rynkiem wydawniczym, fi lmowym, 
muzycznym etc. Natomiast w przypadku rynku mediów elektronicznych chęt-
nych do prowadzenia przedsiębiorstw radiowych i telewizyjnych jest więcej 
niż dostępnych częstotliwości. Stąd konieczność jego regulowania.

Rynek w ujęciu ekonomicznym zazwyczaj defi niowany jest jako ogół sto-
sunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi określone dobra 
lub usługi, a kupującymi. Najistotniejszą przesłanką wolnego rynku jest prawo 
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nieograniczonego wyboru partnerów i zawierania transakcji gospodarczych43. 
Rynek ze względu na rodzaj i charakter zawieranych na nim transakcji dzieli 
się na rynki branżowe. Podobnie rzecz ma się z rynkiem medialnym, na któ-
rym wyróżnia się kolejne rynki: prasowy, radiowy, wydawniczy, telewizyjny, 
fi lmowy etc.44 W polskiej systematyce prawnej odnoszącej się do rynku i me-
diów dostrzec można pewien zamęt, bowiem zgodnie z ustawą o prawie pra-
sowym pod pojęciem rynku prasowego należy rozumieć nie tylko tradycyjne 
media drukowane, ale też stacje radiowe i telewizyjne45, choć raczej trudno 
byłoby zaliczyć do tej kategorii portale internetowe i multipleksy.

Rynek medialny jest odmienny od wszystkich innych rynków, a każda jego 
gałąź ma swoją specyfi kę. Inny jest cykl produkcyjny książki, a inny fi lmu fa-
bularnego. Inna stopa zwrotu z kapitału przy inwestycjach na rynku radio-
wym, a inna na telewizyjnym. Podstawą rynku medialnego jest funkcjonujące 
na nim przedsiębiorstwo medialne. W literaturze przedmiotu uznaje się, że 
podlegają one tym samym cyklom co przedsiębiorstwa w innych branżach. 
Cykl życia organizacji medialnej to cztery fazy46:

1.  wprowadzenia,
2.  wzrostu,
3.  dojrzałości,
4.  spadku.

Faza wprowadzenia jest zależna od wielkości fi rmy i kapitału oraz sektora 
medialnego, na który zamierza wejść dane przedsiębiorstwo. Zupełnie inne 
problemy powinno pokonać małe wydawnictwo wchodzące na rynek, a inne 
potężna korporacja medialna rozszerzająca swoją działalność o inny sektor 
medialny. W jednym przypadku o sukcesie może zdecydować efekt skali, w in-
nym do klęski może się przyczynić działanie prawa malejących przychodów. 
W sektorze medialnym, o czym uprzednio była mowa, za sprawą nowego za-
sobu, jakim jest informacja, prawa ekonomiczne ulegają zachwianiu. W fazie 
wprowadzenia głównym celem fi rmy jest walka o przetrwanie i utrzymanie się 
na rynku.

Faza wzrostu w branży medialnej cechuje się niską płynnością fi nansową 
i dużymi wahaniami produkcji. Hans van Kranenburg i Annelies Hogenbirk 
uważają, że w takiej fazie znajdują się telewizja satelitarna i media online47.

43 Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 216.
44 Media, red. E. Baszkiewicz-Zygmunt, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 194.
45 Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r., art. 7 (DzU 1984, nr 5, poz. 24).
46 H. van Kranenburg, A. Hogenbirk, Issues in Market Structure, [w:] Handbook of Media 

Management..., s. 325.
47 Tamże, s. 326–327.



Ta
be

la
 1

0.
 F

az
y 

ży
ci

a p
rz

ed
się

bi
or

stw
 m

ed
ia

ln
yc

h 
z u

w
zg

lę
dn

ie
ni

em
 cz

yn
ni

kó
w

 ch
ar

ak
te

ry
zu

ją
cy

ch
 ry

nk
i m

ed
ia

ln
e

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a r

yn
kó

w

Fa
za

 ży
ci

a fi
 rm

y
sp

rz
ed

aż
zy

sk
i

kl
ie

nc
i

ba
rie

ry
ko

nk
ur

en
ci

pr
ze

m
ys

ły
 m

ed
ia

ln
e

we
jśc

ia
w

yj
śc

ia

w
pr

ow
ad

ze
ni

e
ni

sk
a

uj
em

ne
in

no
w

at
or

zy
ni

sk
ie

ni
sk

ie
ki

lk
u

str
ea

m
in

g;
w

id
eo

 o
nl

in
e

w
zr

os
t

gw
ał

to
w

ni
e 

ro
sn

ąc
a

ro
sn

ąc
e

w
cz

eś
ni

e p
rz

ej
ęc

i
um

ia
rk

ow
an

e
um

ia
rk

ow
an

e
gw

ał
to

w
ny

 
w

zr
os

t
te

le
w

iz
ja

 sa
te

lit
ar

na
, m

e-
di

a o
nl

in
e

do
jrz

ał
oś

ć
sz

cz
yt

ow
a

w
ys

ok
ie

w
ię

ks
zo

ść
w

ys
ok

ie
w

ys
ok

ie
re

lat
yw

ni
e 

st
ab

iln
i, 

po
te

m
 

sp
ad

ek

Pr
ze

m
ys

ł m
uz

yc
zn

y, 
ks

ią
żk

i, 
m

ag
az

yn
y, 

ra
di

o,
 

te
le

w
iz

ja

sp
ad

ek
sp

ad
aj

ąc
e

sp
ad

aj
ąc

e
gu

zd
ra

ły
w

ys
ok

ie
w

ys
ok

ie
sp

ad
ek

ga
ze

ty

Źr
ód

ło
: H

. v
an

 K
ra

ne
nb

ur
g,

 A
. H

og
en

bi
rk

, I
ssu

es
 in

 M
ar

ke
t S

tru
ct

ur
e, 

[w
:] 

H
an

db
oo

k 
of

 M
ed

ia
 M

an
ag

em
en

t a
nd

 E
co

no
m

ics
, r

ed
. A

.B
. A

lb
ar

ra
n,

 S
.M

. C
ha

n-
-O

lm
ste

d,
 M

.O
. W

irt
h,

 R
ou

tle
dg

e, 
N

ew
 Y

or
k 

20
06

, s
. 3

27
.



115Ekonomiczne aspekty zarządzania mediami

W fazie dojrzałości następuje stabilizacja obrotów przedsiębiorstwa. Wtedy 
fi rmy mają najwięcej klientów i osiągają najwyższe zyski. Nowatorstwo w tym 
momencie polega na przesuwaniu innowacyjności z samego produktu na pro-
ces produkcji.

Ostatnia faza, spadek, polega na kumulowaniu wielu negatywnych zja-
wisk, które osłabiają pozycję konkurencyjną fi rmy, a tym samym obniżają jej 
zdolność do generowania zysków. Przyczyny takiego stany rzeczy mogą być 
zarówno zewnętrzne (np. zła koniunktura, spadek popytu na dane dobro), 
jak i wewnętrzne (np. błędy w zarządzaniu). Przywołani wcześniej badacze 
H. van Kranenburg i A. Hogenbirk są zdania, że w fazie schyłkowej znajduje 
się obecnie przemysł wydawniczy, i dowodzą tego, odwołując się do jego histo-
rii w Holandii48. Ci sami autorzy, korzystając z badań R.G. Picarda, opracowali 
tabelę cyklu życia przedsiębiorstw medialnych z uwzględnieniem natężenia 
rozmaitych czynników, które są charakterystyczne dla rynku mediów: wiel-
kości sprzedaży, zysku, barier wejścia i wyjścia, charakterystyki klientów (por. 
Tabela 10. Fazy życia przedsiębiorstw medialnych z uwzględnieniem czynni-
ków charakteryzujących rynki medialne).

Nie ma żadnych reguł, jak długo dane przedsiębiorstwo może znajdować 
się w danej fazie. Jest wiele fi rm, które nigdy nie wyszły poza etap wprowadze-
nia i nieustannie walczą o przetrwanie na rynku.

Jest sporo modeli opisujących rynek. Przez wiele lat model SCP (structure-
-conduct-performance), opisujący zależności pomiędzy strukturą rynku, stra-
tegią przedsiębiorstwa a jego wynikami, był uważany za jeden z najważniej-
szych do opisania mechanizmów działania przedsiębiorstwa na rynku. Model 
ten został zaprezentowany w 1956 r. przez Josepha S. Baina49. Jego zdaniem, 
zależność pomiędzy strukturą rynku, strategią przedsiębiorstwa a efektami ma 
charakter jednokierunkowy. Większość badań potwierdza, że struktura rynku 
kształtuje się pod wpływem określonych zachowań rynkowych, a analiza win-
na być prowadzona w czterech typach charakteryzujących rynki: konkurencji 
doskonałej, konkurencji monopolistycznej (posiada cechy zarówno monopo-
lu, jak i konkurencji), monopolu i oligopolu50.

Na rynku medialnym wiele fi rm, zwłaszcza małych, działa w warunkach 
konkurencji prawie doskonałej. Korzystają one z tych samych technologii, ich 
produkty i usługi są (niemal) identyczne, klienci mają prawie pełną informa-
cję o oferowanych produktach i usługach, znają ich jakość, zatem indywidu-
alne decyzje kupujących i sprzedających nie mają (niemal) wpływu na cenę 
produktu. Z monopolem mamy do czynienia, kiedy na rynku występuje je-

48 Tamże, s. 328–329.
49 Tamże, s. 333.
50 J. Tirole, Th e Th eory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge 1990, s. 18.
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den producent lub usługodawca, na przykład w jakimś mieście jest tylko jed-
no kino. W takiej sytuacji dostarczyciel produktu lub usługi, ustalając cenę, 
(na ogół) dąży do maksymalizacji zysku, który jest ograniczony jedynie wielkoś-
cią popytu ze strony nabywców. Dostawca stara się, by koszt krańcowy zrównał 
się z przychodem krańcowym. W warunkach konkurencji monopolistycznej 
wiele przedsiębiorstw oferuje podobne, ale nie jednorodne produkty lub usługi. 
H. van Kranenburg, A. Hogenbirk jako przykład konkurencji monopolistycz-
nej podają rynek producentów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. Jest ich około 
tysiąca i każdy zabiega, by jego produkt różnił się choć trochę od tego, który 
oferują konkurenci51. Z oligopolem mamy do czynienia, kiedy na rynku działa 
kilka dużych, zależnych od siebie przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną tej 
struktury rynkowej jest brak konkurencji cenowej. Jeżeli jedno przedsiębiorstwo 
zmienia swoje zachowania rynkowe, inne także modyfi kują swoje zachowania. 
Wiliam J. Merriles jako przykład takiego zachowania podaje dwie australijskie 
gazety: „Sun” i „Daily Mirror”. Obie pod względem treści i formy były substy-
tucyjne. Przez długi czas liderem cenowym było „Sun”. Każda zmiana ceny wy-
woływała podobną reakcję u konkurenta. Kiedy jednak „Daily Mirror” na ko-
lejną podwyżkę u konkurenta nie zareagowało podobnie, to ono zyskało więcej 
czytelników i stało się liderem cenowym52. W przypadku oligopolu istotną rolę 
odgrywają bariery wejścia i wyjścia. Zwłaszcza te pierwsze ograniczają w du-
żym stopniu konkurencję i z punktu widzenia konsumentów są niekorzystne. 
Wielu badaczy, obserwując bariery wejścia i wyjścia, może analizować zmiany 
zachodzące na rynkach medialnych. Takie badania prowadzili między innymi 
H. van Kranenburg, Franz Palm, Gerard Pfann53. Ich obliczenia dotyczyły prasy 
holenderskiej i obejmowały okres od połowy XIX aż do końca XX w. Badania 
te potwierdziły, że im wyższe bariery wejścia, tym mniejsze możliwości wejścia 
na dany rynek medialny, ale także trudności z wyjściem z tego rynku. Wiąże się 
to z problemem „kosztów utopionych” (sunk costs). Są to koszty, których nie da 
się odzyskać, a które trzeba ponieść przy wejściu na dany rynek. Koszty badań 
i rozwoju, marketingu i reklamy są na ogół „kosztami utopionymi” bez względu 
na to, czy oferowany produkt będzie cieszył się popularnością wśród konsumen-
tów, czy też nie. Producenci nagrań audialnych, multimedialnych i producenci 
fi lmowi muszą się zmierzyć z problemem wysokiego ryzyka przy oferowaniu 
nowej płyty CD, gry komputerowej czy fi lmu fabularnego.

51 H. van Kranenburg, A. Hogenbirk, Issues in Market Structure, s. 333.
52 W.J. Merriles, Anatomy of Price Leadership Challenge: An Evaluation of Pricing Strategies 

in the Australian Newspaper Industry, „Journal of Industrial Economics” 1983, 31, s. 291–311, 
[za:] H. van Kranenburg, A. Hogenbirk, Issues in Market Structure, s. 334.

53 Por. H.L. van Kranenburg, F.C. Palm, G.A. Pfann, Exit and Survival in a Concentrating 
Industry: Th e Case of Daily Newspapers in the Netherlands, „Review of Industrial Organization” 
2002, 21, s. 283–303.
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Badacze podkreślają również, że rynki medialne są także „rynkami konte-
stowalnymi54”, to jest takimi, które w warunkach oligopolu zachowują się po-
dobnie jak w warunkach konkurencyjnych, ale pod silną presją potencjalnych 
wejść. Z „kontestowalności” wynikają niskie bariery wejścia i niskie „koszty 
utopione”. Niski poziom „kosztów utopionych” powoduje wzrost konkuren-
cji. Na rynkach medialnych można wyróżnić cztery postawy wobec problemu 
„kosztów utopionych”55: 1. przedsiębiorstwa medialne nie są skłonne do wej-
ścia na dany rynek, mimo że liderzy osiągają na nim zyski; 2. kolejne wejścia 
nie powodują zwiększenia konkurencji (wejście jednego powoduje wyjście in-
nego); 3. liderzy rynkowi podejmują strategiczne działania, by zapobiec kolej-
nym wejściom; 4. przedsiębiorstwa są niewydolne, nie osiągają zysków, mimo 
że rynek jest konkurencyjny.

Dla branży medialnej istotny był także model zaproponowany przez Bo-
yana Jovanocica. Jego autor sugerował, że przedsiębiorstwa medialne wchodzą 
na rynek w pewnej kolejności. Tę kolejność wyznacza skuteczność fi rmy deter-
minowana jego kosztami56. 

Inną interesująca koncepcję odnoszącą się do rynków medialnych zapro-
ponował Chris Anderson. W 2004 r. opublikował zręby koncepcji ekono-
micznej „długiego ogona” (Long Tail Economics). Jest ona jedną z najbardziej 
interesujących propozycji nowego spojrzenia na kwestię ekonomiki mediów, 
będącego efektem przejścia od mediów tradycyjnych do „posieciowych” (post-
network) kultur opartych na łączach szerokopasmowych. Ta zmiana prowadzi 
do rozkwitu różnorodności rynkowej na niespotykaną dotąd skalę. Zdaniem 
Ch. Andersona, sieciowe środki komunikowania sprawiają, że treści medialne 
docierają do wielu niszowych rynków i mogą przynosić oferentom satysfak-
cjonujący zysk57. Według Ch. Andersona: „Nasza kultura i gospodarka coraz 
mniej skupiają się na stosunkowo małej liczbie hitów (produktów i rynków 
głównego nurtu, wzbudzających duże zainteresowanie odbiorców) na szczycie 
krzywej popytu i raczej przenoszą uwagę na liczne nisze w jej ogonie”58.

Wedle rynkowych poglądów na media można wyróżnić dwa ujęcia. We-
dług pierwszego rynki medialne są napędzane hitami. Przy czym zanim na 
rynku medialnym ukaże się hit, który podtrzyma medialne przedsięwzięcie, 

54 Teorię „rynków kontestowalnych” ogłosili w 1982 r. William Baumol, John Panzar i Ro-
bert Willig.

55 J.E. Stiglitz, Technological Change, Sunk Costs and Competition, „Brookings Papers on 
Economic Activity” 1987, 3, s. 883–947, [za:] H. van Kranenburg, A. Hogenbirk, Issues in Mar-
ket Structure, s. 335.

56 B. Jovanocic, Selection and Evolution of Industry, „Econometrica” 1982, 50, s. 649–670.
57 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 296–300.
58 Ch. Anderson, Th e Long Tail. Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyper-

ion, London 2006, s. 52.
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często pojawiają się twory marnej bądź średniej jakości. Według drugiego 
w ekonomice mediów funkcjonuje pojęcie „kosztu pierwszej kopii”. Jego istota 
sprowadza się do tego, że koszt wytworzenia pierwszego egzemplarza produk-
tu medialnego jest bardzo wysoki i zysk przynosi dopiero sprzedaż określonej 
liczby jego kopii. Gazeta czy fi lm fabularny udostępnione w jednym czy kil-
ku egzemplarzach byłby horrendalnie drogie, dopiero określona liczba kopii 
czyni przedsięwzięcie rentownym. Stąd media tradycyjne były uzależnione 
od dużych inwestycji kapitałowych, bez których jakiekolwiek przedsięwzięcie 
okazywało się niemożliwe do zrealizowania. Wedle tradycyjnej ekonomiki me-
diów produkty o wysokich kosztach wytworzenia i niskim nakładzie znajdo-
wały się w ignorowanym przez producentów „długim ogonie” krzywej popytu. 
W rezultacie doszło do sytuacji, w której niewielka liczba hitów generowała 
bardzo duże zyski. Tradycyjni sprzedawcy treści medialnych nie byli w stanie 
podźwignąć ciężaru produktów z „długiego ogona”, ponieważ przynosiły one 
zbyt małe przychody. Nowe media tę sytuację diametralnie zmieniły59.

Badania dotyczące rynków medialnych, barier wejścia i wyjścia, analizy 
kosztów działalności, cen oferowanych produktów etc. są jednymi z istotnych 
pól badawczych, które mogą przynieść dane niezbędne do podejmowania pra-
widłowych decyzji odnoszących się do przedsiębiorstw medialnych. Wydaje 
się, że najbliższe lata winny przynieść koncentrację badań na efektach rynko-
wych zjawisk związanych z cyfryzacją oraz konwergencją branży medialnej, 
w tym szans, jakie dają produkty „długiego ogona”.

5.3. Zarządzanie fi nansami organizacji medialnych

W kwestii fi nansów branża medialna podlega podobnym procesom inżynierii 
fi nansowej jak inne sektory. Mamy zatem do czynienia z dywidendami, prze-
pływami pieniężnymi, stopą zwrotu, fuzjami, przejęciami, bankructwami etc. 
Należy jednak zauważyć, że odmienne są w tym zakresie doświadczenia euro-
pejskie i amerykańskie. Na przykład fuzje i przejęcia na rynku amerykańskim 
są znacznie częstsze niż na rynku europejskim. Ronald J. Rizzuto wskazuje 
na trzy obszary, którymi zajmowali się badacze amerykańscy60: 

1.  analiza stopy zwrotu na kapitale przed fuzją i po fuzji,
2.  ocena wartości fi rmy, jaką może przynieść fuzja,
3.  studia przypadków w odniesieniu do poszczególnych fuzji.

59 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media..., s. 296–297.
60 R.J. Rizzuto, Issues in Financial Management, s. 155.
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Badacze, którzy zajmowali się wskazanymi powyżej zagadnieniami, to 
przede wszystkim: S. Chan-Olmsted i Byeng-Hee Chang61 oraz Nina Munk62.

Douglas Shapiro, analizując kilka największych fuzji medialnych ostatnich 
lat (np.: AOL/Time Warner – 165,9 miliarda dolarów; Vodafone/AirTouche 
– 62,8 miliarda dolarów; AT&T/MediaOne – 55,8 miliarda dolarów etc.), do-
szedł do wniosku, że połączenie nie przyczyniło się do podniesienia wartości. 
Jego zdaniem, udziałowcy na fuzji stracili. Na przykład akcje Time Warner 
przed połączeniem z AOL sprzedawane były po 43 dolary, natomiast po połą-
czeniu ich wartość spadła do 16 dolarów63.

R.J. Rizzuto zwraca uwagę, że jednym z ważniejszych obszarów badawczych, 
związanych z zarządzaniem organizacjami medialnymi, jest badanie obszarów 
związanych z możliwościami pozyskiwania nowych źródeł fi nansowania oraz 
analizą struktury dotychczasowych sposobów64. Procesy konwergencji i cyfry-
zacji powodują na przykład odchodzenie czytelników od tradycyjnych wydań 
papierowych gazet i zwiększenie korzystania z wydań internetowych. Ubytek 
reklamy w tradycyjnych wydaniach papierowych nie jest jednakże rekompen-
sowany przez zwiększenie przychodów z reklam zamieszczanych w Internecie. 

Jeff  Kaye i Stephen Quinn dokonali w monografi i zatytułowanej Funding 
Journalism in the Digital Age. Business Models, Strategies, Issues and Trends 
przeglądu nowych źródeł fi nansowania mediów. Pierwszy z nich to doświad-
czony dziennikarz i konsultant medialny, drugi to profesor dziennikarstwa 
z Australii. Autorzy wskazali na kilka nowych sposobów, które być może staną 
się rozwiązaniem kłopotów fi nansowych branży medialnej65:

1.  tworzenie spółek przez przedsiębiorstwa medialne i internetowe gigan-
ty, takie jak Google czy Yahoo,

2.  dopasowanie treści serwisów informacyjnych do wymogów wyszuki-
warek, a nie potrzeb czytelników (idzie o umieszczanie w oferowanych 
informacjach takich wyrazów, które sprawią, że będą one wysoko pozy-
cjonowane w wyszukiwarkach),

3.  odwoływanie się do „hiperfokalności”,

61 Por. S.M. Chan-Olmsted, B.H. Chang, Diversifi cation Strategy of Global Media Conglo-
merates: Examining Its Patterns and Determinants, „Journal of Media Economics” 2003, 16, 
s. 213–233.

62 Por. N. Munk, Fools Rush in: Steve Case, Jerry Levin and the Unmaking of AOL Time 
Warner, Harper Business, New York 2004.

63 D.S. Shapiro, Hey Big Media: Th e Jig is Up on Big Media Mergers, „Banc of America Equi-
ty Research”, July 2004, s. 1–21.

64 R.J. Rizzuto, Issues in Financial Management, dz. cyt., s. 157.
65 J. Kaye, S. Quinn, Funding Journalism in the Digital Age. Business Models, Strategies, 

Issues and Trends, Peter Lang, New York 2010, [za:] http://pl.ejo-online.eu/?cat=4, data dostę-
pu: 16.01.2011.
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4.  „dayparting” – dopasowanie oferty medialnej do rytmu dnia obecnych 
i potencjalnych odbiorców,

5.  mikropłatności za określone usługi medialne,
6.  dobrowolne składki wspierające określone rodzaje dziennikarstwa lub 

mediów,
7.  dofi nansowanie określonych tytułów ze źródeł komercyjnych i pub-

licznych.

Wadą monografi i J. Kaye’a i S. Quinna jest koncentrowanie się na rynku 
anglojęzycznym. Choć trzeba przyznać, że kryzys mediów drukowanych ma 
tam najostrzejszy przebieg. Warto jednak zauważyć, że Europa, w tym także 
Polska, szuka nowych dróg dodatkowego fi nansowania prasy. Do tych nowych 
sposobów należy zaliczyć choćby dołączanie do gazet płyt CD z muzyką czy 
fi lmami, a także książek, które stanowią źródło dodatkowych przychodów fi -
nansowych. W niektórych krajach skandynawskich rynek prasowy dotowany 
jest środkami pochodzącymi z opłat od reklam telewizyjnych.

Brak środków fi nansowych jest także widoczny na rynku mediów pub-
licznych. Niektóre kraje europejskie odchodzą od tradycyjnej formy fi nanso-
wania mediów publicznych – abonamentu – lub łączą ją z innymi źródłami 
fi nansowania. Na przykład w Holandii podwyższono podatek dochodowy od 
osób fi zycznych z myślą o przeznaczeniu jego części na sfi nansowanie mediów 
publicznych. W Belgii, Estonii i na Węgrzech nadawcy publiczni fi nansowani 
są z subwencji budżetowych. W Islandii i Czechach planowane jest całkowite 
zniesienie abonamentu i zastąpienie go inną formą fi nansowania mediów pub-
licznych, na przykład budżetowych, tak jak to się dzieje w Estonii. Jedynym 
krajem europejskim, w którym media publiczne są fi nansowane ze środków 
komercyjnych, jest Luksemburg66.

Tylko dwa kraje europejskie utrzymują stabilny i bezpieczny poziom fi nan-
sowania mediów publicznych z abonamentu – Niemcy i Wielka Brytania. Jak 
słusznie podkreśla Stanisław Jędrzejewski, opisując działanie BBC: „Mechanizm 
abonamentu był dotychczas podstawową gwarancją, że nadawcy ci będą wolni 
od nacisków politycznych, zależności od rynku oraz presji ekonomicznej”67.

Organizacje medialne mają kilka źródeł fi nansowania. Są to przychody po-
chodzące od reklamodawców, odbiorców i państwa. Przyjmuje się, że media ko-
mercyjne w przeważającym stopniu utrzymuje się z przychodów reklamowych, 
natomiast media publiczne i społeczne z danin (dobrowolnych lub przymu-
sowych) pochodzących od odbiorców mediów. Zarówno media publiczne, jak 
i komercyjne czerpią przychody z obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi.

66 S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Wyd. Universitas, Kra-
ków 2010, s. 121–123.

67 Tamże, s. 121.
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W Polsce sytuacja mediów, jeśli idzie o źródła fi nansowania, jest podobna 
do innych krajów europejskich. Media drukowane szukają intensywnie spo-
sobów powiększenia dochodów, kiedy maleją przychody z reklam umiesz-
czanych w tradycyjnych papierowych wydaniach. Wzrost przychodów z re-
klam zamieszczanych w Internecie nie rekompensuje wspomnianego ubytku. 
Szczególnie dramatyczna jednak jest sytuacja mediów publicznych, jeśli idzie 
o ich fi nansowanie. W sensie prawnym fi nanse mediów publicznych porząd-
kują ustawy o radiofonii i telewizji z 1992 r. oraz o opłatach abonamentowych 
z 2005 r. Art. 31 Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. stanowi, że 
przychodami publicznych spółek radiowo-telewizyjnych w Polsce są68:

1.  opłaty abonamentowe,
2.  środki z obrotu prawami do audycji,
3.  przychody z reklam i audycji sponsorowanych,
4.  przychody z innych źródeł.

Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r. wymienia jed-
nakże wiele kategorii osób, które ustawowo są zwolnione z płacenia abona-
mentu, a ponadto słabość instytucji państwa i postawa niektórych polityków 
(nawoływanie do niepłacenia abonamentu) sprawia, że ściągalność abona-
mentu jest na dramatycznie niskim poziomie. W ostatnich trzech latach wiel-
kość pobieranego w Polsce abonamentu spadła niemal o połowę (por. Tabela 
11. Podział wpływów abonamentowych w latach 2009–2011).

Na skutek przyjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) 
nowego algorytmu podziału środków abonamentowych, który faworyzował 
radio, a odbierał środki publicznej telewizji, stacje regionalne Polskiego Radia 
za 2010 r. (mimo słabego poboru abonamentu) wypracowały zysk, natomiast 
oddziały regionalne telewizji publicznej nadawały prawie same powtórki. 

68 Ustawa o radiofonii i telewizji z 1992 r. (DzU 2004, nr 253, poz. 2531 z późn. zm.).

Tabela 11. Podział wpływów abonamentowych w latach 2009–2011

Rok Ogółem TVP SA PR SA Rozgł. reg. PR

2009 628 301 172 155

2010 537 221 157 159

2011 (prognoza) 389 144 122,5 122,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Ekonomicznego KRRiT.
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Jedynymi premierowymi programami były na ogół serwisy informacyjne. 
Warto też zauważyć, że na sfi nansowanie nawet tak nad wyraz skromnej dzia-
łalności fi lii regionalnych telewizji publicznej zabrakło środków abonamen-
towych. Zarząd TVP przeznaczył je w 2010 r. na funkcjonowanie oddziałów 
oraz był zmuszony dołożyć do ich działalności ze środków pochodzących z re-
klamy. W taki sposób działała w Polsce komercyjna telewizja publiczna. Kilka 
lat temu autor niniejszych rozważań, opisując sytuację mediów publicznych, 
wskazywał na rysujące się niebezpieczeństwa69. W 2004 r. KRRiT rozdzieliła 
pomiędzy jednostki radiofonii publicznej 900 mln zł70. Tymczasem, według 
stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., ubytek wpływów abonamentowych z tytu-
łu używania niezarejestrowanych odbiorników w gospodarstwach domowych 
wynosił około 770 mln zł71, ubytek zaś wpływów z tytułu zwolnień od opłat 
abonamentowych wyniósł 470 mln zł72.

W książce Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, mo-
dele autor niniejszych rozważań napisał73: „Jeżeli to zjawisko będzie się nasilać, 
to wyjścia będą dwa: 1. media publiczne będą intensywniej zabiegać o środki 
na rynku reklamowym, 2. państwo uruchomi takie mechanizmy, które pozwo-
lą na zwiększenie ściągalności abonamentu do poziomu notowanego w kra-
jach Europy Zachodniej” (por. Wykres 5. Procentowa ściągalność abonamentu 
w wybranych krajach Unii Europejskiej i Polsce w 1999 r.). 

Od tamtego czasu pobór abonamentu w Polsce spadł prawie o połowę. 
Po siedmiu latach ta pierwsza opcja, prognozowana przez autora, przybra-
ła monstrualne rozmiary. Polskie władze państwowe uznały, że zwiększenie 
poboru abonamentu nie jest konieczne, bowiem, według tejże władzy, media 
publiczne winny być utrzymywane z budżetu. Tymczasem w dwóch krajach eu-
ropejskich częściowo przywrócono abonament: w Portugalii74 i na Węgrzech, 
a ponadto we Francji, w Grecji i na Cyprze abonament jest pobierany wraz 
z innymi opłatami publicznymi75, co w Polsce uznano za niezgodne z prawem.

69 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne...
70 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, KRRiT, 

Warszawa 2005, s. 203 oraz www.tvp.pl i www.polskieradio.com.
71 Tamże, s. 215.
72 Tamże.
73 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 60.
74 W Portugalii jest to opłata audiowizualna wnoszona przy opłatach za energię elektryczną, 

z której zwolnione są osoby uboższe (przy poborze energii elektrycznej poniżej 400 kW) – in-
formacja uzyskana od S. Jędrzejewskiego, profesora wizytującego na uniwersytecie w Bradze 
(w Portugalii) w latach 2010–2011.

75 P. Stępka, A. Woźniak, Finansowanie mediów elektronicznych ze środków publicznych – 
analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich, dokument KRRiT, maj 
2009; http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/publikacje/analizy/Analiza2009_04.pdf.
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Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej przychody mediów publicznych 
mogą być zdywersyfi kowane. Obok abonamentu mogą to być przychody re-
klamowe, ze sponsoringu, obrotu prawami autorskimi do audycji czy też po-
chodzące z innych źródeł, na przykład dotacji czy subwencji. Jednak zgodnie 
z unijnymi zaleceniami przychody pozaabonamentowe nie mogą być nad-
mierne. Winny być dopasowane do potrzeb nadawców i odpowiednio księ-
gowane76.

Warto też pamiętać o przypadku Nowej Zelandii, gdzie w 1989 r. wpro-
wadzono przepisy liberalizujące rynek medialny, na mocy których telewizji 
publicznej postawiono zadanie maksymalizacji zysku i przekazywania jak naj-
większej dywidendy głównemu udziałowcowi, czyli rządowi Nowej Zelandii. 
Nadawcom publicznym zniesiono wymogi dotyczące rodzajów i jakości pro-
gramów oraz wielkości produkcji krajowej we wszystkich emitowanych audy-
cjach. Zniesiono jakiekolwiek ograniczenia w zakresie reklamy, sponsoringu 
oraz dotyczące wielkości inwestycji zagranicznych na rynku medialnym. Rząd 
powołał agendę, która prowadziła przetargi na produkcję i emisję audycji mi-
syjnych. Po 10 latach Nowozelandczycy doszli do wniosku, że jednak są o coś 
ubożsi. W 2003 r. przyjęto Kartę Television New Zealand, w której zawarto 

76 S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna..., s. 123.

Wykres 5. Procentowa ściągalność abonamentu w wybranych krajach Unii Europejskiej 
i Polsce w 1999 r.
Źródło: A. Lange, Economic Performance of the Public Radio-Television Systems in the European 
Union (1994–1999), Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, Strasbourg 2000.
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wszystkie cele misyjne, jakie ma do spełnienia telewizja publiczna, i zagwa-
rantowano jej zwiększenie środków z budżetu. Kropkę nad i postawił nowoze-
landzki minister odpowiedzialny za sprawy radia i telewizji: „Zbyt długo po-
zwalaliśmy na to, by czysto komercyjne względy decydowały o tym, co dzieje 
się w instytucji, która powinna być fundamentem naszej kultury. Zamierzamy 
powrócić do grupy rozwiniętych krajów, które uznają znaczenie telewizji pub-
licznej jako medium kulturalnego oraz źródła informacji potrzebnej nam, jako 
obywatelom”77.

W rozdziale 3 niniejszej monografi i podkreślono, że wszystkie media, bez 
względu na ich charakter i nośniki, mają do spełnienia dwie funkcje78:

1.  misji społecznej,
2.  komercyjną.

Przypomniano tę myśl R. Picarda tutaj, bowiem wiele osób powiela nie-
prawdziwe poglądy dotyczące natury konfl iktu pomiędzy mediami publicz-
nymi i komercyjnymi. Zdaniem K. Jakubowicza, a także innych autorów79, 
podstawą konfl iktu media publiczne – media komercyjne jest partycypacja 
tych pierwszych w rynku reklamy. W przypadku TVP „fi nansowanie z rekla-
my pozbawia nadawcę publicznego suwerenności programowej” – przestrzega 
K. Jakubowicz. Jego zdaniem: „Nadawcy komercyjni i ich sojusznicy tak długo 
będą zwalczali media publiczne, jak długo TVP będzie głównym rozgrywają-
cym na rynku reklamy telewizyjnej”80. Wypada zgodzić się z K. Jakubowiczem 
co do samego konfl iktu pomiędzy mediami publicznymi a komercyjnymi, 
jednak sama diagnoza nie jest słuszna. Wystarczy odwołać się do przykładu 
BBC oraz wspomnianej już myśli R. Picarda o tym, że wszystkie media peł-
nią podwójną rolę: misji społecznej i komercyjną. BBC, mimo że na obszarze 
Wielkiej Brytanii nie nadaje żadnych reklam, także odgrywa rolę komercyjną.

W rozdziale 4 przywołano przykład programu nadawanego przez BBC, 
który ogląda 3 miliony widzów. Czy w tym samym czasie te 3 miliony może 
oglądać program telewizji komercyjnej? Oczywiście, że nie. A więc gdyby nie 
było tego programu i BBC, zapewne jakaś część widzów – być może znacz-
na – oglądałaby program telewizji komercyjnej. Dzięki temu wzrosłaby jego 
widownia, ergo spadłby wskaźnik CPT (cost per thousand – jeden z podstawo-
wych wskaźników efektywności reklamy), a tym są żywotnie zainteresowani 
reklamodawcy. BBC, mimo że nie nadaje reklam, odgrywa więc także rolę ko-

77 Tamże.
78 R.G. Picard, Media Economics. Concepts and Issues, Sage Publications, Newbury Park–

–London–New Delhi 1989, s. 17.
79 Por. E. Misiak, Pisk mrówki, „Rzeczpospolita” 2003, nr 13 z 16 stycznia, s. 8.
80 K. Jakubowicz, Misja czy eksmisja, „Rzeczpospolita”, http://archiwum.rp.pl/artykul/510

110_Misja_czy_eksmisja.html; data dostępu: 12.03.2011.
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mercyjną na rynku medialnym. Wskazywanie, że konfl ikt pomiędzy mediami 
komercyjnymi a publicznymi sprowadza się do tego, że te drugie nadają re-
klamy, jest niesłuszne. To jedynie naskórkowy opis ekonomicznych aspektów 
zarządzania mediami, bez wnikania w istotę zagadnienia, które jest bardziej 
skomplikowane, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.

Podsumowując, należy stwierdzić, że jednym z najistotniejszych aspektów 
wiążących się z ekonomicznym zarządzaniem mediami będzie szukanie no-
wych źródeł zasilania fi nansowego. Paul Levinson w Nowych nowych mediach 
zwraca uwagę, że „konsument nowych nowych mediów z założenia nie płaci 
za dostęp do oferowanych treści”; i dalej: „mimo że konsument nowych nowych 
mediów nie ponosi żadnych kosztów, to producent może czerpać zyski”81. Mogą 
to być na przykład reklamy umieszczane na YouTube, blogu czy podcaście albo 
darowizny, dzięki którym zespół nagra płytę. Wszystkie te nowe formy będą 
wymagały od zarządzających dobrego rozpoznania potrzeb rynkowych.

81 P. Levinson, Nowe nowe media, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 12–13.





6. Zarządzanie reklamą

Reklama jest jednym z istotnych elementów rynku medialnego. Dla mediów 
komercyjnych – najistotniejszym, bowiem przychody reklamowe stanowią dla 
wielu organizacji medialnych podstawę ich utrzymania. Organizacje medialne 
stały się niezbędnym pośrednikiem pomiędzy producentami czy dostawcami 
usług a ich konsumentami. Współczesny świat nie istnieje bez reklam. Zatem 
umiejętność zarządzania reklamą jest jednym z ważnych elementów zarządza-
nia mediami w ogóle.

Wchodzące na rynek organizacje medialne, podobnie jak każda innowacja, 
mają podobny przebieg dyfuzji. W początkowym okresie niewiele osób korzy-
sta z danego medium. Jednak w miarę jego rozpowszechniania wchodzi ono 
w okres rentowności, by następnie w trzecim etapie stać się medium maso-
wym1. Ten okres dyfuzji ulega ciągłemu skracaniu. Posłużmy się przykładami 
z rynku amerykańskiego. Pierwsza ogólnokrajowa gazeta ukazała się w 1672 r. 
By stać się medium masowym, potrzebowała aż 160 lat. Magazynom zajęło to 
110 lat, radiu – 30, a telewizji jedynie 10 lat2.

J.M. Lavine, D.B. Wackman wskazują na trzy główne przyczyny przyspie-
szonej dyfuzji3:

1.  skrócenie czasu pracy, a tym samym wydłużenie czasu wolnego, co 
z kolei służyło zwiększaniu konsumpcji mediów, zwłaszcza kiedy roz-
powszechniły się media elektroniczne;

2.  media elektroniczne wymagały mniejszych umiejętności od odbiorców 
niż media drukowane, na przykład umiejętności czytania (J.M. Lavine, 
D.B. Wackman zwracają uwagę, że rozpowszechnianie mediów związa-
nych z komputerem było wolniejsze niż telewizji);

3.  zmiany technologiczne w mediach przyspieszają proces dyfuzji.

1 J.M. Lavine, D.B. Wackman, Managing Media Organizations, Longman, New York–Lon-
don 1988, s. 22–23.

2 Tamże, s. 22–23.
3 Tamże, s. 23–24.
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Ta wielość konkurencyjnych mediów ma ogromne znaczenie dla zarządza-
jących nimi. Oznacza, że trzeba korzystać z każdej przewagi konkurencyjnej, 
by pokonać rywali i zdobyć kolejnych odbiorców. Ponadto, gwałtowne zmiany 
zachodzące w obrębie mediów powinny sprawić, żeby menedżerowie skupiali 
się przede wszystkim na zarządzaniu zmianami w zakresie technologii, pra-
cowników i odbiorców mediów4. Wspomniani autorzy podkreślają, że ostat-
nie 50 lat XX w. oznaczało stabilność wydatków na konsumpcję mediów. Było 
to około 4% amerykańskiego PKB. Natomiast wydatki na reklamę stanowiły 
w tym czasie około 2% PKB5. W obrębie tego stałego odsetka PKB następują 
przepływy z jednych mediów do drugich w tej samej branży, ale też ze „sta-
rych” mediów do „nowych”. Są to procesy względnie trwałe, a ich natura wy-
maga poznania reguł nimi rządzących.

6.1. Geneza reklamy

Zrozumienie mechanizmów rządzących reklamą wymaga nie tylko jej zdefi -
niowania czy odwołania się do jej genezy, ale także opisu rynku reklamy, zna-
jomości specyfi ki nośników przekazu reklamowego czy instytucji zajmujących 
się tworzeniem kampanii reklamowych, a więc po prostu zarządzania reklamą. 
Wydaje się, że trudno zrozumieć skomplikowane zagadnienia dotyczące rekla-
my bez znajomości jej historii.

Dzieje reklamy to właściwie dzieje cywilizacji. Najstarszą udokumen-
towaną formą reklamy są babilońskie gliniane tabliczki sprzed 5 tysięcy lat. 
Znaleziono na nich ogłoszenia szewca, skryby, handlarza maścią6. Starożytni 
Fenicjanie wykonywali rysunki różnych produktów na skałach wzdłuż dróg, 
na których odbywały się parady7. Podobne rysunki, ale też i napisy, znajdo-
wano w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Informowały o targach niewol-
ników czy walkach gladiatorów. W British Museum znajduje się najstarsze 
ogłoszenie w dziejach świata. Jest to papirus z około 3000 r. p.n.e., znaleziony 
w okolicach Teb, a informujący o nagrodzie za odnalezienie zbiegłego niewol-
nika8. W książce Ostatnie dni Pompejów znajdujemy historię pewnego apteka-
rza, mieszkającego tuż obok lupanaru. Niepokojono go nocą z zupełnie nie-

4 Tamże, s. 24.
5 Tamże, s. 25.
6 D. Doliński, Psychologia reklamy, Wyd. Aida, Wrocław 2001, s. 7.
7 T. Sztucki, Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. Placet, Warszawa 1997, s. 45.
8 Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce (I), „Aida Media” 1994, nr 6, s. 4–10.
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medycznych powodów. Zirytowany umieścił na swoim domu taki oto napis: 
„To, czego szukacie, znajduje się obok, tu przyjdźcie potem po lekarstwo” 9. 

Do osób niepiśmiennych adresowane były piktogramy. Wizerunek kozy 
oznaczał mleczarnię, a muła obracającego młyńskie koła – piekarnię. Staro-
żytna Grecja obok wielu sztuk doskonaliła retorykę, którą wykorzystywano 
z dobrym skutkiem w reklamie10. Arystoteles opisał w Polityce rozmaite spo-
soby pozyskiwania zwolenników. Te zasady do dziś stosowane są w reklamie11. 
Cycero zaś opisuje kupca, który annonas clamavit (umiejętnie) zachwalał 
sprzedawane fi gi. Jednakże elity intelektualne starożytności (Cycero, Horacy) 
uważały, że działania kupieckie, takie jak reklama, są czasami „niemoralne”. 
Stąd zalecano stosowanie wobec tych działań zasady caveat emptor (niech się 
klient ma na baczności)12. 

Wyraz „reklama” pochodzi od łacińskiego clamo, clamare, co znaczy „krzy-
czeć”, „głośno wołać”. Wiązało się to z pierwotną funkcją reklamy, jaką pełniła 
na starożytnych targowiskach. Im kupiec głośniej zachwalał swoje wyroby, tym 
większa była szansa, że zwabi do swojego kramu potencjalnych nabywców. Ten 
mechanizm jest stosowany także współcześnie przez wielu sprzedawców na 
Bliskim Wschodzie.

W XVIII w. w Anglii reklamę zaczęto określać słowem advertising. Pocho-
dzi ono od łacińskiego advertere. Jest ono też bliskie znaczeniowo słowu clamo, 
ale raczej kładzie nacisk na „zwrócenie, skierowanie uwagi na coś”. 

Lawinowy rozwój mass mediów w XX w., a następnie procesy związane 
z cyfryzacją przyniosły funkcje reklamy dotąd niespotykane. Świat – jak pisał 
McLuhan – stał się globalną wioską13. Globalizm medialny stworzył globalne 
potrzeby. Te z kolei napędzały procesy globalizacyjne w gospodarce. Na te zja-
wiska musiała także zareagować reklama. Świat globalny w wymiarze kultury 
medialnej stał się bezprzestrzenny i jednokierunkowy14. Wielu współczesnych 
badaczy zwraca uwagę, że reklama jest tyleż biznesową inwestycją, ile ele-
mentem współczesnej kultury15. W dobie szybko rozwijającej się komunikacji 
online marketing globalny stał się koniecznością. Każda fi rma nie tylko może, 
ale i powinna funkcjonować w skali globalnej16. Maleją koszty usług teleko-
munikacyjnych, co w istotny sposób wpływa na obniżkę kosztów globalnej 

 9 E.G. Lytton, Ostatnie dni Pompejów, Wyd. Novum, Warszawa 1988, s. 43.
10 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej, Wyd. PAN, Oddział 

w Katowicach i WSZiA w Opolu, Opole 2004, s. 58.
11 Arystoteles, Polityka..., s. 263–347.
12 Z. Bajka, Krótka historia reklamy..., s. 4–10.
13 H.M. McLuhan, Wybór tekstów..., s. 12.
14 A.D. Smith, Towards a Global Culture, „Th eory Culture and Society” 1990, t. 7, nr 2/3, 

s. 177.
15 W. Leiss, Social Communication in Advertising, Routledge, London 1990, s. 5. 
16 B. Bishop, Marketing globalnej ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001, s. 18.
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działalności. Pozwala to nawet niewielkim fi rmom rozwinąć działalność na 
skalę globalną. Przytoczony tu przykład jest wielce znamienny.

Anthony Rex prowadził małe bistro w Nowym Jorku. Klientom smakowały 
jego makarony i pizze, ale najbardziej bagietki. Wielu kupowało je, by zabrać 
do domu. Bagietki Rexa (nazwał je T-Rex) stały się bardzo popularne. Właści-
ciel bistra postawił sobie ambitny cel: świat będzie jadł bagietki T-Rex. Do jego 
realizacji zaprzągł reklamę internetową. Na początek ustalił listę 10  krajów 
rozwiniętych gospodarczo, które wydały mu się najbardziej interesujące z jego 
punktu widzenia, i wyszukał w przeglądarce adresy potencjalnych partnerów 
handlowych. Zlecił opracowanie witryny internetowej pod nazwą „Świat ba-
gietek” (Bread Stick World). Znalazły się w niej ciekawostki dotyczące tego pie-
czywa oraz opinie wybitnych osobistości na ich temat. Następnie rozesłał do 
swych potencjalnych partnerów listy elektroniczne zachęcające do odwiedze-
nia jego witryny oraz do wypełnienia ankiety na temat pieczywa. W zamian 
oferował dostarczenie bezpłatnej partii bagietek. Rezultaty pojawiły się już 
po kilku miesiącach. Za pośrednictwem strony internetowej z różnych stron 
świata płynęły zamówienia na bagietki. Po trzech latach T. Rex stał się najpo-
pularniejszym producentem bagietek na świecie, a jego internetowa reklama 
okazała się bardzo skuteczna17.

Reklama jest defi niowana na wiele sposobów. W literaturze przedmiotu 
można znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki defi nicji. Na użytek niniejszych roz-
ważań zaproponowano trzy. Pierwsza jest najstarszą na ziemiach polskich i jej 
autor, niejaki Alias (trudno dziś orzec, kto krył się za tym pseudonimem), 
na początku XX w. napisał tak: „Reklama – w najogólniejszem tego słowa 
znaczeniu – służy do informowania publiczności o istniejących przedsiębior-
stwach państwowych, prywatnych, dobroczynnych itd.; zachęca ona do korzy-
stania z tych przedsiębiorstw. Celem zaś specyalnie reklamy kupieckiej jest za-
znajamianie publiczności ze znajdującymi się w handlu towarami i zachęcanie 
jej do nabywania tych towarów”18. 

Defi nicją reklamy, która w Polsce ma moc obowiązującą, jest ta zawarta 
w Ustawie o radiofonii i telewizji: „Reklamą jest każdy przekaz, niepochodzący 
od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania 
z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiąg-
nięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadany za opłatą lub 
za inną formą wynagrodzenia”19.

Jeżeli jednak chcielibyśmy rozpatrywać reklamę w ujęciu systemowym, to 
wówczas trzeba by ją defi niować nieco inaczej. Jest ona elementem procesu ko-

17 Tamże, s. 20–22.
18 Alias, Jak należy się reklamować?, Kraków 1907, [za:] „Aida Media” 1995, nr 6 (13), s. 30.
19 Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 4, pkt 6.
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munikacyjnego, w którym nadawca oznajmia coś odbiorcy z zamiarem osiąg-
nięcia zamierzonego skutku. Skutek nie musi oznaczać na przykład większej 
sprzedaży. W reklamie społecznej przeciw paleniu papierosów idzie o to, by 
ludzie kupowali ich jak najmniej, a najlepiej wcale. Warto też zauważyć, że 
efektywność i skuteczność to tylko pozornie pojęcia tożsame. Tadeusz Kotar-
biński wyraźnie wskazuje różnice pomiędzy nimi20.

Reklama jest zatem aktem komunikacji charakteryzującym się: teleologicz-
nością (celowością), jednostronnością przekazu, multimedialnością, maso-
wością i komercyjnością (choć reklama społeczna staje się równie ważna we 
współczesnym świecie, jak komercyjna). Reklama ma swój cel i pełni określo-
ne funkcje.

6.2. Agencje reklamowe i ich zadania

Tworzenie kampanii reklamowych to na ogół domena wyspecjalizowanych 
agencji, choć kampanię reklamową można prowadzić samemu bądź korzysta-
jąc z wyspecjalizowanych usług, o czym będzie mowa w dalszej części tego 
rozdziału.

Agencje reklamowe powstały w USA pod koniec XIX w. Pierwszymi agen-
tami byli brokerzy płatnej powierzchni wydawniczej, którzy pomagali swoim 
klientom przy tworzeniu ogłoszeń reklamowych. Tak powstał nowy rodzaj dzia-
łalności gospodarczej, który z czasem przerodził się w branżę reklamową21. Prak-
tycznie do dziś agencje reklamowe istnieją po to, by swoim klientom przygoto-
wywać kampanie reklamowe i umieszczać je w odpowiednich mediach. Jedna 
z defi nicji agencji reklamowej powiada, że jest to „niezależna jednostka organi-
zacyjna, składająca się z ludzi biznesu i personelu kreatywnego, którzy przygo-
towują, opracowują i umieszczają reklamę w środkach przekazu dla sprzedają-
cych szukających klientów na swoje produkty i usługi”22. Już w początkowym 
okresie wytworzył się podział na reklamę medialną – ATL i niemedialną – BTL. 
Podział ten ma prozaiczną genezę. Agencje reklamowe, wystawiając rachunek 
swoim klientom, dzieliły kartkę poziomą kreską. Nad nią (above the line – stąd 
ATL) umieszczano koszty związane z reklamą medialną. W początkowym okre-
sie były to rachunki za zakup powierzchni reklamowej w gazetach. Pod kreską 

20 Por. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Wyd. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–
–Kraków 1965.

21 R. White, Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business Press, Warszawa 1997, s. 46. 
22 J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppera, Felberg SJA, Warszawa 2000, 

s. 131.
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zaś (below the line – stąd BTL) koszty związane z reklamą niemedialną. Były to 
na przykład koszty prezentacji, pokazów, konferencji etc.

Istota pracy agencji reklamowych sprowadza się do kreatywnego opraco-
wywania pomysłów. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że 
sukces każdej skutecznie działającej agencji zależy od jej pomysłowości w po-
maganiu swoim klientom23. Tę pomysłowość, zwaną częściej kreatywnością, 
weryfi kuje skuteczność kampanii reklamowej. 

W praktyce istnieją trzy sposoby prowadzenia kampanii reklamowej 24:

1.  kampania zlecona agencji,
2.  kampania przygotowana przy pomocy specjalistów,
3.  kampania wykonana we własnym zakresie.

Z Tabeli 12 (Zalety i wady trzech sposobów prowadzenia kampanii reklamo-
wej) wynika, że każdy ze sposobów realizacji akcji reklamowych ma swoje wady 
oraz zalety i to od decyzji przedsiębiorcy/menedżera zamierzającego reklamo-
wać swoją fi rmę (jej wyroby lub usługi) zależeć będzie wybór rozwiązania. 

Na kampanię reklamową składa się wiele elementów, ale jej podstawowym 
budulcem jest pojedynczy komunikat reklamowy. Cała kampania winna być 
podporządkowana głównemu celowi. Wszystko zależy od tego, czy jej celem 
jest wprowadzenie nowego produktu na rynek, czy też kampania społeczna, 
której celem jest walka z nałogiem, na przykład paleniem papierosów. 

Przy tworzeniu skutecznych przekazów reklamowych nieodzowne jest 
oczywiście uwzględnienie złożoności warunków ich percepcji. Badania dowo-
dzą, że kolejne ekspozycje komunikatów wywołują zarówno zmianę postaw 
odbiorców, jak i zmianę jakości ich percepcji. Z perspektywy nadawcy od-
biorca pierwszych komunikatów reklamowych w kampanii jest zupełnie inną 
osobą niż ta, która już została przekonana do zaspokojenia swojej potrzeby 
w określony sposób, ale jeszcze nie wie, za pomocą jakich środków to uczy-
ni. W praktyce oznacza to pytanie o skalę dominacji czynników racjonalnych 
i emocjonalnych w określonym momencie kampanii25. 

Przy tworzeniu kampanii reklamowych użytecznym narzędziem jest plan. 
Można go tworzyć na wiele sposobów26. Jednym z nich jest plan zwany „6M”, 
będący akronimem pierwszych liter słów składających się na ten plan27:

23 R. White, dz. cyt., s. 48.
24 Tamże.
25 K. Albin, Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–

–Wrocław 2000, s. 119.
26 Ph. Kotler proponuje zasadę „6M”: mission, market, money, message, media, measurement; 

por. Ph.  Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Felberg SJA, Warszawa 
1999, s. 574.

27 W. Budzyński, Reklama – techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999, s. 32.
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1.  mission (misja) – wybór celów reklamy,
2.  market (rynek) – wybór rynkowych adresatów reklamy,
3.  money (pieniądze) – ustalenie budżetu reklamy,
4.  message (informacja) – wybór treści reklamowych,
5.  media (środki przekazu) – wybór mediów reklamowych,
6.  measurement (pomiar) – badanie skuteczności reklamy.

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele modeli reklamy (AIDA, 
DIPADA, DAGMAR etc.), ale model kołowy Stephena Kinga wydaje się szcze-
gólnie użyteczny przy planowaniu kampanii reklamowej, bowiem planowanie 
reklamy nie jest aktem jednorazowym. Przedstawia go Rysunek 6.

W kampanii reklamowej możemy wyróżnić trzy fazy: 1. wprowadzającą, 
2.  informacyjno-perswazyjną, 3. przypominającą28. Pierwszy etap kampanii 
reklamowej jest na ogół zniekształcony wpływem reklam konkurencyjnych 

28 G. Lilien, Ph. Kotler, K. Moorthy, Marketing Models, Engelwood Cliff s, Prentice Hall 
1992, [za:] K. Albin, dz. cyt., s. 11.

Tabela 12. Zalety i wady trzech sposobów prowadzenia kampanii reklamowej

Cechy Kampania zlecona 
agencji

Usługi specjalistyczne Reklama we własnym 
zakresie

Zalety • wszechstronne umie-
jętności

• wszechstronne do-
świadczenie

• obiektywne spojrzenie 
na fi rmę i jej reklamę

• usługa jest całościowa

• fi rma może wybrać prawdzi-
wych ekspertów do każdej 
części swojego zlecenia

• fi rma może uzupełnić luki 
w swoich możliwościach 
bez kupowania pełnej usługi 
agencji

• usługi specjalistyczne mogą 
być tańsze od usług agencji

• fi rma na każdym 
etapie kampanii rekla-
mowej sprawuje nad 
nią kontrolę

• fi rma najlepiej zna 
swoje problemy

• własna reklama może 
być tańsza

Wady • agencja nie posiada 
szczegółowej wiedzy 
o problemach fi rmy

• pracownicy agencji 
nie poświęcają całości 
swego czasu jednemu 
zleceniodawcy 

• usługa będzie prawdo-
podobnie droga

• ten typ zlecenia wymaga 
dokładnej koordynacji

• na każdym etapie konieczna 
jest bardzo dokładna kontro-
la ze strony fi rmy

• w przypadku popeł-
nienia błędu nie ma 
nikogo, kto mógłby go 
skorygować

• na ogół brak umiejęt-
ności i doświadczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. White, Reklama, czyli co to jest i jak się ją robi, Business 
Press, Warszawa 1997, s. 50–51.
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i zakłóceniami odbioru. Niektórzy badacze postulują zatem wprowadzenie ele-
mentu czwartego: fazy wyodrębnienia i selekcji komunikatu reklamowego29.

Pierwsze emisje komunikatów reklamowych są odbierane fragmentarycz-
nie i przetwarzane na płytkim poziomie. W początkowym etapie kampanii 
reklamowej nadawca rywalizuje z konkurentami o percepcję odbiorcy. Faza 
wprowadzająca polega więc na doprowadzeniu stanu przetwarzania informa-
cji zawartych w przekazie reklamowym do takiego poziomu, który pozwo-
li na ich odbiór zgodny z wolą nadawcy. W tym momencie zaczyna się faza 
informacyjno-perswazyjna, podczas której odbiorca konfrontuje otrzymane 
informacje z własnymi doświadczeniami. Pod wpływem tego procesu może 
narodzić się w nim potrzeba działania. Jeżeli nie od razu, to być może z upły-
wem czasu, czemu służy funkcja przypominająca. Kolejne fazy kampanii wcale 
nie muszą następować po kolei, ani też skuteczność działania jednej fazy nie 
musi warunkować skuteczności następnej, choć z punktu widzenia efektyw-

29 Por. K. Albin, Automatyczny i intencjonalny odbiór fi lmu reklamowego a typ jego kon-
strukcji formalnej, [w:] Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, red. A. Strzałecki, ATK, 
Warszawa 1998.

Rysunek 6. Kołowy model planowania reklamy wg Stephena Kinga
Źródło: J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1999, s. 34.
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ności przetwarzania komunikatu reklamowego ważne są takie czynniki, jak: 
preferencje odbiorcy, struktura samego komunikatu i sposób emisji oraz uwa-
runkowania jego odbioru. Ich wpływ jest w dużym stopniu determinowany 
skutecznością poprzednich ekspozycji. Czynniki decydujące o skuteczności 
kampanii reklamowej zależą zatem od kombinacji tych elementów. Jej istotę 
stanowi różnica pomiędzy percepcją informacji perswazyjnych przetwarza-
nych na poziomie zarówno semantycznym, jak i niesemantycznym na począt-
ku i na końcu kampanii reklamowej. Badania pokazują, że w początkowej fazie 
kampanii reklamowej odbiorcy wolą informacje oparte na kodzie obrazowym, 
w końcowej – na przekazie semantycznym30.

Przygotowanie niemal każdej kampanii reklamowej rozpoczyna się od 
briefu, czyli niezbędnego kompendium potrzebnego do stworzenia tejże 
kampanii31. Rzadko zleceniodawca jest w stanie stworzyć brief samodzielnie. 
Na ogół jest on przygotowywany we współpracy z agencją reklamową bądź 
specjalistami. Jego podstawowe elementy są następujące32:

1.  wprowadzenie – opis sytuacji rynkowej, w której działa fi rma, jej kon-
kurentów i ich reklam, a także sposobu, w jaki klienci dokonują zakupu;

2.  docelowa grupa odbiorców – wszechstronny opis konsumentów pod ką-
tem ich wiedzy o produkcie, nawyków, sposobów używania produktów;

3.  cel reklamy – co reklamodawca chce osiągnąć dzięki reklamie (np. wzrost 
sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku, budowanie wizerunku etc.);

4.  obietnica – zdanie, w którym zostanie zawarta treść najbardziej moty-
wująca klientów do działania;

5.  poparcie – wszelkiego rodzaju działania potwierdzające złożoną obiet-
nicę (np. wyniki testów, opinie konsumentów o produkcie etc.);

6.  pożądana reakcja konsumenta – co powinien pomyśleć i zrobić konsu-
ment pod wpływem reklamy;

7.  wskazówki wykonawcze – co warto uwypuklić, a co mniej eksponować 
w reklamie;

8.  niezbędne składniki – co umieścić w reklamie, a z czego zrezygnować;
9.  ewentualne ograniczenia – na ogół są to ograniczenia natury prawnej, 

np. w reklamie piwa zakaz pokazywania sytuacji kojarzących się z wy-
poczynkiem lub seksem;

10.  media – na ogół mediaplan wskazujący na rodzaj mediów i częstotli-
wość emisji reklamy;

11.  ocena skuteczności – badanie, czy założone cele zostały zrealizowane.

30 Tamże, s. 120.
31 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1999, s. 39.
32 Tamże, s. 39.



136 Część II

Z powyższych rozważań wynika, że reklama jest dziedziną skomplikowaną 
i kosztowną. Usługi agencji reklamowych są też na ogół drogie, ale ich pro-
fesjonalizm w znacznie większym stopniu gwarantuje skuteczność kampanii 
reklamowej niż w przypadku działań samodzielnych. Niestety w Polsce z usług 
agencji reklamowych korzystają na ogół duże fi rmy i one też badają skutecz-
ność swoich reklam. Większość fi rm często reklamuje się samodzielnie albo 
w ogóle nie widzi potrzeby reklamy. Do takiego sądu upoważniają autora ni-
niejszych rozważań badania własne33.

6.3. Kampanie reklamowe

Kampania reklamowa, jak już wspomniano, budowana jest z pojedynczych 
komunikatów reklamowych. To przedsięwzięcie skomplikowane, wymagające 
połączenia artyzmu, inwencji, kreacji, głębokiej wiedzy dotyczącej rynku re-
klamowego i gruntownej znajomości działania mediów, a zwłaszcza sposobu 
ich komunikacyjnej skuteczności. Ta wiedza pomaga uzyskać efekt synergii, 
tj. wzmocnienie siły przekazów reklamowych poprzez ich umiejętne rozmiesz-
czenie w poszczególnych mediach. 

Zupełnie nowych, dotąd niespotykanych, sposobów reklamy używa się 
w sieci. Specjaliści z zakresu marketingu i reklamy zaczęli wykorzystywać me-
chanizm szukania pomocy w sieci, kiedy „mamy problem”. Tym „problemem” 
może być adres dobrego hydraulika, dobrego sklepu z lodówkami, dobrego 
biura podróży etc. Wtedy na ogół ludzie szukają w sieci osób, które mają po-
dobny „problem”, by dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzili. Ten mechanizm 
wykorzystuje propaganda szeptana lub marketing szeptany34. Ludzie zachwy-
cając się czymś bezinteresownie, „zarażają” swoim entuzjazmem do danego 
produktu innych użytkowników sieci.

W Stanach Zjednoczonych, na portalu dotyczącym ślubów i przyjęć we-
selnych „przyłapano” osobę, która zbyt intensywnie zachęcała do kupna na 
prezent ślubny określonego sprzętu AGD. W sieci pojawił się także nastolatek, 
który nadzwyczajnie był zachwycony grą PlayStation35. Tych przypadków jest 
coraz więcej i ten sposób reklamy wydaje się wątpliwy etycznie. Szerzej o tych 
zagadnieniach będzie mowa w rozdziale 9, zatytułowanym Prawne i etyczne 
aspekty zarządzania mediami.

33 Por. B. Nierenberg, Reklama jako element procesu...
34 Por. Connected Marketing, the Viral, Buzz and Word of Mouth Resolution, red. J. Kirby, 

P. Mardsen, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
35 J. Bińska, Szeptanka prawdę ci powie?, „Dziennik”, 3–5 lipca 2009, s. 16.
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Reklama skuteczna to taka, która w maksymalnym stopniu realizuje cele 
przed nią postawione. W historii reklamy odnotowano wiele przypadków za-
równo udanych, jak i nieudanych kampanii reklamowych. Klasycznym przy-
kładem kampanii nieudanej jest przypadek forda edsela. Producent spodzie-
wał się wielkiego sukcesu. Tymczasem dwa lata później trzeba było zaprzestać 
produkcji tego samochodu. W branży reklamowej określenie „edsel” stało się 
synonimem klęski kampanii reklamowej36. Przykłady, którymi posłużono się 
w niniejszej monografi i, zaczerpnięto z publikacji autora zatytułowanej Rekla-
ma jako element procesu komunikacji rynkowej37.

F o r d  E d s e l
Jego kampania reklamowa jest przykładem najbardziej spektakularnej 

klęski. Model forda edsela zaprezentowano z wielkim rozmachem w sierpniu 
1957 r. Producent spodziewał się sprzedaży 200 tysięcy aut już w pierwszym 
roku, tymczasem dwa lata później, kiedy wstrzymano produkcję edsela, okaza-
ło się, że łączna sprzedaż wyniosła zaledwie 109 tysięcy sztuk.

Klęska była tak wielka, że do dziś stanowi przedmiot analiz badaczy re-
klamy. D. Doliński dopatruje się jej źródeł w tym, że fi rma Ford uwierzyła 
w powodzenie tego modelu, angażując duże pieniądze nie tyle w reklamę, 
ile w sam produkt. Tymczasem w latach 1920–1957 zaledwie kilku markom 
udało się podbić amerykański rynek motoryzacyjny. Na ogół odbywało się to 
poprzez modernizację już istniejących modeli. Przykład edsela dowodzi tego, 
co w marketingu wiadome jest od dawna: „nowe przebija się z trudem”38. Ba-
dacze rynku reklamy przyczyn owej klęski szukają także w tym, że w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych XX w. rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych 
recesja i raptownie spadło zainteresowanie samochodami klasy średniej. Jest 
równie prawdopodobne, że porażkę spowodował brak integracji idei reklamo-
wej z rzeczywistą wartością użytkową forda edsela39. 

Kiedy prześledzi się poszczególne etapy tej kampanii, wydaje się, że nicze-
go nie zaniedbano. Dokument zatytułowany Procedura wyboru agencji rekla-
mowej dla oddziału produktów specjalnych liczy kilkaset stron. Ostatecznie 
spośród 12 rywalizujących fi rm reklamowych wybrano agencję Foote, Cone 
& Belding (FCB). Ci z niemal wojskową precyzją przygotowali kampanię re-
klamową. Pierwsze ogłoszenia prasowe i telewizyjne głosiły: „Oto edsel”. Dru-
kowane reklamy miały jeszcze dopisek: „wspaniały nowy samochód, łączący 

36 D. Doliński, dz. cyt., s. 22.
37 Por. B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej, PAN, Oddział 

w Katowicach; WSZiA w Opolu, Opole 2004.
38 D. Doliński, dz. cyt., s. 22.
39 Oprac. na podst.: I.B. Ach, zrobić to jeszcze raz, „Aida Media” 1997, nr 4/35, s. 16, [za:] 

„Advertising Age” 1/1996.
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całą rodzinę wytwornych aut Forda”. Plakaty reklamujące edsela informowały, 
że jest to samochód przyszłości. Tymczasem jedyną zauważalną różnicą mię-
dzy „samochodem przyszłości” a pozostałymi modelami tej klasy produko-
wanymi przez koncern Forda była pionowo osadzona krata wlotu powietrza 
oraz przycisk klaksonu umieszczony pośrodku kierownicy. Rozczarowanie 
było ogromne. Podobnie jak wielka była suma zmarnowanych pieniędzy40. 
Przyczyn tej gigantycznej porażki można dopatrywać się zarówno w samym 
wyrobie, jak i w jego kampanii reklamowej. Agencji FCB nie udało się skoor-
dynować kampanii reklamowej z informacjami, które pojawiły się na temat 
edsela w mediach, zwłaszcza w prasie. 

Wó d k a  Ab s o l u t
Kampania tego alkoholu uznawana jest w literaturze przedmiotu za jedną 

z najbardziej udanych. W 1980 r. szwedzką wódkę Absolut (słabo w owym 
czasie znaną w USA) sprowadzała do Stanów Zjednoczonych fi rma Carillon. 
Jej ówczesny szef Michel Roux postanowił zainwestować 65 tysięcy dolarów 
w badania rynkowe. Ich wyniki nie były zachęcające. Ankietowani uznali na-
zwę wódki za zbyt wymyślną, a kształt butelki ocenili jako brzydki. Barmani 

40 Tamże.

Rysunek 7. Ford edsel
Autor: Bolesław Polnar.
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twierdzili, że źle się z owej butelki nalewa trunek i słabo rzuca się w oczy, stojąc 
na półce. Ponadto badani stwierdzili, że nie mają zaufania do szwedzkiej wód-
ki. Wnioski nasuwały się same – należy zrezygnować ze sprowadzania tego 
towaru, który rozchodził się w liczbie zaledwie 12 tysięcy kartonów rocznie. 
Tymczasem Roux uznał, że wódka tak dalece odbiega od wyobrażeń konsu-
mentów, iż wyniki badania rynku mogą nie być wiarygodne. Był przekonany, 
że potrzebna jest intensywna kampania reklamowa. Spośród agencji reklamo-
wych, które starały się o zlecenie, wygrała fi rma TBWA. Jej szef artystyczny 
Geoff  Hayes zaproponował coś, co wyraźnie odbiegało od propozycji innych 
agencji, na ogół odwołujących się do typowo szwedzkich obrazków z sauną 
w tle. To, co inni uznali za wadę absoluta, Hayes uznał za cnotę. Zaproponował 
plakat przedstawiający jedynie samą butelkę z podpisem: „Absolutna dosko-
nałość” (Absolut perfection)41.

M. Roux potrafi ł docenić genialność tego pomysłu i nie pożałował funduszy 
na kampanię. W 1982 r. promocja absoluta w przeliczeniu na jeden sprzedany 
karton kosztowała fi rmę Carillon 10,69 dolara. Tymczasem w odniesieniu do 
stolichnaya analogiczny wskaźnik wynosił 3,09, a smirnoff a – 1,08 dolara42. 

41 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji..., s. 109–110.
42 Tamże.

Rysunek 8. Wódka Absolut
Źródło: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://4uu.jklmn.sk/foto/inspiration/absolut/perfec-
tion.jpg.
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Skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej absoluta była tak 
ogromna, że sprzedaż zaczęła rosnąć niemal lawinowo. W 1983 r. sprzeda-
no już 160 tysięcy kartonów. W kolejnych latach kampania reklamowa abso-
luta wykorzystywała rysunki znanych artystów, m.in. Andy’ego Warhola, ale 
za każdym razem był to charakterystyczny kształt butelki wódki43.

6.4. Wybrane metody badania reklamy

Badanie reklamy jest zarazem trudne, choćby z tego względu, że w wielu przy-
padkach jej tworzeniem zajmują się artyści (trudno mierzy się dzieło sztuki), 
ale wiele aspektów reklamy, jak choćby jej skuteczność czy efektywność, to 
procesy dobrze rozpoznane i dobrze mierzalne. Na ogół badania polegają na 
konfrontowaniu reklamy z odbiorcami oraz ustalaniu stopnia jej dotarcia do 
świadomości odbiorców i przekonania ich do jej perswazyjnego przesłania. 
Niektórzy badacze przestrzegają jednak przed bezgraniczną wiarą w wyniki 
badań44. Wskazany wcześniej przykład kampanii reklamowej wódki Absolut 
dowodzi, że czasami nieufność wobec zamówionych badań może być opłacal-
na. Jednak w omawianym przypadku autor niniejszej monografi i jest przeko-
nany, że badania zostały wykonane wadliwie. Stąd ich wynik był dla kampanii 
reklamowej negatywny, a powinno być odwrotnie, skoro wódka Absolut z nie-
znanej nikomu w Stanach Zjednoczonych marki na skutek kampanii reklamo-
wej uplasowała się na trzecim miejscu (po stolichnaya i smirnoffi  e). Reklamę 
należy zatem, a nawet trzeba badać, ale powinno się robić to dobrze.

Do najprostszych sposobów badania częstotliwości i zasięgu reklamy zali-
cza się metody45:

• dzienniczkowe,
• wywiady telefoniczne,
• radiometrię,
• telemetrię.

Wywiady dzienniczkowe to archaiczna metoda badania polegająca na tym, 
że respondent odnotowuje w dzienniczku swoją aktywność w kwestii mediów. 
W Polsce badania dzienniczkowe prowadził OBOP46. Wywiady telefoniczne po-
legają na tym, że ankieterzy dzwonią do wybranej losowo grupy osób. Za ich 

43 Tamże, s. 21.
44 N. Ind, dz. cyt., s. 12.
45 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji..., s. 116–118.
46 M. Chodorowski, S. Wojciechowski, ABC planowania kampanii reklamowych w radiu, 

dodatek specjalny miesięcznika „Press”, Poznań 1998, s. 3–4.
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pomocą można ustalić słuchalność czy oglądalność poszczególnych progra-
mów47. Zarówno radiometria, jak i telemetria wymagają zainstalowania odpo-
wiednich urządzeń pomiarowych, które badają czas i częstotliwość korzystania 
z programów radiowych bądź telewizyjnych48. Za pomocą tej metody mierzy się 
wskaźniki służące do ustalenia skuteczności i efektywności reklamy: wielkość 
widowni, zasięg, zasięg efektywny, rating (procentowa liczba pojedynczych wi-
dzów spośród całej populacji lub grupy docelowej, oglądających konkretne pas-
mo reklamowe danej stacji), GRP (gross rating points – suma ratingów uzyskana 
w całej kampanii reklamowej), CPT; CPM (cost per thousand; cost per million 
– średni koszt dotarcia do tysiąca odbiorców komunikatu reklamowego)49.

Opisane uprzednio metody badania skuteczności reklamy zakładały a prio-
ri, że samo obejrzenie czy usłyszenie komunikatu przynosi pożądany skutek. 
Tymczasem reklama prawie nigdy nie jest eksponowana w sposób wyizolowa-
ny50. Badania wykazują, że aż 85% wszystkich reklam jest ignorowane przez 
odbiorców. Ocenia się, że na przykład każdy Amerykanin napotyka codziennie 
około 1600 przekazów reklamowych. Z tego tylko 5% przyciąga jego uwagę51, 
a tylko 1,33% wywołuje reakcję, która nie zawsze musi prowadzić do zakupu 
towaru czy usługi52.

Do metod badania skutecznego dotarcia reklamy do świadomości konsu-
menta zalicza się między innymi53:

• metoda „oko–kamera”,
• badanie czytelności ogłoszenia,
• ocena konsumentów,
• metoda odtwarzania,
• metoda rozpoznawania,
• analizator programu,
• badanie wysokości głosu,
• metoda penetracyjna.

Metoda oko–kamera polega na prezentowaniu danej reklamy wybranej 
losowo grupie osób. W tym samym czasie rejestrowane są ruchy ich gałek. 

47 J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s. 92.
48 W. Siesicki, Telemetria. Jak czytać, rozumieć i interpretować wyniki badań widowni telewi-

zyjnej, Warszawa 2000, s. 6.
49 G. Kiszluk, ABC kampanii telewizyjnej, dodatek specjalny miesięcznika „Press”, Poznań 

1997, s. 5–11.
50 K. Albin, dz. cyt., s. 245.
51 Z danych, które autor otrzymał od S. Celmera, dyrektora Biura Reklamy KRRiT, wynika, 

że w Polsce ten odsetek jest niższy i wynosi 4%.
52 T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, dz. cyt., s. 171.
53 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacj..., dz. cyt., s. 118–121.
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Pozwala to ustalić, na jakich elementach przekazu reklamowego wzrok zatrzy-
muje się dłużej, a po jakich przebiega szybciej54.

Badanie czytelności ogłoszenia polega na badaniu stopnia przyswojenia 
przez odbiorcę danego ogłoszenia. Na podstawie badań empirycznych zosta-
ła sformułowana tzw. formuła Flesha55. Zgodnie z nią najlepiej przyswajalne 
przez odbiorcę są komunikaty zbudowane z krótkich zdań składających się 
z maksymalnie 11 wyrazów. W całym komunikacie słów nie powinno być wię-
cej niż 100.

Ocena konsumentów polega na przedstawieniu grupie konsumentów kil-
ku komunikatów reklamowych. Uczestnicy badania nie muszą się sztywno 
trzymać tylko jednego z komunikatów. Badania dowodzą, że w tego rodzaju 
badaniu wybór jest na ogół zbieżny z oceną całej grupy konsumentów danego 
produktu56.

Metoda odtwarzania odnosi się głównie do reklam prasowych za pomocą 
tzw. pretestów. Specjalnie wydrukowany egzemplarz gazety dostarczany jest 
wybranym respondentom. Po 24 godzinach przeprowadza się wywiady. Bada-
ni otrzymują kartkę z nazwami wszystkich reklamowanych w piśmie produk-
tów, których anons miał podobny rozmiar. Respondenci zaznaczają te produk-
ty, których reklama została przez nich zapamiętana57. Podobnym sposobem 
badania reklam jest metoda rozpoznawania. Badanie prowadzi się wśród czy-
telników gazet i czasopism. Ustala się, w jakim stopniu są oni w stanie połą-
czyć wskazane ogłoszenie z właściwymi produktami bądź fi rmami. W testach 
bierze udział od 200 do 400 losowo dobranych osób58.

Analizator programu jest metodą, w której wybranej grupie osób prezento-
wane są reklamy radiowe lub telewizyjne. Ankietowani za pomocą przycisków 
wyrażają opinie o reklamach59.

Badanie wysokości głosu polega na pomiarze wysokości głosu wydawanego 
przez osoby oglądające bądź słuchające reklam. Opiera się na założeniu, że 
przyjemne emocje zwiększają, a przykre zmniejszają wysokość głosu60.

Metoda penetracyjna została opracowana przez Roosera Reevesa, według 
którego odbiorca reklamy ma tendencje do zapamiętywania tylko jednej idei 
z prezentowanej reklamy. W metodzie tej wykorzystuje się założenie, że jedy-
nie co piąta osoba, która zapamiętała podstawową ideę reklamy i identyfi kuje 

54 J. Łodziana-Grabowska, dz. cyt., s. 95.
55 J. Spannagel, Z. Dworzecki, J. Kisiel, Zasady efektywnej reklamy, Warszawa 1994, s. 43.
56 J. Łodziana-Grabowska, dz. cyt., s. 96.
57 B. Kwarciak, Badanie skuteczności reklamy, „Businessman Magazine” 1992, nr 3, s. 32–35.
58 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 

1997, s. 212.
59 J. Łodziana-Grabowska, dz. cyt., s. 99–100.
60 Tamże, s. 101.
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ją z jej nadawcą, kupuje reklamowany towar lub usługę; po sześciu miesiącach 
połowa z tych osób zapomni reklamę i produkt, natomiast druga połowa może 
ją zapamiętać, ale pod warunkiem ciągłego jej oddziaływania. Jeżeli kampania 
będzie prowadzona w sposób ciągły, to na każde tysiąc osób przypadać będzie 
mniej więcej taka sama liczba odbiorców, którzy zapamiętają główną ideę re-
klamy. Właśnie ta liczba, wyrażona w procentach, nazywana jest wskaźnikiem 
penetracji. Według tej metody skuteczność reklamy możemy obliczyć za po-
mocą poniższego wzoru61:

pcs = 
100

gdzie: 
s – skuteczność reklamy,
p – wskaźnik penetracji,
c – stały wskaźnik wynoszący 20%.

Uznaje się, że wadą tej metody jest stały wskaźnik „c” (skuteczność reklamy 
może maksymalnie wynosić 20%), zaś jej zaletą duży stopień wyeliminowania 
innych czynników (poza samą reklamą) wpływających na wielkość zakupów 
danego produktu62.

Jednymi z najbardziej użytecznych narzędzi badawczych są modele. Za ich 
pomocą bada się zmiany postaw odbiorców reklamy. Już na przełomie XIX 
i XX w. skonstruowano pierwszy model oparty na prostej formule SLB – Stay, 
Look, Buy, czyli: zatrzymaj się, spójrz, kup. W następnych latach powstawały 
kolejne, coraz bardziej skomplikowane modele, uwzględniające coraz więcej 
czynników. 

Spośród wielu modeli badania zmiany postaw odbiorców reklamy omó-
wione zostaną pokrótce następujące63:

• model AIDA,
• model AIDCAS,
• model DIPADA,
• model DAGMAR.

W modelu AIDA wyróżnia się cztery etapy: Attention – zwrócenie uwagi 
na reklamę, Interest – zainteresowanie reklamą, Desire– pragnienie posiada-

61 A. Sznajder, Sztuka promocji, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1991, 
s. 94.

62 J. Łodziana-Grabowska, dz. cyt., s. 102.
63 K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nieren-

berg, E. Nowińska, R. Zimny, Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, Wyd. Szkolne PWN, 
Warszawa–Bielsko-Biała 2009, s. 306–307.
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nia reklamowanego produktu, Action – zakup reklamowanego produktu czy 
też inne działanie (bądź jego brak; np. przy kampanii społecznej dotyczącej 
szkodliwości palenia papierosów), które miała wywołać reklama. 

Model AIDCAS (Attention, Interest, Desire, Conviction, Action, Satisfaction). 
Poszczególne etapy tego modelu reklamy mają zwrócić uwagę kupującego, wy-
wołać jego zainteresowanie oraz chęć posiadania, a także przekonać odpowied-
nimi argumentami o satysfakcji, jaką zapewni kupno i posiadanie produktu64.

Model DIPADA (Defi nition, Identifi cation, Proof, Acceptance, Desire, 
Action). W tym modelu istotne jest zdefi niowanie potrzeb nabywcy oraz pro-
pozycja ich korzystnego zaspokojenia oferowanym produktem lub usługą65.

Model DAGMAR (Defi ning, Advertising, Goals for Measured, Advertising, 
Results) oznacza zdefi niowanie celów reklamy dla zmierzenia jej efektywności 
poprzez: uświadomienie, zrozumienie, przekonanie, działanie66. Jego pomy-
słodawca Russell H. Colley pisał o tym modelu: „Potencjalny klient musi być 
świadomy istnienia danej marki lub fi rmy. Musi zrozumieć, czym jest dany 
produkt i jakie oferuje korzyści. Musi nabrać przekonania do zakupu. Wresz-
cie musi wziąć się do działania”67.

Przedstawione modele reklamy mają charakter hierarchiczny. Na przykład 
w modelu DAGMAR, aby doszło do zakupu, kupujący musi przejść od nie-
świadomości do świadomości istnienia produktu, poprzez zrozumienie jego 
cech charakterystycznych wyróżniających go spośród innych, a w końcu po-
winien się przekonać o jego wyższości nad innymi68.

Jest wiele innych modeli obrazujących rozmaite aspekty działania rekla-
my, które Czytelnik znajdzie w bogatej literaturze tematu, jak choćby modele 
psychologiczne, ekonometryczne, badania skuteczności reklamy zewnętrznej 
etc. Dla osób podejmujących decyzje odnoszące się do zarządzania mediami 
istotna winna być efektywność podejmowanych działań, czyli relacja osiąga-
nych skutków do kosztów. Jak już wspomniano, badanie skuteczności polega 
na sprawdzeniu, czy został osiągnięty cel postawiony przed reklamą. Często 
jednak przedsiębiorstwo dysponuje określonymi środkami na reklamę i szuka 
efektywnego sposobu ich użycia (por. Rysunek 9. Zależność między efekta-
mi a kosztami reklamy). Punkt P na wykresie oznacza „próg zauważalności” 
i odpowiadający mu poziom wydatków. Jeżeli przedsiębiorstwo nie dysponuje 
co najmniej takimi zasobami, by ten próg przekroczyć, to nie powinno w ogó-
le rozpoczynać kampanii reklamowej. Dopiero po przekroczeniu tego „pro-
gu”, efekty rosną szybciej od nakładów aż do momentu nasycenia (punkt B). 

64 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji..., s. 122–123.
65 Tamże, s. 123.
66 T. Sztucki, dz. cyt., s. 42.
67 J. Kall, Jak przekonać do zakupu, „Businessman Magazine” 1993, nr 12, s. 87.
68 A. Czarnecki, Skuteczność reklamy, cz. 1, „Marketing i Rynek” 1996, nr 3, s. 13.
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Po przekroczeniu punktu B rozpoczyna się „efekt bumerangu”, który oznacza, 
iż wydatki na reklamę rosną, a efekty maleją. 

W Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. próg zauważalności 
reklamy był stosunkowo niski. Ocenia się, że wynosił 6–8 emisji. W później-
szym okresie wzrósł do 12 emisji. W 1993 r. zaczął być już zauważalny efekt 
bumerangu. Jak wynika z badań, próg zauważalności wciąż się podnosi. Dla 
fi rmy istotne jest, by przekroczyć ów próg, ale nie osiągnąć efektu bumeran-
gu69, stąd konieczne są badania kampanii reklamowych. W Polsce, jak to już 
uprzednio stwierdzono, jedynie około 10% przedsiębiorstw stale prowadzi 
badania swoich kampanii reklamowych70. Efektywność reklamy mierzy się 
najczęściej za pomocą wskaźników: CPT (cost per thousand) – koszt dotarcia 
do tysiąca osób w grupie docelowej lub CPP (cost per point) – koszt dotarcia do 
jednego procenta grupy docelowej.

Bodaj najskuteczniejszą metodą testowania kampanii reklamowych jest 
ich badanie za pomocą minirynku. Podłożem jego skonstruowania była re-

69 J. Łodziana-Grabowska, dz. cyt., s. 118–120.
70 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji..., s. 138.

Rysunek 9. Zależność między efektami a kosztami reklamy
Źródło: A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją fi rmę, Wyd. 
Businessman Book, Warszawa 1993, s. 79.
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fl eksja, że nieskuteczna kampania reklamowa kosztuje tyle samo co skuteczna. 
Stąd już w połowie lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych, a 10 lat później 
także w Europie, powołano do życia minirynek jako najskuteczniejsze narzę-
dzie badania reklamy. Minirynek to nic innego jak dany kraj w pigułce. Tak 
jak przeprowadza się w pewnych regionach kraju sondażowe prawybory, by 
zbadać, jakie będą wyniki tych rzeczywistych, tak samo zaczęto badać rynek 
konsumentów, rynek reklamy. Opracowano specjalną metodę badań na tym 
minirynku. W Europie jest ona stosowana jedynie w Niemczech, w Haßloch71. 
To niewielkie, liczące nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców miasteczko, mające 
około 10 tysięcy gospodarstw domowych. Część mieszkańców pracuje w po-
bliskim Ludwigshafen. Eksperymentalny minirynek tworzy 2 tysiące gospo-
darstw domowych. Jego uzupełnieniem jest tysiąc gospodarstw stanowiących 
panel kontrolny. Ten minirynek jest miniaturowym odwzorowaniem praw-
dziwego rynku Niemiec i z dużą dozą dokładności można na nim prowadzić 
wszelkiego rodzaju badania konsumenckie72. Program badawczy stosowany 
w Haßloch nazywa się GfK BehaviorScan i powstał na licencji amerykańskiej, 
a jego stosowanie rozpoczęto w 1986 r73. 

Cały, liczący 2 tysiące gospodarstw, panel jest podłączony do telewizji 
kablowej poprzez specjalne studio telewizyjne, a każdy z uczestników ekspe-
rymentu ma w domu specjalną przystawkę połączoną z telewizorem. Otrzy-
muje też czasopismo „Hörzu” zawierające programy telewizyjne, ciekawostki 
ze świata fi lmu i telewizji, a także anonse reklamowe (pismo daje możliwość 
publikowania reklam prasowych). 

Posłużmy się wyimaginowanym przykładem, by zilustrować działanie mi-
nirynku. Załóżmy, że producent napojów chce sprawdzić, jak jego nowy pro-
dukt zostanie przyjęty. Przygotowuje telewizyjny spot reklamowy tego napo-
ju i przynosi go do studia telewizyjnego w Haßloch. Pracownik studia szuka 
w blokach reklamowych różnych stacji telewizyjnych (GfK podpisał stosow-
ne umowy z rozmaitymi stacjami telewizyjnymi) odpowiedniego miejsca do 
umownego „wklejenia” reklamy napoju. Kiedy znajduje takie miejsce, reklama 
zostaje wyemitowana, i to w taki sposób, że nikt nie jest w stanie zauważyć, by 
cokolwiek w programie telewizyjnym zostało zmienione.

Każde z gospodarstw domowych biorących udział w teście posiada jedną 
lub kilka specjalnych kart (podobne do kart bankowych), które są okazywane 

71 Autor był gościem GfK w Haβloch i widział, jak funkcjonuje minirynek; dane i opis zo-
stały zaczerpnięte z monografi i autora: B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komuni-
kacji..., s. 140–150.

72 R. Gluza, Testowanie na klientach, „Press” 1999, nr 7 z 15 VIII, s. 26–28.
73 Dane uzyskane przez autora od Elke Langguth – szefa zespołu badawczego GfK Marktfor-

schung GmbH w Haßloch.
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w kasach przy zakupie. Dzięki specjalnemu skanerowi rejestrowany jest każdy 
zakup uczestnika eksperymentu. Ze struktury zakupów osób biorących udział 
w teście można bardzo dokładnie wyliczyć zachowania konsumenckie w skali 
kraju, zbadać szanse rynkowe nowych produktów. Czasopismo „Hörzu” daje 
dodatkowe możliwości badania kombinacji reklamy telewizyjnej i prasowej. 
Za pomocą tego pisma można też badać różne rodzaje anonsów prasowych. 
Część gospodarstw domowych biorących udział w teście jest konfrontowana 
ze zwykłą reklamą, pozostała z reklamą testową. Powodzenie reklamy mie-
rzy się bezpośrednio, przy kasach sklepowych. Dane pochodzące ze skanerów 
sklepowych są gromadzone i przetwarzane w centrum statystycznym GfK 
w Norymberdze. Centrum dysponuje rzeczywistymi danymi. Precyzyjnie 
może określić, jak reagowały podczas zakupów osoby, które obejrzały rekla-
mę testową, a jak pozostałe. Autorzy opracowań przygotowywanych dla zlece-
niodawców są w stanie niemal co do jednego euro stwierdzić wpływ reklamy 
testowej na konsumenta. Można mierzyć nie tylko skuteczność reklamy tele-
wizyjnej czy prasowej, ale także określić, która z testowanych reklam miała 
większy wpływ na konsumentów. System pozwala także na równoległe testo-
wanie różnych wariantów kampanii reklamowych i wyłonienie lepszego spotu 
reklamowego oraz na określenie najbardziej optymalnego budżetu reklamo-
wego (por. Wykres 6. Sposób wyłonienia lepszego spotu reklamowego i okre-
ślenie najbardziej optymalnego budżetu).

Grupy testowane i kontrolne są identyczne, jednak podłączenie telewizyj-
ne jest inne. O tym, który spot reklamowy oddziałuje lepiej, decyduje klient 
przy kasach sklepowych. Technika Targetable TV pozwala praktycznie na 
bezpośrednie badanie analizy przyczynowo-skutkowej. Badanie odnosi się 
do bezpośredniego działania reklamy telewizyjnej na realne zachowania kon-
sumentów podczas zakupów. Za pomocą programu optymalizacji całkowi-
ta liczba obserwowanych gospodarstw domowych może zostać podzielona. 
Na przykład na podstawie uprzednio zdefi niowanych kryteriów, odpowiednio 
do każdego projektu: na identyczne grupy testowane i kontrolne bądź grupy 
o tej samej demografi i społecznej i o jednakowym zachowaniu się podczas za-
kupów, albo jakkolwiek inaczej. Korzyści płynące z takich badań są ewidentne. 
Sukces bądź porażka na minirynku – tak jak w rzeczywistości – mierzone są 
przy kasach sklepowych.

Badania prowadzone na minirynku pozwalają na uzyskanie realistycznych 
odpowiedzi na wiele istotnych dla reklamodawców pytań. Oto przykładowe:

1.  Ilu konsumentów, którzy dokonają zakupu danego towaru po raz pierw-
szy, zyska fi rma, a ilu będzie takich, którzy kupią go ponownie, i wresz-
cie ilu nowych stałych klientów zyska fi rma?

2.  Jakie rodzaje i jakie wielkości produktów sprzedają się najlepiej?
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3.  Jakie korzyści przyniesie dana promocja i testowanie gospodarstw do-
mowych?

4.  Jak zadziała reklama telewizyjna, a jak prasowa? Gdzie lokować rekla-
my? Jaka winna być korelacja poszczególnych mediów reklamowych? 
Jaki media-mix przyniesie najlepsze efekty?

5.  Jaki udział w rynku będzie miał nowy produkt? Którzy konkurenci są 
dla badanego produktu największym zagrożeniem i kto wyjdzie zwycię-
sko z batalii o klienta?

Wykres 6. Sposób wyłonienia lepszego spotu reklamowego i określenie najbardziej opty-
malnego budżetu
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów GfK Marktforschung GmbH.
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Lista fi rm chętnych do testowania swoich produktów na minirynku 
w Haβloch jest długa. Badania te nie są tanie, ale bez wątpienia tańsze od 
nieudanej kampanii reklamowej. Prowadzone na minirynku testy pozwalają 
z prawie stuprocentową pewnością ocenić szanse rynkowe nowego produktu 
i dobrać najbardziej skuteczne narzędzia jego promocji rynkowej. Jest on bez 
wątpienia bardzo wiarygodnym narzędziem badawczym, ale dostępnym jedy-
nie dla dużych i bogatych fi rm.





Część III





7. Menedżerowie i dziennikarze

W tym rozdziale będzie mowa o osobach zarządzających mediami (sternikach 
i menedżerach) oraz pracownikach mediów, przede wszystkim o dziennika-
rzach, którzy przez wiele dziesięcioleci stanowili o sensie i istocie mediów. 
W XIX i przez dużą część XX w. dziennikarstwo było uważane za służbę pub-
liczną. W XIX w. uważano nawet, że dziennikarz za tę służbę nie powinien 
pobierać żadnego wynagrodzenia, by nie być uzależnionym od płacącego. Dziś 
pojęcie journalist jest coraz częściej wypierane przez media worker, i to nie tyl-
ko i nie przede wszystkim w sensie semantycznym. Rozróżnienie na sterników 
mediów i menedżerów jest o tyle istotne, że każdy menedżer jest na szczeblu 
odpowiadającym jego kompetencjom także sternikiem mediów. Natomiast nie 
każdy sternik medialny jest menedżerem. Trudno na przykład nazwać Zyg-
munta Solorza menedżerem, który zajmuje się bezpośrednim kierowaniem 
organizacją medialną, jednak z pewnością jest sternikiem medialnym, który 
wywiera przemożny wpływ na telewizję Polsat, będąc jej większościowym 
udziałowcem, ale też jego decyzje, bądź ich brak, przesądzają o sytuacji w całej 
branży. Stąd też ilustracją tez zawartych w tym rozdziale będzie analiza przy-
padków wybranych karier medialnych zarówno sterników, jak i menedżerów 
oraz dziennikarzy. 

7.1. Zasoby ludzkie w mediach

W monografi i Media Management. In the Age of Giants znajdziemy interesują-
cą anegdotę, która może być dobrym punktem wyjścia do rozważań odnoszą-
cych się do motywacji i produktywności w mediach. Otóż profesor Bob Gassa-
way z Uniwersytetu w Nowym Meksyku wspomina swoją rozmowę o pracę, 
którą odbył wiele lat wcześniej z wydawcą dziennika z Missouri. Rozglądając 
się po gabinecie, Gassaway zapytał swojego przyszłego szefa, ile osób pracuje 
w redakcji. „Cóż – powiedział powoli stary wydawca, pochylając się nad biur-
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kiem – o ile wiem, mniej więcej jeden na trzech”1. Zasoby ludzkie w mediach 
i ich motywacja do większej produktywności zawsze stanowiły główne wyzwa-
nie dla menedżerów, a także istotny obszar badawczy.

Patrząc z perspektywy historycznej na zarządzanie, można by wskazać roz-
maite sposoby motywowania pracowników. W ujęciu naukowym zarządzania 
mieliśmy do czynienia z motywowaniem głównie za pomocą środków ma-
terialnych. Menedżerowie wierzyli, że im większa płaca, tym większa wydaj-
ność. I tak było w początkowym okresie, po czym wydajność przestała rosnąć. 
W nurcie behawioralnym zarządzania odkryto, że człowiek jest istotą społecz-
ną i niekoniecznie albo nie tylko środki materialne motywują go do lepszej 
pracy, czasami wystarczy lepsze traktowanie. Techniki zarządzania odnoszące 
się do zasobów ludzkich (HR) sprawdzały się wtedy, kiedy pracowników wy-
korzystywano zgodnie z ich wiedzą i umiejętnościami. Teoria Y odwoływała 
się do ludzkiej potrzeby kreatywności i samorealizacji, a teoria Z do dialogu, 
w którym menedżerowie rozmawiają z pracownikami o misji organizacji i jej 
celach. Wydaje się, że teorie motywacyjne starają się objaśnić, dlaczego jedni 
pracownicy wkładają więcej wysiłku w wykonanie danego zadania niż inni.

W rozdziale pierwszym omówiono już istotę badań A. Maslowa. Przypo-
mnijmy, że widział on potrzeby ludzkie w formie drabiny (piramidy), po której 
człowiek się wspina, by na samym szczycie osiągnąć potrzebę samorealizacji. 
A.H. Maslow określił to tak: „Wyraźnie ujawnienie się ich (potrzeb samoreali-
zacji) możliwe jest po uprzednim zaspokojeniu potrzeb fi zjologicznych, bez-
pieczeństwa, przynależności i uznania”2.

Kenneth Starck użył tej perspektywy badawczej do objaśnienia problemów 
dotyczących postaw etycznych dziennikarzy w Rumunii w latach 90. XX w. 
Tamtejsi dziennikarze – pisał K. Starck – biorą łapówki, są na usługach rzą-
dzących, słowem, robią rzeczy, które amerykańscy dziennikarze uznaliby 
za nieetyczne. Jednak trudno przejmować się etyką – powiada K. Starck – kie-
dy znacznie większym zmartwieniem jest wyżywienie rodziny3.

Można się zgadzać z taką oceną bądź nie, niemniej jednak dla wielu fi rm 
podejście A.H. Maslowa było podstawą do myślenia o pracownikach jako 
ludzkich istotach mających swoje potrzeby i motywacje, a nie jak o bezmyśl-
nych wyrobnikach. Takie widzenie zasobów ludzkich jest szczególnie upraw-
nione w organizacjach medialnych. Z tych przesłanek wydaje się wynikać je-

1 D.F. Herrick, Media Management, dz. cyt., s. 67.
2 A.H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Bros., New York 1954, s. 80–92, [za:] 

D.F. Herrick, dz. cyt., s. 91.
3 K. Starck, Groping Towards Ethics in Transitioning Press System. Th e Case of Romania, 

„Journal of Mass Media Ethics” 1998, 14, s. 28–41.
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den z popularniejszych w mediach sposobów zarządzania – zarządzanie przez 
cele (management by objectives – MBO). Jego istota polega na4:

1. postawieniu jasno sformułowanych, realistycznych celów,
2. ułożeniu planu działań, za pomocą którego ten cel ma być osiągnięty,
3. regularnych ocenach pracowników, którzy ten cel realizują,
4. modyfi kowaniu planu działań, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Twórcą tej koncepcji zarządzania jest P.F. Drucker. Wyłożył jej zasady 
w książce Th e Practise of Management5 w 1954 r. Jej podstawowymi przesłan-
kami są: konieczność ustanowienia celu, monitorowanie postępów w jego re-
alizacji i eliminowanie porażek. Najważniejszy jest cel. Bez jasno określonych 
celów fi rma zmierza w jakimś kierunku, ale nie bardzo wiadomo w jakim. 
W późniejszym okresie rozwinięto twórczo myśl P.F. Druckera, dodając ele-
ment zaangażowania pracowników w określaniu celów fi rmy, a także ocenia-
niu swojej własnej pracy. Podstawową zasadą MBO jest, aby menedżerowie 
oraz pracownicy jasno i w taki sam sposób rozumieli cele organizacji. Tak 
samo, jak powinni być świadomi swoich ról w osiąganiu tych celów. Wysi-
łek każdego, zarówno menedżera najwyższego szczebla, jak i pracownika 
na najniższym stanowisku pracy, winien być mierzony sukcesami i porażka-
mi w osiąganiu celów organizacji. P.F. Drucker twierdził wręcz: „Efektywne 
zarządzanie musi kierować wizję i wysiłki każdego menedżera ku wspólnemu 
celowi, ku rezultatom, jakich oczekuje”6. W tym celu menedżer winien podjąć 
pięć podstawowych dla MBO działań7:

1.  ustanowić cel (cele) organizacji,
2.  zorganizować grupę pracowniczą do jego (ich) wykonania,
3.  zmotywować pracowników i dbać o odpowiednią komunikację w grupie,
4.  mierzyć wyniki,
5.  dbać o rozwój pracowników (czynić to w porozumieniu z nimi).

Dennis F. Herrick zauważa, że wielu menedżerów, przy realizacji działań 
związanych z MBO, ma skłonność do chwalenia pracownika w kwestiach nie-
dotyczących obszaru związanego z jego zatrudnieniem bądź zachowuje się 
jak sędzia, który wydaje wyrok na pracownika. Jest rzeczą oczywistą, że każ-
dy woli być psuty pochwałami niż doskonalony przez krytykę. W pierwszym 
przypadku pracownicy są lepiej usposobieniu do zadań niż w drugim, mają 
lepsze samopoczucie. D.F. Herrick stwierdza, że z jego doświadczenia wyni-

4 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 92.
5 Por. P.F. Drucker, Th e Practise of Management, Harper & Row, New York 1954.
6 Tamże, s. 92.
7 Tamże, s. 94.
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ka, że pracownicy, którzy są chwaleni, mają lepsze wyniki niż ci regularnie 
krytykowani. Zbyt częsta krytyka powoduje obniżenie poczucia samooceny, 
rozżalenie, a przez to obniżenie wydajności pracy8. Wydaje się, że podobnego 
typu spostrzeżenia ma wielu innych menedżerów. Także autor niniejszej mo-
nografi i może się podpisać pod takimi spostrzeżeniami. Nadmierna krytyka 
może wynikać z braku empatii i zdolności interpersonalnych menedżera, bez 
których nie da się przeprowadzić oceny pracownika w sposób konstruktywny 
i możliwy przez niego do zaakceptowania. A co jeszcze istotniejsze – w taki, 
by negatywna ocena przełożonego służyła mobilizacji pracownika, a nie obni-
żeniu jego samooceny. Przełożony winien także przyjąć postawę otwartą, na-
stawioną na komunikację w obie strony. Sukces MBO polega między innymi 
na tym, że wszyscy pracownicy organizacji uczestniczą w wyznaczaniu jej celów.

Jednym z najistotniejszych problemów dla menedżerów zarządzających 
organizacjami medialnymi, którzy jako narzędzie zarządzania wykorzystują 
MBO, jest fakt, że w tych organizacjach pracują na ogół ludzie wysoce kre-
atywni. A to powoduje, że w porównaniu z pracownikami innych profesji są 
bardziej niezależni, bardziej pewni swoich racji, bo wynikają one z ich umie-
jętności. To sprawia, że czerpią dumę z wykonywanej pracy. Niestety więk-
szość takich pracowników źle znosi krytykę. I to oni na ogół oskarżają swoich 
menedżerów o brak zdolności interpersonalnych. Do zarządzania tego typu 
pracownikami potrzebny jest menedżer o specjalnych predyspozycjach. Cza-
sami gruboskórny, a czasami bardzo empatyczny, ale będący dobrym psycho-
logiem, który potrafi  rozpoznać zmienne nastroje swoich gwiazd medialnych. 
Robert H. Giles pisze wręcz: „Redaktorzy po raz pierwszy wdrażający proces 
MBO są zwykle zaskoczeni, ile czasu trzeba poświęcić na to, by zrobić to do-
brze. Omawianie pomysłów, dokumentowanie celów, koordynowanie ról i wy-
znaczanie realistycznych terminów jest zadaniem skomplikowanym i wyma-
gającym wysiłku”9.

Bywają jednak sytuacje, w których niemożliwe jest porozumienie między 
pracownikiem a pracodawcą. Zwolnienie pracownika to jedno z najmniej 
przyjemnych zadań menedżera, nie tylko medialnego. Harvey Mackay napi-
sał swego czasu: „To nie ludzie, których zwalniasz, uprzykrzają ci życie, tylko 
ci, których nie zwalniasz”10. A D.F. Herrick udzielił kilku rad potencjalnym 
i obecnym menedżerom medialnym, którzy muszą zwolnić pracownika. Nie 
wszystkie jego rady mają zastosowanie w warunkach europejskich, ale wiele 
jego spostrzeżeń jest istotnych i dla menedżerów medialnych może mieć tak-

8 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 94.
9 R.H. Giles, Newsroom Management: A Guide to Th eory and Practice, Media Management 

Books, Detroit 1988, s. 360.
10 H. Mackay, Swim with the Sharks without Being Eaten Alive, Fawcett Columbine Book, 

New York 1988, s. 167.
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że wartość praktyczną. Zwolnienie, łącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym, 
nie powinno być dla pracownika zaskoczeniem. Nie powinno do niego dojść, 
dopóki pracownik nie otrzyma formalnego ostrzeżenia i szansy poprawie-
nia błędów, za które ma być zwolniony. Nazywane jest to „progresywną dy-
scypliną”. Wszystkie kolejne kroki pracodawcy winny być udokumentowane 
i zgodne z regułami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Źle przepro-
wadzone zwolnienie może grozić pozwem. Menedżer winien też się upewnić, 
że jego postępowanie jest zgodne z polityką fi rmy oraz prawem pracy. Według 
D.F. Herricka po zwolnieniu pracownika należy go poprosić o natychmiastowe 
opuszczenie terenu fi rmy, a jeśli pracownik potrzebuje udać się do swojego 
gabinetu czy innego miejsca pracy, powinno się to odbyć pod ścisłym nadzo-
rem. Brzmi to surowo, lecz zbyt miłe traktowanie może skończyć się na przy-
kład kradzieżą dokumentów lub inną formą sabotażu. „Jeśli pracownik będzie 
groził ci sądem, odpowiedz po prostu, że może zrobić, co uzna za stosowne, 
i nie wdawaj się w dyskusje”11 – stwierdza D.F. Herrick. Udzielenie odprawy 
pracownikowi może być formą złagodzenia rozstania z pracodawcą i zmniej-
szeniem ryzyka pozwania pracodawcy do sądu. Może ona wynikać z kontraktu 
podpisanego przez pracownika bądź być formą dobrowolnego zadośćuczynie-
nia za utracone miejsce pracy. D.F. Herrick pisze, że w Stanach Zjednoczonych 
w większości stanów stosuje się zasadę „employment-at-will”, wedle której pra-
codawca może zwolnić pracownika z jakiegokolwiek legalnego powodu12. Do-
daje też, że w tym wielce stresującym momencie menedżer winien stosować się 
do następujących zasad13:

• Po pierwsze, menedżer winien upewnić się, że zna prawa swoje i pra-
cownika w obrębie stanowego i federalnego prawa pracy, zanim przy-
stąpi do procedury zwolnienia.

• Spotkanie ze zwalnianym pracownikiem powinno odbyć się dyskretnie, 
ale w obecności przynajmniej jednego świadka (najlepiej z działu per-
sonalnego – dotyczy to dużych fi rm), w małej fi rmie powinien to być 
kolejny w hierarchii członek kierownictwa.

• Pracodawca powinien udzielić pracownikowi informacji o zwolnieniu, 
winna to być informacja jak najbardziej zdawkowa. Jeżeli pracownik 
będzie nalegał, by otrzymać zwolnienie na piśmie, należy założyć, że 
zamierza wystąpić na drogę prawną.

• Podczas samej rozmowy dotyczącej zwolnienia nie należy przepraszać 
ani dyskutować na temat przyczyn zwolnienia. To jest moment, w któ-
rym ewentualnie należy zaproponować odprawę.

11 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 82.
12 Tamże, s. 82.
13 Tamże, s. 82–83.
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• Po zakomunikowaniu o zwolnieniu należy nakazać pracownikowi, by 
natychmiast opuścił teren fi rmy, a jego rzeczy osobiste odesłać. Alter-
natywą jest, abyś ty lub pracownik ochrony, jeśli jest to duża fi rma, 
zaprowadził go do jego biurka, by mógł zabrać swoje rzeczy osobiste. 
Pozwolenie pracownikowi, by samotnie zabrał swoje rzeczy, może spo-
wodować jakieś jego działania na szkodę fi rmy, na przykład wykasowa-
nie danych z komputera.

Zwalniany pracownik nie jest w zderzeniu z pracodawcą zupełnie bez-
bronny. Może wystąpić na drogę prawną, może też liczyć na ochronę związ-
kową. J.M. Lavine i D.B. Wackman w swojej książce Managing Media Orga-
nizations wskazują, jak winno się współpracować ze związkami zawodowymi 
w organizacjach medialnych14. Wspomniani autorzy stwierdzają: „Niektórzy 
menedżerowie z oddaniem dążą do usunięcia związków ze swoich fi rm. Inni 
wierzą, że pełnią one ważną funkcję i umożliwiają efektywną współpracę 
ze zrzeszonymi pracownikami. Widzą związki zawodowe jako jeden z wie-
lu sposobów porozumienia na linii pracownik–pracodawca. Jest to taki sam 
układ jak każdy inny i tak samo posiada swoje plusy i minusy”15. Związki za-
wodowe są zazwyczaj opisywane za pomocą terminów ekonomicznych, i to 
zarówno przez pracowników, jak i przez zarząd. Jednak głównym powodem 
sprzeciwu zarządu fi rmy wobec związków zawodowych (o czym zazwyczaj 
się nie mówi) jest kwestia kontroli. Związek zawodowy mieści się pomiędzy 
nadzorującym a nadzorowanymi. Menedżerowie uważają, że związki zagraża-
ją prerogatywom przypisanym zarządowi, dezawuują jego rolę w organizacji.

D.F. Herrick zwraca uwagę, że związki zawodowe w branży medialnej 
(w Stanach Zjednoczonych jest kilka liczących się związków) mają długą hi-
storię. Najsilniejsze są w działach produkcji i dystrybucji gazet, ale już w news-
roomach większość pracowników nie jest zrzeszona. Analogicznie powstawały 
związki zawodowe w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych, ale nie dotyczy-
ło to newsroomów. Tak było w początkowym okresie rozwoju przemysłu me-
dialnego w Stanach Zjednoczonych. Później związki zawodowe pojawiają się 
także w newsroomach. Najbardziej znany związek zawodowy, reprezentujący 
pracowników newsroomów i działów handlowych, powstał w „Th e Newspaper 
Guild”. W 1933 r. grupa niezależnych reporterów, niezadowolonych ze swoich 
płac, pod wodzą felietonisty Heywooda Browna założyła w „Th e Newspaper 
Guild” pierwszy taki związek zawodowy16.

W publikacjach z lat 80. i 90. XX w., dotyczących tego tematu, można było 
znaleźć informacje, że liczba członków związków zawodowych w mediach 

14 Por. J.M. Lavine, D.B. Wackman, dz. cyt.
15 Tamże, s. 214.
16 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 70.
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amerykańskich drastycznie spada. Jednakże ostatnie dane tego nie potwier-
dzają. W 1987 r. w „Th e Newspaper Guild” było prawie 35 tysięcy członków. 
W 1993 r. liczba spadła do 26 tysięcy, ale już w 2001 r. ich liczba w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Puerto Rico ponownie wzrosła do 34 tysięcy. Pre-
zes związku, Linda Foley, w 2003 r. potwierdziła, że liczba związkowców utrzy-
muje się na podobnym poziomie. Jednak największy związek zawodowy bran-
ży medialnej to Graphic Communications International Union, reprezentujący 
150 tysięcy aktywnych i emerytowanych pracowników gazet i innych mediów. 
W stacjach nadawczych największe związki zawodowe to National Association 
of Broadcast Employees and Technicians (NABET), International Brother-
hood of Electrical Workers (IBEW) i Writers Guild of America (WGA)17.

Najskuteczniejszą bronią związkowców jest strajk, ale nie jedyną. Pracow-
nicy mediów mogą stanąć do walki z zarządem, wykluczając podjęcie strajku. 
Na przykład w 2002 r. drukarnia „Th e Washington Post” nie zamieszczała no-
tek o autorach. Zdarzało się też, że prezenterzy odmawiali występowania przed 
kamerami. Podstawowym zadaniem menedżerów podczas każdego strajku jest 
kontynuowanie wydawania gazety czy nadawanie programu telewizyjnego bądź 
radiowego. Pracujący są określani przez strajkujących mianem „łamistrajków”. 
W Stanach Zjednoczonych działa wiele fi rm prawniczych, które specjalizują się 
w łamaniu strajków i doradzaniu, jak wygrać starcie ze związkami zawodowy-
mi. Często strajkujący wydają „gazetę strajkową”, która ma być rodzajem kon-
kurencji wobec ich macierzystej gazety i głosem sprzeciwu wobec dalszego jej 
publikowania bez strajkujących. Większość tego typu „gazet” kończy swą dzia-
łalność w momencie, gdy zostanie osiągnięte porozumienie. Jeden z najgłoś-
niejszych takich strajków odbył się w 1963 r. w Nowym Jorku i trwał 114 dni18.

Podstawę prawną dla strajków w mediach amerykańskich stanowi art. 7 
Th e National Labor Relations Act (NRLA) z 1935 r., znany również jako Wag-
ner Act, który stanowi: „Pracownicy powinni mieć prawo do samoorganiza-
cji, formowania, przyłączania się, asystowania organizacjom pracowniczym, 
do wspólnych porozumień za pośrednictwem wybranej przez nich reprezenta-
cji oraz do angażowania się w inne zbiorowe działania mające na celu wspólne 
porozumienia”19.

Wydaje się, że najlepszym sposobem unikania konfl iktów ze związkami za-
wodowymi jest sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz zapewnienie im 
warunków pracy na akceptowalnym poziomie. Wielu amerykańskim fi rmom 
medialnym udało się zapobiec powstawaniu związków, korzystając z usług 
świadczonych przez pracowników za pośrednictwem sieci. Ci „pracownicy 

17 Tamże, s. 70–71.
18 Tamże, s. 72.
19 „Th e Newspaper Guild”; www.newsguild.org/mission/today.php; data dostępu: 14.03.2010.
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komputerowi” mieli mniej roszczeniowe podejście do pracy od pracowników 
bezpośrednio zatrudnionych w redakcji20.

P.F. Drucker, jeden z najwybitniejszych badaczy procesów zarządzania 
na świecie, miał ambiwalentny stosunek do związków zawodowych. W 1942 r. 
o roli związków zawodowych napisał: „Jest to antidotum na społeczne toksyny. 
Lecz nie jest to twórcza instytucja, ani też nie jest zaprojektowana jako taka”21. 
Po latach P.F. Drucker pozbył się wielu złudzeń co do większości związków 
zawodowych. Uważał, że ich konstytucyjne i społeczne cele często bywały 
kompromitowane przez ich metody działania. Przywódcy związkowi często 
załatwiali własne interesy, stawiając członków związku w sytuacji wymiany 
jednego tyrana w garniturze prezesa na innego w siedzibie związku. John E. 
Flaherty o tych obawach P.F. Duckera napisał: „Podobnie jak w zarządzie kor-
poracji przywództwo związku zmieniało się w bezprawną, interesowną biuro-
krację, zajmującą się bardziej sprawowaniem władzy niż potrzebami i aspira-
cjami członków związku”22.

Opis działania związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych, jak 
wcześniej wspomniano, nie zawsze jest przydatny w realiach europejskich, ale 
bez wątpienia może być dobrym materiałem porównawczym, i to raczej w te-
orii, bowiem w Europie strajki w przedsiębiorstwach medialnych zdarzają się 
o wiele rzadziej niż w Stanach Zjednoczonych.

7.2. Menedżerowie (sternicy mediów)

Nauki o zarządzaniu zrodziły się jako potrzeba szukania motywacji dla pra-
cowników do wydajniejszej pracy. Zarządzanie pracownikami w fi rmach me-
dialnych polega najczęściej na docenieniu ich umiejętności i pozostawieniu 
dużego marginesu swobody w realizacji postawionych zadań. Ardyth Sohn 
i współautorzy w monografi i Media Management. A Casebook Approach prze-
konują, że: „Być może nic nie jest bardziej istotne dla pracowników branży 
medialnej, a co za tym idzie – dla ich pracodawców, niż zdolność do tworzenia, 
konstruktywnego reagowania czy dostrzegania znaczenia ich własnej pracy”23.

Sporą część sukcesu menedżer odniesie już w momencie, w którym zatrud-
ni możliwie najlepszych pracowników, a następnie będzie im pomagał stać się 
jeszcze lepszymi. H. Mackay udziela kilku rad na temat tego, jak rozpoznać 

20 D.F. Herrick, dz. cyt., s. 73.
21 P.F. Drucker, Th e Future of Industrial Man, John Day, New York 1942, s. 295.
22 J.E. Flaherty, Peter Drucker: Shaping Managerial Mind, Jossey-Bass, New York 1999, s. 43.
23 A. Sohn, J. LeBlanc Wicks, S. Lacy, G. Sylvie, Media Management. A Case Approach, Law-

rence Erlbaum Associates, New York 1999, s. 69.
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najbardziej wartościowych pracowników dla branży medialnej. H. Mackay 
zauważył mianowicie, że zwycięzcy otaczają się zwycięzcami. Zwycięzca wie, 
że jest zwycięzcą. Zwycięzca nie potrzebuje pochlebstw. Zwycięzcy są pewni 
siebie i wiedzą, że zajdą daleko, jeżeli będą współpracować z takimi, którzy nie 
tylko będą dotrzymywać im kroku, ale sami będą podsuwać dobre pomysły. 
H. Mackay radzi też, by nawiązując nowe stosunki biznesowe, patrzeć nie tylko 
na swojego odpowiednika w tej drugiej fi rmie, ale też na jego podwładnych. 
Czy on im ufa? Czy powierza im zadania? Czy jego bezpośredni podwładni 
swoimi umiejętności wspomagają szefa? A może są tylko jego klonami?24

Collin L. Powell, wybitny amerykański generał, sekretarz stanu w gabine-
cie George’a W. Busha, opisał własne zasady doboru współpracowników: „To, 
czego szukałem, to inteligencja, umiejętność osądu i zdolność przewidywa-
nia i patrzenia na sprawy w szerszym kontekście. Wysoko ceniłem również 
lojalność, uczciwość, przedsiębiorczość, pasję, opanowanie i konsekwencję 
działania”25. 

Nie ulega wątpliwości, że te rady są istotne dla menedżerów i sterników 
medialnych, choć opisanie ich roli w funkcjonowaniu organizacji medialnych 
nie jest sprawą prostą, bowiem na ogół każda osoba zarządzająca mediami ma 
silną osobowość i taką też (na ogół) osobowość mają ci, którymi kieruje. Do 
analizy wybrano dwa odmienne przypadki. Pierwszy to G. Dyke, były dyrek-
tor generalny BBC, który w oczach opinii publicznej odniósł sukces, bowiem 
ocalił niezależność BBC. Drugi to K. Durczok, redaktor naczelny „Faktów” 
TVN, którego sukces nie pozbawił stanowiska, wręcz przeciwnie – wzmoc-
nił jego pozycję w samej stacji jako człowieka, który pokonał „Wiadomości” 
TVP26. W przypadku obu menedżerów da się wyróżnić pewne cechy wspólne: 
silne zorientowanie na sukces, dbałość o zespół, osiąganie celów możliwych tu 
i teraz i za taką cenę, która jest możliwa do zapłacenia, oraz silną osobowość.

Greg Dyke – studium przypadku
Przypadek G. Dyke’a, byłego dyrektora generalnego BBC, jest znamienny 

i charakterystyczny dla menedżerów zatrudnionych w mediach publicznych, 
którzy w takiej czy innej formie są narażeni na naciski polityczne. Czasami 
jest to rodzaj bezpośredniej próby „ręcznego sterowania mediami”, wpływania 
na ich treści, a innym razem to wpływ kamufl owany troską o majątek pub-
liczny bądź o równy dostęp do publicznego medium. Każdego menedżera za-
rządzającego medium publicznym można zaatakować, że nie realizuje „misji”, 
cokolwiek by to pojęcie miało znaczyć.

24 H. Mackay, dz. cyt., s. 155–156.
25 C.L. Powell, J.E. Persico, My American Journey, Random House, New York 1995, s. 355.
26 „Fakty” i „Wiadomości” to dwa sztandarowe programy informacyjne. Pierwszy telewizji 

komercyjnej TVN, drugi telewizji publicznej TVP.
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Powszechnie uznaje się, że BBC jest wzorem medialnej organizacji pub-
licznej. I słusznie. Niemniej jednak należy pamiętać, że nic nie jest dane raz 
na zawsze, ani też nic nie spada z nieba. BBC o tę niezależność musiała walczyć. 
Pierwsza poważna próba pojawiła się już w 1926 r. podczas dziewięciodniowe-
go strajku generalnego. Na mocy Wireless Broadcasting Licence z 1923 r. rząd 
brytyjski miał prawo do bezpośredniej ingerencji w program. Zwolennikiem 
takiego podporządkowania BBC rządowi był ówczesny minister skarbu Win-
ston Churchill. Jednak premier Stanley Baldwin na taki krok się nie zdecydo-
wał. W trakcie strajku nie ukazywały się brytyjskie gazety (z wyjątkiem „Th e 
British Gazette” należącej do W. Churchilla), a jedynym źródłem informacji 
dla Anglików stała się BBC. Był to dla korporacji pierwszy poważny spraw-
dzian obiektywizmu i bezstronności. Następne pojawiły się w trakcie II woj-
ny światowej, konfl iktu o Kanał Sueski w 1956 r., w czasie wojny o Falklandy 
w 1982 r. oraz w 2003 r., kiedy Wielka Brytania przystępowała do wojny w Ira-
ku. Z tą ostatnią sprawą wiąże się dymisja ówczesnego prezesa BBC Gavyna 
Daviesa oraz dyrektora generalnego BBC G. Dyke’a27.

Początkiem całej sprawy był materiał Andrew Gilligana, w którym dzienni-
karz BBC sformułował zarzuty wobec rządu brytyjskiego. Chodziło o rządowy 
raport, z którego miało wynikać, że Irak dysponuje bronią masowego rażenia. 
A. Gilligan twierdził, że zagrożenie ze strony Iraku jest wyolbrzymiane, a cały 
raport sfałszowany. Warto pamiętać, iż raport był uzasadnieniem dla przystą-
pienia Wielkiej Brytanii do wojny w Iraku. Kiedy wyszło na jaw, że informato-
rem A. Gilligana mógł być inspektor ONZ w Iraku dr David Kelly, ten popełnił 
samobójstwo28. Powołana przez brytyjski parlament komisja Huttona wska-
zała na liczne błędy BBC oraz niewinność rządu w tej sprawie. Jednak opinia 
publiczna miała odmienne zdanie. Efektem tego, wbrew oczekiwaniom rządu, 
był wzrost zaufania do BBC i spadek popularności rządu Tony’ego Blaira.

G. Dyke, który był dyrektorem generalnym BBC w latach 2000–2004, po 
złożeniu dymisji opublikował książkę Inside Story, w której zarzucił premiero-
wi Blairowi niekompetencję i kłamstwa w związku z wojną w Iraku. W kwiet-
niu 2006 r. miesięcznik „Press” opublikował rozmowę z G. Dykiem, w której 
ten dzieli się przemyśleniami na temat swojej pracy w BBC29. Jego przemyśle-
nia są tym bardziej istotne, że odnoszą się nie tylko sprawy A. Gilligana i wojny 
w Iraku, ale także do zagadnień związanych z zarządzaniem mediami publicz-
nymi. W tym przypadku należy analizę odnoszącą się do G. Dyke’a podzielić 
na kilka zagadnień: 1. media a polityka, 2. pracownicy, 3. BBC jako marka, 
4. zarządzanie, 5. przyszłość.

27 S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna..., s. 75–77.
28 „Press”, kwiecień 2006, s. 57.
29 T. Dominiak, 48 godzin (rozmowa z Gregiem Dykiem, byłym dyrektorem generalnym 

BBC), „Press”, kwiecień 2006, s. 57–59.



163Menedżerowie i dziennikarze

Me d i a  a  p o l i t y k a. G. Dyke w swoim czasie przyjaźnił się z premierem 
T. Blairem i bywał na Downing Street30. Jego poglądy polityczne były bliskie 
lewicowym, co jednak nie oznacza, że G. Dyke dla swoich poglądów byłby 
gotów złamać standardy niezależności BBC. Najlepszym tego przykładem jest 
właśnie sprawa A. Gilligana. G. Dyke’owi zarzucono, że w tej sprawie złamał 
standardy, bowiem w BBC obowiązuje zasada, że materiały zamieszczane na 
antenie winny mieć potwierdzenie z drugiego źródła. Tymczasem materiał 
A. Gilligana wyemitowany w programie BBC „Today” był oparty tylko na jed-
nym źródle. G. Dyke od początku sprawy do samego jej końca bronił auto-
ra, argumentując: „W wypadku przecieków jest nikłe prawdopodobieństwo, 
że dotrze się do więcej niż jednego źródła. Materiał Gilligana przeszedł bar-
dzo rygorystyczną procedurę w systemie redaktorskim BBC. A raport lorda 
Ruperta Butlera [oceniający działania wywiadu brytyjskiego w okresie przed 
inwazją na Irak, w lipcu 2004 r. – przyp. red.] potwierdził informacje zdobyte 
przez Gilligana”31. Kiedy dziennikarz pyta G. Dyke’a o legendarną bezstron-
ność BBC, ten mówi: „Szczerze wierzyłem, tak jak ówczesny prezes BBC Ga-
vyn Davies, że BBC jest niezależna od rządu. Byłem bardzo naiwny. Ale w po-
równaniu z innymi mediami publicznymi w Europie BBC jest nadal w miarę 
niezależna. Znam szefów hiszpańskich mediów publicznych, do których pew-
ni ministrowie dzwonili codziennie”32.

W innym z wywiadów, którego w owym czasie udzielił G. Dyke, odno-
sząc się do sprawy A. Gilligana, stwierdził: „Jedynym moim celem była obrona 
BBC, jej niezależności redakcyjnej i działanie w interesie publicznym”33.

P r a c o w n i c y. Wspomniano już wcześniej, że G. Dyke bronił dzienni-
karza BBC, A. Gilligana. Jego obrona oparta była na solidnych podstawach, 
na przekonaniu dyrektora generalnego, że jego pracownik dopełnił wszelkich 
możliwych standardów dziennikarskich. W imię tych racji G. Dyke rozstał się 
ze swoim dotychczasowym środowiskiem politycznym, argumentując to tak: 
„Mam własne poglądy polityczne, ale zawsze byłem bardziej zainteresowany 
niezależnością dziennikarską niż niezależnością polityczną. Niestety, w tym 
kraju sposób prowadzenia polityki od dziesięciu lat określają ludzie działają-
cy w stylu Richarda Nixona czy George’a W. Busha – albo jesteś z nami, albo 
przeciwko nam. Gdy Blair wysłał do mnie list krytykujący nasz sposób relacjo-
nowania wojny w Iraku, odpowiedziałem mu: »Przykro mi, ale Pan nie może 
oceniać naszej bezstronności«, bo Blair rozumiał bezstronność jako popie-
ranie jego wersji zdarzeń”34. Tę relację między dyrektorem generalnym BBC, 

30 Siedziba premiera brytyjskiego rządu.
31 T. Dominiak, dz. cyt., „Press”, s. 57–59.
32 Tamże.
33 Zob. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3441181.stm; data dostępu: 12.03.2011.
34 T. Dominiak, dz. cyt., s. 57–59.
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pracownikami a politykami bodaj najtrafniej określił John Simpson, jeden 
z najlepszych korespondentów wojennych BBC: „Nie ma problemu, jeśli rząd 
wywiera nacisk na BBC. Kłopoty zaczynają się, kiedy nadawca ugina się pod 
ich presją”35. G. Dyke nie ugiął się pod ogromną presją rządzących. Podał się 
do dymisji. Nic dziwnego, że pracownicy BBC po jego odejściu, w ogłoszeniu 
zamieszczonym w „Daily Telegraph”, napisali, że żegnają szefa, który zawsze 
stawiał na dziennikarstwo „niebojące się poszukiwać prawdy”36.

B B C  j a k o  m a r k a. BBC jest jedną z najlepiej rozpoznawanych marek 
świata. Na swój brand stacja pracowała przez całe dziesięciolecia. Standardy 
przyjęte w BBC są wzorcem dla wielu organizacji medialnych na całym świe-
cie. Kiedy zapytano G. Dyke’a o ten mit wyjątkowości BBC, ten odpowiedział: 
„Co ciekawe, w ten mit wierzą politycy, którzy panicznie boją się BBC. Uwa-
żają ją za znacznie bardziej potężną organizację, niż jest w rzeczywistości. Ale 
właściwie dotyczy to mediów w ogóle. Proszę zauważyć, jak udzielają wsparcia 
Murdochowi, gdyż boją się jego gazet, a zwłaszcza tabloidu »Th e Sun«, chociaż 
dziennik ten sprzedaje obecnie o milion egzemplarzy mniej niż w latach 90.”37.

G. Dyke ma świadomość potrzeby zmian, które wymusi na BBC gwałtow-
nie zmieniający się świat mediów. Jednakże w żadnym razie – uważa G. Dyke 
– nie wolno rezygnować z mocnej i rozpoznawalnej marki, jaką jest BBC. Jego 
zdaniem, tym, co ochroni BBC przed zakusami polityków, są wyborcy, którzy 
kochają swoją „cioteczkę”38. G. Dyke przypomina przypadek Margaret Th at-
cher, która zwalczała wszelkimi jej dostępnymi sposobami instytucje fi nanso-
wane ze środków publicznych, ale nigdy nie odważyła się w jakikolwiek sposób 
szkodzić BBC. Tym, co powstrzymywało Iron Lady, była nie tyle obawa przed 
BBC, co strach przed jej wyborcami z południa Anglii.

Z a r z ą d z a n i e. G. Dyke uchodził w Wielkiej Brytanii za jednego z najlep-
szych menedżerów medialnych. Zaczynał w mediach komercyjnych, by następ-
nie związać się z mediami publicznymi. Początek jego kariery to LWT (London 
Weekend Television). Szacowano, że w momencie przejęcia LWT przez kon-
cern medialny Granada G. Dyke zarobił około 7 milionów funtów. Do BBC 
szedł zatem nie po pieniądze, ale by pokazać, jakim jest menedżerem. Cztery 
lata jego rządów to był dobry czas dla BBC. Jego współpracownicy określali 
go mianem ryzykanta, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Odwagę podej-
mowania decyzji dawała mu zapewne niezależność fi nansowa, ale i doświad-
czenie wyniesione z zarządzania mediami komercyjnymi. G. Dyke nie bał się 
rzucenia rękawicy medialnemu gigantowi, Rupertowi Murdochowi. Stworzo-

35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Brytyjczycy mówią o BBC „Auntie” bądź „Auntie Beeb” (cioteczka), by podkreślić swój 

sentymentalno-familiarny stosunek do narodowej korporacji medialnej.



165Menedżerowie i dziennikarze

na przez niego na bazie BBC platforma cyfrowa Freeview okazała się jednym 
z najbardziej udanych przedsięwzięć medialnych ostatnich lat w Wielkiej Bry-
tanii. G. Dyke nie uległ też zarzutom krytyków, że wykorzystuje publiczne logo 
do promowania jak najbardziej komercyjnego przedsięwzięcia. Jego zdaniem, 
stworzenie Freeview leżało jak najbardziej w interesie publicznym. Jego stwier-
dzenie podkreśla to expressis verbis: „założenie, że wolny rynek jest odpowie-
dzią na wszystko, jest w moim odczuciu kompletnie fałszywe i nie sprawdza 
się w gospodarce. Mamy ogromną liczbę regulacji w służbie zdrowia, edukacji, 
dlaczego nie mamy mieć regulacji w mediach?”39. Zasługą G. Dyke’a była też 
decentralizacja korporacji. Część produkcji przeniósł z Londynu do Manche-
steru, na północ Anglii. Szło mu o to, by także mieszkańcy północnej części 
kraju odczuwali równie silne związki z BBC, jak ci z południa.

G. Dyke miał świadomość, że BBC, jeśli idzie o zarządzanie, ma wiele do 
nadrobienia. Jako przykład takiego niekompetentnego ciała podaje radę gu-
bernatorów BBC (jest to odpowiednik rady nadzorczej działającej w polskich 
mediach publicznych; rada gubernatorów składa się z 12 członków). Jego zda-
niem, większość spośród 12 gubernatorów nie ma kwalifi kacji zarządczych ani 
wiedzy dotyczącej zawodu dziennikarskiego, by zasiadać w tym prestiżowym 
gremium40.

P r z y s z ł o ś ć. Zdaniem G. Dyke’a, największa rewolucja czeka BBC w za-
kresie programów informacyjnych, bowiem „zadaniem BBC jest udostępniać 
i umożliwiać odbiorcom oglądanie newsów na żądanie, kiedy tylko tego chcą. 
Cały problem tkwi w tym, że nieustanne informowanie przypomina pra-
cę w fabryce i wymaga zmiany sposobu myślenia choćby osoby, która do tej 
pory pracowała nad wiadomościami BBC o godzinie 22”41. Tym, co wymusza 
zmiany, jest Internet, bowiem w erze powszechnego dostępu do sieci „ludzie 
mogą dostać newsy, skąd chcą, kiedy chcą i jak chcą”42. Zdaniem G. Dyke’a, 
w najbliższych latach Internet stanie się ważniejszy od obecnych całodobo-
wych kanałów informacyjnych43.

Kamil Durczok – studium przypadku44

Interesujący jest przypadek K. Durczoka, który został redaktorem naczel-
nym redakcji „Faktów” TVN po Tomaszu Lisie. W. Godzic określił K. Dur-

39 T. Dominiak, dz. cyt., s. 57–59.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże.
43 Tamże.
44 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z K. Durczokiem 11 marca 2011 r. (nagranie 

w posiadaniu autora).
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czoka mianem celebryty niepewnego45, w przeciwieństwie do T. Lisa, które-
go nazwał celebrytą przymuszonym46. Przedmiotem niniejszej analizy nie jest 
jednak K. Durczok dziennikarz, ale K. Durczok menedżer. By uczynić obie 
sylwetki (G. Dyke’a i K. Durczoka) choć trochę porównywalnymi, przyjęto po-
dobną perspektywę analizowania: 1. media a polityka, 2. pracownicy, 3. orga-
nizacja medialna jako marka, 4. zarządzanie, 5. przyszłość.

Me d i a  a  p o l i t y k a. Przed przejściem do TVN K. Durczok pracował 
12 lat w telewizji publicznej (TVP). Jako prowadzący główne wydanie „Wia-
domości”, programy publicystyczne „Forum” i „W centrum uwagi” zdobył ol-
brzymią popularność wśród widzów. Jednakże praca w mediach publicznych 
to jak stąpanie po polu minowym. Nigdy nie wiadomo, która z sił politycz-
nych przejmie nad telewizją kontrolę i na miejsce tamtych „swoich” postawi 
własnych „swoich”. To wielce niekomfortowa sytuacja dla dziennikarzy trak-
tujących serio zawód, który uprawiają, i przypisane do niego standardy bez-
stronności. Zapewne to oraz walka z ciężką chorobą sprawiły, że K. Durczok 
postanowił przejść do konkurencji, w mniejszym stopniu narażonej na ko-
niunkturę polityczną. Kiedy 1 maja 2006 r. przejmował fl agowy program in-
formacyjny TVN-u, otrzymał zapewnienie kierownictwa koncernu, że nikt nie 
będzie mu politycznie „meblował” programu. Dostał wolną rękę, zwłaszcza 
po tym, kiedy ujawnił szefom stacji podstawowy cel, który będzie przyświecał 
jego działaniom – wyprzedzić pod względem udziałów w rynku główne wyda-
nie „Wiadomości” TVP.

P r a c o w n i c y. Dla K. Durczoka zespół, którym kieruje, miał i ma duże 
znaczenie. Zwłaszcza że przejmował zespół „Faktów” po T. Lisie, który ukształ-
tował go wedle własnej wizji. Obecnie – stwierdza K. Durczok – są w „Faktach” 
już tylko dwie osoby z zespołu, którym kierował T. Lis: Grzegorz Jędrzejowski 
i Grzegorz Kajdanowicz. K. Durczok podkreśla jednak życzliwość Tomasza 
Sekielskiego i Grzegorza Jędrzejowskiego, która pozwoliła mu stosunkowo 
bezkonfl iktowo wejść do zespołu „Faktów”. Podkreśla, że przejmował zespół 
składający się z silnych osobowości, a do tego sprawnie działający. „Najgorsze, 
co mógłbym zrobić – powiada K. Durczok – to próbować przeprowadzić jakąś 
własną rewolucję. Wiedziałem, że jeżeli będą musiały być zmiany, to raczej 
ewolucyjne niż rewolucyjne. Przychodziłem do zespołu składającego się z sil-
nych indywidualności, o ugruntowanych nazwiskach, sprawnego i zoriento-
wanego na osiąganie sukcesów”47.

45 W. Godzic, Prezenter, ekspert, celebrity, [w:] Media audiowizualne, red. W. Godzic, 
współpr. A. Drzał-Sierocka, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Wyd. SWPS Academica, War-
szawa 2010, s. 308.

46 Tamże, s. 303.
47 Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z K. Durczokiem 11 marca 2011 r. (nagranie 

w posiadaniu autora).
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K. Durczok spostrzegł, że był to zespół pozbawiony jasno określonego celu. 
„I tym ich przekonałem – mówi K. Durczok – że możemy dopaść »Wiadomo-
ści«, pokonać i objąć królestwo we władanie”48. Stał się wodzem, który prowa-
dzi żołnierzy do zwycięstwa. Szybko znaleźli wspólny język. 

Zespół, którym obecnie kieruję – powiada K. Durczok – jest obecnie najlepszy 
na rynku. Myślałem kiedyś o jednym czy dwóch transferach z innych stacji, ale mi 
przeszło. Zespół „Faktów” jest obecnie najlepszym na polskim rynku newsów ze-
społem. Mógłbym oczywiście, gdybym dostrzegł jakąś gwiazdę na rynku medial-
nym, namawiać kierownictwo koncernu do podpisania z nim czy nią kontraktu, 
ale obecnie nie widzę takiej potrzeby – mówi Durczok49.

T V N  j a k o  m a r k a. Dla K. Durczoka TVN to jedna z najlepszych marek 
medialnych w Polsce, a „Fakty” to jeden z fi larów tej marki. Strategia, którą 
obrał, polegała i polega na umacnianiu tej marki. Szefowie stacji wyposażyli go 
w „narzędzia”, dzięki którym może to realizować. Są to zapisy w jego kontrak-
cie, które umożliwiają mu przeprowadzenie jego własnej myśli programowej. 
Siłą rzeczy ani o tej myśli programowej, ani o strategii mówić nie może, bo to 
tajemnica handlowa i tajemnica jego kontraktu.

W strategii „Faktów” nie została zapisana ich misja, choć prace nad nią trwały 
stosunkowo długo. Ale doszliśmy do wniosku, że wypracowywanie jej w codzien-
nej pracy, w konkretnych przypadkach jest najlepszym działaniem – mówi K. Dur-
czok. Mamy kodeks wewnętrzny, który pewnie jest zbieżny z większością dużych 
korporacji medialnych, elektronicznych na świecie. W dużym stopniu opiera się 
on na regułach obowiązujących w BBC, częściowo na Reutersie, ale na przykład 
zapisy Reutersa dotyczące obrazu były dla nas nie do przyjęcia, bowiem zakładały, 
że jakakolwiek obróbka materiału zdjęciowego jest karana wyrzuceniem z pracy. 
My, z wyjątkiem katastrof i innych tego typu zdarzeń, bawimy się obrazem, co czy-
ni „Fakty” rozpoznawalnymi. To jest wręcz wpisane w warsztat i sposób myślenia 
reporterów. Obraz przemawia do widza i możemy z nim zrobić wszystko (poza 
jego deformowaniem), by jeszcze wyraźniej przemawiał do widza – konkluduje 
K. Durczok.

Jednym z jego autorskich osiągnięć programowych było wymyślenie pro-
gramu „Fakty po Faktach”. Wydawało się, program będący niejako postscrip-
tum do głównego wydania „Faktów” ma niewielkie szanse na powodzenie. 
Zwłaszcza że czas jego emisji pokrywał się z czasem nadawania największego 
konkurenta – „Wiadomości” TVP. Tymczasem program „chwycił”, a jego oglą-
dalność stale rośnie. Stał się kolejną cegiełką budująca markę TVN.

Z a r z ą d z a n i e. K. Durczok zarządzał rozmaitymi zespołami i ma duże 
doświadczenie w tym zakresie. Ale ma też świadomość własnych słabości 

48 Tamże.
49 Tamże.
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wynikających z braku podbudowy teoretycznej w tej dziedzinie. Jego talent 
zarządczy bierze się stąd, że nie wstydzi się przyznać, że podgląda, jak inni 
zarządzają, oraz że potrafi  się dystansować do własnych działań i zdobyć na 
refl eksję nad nimi.

Kiedy pojawił się w zespole „Faktów”, zaproponował partnerski model za-
rządzania. „Ale było też kilka spraw, które musiałem postawić na ostrzu noża 
– mówi K. Durczok – jednak starałem się te napięcia minimalizować już od 
samego początku. Zdawałem sobie sprawę z tego, co oni sobie o mnie myślą: 
»przychodzi inny facet, z innego podwórka, jeszcze niedawno się z nimi bił, 
a teraz ma nami kierować«. Sprawa musiała być postawiona jasno: ja nie cofnę 
nogi, ale gramy w jednej drużynie” – dodaje K. Durczok.

Proszony o refl eksję dotyczącą tego, co charakteryzuje jego sposób zarzą-
dzania zespołem „Faktów”, wskazuje na trzy zbiory50:

1.  stan posiadania – chodzi o ludzi i narzędzia, którymi dysponuje TVN;
2.  strategia programowa – założona na taki program i na takich ludzi, ja-

kich mają „Fakty”;
3.  sfera intuicyjna – zdaniem K. Durczoka, najtrudniejsza do opisania; 

według niego zbiór decyzji, które zostały przez niego podjęte wskutek 
tego, co nazywa się „nosem”, wyczuciem, umiejętnością zareagowania 
albo przewidywania pewnych rzeczy, ale których on sam nie potrafi  
zdefi niować, a które zostały podjęte dzięki warsztatowi nabywanemu 
przez 22 lata.

Pytany o swoje priorytety w kwestii zarządzania wskazuje na naukę rozma-
itych sposobów zarządzania, motywowania zwłaszcza w sytuacjach kryzyso-
wych, rozwiązywania konfl iktów. „To, co pewnie w innych branżach jest ele-
mentarzem dla menedżerów, dla mediów jest nową, chłonną dziedziną. Mało 
kto się tym wcześniej w Polsce zajmował, czyli traktowaniem redakcji jako biz-
nesu, którym się zarządza, i tego się uczę” – stwierdza K. Durczok51.

P r z y s z ł o ś ć. W kwestii przyszłości K. Durczok znowu odwołuje się do 
potrzeby uczenia się. „Tym, co mnie obecnie zajmuje i czego się uczę, to spo-
sobów zarządzania, zwłaszcza w kontekście przeniesienia się do sieci: Jak taka 
marka jak »Fakty« ma funkcjonować w sieci?” – mówi K. Durczok. Jednak we-
dług niego pojęcia takie jak ramówka czy prime time nieprędko odejdą w Pol-
sce do lamusa, bowiem Polska to kraj, w którym konsumpcja telewizji jest 
zjawiskiem kulturowym, mającym swoje silne zakorzenienie w obyczajowości 
Polaków. Przeniesienie do sieci programów informacyjnych jest nieuchronne, 
ale nie stanie się to już ani za chwilę52.

50 Tamże.
51 Tamże.
52 Tamże.
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7.3. Dziennikarze

Przez wiele dziesięcioleci dziennikarstwo było rodzajem posłannictwa, rodza-
jem misji, a nie profesją uprawianą przez pracowników organizacji medial-
nych. Jeszcze w XIX w. uważano, że brak „profesjonalizmu” redaktora jest 
istotną przesłanką jego wiarygodności, a który (tenże redaktor) „powinien 
mieć pewne, stałe, dostateczne środki do życia”, gdyż „niezależność ducha 
i odwaga cywilna nie mogą istnieć bez niezależności materialnej”53.

We współczesnym świecie pojęcie zawodu określanego mianem „dzien-
nikarza” jest coraz bardziej rozmyte, nieostre. Nawet tak doświadczeni ba-
dacze jak P.J. Anderson i Geoff  Ward mają problem ze zdefi niowaniem tego 
zawodu i wciąż korzystają, mimo wielu zastrzeżeń, z XIX- i XX-wiecznej for-
muły, wedle której „dziennikarstwo polega na zbieraniu i rozpowszechnianiu 
informacji”54. Problem jednak w tym, że współczesny świat „zalewa” odbior-
ców informacjami. Istota zagadnienia nie polega na tym, „skąd wziąć infor-
macje”, tylko „jak selekcjonować informacje, by miały użyteczny charakter dla 
odbiorcy”. Wspomniani autorzy wydają się pomijać ten podstawowy prob-
lem i skupiają się na podziale na wiadomości „twarde” – dotyczące polityki 
i gospodarki, które wywierają istotny wpływ na życie ludzi, oraz wiadomości 
„miękkie” – dotyczące sportu, muzyki, popkultury etc.55 Wprawdzie w tym 
widzeniu świata sami autorzy dostrzegają pewien anachronizm, bowiem 
zastrzegają się, że „dla przedstawicieli klasy średniej poniżej 30. roku życia 
»twarde« wiadomości mogą być synonimem tego, co czytają w nudnych ga-
zetach ich rodzice. Do wielu odbiorców z tego pokolenia bardziej przemawia 
bezpośredni styl dziennikarstwa (...), gdzie liczy się zrozumiały język, krzy-
kliwy format i mieszanka atrakcyjnych tematów, jak gwiazdy, styl życia, mu-
zyka itd.”56. Wydaje się jednak, że odnoszenie się jedynie do „równania w dół” 
zawodu dziennikarskiego i podział na dziennikarstwo „poważne”, „twarde”, 
czyli informacyjne, i „miękkie”, czyli „infotainment”, jest jedynie naskórko-
wym opisem zdarzeń. Najistotniejsze jest bowiem pytanie: czy w przyszłości 
w ogóle będzie taki zawód jak dziennikarz?

W 2010 r. Instytut Monitorowania Mediów i Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich przeprowadziły badania dotyczące kondycji zawodu dziennikarskie-
go w Polsce. Sondaż przeprowadzony na grupie 500 osób wykazał, że tym, 
co martwi dziennikarzy, są malejące zarobki, upolitycznienie i manipulowanie 

53 D. Grzelewska, R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, L. Piwońska-Pykało, Prasa, radio i telewi-
zja w Polsce. Zarys dziejów, Wyd. Elipsa, Warszawa 2001, s. 57.

54 P.J. Anderson, G. Ward, Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Wyd. Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 24.

55 Tamże, s. 24–25.
56 Tamże, s. 25.
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oraz rosnący napływ do zawodu dziennikarskiego osób bez przygotowania. 
A mimo to aż 76% badanych jest zadowolonych z wykonywanego przez sie-
bie zawodu57. Wyniki tych badań pokazują swoistą ambiwalencję dziennika-
rzy, charakterystyczną nie tylko dla Polski. Ów sondaż wydaje się być dobrym 
punktem wyjścia do analizy grupy zawodowej, jaką są dziennikarze. Spojrze-
nie wstecz i opis stanu obecnego mogą być solidną podstawą do antycypowa-
nia przyszłości tej niezwykle istotnej w mediach grupy zawodowej.

Dziennikarstwo ze swej natury winno zachowywać się jak watch-dog de-
mokracji. Jest w interesie całego społeczeństwa, by dziennikarze patrzyli wła-
dzy na ręce. Politycy często podważają prawo mediów do sprawowania funkcji 
tzw. czwartej władzy, zarzucając im czy poszczególnym dziennikarzom brak 
obiektywizmu. Nie wnikając w szczegóły tych zarzutów, należy przypomnieć, 
że kanon bezstronności dotyczy informacyjnych gatunków dziennikarskich. 
Publicysta ma prawo do wyrażania własnych poglądów. Tymczasem wielu 
nawet wybitnych dziennikarzy stara się za wszelką cenę przekonywać, że do-
chowują standardów obiektywizmu także w programach publicystycznych. 
Wedle Komisji Hutchinsa media winny nie tylko rzetelnie i obiektywnie in-
formować, nie tylko patrzeć władzy na ręce, ale także przedstawiać i wyjaśniać 
„cele i wartości społeczne”58. To ostatnie zadanie wydaje się „zaniedbywane” 
przez media. Powodem może być odpowiedzialność za wygłaszane poglądy, 
którą musieliby przyjąć na siebie sternicy mediów, wydawcy, a także autorzy 
poszczególnych programów. Tymczasem powszechna praktyka w polskich 
i nie tylko mediach jest następująca: autor programu publicystycznego, po-
ruszającego drażliwy problem, na przykład aborcję, ze względów społecznych 
zaprasza zwolenników takiego rozwiązania oraz jego przeciwników. Program 
się kończy i odbiorcy zazwyczaj nie usłyszeli, jakie jest w tej mierze zdanie 
autora programu. Moja św. pamięci mama oglądała kiedyś program tego 
typu. Po jego zakończeniu odwróciła się do mnie i zapytała: to jak właściwie 
powinno być? Media, a raczej ludzie mediów, jak ognia unikają odpowiedzi 
na to pytanie. Dziennikarstwo traci na znaczeniu nie tylko dlatego, że często 
unika odpowiedzi na drażliwe pytania. Jest też drugi powód. Rozwój nowych 
technologii komunikacyjnych sprawia, że ranga i znaczenie zawodu dzien-
nikarskiego znacznie zmalały. Za sprawą niezwykłych możliwości, jakie daje 
Internet, klasyczne dziennikarstwo znalazło się w odwrocie. Zaczęto nawet 
spekulować na temat zupełnego zaniku tego zawodu w jego klasycznym ro-
zumieniu. W takim ujęciu, które narodziło się w XIX w. i było kultywowane 
w XX w., dziennikarz był osobą zajmującą się zbieraniem i opracowywaniem 
informacji, które są upubliczniane za pomocą środków masowego przekazu. 

57 Zob. http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=24491; data dostępu: 22.01.2011.
58 D. McQuail, Teoria masowego komunikowania..., s. 184.
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Tymczasem we współczesnym świecie informacji właściwie nie trzeba szukać. 
One w przytłaczającej większości przypadków są w obiegu publicznym – głów-
nie za sprawą Internetu.

Można przyjąć, że cezurą, która wyznacza koniec klasycznego, a zarazem 
początek jakiegoś nowego dziennikarstwa (wymaga ono nowego opisu i defi -
niowania), są dwa zdarzenia. Pierwsze to rok 2004, kiedy to obie amerykańskie 
partie: demokraci i republikanie uznali, że blogerzy pełnią taką samą rolę jak 
klasyczni dziennikarze i akredytowali pierwszych blogerów na swoich kon-
wencjach wyborczych59. Drugim symptomatycznym wydarzeniem było akre-
dytowanie przez ONZ pierwszego blogera – był nim wspomniany już M. Lee60.

Trwa też proces komercjalizacji zawodu dziennikarskiego, który bodaj naj-
wyraźniej postrzegał jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy R. Ka-
puściński. Wskazywał on, iż misyjność zawodu dziennikarskiego skończyła 
się w momencie, w którym ludzie biznesu pojęli, że informacja jest towarem, 
na którym można zarobić. Kapuściński był bodaj jednym z ostatnich, w kla-
sycznym tego słowa rozumieniu, dziennikarzy (journalists). Tymczasem we 
współczesnym świecie rośnie zapotrzebowanie na pracowników mediów (me-
dia workers), a nie dziennikarzy. Ze względu na szczególną wagę tego zagad-
nienia wymaga ono osobnego omówienia. Przypadek R. Kapuścińskiego jest 
– jak się wydaje – jego najlepszą egzemplifi kacją.

Ryszard Kapuściński – studium przypadku61

Wiek XX, w którym R. Kapuściński opisywał świat, był wiekiem rewolucji, 
wielkich wojen, walk o wolność i niepodległość. Uciśnieni walczyli o swoje 
prawa karabinami lub cierpliwym uporem, tak jak Gandhi czy Martin Luther 
King. W jednym i w drugim przypadku lała się krew i ginęli ludzie. W opi-
sie świata, który zostawił R. Kapuściński, nie ma wielkich scen bitewnych, nie 
ma pompatycznych zdarzeń. Autor szukał spraw, rzeczy, ludzi, zjawisk, które 
innych niewiele obchodziły. Współczesny świat ceni informację encyklope-
dyczną, najlepiej użyteczną i praktyczną. Tymczasem R. Kapuściński pisał: 
„(...) najwięcej napracowałem się nad opisem cienia, który rzuca drzewo, nad 
opisem milczenia rzeki, która płynie przez Saharę. Ale na te obrazy krytycy 
nie zwracają uwagi. Ich interesuje polityka, socjologia, gospodarka”62. Dla 

59 Zob. http://www.pardon.pl/artykul/1496/ciezkie_zycie_nadwornego_blogera_onz; data 
dostępu: 7.06.2010.

60 Zob. http://www.nytimes.com/2007/04/30/business/media/30blog.html?_r=3&hp&oref
=slogin&oref=slogin; data dostępu: 7.06.2010.

61 Por. B. Nierenberg, Kapuściński – ostatni romantyk dziennikarstwa, [w:] Ryszard Kapuś-
ciński, portret dziennikarza i myśliciela, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, 
B. Nierenberg, W. Furman, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 79–88.

62 R. Kapuściński, Lapidarium VI, Czytelnik, Warszawa 2007, s. 13.
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R. Kapuścińskiego świat dzielił się na ten wewnątrz i na zewnątrz jego „ja”. 
Nie interesowała go konfucjańska podróż bez ruszania się z własnego domu, 
podróż do własnego wnętrza. Jego interesował świat w całej różnorodności63. 
Pierwszą podróż reporterską odbył w 1956 r. do Indii i Afganistanu. Najpraw-
dopodobniej wtedy narodził się Kapuściński reporter: „Kiedy zacząłem pisać 
o tych miejscach, gdzie większość ludzi żyje w nędzy, zdałem sobie sprawę, że 
to jest właśnie ten temat, któremu chcę się poświęcić. Pisałem również z po-
wodów etycznych, między innymi dlatego, że ubodzy są cisi. Nędza nie płacze, 
nędza nie ma głosu. Nędza cierpi, ale cierpi w milczeniu. Nędza się nie buntu-
je. Z buntem biedaków spotkacie się tylko wtedy, gdy żywią oni jakieś nadzieje 
– buntują się, kiedy wierzą, że uda się coś poprawić. Na ogół się mylą, lecz tyl-
ko nadzieja jest w stanie poderwać ludzi do działania”64. Te słowa mógł napisać 
jedynie człowiek głęboko przepojony humanizmem, ideami chrześcijaństwa, 
któremu, jak się wydaje, bliskie były lewicowe ideały.

R. Kapuściński dostrzegał często to, czego inni nie wiedzieli. W Lapidarium 
IV pisał o tym, że władzę w świecie mediów przejmują ludzie biznesu, niema-
jący z dziennikarstwem nic wspólnego, bowiem media „handlują” informacją, 
czyli towarem, na którym można zarobić. A poza tym to właśnie media stały 
się – zdaniem R. Kapuścińskiego – ośrodkami rzeczywistej władzy65. Była to 
opinia może i drastyczna, ale niepozbawiona podstaw racjonalności. Podczas 
rozmaitych rewolucji buntownicy najpierw starali się opanować studio telewi-
zyjne, a dopiero potem szturmowali parlament.

Ta przemiana dokonywała się na oczach Kapuścińskiego. Był tym zdegu-
stowany. Sprzeciwiał się jakimkolwiek monopolom. Jego sprzeciw wywoływa-
ło zwłaszcza zjawisko monopolizacji źródeł informacji towarzyszące rewolucji 
informacyjnej: „(...) jak kiedyś istniał komitet centralny komunistycznej par-
tii, tak teraz tworzy się »komitet centralny« informacji. Postępuje centralizacja 
wielkich sieci medialnych, coraz więcej informacji znajduje się w coraz mniej-
szej liczbie rąk. Widać tendencje wielkiego kapitału do skupywania źródeł in-
formacji, do łączenia sieci komunikacyjnych”66. Kapuściński wskazuje tu na 
dwa źródła takiej sytuacji. Pierwsze, wynikające z właściwości podmiotów go-
spodarczych działających na jakimkolwiek rynku do monopolizowania tegoż 
rynku. Dotyczy to niestety także rynku informacji, a nawet poglądów. Drugim 
źródłem jest najzwyczajniejszy oportunizm. W tym względzie współczesny 
świat przypomina ten komunistyczny niemal w czystej postaci.

W 1997 r. autor niniejszej monografi i uczestniczył w spotkaniu z pisa-
rzem. Odbywało się ono w Opolu w ramach „złotych wykładów” Uniwersy-

63 R. Kapuściński, Autoportret reportera, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 12–13.
64 Tamże, s. 23.
65 R. Kapuściński, Lapidarium IV, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 89–90.
66 R. Kapuściński, Autoportret..., s. 130.
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tetu Opolskiego. Wówczas Kapuściński zapytany, jakie cechy powinien mieć 
dobry reporter, powiedział, że winien być jak dobra matka. Kiedy przygoto-
wuje obiad, a z sąsiedniego pokoju dobiegają odgłosy bawiącego się dziecka, 
matka nie reaguje. Jednak kiedy zalega cisza, matka natychmiast biegnie do 
pokoju, bo to może znaczyć, że dziecko za chwilę zrobi coś, co może nam się 
nie spodobać, na przykład podpali dom. Podobnie rzecz ma się z rasowymi 
reporterami. Winni udawać się w ten rejon świata, w którym jest podejrzanie 
cicho. Taki był właśnie R. Kapuściński. A przy tym nieustannie dbał o warsztat 
dziennikarski: „Pisząc o współczesności, musimy mieć zatem świadomość 
niedoskonałości naszych dziennikarskich instrumentów, musimy nieustannie 
zastanawiać się, w jaki sposób wzbogacić nasz warsztat, aby był zdolny oddać 
rzeczywisty sens dziejącej się historii”67. Był jeszcze jeden, dla niego bardzo 
istotny, wyróżnik tego zawodu: „Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, trze-
ba być dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. 
Jedynie dobry człowiek usiłuje zrozumieć innych, ich intencje, ich wiarę, ich 
zainteresowania, ich trudności, ich tragedie. I natychmiast, od pierwszej chwi-
li, stać się częścią ich losu”68.

Podróże reporterskie w zapalne rejony świata narażały R. Kapuścińskiego 
na niebezpieczeństwa. Jego igranie ze śmiercią przypominało zabawę z og-
niem. Tak jak wtedy, kiedy w Kongu został zamordowany Lumumba. Śmierć 
była dla R. Kapuścińskiego jak ogień. Budziła strach, przerażenie, ale jedno-
cześnie fascynowała. W Wojnie futbolowej opisał umieranie rannego młodego 
żołnierza: „Wszyscy byli ciekawi tej walki, ponieważ chcieli wiedzieć, ile jest 
siły w życiu i ile jest siły w śmierci. Każdy chciał wiedzieć, jak długo życie po-
trafi  się zmagać ze śmiercią i czy młode życie, które jeszcze jest i nie chce się 
poddać, zdoła przetrzymać śmierć (...)”69.

Dla współczesnych wojna nie toczy się na polu bitwy, a na ekranie telewi-
zorów. Samoloty NATO w Jugosławii bombardowały stacje telewizyjne. To był 
– zdaniem R. Kapuścińskiego – jeszcze jeden dowód na to, że „władza prze-
niosła się z gmachów parlamentu i rządu do budynków telewizji”70. To rodzi 
w mediach, a zwłaszcza w ludziach mediów, poczucie władzy, siły i wyższo-
ści. Kapuściński opisuje desant ekipy telewizyjnej NBC na wioskę w ogarnię-
tym wojną Kosowie w 1999 r. Wyładowują z helikoptera mnóstwo sprzętu, po 
czym: „Wyszarpują (...) z tłumu (...) jakąś kobiecinę. Kobieta płacze, poprawia 
nerwowo chustkę na głowie, potrząsa niemowlęciem, coś chlipie niezrozumia-
le, oni to fi lmują, scena trwa kilka minut. Następnie wyciągają jeszcze jedną 
kobiecinę, po niej jakiegoś bezzębnego chłopa (musi być bezzębny, z zębami 

67 Tamże, s. 18.
68 Tamże, s. 21.
69 Tamże, s. 187–188.
70 R. Kapuściński, Lapidarium IV, s. 95.
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nie sfi lmują). Kończą ten kadr i od razu pośpiesznie pakują skrzynie (...) Nawet 
nie przyszło im do głowy spytać ich, czy wolno im tu być i coś robić. Żadnych 
gestów serdeczności, żadnych oznak porozumienia. Tylko lekceważenie. Nowe 
jaśniepaństwo. Nowi kolonialiści”71.

R. Kapuściński wiedział, jak istotna jest dla reportera niezależność, zwłasz-
cza dla pisarza, który opisuje rzeczywistość, a nie ją wymyśla. W 2002 r., w roz-
mowie z Marią Nadotti mówił: „Ideałem jest oczywiście całkowita niezależ-
ność, lecz życie jest dalekie od ideału. Dziennikarz podlega wielu presjom, by 
pisał w sposób, w jaki chce pracodawca. Nasz zawód to ciągła walka pomię-
dzy marzeniami, pragnieniem niezależności a rzeczywistymi sytuacjami, któ-
re zmuszają nas do respektowania interesów, poglądów i oczekiwań naszego 
wydawcy”72.

We współczesnym dziennikarstwie do rangi niemal świętości podniesiono 
obiektywizm. Najgorszym zarzutem, z jakim może się spotkać dziennikarz, 
jest brak obiektywizmu. Tymczasem Kapuściński – nie bez racji – uważał, że: 
„Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Obiektywizm to kwestia sumienia 
tego, który pisze. I sam powinien udzielić sobie odpowiedzi na pytanie, czy to, 
co pisze, jest bliskie prawdy, czy nie. Ale to są rzeczy bardzo indywidualne, ich 
nie da się uogólniać”73.

Kapuściński nie chciał być media workerem, chciał być journalist. Wiedział, 
że jest to coraz trudniejsze we współczesnym skomercjalizowanym świecie, 
w którym „informacja jest towarem przynoszącym krociowe zyski”74, przestała 
bowiem „podlegać tradycyjnym kryteriom prawdy i kłamstwa”75, a w coraz 
większym stopniu prawom rynku, którego podstawowym zakonem jest dą-
żenie do coraz większych zysków i monopolu. W takim świecie dziennikarze 
przestają być dziennikarzami, a stają się pracownikami mediów, dla których 
misja czy posłannictwo są jedynie pusto brzmiącymi hasłami.

Matthew Lee – studium przypadku
M. Lee pracuje po 13 godzin na dobę76. Ma akredytację dziennikarską przy 

Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie to, że M. Lee nie pracuje w żadnej redakcji. Jest blogerem. 
W 2007 r. na łamach „New York Timesa” ukazał się reportaż Marii Aspen 

71 Tamże.
72 M. Nadotti, Ismaeli continua a navigare, Roma 2002, [za:] R. Kapuściński, Autoportret..., 

s. 36–37.
73 Tamże, s. 40.
74 R. Kapuściński, Lapidarium IV, s. 90.
75 Tamże.
76 W. Wowra, Ciężkie życie nadwornego blogera ONZ, http://www.pardon.pl/artykul/1496/

ciezkie_zycie_nadwornego_blogera_onz.
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As Blogs Proliferate, a Gadfl y with Accreditation at the U.N.77, w którym opisuje 
pracę M. Lee. Nazwanie M. Lee końską muchą (gadfl y) nie jest może uprzej-
me, ale oddaje istotę charakteru blogera, który ciężko pracuje, by podzielić 
się z innymi swoimi opiniami. Każdego miesiąca jego blog czyta ponad 90 ty-
sięcy osób. Założył też stronę internetową innercitypress.org, na którą zagląda 
prawie 300 tysięcy osób78. 

M. Lee nie jest ani miły, ani uprzejmy. Swoją pracę traktuje bardzo poważ-
nie, jak przystało na dziennikarza internetowego. Z uporem docieka sedna 
spraw podczas rozlicznych konferencji prasowych. I nie ma dla niego znacze-
nia, czy jest to kolejna nudna rezolucja, ćwiczenia pożarowe w gmachu ONZ 
czy fi nansowe nadużycia79.

Do niedawna miał towarzysza swoich działań, także blogera, 73-letniego 
Pincasa Jawetza, który jednak stracił akredytację w Narodach Zjednoczonych, 
bowiem „zadawał za dużo pytań niezwiązanych z tematem konferencji”80. 
M.  Lee często dostrzega to, co „przegapiły” duże media. Pisał na przykład 
o tym, jak delegacja ukraińska „uhonorowała” ofi ary Czarnobyla, handlując 
wódką w hallu ONZ81.

Blogerzy przestali być traktowani jak nieszkodliwi pamiętnikarze. Tuyet 
Nguyen, korespondent niemieckiej agencji DPA, powiada, że „poważni blo-
gerzy swoimi działaniami rozszerzają zasięg informacji. A poza tym nie wi-
dzę żadnej różnicy między tym, co robi pan Lee, a tym, co my robimy”82. Nie 
wszyscy jednak są w swoich ocenach tak życzliwi dla M. Lee jak T. Nguyen. 
M.M. Brown, zastępca sekretarza generalnego ONZ, uważa, że „pan Lee za-
chowuje się pośród korpusu dziennikarzy akredytowanych przy Narodach 
Zjednoczonych z ostrożnością słonia w składzie porcelany”83. Wypowiedź za-
iste godna dyplomaty. Tenże jednak M.M. Brown, po kolejnych plotkach i nie-
sprawdzonych pogłoskach rozsiewanych przez M. Lee, a także po tym, jak kil-
ka razy zarzucił on przedstawicielom ONZ kłamstwo, nie wytrzymał i nazwał 
blogera „draniem” (jerk)84.

Z tą wiarygodnością M. Lee nie jest chyba jednak tak źle, bowiem w grud-
niu 2006 r. został wybrany do władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Akredyto-
wanych przy Narodach Zjednoczonych85. Sam M. Lee mówi o sobie, że zna 

77 M. Aspen, „New York Times”, 30 kwietnia 2007; http://www.nytimes.com/2007/04/30/
business/media/30blog.html?_r=3&hp&oref=slogin&oref=slogin; data dostępu: 12.10.2010.

78 Tamże.
79 Tamże.
80 W. Wowra, Ciężkie życie...
81 Tamże.
82 M. Aspen, „New York Times”.
83 Tamże.
84 Tamże.
85 Tamże.
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swoje miejsce w szeregu: „jestem uzupełnieniem (supplement), dodatkiem do 
głównego nurtu informacyjnego. Zajmuję się tymi przypadkami, których inni 
nie dostrzegają. I to pozwala mi czasami górować nad tymi, nawet największy-
mi mediami”.

Porównując postawę R. Kapuścińskiego i M. Lee, można by powiedzieć, że 
różni ich technologia, ale nie różni wrażliwość na krzywdę opisywanego świa-
ta. R. Kapuściński podróżował do krajów Trzeciego Świata, by opisać nędzę, 
rozpacz i nieszczęście mieszkających tam ludzi. M. Lee nie rusza się z Nowego 
Jorku, ale czyni dokładnie to samo. Założył dwa portale internetowe, na któ-
rych upomina się o prawa biednych ludzi w walce z gigantami komercyjnego 
świata – bankami. Stara się za pomocą własnych blogów bronić praw człowie-
ka. Wskazuje na rejony świata, w których nagminnie łamane są te właśnie pra-
wa. Wskazuje na przerażający los uchodźców z terenów objętych działaniami 
wojennymi. Narzędziami, którymi posługiwał się R. Kapuściński w obronie 
pokrzywdzonych ludzi, były jego reportaże i książki. Dla M. Lee są to wpisy 
na jego blogu i konferencje prasowe w ONZ, na których zadaje wciąż te same, 
niewygodne dla możnych tego świata, pytania. 

I właśnie ta wrażliwość na problemy opisywanego świata to jest chyba naj-
istotniejsza determinanta odróżniająca dziennikarza od media workera. W tym 
ujęciu zarówno R. Kapuściński, jak i M. Lee są dziennikarzami w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Jednakże to stwierdzenie nie unieważnia pytania o przy-
szłość zawodu dziennikarskiego jako takiego.

Przywoływani w tym rozdziale badacze P.J. Anderson i G. Ward, anali-
zując przyszłość zawodu dziennikarskiego, mają świadomość, że czynniki 
ekonomiczno-technologiczne będą wpływać niekorzystnie na informacyjne 
„zaspokajanie potrzeb demokratycznych”86. Piszą wręcz: „Nie mamy jeszcze 
niezbitych dowodów na to, że tzw. dziennikarstwo obywatelskie (np. w formie 
niezależnych blogów) będzie wystarczająco wiarygodnym i treściwym alter-
natywnym źródłem informacji, by »konsumenci« wiadomości zechcieli z nie-
go korzystać, aby zapełnić luki w wiedzy powstałe w wyniku nieadekwatnego 
funkcjonowania głównych dostarczycieli wiadomości”87. W tym przypadku 
diagnoza wspomnianych badaczy wydaje się słuszna. Jednakże otwarta po-
zostaje zasadnicza dziś kwestia dla przyszłości zawodu dziennikarskiego: co 
i kogo odbiorcy mediów uznają jutro za „głównego dostarczyciela wiadomo-
ści”? Odpowiedź na to pytanie przesądzi o przyszłości zawodu dziennikarskie-
go i zapewne rozstrzygnie dylemat: dziennikarz czy media worker?

86 J. Anderson, G. Ward, dz. cyt., s. 83.
87 Tamże.



8.  Strategie organizacji medialnych. 
Wartość dla odbiorców

8.1. Strategia a komunikacja marketingowa

Peter Doyle wskazuje, że dotychczasowa historia przemian gospodarczych 
może być rozpatrywana przez pryzmat trzech następujących po sobie epok. 
Pierwsza, epoka rolnicza, rozpoczęła się 10 tysięcy lat temu i zakończyła się 
w połowie XVIII w. Po niej nastąpiła epoka przemysłowa, która trwała do lat 
60. XX w., kiedy to rozpoczęła się epoka informacyjna. Poprzednie dwie epoki 
wyczerpały swoje możliwości rozwojowe. Epoka rolnicza w schyłkowej fazie 
obniżała standard życia. Nowy impuls rozwojowy dała industrializacja, która 
swoje możliwości rozwojowe zaczęła wyczerpywać w drugiej połowie XX w. 
I tu przeciwdziałaniem dla obniżenia standardu życia było wejście w epokę 
informacyjną1. Wyznacznikami, które menedżerowie winni uwzględnić w tej 
nowej epoce informacyjnej przy konstruowaniu strategii działania, są2:

1.  globalizacja rynków,
2.  zmiana struktury przemysłu,
3.  rewolucja informacyjna,
4.  rosnące oczekiwania klientów.

Jest wiele defi nicji odnoszących się do strategii. Dla niniejszych rozwa-
żań użyteczna wydaje się być następująca: „Strategia to określenie głównych, 
długofalowych celów fi rmy i przyjęcie takich kierunków działania oraz taka 
alokacja zasobów, które są konieczne do zrealizowania celów”3. Innymi słowy, 
strategia to plan wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa w celu uzyskania 
przewagi konkurencyjnej4. Przytoczone defi nicje wydają się być użyteczne 
także dla analizy strategii organizacji medialnych.

1 P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 6.
2 Tamże.
3 A.D. Chandler, Strategy and Structure. Chapter in the History of the American Industrial 

Enterprise, MIT Press, Cambridge 1978, s. 13.
4 P. Doyle, dz. cyt., s. 12.
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Media we współczesnym świecie poddane są rozlicznym procesom, któ-
re siłą rzeczy wyznaczają strategie ich działań. Są to przede wszystkim pro-
cesy cyfryzacji i konwergencji. W przypadku mediów elektronicznych proces 
przechodzenia z obróbki sygnału analogowego na cyfrowy oraz przejście z na-
dawania analogowego na cyfrowe nie jest tylko prostą zmianą technologii, 
ale głęboką przemianą, o której ostatecznych rezultatach trudno dziś wyro-
kować. To przede wszystkim umiejętność wykorzystania właściwości nowe-
go zasobu (była o tym wcześniej mowa wielokrotnie), jakim jest informacja. 
Konwergencja będąca niejako pochodną procesu cyfryzacji powoduje gwał-
towną mediamorfozę mediów, której ostatecznego kształtu także nie sposób 
dziś przewidzieć. Kolejnym czynnikiem, który musi być uwzględniany przez 
zarządzających organizacjami medialnymi, są rosnące wymagania odbior-
ców, tworzenie wartości, których oni oczekują. Za każdym razem wymaga to 
podejmowania decyzji, których konsekwencje będą przesądzać o obecnych 
i przyszłych losach organizacji, podejmowanie bowiem decyzji należy do naj-
ważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych czynności ludzkich. Uczestnicy 
rynku, stale podejmując decyzje, znajdują się w polu rozwoju wyznaczonym 
przez szanse i zagrożenia5. To zaś kieruje menedżera w stronę analizy strate-
gicznej. Jedną z najpopularniejszych technik analizy strategicznej jest SWOT, 
czyli badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń, przed 
którymi stoi. Podstawą zrozumienia tego, co będzie się działo w przyszłości, 
jest bowiem wiedza o tym, co dzieje się dziś6. Zadaniem analizy SWOT jest 
„zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób wszystkich informacji, 
które będą miały decydujący wpływ na przyszłe wybory strategiczne”7.

P.F. Drucker uważa, że 90% problemów, którymi zajmuje się organizacja, 
jest natury ogólnej. Jedynie 10% stanowi o jej specyfi ce. Właśnie ona decyduje 
o tym, jakie cele i jaka misja są nadrzędne w danej organizacji, bo to one będą 
decydować o obraniu strategii działania, ona zaś wyznaczy kształt danej orga-
nizacji, jej strukturę i zadania8. P.F. Drucker twierdzi wręcz, że „strategia pole-
ga na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeżeli jest to konieczne”9. 
W tym jego myśleniu o strategii charakterystyczne jest ujęcie systemowe.

Józef Penc zauważa, że „w podejściu systemowym przedsiębiorstwo stara 
się kojarzyć potrzeby marketingowe i technologiczne, ekologiczne i huma-

5 A. Styś, Marketing usług, PWE, Warszawa 2003, s. 16.
6 K. Obłój, M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, [w:] Zarządzanie. Teoria i prakty-

ka..., s. 139.
7 W. Kowal, Analiza sytuacji, [w:] R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowa-

nie marketingowe, red. A. Styś, PWE, Warszawa 1997, s. 161.
8 Por.: P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku..., s. 7; S. Tilles, How to Evaluate Corporate 

Strategy, „Harvard Business Review” 1963, 7–8.
9 P.F. Drucker, Th e Practice of Management, Harper and Row, New York 1954, s. 17.
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nistyczne, gdyż kompleksowe i możliwie pełne ich zaspokajanie warunkuje 
jego sprawność wewnętrzną, efektywność rynkową i korzystny wizerunek”10. 
Zanim zostaną wskazane strategie, do których najczęściej odwołują się orga-
nizacje medialne, istotne jest zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy 
zarządzaniem a strategią.

Przez długi czas dominującym podejściem w kwestiach dotyczących zarzą-
dzania było podejście marketingowe, wedle którego zarządzanie „jest to proces 
planowania i realizacji pomysłów kształtowania cen, promocji i dystrybucji 
towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczeki-
wania docelowych grup klientów i organizacji”11. Z ogólnej koncepcji marke-
tingu wynika, że zarządzanie marketingowe12 jest wyspecjalizowaną dziedziną 
zarządzania przedsiębiorstwem, która obejmuje całokształt decyzji i działań 
związanych z kształtowaniem i eksploatacją rynków zbytu jako podstawowego 
źródła przychodów przedsiębiorstwa13.

Każda organizacja prędzej czy później musi stanąć w obliczu dwóch pod-
stawowych problemów:

1. coraz wyższych wymagań ze strony konsumentów,
2.  nadmiernych kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

Jednym z użytecznych narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu tych prob-
lemów może być marketing partnerski14. Pojęcie to jest znacznie szersze niż 
utrzymywanie dobrych relacji z klientami. Pod tym pojęciem rozumie się takie 
działania przedsiębiorstwa, które mają na celu stworzenie trwałych, efektyw-
nych kosztowo powiązań z indywidualnymi klientami, prowadzących do wza-
jemnych korzyści15. Nadrzędna dewiza tego rodzaju marketingu jest taka, że 
sztuką nie jest sprzedać, ale zatrzymać klienta przy danej marce, by nie odszedł 
on do konkurencji. Modelem opisującym takie działanie jest win-win situa-
tion, to znaczy taka sytuacja, w której obie strony (sprzedający i kupujący) po 
dokonaniu transakcji są przekonane, że zrobiły dobry interes16.

Zasadniczą rolę w marketingu partnerskim odgrywają technologie infor-
macyjne, bowiem głębokie zmiany w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami 
a ich klientami były możliwe jedynie dzięki rewolucji w zakresie gromadze-

10 J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 19.
11 Ph. Kotler, dz. cyt., s. 11.
12 Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 277–278.
13 Tamże.
14 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wyd. ABC, 

Warszawa 1998, s. 237.
15 Por. D. Shani, S. Chalasani, Expoliting Niches Using Relationship Marketing, „Journal 

of Consumer Marketing” 1992, s. 32–42.
16 M. Rydel, Komunikacja jako element marketingu, [w:] Komunikacja marketingowa, red. 

M. Rydel, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 16.
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nia danych marketingowych. Obecnie konsumenci i przedsiębiorcy uczestni-
czą w dwóch typach rynków: w rynku tradycyjnym, na którym spotykają się 
fi zyczne osoby sprzedawców i nabywców, oraz w tzw. przestrzeni rynkowej, 
opartej na elektronicznym przepływie informacji. Dziś klient może pójść do 
banku i dokonać przelewu lub skorzystać z takiej samej usługi świadczonej 
w trybie online17. Niezależnie od rodzaju rynku zachowania jego uczestników 
wymagają szczególnego systemu informacji marketingowej. System ten zaś de-
terminuje proces zarządzania przedsiębiorstwem18.

Zintegrowana komunikacja marketingowa (IMC – ang. Integrated Marketing 
Communication) – to z kolei zarządzanie dialogiem fi rmy z jej otoczeniem ryn-
kowym19. Zintegrowana komunikacja marketingowa jest zatem pojęciem szer-
szym niż promocja. Komunikacja marketingowa to spójny, jednolity, skoordy-
nowany obraz fi rmy i jej oferty przekazywany otoczeniu. Wprowadzeniem IMC 
zainteresowanych jest wiele fi rm. Jednak – jak wykazały badania przeprowadzo-
ne w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych 
– tylko wysiłki jednej trzeciej fi rm zostały uwieńczone powodzeniem. Przyczyną 
nieskutecznego wprowadzania IMC był najczęściej brak wiedzy.

Inni badacze są zdania20, że jedną ze „słabości” marketingu jest zbyt in-
strumentalne traktowanie samej koncepcji marketingu, tzn. sprowadzenie ca-
łej rzeczy jedynie do badania rynku i pożądanych zachowań konsumenckich, 
a zapominanie o osobach, które te działania wykonują i od których zależy po-
wodzenie przedsięwzięć gospodarczych. Niektórzy naukowcy, jak choćby Piotr 
Płoszajski21, zwracają uwagę na to, że „menedżerowie jutra” będą pracować 
w organizacjach nowego typu: „odchudzonych”, w większym stopniu opartych 
na pracy zespołów bardziej związanych z klientami i dostawcami, o płaskiej 
strukturze, elastycznych, zorientowanych na jakość, o globalnej orientacji dzia-
łania. Kłopot polega jednak na tym, że choć wszyscy przeczuwają nadchodzącą 
rewolucję organizacyjną, to nikt tak naprawdę nie wie, jak organizacje przy-
szłości będą wyglądać. Współczesne uczelnie powinny więc uczyć przyszłych 
menedżerów odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie ma. Niektóre wszakże 
elementy tego przyszłego obrazu wydają się być dość wyraziste22:

1.  Dominować będą organizacje typu posthierarchicznego, o horyzontal-
nej strukturze składającej się z grup zadaniowych. Szefowie średniego 

17 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, dz. cyt., s. 231.
18 A. Styś, Aspekty marketingowe systemów informacji w przedsiębiorstwie, [w:] Teoria i prak-

tyka marketingu, materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Marketingu 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 9.

19 Ch. Fill, Marketing Communications, Prentice Hill, London 1999, s. 13.
20 I. Durlik, Inżynieria zarządzania, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1998, s. 198.
21 P. Płoszajski, Wprowadzenie do zarządzania, Wyd. SGH i GIG, Warszawa 2000, s. 11.
22 Tamże, s. 12.



181Strategie organizacji medialnych. Wartość dla odbiorców 

szczebla będą rozdzielać zasoby i wiedzę wśród samodzielnych pracow-
ników określających swoje własne zadania. Pojawią się zatem zupełnie 
nowe zawody, jak szef procesów organizacyjnych czy główny specjalista 
ds. wiedzy.

2.  Straci sens większość fałszywych dylematów „wczorajszego” zarządza-
nia i edukacji menedżerskiej, takich jak: sztab czy linia, centralizacja czy 
decentralizacja, zadania czy ludzie, koszt czy jakość, specjalizacja czy 
integracja etc.

3.  Na rynku rozszerzać się będzie rewolucja „mass customizing”, znosząca 
tradycyjne podziały na towary masowe i na zamówienie, a „sympatycz-
ność fi rmy” stanie się ważnym, piątym elementem marketingu mix.

4.  Świat gospodarczy i organizacyjny wytworzy i będzie energicznie roz-
budowywał zupełnie nowy poziom swego funkcjonowania – poziom 
wirtualny. Poruszanie się na tym poziomie wymagać będzie umiejętno-
ści myślenia w kategoriach cyberprzestrzeni23.

P.F. Drukcer uważa, że innowacyjność jest podstawowym warunkiem roz-
woju każdego przedsiębiorstwa, innowacje bowiem stwarzają zupełnie nowe 
możliwości wykorzystywania zasobów (szerzej była o tym mowa w rozdzia-
le  3) oraz tworzenia bogactwa24. Innowacyjność w organizacji winna być 
wpisana w jej struktury i procesy, a nie tylko być przejawem spontanicznego 
działania. Jedynie wówczas powstają wartości, które mogą dać przewagę danej 
organizacji nad jej rynkowymi konkurentami.

8.2. Medialny łańcuch wartości

Koncepcję „łańcucha wartości” (value chain) opracował Michael E. Porter25, 
określając „wartość” jako sumę przychodów fi rmy, która jest funkcją ceny 
oferowanego produktu i ilości sprzedanych towarów. Analiza opiera się na 
wartościach, a nie na kosztach. Według tej koncepcji źródłem przewagi kon-
kurencyjnej fi rmy jest nie tyle jej sprawność jako całości, lecz synergiczna 
suma poszczególnych sprawności podejmowanych przez organizację (por. Ry-
sunek 10. Łańcuch wartości M.E. Portera). Każde z działań podejmowanych 
przez organizację ma swój wkład w jej pozycję na rynku26.

23 Dla przykładu, we Francji zawieszony przez papieża biskup Gaillot stworzył pierwszą 
w dziejach „wirtualną parafi ę”, mającą „wirtualnych wiernych”.

24 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
25 Tamże, s. 135.
26 Tamże, s. 157.
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T. Kowalski, biorąc za punkt wyjścia łańcuch M.E. Portera, zaproponował 
„łańcuch wartości” w mediach, uznając go za pożyteczny dla analizy organi-
zacji medialnych. Wyodrębnił trzy fazy wytwarzania produktu medialnego27: 
1. produkcja, 2. tworzenie pakietów, 3. rozpowszechnianie (por. Rysunek 11. 
Łańcuch wartości w mediach).

Produkcja to tworzenie zawartości mediów. Jest to rezultat pracy dzien-
nikarzy, reżyserów, autorów scenariuszy, scenografów, producentów, słowem, 
osób, które zaliczane są do zawodów twórczych. Na tym etapie realizowane są 
podstawowe funkcje mediów: informacyjna i rozrywkowa28. Celem twórczych 
działań w tej fazie jest przekształcenie pracy i własności intelektualnej w dobro 
(audycja, artykuł, transmisja etc.), które zaakceptują odbiorcy29.

Kolejnym etapem jest składanie poszczególnych elementów (dóbr medial-
nych) w pakiety (poszczególne audycje składają się na program radiowy czy 
telewizyjny, artykuły składają się na czasopismo etc.). T. Kowalski wskazuje, że 

27 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku..., s. 44.
28 Wydaje się, że powinno się do tych dwóch funkcji mediów wskazanych przez T. Ko-

walskiego dołożyć co najmniej jeszcze jedną: edukacyjną, która wskazywana jest przez wielu 
badaczy mediów w ślad za „ojcami” mediów elektronicznych: Davidem Sarnoff em i Johnem 
Reithem.

29 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku..., s. 44.

Rysunek 10. Łańcuch wartości M.E. Portera
Źródło: K. Obłój, M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, 
red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 157.
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na tym etapie występuje efekt synergii, czyli uzyskanie wartości większej niż 
wynikałoby to z prostego zsumowania elementów składowych30.

W ostatniej fazie następuje rozpowszechnianie, czyli dostarczanie goto-
wych produktów i usług medialnych odbiorcom. Rynek oferuje wielość sposo-
bów i kanałów dystrybucji dóbr medialnych31.

T. Kowalski podkreśla, że o sile łańcucha wartości medialnych decyduje 
jego najsłabsze ogniwo. Jego zdaniem: „Zawartość medialna nie przedstawia 
żadnej wartości rynkowej, dopóki nie znajdzie się w kanale dystrybucji, z ko-
lei sieć rozpowszechniania nie ma wartości bez zawartości, którą można udo-
stępnić i oferować audytorium”32. Tenże autor wskazuje, że z ekonomicznego 
punktu widzenia żadnej z omawianych faz nie można przypisać wartości nad-
rzędnej, co może wydać się szokujące zwłaszcza twórcom zawartości33.

A.B. Albarran zwraca uwagę, że tradycyjny łańcuch wartości w mediach 
składał się z czterech elementów34: 1. tworzenia zawartości (content creation), 
2. produkcji (production), 3. dystrybucji (distribution), 3. prezentacji/emisji 
(exhibition). Por. Rysunek 12. Tradycyjny łańcuch wartości w mediach.

Według A.B. Albarrana tworzenie zawartości, w przypadku telewizji czy 
fi lmu, zaczyna się na ogół od napisania scenariusza. Produkcja „zawartości 
medialnej” odbywa się w gazetach, magazynach, kampaniach radiowych, te-
lewizyjnych czy fi lmowych. Dystrybucja dokonuje się poprzez rozmaite sieci 
(radiowe, telewizyjne, sieć kiosków, dystrybutorów etc.). Tradycyjne prezenta-
cje medialne odbywały się w teatrach i kinach, potem w domach za sprawą od-
biorników radiowych czy telewizyjnych35. Rozwój nowych mediów znacznie tę 
paletę prezentacyjno-emisyjną rozszerzył.

30 Tamże, s. 44–45.
31 Tamże, s. 45.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 A.B. Albarran, Th e Transformation of the Media and Communication Industries, Media 

Markets Monographs, issue 11, Universidad de Navarra, Pamplona 2010, s. 35.
35 Tamże.

Rysunek 11. Łańcuch wartości w mediach
Źródło: T. Kowalski, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wyd. Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2006, s. 44.
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Lucy Küng zaś twierdzi, że przemysł medialny nie jest monolitem, zatem nie 
da się stworzyć jednej, wspólnej strategii dla wszystkich medialnych branż36. 
Stąd zaproponowane przez nią rozmaite łańcuchy wartości dla różnych branż 
medialnych. Dla branży czasopism składa się on z sześciu elementów (por. Ry-
sunek 13. Łańcuch wartości w branży czasopism).

Łańcuch wartości w branży telewizyjnej składa się jedynie z trzech og-
niw i charakteryzuje dużym stopniem integracji pionowej. To łańcuch, który 
w praktycznie niezmienionym kształcie przetrwał wiele dziesiątków lat. Przy-
czyną tego stanu rzeczy była dominująca rola mediów krajowych i stosunko-
wo stabilna baza techniczna37 (por. Rysunek 14. Tradycyjny łańcuch wartości 
w branży telewizyjnej).

Postępująca liberalizacja rynku telewizyjnego oraz osiągnięcia technicz-
ne sprawiły, że zwiększyła się liczba dostępnych kanałów. Pojawiły się usługi 
subskrybowane, a zarządzanie nimi przyczyniło się do powstania komunikacji 
bardziej przyjaznej dla użytkowników. Zmieniły się też preferencje widzów. 
Czynniki te spowodowały fragmentację widowni i zwiększyły różnorodność 
sposobów fi nansowania, co odbiło się na łańcuchu wartości w branży telewi-
zyjnej38 (por. Rysunek 15. Łańcuch wartości kształtujący się w branży telewi-
zyjnej).

W branży fonografi cznej łańcuch wartości stworzony przez L. Küng jest, 
podobnie jak w przypadku czasopism, sześcioelementowy (por. Rysunek 16. 
Łańcuch wartości w branży fonografi cznej), choć w swej istocie jest w wielu 
elementach tożsamy z branżą wydawania książek.

Warto też pamiętać, że wartość dodana w mediach jest nie tylko efektem 
faz wyznaczanych przez poszczególne elementy łańcucha wartości, ale także 
rozmaitych innych procesów prawnych i rynkowych. W poprzednich rozdzia-
łach wskazano, że rynek mediów elektronicznych jest rynkiem regulowanym, 

36 L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 
2010, s. 143.

37 Tamże, s. 78.
38 Tamże.

Rysunek 12. Tradycyjny łańcuch wartości w mediach
Źródło: A.B. Albarran, Th e Transformation of the Media and Communication Industries, Media Mar-
kets Monographs, issue 11, Universidad de Navarra, Pamplona 2010, s. 35.
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Rysunek 13. Łańcuch wartości w branży czasopism
Źródło: L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 67.

Rysunek 14. Tradycyjny łańcuch wartości w branży telewizyjnej
Źródło: L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 78.

Rysunek 15. Łańcuch wartości kształtujący się w branży telewizyjnej
Źródło: L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 79.

ze względu na rzadkość dobra, które jest jego podstawą – częstotliwości na-
dawczych. Dla przykładu telewizja Polsat w momencie uzyskania koncesji na 
nadawanie sygnału telewizyjnego drogą naziemną (5 października 1993 r.) 
w sposób istotny zwiększyła swoją wartość. Wzrost wartości fi rmy zawsze 
stwarza nowe możliwości dla danego przedsiębiorstwa, zwłaszcza możliwości 
rozwoju, które na ogół są odpowiedzią na nowe potrzeby odbiorców.
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P.F. Drucker podkreśla, że podstawą „szerszego pojęcia zarządzania powin-
ny być wartości i potrzeby klientów”39. Bierze się to z zasady, że „równie ważni, 
o ile nie ważniejsi od obecnych, są potencjalni klienci, którzy jeszcze nie zo-
stali przekonani do oferowanych im usług i produktów”40. Według Druckera 
zarządzanie przez wyznaczanie celów i samokontrolę może być nazywane „fi -
lozofi ą” zarządzania41.

Wspomniany na wstępie tego rozdziału P. Doyle proponuje, by korzystać 
z teoretycznych założeń komunikacji opartej na wartości42. Doyle odnosi swo-
ją koncepcję do przedsięwzięć biznesowych, ale wydaje się, że idea ta mogła-
by zostać zaadaptowana także do organizacji non profi t czy przedsiębiorstw 
publicznych. Rysunek 17 przedstawia model komunikacji opartej na wartości.

W monografi i Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, 
modele43 wskazano na koszty dostarczania wartości, zwłaszcza w publicznych 
organizacjach medialnych, w przypadku których zastosowanie mogłoby mieć 
pięć wskaźników efektywności, użytecznych dla zarządzania strategicznego44:

1.  kluczowy wskaźnik efektywności (Key Performance Indicators – KPI),
2.  zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard – BSC),
3.  rachunek kosztów działań (Activity Based Costing – ABC),
4.  mierzenie efektywności poprzez zarządzanie celami (stosowane przez 

BBC).

39 P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI w...., s. 29.
40 Tamże, s. 28.
41 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera..., s. 192.
42 P. Doyle, dz. cyt., s. 347.
43 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne, s. 114–121.
44 J. Bochenek, Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce. Wartość za pieniądze – czyli jak 

mierzyć realizację misji i efektywność funkcjonowania mediów publicznych, Andersen Business 
Consulting, 2006, s. 8–31 oraz www.bbcgovernors.co.uk.

Rysunek 16. Łańcuch wartości w branży fonografi cznej
Źródło: L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 109.
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Na potrzeby niniejszych rozważań omówiono wskaźniki drugi i czwarty.
Zrównoważona karta wyników (BSC) opiera się wyznaczeniu strategicz-

nych kierunków zarządzania w mediach publicznych i systemie kontroli za-
rządczej45 (por. Rysunek 18. Strategiczne kierunki zarządzania w mediach 
publicznych oraz Rysunek 19. System kontroli zarządczej – zarządzanie stra-
tegiczne). W przypadku stosowania miernika BSC kontrola efektywności od-
bywa się na dwóch poziomach: strategicznym i operacyjnym. W pierwszym 
przypadku efektywność jest badana na poziomie wyznaczonym misją fi rmy 
oraz jej strategią. W drugim za pomocą mierników efektywności analizowany 
jest proces planowania i kontroli.

BBC jest uważana (i nie bez racji) za swoisty wzorzec nadawcy publicznego. 
Korporacja ta swą wysoką jakość zawdzięcza w dużym stopniu procedurom, 

45 Tamże, s. 8–31.

Rysunek 17. Model komunikacji opartej na wartości
Źródło: P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 347.
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Rysunek 18. Strategiczne kierunki zarządzania w mediach publicznych
Źródło: J. Bochenek, Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce. Wartość za pieniądze – czyli jak 
mierzyć realizację misji i efektywność funkcjonowania mediów publicznych, Andersen Business Con-
sulting, 2006, s. 12.

Rysunek 19. System kontroli zarządczej – zarządzanie strategiczne
Źródło: J. Bochenek, Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce. Wartość za pieniądze – czyli jak 
mierzyć realizację misji i efektywność funkcjonowania mediów publicznych, Andersen Business Con-
sulting, 2006, s. 13.
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które precyzyjnie opisują tworzenie i przebieg poszczególnych procesów w sa-
mej organizacji.

BBC ma trzy główne cele46:

1.  zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa,
2.  wdrożenie i realizację strategii,
3.  odpowiedzialność i raportowanie.

Pod pojęciem „zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa” rozumie się 
kwartalną i roczną ocenę osiągnięć, analizowanie i defi niowanie podstawowych 
problemów, wyznaczanie i monitorowanie celów rocznych, a także doroczny 
przegląd kadry pracowniczej, którego wynikiem są awanse, nagrody i ewentu-
alne zwolnienia47.

W BBC opracowuje się strategię raz na pięć lat, ale co roku oceniany jest 
stopień realizacji przyjętej strategii oraz dokonuje się analizy SWOT. W razie 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk strategia jest aktualizowana48. Właściwy 
przebieg opisanych procesów zwiększa wartość fi rmy.

Zgodnie z trzecim podstawowym celem każdego roku zarząd BBC składa 
BBC Trust49 i brytyjskiemu parlamentowi sprawozdanie z rocznej działalności. 
Dokument jest właściwie rozliczeniem przyjętej strategii programowej oraz 
rzetelnym rozliczeniem się z otrzymanego abonamentu.

W przypadku BBC algorytm przyjętych działań jest następujący: misja wy-
znacza cele i wyzwania strategiczne, te z kolei obszary najważniejsze, które są 
analizowane za pomocą wskaźników50. W przypadku efektywnego zarządzania 
celami w publicznym przedsiębiorstwie medialnym jego istotą jest powiązanie 
misji z celami strategicznymi. Obrazuje to Rysunek 20. Misja BBC powiązana 
z celami strategicznymi.

Wydaje się, że z punktu widzenia zarządzania, a właściwie jego efektywno-
ści, istotne jest, by traktować wysokie koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa 
jako skutek, a nie przyczynę niskiej efektywności. Podniesienie efektywności 
to zmiana procesów, funkcjonowania, wreszcie sposobu myślenia kadry me-
nedżerskiej i całej załogi. Temu służą między innymi strategie działania przed-
siębiorstw medialnych.

46 Zob. http://www.bbc.co.uk/.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 W 2007 r. zmieniono strukturę zarządczą BBC; Radę Gubernatorów zastąpiło BBC Trust, 

dwunastoosobowe ciało nadzorcze, które ma sprawować kontrolę w imieniu społeczeństwa nad 
BBC. Kandydatów do BBC Trust proponuje rząd.

50 Zob. http://www.bbc.co.uk/.
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W 2010 r. trójka badaczy mediów, reprezentujących różne ośrodki nauko-
wo-dydaktyczne: S. Jędrzejewski (KUL, Akademia im. Leona Koźmińskiego), 
Jan Beliczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz autor niniej-
szych rozważań (Uniwersytet Jagielloński) przygotowała pionierski na polskim 
gruncie naukowym projekt badawczy zatytułowany „Radio jako organizacja 
tworząca wartości dla klienta w warunkach konwergencji medialnej”. Jego ce-
lem było przedstawienie koncepcji radia jako organizacji tworzącej wartość 
dla najważniejszych klientów: radiosłuchaczy oraz reklamodawców. Autorzy 
projektu chcieli także odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu zjawisko 
konwergencji medialnej wpływa na wartość produktu radiowego, oferowane-
go słuchaczom i reklamodawcom? Podjęte w projekcie problemy zamierzano 
zbadać poprzez syntezę takich koncepcji teoretycznych, jak: teoria wartości 
w marketingu, teoria konwergencji medialnej, teoria zachowań konsumenta. 

W projekcie miała zostać dokonana próba zdefi niowania kreowanych 
przez organizację radiową wartości dla klienta, tj. słuchaczy i reklamodawców, 
oraz określone determinanty tworzenia tej wartości w warunkach konwergen-

Rysunek 20. Misja BBC powiązana z celami strategicznymi
Źródło: J. Bochenek, Przyszłość mediów elektronicznych w Polsce. Wartość za pieniądze – czyli jak 
mierzyć realizację misji i efektywność funkcjonowania mediów publicznych, Andersen Business Con-
sulting, 2006, s. 21–22.
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cji medialnej, a następnie proponowano zaprezentowanie systemu zarządza-
nia wartością dla klienta w organizacji radiowej. Projekt miał się zakończyć 
prezentacją badań empirycznych w zakresie oceny wartości produktu radio-
wego przez słuchaczy radia i reklamodawców w Polsce. Niestety, nie uzyskał 
on wsparcia fi nansowego ministerstwa. Być może dlatego, że radio wydaje się 
wielu osobom medium będącym w zaniku, a tymczasem wzrost liczby sta-
cji radiowych na świecie oraz wzrost przychodów sektora radiowego w ciągu 
ostatnich 20 lat jednoznacznie dowodzi, że radio jako środek przekazu, ale 
i jako branża przemysłu medialnego nadal się rozwija. 

8.3. Tworzenie wartości w organizacjach medialnych

Ostatnie lata przyniosły zmiany w sposobie oceny pracy menedżerów. Wie-
le przedsiębiorstw jako nadrzędne kryterium oceny strategii i skuteczności 
kadry kierowniczej przyjęło kryterium wzrostu wartości dla udziałowców. 
Opiera się ono na założeniu, że strategie winny być oceniane przez pryzmat 
zwrotu z inwestycji dla udziałowców. Narzędziem, które temu służy, jest anali-
za wartości dla udziałowców (shareholder value analysis – SVA)51. Oczywiście 
w epoce informacyjnej analiza odnosząca się jedynie do wartości material-
nych nie ma większego sensu, głównym bowiem źródłem wartości są aktywa 
niematerialne. Wartość kreuje pomysł, inwencja, posiadana informacja. Dla 
zobrazowania tego wystarczy odwołać się do przykładu fi rmy Dell Computer 
Corporation założonej w 1984 r. przez Michaela Della, usuniętego z uniwersy-
tetu dziewiętnastolatka. W 2000 r. wartość jego fi rmy wyniosła 20 miliardów 
dolarów. Jego komputery nie wyróżniały się niczym nadzwyczajnym, ale Dell 
wymyślił nowy sposób sprzedaży. Zrezygnowano z kosztownej sieci dilerskiej 
na rzecz sprzedaży bezpośredniej, co przyniosło fi rmie znaczną przewagę kon-
kurencyjną52. Szczególne możliwości w dziedzinie pomnażania wartości daje 
Internet. Pod koniec lat 90. XX w. dom maklerski Charles Schwab udostępnił 
inwestorom globalny serwis dilerski. Ten odważny krok spowodował, że w cią-
gu roku wartość fi rmy wzrosła trzykrotnie53.

Założona w 1995 r. internetowa księgarnia Amazon.com, mimo że w pierw-
szych pięciu latach nie zanotowała zysku, to jej wartość w 2000 r. została wy-
ceniona na 20 miliardów dolarów, czyli większą niż wszystkich innych amery-
kańskich sprzedawców książek razem wziętych54.

51 P. Doyle, dz. cyt., s. 23.
52 J. Magretta, Th e Power of Virtual Integration (an interview with Michael Dell), „Harvard 

Business Review”, March/April 1998, s. 72–85.
53 P. Doyle, dz. cyt., s. 17.
54 Tamże, s. 18.



192 Część III

W 2010 r. ukazała się wielce interesująca monografi a R.G. Picarda zatytu-
łowana Kreowanie wartości a przyszłość organizacji medialnych (Value Cre-
ation and the Future of News Organizations)55. Dla jasności wywodu przy-
jęto założenie, że te organizacje medialne, które dostarczają produktów lub 
usług informacyjnych, będziemy nazywać mediami informacyjnymi (news 
organization)56. Następna sprawa, która będzie wymagać doprecyzowania, to 
metody kreowania wartości, zwłaszcza w mediach informacyjnych.

Większość prac odnoszących się do strategii kreowanej na wartości wska-
zuje na cztery podejścia, wedle których strategia może się opierać na57:

1.  zasobach,
2.  organizacji,
3.  transakcjach,
4.  innowacyjności.

Zasoby, będące w posiadaniu fi rmy, tworzą wartość w momencie, w któ-
rym osiągane jest zadowolenie klientów przy cenach oferowanych produktów 
niższych niż u konkurentów lub gdy oferowane produkty odbierane są przez 
konsumentów jako odmienne od tych, które oferują konkurenci58. Jednakże 
nie wszystkie fi rmy konkurują na równych zasadach, bowiem o pozycji ryn-
kowej decydują zarówno posiadane zasoby, jak i wielkość samej fi rmy. W Pol-
sce wciąż pozycję dominującą posiada telewizja publiczna, właśnie ze względu 
na dostęp do archiwów zawierających programy, które zostały wytworzone 
w czasach realnego socjalizmu (rozmaite seriale, fi lmy telewizyjne, teatry te-
lewizji, kabarety etc.) oraz ze względu na wielkość. Większe fi rmy mogą sobie 
pozwolić na formułowanie bardziej ogólnych strategii oraz przyjmować wię-
cej kierunków działania. Mniejsze fi rmy muszą realizować strategie bardziej 
ukierunkowane59.

Warto też zwrócić uwagę, że podstawowe znaczenie dla tworzenia wartości 
mają umiejętności kadry menedżerskiej. Jej decyzje bowiem wpływają w prze-
możnym stopniu na powstawanie produktu, który będzie satysfakcjonujący 

55 Por. R.G. Picard, Value Creation and Future of News Organizations (Why and How Jour-
nalism Must Change to Remain Relevant in the Twenty-fi rst Century), Media XXI, Barcelona/Se-
villa 2010.

56 Por. tamże, s. 32 i nast.
57 Por. B. Wernerfelt, A Resource-based View of the Firm, „Strategic Management Journal” 

1985, 5, s. 171–180; R. Rumelt, Toward a Strategic Th eory of the Firm, [w:] Competitive Strategic 
Management, red. R. Lamb, Prentice Hall, New York 1984; J. Barney, Firm Resources and Su-
stained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, 17, s. 99–120; R. Amit, Ch. Zott, 
Creation in E-business, „Strategic Management Journal” 2001, 22, s. 493–520.

58 R.G. Picard, Value Creation..., s. 65.
59 P. Wright, A Refi nement of Porter’s Strategies, „Strategic Management Journal” 1987, 

8 (1), s. 93–101.
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dla odbiorców60. W fi rmach medialnych często o przyjętej strategii działania 
decydują zasoby ludzkie. Najcenniejsze są osobowości medialne, które mene-
dżerowie potrafi ą przyciągnąć do fi rmy. Lepsi dziennikarze będą tworzyć lep-
sze teksty, lepsze audycje, a w rezultacie powstanie lepsza wartość użyteczna 
dla klienta. To wyznacza w dużym stopniu działania menedżerów medialnych, 
o czym była mowa w poprzednim rozdziale.

Kolejnym podejściem do tworzenia strategii jest podejście organizacyjne, 
według którego kreowanie wartości pojmuje się jako funkcję wzrostu siły ryn-
kowej i wydajności. Tworzenie wartości może być też rezultatem kontrolowa-
nia kosztów61.

Innowacja, będąca podstawową przesłanką kolejnego podejścia strate-
gicznego, jest rozumiana najczęściej jako czynnik, który wywołuje zmianę. 
Zmiana burzy dotychczasowy porządek w fi rmie i zastępuje go nowym. In-
nowacja może odnosić się zarówno do technologii, jak i struktury oraz proce-
sów. Zmiana innowacyjna na ogół sprzyja oszczędnościom, a te generowaniu 
większej wartości, niż czynią to konkurenci62. W literaturze przedmiotu roz-
ważania dotyczące strategii na ogół koncentrują się na wytwarzaniu różnorod-
nych (heterogenicznych) produktów – często chronionych patentami – które 
cechują się zaletami trudnymi do skopiowania przez konkurencję. Tymczasem 
media informacyjne rzadko odwołują się do strategii stosowanych przez fi rmy 
tworzące wartości na podstawie produktów heterogenicznych. Media przeja-
wiają tendencję do jednoczesnego wprowadzania podobnych technologii, a to 
powoduje, że mediom informacyjnym trudno jest stworzyć produkty jedyne 
w swoim rodzaju, które wyróżniałyby je (w sensie tworzenia wartości) od tych 
oferowanych przez konkurencję. Wydaje się zatem, że tym, co jest decydujące 
w przypadku mediów informacyjnych, jest szybkość dostawy, na co jednak 
wszystkie media informacyjne są nastawione. Dlatego też żadna z organizacji 
medialnych, zajmujących się dostarczaniem informacji, nie może uznać czyn-
nika „szybkości” za istotną przesłankę przyczyniającą się do zwiększenia jej 
wartości. Praktyka badawcza to potwierdza63, stąd wniosek, że ogólne zasady 
odnoszące się do tworzenia strategii biznesowych w przypadku mediów in-
formacyjnych są mało przydatne. Wytwórcy serwisów informacyjnych winni 

60 C. Bowman, V. Ambrosini, Value Creation Versus Value Capture. Towards a Coherent 
Defi nition of Value in Strategy, „British Academy of Management” 2000, 11, s. 1–15.

61 O.E. Williamson, Transaction Cost Economies. Th e Governance of Contractual Relations, 
„Journal of Law and Economics” 1979, 22, s. 233–261; O.E. Williamson, Strategizing, Econo-
mizing and Economic Organization, [w:] Fundamental Issues in Strategy, red. R.P. Rumelt, 
D.E. Schnedel, D.J. Teece, Harvard Business School, Boston 1994, s. 233–261.

62 Por. D. Besanko, D. Dranove, M. Shanley, Exploiting a Cost Advantage and Coping with 
a Cost Disadvantage, „Management Science” 2001, 2, s. 221–235.

63 R.G. Picard, Value Creation..., s. 66–67.
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przede wszystkim odpowiedzieć na kluczowe pytanie: dla kogo jest tworzo-
na przez nich wartość? Zdaniem R.G. Picarda, jest ona tworzona dla odbior-
ców mediów (czytelników, widzów, słuchaczy) oraz interesariuszy, co wymaga 
stworzenia strategii opartych na kreowaniu wartości, specjalnie dla mediów 
informacyjnych64.

Należy zauważyć, że metoda odwołująca się do kreowania wartości fi rmy 
wykracza poza standardowe podejście do strategii. Według niej nie należy 
tworzyć sztucznego podziału na fi rmę i jej interesariuszy, ale badać wszel-
kie możliwe relacje pomiędzy nimi, tu bowiem tkwi klucz do sukcesu, który 
może zaowocować większymi przychodami, większym udziałem w rynku 
bądź odróżnieniem oferty danej fi rmy od propozycji konkurentów. Metoda 
tworzenia wartości winna także uwzględniać interakcje zachodzące pomię-
dzy samymi interesariuszami fi rmy, bowiem trwała wartość powstaje jako 
owoc współpracy wszystkich uczestników tego procesu65. R.G. Picard słusz-
nie podkreśla, że rynkowe podejście do dziennikarstwa, oparte na przeko-
naniu zaoferuj cokolwiek, a ludzie to kupią, jest nazbyt uproszczone, wartość 
bowiem nie pochodzi od samego produktu oferowanego odbiorcom, ale jest 
wynikiem wielu czynników: doświadczenia, wspólnych relacji, osobistych 
doświadczeń, indywidualnie widzianych korzyści etc.66 Można zatem stwier-
dzić, że wartość fi rmy jest kreowana przez szeroki krąg uczestników two-
rzących łańcuch jej wartości. Takie podejście zakłada myślenie długofalowe, 
a nie tylko tu i teraz. Co nie oznacza zaniedbywania celów krótko- i średnio-
terminowych. Stawia to duże wyzwania przed menedżerami, by utrzymywać 
równowagę pomiędzy potrzebami samej fi rmy a jej interesariuszami oraz 
dążenia do osiągnięcia największej wartości przez cały czas, a nie jedynie 
w jakimś krótkim okresie. R.G. Picard podkreśla, że wymaga to szczególnego 
badania przez menedżerów relacji zachodzących pomiędzy fi rmą a jej klien-
tami. Oznacza nieustanne monitorowanie zmian zachodzących w postawach 
odbiorców oraz ich zmieniających się potrzeb. Wymaga także uwzględnia-
nia przez menedżerów punktu widzenia odbiorców. Organizacja medialna 
(zwłaszcza media informacyjne) winna bezwzględnie badać działalność 
fi rmy z perspektywy jej konsumentów. To podejście wywodzi się z badań 
dotyczących zadowolenia klientów, których wynikiem było stwierdzenie, że 
owo zadowolenie (wartość postrzegana przez konsumenta) wywodzi się nie 
tylko z dostarczonych dóbr czy usług, ale także z relacji pomiędzy ich do-
stawcą a odbiorcami, może to bowiem owocować lojalnością klientów wobec 

64 Tamże.
65 Por. R.J. Trotta, Translating Strategy into Shareholder Value. A Company-Wide Approach 

to Value Creation, American Management Association, New York 2003, [za:] R.G. Picard, Value 
Creation..., s. 67.

66 R.G. Picard, Value Creation..., s. 67.
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danej marki67. Warto przypomnieć, że pierwotnie wartość dla klienta była 
defi niowana jako korzyści płynące z konsumpcji w relacji do ceny. Jednakże 
obecnie uważa się, że owa wartość jest raczej wynikiem postrzegania pro-
duktu poprzez pryzmat jego atrakcyjności i użyteczności oraz całego kon-
tekstu relacji zachodzących pomiędzy sprzedającym a kupującym68. Robert 
B. Woodruff  i Sarah F. Gardial twierdzą wręcz, że tym, co stanowi wartość 
dla klientów, jest osiągnięcie pożądanego przez nich stanu za pomocą ofero-
wanego produktu czy usługi. W tym ujęciu wartością dodaną jest nadwyżka 
ponad to, co oferuje sam produkt podstawowy69. Przykładem takiego działa-
nia było zachowanie telewizji kablowej w Stanach Zjednoczonych na obsza-
rach, gdzie możliwy był odbiór naziemnej telewizji niekodowanej. Telewizje 
kablowe podkreślały dodatkowe walory swoich usług: lepszą jakość obrazu, 
większy wybór kanałów fi lmowych, sportowych i dla dzieci oraz serwisów 
informacyjnych. W ofercie telewizji kablowych znalazły się także kanały 
lokalne nadające na żywo, zagraniczne serwisy informacyjne oraz kanały 
własne telewizji kablowych. Podejmowane działania służyły poprawie jako-
ści świadczonych usług, a co za tym idzie – zwiększeniu wartości i zadowole-
nia klienta. W momencie, w którym zwiększanie wartości staje się istotnym, 
a nawet głównym celem mediów informacyjnych, powinno stać się głównym 
składnikiem ich strategii. Zarządzanie wartością różni się w sposób istotny 
od innych ujęć zarządzania. Oznacza ono, że działania menedżerów winny 
skupić się na doskonaleniu produktów i usług poprzez zrozumienie, w jaki 
sposób powinny być zaspokajane potrzeby klientów przez poszukiwanie ko-
lejnych zmian innowacyjnych, to zaś powoduje wzrost wartości produktów 
i usług danej fi rmy. Należy jednak pamiętać, że w krótkiej perspektywie ist-
nieje niebezpieczeństwo nadmiernego wkładu fi nansowego w wartość fi rmy, 
co może zachwiać krótkoterminową jej rentownością, a w rezultacie spowo-
dować działania menedżerów zmierzające do obniżenia oferowanej wartości 
w celu natychmiastowego przywrócenia rentowności. W przypadku mediów 
informacyjnych, co wynika także z samej istoty dziennikarstwa, zawsze jed-
nak należy rozważyć relacje zysków, celów niepieniężnych, rzeczywistej war-
tości dostarczonej oraz wartości społecznych70.

67 A. Ravald, C. Grönross, Th e Value Concept and Relationship Marketing, „European Jour-
nal of Marketing” 1996, 30 (2), s. 19–30.

68 Por. W.C. Johnson, A. Weinstein, Superior Customer Value in the New Economy. Concepts 
and Cases, CRC Press, Boca Raton 2004, [za:] R.G. Picard, Value Creation..., s. 68.

69 Por. R.B. Woodruff , S.F. Gardial, Know Your Customer. New Approaches to Understanding 
Customer Value and Satisfaction, Blackwell Publisher, Malden 1996, [za:] R.G. Picard, Value 
Creation..., s. 69.

70 R.G. Picard, Value Creation..., s. 69–70.
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R.G. Picard wskazał na kilka kategorii interesariuszy, dla których media 
informacyjne tworzą wartość. Są to71:

1.  społeczeństwo jako całość,
2.  odbiorcy,
3.  inwestorzy,
4.  dziennikarze,
5.  reklamodawcy.

Każda z tych grup interesariuszy może mieć (i na ogół ma) odmienne inte-
resy i różne cele. Nadrzędnym zadaniem mediów informacyjnych winno być 
zatem równoważenie tych interesów. Nie może się jednak to odbywać kosztem 
utracenia podstawowych funkcji (zadań) mediów informacyjnych. Praktyka 
ostatnich lat pokazała, że ta równowaga bywała zachwiana. Punkt ciężkości 
był przesunięty w stronę inwestorów i reklamodawców72. Aby zatem odnieść 
sukces, organizacje medialne winny nieustannie utrzymywać tę równowagę 
w odniesieniu do wszystkich interesariuszy. Te decyzje winny być przypisane 
kierownictwu najwyższego szczebla organizacji informacyjnych.

Zmiany wartości można zobrazować, posługując się pięciokątem, którego 
wierzchołki wskazują poszczególne grupy interesariuszy: społeczeństwo, od-
biorców, inwestorów, dziennikarzy, reklamodawców (por. Rysunek 21. Kon-
ceptualizacja wartości dla mediów informacyjnych). 

Swoją analizę dotyczącą mediów informacyjnych R.G. Picard rozpoczyna 
od „złotego wieku” tychże mediów. Choć zastanawia się, czy kiedykolwiek coś 
takiego istniało. Jeżeli jednak odpowiedź na to pytanie byłaby pozytywna, to 
taki „złoty wiek” musiałby charakteryzować się tworzeniem wysokiej warto-
ści dla społeczeństwa i dla pracowników mediów, głównie dziennikarzy (por. 
Rysunek 22. Tworzenie wartości w „złotym wieku” mediów informacyjnych). 
W tej epoce kreowana byłaby także wartość dla samych mediów informacyj-
nych oraz dla reklamodawców. Ze względu jednak na relatywnie niską presję 
na działania wymuszające wysoką rentowność udział tych czynników w two-
rzeniu wartości okazałby się także relatywnie niski. Byłaby to zatem epoka, 
w której ceniono by wysoki poziom dziennikarstwa, a dziennikarze cieszyli się 
szacunkiem i byli wysoko wynagradzani. Sami dziennikarze piszący do gazet 
wskazują, że w ich przypadku taka epoka przypadałaby na okres pomiędzy 
latami 60. i 70. XX w. Dla mediów elektronicznych (dotyczy to mediów amery-
kańskich i zachodnioeuropejskich) byłyby to lata 50. i 60. XX w. Wielu, zwłasz-
cza starszych, dziennikarzy wspomina tamten okres z nostalgią73.

71 Tamże.
72 Tamże, s. 70.
73 Tamże, s. 72.
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Po tym „złotym okresie” następują przemiany, których nadrzędną determi-
nantą staje się rynek. Ostatnie 20 lat XX w. to „eksplozja” wydatków reklamo-
wych. Płynący strumień pieniędzy wzmagał presję na koncentrację na rynku 
mediów. Postępowała dążność do monopolizacji, do tworzenia wielkich kor-
poracji medialnych. W wielu segmentach rynku medialnego na skutek dzia-
łań koncentracyjnych dominowały oligopole. Monopolizacja zwiększała zyski 
monopolistów. Nastąpiło przesunięcie akcentów związanych z tworzeniem 
wartości w stronę inwestorów i reklamodawców (por. Rysunek 23. Tworze-
nie wartości w „erze korporacyjnej” mediów informacyjnych). Zmniejszenie 
wartości dla odbiorców, dla społeczeństwa jako całości czy dla pracowników 
mediów musiało zaowocować niezadowoleniem dziennikarzy i krytyką spo-
łeczną mediów informacyjnych.

Przemiany społeczne i gospodarcze, a także odmiana stylu życia spowo-
dowały, że zmienił się sposób konsumowania informacji, a tym samym kolej-
na nierównowaga tworzenia wartości. Za sprawą nowych technologii odcho-
dzą do lamusa klasyczne sposoby korzystania z informacji. Maleje dopływ 
środków fi nansowych od reklamodawców do klasycznych mediów. Malejące 

Rysunek 21. Konceptualizacja wartości dla mediów informacyjnych
Źródło: R.G. Picard, Value Creation and Future of News Organizations (Why and How Journalism Must 
Change to Remain Relevant in the Twenty-fi rst Century), Media XXI, Barcelona/Sevilla 2010, s. 71.
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Rysunek 22. Tworzenie wartości w „złotym wieku” mediów informacyjnych
Źródło: R.G. Picard, Value Creation and Future of News Organizations (Why and How Journalism Must 
Change to Remain Relevant in the Twenty-fi rst Century), Media XXI, Barcelona/Sevilla 2010, s. 71.

Rysunek 23. Tworzenie wartości w „erze korporacyjnej” mediów informacyjnych
Źródło: R.G. Picard, Value Creation and Future of News Organizations (Why and How Journalism Must 
Change to Remain Relevant in the Twenty-fi rst Century), Media XXI, Barcelona/Sevilla 2010, s. 72.
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przychody z reklam zamieszczanych w wydaniach papierowych gazet nie są 
rekompensowane większymi przychodami z reklam internetowych ofero-
wanych przez e-wydania tychże gazet. Media informacyjne winny zaofero-
wać swoim interesariuszom dodatkową wartość, której ci zostali pozbawieni 
w „erze korporacyjnej”. Ta zmiana jest konieczna także dlatego, by wskazać 
mediom informacyjnym cele, które przyniosą długoterminowe równoważe-
nie i wzrost wartości oferowanej interesariuszom (por. Rysunek 24. Tworze-
nie wartości implikowane przyszłością mediów informacyjnych). To wymóg 
tej bliższej i nieco dalszej przyszłości, bowiem jedynie taki rodzaj równowa-
gi może skłonić konsumentów do zaakceptowania wyższej ceny produktu, 
związanego ze zmniejszonym wsparciem ze strony reklamodawców.

W marcu 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła strate-
gię działania na najbliższe trzy lata. Koordynatorem prac był K. Jakubowicz, 
a w zespole pracującym nad dokumentem byli ponadto: T. Kowalski, Robert 
Kozak, Mirosław Chojecki, Piotr Radziszewski, Krzysztof Wojciechowski i Ed-
win Bendyk. Strategia określa najważniejsze zadania KRRiT na lata 2011–2013. 
Za priorytetowe zadania polskiego regulatora uznano: wolność słowa, media 
publiczne, przejście z emisji analogowej na cyfrową oraz wdrożenie dyrektywy 

Rysunek 24. Tworzenie wartości implikowane przyszłością mediów informacyjnych
Źródło: R.G. Picard, Value Creation and Future of News Organizations (Why and How Journalism Must 
Change to Remain Relevant in the Twenty-fi rst Century), Media XXI, Barcelona/Sevilla 2010, s. 73.
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Unii Europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych. W dokumencie 
wskazano też aktualne tendencje na rynku mediów74. Dokument ten stanowi 
ramy dla strategii, które mogą obierać polskie organizacje medialne i w jego 
obrębie tworzyć omawiane wartości.

74 Zob. http://www.press.pl/newsy/pokaz.php?id=25463/; data dostępu: 15.03.2011.



9. Prawne i etyczne aspekty zarządzania mediami

9.1. Granice wolności mediów

Wolność mediów jest jednym z fi larów demokratycznego państwa, wiąże się 
bowiem nierozerwalnie z prawem każdego człowieka do wolności słowa. To 
prawo winno być zagwarantowane. Jedna z pierwszych tego typu regulacji 
znajduje się w paragrafi e 12 Deklaracji praw Wirginii z 12 kwietnia 1776 r.: 
„Wolność prasy jest jednym z bastionów wolności i nie może być nigdy ogra-
niczana; jej ograniczeń dokonują tylko rządy despotyczne”1.

Wolność mediów we współczesnym świecie jest ważnym zagadnieniem 
z tego względu, że to środki przekazu kształtują postawy, poglądy, słowem, 
obraz współczesnego świata w głowach ich odbiorców. Will Rogers, jeden 
z najbardziej znanych w swoim czasie obserwatorów życia publicznego w Sta-
nach Zjednoczonych, rozpoczynał swoje komentarze od słów: „Wiem tyle, ile 
było w gazetach”2. D. McQuail zauważył, że „media masowe nie tylko wywie-
rają pewien obiektywny wpływ na społeczeństwo, lecz służą również celom 
społecznym”3. 

Wydaje się, że podstawowe wyznaczniki wolności mediów są trojakiego 
rodzaju:

• prawno-etyczne,
• społeczno-polityczne,
• ekonomiczne.

Podstawą jest norma prawna zapewniająca wolność mediów. Jednakże ta 
wolność będzie pusto brzmiącym hasłem, gdy nie będzie woli politycznej, woli 
rządzących, by tę wolność respektować. Media nie mogą funkcjonować bez 
środków niezbędnych do ich działania, czyli bez środków ekonomicznych. 

1 Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005, s. 15.
2 Zasady i tajniki dziennikarstwa. Podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i Wschod-

niej, red. M.F. Mallette, Warszawa 1996, s. 83.
3 D. McQuail, Teoria..., s. 175.
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Wydaje się zatem, że wolność mediów winna być gwarantowana w tych trzech 
wymiarach. Niedostatek któregokolwiek z nich sprawi, że wolność mediów bę-
dzie ułomna lub nie będzie jej wcale. Także sami dziennikarze w trosce o wyso-
kie standardy i wolność wykonywanego zawodu odwołują się do stosownych 
kodeksów deontologicznych. Jak się wydaje, momentem przełomowym w tym 
zakresie był Raport Komisji Hutchinsa z 1947 r., której celem było „zbadanie 
obszarów i okoliczności, w których prasa Stanów Zjednoczonych odnosi suk-
cesy lub zawodzi; wykrycie, gdzie wolność opinii jest lub nie jest ograniczona, 
czy to przez cenzurę rządową, ze strony czytelników lub reklamodawców, głu-
potę swych właścicieli lub bojaźliwość swych zarządów”4. Raport Komisji stał 
się jednym z najważniejszych dokumentów będących podstawą budowania 
demokratycznego ładu komunikacyjnego, i to bardziej w Europie niż w Sta-
nach Zjednoczonych.

Dla potrzeb niniejszej monografi i przyjęto, że wolność prasy i wolność me-
diów to pojęcia tożsame. Podstawą do przyjęcia takiego założenia jest art. 7 
Ustawy o prawie prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r. wraz z późniejszymi 
zmianami, wedle którego pod pojęciem „prasa” należy rozumieć nie tylko 
dzienniki, czasopisma, serwisy agencyjne, programy radiowe i telewizyjne, ale 
także „wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki 
masowego przekazu”5.

W Europie gwarancje wolności mediów zapoczątkowała uchwalona 
26 sierpnia 1789 r. francuska Deklaracja praw człowieka i obywatela: „Swobo-
da przekazywania myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw czło-
wieka. Każdy obywatel ma zatem wolność słowa, pisma i druku, odpowiadając 
za jej nadużycie tylko w przypadkach określonych przez ustawę”6. Dwa lata 
później, w 1791 r., została uchwalona pierwsza poprawka do konstytucji fede-
ralnej Stanów Zjednoczonych stanowiąca, że „żadna ustawa nie może ograni-
czać wolności słowa lub prasy”7.

Polska Konstytucja 3 maja z 1791 r. była dziełem niedokończonym. Stąd 
zabrakło w niej odniesień do wolności mediów, ale po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. w uchwalonej Konstytucji marcowej, w art. 105 za-
gwarantowano wolność słowa, prasy oraz zakaz cenzury: „Poręcza się wolność 
prasy. Nie może być wprowadzona cenzura ani system koncesyjny na wydawa-
nie druków. Nie może być odjęty dziennikom i drukom krajowym debit pocz-
towy, ani ograniczone ich rozpowszechnianie na obszarze Rzeczypospolitej”8.

4 D. McQuail, Teoria..., s. 183.
5 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym (DzU 1984, nr 5, poz. 24 ze zm.).
6 Prawo mediów, s. 15.
7 Tamże.
8 Konstytucja marcowa (DzU 1921 r., nr 44, poz. 267 ze zm.), [za:] Prawo mediów, red. 

J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak..., s. 16.
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Współcześnie w Polsce sprawę wolności mediów reguluje przede wszystkim 
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Autorzy fundamentalnego dzieła Prawo 
mediów, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz i Andrzej Matlak, zwracają uwa-
gę, że „wolność mediów” przyjęto w polskiej Konstytucji jako zasadę ustrojo-
wą. „Wolność mediów” jest instrumentem realizacji wolności słowa opisanym 
w artykule 54 (ust. 1 „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich po-
glądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”; ust. 2 „Cenzura 
prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są 
zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania kon-
cesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej”9). Jednakże o wadze wol-
ności mediów świadczy zamieszczenie stosownych zapisów już w I rozdziale 
Konstytucji RP10. Art. 14 stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
prasy i innych środków społecznego przekazu”11. Właśnie ten zapis ustanawia 
wolność mediów jako jedną z zasad ustrojowych Polski. Ta norma konstytu-
cyjna znalazła swoje uszczegółowienie w rozdziale II Konstytucji, który doty-
czy wolności praw i obowiązków człowieka i obywatela, a także w rozdziale IX 
poświęconym organom kontroli państwowej i ochrony prawa, w którym jest 
mowa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Art. 213 stanowi: „Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji 
oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”.

Potwierdzenie normy konstytucyjnej dotyczącej wolności mediów zostało 
wprowadzone w dwóch podstawowych ustawach regulujących porządek me-
dialny w Polsce: ustawie o radiofonii i telewizji oraz prawie prasowym.

Art. 1 prawa prasowego stanowi: „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo 
obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz 
kontroli i krytyki społecznej”12.

Ustawa o radiofonii i telewizji odwołuje się do Prawa prasowego. W art. 3 
czytamy: „Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego, o ile 
ustawa nie stanowi inaczej”13. Natomiast w art. 6 ochrona wolności słowa zo-
stała wyrażona expressis verbis: „Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa 
w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz za-
pewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji”14.

Dopełnieniem unormowań zawartych w dwóch powyższych ustawach, 
a dotyczących wolności słowa, jest Ustawa o dostępie do informacji publicz-

 9 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
10 Prawo mediów, s. 17–19.
11 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483).
12 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym (DzU 1984, nr 5, poz. 24 ze zm.).
13 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU 2004, nr 267, poz. 2258).
14 Tamże.
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nej. W art. 2 czytamy: „Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do 
informacji publicznej”15.

Powstały tuż po II wojnie światowej Raport Komisji Hutchinsa legł u pod-
staw teorii odpowiedzialności społecznej, której podstawowe kanony brzmiały16:

1.  Media mają obowiązki wobec społeczeństwa, własność mediów jest do-
brem powierzonym ich posiadaczom przez społeczeństwo.

2.  Media informacyjne powinny być prawdomówne, rzetelne, uczciwe, 
obiektywne i adekwatne.

3.  Media powinny być wolne, ale podlegać samoregulacji.
4.  Media powinny przestrzegać ustalonych kodeksów etyki i dobrych 

praktyk zawodowych.
5.  W pewnych okolicznościach rząd może być zobowiązany do interwen-

cji w celu ochrony interesu publicznego.

Pierwsze cztery punkty wydają się nie budzić wątpliwości. Wyjaśnienia wy-
maga punkt ostatni. Rządy wielu państw demokratycznych, kierując się demo-
kratycznymi przesłankami, interweniowały na rynku mediów w celu utrzyma-
nia różnorodności i przeciwdziałania koncentracji własności medialnej. Kiedy 
w 1920 r. w Pittsburghu rozpoczęła nadawanie stacja KDKA17, było jedynie 
kwestią czasu, kiedy zaczną powstawać kolejne. Kwestią czasu był także prob-
lem nakładania się częstotliwości używanych przez poszczególne stacje. Kiedy 
rząd Stanów Zjednoczonych próbował ten problem unormować, spotkał się 
ze sprzeciwem Sądu Najwyższego USA, mimo że sami obywatele domagali 
się odpowiednich rozwiązań w tym zakresie. Dopiero stosowna ustawa uchwa-
lona przez Kongres w 1927 r., na mocy której powołano Federalną Komisję Ra-
diową (FRC), rozwiązała problem. FRC, przekształcona w 1934 r. w Federalną 
Komisję ds. Łączności (FCC), zajęła się rozdziałem częstotliwości radiowych, 
określaniem zasięgu i mocy nadajników. Jest to przykład interwencji państwa 
w rynek medialny w interesie publicznym18.

Polska po 1989 r. podążała drogą zachodnich demokracji. Jednak pomimo 
stworzenia instytucji charakterystycznych dla państw demokratycznych jest 
wciąż widownią prób zawłaszczania różnych sfer życia publicznego przez ko-
lejne ekipy wygrywające wybory. I nie ma tu znaczenia, czy jest to prawica, czy 
lewica. Dotyczy to także mediów, szczególnie publicznych.

15 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU 2001, nr 112, 
poz. 1198).

16 D. McQuail, Teoria..., s. 185.
17 S. Jędrzejewski, Radio w komunikacji społecznej...; tenże autor podaje, iż w istocie pierw-

sza była stacja Lee De Foresta uruchomiona w 1916 r., która w nowojorskiej dzielnicy Bronx 
nadawała muzykę z fonografu oraz krótkie zapowiedzi.

18 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 36.
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Próby zawłaszczania mediów nie są jedynie cechą polskiego rynku medial-
nego. Pierwszą taką próbę podjęto w latach 20. XX w. w Wielkiej Brytanii, 
o czym pisano już wcześniej. Jednak BBC pod wodzą sir Johna Reitha poradzi-
ła sobie z tym problem i wtedy, i w latach późniejszych. Nie bez przyczyny więc 
BBC uważana jest za wzór niezależności19.

Dziennikarstwo ze swej natury winno zachowywać się jak watch-dog de-
mokracji. Jest w interesie całego społeczeństwa, by dziennikarze patrzyli wła-
dzy na ręce. Politycy często podważają prawo mediów do sprawowania funkcji 
tzw. czwartej władzy, zarzucając im czy poszczególnym dziennikarzom brak 
obiektywizmu. Nie wnikając w szczegóły tych zarzutów, należy przypomnieć, 
że kanon bezstronności dotyczy informacyjnych gatunków dziennikarskich. 
Publicysta ma prawo, a nawet obowiązek wyrażania własnych poglądów.

Nestor polskich dziennikarzy, honorowy prezes SDP Stefan Bratkowski, 
określił to tak: „Na polityka głosuje wyborca, na dziennikarzy każdego dnia 
głosuje publiczność – kupując gazetę, włączając kanał radia lub telewizji. Jeśli 
coś przekłamią, przekoloryzują – tracą to, co jest esencją profesji: wiarygod-
ność, rację uprawiania zawodu”20.

Media, a raczej instytucje medialne, stały się w Polsce częścią gospodarki 
rynkowej, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Zaczęło się to 
w momencie, w którym ludzie biznesu odkryli, że informacja jest towarem, 
na którym można zarobić (wspominano już o tym w rozdziale 7. Menedżero-
wie i dziennikarze). Ten moment celnie opisał R. Kapuściński21:

Dawnych, często idealistycznych poszukiwaczy prawdy, zastąpili na szczytach 
władzy w świecie mediów ludzie biznesu, wielokroć nie mający z dziennikarstwem 
nic wspólnego. Tę przemianę najlepiej zauważy każdy, kto latami odwiedzał różne 
redakcje i radiostacje. Na ogół mieściły się one w lichych budynkach, w ciasnych, 
brudnych, zagraconych pokoikach, w których tłoczyli się dziennikarze, najczęściej 
byle jak ubrani, źle zarabiający ludzie.

Teraz wystarczy odwiedzić którąś z redakcji wielkich stacji telewizyjnych: 
człowiek wchodzi do luksusowego pałacu, porusza się wśród marmurów i luster, 
prowadzony cichymi korytarzami przez supereleganckie hostessy. To tu właśnie 
przeniosła się rzeczywista władza. Bo władzę ma ten, w czyich rękach jest studio 
telewizyjne, a szerzej – media w ogóle.

Z opisem R. Kapuścińskiego współbrzmią słowa Hermanna Schlappa: „Jest 
bardzo wielu wydawców upatrujących w dziennikarstwie czysty interes (...), 
w którym o sukcesie decyduje wyłącznie podaż i popyt, wysokość nakładów 
(...) wielka jest pokusa, aby na rynku, na którym walczy się bardzo ostro o wy-

19 S. Jędrzejowski, Dylematy rozwoju radiofonii publicznej, [w:] Media elektroniczne w proce-
sie komunikacji rynkowej, red. M. Duczmal, B. Nierenberg, Opole 2005, s. 117.

20 S. Bratkowski, Demokracja uwiera, „Rzeczpospolita” 2006, nr z dn. 4–5 marca, s. A 21.
21 R. Kapuściński, Lapidarium IV, s. 89–90.
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sokość nakładów i o kwoty tzw. włączeń radiowych czy telewizyjnych, sto-
sować wszelkie możliwe chwyty, aby zaistnieć przed konkurencją, ponieważ 
przeżyć może tylko ten, kto osiągnie sukces. Reklama koncentruje się wyłącz-
nie na mediach, które mają wysokie nakłady”22.

Dyktat rynku w mediach spowodował także zmianę stosunku do reklamy 
samych dziennikarzy. Wielu z nich dostrzega w niej doskonałe źródło doro-
bienia do wierszówki czy honorariów. Dziennikarze na ogół akceptują ten stan 
rzeczy, bo dzięki temu status materialny tych, którzy są zatrudnieni w redak-
cjach mających dużo reklam, jest znacznie lepszy od tych, które reklam mają 
mało. Środowisko dziennikarskie w ocenie tego zjawiska wykazuje się swoistą 
ambiwalencją. Z jednej strony po cichu zazdrości sławnym koleżankom i kole-
gom, zwłaszcza z telewizji, możliwości spieniężania tej popularności, a z dru-
giej głośno wspiera działania Rady Etyki Mediów, która wytyka dziennika-
rzom o głośnych nazwiskach, że spieniężają społeczne zaufanie, reklamując 
sieci handlowe, kosmetyki, odzież, wyposażenie wnętrz, banki etc. 

Ta ambiwalencja dotyczy nie tylko pojedynczych dziennikarzy, ale także 
całych organizacji medialnych23. W Macedonii wielu reklamodawców kieruje 
się względami politycznymi, a nie ekonomicznymi przy zakupie powierzch-
ni reklamowych w gazetach. Często decydujące są powiązania danego tytułu 
z określonymi siłami politycznymi, a nie potrzeby rynkowe zleceniodawcy re-
klamy24. W Mołdawii za sprawą ustawy o sponsoringu i fi lantropii sponsorzy 
mogą liczyć na przychylność dotowanych przez siebie mediów, a to za sprawą 
ustawowego zapisu, który zezwala na ich anonimowość25.

Najbardziej bodaj jaskrawym przykładem wpływania na wolność mediów 
poprzez naciski polityczne i rynkowe jest afera Watergate. Niemal wszystkim 
znane są nazwiska reporterów „Th e Washington Post”, Carla Bernsteina i Boba 
Woodwarda, którzy w latach 70. XX w. z wielką determinacją pracowali, by 
odsłonić kulisy tej afery. Mało kto wie albo pamięta, że gdyby nie determinacja 
Katharine Graham, właścicielki koncernu, do którego należał „Th e Washing-
ton Post”, najprawdopodobniej nigdy nie dowiedzielibyśmy się, kto próbował 
wpływać nielegalnymi metodami na wynik wyborów prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych. To właśnie K. Graham, mimo nacisków politycznych, pły-

22 H. Schlapp, Etos współczesnego dziennikarstwa, [w:] Kultura i prawo. Materiały z II Mię-
dzynarodowej Konferencji na temat: Wolność mediów, Lublin, 18–19 maja 2000, red. J. Krukow-
ski, O. Th eisen, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 13.

23 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 71–75.
24 S.B. Hrvatin, B. Petkovič, Własność medialna i jej oddziaływanie na niezależność oraz 

pluralizm mediów w Europie Południowo-Wschodniej i nowych krajach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, [w:] Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, red. 
B. Klimkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 25.

25 Tamże, s. 27.
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nących z najwyższych kręgów rządowych Stanów Zjednoczonych oraz presji 
ekonomicznej, zdecydowała o publikowaniu tekstów ujawniających aferę. Nie 
przestraszyła się ani gróźb prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych, 
który powiedział, że „wtykając nos w nie swoje sprawy, może sobie wkręcić 
cycek w wyżymaczkę”26, ani prezydenta Nixona, który zagroził, że kontrolowa-
na przez jego ludzi Federalna Komisja Łączności (FCC) nie odnowi koncesji 
należącym do K. Graham dwóm stacjom telewizyjnym. Mimo że notowania 
giełdowe Th e Washington Post Company spadły w owym czasie z 36 do 16 do-
larów za akcję, to za przyzwoleniem właścicielki pisma Woodward i Bernstein 
nadal mogli publikować swoje artykuły. Trwało to aż dwa lata, zanim w 1974 r. 
prezydent R. Nixon podał się do dymisji. Jest to, jak się wydaje, jeden z najbar-
dziej jaskrawych przykładów ograniczania wolności mediów za pomocą nie-
legalnych nacisków politycznych i ekonomicznych. Kiedy śledztwo ujawniło, 
że dziennikarze „Th e Washington Post” mieli rację, przyznano im najbardziej 
prestiżową w środowisku dziennikarskim Nagrodę Pulitzera. Należy jednak 
pamiętać, że w wolnym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, przez dwa lata „Th e 
Washington Post” opublikował ponad 200 artykułów na temat afery Waterga-
te. W tym czasie żadna gazeta ani stacja radiowa czy telewizyjna nawet słowem 
nie wspomniała o tym, co pisali Woodward i Bernstein. Nie trzeba być profetą, 
by zdawać sobie sprawę, że czynnikiem który ich powstrzymywał, był strach 
przed przegranym procesem, utratą koncesji i zamożnych reklamodawców. 
Każdy z tych czynników z osobna mógł spowodować upadek organizacji me-
dialnej, a co dopiero, kiedy wszystkie występowały naraz.

9.2. Dziennikarskie kodeksy deontologiczne

Zawód dziennikarski jest profesją wysokiego zaufania publicznego. Do tej pory 
wielu ludzi dla przydania wiarygodności swoim słowo powiada: ja to słysza-
łem w radiu, czytałem o tym w gazecie. Nie wszystkie sprawy da się unormo-
wać prawnie. Wiele zachowań mieści się w granicach prawa, ale uznaje się je 
za nieetyczne. Wyrugowaniu takich postaw mają służyć środowiskowe kodek-
sy deontologiczne. Za przykład działania dziennikarskiego, które prawnie nie 
może być zakazane, ale uznawane jest za nieetyczne, może służyć udział dzien-
nikarzy w kampaniach reklamowych. Magdalena Bajer, przewodnicząca Rady 
Etyki Mediów, stwierdziła dobitnie, że „praca dziennikarza to służba publiczna 
i nie powinna prowadzić do zdobywania wiarygodności dla jej spieniężenia”27.

26 G. Piechota, Agorafobia i inne demony, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr z 30 marca, s. 8.
27 Tamże.
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W ramy prawne wytyczone przez państwo, a dotyczące granic wolności, 
instytucje medialne oraz stowarzyszenia dziennikarskie wpisały swoje zasady, 
ujęte na ogół w odpowiednie kodeksy. Jako pierwszy ukazał się kanon dzien-
nikarstwa wydany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy 
(NAA) w 1923 r. Nieco później pojawiły się podobne dokumenty w Europie: 
we Francji, w Szwecji i Finlandii28.

Celem dziennikarskich kodeksów etycznych jest przede wszystkim wzmoc-
nienie wolności mediów poprzez ustanowienie wysokich standardów zawodo-
wych i etycznych związanych z uprawianiem zawodu dziennikarskiego i pro-
fesji nierozerwalnie z nim związanych. Jeśli idzie o Polskę, mowa tu przede 
wszystkim o:

• kodeksach etycznych stowarzyszeń dziennikarskich i Izby Wydawców 
Prasy,

• dokumentach normujących działalność sądów dziennikarskich stowa-
rzyszeń dziennikarskich,

• Karcie Etycznej Mediów i działalności Konferencji Mediów Polskich 
oraz Rady Etyki Mediów,

• zasadach etycznych i działalności Komisji Etyki w Telewizji Polskiej 
oraz w Polskim Radiu.

Instytucje powołane przez środowisko dziennikarskie do ochrony wolno-
ści mediów, a zwłaszcza pomocy „niepokornym” dziennikarzom, najczęściej 
rozpatrują sprawy dotyczące udziału dziennikarzy w rozmaitych reklamach. 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy nie zarejestrowało ani jednego przy-
padku zwolnienia dziennikarza na podstawie art. 10 prawa prasowego29. Ust. 2 
art. 10 prawa prasowego stanowi: „Dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma 
obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której 
jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji”30. I dalej, w ust. 3 tego 
samego artykułu czytamy: „Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stano-
wi naruszenie obowiązku pracowniczego”31.

Wydaje się, że jedynymi instytucjami, które z defi nicji nie mogą obierać 
żadnej linii programowej, są media publiczne, ich istotą jest bowiem szeroko 
pojęty pluralizm poglądów i opinii. Rzeczywistość często bywa jednak zupeł-
nie inna.

28 D. McQuail, Teoria..., s. 186.
29 Informacja uzyskana przez autora od red. K. Mokrosińskiej, przew. Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich.
30 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym (DzU 1984, nr 5, poz. 24 ze zm.).
31 Tamże.
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29 marca 1995 r., z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
przedstawiciele największych i najważniejszych instytucji medialnych w Pol-
sce, „szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą 
dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa 
obywatelskiego32”, podpisali Kartę Etyczną Mediów. Jej sygnatariusze: dzienni-
karze, wydawcy, producenci i nadawcy zadeklarowali, że w swojej pracy kiero-
wać się będą następującymi zasadami33:

Z a s a d ą  p r a w d y  – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci 
i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje 
były zgodne z prawdą, sumiennie i bez zniekształceń relacjonują fakty 
w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej in-
formacji niezwłocznie dokonują sprostowania. 

Z a s a d ą  o b i e k t y w i z m u  – co oznacza, że autor przedstawia rzeczy-
wistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonując różne 
punkty widzenia. 

Z a s a d ą  o d d z i e l e n i a  i n f o r m a c j i  o d  k o m e n t a r z a  – co znaczy, 
że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii 
i poglądów. 

Z a s a d ą  u c z c i w o ś c i  – to znaczy działanie w zgodzie z własnym su-
mieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, 
odmowa działania niezgodnego z przekonaniami.

Z a s a d ą  s z a c u n k u  i  t o l e r a n c j i  – czyli poszanowania ludzkiej godno-
ści, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

Z a s a d ą  p i e r w s z e ń s t w a  d o b r a  o d b i o r c y  – co znaczy, że podsta-
wowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec in-
teresów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.

Z a s a d ą  w o l n o ś c i  i  o d p o w i e d z i a l n o ś c i  – co oznacza, że wolność 
mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców 
odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich kon-
sekwencje. 

Z powyższych zasad wynika ogromna odpowiedzialność zawodu dzien-
nikarskiego, o której Max Weber pisał, że jest większa niż na przykład na-
ukowca34. Dziennikarzom nie wolno na przykład zatrudniać się w agencjach 
PR i jednocześnie uprawiać zawodu dziennikarskiego, dziennikarz bowiem 

32 Karta Etyczna Mediów z dnia 29 marca 1995 r.; http://kprm.gov.pl/KARTA_
ETYCZNA_M.pdf.

33 Tamże.
34 E. Hope, Dziennikarz jako specjalista public relations – problem tożsamości czy nadużycie 

etyczne?, [w:] Public relations. Teoria i praktyka, red. H. Przybylski, Katowice 2007, s. 443.
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„nie przyjmuje wynagrodzenia od instytucji lub fi rm prywatnych, jeśli jego 
pozycja jako dziennikarza, jego wpływy i stosunki mogłyby być niewłaściwie 
wykorzystane”35. Ten zapis w Kodeksie Dziennikarzy Francuskich występuje 
w wielu podobnych dokumentach w różnych krajach. Podobny zapis znaj-
dujemy w Dziennikarskim Kodeksie Obyczajowym SDRP: „Dziennikarzowi 
nie wolno przyjmować od nikogo żadnych korzyści dla siebie lub rodziny 
za zamieszczenie lub niezamieszczenie materiału dziennikarskiego. Niedo-
puszczalne jest zamieszczanie materiałów o charakterze kryptoreklamy. Re-
klamy w prasie i mediach elektronicznych, w przygotowaniu których współ-
uczestniczą dziennikarze, powinny być wyraźnie oddzielone od informacji”.

Ta skłonność do jednoczesnego uprawiania zawodu dziennikarskiego i po-
bierania wynagrodzenia za działania z zakresu PR bierze się z pauperyzacji 
dziennikarzy. Prof. Jacek Sobczak stwierdził bez ogródek: „(...) dziennikarze 
to grupa zawodowa, która bardzo przyczyniła się do tego, aby zaistniała trans-
formacja ustrojowa w Polsce. Jest to grupa zawodowa, która na tej transforma-
cji straciła w zasadzie wszystko i chyba nic nie zyskała. Zyskała uznanie spo-
łeczne, które jest niesłychanie przemijające (...) Dziennikarze stracili przede 
wszystkim zabezpieczenia socjalne, które mieli, z których korzystali, a których 
teraz nie mają”36.

Wydaje się, że właśnie ta pauperyzacja jest czynnikiem tworzącym podat-
ność środowiska dziennikarskiego na naciski polityczne i ekonomiczne, sprzy-
jające łamaniu kodeksów etycznych. Tu także należy upatrywać źródeł podatno-
ści i skłonności do manipulowania. W interesie własnym, organizacji, w której 
pracuje dziennikarz, w interesie właściciela czy mocodawcy politycznego.

9.3. Manipulacje medialne 

Mimo środowiskowych kodeksów etycznych pojedynczy dziennikarze, ale 
także organizacje medialne są podatni na manipulacje. Czasami ktoś mani-
puluje mediami, a czasami media manipulują swoimi odbiorcami. Maciej Iło-
wiecki stwierdza, że pod pojęciem manipulacji rozumiemy „pewne sposoby 
oddziaływania na jednostkę lub grupę (nawet całe społeczeństwo), zmieniają-
ce poglądy i postawy – i dokonywane poza świadomością tych jednostek czy 

35 I. Rutkiewicz, Jak być przyzwoitym w mediach, Wyd. Ośrodek Szkolenia TVP SA, War-
szawa 2003, s. 83.

36 J. Sobczak, wypowiedź podczas konferencji „Rynek audiowizualny w Polsce – ocena 
i perspektywy”, [w:] Rynek audiowizualny w Polsce – ocena i perspektywy, red. J. Adamowski, 
Wyd. Ofi cyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2003, s. 201–202.
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grup”37. Tenże autor wskazuje, że na metody uzyskiwania wpływu na ludzi oraz 
manipulowania (oba te pojęcia wcale nie muszą być tożsame) składają się roz-
maite zjawiska i metody38:

1.  ustalenie porządku prezentacji (agenda setting function),
2.  zjawisko spirali milczenia (spiral of silence theory),
3.  efekt trzeciej osoby (third person eff ect),
4.  efekt perswazji ukrytej (the hidden persuasion),
5.  efekt medialnej inscenizacji, czyli tzw. fakty medialne.

Istotą programów informacyjnych jest selekcja i dobór tematów oraz okreś-
lenie porządku prezentacji tychże informacji. Ustalenie porządku prezentacji 
winno się odbywać wedle kryterium rzeczywistego znaczenia, rzetelności, 
obiektywizmu oraz odpowiednich proporcji. Niestety, te zasady są łamane, 
a osoby decydujące o kształcie przekazów informacyjnych (najczęściej telewi-
zyjnych) kierują się dwiema przesłankami: oglądalnością i interesem politycz-
nym nadawcy39. W latach 60. XX w. Bernard Cohen stwierdził: „Wprawdzie 
środkom przekazu nie udało się całkowicie zasugerować odbiorcom, co po-
winni myśleć, ale okazały się one zadziwiająco skuteczne w swych wysiłkach 
wmówienia odbiorcom, o czym powinni myśleć”40. Przez ostatnie pół wieku 
niewiele się w tym zakresie zmieniło.

Zjawisko spirali milczenia zostało opisane przez Elisabeth Noelle-Neu-
mann41. Na podstawie badań, które przeprowadziła w latach 60. XX w., nie-
miecka uczona odkryła, że istotnym motorem ludzkich zachowań jest lęk 
przed izolacją. Osoby, których poglądy nie są zgodne z opinią większości, 
usiłują je ukryć, czyli popadają w milczenie. Istotne znaczenie w kształtowa-
niu tego zjawiska mają media. Jeżeli jednostka dostrzega, że jej poglądy nie 
znajdują odzwierciedlenia w przekazach medialnych, opuszcza sferę publiczną 
i zaszywa się w sferze prywatnej. Jest to proces, który wymaga podejścia syste-
mowego dla zrozumienia jego istoty, a nie jedynie badania statystycznego42. 
M. Iłowiecki stawia nawet tezę, że: „Media wykorzystują to zjawisko [tu: spirali 
milczenia; dop. autora], lansując wszelkimi metodami te poglądy, które w ba-

37 M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Wyd. Archidiecezji Lubel-
skiej „Gaudium”, Lublin 2009, s. 81.

38 Tamże, s. 83–84.
39 Tamże, s. 85.
40 B. Cohen, Th e Press and Foreign Policy, Princeton 1963, [za:] M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 87.
41 E. Noelle-Neumann, Th e Spiral of Silence. A Th eory of Public Opinion, „Journal of Com-

munication” 1974, 24, s. 43–51.
42 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 

2004, s. 72.



212 Część III

daniach opinii społecznej ujawniają się jako poglądy większości”43. Niestety, 
jak twierdzi M. Iłowiecki, często poglądy uznawane za te, które podziela więk-
szość, czasem takimi nie są. A nawet gdyby były, to nie jest to uzasadnieniem 
dla spychania poglądów mniejszości w nicość.

Ze spiralą milczenia wiąże się zjawisko powszechnej niewiedzy (pluralistic 
ignorance). Jest to sytuacja, w której pod przemożnym wpływem mediów ich 
odbiorcy udają, że powszechnie propagowana opinia jest opinią większości44. 
Stanisław Ossowski przestrzegał: „Badania empiryczne w socjologii, zwłasz-
cza gdy dotyczą spraw związanych z udziałem jednostki w życiu społecznym, 
są równocześnie działalnością społeczną; ukazują zagadnienia, otwierają oczy 
na wielorakie możliwości tam, gdzie ich badany nie dostrzegał, sugerują waż-
ność pewnych spraw przez to, że znalazły się w kwestionariuszu, uświadamiają 
przynamniej pośrednio pewne skale wartości, stawiają wobec konieczności 
wyboru”45. Tym istotniejszy wydaje się postulat umieszczania w kodeksach 
deontologicznych zasad odnoszących się do społecznej misji mediów, i to nie 
tylko publicznych.

Podatność (nieuświadomioną) na manipulacje medialne ilustruje zjawisko 
nazywane efektem trzeciej osoby. Jest to pogląd przeceniający wpływ mediów 
na inne osoby, a minimalizujący na osobę, która takie poglądy wyraża (na 
mnie reklama nie działa, to inni kupują pod jej wpływem).

Za najbardziej niebezpieczne zjawisko z zakresu manipulacji medialnej 
uznaje się ukrytą perswazję. Polega ona na przedstawianiu opinii jakiejś gru-
py (np. politycznej czy gospodarczej) jako prawdy najbardziej oczywistej, Tak 
oczywistej, że niewymagającej dowodzenia. Ukryta perswazja używa pojęć 
niejasnych, niedookreślonych, ale wypowiadanych z absolutną pewnością co 
do słuszności głoszonych opinii. Ten sposób manipulowania jest najskutecz-
niejszy w grupach społecznych niedouczonych, tzw. analfabetów funkcjonal-
nych. M. Iłowiecki dokonuje analizy pewnego stwierdzenia (opublikowanego 
przez jedną z wysokonakładowych gazet) z punktu widzenia ukrytej manipu-
lacji. Brzmi ono tak: „Jest tajemnicą poliszynela, że przy wszystkich swoich za-
sługach Jan Paweł II zahamował przeobrażenia współczesnego katolicyzmu”46. 
W stwierdzeniu tym przyjęto, że „przeobrażenia katolicyzmu” są zawsze 
słuszne i pożądane oraz że wszyscy się z tym zgadzają (tajemnica poliszyne-
la). Z punktu widzenia ukrytej perswazji osiąga się wszczepienie czytelnikowi 
następujących przekonań47: 1. „katolicyzm postępowy” jest oczywisty dla każ-

43 M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 87.
44 Tamże, s. 88.
45 S. Ossowski, Wzory nauk przyrodniczych w empirycznej socjologii, [w:] O osobliwościach 

nauk społecznych, PWN, Warszawa 1983, s. 256.
46 M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 91.
47 Tamże, s. 89.
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dego; 2. papież i hierarchia kościelna winni opowiedzieć się za „katolicyzmem 
postępowym”; 3. to nie papież i hierarchia kościelna są uprawnieni do tego, co 
dla Kościoła katolickiego jest dobre, a co nie.

Medialna inscenizacja wydarzeń oznacza fakty medialne lub prowoka-
cje. Zakaz stosowania faktów medialnych, czyli wydarzeń wykreowanych 
przez media, znajdziemy we wszystkich dziennikarskich kodeksach etycz-
nych. W wewnętrznym regulaminie telewizji Columbia Broadcasting System 
(CBS) jest następujące stwierdzenie: „Wszelkie inscenizowanie wydarzeń jest 
zabronione”48. W regulaminie opisano dopuszczalne wyjątki oraz sposób ich 
prezentacji: „W pewnych sytuacjach konieczne może być odtworzenie jakiegoś 
wydarzenia (np. spacer na Księżycu) w celu wykorzystania go w programie. 
Zawsze w takiej sytuacji należy wyjaśnić odbiorcy, że w programie przedsta-
wione jest odtworzenie i jest ono wierną rekonstrukcją wydarzenia. Zabieg ten 
winien być stosowany rzadko”49. Zarządzający stacją CBS zapewne doskonale 
pamiętają, jakie mogą być następstwa inscenizacji. To właśnie ta stacja nadała 
słuchowisko zrealizowane według powieści Herberta G. Wellsa, wyreżysero-
wane przez Orsona Wellesa Wojna światów. Nadano je w przeddzień święta 
Halloween, 30 października 1938 r. Wśród wielu mieszkańców New Jersey 
wzbudziło ono autentyczną panikę. Ludzie byli przekonani, że Marsjanie na-
prawdę zaatakowali Ziemię.

Najbardziej znana publiczna organizacja medialna na świecie, BBC, ma 
własne kodeksy etyczne, normujące pracę dziennikarzy w rozmaitych obsza-
rach dotyczących przekazywania wiadomości z obszarów objętych wojną czy 
zagadnień związanych z eutanazją, a nawet sportem50. W zasadach tych jest tak-
że mowa o dopuszczalnych granicach inscenizacji51: 1. winna ona być wyraźnie 
zaznaczona; 2. nie wolno fałszować faktów; 3. należy unikać w rekonstrukcjach 
scen drastycznych i przemocy.

Zgodnie z zasadami BBC w tej telewizji nie mógłby się ukazać fi lm do-
kumentalny Ewy Borzęckiej zatytułowany Arizona. Autorka przedstawiła po-
nury obraz codziennego życia ludzi mieszkających na terenach popegeerow-
skich, dla których codzienną rozrywką jest picie taniego wina marki Arizona. 
W fi lmie wiele momentów zostało zainscenizowanych. Być może tak działo 
się w istocie, ale widzowie tego nie wiedzą. Została zamazana granica pomię-
dzy tym, co rzeczywiste, a tym, co wykreowane na potrzeby fi lmu. Stał się on 
przedmiotem zainteresowania Komisji Etycznej TVP SA, która w orzeczeniu 
z kwietnia 1999 r. stwierdziła: „(...) autorka potraktowała bohaterów swego 
fi lmu podmiotowo. Wykorzystała ich naiwność i nadużyła zaufanie, pokazu-

48 Regulamin wewnętrzny CBS, [za:] M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 93.
49 Tamże. 
50 Zob. http://www.bbc.co.uk/ethics/.
51 Tamże.



214 Część III

jąc niemal wyłącznie w stanie upojenia alkoholowego i drastycznych sytua-
cjach osobistych, tym samym przekraczając granice intymności i odzierając 
ich z godności”52.

Takie rzeczy zdarzały się nie tylko w Polsce. Jednym z najgłośniejszych fak-
tów medialnych był cykl reportaży Petera Arnetta, jednego z najzdolniejszych 
reporterów telewizji Cable News Network (CNN). P. Arnett specjalizował się 
w reportażach z obszarów objętych wojną. Za jedne z nich otrzymał Nagrodę 
Pulitzera. Rzecz miała dotyczyć użycia przez armię amerykańską na Dalekim 
Wschodzie śmiertelnie niebezpiecznego gazu sarin. Użycie broni chemicznej 
potwierdził w programie Arnetta admirał Th omas Moorer. Później okazało 
się, że prawda wyglądała zupełnie inaczej. Owszem, użyto gazu, ale nie sari-
nu, tylko gazu łzawiącego. I nie przeciwko niewinnym wieśniakom, tylko ar-
mii wietnamskiej. Największa manipulacja dotyczyła admirała Moorera, któ-
ry w momencie nagrania miał 87 lat. Nieuczciwy reporter nagrał z sędziwym 
admirałem siedem godzin wywiadu, z którego wyciął jedno zdanie, które pa-
sowało do tezy jego reportażu. P. Arnettowi odebrano Nagrodę Pulitzera oraz 
wyrzucono go z CNN.

Z rozważań zawartych w niniejszym rozdziale płyną trzy wnioski. Po 
pierwsze, sama litera prawa to za mało, by chronić swobody dziennikarskie, 
a co za tym idzie – wolność obywateli danego kraju. Po wtóre, konieczne jest 
ścisłe przestrzeganie dziennikarskich kodeksów deontologicznych, które win-
no być podstawą przeciwstawienia się wszelkim formom manipulacji zarówno 
mediami, jak i przez media. Wreszcie po trzecie, działalność na rzecz demo-
kratycznego ładu społecznego wymaga odpowiednich środków. Warto pamię-
tać, że wolność to nie tylko odwaga głoszenia poglądów, to także możliwość 
ich prezentacji, a to na ogół wiąże się z pieniędzmi, których jeżeli zabraknie, to 
może zabraknąć i samej wolności. 

Wolna prasa to nie tylko „watch-dog demokracji”, to także rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego, w którym wciąż poszerza się zakres dostępnej wol-
ności, toczy się nieskrępowana debata publiczna we wszelkich możliwych 
przejawach, a także dokonują się przemiany kulturowe i społeczne. Wolność 
prasy winna być fundamentem demokracji, bowiem wolność mediów oznacza 
wolność od wpływów politycznych i ekonomicznych, a także odporność na 
manipulacje.

Problem moralnej odpowiedzialności dziennikarzy, redaktorów, właścicie-
li mediów w świecie kształtowanym przez symulakry jest szczególnie ważny. 
To oczywiste, że we współczesnym świecie wyborca nie głosuje na polityka 
z krwi i kości, ale na jego medialny wizerunek. Pole do nadużyć i manipulacji 
jest tu ogromne. Tym pilniejsza staje się potrzeba kształcenia w zakresie etyki 

52 M. Iłowiecki, dz. cyt., s. 97.
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przyszłych dziennikarzy. W Polsce kilkadziesiąt uczelni prowadzi kształcenie 
dziennikarzy. Niestety nie we wszystkich są kursy z zakresu etyki dziennikar-
skiej.

Prawie półtora wieku temu John Stuart Mill napisał o wolności prasy: 
„Ale szczególnie złą stroną zmuszania opinii publicznej do milczenia jest to, 
że ograbia ono cały rodzaj ludzki; zarówno przyszłe pokolenia, jak i współ-
czesnych, a tych, którzy nie godzą się z daną opinią, bardziej jeszcze niż tych, 
którzy ją głoszą”53. To przesłanie J.S. Milla winno być nie tylko przesłaniem 
istotnym dla samych dziennikarzy, ale i dla sterników mediów oraz właścicie-
li organizacji medialnych. Pokusy łamania zasad etycznych nie da się wyru-
gować normami prawnymi. Kodeksy deontologiczne mają jedynie charakter 
postulatywny, a ich łamanie winno oznaczać ostracyzm środowiskowy. Czy 
jednak osoby nieetyczne ze sfery mediów żyją w samotności? Czy nikt nie po-
daje im ręki? Wydaje się, że póki będą to pytania jedynie retoryczne, tak długo 
na wszystkich szczeblach drabiny medialnej silna będzie pokusa i skłonność 
do manipulacji. We współczesnym świecie manipulator medialny wiele może 
zyskać, niewiele stracić.

53 D. McQuail, Teoria..., s. 182.





10.  Trendy rozwojowe organizacji medialnych. 
Wyznaczniki medialnej przyszłości

Jacques Attali, autor Krótkiej historii przyszłości, prognozuje: „(...) siły rynkowe 
zawłaszczają planetę. Ten triumfalny marsz pieniądza to najsilniejszy przejaw 
zwycięstwa indywidualizmu. Tłumaczy on większość parkosyzmów Historii”1. 
J. Attali jest przekonany, że Historia rządzi się prawami, które „pozwalają ją 
przewidywać i wpływać na jej bieg”2. We wstępie do niniejszej monografi i 
przestrzegano przez zgubnymi skutkami prognozowania przyszłości. Jednakże 
biorąc pod uwagę to, co powiedział J. Attali, oraz zdarzenia przeszłe i prawa, 
które nimi rządziły, można próbować z pewną dozą prawdopodobieństwa sta-
rać się antycypować przyszłe trendy dotyczące samych mediów, rynków me-
dialnych, organizacji medialnych w najbliższych latach. Dalsza prognoza by-
łaby wróżeniem z fusów i jako taka nie miałaby sensu. Zatem główne kierunki 
rozwoju mediów oraz inne czynniki, które winny być uwzględniane przez za-
rządzających mediami, jawią się następująco:

1.  cyfryzacja i konwergencja,
2  procesy globalne vs. lokalne,
3.  nowy wymiar Internetu,
4.  wykluczenie cyfrowe,
5.  fragmentacja widowni,
6.  rywalizacja organizacji sieciowych z hierarchicznymi.

Proces cyfryzacji mediów w wielu krajach rozwiniętych już się zakończył. 
Proces konwergencji trwa i trudno przewidzieć, jaki będzie jego ostateczny 
fi nał. W Polsce proces cyfryzacji w mediach elektronicznych winien być za-
kończony do 1 sierpnia 2013 r. Także media drukowane intensywnie korzy-
stają z procesu cyfryzacji. Stopniowo zmniejsza się liczba artykułów zamiesz-
czanych w wydania papierowych, natomiast zwiększa się w wydaniach online. 
Wymaga to nieustannej aktualizacji treści, czołówek, fotogalerii, plików au-

1 J. Attali, Krótka historia przyszłości, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 9.
2 Tamże.
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dio i wideo oraz blogów. Ten strumień własnych informacji jest nieustannie 
wzbogacany o treści dostarczane przez użytkowników w jakiejkolwiek formie 
(forum, blog, chat, fotografi e, fi lmy etc.)3. Wraz z cyfryzacją postępuje proces 
konwergencji. W wydaniach internetowych gazet mamy namiastkę telewizji. 
W „Gazecie Wyborczej” Agnieszka Kublik prowadzi rozmowy z gośćmi. Po-
dobne rozmowy prowadzą dziennikarze „Rzeczpospolitej”: Bronisław Wild-
stein, Piotr Semka czy Igor Janke. W regionalnych wydaniach „Gazety Wybor-
czej” dziennikarze komentują przed kamerą aktualne wydarzenia, zachęcają 
do lektury swoich artykułów. Radio zamieszcza w Internecie fi lmy ilustrujące 
opisywane wydarzenia. Telewizja zamieszcza teksty prezentowanych informa-
cji. Słowem, postępuje proces konwergencji. W momencie, w którym podsta-
wowa konsumpcja mediów odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu, 
różnice pomiędzy poszczególnymi mediami będą właściwie iluzoryczne. Co 
będzie stanowić o tym, że odbiorcy będą decydować się na konsumowanie 
treści danego medium, a nie innego – nie wiadomo. Wiadomo jedynie, że kon-
sumpcja mediów odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu. Jaki to bę-
dzie miało wymiar globalny, a jaki w znaczeniu lokalnym – nie wiadomo. Czy 
globalizacja będzie wystarczającym pojęciem dla opisu tego zjawiska – także 
nie wiadomo.

Na naszych oczach potwierdziła się idea M. McLuhana o przekaźniku, który 
sam stał się przekazem4. Tenże badacz już w połowie XX w. wieszczył powsta-
nie matriksu: „Człowiek żyjący w piśmiennym i homogenicznym społeczeń-
stwie przestaje bowiem być wrażliwy na różnorodne i pozbawione ciągłości 
życie form. Przyswaja sobie złudzenie trzeciego wymiaru i osobistego punktu 
widzenia jako część jego narcystycznego skrzywienia, odcinając się od świado-
mości Blake’a lub Psalmisty, zgodnie z którą stajemy się tym, na co patrzymy”5.

Ignacy Fiut zwraca uwagę, idąc śladem McLuhana, że każdą technologicz-
ną eksplozję, poprzedza implozja6. Na gruzach starego rodzi się nowe. Wydaje 
się, że w sensie technologicznym mamy obecnie do czynienia z takim właś-
nie stanem. Kiedy rodził się Internet, jako nowy środek przekazu, jego bada-
cze na ogół przyjmowali jedną z dwóch postaw. Zgodnie z pierwszą Internet 
jest kulminacją historycznego procesu tworzenia się stosunków społecznych 
w postaci interakcji społecznych za pomocą wirtualnych sieci. Wedle drugiej 
Internet prowadzi do wyobcowania i zerwania komunikacji społecznej, a na-

3 A. Karda, Newsroom 2.0, materiały NTO (w posiadaniu autora).
4 Por. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wyd. Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004, s. 39–53.
5 Tamże, s. 50.
6 I.S. Fiut, Media, kobieta i śmiech, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH w Kra-

kowie, Kraków 2006, s. 12.
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wet więzów rodzinnych7. Wydaje się, że jest to fałszywa antynomia, badania 
bowiem potwierdzają, że sieć wywołuje zarówno jedne, jak i drugie zjawiska. 
Zdaniem Castellsa, o powodzeniu „siły roboczej” w sieci decydować będą dwie 
cechy: talent i zdolność do ciągłego uczenia się. I to przez całe zawodowe życie. 
Taka jednostka jest w stanie samodzielnie się „przeprogramować”8. A sukces 
organizacji „zależy od umiejętności przyciągnięcia, zatrzymania i wykorzysta-
nia utalentowanych pracowników. W warunkach tak dużego zapotrzebowania 
na potrafi ącą się samodzielnie „przeprogramować” siłę roboczą fi rmy muszą 
stosować rozmaite zachęty, by zatrzymać swoich najlepszych pracowników”9. 
W rozdziale 3 szczegółowo omówiono zupełnie nowe zagadnienie w historii 
świata: uzyskiwanie przewagi przez organizacje typu sieciowego nad organi-
zacjami typu hierarchicznego. Stało się ono możliwe dzięki temu, że informa-
cja została podstawowym zasobem XXI w., a „kopalnią”, z której ten zasób się 
czerpie, stała się sieć, z jej wciąż odkrywanymi i nie do końca rozpoznanymi 
własnościami.

10.1. Język nowych mediów

Erich Fromm, autor Zapomnianego języka10, zapewne opisałby Internet jako 
interpretację opowieści o lampie Aladyna. Oto jawiłby się on Frommowi jako 
skarbiec, w którym biedak może odnaleźć magiczną lampę, gdzie kryje się dżin 
spełniający życzenia. Ale tylko tych, którzy aktualnie posiadają lampę, ergo po-
trafi ą komunikować się dżinem. Czy Fromm – wywodząc szabat11 jako opis na-
kazu swoistej równowagi pomiędzy ingerencją w środowisko a jej brakiem – wi-
działby w tym przesłaniu przestrogę na miarę biblijnej opowieści o drzewie złego 
i dobrego? Nie wiadomo. Wydaje się jednak, że spuścizna Fromma uprawnia do 
tego rodzaju spekulacji. Bo też Internet jest w istocie czymś na kształt biblijnego 
drzewa. Można tam znaleźć przepis na kiszenie ogórków i konstrukcję bomby 
domowej roboty. Idziemy do Internetu jak do hipermarketu po rozmaite pro-
dukty. Internet niesłychanie zdemokratyzował świat. Wcześniej do jego opisu 
potrzeba było dziennikarzy. Żurnaliści stanowili swoistą elitę społeczną, ów fi ltr, 
przez który sączyły się informacje. Dziś każdy może być dziennikarzem, stąd 
prestiż tego zawodu wciąż spada (szerzej mówiono o tym w rozdziale 8). By-
cie dziennikarzem prasowym, radiowym czy telewizyjnym było dla wielu ludzi 

7 M. Castells, Galaktyka Internetu, dz. cyt., s. 135.
8 Tamże, s. 107.
9 Tamże, s. 108.
10 E. Fromm, Zapomniany język, PIW, Warszawa 1994.
11 Por. tamże, s. 208–214.
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czymś nieosiągalnym. Dziennikarze mieli status podobny gwiazdom fi lmowym. 
Internet to wszystko przekreślił. Proces konwergencji mediów coraz bardziej bę-
dzie ograniczał rolę i znaczenie zawodowych dziennikarzy na rzecz odbiorców, 
którzy sami redagują to, co czytają i oglądają12.

Język nowych mediów to nie tylko, bądź nie przede wszystkim, kwestie se-
mantyczne, ale nade wszystko nowe środki wyrazu czy ekspresji, a także przy-
należności. Nasi przodkowie spotykali się przy ognisku, na rynku czy pod koś-
ciołem. Kolejne wynalazki techniczne sprawiały, że komunikowanie stało się 
możliwe beż wychodzenia z domu. Nie jest ambicją autora ocena, czy to zja-
wisko ma pozytywne czy negatywne konsekwencje ze społecznego punktu wi-
dzenia. Świat współczesny taki po prostu jest. Howard Rheingold twierdzi, że 
związki wirtualne są bardziej bezpośrednie niż te w realnym świecie, ponieważ 
internauci od razu przechodzą do tematów, które ich interesują, podczas gdy 
w świecie „offl  ine” najpierw zaczyna się znajomość13. Inni badacze powiadają, 
że społeczeństwo to coś więcej niż grupa ludzi rozrzucona po świecie i stuka-
jąca w klawiaturę komputera. Łucja Teszner dokonała interesującego porów-
nania odnoszącego się do społeczności „online”. Kiedy wchodzimy do pokoju 
pełnego ludzi, możemy stać z boku lub rozpocząć rozmowę. Można rozma-
wiać z jedną osobą lub włączyć się do dyskusji. W obu przypadkach trzeba się 
zaprezentować w taki sposób, by zachęcić innych do rozmowy, w przeciwnym 
razie ginie się w tłumie. W rzeczywistym świecie możemy to czynić poprzez 
sposób mówienia, zachowania, ubierania etc. W cyberprzestrzeni jedyną ce-
chą, jaka nas charakteryzuje, są kwestie, które wypowiadamy14. Świat realny 
i cyberprzestrzeń wcale nie muszą się wykluczać. Wiele grup swój początek 
bierze w realu, a potem przenoszą swoje kontakty do Internetu. A bywają przy-
padki odwrotne, kiedy to internauci „skrzykują się” w celu przeprowadzenia 
wspólnej, czasami tylko jednorazowej akcji.

Blog, platformy społecznościowe, hipertekst to pojęcia, bez których po-
rozumiewanie się we współczesnym świecie stało się właściwie niemożliwe. 
Stwierdzenie to prowadzi do konkluzji, że bez poznania i zrozumienia języka 
nowych mediów niemożliwe jest funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
Badacze nazwali to zjawisko wykluczeniem cyfrowym15. Pierwszy komputer 

12 Por. B. Nierenberg, Zarządzanie informacją, referat niepublikowany, przygotowany na 
konferencję „Jaka informacja?” zorganizowaną przez Podyplomowe Studium Komunikowania 
Społecznego KUL, Lublin 26 maja 2008 r.

13 H. Rheingold, Th e Virtual Community. Homesteading on Electronic Frontier, Addison-
-Wesley, Reading 1996, s. 2.

14 Ł. Teszner, Kto mieszka w cyberprzestrzeni? O społecznościach internetowych, [w:] W cy-
berprzestrzeni, red. W. Godzic, współpr. A. Bednarz, Wyd. Rabid, Kraków 1999, s. 89.

15 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 10.
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powstał w laboratoriach IBM w latach 80. XX w. World Wide Web (WWW) po-
jawiła się na początku lat 90. XX w. Jej powstanie było dowodem, że koncepcja 
formy społecznej odnosi się nie tylko do sprzętu komputerowego (hardware), 
ale i form wiedzy. Dowodem tego było pojawienie się języka HTML (Hyper-
Text Markup Language). Jego twórcy zdecydowali się na publicznie udostęp-
niony kod, który „mówił” rozmaitym systemom komputerowym, co mają robić 
z danymi16. Nowe media są interpretowane jako „techniczny odpowiednik my-
śli ponowoczesnej”, który cechuje się prędkością, elastycznością, cyfrowością 
i hipertekstualnością17. Czy jednak do tych nowatorskich form technicznych 
i społecznych mają zastosowanie narzędzia ekonomii politycznej? Otóż mają.

W rozdziale 5 opisano koncepcję „długiego ogona” Ch. Andersona. Wedle 
tego badacza „»długi ogon« to po prostu kultura, której nie dotyczy kwestia 
ekonomicznego niedostatku”18. Na takie ujęcie składają się dwa czynniki19: 

1.  obniżenie kosztów produkcji,
2.  wpływ nowych technologii na sposób rekomendacji i dystrybucji.

Obniżenie kosztów produkcji stało się faktem za sprawą mediów cyfro-
wych. Bariery rynkowego wejścia i wyjścia znacznie się obniżyły. Utrzymanie 
bloga kosztuje znacznie mniej niż utrzymanie gazety (por. rozdział 7; przy-
padek blogera M. Lee, akredytowanego przy ONZ). Wideoklip zamieszczony 
na YouTube kosztuje ułamek tego co tradycyjna reklama telewizyjna20. 

Nowe technologie medialne pozwalają na dotarcie do najbardziej niezwy-
kłych i nietypowych produktów oraz weryfi kację ich użyteczności. Pierwsze 
zapewniają coraz sprawniejsze wyszukiwarki. Drugie portale społecznościo-
we, rozmaite fora i blogi, które ułatwiają podjęcie decyzji konsumenckich, od-
noszących się do produktów należących do „długiego ogona”. Zmniejsza się 
dysonans pozakupowy, a zwiększa się indywidualizacja wyboru. Ch. Anderson 
stwierdza, że w rezultacie ukształtowała się naturalna krzywa popytu, której 
nie deformują wąskie kanały dystrybucji, niedobór informacji czy ograniczo-
na przestrzeń na półkach. Kształt tej krzywej jest znacznie mniej uzależniony 
od rozmaitych hitów na rynkach medialnych, niż dotąd sądzono. Zdaniem 
Ch. Andersona, ten zróżnicowany popyt jest odzwierciedleniem zróżnicowa-
nia społeczeństwa21.

16 Tamże, s. 266–267.
17 Tamże, s. 268.
18 Ch. Anderson, dz. cyt., s. 53.
19 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, dz. cyt., s. 297.
20 Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na YouTube zamieścił materiał fi lmowy, 

w którym Grzegorz Turnau zachęca do studiowania kulturoznawstwa na tymże uniwersytecie.
21 Ch. Anderson, dz. cyt., s. 53.
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Jednakże Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant i Kieran Kel-
ly, autorzy monografi i Nowe media. Wprowadzenie, przestrzegają przed utoż-
samianiem różnorodności wyborów konsumentów ze zróżnicowaniem wła-
dzy ekonomicznej i politycznej. Ich zdaniem: „Związana z »długim ogonem« 
ekonomiczna swoboda dokonywania niczym nieograniczonych wyborów jest 
udziałem mniejszości – nawet w świecie szerokopasmowych łącz. Sławiąca wol-
ność wyboru nieliberalna mantra pomija fakt, że ów wolny wybór dzieje się 
kosztem dokonania ekonomicznej, politycznej lub ekologicznej selekcji w in-
nym miejscu”22. Wspomniani autorzy powiadają, że Ch. Anderson, pisząc o de-
mokratyzacji środków produkcji, nie twierdził, że armia użytkowników z ka-
merami cyfrowymi w rękach miałaby zagrozić potędze Fox czy Warner Bros.23 
Autor niniejszych rozważań, nie opowiadając się po żadnej ze stron, wskazuje 
jedynie, że zjawisko „długiego ogona” istnieje obiektywnie i bez wątpienia win-
no być jedną z przesłanek związanych z decyzjami menedżerów medialnych 
planujących przyszłość kierowanych przez siebie organizacji medialnych. 

10.2. Wyzwania dla menedżerów

Opisane wcześniej czynniki będą zapewne podstawowymi przesłankami, któ-
re winni brać pod uwagę menedżerowie zarządzający mediami w XXI w. Dan 
Shaver i Mary Alice Shaver do wspomnianych uprzednio czynników dodają 
jeszcze nowe wzorce konsumpcyjne i regulacje w skali globalnej24. Ich zda-
niem, podstawowym wyróżnikiem odnoszącym się do zarządzania mediami 
będzie słowo: zmiana. Istotę zmian zachodzących w mediach początku XXI w. 
oddaje Rysunek 25. Schemat ewolucji przemysłu medialnego u progu XXI w. 

Tempo zmian jest coraz większe, a kierunki przekształceń słabo prze-
widywalne. Pod koniec XX w. World Wide Web (WWW) przekształciła się 
z ciekawostki w główny kanał dystrybucji informacji. To najbardziej znamien-
ny przykład konwergencji, będącej odzwierciedleniem rozwoju społecznego, 
technologii i ekonomii, która przyniosła zupełnie nowe media i zupełnie nowe 
sposoby ich konsumpcji. Na przykład gry online oferują walory, których nie 
mają tradycyjne gry: nieograniczona niemal liczba uczestników, złudzenie za-
chowań realnych. Dla wielu młodych ludzi, uczestniczących w tych grach, zacie-
ra się granica pomiędzy matriksem a tym, co realne. Z ekonomicznego punktu 
widzenia wynikiem konwergencji jest postępująca fragmentacja audytorium. 

22 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, dz. cyt., s. 298.
23 Tamże.
24 D. Shaver, M.A. Shaver, Directions for Media Management Research in the 21st Century, 

[w:] Handbook of Media Management..., s. 639.
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Dla menedżerów medialnych oznacza to, że dla podtrzymania lub zdobycia no-
wych odbiorców konieczna jest postępująca dywersyfi kacja oferowanych treści 
medialnych. Oznacza to także, iż treści medialne będą przyjmować coraz bar-
dziej skondensowaną postać w celu zatrzymania uwagi odbiorcy. Menedżero-
wie medialni będą zmuszeni do poszukiwania wertykalnej koncentracji25 i roz-
wijania konglomeratów medialnych zdolnych do przekładania treści z jednego 
medium do drugiego. Stawia to przed menedżerami wyzwania związane z szu-
kaniem nowych modeli biznesowych, które pozwolą zwiększyć dochody bądź 
zmniejszyć koszty. To wymuszać będzie nowe podejście do reklamy i kwestii 
szukania nowych źródeł fi nansowego zasilania organizacji medialnych.

We współczesnym świecie medialnym bodaj najcenniejszym dobrem jest 
uwaga odbiorców. O to rzadkie dobro konkuruje coraz więcej mediów, coraz 
więcej tytułów, coraz więcej kanałów radiowych i telewizyjnych, coraz wię-
cej witryn. Rezultatem tej rosnącej konkurencji jest postępująca fragmenta-
cja widowni. Wydaje się, że dobiega końca era mediów masowych, mających 
wielomilionowych odbiorców. Ten nowy sposób konsumpcji mediów będzie 
wymagał od zarządzających mediami dwojakiego rodzaju działań: 1. szuka-
nia nowych źródeł zasilania fi nansowego, co ma związek z malejącą widownią 
i mniejszymi wpływami z reklam; 2. zatrzymania odpływających konsumen-
tów do innych oferentów medialnych. Nie ma gotowych recept, jak to zrobić, 
ale rozwiązanie tego dylematu będzie dużym, jeśli nie największym, wyzwa-
niem dla menedżerów medialnych.

Kolejnym czynnikiem, który winien być uwzględniany przez menedżerów, 
są regulacje na rynku medialnym. Z jednej strony koncentracja rynku regulo-
wana jest przepisami krajowymi, które na ogół wyznaczają jej granice, ale w od-
niesieniu do instytucji międzynarodowych te unormowania są mniej rygory-
styczne bądź nie ma ich wcale. Sprzyja to koncentracji własności w wymiarze 
międzynarodowym i powstawaniu coraz większych międzynarodowych kon-
glomeratów medialnych26. Działania przedsiębiorstw medialnych wewnątrz 
danego kraju wyznaczane są przepisami, które narzucają wiele wymagań co do 
zawartości. Polska i inne kraje Unii Europejskiej oczekują określonego udziału 
procentowego programów wytworzonych pierwotnie w danym kraju czy UE. 
W Polsce dotyczy to wszystkich organizacji medialnych nadających programy 
radiowe i telewizyjne z wyjątkiem RTL7, który działa na podstawie umowy 
o telewizji transgranicznej, bez polskiej koncesji.

25 Por. B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne..., s. 40–41.
26 Pod pojęciem „konglomerat” należy w tym przypadku rozumieć taki rodzaj koncernu, 

który grupuje przedsiębiorstwa o różnym profi lu, a jego nadrzędną zasadą jest rentowność zain-
westowanego kapitału. Przykładem takiego działania jest grupa Mecom, do której należy około 
300 tytułów. W Polsce Mecom ma udziały w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Warszawy”, „Parkiecie” 
oraz 10 gazetach skupionych w grupie Media Regionalne.



225Trendy rozwojowe organizacji medialnych. Wyznaczniki medialnej przyszłości

Dla menedżerów międzynarodowych korporacji medialnych istotną prze-
słanką działania jest otwarcie nowych rynków na treści i usługi medialne. 
Do najbardziej lukratywnych rynków zalicza się Chiny. Potencjalnie intere-
sujące są rynki Afryki i Ameryki Południowej. Dla niektórych inwestorów 
nieistotne były zastrzeżenia dotyczące łamania praw człowieka przez rządzącą 
w Chinach partię komunistyczną. Ważne były zyski. Najpopularniejsza wyszu-
kiwarka internetowa Google, wchodząc w 2006 r. na rynek chiński, zgodziła się 
na cenzurowanie treści dostępnych za pośrednictwem tej witryny. W 2010 r. 
Google poinformowała, że kończy z cenzurą. Dlaczego dopiero po czterech 
latach? – można by zapytać. Otóż przez cztery lata Google zdobyła na rynku 
chińskim udziały na poziomie zaledwie 17%. W ostatnim roku te udziały na-
wet spadły o kilka procent. Google nie udało się pokonać, ani nawet zbliżyć do 
poziomu największego lokalnego konkurenta Baidu27, choć biorąc pod uwagę 
skalę chińskiej gospodarki, można zauważyć, że 17% na tamtejszym rynku sta-
nowi znacznie większe kwoty niż 100% niejednego kraju europejskiego.

Podstawową przesłanką, przesądzającą o podejmowaniu takich, a nie in-
nych decyzji, będą informacje. Dotyczy to nie tylko menedżerów medialnych, 
ale także tzw. przeciętnych zjadaczy chleba. Istotny będzie dostęp do informa-
cji i umiejętność korzystania z niej. Zjawisko asymetrii, które faworyzuje jedne 
fi rmy (na przykład z powodu lepszego dostępu do informacji), jest uważane za 
niekorzystne dla rynku, czego dowodził noblista Joseph E. Stiglitz28.

We współczesnym świecie podstawowym źródłem informacji jest sieć. 
W początkowym okresie Internet był po prostu narzędziem, które umożliwiało 
dostęp do rozmaitych stron internetowych. Web 2.0 przyniósł portale społecz-
nościowe, blogi, fora dyskusyjne, na których dyskutowane są rozmaite zagad-
nienia: od porad w kwestii prezentów ślubnych i telewizorów plazmowych po 
symulakry J. Baudrillarda29. Internauta mógł się poradzić innych internautów 
w kwestiach, które go nurtowały. Obecnie sieć wchodzi w epokę Web 3.0, któ-
rej atrybutem wydaje się być sztuczna inteligencja. Wyszukiwarka internetowa 
szukać będzie nie tylko powiązań z zadanymi słowami kluczowymi, ale potrafi  
analizować sens całych zdań. Oznaczać to będzie umiejętność odróżnienia do-
słownego sformułowania od metafory czy żartu. Krokiem w tę stronę są usłu-
gi krakowskiej fi rmy Entelico, która oferuje konfi gurowanie rozmaitych taryf 
telekomunikacyjnych w zależności od indywidualnego klienta, jego potrzeb 
i nawyków. Usługa polega na analizie rachunków klienta z ostatnich miesięcy 

27 Zob. http://antyweb.pl/google-konczy-z-cenzura-w-chinach-czy-to-koniec-google-cn/; 
data dostępu: 25.03.2011.

28 Por. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
29 Por. B. Nierenberg, Między wymianą a produkcją na własne potrzeby (terroryści – mistrzo-

wie zarządzania informacją), [w:] Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, red. A. Kozieł, 
K. Gajlewicz, Wyd. Aspra-Jr, Warszawa 2008, s. 79–89.
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i dobraniu takich taryf, które umożliwią obniżenie kosztów. Praktyka pokaza-
ła, że obniżki kosztów były, i to znaczne30. 

Dla przemysłu wydawniczego przemiany technologiczne będą bodaj naj-
większym wyzwaniem. E-gazety, e-książki wywracają rynki wydawnicze do 
góry nogami. Towar czy usługa w wersji elektronicznej wypiera tradycyjne pa-
pierowe wydania. Łańcuch wydawniczy traci swoje dotychczasowe powiązania. 
Nowa forma książki (elektroniczna) dystrybuowana jest za pomocą sieci. Tra-
dycyjne wydania (papierowe) są oferowane w tradycyjny sposób, poprzez sieć 
księgarń, ale też za pomocą internetowych księgarń wysyłkowych. Składanie 
zamówień online stało się właściwie powszechne. Jedynie starsze pokolenie, 
mające kłopoty z obsługą komputera i rozumieniem sieci, wykazuje rezerwę. 
Niemniej jednak z ekonomicznego punktu widzenia wersje elektroniczne ra-
czej wyprą wersje tradycyjne. Można sobie wyobrazić druk gazety czy książki 
on demand (na żądanie), wzorem wybranych programów telewizyjnych ofero-
wanych przez platformy telewizyjne czy sieci kablowe, jednak ze względu na 
koszty taka usługa byłaby dostępna po bardzo wysokiej cenie. Kolejnym prob-
lemem, z którym jak się wydaje, będą musieli sobie poradzić menedżerowie 
w przemyśle wydawniczym, jest osłabienie tradycyjnych więzi pomiędzy do-
stawcami treści (autorami) a ich wydawcami i dystrybutorami. Debiutanci będą 
omijać wydawnictwa i postarają się dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do 
odbiorców. Przy niskich kosztach związanych z produkcją i dystrybucją w sieci 
nawet mały krąg odbiorców może zapewnić dostawcy treści satysfakcjonujący 
zarobek31. Na to zjawisko nałożą się kłopoty z prawami autorskimi. Już teraz 
wydawcy, zwłaszcza muzyczni, ale także fi lmowi próbują opanować zjawisko 
nielegalnego użytkowania treści bez stosownej opłaty (tzw. piractwo medialne). 
Wymagać to będzie szukania nowych sposobów dzielenia się dziełem z jego 
odbiorcami. Przykładem takiego działania jest Creative Commons, organizacja 
non profi t, która stara się znaleźć kompromis pomiędzy pełną ochroną dzieła 
a niczym nieskrępowanym korzystaniem z niego. Odnosi się to nie tylko do 
twórczości artystycznej, ale i naukowej. Alternatywne technologie, które za-
oferowała sieć przemysłom wydawniczym, spowodowały, że wysokie barie-
ry wejścia i wyjścia radykalnie się obniżyły. Spowodowało to napływ nowych 
podmiotów, które jeszcze wzmogły konkurencję na tym rynku. Pojawiły się 
zupełnie nowe sposoby wykorzystania tradycyjnych narzędzi marketingowych, 
jak choćby merchandisingu32. Wydawcy czasopism wykorzystali zjawisko kon-
wergencji, by obok tradycyjnych papierowych wydań tworzyć wersje online. 
Jednakże podstawowy dylemat menedżerów zawiadujących tymi mediami po-

30 A. Grzeszak, Web na karku, „Polityka” 2011, nr 13, s. 50–51.
31 D. Shaver, M.A. Shaver, Directions for Media Management, dz. cyt., [w:] Handbook of 

Media Management..., s. 644–645.
32 Tamże.



227Trendy rozwojowe organizacji medialnych. Wyznaczniki medialnej przyszłości

lega na tym, w który momencie zlikwidować tradycyjne wydania papierowe. 
Być może ten czas jest już bardzo bliski, ale dla utrzymania rentowności gazety 
potrzebują odpowiedniej liczby odbiorców, którzy zaakceptują koszt nowej for-
my korzystania z treści. Wydawcy gazet, tworząc wersje online, oferowali je za 
darmo. Trudno jest przekonać odbiorcę, że ma zapłacić za coś, z czego do tej 
pory korzystał za darmo. W marcu 2011 r. trzecia co do wielkości amerykańska 
gazeta „New York Times” wprowadziła opłaty za korzystanie z jej internetowe-
go wydania. Miesięczna opłata za pełny dostęp do tytułu wynosi 15 dolarów. 
Opłata nie obejmuje abonentów papierowego wydania oraz jej wersji poprzez 
smartfony. Nie będzie musiał płacić także czytelnik, który będzie korzystał 
z mniej niż 20 artykułów. Nie wiadomo jednak, czy ten ruch przyniesie wydaw-
cy spodziewane przychody, bowiem kanadyjski programista David Hayes już 
tydzień po wprowadzeniu kodowanego dostępu do NYT złamał zabezpieczenia 
i upublicznił kody. Dzięki nim można bez ograniczeń korzystać z dostępu do 
wszystkich artykułów, które gazeta oferuje w sieci33.

10.3. Media publiczne

Słabnącym, ale wciąż silnym graczem na rynku medialnym są media pub-
liczne. Z punktu widzenia zarządzania publicznymi instytucjami medialnymi 
najistotniejsze są źródła fi nansowania i źródła władzy. W przypadku instytu-
cji publicznych sensu stricto środki fi nansowe stanowią fundusze publiczne 
oraz mandat ugrupowania politycznego, które wygrało wybory. W przypad-
ku instytucji publicznych sensu largo źródła fi nansowania mogą być miesza-
ne: publiczne i/lub prywatne, a źródłem władzy jest własność: publiczna i/lub 
prywatna. Wydaje się, że ta druga kategoria odnosi się do publicznych przed-
siębiorstw medialnych. Istotne jest też zdefi niowanie pojęcia „przedsiębior-
stwo”, a w zasadzie szczególnego przypadku, jakim jest „przedsiębiorstwo pub-
liczne”. W prawie Unii Europejskiej przyjęto, że przedsiębiorstwo to: „podmiot 
(jednostka) prowadzący działalność na potrzeby rynku”34. I nie ma znaczenia, 
czy dany podmiot podlega prawu publicznemu czy prywatnemu35. Zgodnie 
z unijnymi przepisami za kardynalną zasadę przyjęto domniemanie wywie-

33 New York Times płatny w Internecie, hakerzy łamią zabezpieczenia; źródło: http://
www.polskatimes.pl/pap/385768,new-york-times-wprowadza-oplaty-za-pelny-dostep-do-
wydania,id,t.html?cookie=1; data dostępu: 31.03.2011.

34 V. Emmerich, Prawo antymonopolowe, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. 
M.A. Dauses, red. wyd. polskiego R. Skubisz, Warszawa 1999, s. 666.

35 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europej-
skiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2002, s. 137.
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rania dominującego wpływu na przedsiębiorstwo. Ta zasada jest realizowana 
w jednym, dwóch lub trzech przypadkach, każdym z osobna lub łącznie36:

• władze publiczne posiadają większą część kapitału zakładowego przed-
siębiorstwa,

• władze publiczne kontrolują większość głosów przypadających na akcje 
(udziały) wyemitowane przez przedsiębiorstwo,

• władze publiczne mogą wyznaczać ponad połowę członków organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstwa.

W kontekście tychże przepisów instytucje zawiadujące polskimi mediami 
publicznymi, wymienione w artykułach 23–28 Ustawy o radiofonii i telewi-
zji37 spełniają wymogi przedsiębiorstw publicznych. Organizacje publiczne 
(przedsiębiorstwa) tworzone są po to, by był realizowany interes publiczny38. 
Tego typu organizacje nie są na ogół nastawione na zysk. Ich zadania wyzna-
cza właściciel, czyli społeczeństwo, a w jego imieniu winny to czynić organy 
państwa pochodzące z wyboru, które na ich realizację przeznaczają publiczne 
środki. I tu zaczynają się kłopoty, bowiem pieniądze publiczne powinny być 
wydatkowane na zadania publiczne, określane jako „misja”, a z jej sformułowa-
niem bywa problem. Wielce symptomatyczny jest przykład komisji powołanej 
przez brytyjski rząd do opracowania koncepcji cyfryzacji BBC, w tym zdefi -
niowania na nowo istoty publicznej radiofonii brytyjskiej. Komisja w raporcie 
końcowym napisała: „Nie podjęliśmy się tak ambitnego zadania w ciągu tych 
sześciu miesięcy, jakie mieliśmy do dyspozycji. Kiedy każde z nas próbowało 
przedstawić jakąś defi nicję, zaczęły się pojawiać znane pojęcia – informacja, 
oświata, poszerzenie horyzontów, bezstronność, niezależność, powszechny 
dostęp, inkluzywność, służba na rzecz mniejszości, brak motywacji komer-
cyjnej itp. itd. Doszliśmy do wniosku, że wprawdzie nie sformułujemy nowej 
defi nicji, ale wiemy, co to media publiczne”39.

K. Jakubowicz wskazuje na trzy główne orientacje, dotyczące stopnia inge-
rencji państwa w media40:

• minimalistyczna – występuje w krajach, gdzie zawartość mediów ko-
mercyjnych nie jest regulowana, publiczne fi nansowanie mediów pub-

36 Tamże, s. 174–175.
37 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 XII 1992 r. (DzU 2004, nr 253, poz. 2531), art. 

22–28.
38 B. Kożuch, Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, [w:] Zarządzanie publiczne, „Zeszyty 

Naukowe Instytutu Spraw Publicznych” 2005, nr 1, s. 18.
39 Th e Future Funding of the BBC. Report of the Independent Review Panel, Department for 

Culture, Media and Sport, London 1999, [za:] K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 27. 
40 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 96.
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licznych nie przekracza 30 dolarów na jednego mieszkańca (Włochy, 
Nowa Zelandia, Portugalia, Hiszpania, Stany Zjednoczone);

• media jako „wyjątek kulturalny” – na nadawców komercyjnych nakła-
dany jest obowiązek produkcji programów wzmacniających tożsamość 
narodową, publiczne fi nansowanie nie przekracza 30 dolarów na jedne-
go mieszkańca;

• duży stopień ingerencji – ingerencja w program jest uzasadniania inte-
resem publicznym, fi nansowanie publiczne przekracza 50 dolarów na 
jednego mieszkańca (Niemcy, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania).

Wydaje się, że w przypadku zarządzania mediami publicznymi brak moty-
wacji komercyjnej to jeden z istotnych elementów. Jest to możliwe wtedy, gdy 
media publiczne nie muszą szukać środków na rynku komercyjnym. W takich 
krajach jak Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Szwecja czy Japonia udział pie-
niędzy publicznych w przychodach publicznych instytucji medialnych wynosi 
niemal 100%41. W Polsce publiczne przedsiębiorstwa medialne są zmuszone 
do szukania źródeł fi nansowania na rynku komercyjnym. Udział środków 
publicznych w realizacji zadań publicznych (tzw. misja) wynosi średniorocznie 
od około 27–28% (telewizja publiczna) do około 72–73% (radio publiczne)42.

Przy obecnym stanie prawnym zarządzanie polskimi mediami publiczny-
mi musi stanowić połączenie dwóch celów: komercyjnego i interesu publicz-
nego. Polskim mediom publicznym nadano formę spółek prawa handlowego, 
które ze swej natury są nastawione na zysk. Takich zresztą oczekuje minister 
skarbu państwa, który w stosunku do spółek medialnych pełni funkcje właś-
cicielskie. Jednakże polskie media publiczne poddano Ustawie o radiofonii 
i telewizji, w której opisano interes publiczny (misję)43. Od wielu lat, kolejne 
rządy próbują rozwiązać tę kwadraturę koła, ale na ogół kończy się to na za-
powiedziach i przejęciu wpływów nad mediami publicznymi. K. Jakubowicz 
mówi wręcz o kryzysie prawomocności istnienia mediów publicznych. W ba-
daniach odbiorcy deklarują potrzebę ich istnienia, a z drugiej strony są roz-
czarowani praktyką ich działania44. Wydaje się, że media publiczne mogą być 
istotnym elementem budowania społeczeństwa publicznego. Wymaga to jed-
nak nowego ich zdefi niowania, zapewnienia stabilnych źródeł fi nansowania 
i profesjonalnej kadry zarządczej, wolnej od bezpośrednich nacisków politycz-
nych. Znowelizowana w 2010 r. Ustawa o radiofonii i telewizji zawiera zapi-

41 S. Jędrzejewski, Radio w komunikacji społecznej..., s. 39.
42 Zob. http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/sprawozdania/spr2008/inf2008.pdf; data do-

stępu: 21.08.2008.
43 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU 1993, nr 7, poz. 34 z późn. 

zm.).
44 K. Jakubowicz, Media publiczne..., s. 252.
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sy absolutnie pionierskie w zakresie powoływania menedżerów medialnych. 
W art. 27 tejże ustawy zapisano: „Do zarządu powołuje się wyłącznie osobę 
posiadająca kompetencje w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji, 
spośród kandydatów wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez radę 
nadzorczą”45. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakazała także w drodze 
rozporządzania, by przebieg rozmów z kandydatami do zarządów był utrwala-
ny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Rada Nadzorcza może 
także zezwolić na obecność dziennikarzy podczas rozmów z kandydatami do 
zarządów mediów publicznych46. Te nagrania mogą być udostępniane po za-
kończeniu konkursu i bez wątpienia będzie to służyć eliminowaniu kandyda-
tów mających polityczne umocowanie, a sprzyjać profesjonalistom, menedże-
rom medialnym. 

45 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 27, pkt. 4.
46 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w spra-

wie regulaminu konkursu na członków zarządu spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, 
spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej.
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Celem niniejszej pracy było wprowadzenie do polskiego obiegu naukowego 
najistotniejszych dokonań z zakresu dorobku naukowego badaczy zajmują-
cych się na całym świecie zarządzaniem mediami. Jego najważniejsze elementy 
są dziełem uczonych pracujących w Stanach Zjednoczonych i krajach skan-
dynawskich, głównie w Szwecji i Finlandii. Wiele dokonań z zakresu zarzą-
dzania mediami wiąże się nierozerwalnie z ich ekonomiką i w takim zakresie 
uwzględnia ten obszar badawczy niniejsza praca.

Na polskim gruncie naukowym, o czym wspominano wcześniej, niewielu 
jest badaczy zajmujących się tą problematyką i niewiele, by nie rzec prawie 
wcale, prac naukowych z tego zakresu. Jest to zatem dzieło pionierskie i autor 
ma świadomość, że jak każda taka praca może nie być ona wolna od manka-
mentów. Liczy więc na głosy środowiska naukowego w tej sprawie, ale też prak-
tyków medialnych, bowiem zarządzanie w ogólności, a mediami szczególnie 
jest dziedziną nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Wymaga od menedżerów 
medialnych wielorakich umiejętności: zarządczych, ekonomicznych, psycho-
logicznych, a nawet artystycznych. Jak wspomniano we wstępie, jedną z naj-
istotniejszych umiejętności, w które winny być wyposażone osoby zarządza-
jące mediami, jest zdolność przewidywania przyszłych trendów i kierunków 
rozwoju przemysłu medialnego. Oczywiście każda antycypacja obarczona jest 
jakimś błędem i w sytuacji tak dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki, 
jaką jest przemysł medialny, oraz turbulentnego otoczenia ten błąd może być 
tak duży, że osobę prognozującą narazi na śmieszność. D. McQuail słusznie 
podkreśla, że „historia wcześniejszych ewolucji technicznych w komunikacji 
(...) uczy, że przepowiadając na podstawie możliwości technicznych, co się 
zdarzy, należy zachować ostrożność”.

Uczyniwszy zatem powyższe zastrzeżenie, wydaje się, że w najbliższych la-
tach funkcjonowanie mediów, a co za tym idzie – zarządzanie nimi, wyznaczać 
będzie kilka procesów oraz czynników:

1.  dualny charakter przedsiębiorstw medialnych,
2.  właściwości informacji jako dobra niepoddającego się klasycznym pra-

wom ekonomii,
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3.  przechodzenie od struktur hierarchicznych do struktur sieciowych jako 
bardziej efektywnych w posługiwaniu się zasobem, jakim jest informa-
cja, oraz w osiąganiu celów organizacji medialnych,

4.  cyfryzacja i konwergencja jako wyznaczniki nowego strukturalizowania 
rynku medialnego.

Te determinanty powinny w najbliższych latach stać się wyznacznikami 
kształtowania sposobu i narzędzi zarządzania mediami. Zrozumienie tych za-
leżności będzie wymagało nie tylko talentu, ale i rozległej wiedzy, nie jest i nie 
będzie zadaniem łatwym. Organizacjom medialnym winny więc pomóc wyższe 
uczelnie przygotowujące kompetentnych absolwentów, wyposażonych w wiedzę 
i umiejętności z tego zakresu. Pierwszy w Polsce podjął się kształcenia w tej dzie-
dzinie Uniwersytet Jagielloński. Za nim zapewne pójdą inne uczelnie, bowiem 
to, co wydaje się dziś działaniem pionierskim, jutro będzie z pewnością potrzebą 
codzienną, warunkiem sine qua non działania organizacji medialnych.

W niniejszej monografi i starano się także przenieść na polski grunt pojęcia 
oraz terminy z zakresu zarządzania mediami, które w światowym obiegu nauko-
wym są w powszechnym użyciu. Autor nie rości sobie prawa do nieomylności. 
Propozycje, które zostały przedłożone w niniejszej monografi i, wydają się być 
na obecny czas i stan wiedzy adekwatne do polskich badań i tradycji w tym za-
kresie. Przykładem tego może być choćby styl zarządzania przez cele, który jest 
w powszechnym użyciu w środowiskach rozmaitych organizacji medialnych nie 
tylko na świecie, ale i w Polsce, czego dowodzono w rozdziale 7.

Autor starał się także wykazać, że twierdzenie P. Druckera, iż informacja 
będzie podstawowym zasobem XXI w., jest nie tylko prawdziwe (dowodzenie 
tego byłoby zajęciem banalnym i raczej jałowym w sensie urobku naukowego), 
ale i niesie daleko idące konsekwencje w postaci nowych paradygmatów jak 
choćby ten, że informacja w miarę zwiększania swego zakresu staje się cenniej-
sza, co przeczy podstawowym prawom ekonomicznym odnoszącym się do kla-
sycznych dóbr. W niniejszej monografi i starano się dowieść tego twierdzenia 
P. Druckera, opierając się na wynikach badań własnych oraz innych uczonych, 
przede wszystkim R. Picarda, którego niewątpliwą zasługą jest wprowadzenie 
do nauki pojęcia związanego z dualizmem przedsiębiorstw medialnych, które 
pozwoliło w sposób naukowy stwierdzić, że organizacje medialne różnią się 
od wszystkich innych przedsiębiorstw.

Te cele i założenia naukowe starano się zrealizować w 10 rozdziałach ni-
niejszej pracy, poczynając od rozdziału 1, w którym została nakreślona geneza 
nauk o zarządzaniu oraz nauk szczegółowych, odnoszących się do zarządza-
nia, w tym do zarządzania mediami. 

W rozdziale 2 badano użyteczność metodologii systemowej dla opisu za-
rządzania mediami. W rozdziale tym opisano rozmaite koncepcje systemowe, 
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a także rozmaite systemy medialne. Punktem wyjścia do tych rozważań stała 
się praca z połowy XX w. Four Th eories of the Press autorstwa F. Sieberta, T. Pe-
tersona i W. Schramma. Badania własne w tym zakresie (koncepcja Trójkąta Sił 
Medialnych) skonfrontowano z dorobkiem badaczy polskich (między innymi: 
J. Adamowskiego, B. Dobek-Ostrowskiej, M. Gieruli, B. Golki, B. Ociepki czy 
Z. Oniszczuka), a także uczonych zagranicznych (przede wszystkim D. Halli-
na i P. Manciniego). W rezultacie wykazano, że metodologia systemowa jest 
użytecznym narzędziem do przedstawiania rozmaitych obszarów związanych 
z badaniem zarządzania mediami.

W rozdziale 3 poddano analizie systemowe i ekonomiczne aspekty infor-
macji, którą P. Drucker wskazał jako podstawowy zasób XXI w. Przedstawiono 
też konsekwencje tego faktu, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jednym 
z ujemnych skutków rewolucji informacyjnej jest zjawisko wykluczenia. I co 
ważniejsze, jest to zagrożenie permanentne, bowiem zlekceważenie postulatu 
nieustannej edukacji niemal natychmiast powoduje wykluczenie.

W rozdziale 4 kontynuowano rozważania podjęte w rozdziale 3. W roz-
dziale 4 (najistotniejszym z punktu widzenia zawartych w niniejszej mono-
grafi i rozważań) przeprowadzono dowód wykazujący prawdziwość paradoksu 
P. Druckera, że informacja jest tym cenniejsza, im powszechniejsza. Przepro-
wadzenie tego dowodu nie byłoby możliwe bez badań R.G. Picarda, który 
wykazał, że przedsiębiorstwa medialne (w odróżnieniu od innych organizacji 
gospodarczych) mają dualną naturę: dostarczają treści medialnych, a jedno-
cześnie mają zdolność skupiania na sobie uwagi. W rozdziale tym wykazano 
także, że informacją można, a nawet trzeba zarządzać. Przywołano również 
osobliwy przypadek polskich mediów publicznych, które przy obecnym sta-
nie prawnym winny być zarządzane w taki sposób, by zostały połączone dwa 
cele: komercyjny i interesu publicznego, polskim mediom publicznym nadano 
bowiem formę spółek prawa handlowego, które ze swej natury są nastawione 
na zysk, a oprócz tego poddano je wymogom Ustawy o radiofonii i telewizji, 
w której opisano ich zadania (misję).

Rozdział 5 jest konsekwencją rozdziału 4. Opisano w nim ekonomiczne 
aspekty zarządzania mediami, podkreślając za D. McQuailem, że media to „biz-
nes inny niż wszystkie”. Dla wykazania prawdziwości tego określenia posłu-
żono się badaniami R.G. Picarda i innych uczonych. Przywołano niektóre de-
fi nicje „ekonomiki mediów”, którą A.B. Albarran defi niował jako dyscyplinę 
badającą, w jaki sposób przemysły medialne wykorzystują dobra rzadkie do 
tworzenia i dystrybuowania wśród konsumentów treści medialnych (conten-
tu), które w sposób satysfakcjonujący zaspokajają rozmaite potrzeby i ocze-
kiwania. W rozdziale tym badano, jakie konsekwencje dla ekonomicznych 
aspektów działania organizacji medialnych mają i będą miały nowe media. 
Wskazano między innymi na koncepcję „długiego ogona” (Long Tail Econo-
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mics) Ch. Andersona, a w odniesieniu do mediów publicznych pokazano roz-
maite sposoby fi nansowania ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem 
abonamentu.

Reklama dla mediów komercyjnych jest podstawą ich utrzymania. Dla me-
diów publicznych może być wsparciem dla środków pochodzących z innych źró-
deł (niestety, często jest podstawowym źródłem, co w prosty sposób prowadzi 
do komercjalizacji tychże mediów). Tym zagadnieniom został poświęcony roz-
dział 6. Scharakteryzowano w nim pokrótce rozwój reklamy oraz przywołano jej 
najistotniejsze cele i funkcje. Wskazano także na sposoby badania audytorium, 
z których najbardziej skutecznym jest tzw. minirynek. Na świecie działają tylko 
trzy takie projekty badawcze. Dwa w Stanach Zjednoczonych i jeden w Europie, 
w Niemczech. W Haßloch od 1986 r. prowadzone są badania, które z niemal stu-
procentową pewnością wskazują skuteczność badanych kampanii reklamowych.

W rozdziale 7 opisano zasoby osobowe mediów. Zwrócono uwagę, iż przez 
wiele dziesięcioleci dziennikarstwo było rodzajem służby społecznej, a obecnie 
staje się po prostu zawodem medialnym. Wykazano, że stylem popieranym 
przez menedżerów medialnych w Polsce (podobnie rzecz ma się na świecie) 
jest zarządzanie przez cele. Podkreślono też, iż jedną z najistotniejszych umie-
jętności, w które winny być wyposażone osoby zarządzające mediami, jest 
zdolność przewidywania przyszłych trendów i kierunków rozwoju przemysłu 
medialnego. 

Strategiom przedsiębiorstw medialnych oraz tworzeniu wartości poświę-
cono rozdział 8. Wskazano w nim na podstawy tworzenia łańcucha warto-
ści w organizacjach medialnych oraz opisano tworzenie medialnego łańcucha 
wartości. Istotnym zagadnieniem jest tu identyfi kacja potrzeb poszczególnych 
grup interesariuszy (stakeholders), które na ogół są odmienne. Przemiany 
w tym zakresie zilustrowano badaniami, które prowadził R.G. Picard.

W rozdziale 9 opisano granice wolności mediów, w tym przypadki łamania 
dobrych obyczajów, które dla osób czy instytucji pomówionych mają często 
wymiar tragedii osobistych. W rozdziale tym pokazano też, jak wielkim wy-
zwaniem dla zarządzających mediami będzie sprostanie wymogom etycznym, 
bowiem w świecie współczesnych mediów aż nazbyt często są przekraczane 
granice dobrych obyczajów i dobrego smaku. Dzieje się tak głównie w imię 
pogoni za zyskiem. Pokazano również, że pogoń za sensacją jest nie tylko 
domeną mediów tabloidowych, ale w coraz większym stopniu także mediów 
„szacownych”. Coraz powszechniejszą regułą staje się infotainment – osobliwe 
połączenie informacji i rozrywki albo informacji i sensacji. 

Książkę zamyka rozdział poświęcony potencjalnym trendom i kierunkom 
rozwoju przemysłu medialnego. Wskazanie tych wyzwań to nie tylko próba 
wyznaczenia kierunków badawczych w zakresie zarządzania mediami, ale tak-
że uzmysłowienie menedżerom medialnym potencjalnych szans i zagrożeń, 



235Podsumowanie

które mogą dotknąć instytucji medialnych, którymi zarządzają. Jest to pięć, 
wspomnianych wcześniej, głównych czynników: dualizm przedsiębiorstw 
medialnych, własność informacji jako zasobu, który nie poddaje się prawom 
klasycznej ekonomii, przechodzenie od struktur hierarchicznych do struktur 
sieciowych oraz cyfryzacja i konwergencja. To one zapewne wyznaczą najbliż-
szą przyszłość (być może i dalszą) organizacji medialnych i będą rzutować 
na sposoby zarządzania nimi.

Zarządzanie mediami jest młodą dziedziną badawczą i niewiele prac na-
ukowych do tej pory mu poświęcono. Wymaga stworzenia nowego aparatu 
badawczego, twórczego adaptowania istniejących pojęć do wymagań badaw-
czych, a także wskazania zakresu badawczego nowej dyscypliny, jaką może 
stać się zarządzanie mediami. Autor niniejszej monografi i ma nadzieję, że jego 
praca to krok w tym właśnie kierunku.

Wydaje się, że najbliższe lata będą wzmagały zainteresowanie zarządzaniem 
mediami, i to zarówno ze strony środowiska naukowego, obecnych i potencjal-
nych badaczy i studentów, a także środowisk politycznych i biznesowych. Ma 
to, i mieć będzie, swoje źródło w stale rosnącym znaczeniu przemysłów me-
dialnych. Nakreślone w niniejszej monografi i problemy są interesującym polem 
badawczym zarówno w odniesieniu do mediów komercyjnych, jak i publicz-
nych. Media publiczne w nadchodzącym czasie odchodzić będą od polityki. Jej 
miejsce w programach zajmować będzie kultura, rozumiana jako sens i istota 
podstawowych zadań mediów publicznych. Już dziś wiele przedsięwzięć kultu-
rowych czy wręcz artystycznych ma swój wymiar medialny. Przykładem mogą 
być choćby wirtualne muzea czy biblioteki. Owo wzajemne przenikanie kultury 
i mediów sprawi, że pojawią się kolejne obszary badawcze. T. Goban-Klas wska-
zywał co prawda, że media elektroniczne narodziły się jako środki masowego 
przekazu „masujące mózgi masowych odbiorców”, jednakże postęp technolo-
giczny sprawił, iż jednokierunkowy przekaz stał się mało efektywny. Odbiorcy 
poszukują nowych sposobów mediatyzowanej interakcji. A to z kolei wskazuje 
kierunek, w którym będą podążać procesy związane z zarządzaniem. 

Media stają się rodzajem sieci, a to oznacza, że sternicy mediów mogą stra-
cić monopol na zarządzanie. M. Castells wskazał na zalety społecznych orga-
nizacji typu sieciowego: „Przez większą część dziejów ludzkości, w przeciwień-
stwie do ewolucji biologicznej, sieci przegrywały jako narzędzie zarządzania 
z organizacjami, które potrafi ły skupić zasoby na najważniejszych przedsię-
wzięciach”. Czasami mówi się, że zarządzanie jest rodzajem wędrówki przez 
chaos. Niniejsza monografi a nie rości sobie pretensji do jego uporządkowania. 
Autor ma nadzieję, że udało mu się zrealizować cel nadrzędny, który przyświe-
cał jego wieloletniej pracy badawczej: uporządkować na gruncie polskim pod-
stawowe zagadnienia odnoszące się do zarządzania mediami, co starał się czy-
nić na podstawie dorobku naukowego badaczy z całego świata oraz własnego.
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