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Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

Współcześnie jednym z podstawowych filarów funkcjonowania mediów jest
ich zaplecze techniczne i organizacyjne – logistyka mediów. Po raz pierwszy
przedmiotowi temu poświęcono konferencję – „Logistyka i administrowanie
w mediach”. Jej uczestnicy wskazali na najważniejsze składowe zaplecza organizacyjnego i technicznego instytucji związanych z mediami. W środowisku akademickim determinuje to potrzebę określenia granic tego, co powinno
stanowić przedmiot edukacji związanej z logistyką oraz obszarem prowadzonych prac badawczych. Logistyka mediów ma bezpośredni związek z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i periodyków, stacji
radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. Ponadto ważną myślą przewodnią konferencji było wskazanie kierunków tego: co trzeba badać, wiedzieć,
w czym i jakich można upatrywać szans oraz zagrożeń symbiozy mediów
z nowymi technologiami, z wirtualnym światem.
Czynni – przedstawieni w niniejszej publikacji – Autorzy – będąc awangardą
badawczą przedmiotu konferencji – wyróżnili podstawowe determinanty funkcjonowania mediów traktowanych jako organizacje, specyficzne firmy funkcjonujące w rynkowej rzeczywistości kraju. Wśród dwóch grup owych determinant
jako pierwszą wskazano: zarządzanie firmą mediową, z uwzględnieniem ważnej roli właściciela firmy i misji jaką wyznaczył Ustawodawca polskim mediom
oraz drugą – wykorzystanie – szeroko rozumianych – technologii.
Przebieg konferencji potwierdził aktualność tematyki. Różnorodność tematyczna wygłoszonych referatów wskazuje na kształtującą się tożsamość nowego
kierunku studiów i badań oraz celowość ponownego spotkania w przszłym roku.
Włodzimierz Gogołek
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Olga Białek-Szwed dr
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
W 1998 r. ukończyła filologię polską na UMCS w Lublinie (5-letnie studia magisterskie). W 2010
roku decyzją Rady Wydziału Politologii UMCS w Lublinie otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL (Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej ). Pracowała jako zastępca
redaktora naczelnego miesięcznika „Gdańskie Co? Gdzie? Kiedy?”, była reporterem dziennika „Super
Express”. Debiutowała w 1999 r. na łamach kwartalnika literackiego „Akcent”. Publikowała również
m.in. w kwartalniku „Znad Wilii”, w „Poezji dzisiaj”, „Media i Społeczeństwo”, „Annales UMCS”,
„Zeszytach Prasoznawczych”, „Zeszytach Naukowych KUL”, oraz w „Nestorze”. Autorka monografii
Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce (Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2012, ss. 420). Jest także autorką artykułów naukowych z zakresu współczesnych mediów,
voyeuryzmu i ekshibicjonizmu medialnego, mediów masowych oraz procesów tabloidyzacji mediów.
Hobby i zainteresowania: żeglarstwo, historia i kultura Żydów polskich.
Pomiędzy tradycją a nowoczesnością – dziennikarskie techniki zdobywania informacji
Referat porusza szeroki i niezwykle interesujący temat tj. problematykę dziennikarskich źródeł informacji. Zaprezentowane zostały w nim (zgodnie z tytułem) tradycyjne i nowoczesne sposoby zdobywania
informacji; jak również niebezpieczeństwa, na które narażony jest zarówno reporter, nie tylko śledczy,
ale też odbiorca, a nawet informator. W referacie autorka zwróciła również uwagę na fakt zarządzania
informacją, w tym m.in. publikowania rzetelnych materiałów dziennikarskich, który nie istnieje bez
wcześniejszego dotarcia do wiarygodnych i sprawdzonych źródeł informacji.
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Izabela Bogdanowicz mgr
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Współpracownik Instytutu Dziennikarstwa, Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji kluczowych projektów w zakresie zarządzania mediami. Jest autorką publikacji naukowych.
Zainteresowania badawcze to etyka komunikacji społecznej, komunikowanie się w społeczeństwie
obywatelskim, relacje z mediami.
Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Przepływ informacji, jeden z elementów systemu logistycznego organizacji, wspierają technologie
informatyczne. W obszarze zarządzania w kryzysie obowiązują procedury ustawowe. Natomiast brakuje
i wsparcia technologicznego, i regulacji w zakresie relacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) z mediami – by chronić JST przed kryzysem w komunikowaniu się. W oparciu o własne badania terenowe autorka
prezentuje (w skali przypadku) newralgiczne punkty w przepływie informacji między JST a mediami.
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Wiesław Cetera dr inż.
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, magister inżynier informatyki, Adiunkt w ZakładzieDziennikarstwo Online. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył również studia z zakresu metodologii religioznawstwa, wyceny nieruchomości
oraz studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obronił na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Wojskowym Instytucie Informatyki. Od 1984
roku związany jest z dziennikarstwem i poligrafią. Był założycielem i redaktorem naczelnym jednego
z pierwszych czasopism komputerowych w Polsce („Informatyka, Komputery, Systemy”). Kierował
wydawnictwem i przedsiębiorstwem poligraficznym. Jest autorem artykułów i książek poświęconych zarządzaniu w sektorze poligraficznym oraz referatów dotyczących organizacji i zarządzania,
a także opinii i ekspertyz wykonywanych dla sądów i instytucji rządowych. Posiada uprawnienia
rzeczoznawcy, jest biegłym sądowym w zakresie zarządzania. Prowadzi wykłady z zarządzania
i logistyki dla studentów ID UW. Od roku 2005 jest prezesem zarządu Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Fair Business.
cetera@elpis.pl
Transformacja sektora poligraficznego 1989-2014
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka uwalniała się z krępujących ją
przepisów oraz panujących dogmatów, a zachodzące zmiany zmierzały do unifikacji z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nowoczesne i efektywne technologie spowodowały wzrost wydajności i
zdolność produkcyjnych polskiego sektora znacznie zwiększając zakres usług. W polskim sektorze poligraficznym występuje szereg negatywnych zjawisk. Przedsiębiorstwa posiadają nadmiar mocy produkcyjnych.
Towarzyszy temu krótka perspektywa planowania produkcji i spadające ceny usług. W zdecydowanej
większości przedsiębiorstw nie docenia się innowacji marketingowych i organizacyjnych przywiązując
nadal nadmierna uwagę do technologii. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 10% firm rozwija
się dynamicznie reagując na zmiany popytu.
Dynamika rozwoju rynku mediów i poligrafii
Zob: dr Jan Grzegorek, dr inż. Marian Suszkiewicz, inż. Beata Ziewiec
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Maciej Firlej inż.
Reprograf S.A.
Absolwent Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu studiów doświadczenie
zdobył w firmie Suominen Polska Sp. z o.o. pełniąc obowiązki operatora CTP oraz prowadząc prace
badawcze związane z jakością wydruku kodów kreskowych. Od ponad 5 lat zajmuje się wdrażaniem
systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją mediów drukowanych. Obecnie
zajmuje stanowisko kierownika pionu analityczno-wdrożeniowego w jednej z czołowych na polskim
rynku firmy zajmujących się systemami MIS i ERP – Integrator Systemów Poligraficznych.
Narzędzia informatyczno-administracyjne stosowane w produkcji mediów drukowanych
Jak w dzisiejszych realiach skutecznie administrować procesami przygotowania, sprzedaży i produkcji mediów drukowanych przy pomocy narzędzi informatycznych? W ramach prezentacji przedstawiono aktualną kondycję rynku mediów drukowanych w Polsce na podstawie raportów opublikowanych przez firmę Smithers Pira. Wyjaśniono pojęcie systemów MIS oraz ich znaczenie dla firm na
podstawie narzędzi kalkulacji produktu, planowania i kontroli stanu produkcji. W prezentacji ujęto
wyzwania jakie stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami oraz rolę jaką pełnią systemy informatyczne w wspomaganiu produkcji.
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Tomasz Goban-Klas prof. dr hab.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Założyciel i kierownik Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1996-2013). Aktualnie kierownik
Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w latach siedemdziesiątych. Wieloletni sekretarz naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. W latach 1990
do 1995 r. gościnny profesor w Instytucie Studiów Europejskich w Wiedniu. W 1997 r. dyrektor
Polish Academic Information Center Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo. Był także profesorem Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. W latach
2002-2003 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. W latach 2003-2004 członek
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wygłaszał referaty w niemal wszystkich krajach europejskich,
w Japonii, Korei i Stanach Zjednoczonych. Książki nowsze na temat mediów – Komunikowanie
w ochronie zdrowia, red. i autor (2014), (Wartki nurt mediów (2011), Media i terroryści (2009), Media
i komunikowanie masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i Internetu (1999, ostatnie wydanie 2009),
Cywilizacja medialna ( 2006), Niepokorna orkiestra medialna (2005).
Galaktyka Gutenberga – logistyka mediów avant la lettre
Dystrybucja książki – produktu medialnego – doskonale spełnia warunki wskazywane w definicji
logistyki. Można zatem uznać wydawanie, drukowanie i dystrybuowanie książki jako towaru handlowego za wdrażanie praktyki logistycznej avant la lettre, długo przed powstaniem tego terminu.
Zatem praktyki logistyczne odnajdujemy już w najstarszej polskiej księgarni, ulokowanej w Krakowie
na Rynku Głównym 23, założonej w 1610 roku. Obejmowały nabywanie książek, spedycję i transport,
magazynowanie, dostarczanie do czytelników i instytucji (biblioteki, potem wypożyczalnie). Współczesna logistyka handlu książką obejmuje działanie portali e-księgarni, przykład dał tu amerykański
Amazon.com. Logistyka mediów jest więc subdyscypliną zarówno praktyki, jak i nauki o mediach.
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Włodzimierz Gogołek prof. dr hab. inż.
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Inżynier informatyk, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, kierownik Zakładu Dziennikarstwo
Online w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie technologii
informacyjnych mediów i edukacji. Od lat siedemdziesiątych zajmował się problematyką komputerowego wspomagania nauczania, a od 1991 roku wykorzystaniem technologii informacyjnych jako
przedmiotu i narzędzia w edukacji i dziennikarstwie. Jednocześnie od 1990 roku przez pięć lat prowadził własną, pierwszą w Polsce, firmę brokera informacji uzyskiwanych online. Od 1994 do 1996
był redaktorem naczelnym i prezesem Polskiej Agencji Prasowej gdzie zaprojektował i wdrożył system
gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem internetu.
Jako członek zarządu, zajmował się wdrażaniem dużych systemów teleinformatycznych w TP S.A.,
a w szczególności powszechnym dostępem do Internetu w Polsce. Autor książek, m.in. Informatyka
dla Humanistów, Wydawnictwo Kropki Trzy, Warszawa (2012); Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie, paradoksy (2010); Wprowadzenie do informatyki dla humanistów (2007);Technologie
informacyjne mediów (2006); ABC Internetu (1998). (www.gogolek.pl).
Logistyka mediów i administrowanie w mediach.
Wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw,
gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów uwarunkowane są logistyką
i zarządzaniem. Idzie tu o zaplecze organizacyjne i techniczne zastosowań technologii informacyjnych
do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów multimedialnych. Stanowi to o potrzebie
określenia granic tego, co stanowi przedmiot logistyki, mającej bezpośredni związek z mediami. W szczególności: co trzeba badać, wiedzieć, czego trzeba uczyć, w czym i jakich można upatrywać szans oraz
zagrożeń symbiozy mediów z technologiami, z wirtualnym światem. Rozwiązaniem tak sformułowanego
problemu badawczego w odniesieniu do edukacji i badań w tym zakresie jest wyróżnienie podstawowych,
aktualnych i przewidywanych, w gwałtownie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych,
treści nauczania – głównego filaru tożsamości logistyki mediów.
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Tomasz Górski dr inż.
Wojskowa Akademia Techniczna
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT. Prowadzi
firmę „RightSolution™. Certyfikowany instruktor Rational Unified Process, Rational oraz WebSphere. Zajmuje się projektowaniem platform integracyjnych w architekturze usługowej, architekturą
korporacyjną, zarządzaniem wymaganiami oraz optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i systemowej. Konfigurował procesy projektowania złożonych systemów informatycznych w sektorze publicznym i transportowym.
Obecnie kieruje projektem budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT
(POIS.13.01.00-00-007/12) – wartość dofinansowania UE 37.347.447,00 PLN. W wolnym czasie żegluje,
jeździ na nartach, biega albo pływa na kite. Pasjonuje się motoryzacją i historią.
Architektura korporacyjna w transformacji przedsiębiorstwa
W referacie przedstawiono metodę unifikacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa wielozakładowego. Metoda obejmuje także zapewnienie wsparcia informatycznego dla wybranych działań w procesach biznesowych. Referat zawiera przegląd aktualnej literatury. Do opisu architektury korporacyjnej
zastosowano elementy ramy architektonicznej NATO Architecture Framework (NAF) oraz autorską
metodę projektowania architektury korporacyjnej. Referat zawiera definicje miar efektywności procesów
biznesowych. W referacie przedstawiono metody unifikacji procesów biznesowych oraz przykład unifikacji procesu biznesowego realizowanego w szpitalach, w który zaangażowany jest Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ). Referat zawiera propozycje wzorów do wyliczania korzyści z zastosowania unifikacji
procesów biznesowych dla przedsiębiorstwa wielozakładowego. Przedstawiono także przykład wyliczeń
oszczędności z unifikacji procesu biznesowego dla przedsiębiorstwa.
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Jan Grzegorek dr inż.
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Ekspert w zakresie opracowywania modeli symulacyjnych pozwalających określać trendy rozwojowe
w zakresie zarówno aspektów społeczno-gospodarczych, jak i technologicznych, prognozowanie stanu
finansowego firmy. W lipcu 2013 – obrona doktorska – rozprawa – „Zastosowanie zaawansowanych
metod statystycznych do badania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce traktowanej jako
system regionów”.
Dynamika rozwoju rynku mediów i poligrafii
(Współautorzy: W. Cetera, M. Suszkiewicz, B. Ziewiec)
Referat zawiera estymacje danych źródłowych opracowane z wykorzystaniem metod statystycznych
połączonych z własną metodyką firmy ePrognosis. W referacie przedstawiono prognozy na lata 2015-2025
oraz określono kierunki przewidywanego rozwoju poligrafii. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę,
że stan poligrafii w Polsce wskazuje jego na słabą kondycję ekonomiczną mimo, że przedsiębiorstwa
poligraficzne są dobrze wyposażone w nowoczesne środki produkcji.
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Alicja Jaskiernia prof.
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki polityczne, specjalizacja dziennikarska, na Wydziale Prawa i Administracji), uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Zagranicznych
Systemów Medialnych. Doświadczenie praktyczne w zakresie public relations w sektorze instytucji
finansowych oraz organizacji pozarządowych.
Łącząc Europę – problemy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nowych
strategiach i programach Unii Europejskiej
Sektor ICT w Unii Europejskiej traktowany jest jak sektor innowacji, który umożliwi realizację
wizji budowy połączonego, konkurencyjnego rynku oraz umożliwienie tworzenia miejsc pracy i nowoczesnego przemysłu cyfrowego Głównym priorytetem unijnej agendy cyfrowej jest obecnie ściślejsze
powiązanie agendy cyfrowej z rozwojem ekonomicznym i społecznym w Unii, w tym likwidację różnic
na rynkach krajowych i rynku wspólnotowym oraz walki z wykluczeniem cyfrowym. Europejska Agenda Cyfrowa na lata 2010-2020 (Digital Agenda for Europe) zakłada rozwój unijnej gospodarki w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma on pomóc „stymulować europejską gospodarkę i pomagać obywatelom Unii oraz biznesowi w Europie maksymalizować
zyski z nowych technologii”. Ma ułatwić działalność europejskim firmom, a konsumentom dostęp do
dobrych i tanich usług. Europa ma przestać być postrzegana jako skansen technologiczny, mało innowacyjny i konkurencyjny.
Wśród siedmiu obszarów EAC znajdują się: wspólny rynek, cyfryzacja usług publicznych, internet
szerokopasmowy, chmury obliczeniowe, bezpieczeństwo, przedsiębiorczość, miejsca pracy i umiejętności
cyfrowe oraz kluczowe technologie. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji w ramach programu
CEF Telecom (Connecting Europe Facility) na lata 2014-2020 ponad 29 mld euro na inwestycje z obszaru infrastruktury telekomunikacyjnej i transportu, w tym na inwestycje z zakresu infrastruktury usług
cyfrowych i sieci szerokopasmowych ok. 1 mld euro.
Przedmiotem referatu jest analiza porównawcza dwóch dzienników „Rzeczpospolita” ukazujących
się w latach 1920-1931 i po roku 1989. Wykazuje podobieństwa w zarządzaniu, administrowaniu i logistycznym przygotowaniu. Na jakość gazety wpływ mają oprócz treści merytorycznych i dobrych dziennikarzy także poglądy polityczne wydawców, redaktorów naczelnych i zespołów dziennikarskich.
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Maciej Kledzik dr hab.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. Maciej Kledzik jest historykiem XIX i XX wieku oraz historykiem mediów. Absolwent
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie), Uniwersytetu Warszawskiego
(podyplomowe studia dziennikarskie). Doktorat obronił w UMK w 2001 roku, habilitację uzyskał
w 2012 roku w UWM. W latach 2001-2010 był dziekanem, prorektorem i rektorem Wyższej Szkoły
Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Od lutego 2013 roku wykłada w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w UWM w Olsztynie. Jest autorem kilkunastu książek,
w tym monografii gazet o tytule „Rzeczpospolita” (Rzecz o „Rzeczpospolitej”, Warszawa 2006) i około
350 publikacji, które ukazały się w „Rzeczpospolitej” w latach 1994-2013.
maciej.kledzik@uwm.edu.pl
Powiązania logistyki i administrowania dziennikami „Rzeczpospolita” w latach 1920-1931 i po
1989 roku
Przedmiotem referatu jest analiza porównawcza dwóch dzienników „Rzeczpospolita” ukazujących
się w latach 1920-1931 i po roku 1989. Wykazuje podobieństwa w zarządzaniu, administrowaniu i logistycznym przygotowaniu. Na jakość gazety wpływ mają oprócz treści merytorycznych i dobrych dziennikarzy także poglądy polityczne wydawców, redaktorów naczelnych i zespołów dziennikarskich.
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Krzysztof Kowalik dr
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwo Online oraz wykładowca na kierunku logistyka mediów,
20 lat doświadczenia w mediach, poligrafi i reklamie. Prowadzi zajęcia związane z najnowszymi
technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi przez media. Zainteresowania badawcze to: użyteczność witryn internetowych (web usability), konwergencja mediów lokalnych i samorządowych,
nowe media w komunikacji politycznej na poziomie lokalnym i edukacja medialna. Redaktor naukowy
monografii – Wybory w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji,
WSEiP, Kielce 2013. Autor artykułów na temat edukacji medialnej, wykorzystania nowych mediów
w komunikacji politycznej i dziennikarstwie.
www.kowalik.it
Dostępność (web accessibility) i użyteczność (web usability) – logistyczne wyzwania dla samorządowych mediów internetowych
Internet stał się jednym z podstawowych mediów komunikacyjnych dla instytucji samorządowych.
Coraz częściej powstają serwisy, które są zaawansowanymi logistycznie przedsięwzięciami medialnymi.
Wiele gmin, miast implementuje zaawansowane technologie integrujące i poszerzające możliwości
komunikacji urzędu z mieszkańcami, turystami lub inwestorami. Niektóre z narzędzi były do tej pory
kojarzone z mediami komercyjnymi, jak aktwyność w wirtualnych społecznościach, strumieniowanie
multimediów lub stosowanie własnych – dedykowanych aplikacji mobilnych. Dzisiaj samorządy mają
redakcje, ekipy telewizyjne, produkują podcasty, łączą serwisy z usługami dostępnymi via smartfon lub
tablet. Zarządzają zespołami, które tworzą medialne zaplecze urzędu.
W referacie autor przedstawił problemy związane z weryfikacją medialnych zasobów. O ile serwisy
komercyjne można „rozliczać” na podstawie np. szeroko rozumianej pozycji biznesowej, to portale samorządowe nie podlegają prawom rynku. Stąd „dostępność” (web accessibility) internetowych serwisów
oraz ich „użyteczność” (web usability) muszą być poddane odrębnej ocenie. Wkrótce zacznie obowiązywać
weryfikacja dostępności według standardów WCAG 2.0, wprowadzona rozporządzeniem z 2012 roku.
Autor przedstawił wyniki swoich badań dotyczących samorządowych witryn internetowych w kontekście
budowy społeczeństwa informacyjnego. Szeroki zakres narzędzi jakie mogą być pomocne w tym procesie oferowane są w ramach logistyki mediów, czyli łączenia technologii z naukami społecznymi. Może
to znacznie wpłynąć na jakość tworzenia oraz odbioru treści oferowanych w internetowych mediach
samorządowych.
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Karolina Lewandowska mgr
Politechnika Łódzka
Redaktor, dziennikarz. Pisze i publikuje od 1997 roku. Przez 12 lat etatowy pracownik redakcji
magazynu motoryzacyjnego „Auto Moto” – przez wiele lat sekretarz redakcji, obecnie współpracownik. Pracowała także w tygodniku „Motor”, m.in. jako redaktor prowadzący. Ukończyła stosunki
międzynarodowe oraz podyplomowe studia z marketingu internetowego.
Aspekty ergonomiczne przekazu informacji
Celem opracowania jest analiza przekazu informacji z uwzględnieniem zasad ergonomii. W referacie
prezentowane są następujące zagadnienia: czytelność wizualnych materiałów, wielkość i kształt znaków,
kontrast z tłem, barwa w przekazie informacji, kompozycja obrazu informacyjnego, wzajemne relacje,
skojarzenia w przekazie informacji, wartość informacji, podsumowanie.

17

Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

Jerzy Lewandowski prof. dr hab. inż.
Politechnika Łódzka
Jest profesorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Kierownikiem Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki w Politechnice Łódzkiej.
Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na następujących zagadnieniach: zarządzanie – teoria i praktyka, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, gospodarka naprawcza, ergonomia, ergonomia
osób z niepełnosprawnością, zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Tematyka
badawcza z zakresu tej problematyki była i jest realizowana w ścisłym powiązaniu z praktyką przemysłową. Jest autorem lub współautorem około 400 prac twórczych, w tym m.in. 45 książek, 250
artykułów opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych, PAN i czasopismach naukowo-badawczych o zasięgu ogólnopolskim oraz 80 prac naukowo-badawczych, zrealizowanych dla potrzeb
przemysłu i wdrożonych do praktyki. Wygłosił ponad 140 referatów na konferencjach zagranicznych,
PAN i innych. Wypromował 23 doktorów, zrecenzował 4 wnioski na tytuł naukowy profesora i 7 prac
habilitacyjnych, ponad 60 prac doktorskich oraz ponad 60 książek i artykułów w czasopismach naukowych. Był członkiem Komitetu Ergonomii PAN, przewodniczącym Komisji Ergonomia w Rehabilitacji Komitetu Ergonomii PAN. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN i przewodniczącym sekcji Innowacji, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy w tymże komitecie. Jest wiceprezesem,
prezesem i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z siedzibą w Warszawie, członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
przewodniczącym Podkomitetu Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy oraz członkiem Komitetu Polskiej
Nagrody Jakości. Od 1992 roku jest redaktorem Zeszytów Naukowych Politechniki Łódzkiej z serii
Organizacja i Zarządzanie.
Aspekty ergonomiczne przekazu informacji
Celem referatu jest analiza przekazu informacji z uwzględnieniem zasad ergonomii. W referacie
zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: czytelność wizualnych materiałów, wielkość i kształt
znaków, kontrast z tłem, barwa w przekazie informacji, kompozycja obrazu informacyjnego, wzajemne
relacje, skojarzenia w przekazie informacji, wartość informacji, podsumowanie.
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Wiesław Łodzikowski
Telewizja Polska
Dyrektor Ośrodka-TVP Technologie TVP S.A. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ukończył
również studia podyplomowe: Współczesne Systemy Radiokomunikacyjne i Telewizyjne na Politechnice Warszawskiej oraz Zarządzanie i Marketing w Wyższej szkole Zarządzania w Szczecinie.
Od 1990 roku związany z Telewizją Polską, równolegle zajmował się pracą naukową na swojej macierzystej uczelni i wykładał na Szczecińskim Collegium Informatycznym. Przez 12 lat pracował na
kierowniczych stanowiskach w Oddziale Terenowym TVP w Szczecinie. W 2005 r. powołany na v-ce
dyrektora Biura Technologii i Inwestycji TVP S.A. w Warszawie, a następnie dyrektora tego Biura.
W latach 2006-2009 był odpowiedzialny za realizację inwestycji technicznych oraz za opracowanie
strategii rozwoju technologicznego TVP S.A. W latach 2010-2011 był Radcą Ministra w Ministerstwie
Infrastruktury, odpowiedzialnym m.in. za przygotowanie procesu wdrożenia Naziemnej Telewizji
Cyfrowej w Polsce. Na początku 2011 r. powrócił do TVP i objął stanowisko dyrektora Ośrodka-TVP
Technologie. W latach 2011-2014 odpowiedzialny m.in. za opracowanie strategii rozwoju technologicznego i teleinformatycznego TVP S.A. Wiesław Łodzikowski jest autorem wielu nowatorskich
koncepcji i rozwiązań systemów technologicznych wdrożonych w TVP m.in. takich jak: Platforma
Hybrydowa, TVP Stream, Regionalny System Ostrzegania (RSO). W latach 2012-2014 we współpracy
z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, z ramienia TVP, odpowiedzialny za realizacje procesu
wdrażania Naziemnej Telewizji Cyfrowej. W latach 2007-2009 był członkiem Komitetu Technicznego
EBU (Europejską Unią Nadawców Publicznych), który koordynował rozwój technologiczny europejskich
nadawców publicznych. Aktualnie współpracuje z EBU w ramach eksperckich grup roboczych szczególnie tych, które zajmują się strategią rozwoju europejskich nadawców publicznych i wykorzystaniem
pasma częstotliwości dla potrzeb radiodyfuzji cyfrowej. Odznaczony przez Prezydenta RP złotym
i brązowym Krzyżem Zasługi na wkład pracy w rozwój telewizji publicznej w Polsce. Uhonorowany
odznaką Zasłużony dla Łączności przez Ministra Administracji i Cyfryzacji za szczególne zasługi
dla rozwoju telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Prywatnie muzyk amator,
miłośnik sportów ekstremalnych i filmów science-fiction.
Digital workflow – wyzwanie dla nadawców telewizyjnych
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Maria Łoszewska-Ołowska dr
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt
w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach
2005-2008 wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa UW. Wieloletni kierownik
zaocznych studiów magisterskich i podyplomowych w ID. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa
Naukowego Prawa Prasowego. Autorka podręcznika „Podstawy prawa dla dziennikarzy”. Zakres
specjalizacji: relacje prasa a biura informacji, strategia komunikacyjna w aspekcie prawnym, prawne
aspekty funkcjonowania mediów, w szczególności (mieszczące się w problematyce prawa prasowego)
kwestie dozwolonej prawem krytyki, tajemnicy dziennikarskiej, problematyka ochrony dóbr osobistych
(czci, wizerunku, prywatności), zagadnienie szeroko pojętej odpowiedzialności prawnej dziennikarza.
O potrzebie edukacji prawnej na kierunku logistyka mediów
Uwarunkowania prawne to jeden z najważniejszych czynników kształtujących środowisko online.
Wiedza prawna stanowi zatem nieodzowny element funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.
W wymiarze (co najmniej podstawowym) jest niezbędna do podejmowania działań w obrocie gospodarczym. Pomaga zrozumieć mechanizmy dozwoleń, nakazów i zakazów jakie dotykają użytkowników
sieci. Nadto ułatwia szacowanie ryzyka własnych zachowań oraz zachowań innych uczestników obrotu.
Edukacja prawnej nie realizuje się w wystarczającym zakresie w procesie kształcenia zarówno na
poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponad gimnazjalnych. Ów brak wywołuje konkretne
konsekwencje dotyczące stanu wiedzy absolwentów szkół. Rodzi konieczność podjęcia tych zagadnień
na poziomie szkolnictwa wyższego i tych kierunkach dla których wiedza o odpowiedzialności (cywilnej
i karnej), zasadach funkcjonowania w obrocie, zagrożeń z tym związanych jest nieodzowna. Warto też
podkreślić, iż edukacja prawna pozostaje w ścisłym związku z realizowaną w państwach demokratycznych
koncepcją społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
W konkluzji celem podejmowanych działań edukacyjnych winno być poza przekazaniem teoretycznych podstaw, skupienie się na praktycznych umiejętnościach, które w przyszłości pomogą absolwentom
swobodnie poruszać się w obrocie gospodarczym mimo stale dokonujących się zmian w prawie.
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Patryk Makulski mgr
Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Historycznego UW oraz Podyplomowego Studium Public Relations UW i PAN.
Zainteresowania badawcze: medioznawstwo, wykorzystanie technologii informacyjnych w komunikacji społecznej i marketingowej polskich miast.
Logistyka komunikacji marketingowej polskich miast na przykładzie m. st. Warszawy
Logistyka komunikacji marketingowej miasta obejmuje zarządzanie informacją i komunikacją ze
społecznością lokalną, z interesariuszami miasta (obejmuje transport informacji i narzędzi, które temu
służą. Narzędzia do odbioru, gromadzenia informacji multimedialnych, zapisywania, obróbki, transmisji
informacji w postaci cyfrowej). To proces planowania, realizowania, kontrolowania sprawnego przepływu informacji. Celem referatu jest ukazanie wykorzystywanych narzędzi internetowych przez władze
polskich miast na przykładzie działań stolicy Polski. Przedstawiono ustrojowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz wybranej jednostki terytorialnej – miasta stołecznego Warszawy.
Położono nacisk na zadania jednostek odpowiedzialnych za komunikację marketingową i promocję
w strukturze organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy, jako organu władzy lokalnej. Zaprezentowano
dokumenty strategiczne wyznaczające główne kierunki działań marketingowych oraz kwestie związane
z finansowaniem działalności promocyjnej stolicy.
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Tomasz Pawlicki mgr inż.
Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Dyrektor marketingu w firmie Heidelberg Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Dyplom MBA oraz studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie nauk o zarządzaniu. Od ponad dwudziestu lat związany z branżą poligraficzną
i wydawniczą. Zainteresowania w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych w szeroko
rozumianym publikowaniu treści oraz zagadnień z zakresu marketingu i zarządzania. Członek Rady
Programowej wielu konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Polską Izbę Druku,
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego oraz Sekcję Poligrafów SIMP.
Od kilku lat zaangażowany jest w powstający w oparciu o badania KMPG raport „Rynek poligraficzny
i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Autor licznych artykułów i opracowań w prasie branżowej oraz
współautor „Poligraficznego słownika terminologicznego”. Kawaler Polskiego Bractwa Kawalerów
Gutenberga.
Nowe podejście do wielokanałowej produkcji i zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi
Współcześnie istniejące środki produkcji jak i struktura organizacyjna przedsiębiorstw zaangażowanych w proces tworzenia i publikowania treści w postaci druków i mediów nie odpowiada w pełni
potrzebom rynku.
Istnieje wprawdzie wiele różnych rozwiązań informatycznych, które wykorzystywane są zarówno do
tworzenia, przechowywania oraz dystrybuowania treści w postaci drukowanej i cyfrowej, ale bardzo często
są one po prostu kompilacją różnych narzędzi, co wynika z naturalnego rozwoju przemysłu poligraficznego i stosowanych technologii. Rozwiązania te nie wykorzystują w pełni istniejącego potencjału i nie są
odpowiednio dostosowane do dynamicznie rozwijającego się świata mediów cyfrowych.
Idealnym wyjściem byłoby oparcie się o nowe rozwiązanie, które uwzględniałoby procesy drukowania
– ich specyfikę i istniejące standardy – jako element zintegrowanego systemu produkcji i zarządzania mediami, w którym media cyfrowe byłyby równie ważne z punktu widzenia całego procesu kreacji i produkcji.
Drukarnia może stanowić punkt wyjścia do tworzenia takiego systemu, ale ważne jest aby w przyjętym rozwiązaniu tworzone treści wykorzystywane później w różnych kanałach komunikacji stanowiły
punkt centralny.

22

Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

Sławomir Rogowski,
Minister, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
ze specjalnością Radio i Telewizja (1982) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2004). W trakcie studiów kierował klubem Hybrydy. Wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, w latach ubiegłych na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Radia
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Medialnego Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję dyrektora Zespołu
Organizacyjno-Prawnego Komitetu Kinematografii. W latach 1995-1999 założył i prowadził Festiwal
Filmowy „Lato Filmów” w Kazimierzu Dolnym, a następnie objął funkcję Dyrektora Agencji Filmowej TVP S.A. i pełnił ją do 2002 roku. Pomysłodawca m.in. cyklu filmowych debiutów Pokolenie
2000. Jako scenarzysta i niezależny producent filmowy i telewizyjny posiada w dorobku kilkanaście
programów kulturoznawczych i reportaży oraz filmów dokumentalnych. Wieloletni członek Polskiej
i Europejskiej Akademii Filmowej, był we władzach Krajowej Izby Producentów Filmowych. Od 2010
roku pełni funkcję Członka w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Redaktor wielu wydawnictw,
współpracownik ITD., autor m.in. zbioru opowiadań „Zima stulecia” i monografii 50-lecia klubu
Hybrydy „Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni” UW 2007.
Finansowanie produkcji filmowej przez TVP i w TVP – czy warto inwestować w film
W najbliższym czasie zostanie zakończone opracowywanie projektu nowej Ustawy o finansowaniu
Mediów Publicznych w Polsce. Celem tego aktu jest ustabilizowanie wielkości wpływów Mediów Publicznych z tytułu składki z jednoczesną częściową lub całkowitą rezygnacją z wpływów reklamowych.
Odejdziemy od tradycyjnego abonamentu rozumianego jako opłata od posiadanych i zarejestrowanych
odbiorników ritv. Wspomniana stabilizacja i przewidywalność kwot na produkcję/realizację ze zrozumiałych względów poprawi planowanie. Z co najmniej rocznym wyprzedzeniem znane staną się kwoty, którymi dysponować będą Media Publiczne. Odejście od reklamy ma na celu odkomercjalizowanie
programu. Zwiększy się ilość godzin programu misyjnego, zatem jedynie takiego, który spełnia kryteria
art. 21 obecnej ustawy o ritv.
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Teresa Sławińska dr
Uniwersytet Jagielloński
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
UJ. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, romanistka. Autorka monografii na temat etycznego zarządzania w przedsiębiorstwie medialnym „Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu
francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France” (WUJ, Kraków 2011), artykułów naukowych
o tematyce medialnej oraz dotyczącej komunikacji międzyludzkiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują etyczne zarządzanie w mediach oraz komunikację lekarza z pacjentem. Jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej, równocześnie pełniąc funkcję członka Komisji Rewizyjnej PTKS.
Cyfryzacja a zmiany organizacji pracy redakcji regionalnego dziennika. Przypadek Quest-France
(Współautor: W. Świerczyńska-Głownia)
Referat poświęcony został prezentacji zmian oraz procesów wdrożonych w redakcji Ouest France
w związku z wejściem gazety w erę mediów cyfrowych. Francuski dziennik regionalny Ouest-France
nieprzerwanie od 1971 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród wszystkich dzienników we Francji, w tym również tych o zasięgu krajowym. Fenomen gazety opiera się na, przede
wszystkim, przyjętej filozofii działania, która bazuje dwóch ideach: demokracji i sprawiedliwości społecznej. Na nich oparto także nadrzędną zasadę przedsiębiorstwa mówiącą o tym, iż dziennik jest ideą,
informacja jest jego celem, pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Od chwili powstania, w 1944
roku, Ouest France przeszedł wiele zmian i reform. Jedną z nich był wdrożony z powodzeniem projekt:
Horizon’90, będący przykładem metody wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie prasowym. Przyjęta idea polegała na partycypacji pracowników w procesie zmian i stała się normą dla wprowadzania,
również w erze cyfrowej, wszelkich modyfikacji w przedsiębiorstwie. Referat prezentuje wybrane mechanizmy i działania, które, w związku z cyfryzacją, zostały wdrożone w Ouest France. Referat jest
zapowiedzią powstającej monografii dotyczącej przekształceń w redakcjach prasowych w związku
w cyfryzacją rynku medialnego.
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Lidia Sobańska
(p.o.) Prezes Zarządu PAP
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; studia
podyplomowe z zakresu zarządzania. Od 30.07.2010 r. członek Zarządu Polskiej Agencji Prasowej S.A.;
w PAP od 1998 r. jako wicedyrektor Biura Handlowego, następnie oddziału PAP – Biznes, od 2009 dyrektor
oddziału PAP-Net, 2004-2008 koordynator projektu Program Restrukturyzacji PAP.
Umiejętność wykorzystania potencjału technicznego do rozwoju kompetencji. Wymagania i oczekiwania rynku mediów
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Agnieszka Stępińska dr hab.
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zainteresowania naukowe i obszary badań: komunikowanie polityczne, analiza
zawartości mediów informacyjnych, badania nad dziennikarzami. Członek Management Committee
COST ACTION IS1308: “Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge
of Mediated Political Populism for Democratic Politics” (2014-2018) oraz wiceprzewodnicząca Working
Group “Media and Populism” w ramach tej Akcji.
agnieszka.stepinska@amu.edu.pl
Content Analysis System for Television (CAST) jako narzędzie badań medioznawczych
Zdecydowana większość prowadzonych badań dotyczy prasy drukowanej z uwagi między innymi na
dostęp do materiału badawczego. Mniej jest natomiast badań nad zawartością przekazów audiowizualnych, które koncentrowałyby się nie tylko na analizie treści przekazów werbalnych, ale także materiału
filmowego. Odpowiedzią na oczekiwania badaczy jest Content Analysis System for Television (CAST),
system zaprojektowany na zlecenie i przy udziale pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. System zaprojektowany został nie tylko jako
archiwum, ale także narzędzie służące do analizy zawartości przekazów audiowizualnych: możliwe jest
bowiem jednoczesne odtwarzanie materiałów audiowizualnych i wpisywanie danych do elektronicznej
wersji książki kodowej. Dane te będą następnie zebrane w postaci bazy – pliku w programie SPSS.
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Marian Suskiewicz dr inż.
ePrognosis Sp. z o.o.
Wieloletni pracownik naukowy instytutów zajmujących się rozwojem i zastosowaniami informatyki,
doktor nauk technicznych, adiunkt w Instytucie Automatyzacji Systemów Zarządzania WAT; dyrektor
Biura Technologii Informacyjnej oraz Dyrektor Biura Strategii i Planowania Systemów Informatycznych TPSA; Ekspert d.s. security IT w Orange Labs. Autor wielu artykułów i referatów na konferencje
naukowe z dziedziny informatyki. Specjalista w zakresie walki z fraudami telekomunikacyjnymi
oraz w zarządzaniu ryzykiem w projektowaniu przedsięwzięć informatycznych i bezpieczeństwa
sieci komputerowych i telekomunikacji. Uzyskał tytuły we France Telecom: „Spécialiste sécurité IT”
(Liste des experts R&D FT au 31.12.04 oraz Experts et Viviers 2006) i „Senior expert in network”
(CBR experts committee ; 2005, April 15th). Wieloletni przedstawiciel TPSA w ETNO (European
Telecommunications Network Operators’ Association). Członek Sekcji Telekomunikacji – Komitetu
Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk (2007 -2010), Komisji Opiniującej ds. patentów
z dziedziny telekomunikacji i informatyki w Orange Labs Poland, Zarządu I Oddz. Stowarzyszenia
Inżynierów Telekomunikacji.
Dynamika rozwoju rynku mediów i poligrafii
(Współautorzy: W. Cetera, J. Grzegorzek, B. Ziewiec)
Referat zawiera estymacje danych źródłowych opracowane z wykorzystaniem metod statystycznych
połączonych z własną metodyką firmy ePrognosis. W referacie przedstawiono prognozy na lata 2015-2025
oraz określono kierunki przewidywanego rozwoju poligrafii. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę,
że stan poligrafii w Polsce wskazuje jego na słabą kondycję ekonomiczną mimo, że przedsiębiorstwa
poligraficzne są dobrze wyposażone w nowoczesne środki produkcji.
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Andrzej Świątecki dr
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Pracownik Zakładu Public Relations i Marketingu Medialnego Instytutu Dziennikarstwa
U.W Z Uczelnią związany od 1988 roku (początkowo jako redaktor naczelny „Tygodnika Uniwersyteckiego”). Absolwent Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1972)
oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Warszawskiej (1988). Temat pracy doktorskiej
(2001): „Zintegrowane Komunikowanie Marketingowe – próba ujęcia systemowego”. Zainteresowania
naukowe: przenikanie się teorii komunikowania i marketingu, społeczne uwarunkowania wyłaniania
się marek, nieliniowość i chaos w procesach komunikacji rynkowej, interakcje pomiędzy zjawiskami
komunikowania, kultury i globalizacji.
a.swiatecki@id.uw.edu.pl
Procesy wyrastania podmiotów medialnych na marki
Współczesne podmioty medialne czynią wiele, aby wyrosnąć na markę. Bowiem jeśli tylko takową
się staną mają szansę zaistnieć na wysoce konkurencyjnym rynku mediów i posiadać na nim zauważalny udział. Chcąc być liczącym się brandem stosują podejście procesowe (zaprogramowaną w czasie
orientację na cel, synergiczne współdziałanie posiadanych zasobów, stosowanie innowacyjnych technik
itp.) Od strony kreatywnej swoją markową pozycje budują na bazie posiadanych talentów ludzkich
(osobowych) oraz wytwarzanego kontentu programowego. Aspekty zarządcze i marketingowe kreowanej
marki mediowej zapewniają kadry o kwalifikacjach charakterystycznych dla funkcjonowania brandów
kulturowych i symbolicznych.
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Weronika Świerczyńska-Głownia dr
Uniwersytet Jagielloński
Medioznawca, specjalista w dziedzinie zarządzania mediami i zarządzania informacją. Prowadzi
badania naukowe z zakresu zarządzania organizacją medialną, ekonomiki mediów i zmian w funkcjonowaniu rynku medialnego, a także zarządzania informacją w sektorze publicznym. Wykładowca
akademicki i autorka publikacji naukowych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa
i Administracji, Instytut Nauk Politycznych. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej (SGH)
w Warszawie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Stypendystka University at Buffalo, State University of New York.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw prasowych w nowej przestrzeni medialnej
(Współautor: T. Sławińska)
Referat poświęcony został prezentacji zmian oraz procesów wdrożonych w redakcji Ouest France
w związku z wejściem gazety w erę mediów cyfrowych. Francuski dziennik regionalny Ouest-France
nieprzerwanie od 1971 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród wszystkich dzienników we Francji, w tym również tych o zasięgu krajowym. Fenomen gazety opiera się na, przede
wszystkim, przyjętej filozofii działania, która bazuje dwóch ideach: demokracji i sprawiedliwości społecznej. Na nich oparto także nadrzędną zasadę przedsiębiorstwa mówiącą o tym, iż dziennik jest ideą,
informacja jest jego celem, pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Od chwili powstania, w 1944
roku, Ouest France przeszedł wiele zmian i reform. Jedną z nich był wdrożony z powodzeniem projekt:
Horizon’90, będący przykładem metody wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie prasowym. Przyjęta idea polegała na partycypacji pracowników w procesie zmian i stała się normą dla wprowadzania,
również w erze cyfrowej, wszelkich modyfikacji w przedsiębiorstwie. Referat prezentuje wybrane mechanizmy i działania, które, w związku z cyfryzacją, zostały wdrożone w Ouest France. Referat jest
zapowiedzią powstającej monografii dotyczącej przekształceń w redakcjach prasowych w związku
w cyfryzacją rynku medialnego.
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Zdzisław Traczyk dr
Doktorat nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania obroniony w Zakładzie Nauk
Zarządzania Polskiej Akademii Nauk („Zmiany struktur i funkcji naczelnych i centralnych organów
administracji w Polsce”). Kilkanaście lat pracy na wyższych stanowiskach kierowniczych, w tym jako:
sekretarz Zespołu Reformy Administracji Rządowej w URM, dyrektor departamentu, prezes spółdzielni
produkcyjnej, wicedyrektor zakładów mechaniczno-precyzyjnych oraz kierownik studiów w szkole
wyższej. Kierował pracami nad Systemem Informacyjnym o Administracji Rządowej oraz prowadził
autorskie wykłady z zarządzania usługami i produkcją, zarządzania systemami informacyjno-decyzyjnymi oraz z podstaw zarządzania i podejmowania decyzji. Promotor ponad 100 prac magisterskich
w WSZiP w Warszawie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ds. organizacji i zarządzania od 1994 r., do chwili obecnej.
kyczart@onet.pl
Uwarunkowania zarządzania informacją jako produktem na sprzedaż
W referacie omówiono zakres administrowania, logistyki i zarządzania oraz klasyfikowania informacji dla potrzeb tematu, wyodrębniając je pod kątem zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych, rozwoju
oraz pobudzających stany emocjonalne. Następnie Autor dowodzi, iż zarządzanie marketingowe wykracza swoim podejściem poza obszar zarządzania logistycznego. Prezentuje zestawienie porównawcze,
w którym informacje jako produkty na sprzedaż zawierają zarówno cechy produktów usługowych jak
i przemysłowych oraz analizuje zaspokajanie przez nie potrzeby wyróżnienia się. Przedstawia kompleksowe uwarunkowania przedsiębiorstwa mediowego w grze rynkowej i obszary strategii zarządzania
nim ze zwróceniem uwagi na jakość kadr gwarantującą jakość wydawanych informacji. Wnioskuje, że
najtańszy i najskuteczniejszy system kontroli i korekty jakości informacji oparty być powinien zarówno
o skuteczne regulacje prawne jak i samokontrolę wydawców.
Część ostatnia referatu przedstawia propozycję umiejętności możliwych do nauczenia się przez wydawców w celu osiągania przez nich coraz wyższego poziomu samokontroli.

30

Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

Marian Zalewski dr
Członek Zarządu TVP
Związany z telewizją od 1995 roku. Dwukrotnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.
W 1997 roku oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu TVP S.A. Powołany do
Zarządu TVP S.A. w latach 1998-2001 oraz w 2011 roku. Dwukrotnie Członek Rady Programowej
TVP S.A. W Telewizji Polskiej odpowiada za Ośrodek – TVP Technologie, Biuro Prawne, Agencję
Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Ośrodek Programów Regionalnych oraz Oddziały Terenowe TVP
S.A. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych.
Cyfrowe produkty TV – kompetencje nadawcy
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Beata Ziewiec inż.
ePrognosis Sp. z o.o.,
Ekspert w zakresie wdrażania systemów informatycznych, opracowywania strategii technologicznej,
budowy architektury procesów przedsiębiorstwa. Doktorant – rozprawa – „Ocena stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w zakresie wskaźników ICT”.
Dynamika rozwoju rynku mediów i poligrafii
(Wspólautorzy: W. Cetera, J. Grzegorzek, M. Suskiewicz)
Referat zawiera estymacje danych źródłowych opracowane z wykorzystaniem metod statystycznych
połączonych z własną metodyką firmy ePrognosis. W referacie przedstawiono prognozy na lata 2015-2025
oraz określono kierunki przewidywanego rozwoju poligrafii. W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę,
że stan poligrafii w Polsce wskazuje jego na słabą kondycję ekonomiczną mimo, że przedsiębiorstwa
poligraficzne są dobrze wyposażone w nowoczesne środki produkcji.

32

Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

Aleksander Żołnierski dr
Aleksander Żołnierski – ekonomista, współpracownik Fundacji Naukowej CASE i Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN. Przez kilka lat związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Badacz
i wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Autor pionierskich badań kapitału społecznego w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Obecnie
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Znaczenie dla biznesu w Polsce nieformalnych źródeł informacji
Wyniki badań dotyczących wykorzystania przez polskich przedsiębiorców źródeł informacji, często
traktowanych jako strategiczne źródła informacji, pozwalają na jednoznaczną konkluzję; przedsiębiorcy
zdecydowanie preferują wykorzystywanie informacji nieformalnych. Uzyskane podczas badania wyniki
są cenne nie tylko w swej warstwie poznawczej, ale stanowią podstawę dla budowania efektywnych –
z punktu widzenia przedsiębiorcy – zasobów informacyjnych. Celem badania było uzyskanie wiedzy na
temat stopnia wykorzystania przez przedsiębiorców formalnych i nieformalnych źródeł informacji, ich
wiedzy na temat różnych źródeł informacji, sposobów ich wykorzystania w bieżącej działalności oraz
do działań związanych z dalszym rozwojem firm. Dla podmiotów gospodarczych, zmienne otoczenie
sprawia, że informacja jest nowym rodzajem wyzwania w prowadzeniu działalności. Dzieje się tak ze
względu na fakt, że informacja staje się czynnikiem gwarantującym przewagę konkurencyjną.
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Michał Zaremba dr
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor
nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Prawa Mediów Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), autor
licznych publikacji z zakresu prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i dostępu
do informacji publicznej.
O potrzebie edukacji prawnej na kierunku logistyka mediów
Uwarunkowania prawne to jeden z najważniejszych czynników kształtujących środowisko online. Wiedza prawna stanowi zatem nieodzowny element funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.
W wymiarze (co najmniej podstawowym) jest niezbędna do podejmowania działań w obrocie gospodarczym. Pomaga zrozumieć mechanizmy dozwoleń, nakazów i zakazów jakie dotykają użytkowników
sieci. Nadto ułatwia szacowanie ryzyka własnych zachowań oraz zachowań innych uczestników obrotu.
Edukacja prawnej nie realizuje się w wystarczającym zakresie w procesie kształcenia zarówno na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponad gimnazjalnych. Ów brak wywołuje konkretne
konsekwencje dotyczące stanu wiedzy absolwentów szkół. Rodzi konieczność podjęcia tych zagadnień
na poziomie szkolnictwa wyższego i tych kierunkach dla których wiedza o odpowiedzialności (cywilnej
i karnej), zasadach funkcjonowania w obrocie, zagrożeń z tym związanych jest nieodzowna. Warto też
podkreślić, iż edukacja prawna pozostaje w ścisłym związku z realizowaną w państwach demokratycznych
koncepcją społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
W konkluzji celem podejmowanych działań edukacyjnych winno być poza przekazaniem teoretycznych
podstaw, skupienie się na praktycznych umiejętnościach, które w przyszłości pomogą absolwentom swobodnie poruszać się w obrocie gospodarczym mimo stale dokonujących się zmian w prawie.

34

Konferencja Naukowa
Logistyka i administrowanie w mediach

PROGRAM
SESJA PLENARNA
Prowadzący:
Prof. dr. hab. Marek Jabłonowski, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Wystąpienie prof. dr hab. inż. Włodzimierza Gogołka
1. Tomasz Goban-Klas prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński
Galaktyka Gutenberga – logistyka mediów avant la lettre
2. Lidia Sobańska – (p.o.) Prezes Zarządu PAP
Umiejętność wykorzystania potencjału technicznego do rozwoju kompetencji.
Wymagania i oczekiwania rynku mediów
3. Sławomir Rogowski – Minister, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Finansowanie produkcji filmowej przez TVP i w TVP – czy warto inwestować w film
4. Marian Zalewski dr – Członek Zarządu TVP
Cyfrowe produkty TV – kompetencje nadawcy
5. Włodzimierz Gogołek prof. dr hab. inż. – Instytut Dziennikarstwa UW
Logistyka i administrowanie w mediach. Technologie
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SESJA TECHNOLOGICZNA
Prowadzący: Prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
1. Marzena Barańska dr hab. – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Członek Rady Nadzorczej TVP
Cross promocja jako narzędzie zarządzania w mediach
2. Wiesław Łodzikowski – Telewizja Polska
Digital workflow – wyzwanie dla nadawców telewizyjnych
3. Tomasz Pawlicki mgr inż. – Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Nowe podejście do wielokanałowej produkcji i zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi
4. Waldemar Listowski – Polskie Radio
Nowe technologie w produkcji radiowej
5. Maciej Firlej inż. – Reprograf S.A.
Narzędzia informatyczno-administracyjne stosowane w produkcji mediów drukowanych
6. Wiesław Macierzyński prof. UTH dr hab., Izabela Bogdanowicz mgr
– Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny
Zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
1. Alicja Jaskiernia dr hab. – Instytut Dziennikarstwa UW
Łącząc Europę – problemy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nowych
strategiach i programach Unii Europejskiej
2. Maciej Kledzik dr hab. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Powiązania logistyki i administrowania dziennikami „Rzeczpospolita” w latach 1920-1931 i po
1989 roku
3. Tomasz Górski dr inż. – Wojskowa Akademia Techniczna
Architektura korporacyjna w transformacji przedsiębiorstwa
4. Jerzy Lewandowski prof. dr hab. inż., Karolina Lewandowska mgr – Politechnika Łódzka
Aspekty ergonomiczne przekazu informacji
5. Agnieszka Stępińska dr hab., Jacek Wyszyński dr – Uniwersytet Adama Mickiewicza
Content Analysis System for Television (CAST) jako narzędzie badań medioznawczych
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SESJA ZARZĄDZANIE
Prowadzący: dr inż. Wiesław Cetera
1. Zdzisław Traczyk dr
Uwarunkowania zarządzania informacją jako produktem na sprzedaż
2. Aleksander Żołnierski dr
Znaczenie dla biznesu w Polsce nieformalnych źródeł informacji
3. Maria Łoszewska-Ołowska dr, Michał Zaremba dr – Instytut Dziennikarstwa UW
Prawo a administrowanie mediami – o potrzebie edukacji prawnej na kierunku logistyka mediów
4. Marta Brzezińska-Waleszczyk mgr – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Social media w pracy dziennikarza
5. Teresa Sławińska dr – Uniwersytet Jagielloński
Cyfryzacja a zmiany organizacji pracy redakcji regionalnego dziennika. Przypadek Quest-France
6. Weronika Świerczyńska-Głownia dr – Uniwersytet Jagielloński
Funkcjonowanie przedsiębiorstw prasowych w nowej przestrzeni medialnej
Prowadzący: dr Krzysztof Kowalik
1. Krzysztof Kowalik dr – Instytut Dziennikarstwa UW
Dostępność (web accessibility) i użyteczność (web usability) – logistyczne wyzwania dla
samorządowych mediów internetowych
2. Andrzej Świątecki dr – Instytut Dziennikarstwa UW
Procesy wyrastania produktów medialnych na marki
3. Olga Białek-Szwed dr – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Pomiędzy tradycją a nowoczesnością – dziennikarskie techniki zdobywania informacji
4. Wiesław Cetera dr inż. – Instytut Dziennikarstwa UW
Transformacja sektora poligraficznego 1989-2014
5. Wiesław Cetera dr inż. – ID UW, Beata Ziewiec mgr – ePrognosis Sp. z o.o.,
Jan Grzegorek dr – ID UW, Marian Suskiewicz dr inż. – ePrognosis Sp. z o.o.
Dynamika rozwoju rynku mediów i poligrafii
6. Patryk Makulski mgr
Logistyka komunikacji marketingowej polskich miast na przykładzie m. st. Warszawy
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STUDENCI LOGISTYKI MEDIÓW
WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Piotr Badalski

Mateusz Borończyk

Magda Buraś

Ola Kosyl

Klaudia Kot

Ania Kowalczyk
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Jerzy Mach

Konrad Nasiłowski

Magdalena Świtała

Karolina Wacław
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KRONIKA
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Od nas oczekuj więcej
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Szukasz Web-To-Print?
EFI Digital StoreFront jest samoobsługową interaktywną platformą
Web-To-Print do komunikacji klienta
z drukarnią umożliwiającą m.in. obsługę
zamówień, preflight, raportowanie, integrację z JDF/Fiery/MIS/ERP,
druk danych zmiennych, personalizację oraz płatności online.
45
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Wiedza oznacza postęp i jest siłą napędową rozwoju każdej ﬁrmy. Wprowadź swoją
ﬁrmę na szczyt i obejmij wiodącą rolę w przemyśle. Doprowadź do perfekcji swoje
umiejętności i kompetencje poprzez szkolenia, seminaria i know-how oferowane przez
Print Media Academy. W Heidelbergu eksperci uczą się od ekspertów. Zarejestruj się na:
www.print-media-academy.com
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Fundacja na rzecz Rozwoju
Szkolnictwa Dziennikarskiego
przy Instytucie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego
Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Jednym z głównych celów na polu nauki jest
inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy
o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa
i komunikacji. W tym celu Fundacja organizuje konferencje naukowe, nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi np. Instytutem Dziennikarstwa UW.
W obszarze działalności kulturalnej Fundacja skupia się na promocji języka polskiego digitalizacji starej polskiej prasy, popularyzacji fotografii dokumentalnej
organizowaniu warsztatów w tym zakresie.
W ramach działalności edukacyjnej Fundacja prowadzi studencką redakcję gazety i portalu internetowego PDF Gazeta i portal są poświęcone zagadnieniom
z zakresu mediów, public relations oraz fotografii dokumentalnej i reportażowej.
Realizuje projekty skierowane do młodzieży szkół średnich, studentów, dziennikarzy mediów lokalnych, m.in. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, z zakresu
ekonomii, integracji europejskiej oraz procesów prywatyzacyjnych.
Fundacja obok działalności statutowej prowadzi również działalność szkoleniową. z zakresu :redagowania tekstów prasowych, firmowych i urzędowych,
redakcji wydawniczej, korekty językowej, redagowania biuletynów firmowych,
redagowanie stron internetowych, warsztatów dziennikarskich i warsztatów fotoreportażu, prawa prasowego, NLP, komunikacj w mediach społecznościowych,
zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
www.fsd.edu.pl | www.facebook.com/fundacjaFSD
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LOGISTYKA MEDIÓW
to kierunek interdyscyplinarny, uruchomiony w Instytucie Dziennikarstwa
WDiNP UW wraz z wydziałami: Fizyki oraz Matematyki,
Informatyki i Mechaniki. Wśród wykładowców – wybitni specjaliści
w dziedzinie ekonomii, informatyki, reklamy, zarządzania i marketingu.
Logistyka mediów to studia dla osób zainteresowanych:
• dziennikarstwem,
• zapleczem mediów,
• technologiami informacyjnymi.
Studia przygotowują specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem
wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów.
Absolwenci wyposażeni są w wiedzę z zakresu ekonomiki mediów, reklamy
i marketingu oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach.
Absolwenci potrafią rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik
inżynierskich, wykorzystując systemy informatycznego wspomagania, zarządzania
produkcją, finansami, kadrami.
www.id.uw.edu.pl
www.logistyka.id.uw.edu.pl
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