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1.POJĘCIE KONKURENCJI
I KLAUZULI KONKURENCYJNEJ

W PRAWIE PRACY

Wraz z rozwojem stosunków gospodarczych w warun-
kach gospodarki wolnorynkowej istotne jest stworze-
nie odpowiedniej gwarancji ochrony interesów przed
ewentualnymi zagrożeniami ze strony konkurencyjnych
podmiotów działających w sferze ekonomicznej. W li-
teraturze przedmiotu przyjmuje się, że konkurencja sta-
nowi rywalizację minimum dwóch podmiotów, których
celem jest osiągnięcie tego samego rezultatu przy jed-
noczesnych praktykach umożliwiających osiągnięcie
dominacji. Również orzecznictwo Sądu Najwyższego
zmierza w kierunku szerokiej interpretacji pojęcia kon-
kurencji. Zgodnie z nią, nawet działalność na pokrew-
nych płaszczyznach może stanowić uzasadnienie dla
istnienia stosunków konkurencji oraz powodować do-
stateczną przesłankę do udzielenia ochrony.

Konkurencja stanowi bezsprzecznie jeden z podsta-
wowych instrumentów płynnego funkcjonowania gos-
podarki, co wiąże się w dużej mierze z efektywnością
procesów i racjonalnością działań podejmowanych
przez istniejące na rynku podmioty. Jednakże zadaniem
ustawodawcy jest stworzenie skutecznej ochrony przed
takimi działaniami, które w obiektywnej ocenie są de-
finiowane jako naganne i sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego. Za P. Nachmannem2 możemy wy-
różnić trzy główne grupy zagrożeń dla uczestników
procesów gospodarczych.

Do pierwszej grupy należy zaliczyć tzw. czyny nie-
uczciwej konkurencji, do których zakwalifikujemy:
umyślnie błędne oznaczenia towarów, usług, wprowa-
dzające w błąd oznaczenia produktów, naruszenie ta-
jemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa i zakazana re-
klama, pomawianie i nieuczciwe zachwalanie itp.3

GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA

____________
1 Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej autorki

Rozwiązanie i wygaśnięcie klauzuli konkurencyjnej w prawie pracy,
przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. H. Szurgacza, na Uni-
wersytecie Wrocławskim w 2010 r.

____________
2 Por. P. Nachmann, Instytucja zakazu konkurencji w prawie pol-

skim, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 10, s. 363-364.
3 Czyny nieuczciwej konkurencji zostały wymienione w art. 3

ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.
2003, nr 153, poz. 1503.
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KLAUZULA KONKURENCYJNA W PRAWIE PRACY
JAKO INSTRUMENT OCHRONY PRACODAWCY

– ANALIZA PRZEPISÓW NA GRUNCIE PRAKTYKI
I ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO1

ABSTRAKT
Mimo dość licznych publikacji na temat zakazu konkurencji, impulsem do stworzenia niniejszego opracowania stała
się potrzeba usystematyzowania poglądów judykatury i doktryny prawa pracy, celem stworzenia ujednoliconego
studium nad instytucją zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Głównym zadaniem tego opracowania jest
przedstawienie i wyjaśnienie ustawowych wymogów klauzuli konkurencyjnej na podstawie ugruntowanej już linii
orzeczniczej Sądu Najwyższego, ze szczególnym naciskiem na przypadki jej stosowania w praktyce.

SŁOWA KLUCZOWE: klauzula konkurencyjna, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, wyna-
grodzenie karencyjne, zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej, dostęp do informacji szczególnie ważnych,
tajemnica przedsiębiorstwa



Drugą grupę zagrożeń stanowią tzw. praktyki mono-
polistyczne, których celem jest doprowadzenie do wy-
łączności produkcji i zdobycie dominacji na rynku
przez eliminację innych podmiotów4.

Natomiast do trzeciej grupy należy zaliczyć okreś-
lone rodzaje zachowań osób pozostających w swoistej
zależności (związku lub stosunku prawnym) wobec
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, któ-
rego interesy są narażone na działania konkurencyjne.
W celu przeciwdziałania powyższym zachowaniom,
ustanawiane są na różnych płaszczyznach zakazy kon-
kurencji. Ta ostatnia grupa będzie stanowiła przedmiot
rozważań w poniższej pracy.

Głównie tematyka zakazu konkurencji dotyczy sze-
roko rozumianej dziedziny prawa gospodarczego, ze
szczególnym wskazaniem na prawo handlowe i w tym
zakresie zaakcentowanie obowiązku przestrzegania za-
kazu konkurencji przez członków zarządu spółek kapi-
tałowych. Nie można jednakże pominąć faktu, iż zapisy
o zakazie konkurencji można znaleźć również w regu-
lacji Kodeksu pracy, który wyraźnie przewiduje zakazy
konkurencji dla zabezpieczenia interesów pracodawcy.
Celem praktycznego przybliżenia instytucji zakazu
konkurencji w prawie pracy, przedstawię istotę zakazu
konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zwanej w dokt-
rynie prawa pracy, klauzulą konkurencyjną, który
w szczególności w ostatnich latach, wraz z rozwojem
szczególnej i wykwalifikowanej kategorii osób pełnią-
cych funkcje kierownicze, menadżerskie w wysoce spe-
cjalistycznych dziedzinach, nabrała praktycznego wy-
miaru i stała się niezbędnym instrumentem do ochrony
interesów pracodawcy.

1.1. ISTOTA I CHARAKTER PRAWNY
KLAUZULI KONKURENCYJNEJ

Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy w 1996 r.5 zostały
wprowadzone istotne zmiany w postaci nowego roz-
działu IIa w dziale IV – Zakaz konkurencji. Wprowa-
dzono możliwość umownego ustalenia między stro-
nami stosunku pracy, zakazu prowadzenia działalności
konkurencyjnej względem pracodawcy lub byłego pra-
codawcy. Dotyczy to również zakazu świadczenia pracy
w ramach stosunku pracy lub też na innej podstawie,
na rzecz podmiotu prowadzącego działalność o tym sa-
mym bądź zbliżonym profilu. Należy podkreślić, iż do-
puszczalność umownego ustanowienia zakazu konku-

rencji nie wynika wprost z przepisów kodeksowych, ale
może być on ustanowiony wolą stron, która jest wy-
rażona w określonej przepisami formie. Tym samym
stwierdza się, że wprowadzenie zakazu konkurencji do
regulacji przedmiotowej Kodeksu pracy stanowi prze-
jaw ochrony zasady wolności pracy6.

Tytułem wyjaśnienia należy wskazać, że zakaz kon-
kurencji jest regulowany przez dwie grupy przepisów.
Pierwszą jest art. 1011 § 1 k.p., który stanowi, że w za-
kresie przewidzianym w odrębnej umowie pracownik
nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wo-
bec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach sto-
sunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu
prowadzącego podobną lub identyczną działalność.
W tej sytuacji przepisy Kodeksu pracy nie precyzują
pojęcia działalności konkurencyjnej, pozostawiając
stronom swobodę określenia zakresu zakazu. Natomiast
przepis art. 1012 § 1 k.p. wskazuje na odpowiednie sto-
sowanie tego artykułu w sytuacji, gdy pracownik mają-
cy dostęp do szczególnie ważnych informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, po-
dejmuje działalność sprzeczną z interesami dotychcza-
sowego pracodawcy. Dodatkowo strony w umowie okre-
ślają okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz
wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od
pracodawcy z zastrzeżeniem sytuacji prawem przewi-
dzianych. Regulacja ta dotyczy zakazu konkurencji po
ustaniu stosunku pracy inaczej zwaną w piśmiennictwie
„klauzulą konkurencyjną”.

Termin ten mimo iż nie stanowi oficjalnej definicji
normatywnej, jest powszechnie uznawany na gruncie
doktryny jako określenie zastępujące instytucję umowy
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – ure-
gulowaną w art. 1012 k.p. Za M. Lewandowicz-Mach-
nikowską można powtórzyć, że co do zasady termin
klauzula stanowi pewne zastrzeżenie umowne, które
w przypadku prawa pracy może stanowić swoistego ro-
dzaju postanowienie regulujące określony stosunek
prawny, a zatem fragmentaryczną część dotyczącą ogra-
niczenia możliwości prowadzenia działalności konku-
rencyjnej7. Ze względu na podobieństwo definicji klau-
zuli konkurencyjnej u różnych autorów zajmujących się
tą materią nie jest istotne przytaczanie ich wszystkich.
Wystarczające wydaje się wskazanie na jedną, w mojej
ocenie najbardziej kompletną, definicję. Zgodnie z nią
„klauzula konkurencyjna to umowa pomiędzy pracow-
nikiem a pracodawcą, w której pracownik zobowiązuje
się przez określony czas po ustaniu stosunku pracy za-____________

4 Bliższa charakterystyka tej materii zawarta jest w ustawie
z 24.02.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym,
Dz.U. 1997, nr 49, poz. 318.

5 Ustawa z 2.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1996 r., nr 24, poz. 110.

____________
6 Por. B. Cudowski, Zakaz konkurencji, „Praca i Zabezpieczenie

Społeczne” 1997, nr 1, s. 24.
7 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkurencyjna

w kodeksie pracy, Kraków 2004, s. 47.
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chować zakaz konkurencji, tj. nie prowadzić działal-
ności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świad-
czyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej pod-
stawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność,
a pracodawca zobowiązuje się wypłacać pracownikowi
odpowiednie odszkodowanie”8. Termin klauzula kon-
kurencyjna będzie przeze mnie używany na potrzeby ni-
niejszego artykułu zgodnie z przytoczoną definicją. Jed-
nocześnie pozwoli on odróżnić umowę o zakazie kon-
kurencji w czasie trwania stosunku pracy, od umowy
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Celowe wydaje się przybliżenie stanowisk dotyczą-
cych powiązań klauzuli konkurencyjnej zarówno z pra-
wem pracy, jak i prawem cywilnym, gdyż z przytoczo-
nej powyżej definicji nie wynika jej charakter prawny.
Część przedstawicieli doktryny utrzymuje, że klauzula
konkurencyjna ma charakter cywilnoprawny, mimo
faktu jej unormowania w Kodeksie pracy. Za taką ar-
gumentacją przemawia to, że stron nie łączy już stosu-
nek pracy, oraz to, że ewentualne odszkodowania z ty-
tułu dotrzymania warunków umowy są regulowane
przepisami prawa cywilnego9. Odmienne zdanie pre-
zentuje T. Zieliński, który podkreśla, że klauzule kon-
kurencyjne są szczególnego rodzaju umowami prawa
pracy określane jako klauzule autonomiczne10. J. Sten-
cel inaczej niż T. Zieliński podkreśla, iż w przeciwień-
stwie do klauzuli autonomicznej, ustanie stosunku
pracy nie skutkuje wygaśnięciem tej umowy a prze-
ciwnie, dopiero wtedy klauzula konkurencyjna wy-
wołuje skutki prawne11.

Najtrafniejsze stanowisko wyraża, moim zdaniem,
pogląd K. Jaśkowskiego, który podkreśla, że klauzula
konkurencyjna stanowi umowę z pogranicza prawa cy-
wilnego i prawa pracy. Z prawem pracy łączą ją wzglę-
dy formalne, gdyż jest uregulowana w Kodeksie pracy.
Kognicji sądów pracy podlega odszkodowanie dla by-
łego pracownika, a fakt, że zawierana jest przez praco-
dawcę i pracownika, jeszcze w czasie trwania stosunku
pracy, dodatkowo wskazuje na pracowniczy charakter.
Ponadto jej celem jest zapewnienie ochrony praco-
dawcy ze względu na posiadanie przez pracownika
szczególnie ważnych informacji, uzyskanych w czasie
trwania stosunku pracy. Związków z prawem cywilnym

klauzula konkurencyjna dostarcza w sytuacji dotyczą-
cej obowiązków stron po ustaniu stosunku pracy, po-
noszenia przez pracodawcę odpowiedzialności oraz
okoliczności wcześniejszego rozwiązania i wygaśnię-
cia klauzuli konkurencyjnej przed upływem okresu, na
jaki została zawarta12. Dodatkowo na związek klauzuli
konkurencyjnej z prawem cywilnym wskazuje jedno-
lita linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W uzasad-
nieniu uchwały z 11.04.2001 r.13 Sąd Najwyższy wska-
zał, że klauzula konkurencyjna ma charakter umowy
odpłatnej, terminowej i wzajemnej, przez co w zakresie
nieuregulowanym przepisami Kodeksu pracy zastoso-
wanie mają do niej przepisy Kodeksu cywilnego
o umowach wzajemnych14. To stanowisko podtrzymał
Sąd Najwyższy w wyroku z 11.01.2005 r.15, w którym
stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy jest szczególną terminową umową prawa
pracy, do której w sprawach nieuregulowanych przepi-
sami Kodeksu pracy stosuje się przepisy Kodeksu cy-
wilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa
pracy (art. 300 k.p.). W szczególności do klauzuli kon-
kurencyjnej będą więc miały zastosowanie ogólne za-
sady dotyczące rozwiązywania umów16.

Bez wątpienia należy podkreślić, że klauzula konku-
rencyjna stanowi odrębną umowę w stosunku do umowy
o pracę. Inne stanowisko, w mojej ocenie nie do końca
trafne, przyjmuje A. Świątkowski, twierdząc, że klau-
zula konkurencyjna może być z powodzeniem zaliczana
do podmiotowo istotnych składników umowy o pracę,
o których mowa w art. 29 § 1 k.p.17 Z tym poglądem
nie zgadza się również M. Lewandowicz-Machnikow-
ska, która celnie podkreśla, iż termin „element przed-
miotowo istotny” jest pojęciem zbyt wieloznacznym.
Klauzula konkurencyjna stanowi dodatkowe postano-
wienie umowy o pracę, a więc tym samym mamy do
czynienia z dwiema odrębnymi umowami: umową
o pracę i klauzulą konkurencyjną. Jeśli pracodawcy za-

____________
8 Ibidem, s. 48.
9 Por. S. Płażek, A. Sobczyk, Zakaz działalności konkurencyjnej

według kodeksu pracy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, z. 1,
s. 138.

10 Por. T. Zieliński, [w:] T. Zieliński (red.), Kodeks pracy. Ko-
mentarz, Warszawa 2001, s. 246. Poparcie dla tego poglądu wyka-
zuje również R. Tazbir zdaniem M. Lewandowicz-Machnikowskiej,
op. cit., s. 49.

11 Por. J. Stencel, Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa
2001, s. 141.

____________
12 K. Jaśkowski [w]: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy

– Komentarz, t. I, Warszawa 2009, s. 381.
13 Por. z uzasadnienia uchwały SN z 11.04.2001 r., III ZP 7/01,

OSNAP 2002, nr 7, poz. 155.
14 Stanowisko to podkreśla M. Lewandowicz-Machnikowska, op.

cit., s. 50.
15 Por. K. Gonera, Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy,

„Służba Pracownicza” 2006, nr 5, s. 14.
16 Klauzula konkurencyjna może by rozwiązana w sposób analo-

giczny jak została nawiązana, tzn. za porozumieniem stron. Dodat-
kowo strony mogą zamieścić w postanowieniach umowy zapisy
przewidujące wcześniejsze rozwiązanie klauzuli konkurencyjnej
w drodze wypowiedzenia, odstąpienia, bądź warunku rozwiązu-
jącego. Rozważania dotyczące tych kwestii będą przedstawione
w rozdziale czwartym pracy.

17 Por. A. Świątkowski, Indywidualne prawo pracy, Gdańsk–Kra-
ków 2001, s. 333.

Vol. 12, Nr 3, 2011 7GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA



leży na jednoczesnym zawarciu umowy o zakazie kon-
kurencji po ustaniu stosunku pracy wraz z umową
o pracę, nie ma w tym zakresie przeszkód prawnych,
by klauzula konkurencyjna była przedstawiona pra-
cownikowi łącznie z umową o pracę. Natomiast w sy-
tuacji, gdy pracodawca nie może z jakiś przyczyn
przedstawić klauzuli konkurencyjnej wraz z umową
o pracę, może zawrzeć w umowie o pracę zastrzeżenie
zobowiązujące pracownika do podpisania takiej klau-
zuli w przyszłości18.

Czyniąc uwagi natury ogólnej, należy wskazać, iż
klauzula konkurencyjna jest zawierana z odroczonym
w czasie skutkiem prawnym, tzn. że odroczenie tego
skutku następuje do chwili ustania stosunku pracy.
Przyjmuje się w tym zakresie definitywne ustanie sto-
sunku pracy, czyli stan rzeczy, w którym strony klauzuli
konkurencyjnej nie wiąże już dłużej stosunek pracy.
Stwierdził to wprost Sąd Najwyższy w uchwale z 7.03.
2006 r.19, wskazując, że zakaz konkurencji obejmujący
okres po ustaniu stosunku pracy, zakaz z klauzuli kon-
kurencyjnej, aktualizuje się w chwili, kiedy pomiędzy
stronami umowy o zakazie konkurencji nie istnieje już
stosunek pracy. Można w tym względzie wnioskować,
że ta sytuacja zbliżona jest do zawarcia umowy pod wa-
runkiem zawieszającym, o którym mowa w art. 89 k.c.
Jednak z literalnego brzmienia przepisu sytuacja z art.
89 k.c. dotyczy zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jak
słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu
uchwały20, ustanie stosunku pracy jest bez wątpienia
zdarzeniem przyszłym i pewnym, gdyż każdy stosunek
pracy ma pewną datę końcową, choćby ze względu na
przejście pracownika na emeryturę. W związku z tym,
przepis art. 89 k.c. nie będzie miał do tej sytuacji bez-
pośredniego zastosowania. Stąd też podkreślenia wy-
maga fakt, iż klauzula konkurencyjna nie jest zawie-
rana pod warunkiem, ale z zastrzeżeniem terminu.
Zgodnie jednak z art. 116 § 1 k.c., jeśli skutki czynności
prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje
się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.

1.2. ZNACZENIE KLAUZULI KONKURENCYJNEJ
DLA INTERESÓW PRACODAWCY

Klauzula konkurencyjna jest umową zawieraną pomiędzy
pracownikiem i pracodawcą celem zapobiegania i zwal-
czania określonych rodzajów zachowań pracowników
pełniących zazwyczaj określone funkcje kierownicze bądź
menadżerskie, będących w posiadaniu szczególnie waż-

nych informacji lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz in-
nej wiedzy, której rozpowszechnienie mogłoby zagrozić
interesom pracodawcy i narazić go na znaczną szkodę.

W literaturze21 funkcjonuje trafne stanowisko, zgod-
nie z którym obowiązek przestrzegania zakazu konku-
rencji zawartego w regulacji Kodeksu pracy (art. 1011

art. 1012 k.p.) stanowi fragment szerszej regulacji do-
tyczącej zakazu prowadzenia przez pracownika działal-
ności konkurencyjnej stojącej w sprzeczności z intere-
sami pracodawcy. Obowiązek lojalności wobec praco-
dawcy wynika z regulacji Kodeksu pracy, gdyż przepis
art. 100 k.p. wskazuje na obowiązek dbałości o dobro
pracodawcy, przestrzeganie tajemnicy informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
oraz tajemnicy, o której mówią inne przepisy. Jednakże
nie można w tym zakresie jednoznacznie uznać klau-
zuli konkurencyjnej za źródło obowiązku lojalności
względem pracodawcy wynikającym ze stosunku pracy.
Stanowi ona odrębną gwarancję, że po rozwiązaniu
stosunku pracy nie nastąpi ujawnienie lub też wy-
korzystanie informacji sprzecznie z interesami pra-
codawcy. Jednocześnie pełni ona funkcję ochronną
dla byłego pracownika, przez związanie pracodawcy
obowiązkiem wypłaty odszkodowania22.

Poczynione dotychczas uwagi pozwalają na podkreś-
lenie celu, dla jakiego klauzula konkurencyjna jest za-
wierana. Zarówno w świetle postanowień kodekso-
wych, jak i rozwiązań praktycznych umowa o zakazie
konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest zawierana
z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę. Pojęcie „szczególnie ważnych infor-
macji” nie zostało ujęte w Kodeksie pracy, dlatego
w każdej sytuacji pracodawca powinien określić je in-
dywidualnie23. Częściowej definicji może dostarczyć
regulacja art. 11 pkt 4 ZNKU24, który wskazuje, że czy-
nem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujaw-
nienie lub wykorzystanie cudzych informacji technicz-
nych, handlowych, organizacyjnych przedsiębiorstwa,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działa-
nia w celu zachowania poufności. Za W. Ciupą możemy
wyróżnić najczęściej spotykane typy zachowań, któ-
rych przedmiot jest objęty zakazem konkurencji za-
wartym w klauzuli konkurencyjnej. Jest to działalność

____________
18 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, op. cit., s. 55.
19 Por. uchwała SN z 7.03.2006, I PZP 5/06, OSNP 2006, nr 17-

18, poz. 256.
20 Ibidem.

____________
21 Por. S. W. Ciupa, Umowa o zakazie konkurencji w Kodeksie

pracy, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 4, s. 164.
22 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Umowy o klauzule umow-

ne ograniczające dodatkowe zatrudnienie, „Państwo i Prawo” 2000,
z. 11, s. 78.

23 Por. K. Walczak, [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Ko-
mentarz, Warszawa 2007, s. 413.

24 Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503.
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zarówno na swój, jak i rachunek osób trzecich w tym
powiernictwo, pośrednictwo, zarząd, pełnomocnictwo.
Ponadto, uczestnictwo w organach przedsiębiorstw pro-
wadzących działalność konkurencyjną, tworzenie ta-
kich przedsiębiorstw lub też współpraca z klientami lub
pracownikami byłego pracodawcy na własny rachunek
bądź osób trzecich25.

1.3. WYMOGI USTAWOWE
I PRZESŁANKI WAŻNOŚCI

KLAUZULI KONKURENCYJNEJ

Zarówno w piśmiennictwie, jak i judykaturze przyj-
muje się, że klauzula konkurencyjna stanowi instrument
służący ochronie interesów pracodawcy. Jednakże in-
terpretacja przepisów regulująca tę instytucję powinna
być dokonywana z uwzględnieniem interesów obu stron.
Wynika to z faktu, iż pracodawca, który zawarł umowę
o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy otrzy-
muje niezbędną ochronę, natomiast były pracownik pod-
lega licznym ograniczeniom, m.in. pozbawiony jest
osiągania dochodów z prowadzonej działalności, zarob-
kowania z tytułu pozostawania w stosunku pracy oraz
rozwoju osobistego i zawodowego. Dlatego też Kodeks
pracy w swej ustawowej definicji przewiduje określo-
nego rodzaju wymogi chroniące obie strony umowy. Na-
leżą do nich: zakres podmiotowy, określenie przedmiotu
zakazu i jego zakresu, wskazanie czasu trwania umowy,
ustalenie niezbędnego odszkodowania należnego pra-
cownikowi i obowiązek zachowania formy pisemnej.

1.3.1. ZAKRES PODMIOTOWY

Kodeks pracy wyraźnie wyróżnia kategorię pracowni-
ków, z którymi można zawrzeć klauzulę konkuren-
cyjną. Są to pracownicy mający dostęp do szczególnie
ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby na-
razić pracodawcę na szkodę. Zatem można stwierdzić,
że w pewnym zakresie przepis ten stanowi ogranicze-
nie dla zasady swobody umów, gdyż pozostali pracow-
nicy są wyłączeni z podmiotowego zakresu klauzuli.
Jak słusznie zauważa M. Lewandowicz-Machnikowska,
pracowników, z którymi można zawrzeć klauzulę kon-
kurencyjną, wyodrębniono nie ze względu na stanowi-
sko, które zajmują, ale ze względu na dostęp do infor-
macji, które posiadają cechę szczególnie ważnych.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż nie chodzi wyłą-
cznie o pracowników, którzy w codziennych obowiąz-
kach mają do czynienia z określonego rodzaju danymi,
korzystają z nich bądź zajmują się ich przetwarzaniem,

ale również dotyczy to tych osób, które mają swobodny
dostęp do takich informacji przy wykonywaniu swoich
odrębnych obowiązków26.

Z całą pewnością można sądzić, że w odniesieniu do
pewnego rodzaju stanowisk, dostęp do szczególnie waż-
nych informacji stanowi oczywisty fakt. Przykładem
mogą być pracownicy zajmujący stanowiska kierowni-
cze czy nadzorcze związane z dużym stopniem odpo-
wiedzialności. W tej sytuacji dostęp do informacji jest
automatyczny. Natomiast w przypadku pracowników
zatrudnionych na niższych stanowiskach, ocena ich do-
stępu do informacji szczególnie ważnych wymaga
każdorazowo zbadania. Sąd Najwyższy stanął na sta-
nowisku, że podmiotem umowy o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy może być każdy pracownik,
którego zasób wiedzy zostanie przez pracodawcę oce-
niony jako uzasadniający zawarcie takiej umowy27.
Tym samym można stwierdzić, iż przyporządkowanie
pracownika do grupy osób, z którymi można zawrzeć
klauzulę konkurencyjną, zależy od subiektywnej oceny
pracodawcy. Wobec tego poglądu Sądu Najwyższego,
krytyczne stanowisko zajęła A. Musiała, podkreślając,
iż subiektywna ocena pracodawcy, co do posiadania
przez pracownika szczególnie ważnych informacji
może wielokrotnie prowadzić do jego poszkodowania.
Należy podzielić inne stanowisko Sądu Najwyższego,
który w wyroku z 16.05.2001 r. stwierdził, że po za-
warciu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy pracodawca nie może powoływać się na
to, że pracownik nie miał dostępu do szczególnie
ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby na-
razić go na szkodę28. W kolejnym wyroku Sąd Naj-
wyższy utrzymał tę linię orzeczniczą podkreślając, że
umowa o zakazie konkurencji nie może być uznana za
nieważną z tego względu, że w swojej ocenie pracow-
nik nie miał przymiotu osoby posiadającej dostęp do
informacji określonych w art. 1012 § 2 k.p.29

Za słuszne należy przyjąć, że związanie pracownika
klauzulą konkurencyjną powinno następować w sytua-
cjach zupełnie wyjątkowych, „tak żeby wolność pracy
nie była limitowana przez rzeczywistą potrzebę”30. Zda-
niem autorki glosowanego orzeczenia, stosowanie ar-
gumentacji przyjętej przez Sąd Najwyższy prowadzi do

____________
25 Por. S.W. Ciupa, op. cit., s. 167.

____________
26 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-

cyjna…, s. 77.
27 Por. z wyroku SN z 18.04.2007 r., I PK 361/06, „Monitor Praw-

niczy” 2007, nr 7, poz. 371.
28 Por. z wyroku SN z 16.05.2001 r., I PKN 402/00, OSNP 2003,

nr 5, poz. 122.
29 Por. z wyroku SN z 18.04.2007 r. …
30 Por. A. Musiała, Glosa do wyroku S z 18.04.2007 r., I PK

361/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”
2008, nr 1, s. 145.
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bezzasadnej ochrony pracodawcy przed działaniem pra-
cownika, który nie miał dostępu do informacji pouf-
nych, lecz w błędnej ocenie pracodawcy został zobo-
wiązany do zawarcia umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy31. Podobne stanowisko w tej
sprawie zajęli S. Płażek i A. Sobczyk, którzy podkreś-
lają, że pojęcie „dostępu do szczególnie ważnych in-
formacji” stanowi klauzulę generalną, która nie pod-
lega regułom klasycznego definiowania. Zdaniem auto-
rów, ze względu na fakt, iż zakaz działalności konkuren-
cyjnej funkcjonuje w prawie pracy jako odstępstwo od
zasady wolności pracy, to pojęcie działalności konku-
rencyjnej powinno być definiowane z uwzględnieniem
kryterium obiektywnego. Autorzy wyraźnie podkreślili,
że umowa nie może być skutecznie zawarta z pracowni-
kiem, który formalnie miał, ale w rzeczywistości nie ko-
rzystał z dostępu do informacji szczególnie ważnych,
jeśli pracownik będzie w stanie to wykazać32. Nie można
jednak zapominać, że odróżnienie informacji „szczegól-
nie ważnej” od jedynie „ważnej” musi zostać poddane
ocenie w konkretnym przypadku. Podkreślenia wymaga
to, że ujawnienie przez pracownika informacji, będących
dla pracodawcy szczególnie ważnymi, musi narażać go
na szkodę w sensie majątkowym, zarówno pod postacią
straty rzeczywistej (damnum emergens) jak i utraconych
korzyści (lucrum cessans) lub też na szkodę nie-
majątkową (np. w postaci utraty zaufania wśród kontra-
hentów bądź prestiżu i wiarygodności).

1.3.2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAKAZU I JEGO ZAKRESU

Kolejnymwymogiemkodeksowymjestustalenieprzedmiotu
i zakresu klauzuli konkurencyjnej. Wynika to z ko-
nieczności dookreślenia obowiązków pracownika
i konkretnego wskazania, jakie działania są umownie
zabronione. W doktrynie przyjmuje się, że co do za-
sady, zakaz działalności konkurencyjnej będzie zmie-
rzał do eliminacji działań pokrywających się choćby
w minimalnym zakresie, z zakresem podstawowej lub
pośredniej działalności pracodawcy. Jednakże w przy-
padku klauzuli konkurencyjnej zakres zakazu powinien
być bardziej skonkretyzowany. Istnieją sytuacje, w któ-
rych działalność identyczna z działalnością pracodawcy
nie będzie uznawana za działalność konkurencyjną (np.
działalność lekarza prowadzącego prywatną praktykę
lekarską względem publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej), a innym razem nawet jednorazowa działalność
może być uznana za konkurencyjną33.

Jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w motywach
orzeczenia, naruszeniem zakazu konkurencji obowią-
zującego po ustaniu stosunku pracy jest podjęcie pracy
u przedsiębiorcy, będącego konkurentem dotychczaso-
wego pracodawcy, bez względu na to, na jakim stano-
wisku lub w jakim charakterze, chyba że strony posta-
nowiły inaczej34. Niemniej jednak na aprobatę zasłu-
guje inne stanowisko Sądu Najwyższego, który w wy-
roku podkreślił, że wykorzystanie przez pracownika we
własnej działalności gospodarczej informacji, co do
których przedsiębiorca (pracodawca) nie podjął nie-
zbędnych działań w celu zachowania ich poufności, na-
leży traktować jako wykorzystanie powszechnej wie-
dzy, do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawo-
wych uprawnień35. Przepisy kodeksowe pozostawiają
stronom pełną swobodę w ustalaniu zakresu działal-
ności objętej zakazem, jednakże umowa nie może być
skuteczna w stosunku do działań, które nie wyczerpują
znamion konkurencyjności. W tej sytuacji klauzula
konkurencyjna jako sprzeczna z prawem byłaby nie-
ważna zgodnie z art. 58 § 1 k.c. (w zw. z art. 300 k.p.)

Z dokonanej konstatacji powyższego, można wywieść
przekonanie, że przepisy Kodeksu pracy wskazują na dwie
formy zakazanej aktywności zawodowej. Pierwsza z nich
to działalność konkurencyjna podejmowana samodzielnie
przez pracownika w ramach prowadzonego przez niego
przedsiębiorstwa, a druga to świadczenie pracy na pod-
stawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej na
rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkuren-
cyjną. Pożądane jest również określenie zakresu teryto-
rialnego, wskazując, na jakim obszarze pracownik nie bę-
dzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej.
Z punktu widzenia praktyki niezwykle istotne jest wy-
raźne wskazanie przez strony form działalności, które
będą objęte zakazem. Oznacza to, że z tego kręgu wyłą-
czeniu mogą podlegać niektóre rodzaje aktywności, które
mimo charakteru konkurencyjnego nie będą zakazane.

Uznać należy, że w interesie pracownika będzie po-
zostawało jak najściślejsze określenie zakresu, gdyż
w tym przypadku większe pole aktywności znajdzie się
poza zakazem36. Na pełną aprobatę zasługuje pogląd
K. Roszewskiej, według którego w sytuacji nieokreśle-
nia zakresu zakazu w ogóle nie dochodzi do zawarcia
klauzuli37. Zbliżony pogląd wyraża J. Stencel, twierdząc,

____________
31 Ibidem, s. 147.
32 Por. S. Płażek, A. Sobczyk, Zakaz działalności…, s. 133.
33 Por. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, War-

szawa 2003, s. 396.

____________
34 Por. z wyroku SN z 4.01.2008 r., I PK 183/07, PSNP 2009, nr 3-

4, poz. 37.
35 Por. z wyroku SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001,

z. 4, poz. 59.
36 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-

cyjna…, s. 92.
37 Por. K. Roszewska, Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy

po ustaniu stosunku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
1999, nr 3, s. 26.
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że ogólne postanowienia zakazujące określonej działal-
ności nie stanowią wystarczającej przesłanki do jej za-
warcia. W tym przypadku do oceny, czy umowa została
zawarta, ma znaczenie indywidualizacja świadczeń. Po-
stanowienia umowy powinny wyraźnie określać, ja-
kiego rodzaju działalność lub też jakie czynności i wo-
bec jakich podmiotów są pracownikowi zabronione. Na
aprobatę zasługuje stanowisko Sądu Najwyższego,
który podkreślił, że w umowie o zakazie konkurencji
obowiązki pracownika nie powinny być określone zbyt
szeroko38. W związku z tym należy podkreślić, iż istotny
jest sposób, w jaki formułuje się postanowienia zakazu,
tak by nie stanowiły zapisu niejasnego i budzącego
wątpliwości, co do rzeczywistego zakresu zakazu.

1.3.3. WSKAZANIE CZASU TRWANIA UMOWY

Z interpretacji przepisów Kodeksu pracy wynika, że
obowiązywanie klauzuli konkurencyjnej rozpoczyna
się w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło
rozwiązanie stosunku pracy. Klauzula konkurencyjna
jako umowa bezwzględnie terminowa wymaga okreś-
lenia czasu, przez który zakaz w niej zawarty będzie
obowiązywał. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego,
nie dochodzi do ustanowienia zakazu konkurencji po
ustaniu stosunku pracy w razie pominięcia w umowie
postanowienia określającego czas trwania zakazu. W uza-
sadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie zwerbali-
zował, iż do elementów istotnych klauzuli konkuren-
cyjnej należy określenie czasu trwania zakazu. Jak jed-
noznacznie wynika z przepisu art. 1012 § 1 k.p. w umo-
wie określa się czas trwania zakazu39. Zwrot „określa
się” stanowi ustawowy wymóg, którego brak powoduje
nieważność klauzuli konkurencyjnej zgodnie z art. 58
§ 1 k.c. (w zw. z art. 300 k.p.)40. Oznacza to, że już
w momencie zawierania umowy strony muszą wie-
dzieć, na jaki czas klauzula konkurencyjna jest zawie-
rana, bo to z kolei rzutuje na określenie wysokości od-
szkodowania. Według M. Gersdor, ten wymóg usta-
wowy jest w pełni uzasadniony, mając na względzie
konsekwencje, jakie rodzi dla obu stron zawarcie klau-
zuli konkurencyjnej. Po pierwsze, jest to ograniczenie
sfery aktywności pracowniczej, a po drugie znaczne ob-
ciążenie pracodawcy obowiązkiem wypłaty odszkodo-

wania41. Jak jednogłośnie podkreśla się w orzecznic-
twie i doktrynie, określenie czasu trwania zakazu jest
niezbędne dla obu stron ze względu na niemożność jed-
nostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku prze-
strzegania zakazu i wypłaty przez pracodawcę odszko-
dowania, chyba że strony zawarły odmienne postano-
wienia w tym przedmiocie42.

Na tym gruncie pojawia się pytanie, czy dopusz-
czalne jest zawarcie klauzuli konkurencyjnej na czas
dłuższy niż czas trwania stosunku pracy. Niektórzy au-
torzy zajmują twierdzące stanowisko w tej kwestii43.
Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy, zgodnie z któ-
rym krótki okres zatrudnienia i wypowiedzenie umowy
o pracę przez pracownika, który uzgodnił z pracodawcą
wzajemną klauzulę konkurencyjną, nie stanowi przy-
czyny ustania obowiązywania zakazu konkurencji
przed upływem umówionego terminu44. W literaturze
funkcjonuje krytyczne stanowisko wobec braku kode-
ksowego unormowania maksymalnego czasu trwania
klauzuli. Zdaniem niektórych przedstawicieli dokt-
ryny45 stanowi to poważny mankament tej regulacji.
W ocenie poszczególnych autorów46 strony mogą dowol-
nie określać czas trwania zakazu, inni47 zaś twierdzą, że
takie działania byłyby sprzeczne z zasadą wolności
pracy i naruszałoby art. 5 k.c. Zdecydowanie przychy-
lam się do drugiego stanowiska, jako że wynika z przeko-
nania, iż umowa powinna być zgodna z zasadami współ-
życia społecznego, a dodatkowo zbyt długie określenie
czasu trwania zakazu, np. do końca życia pracownika
byłoby sprzeczne z zasadą wolności pracy48. Oscylując
bowiem wokół rozumienia i praktycznego stosowa-
nia instytucji klauzuli konkurencyjnej, należy wy-
wieść przekonanie, iż jej głównym zadaniem jest
realizacja celu, w jakim umowa o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy została zawarta,
czyli ochrony interesów pracodawcy. Wątpliwe jest
zatem, że okres np. dziesięcioletni będzie nadal pozos-
tawał racjonalny w związku z rozwojem wiedzy, nauki
czy postępu technologicznego. Ustalenie terminu koń-

____________
38 Por. z uzasadnienia wyroku SN z 24.02.1998 r., I PKN 535/97,

OSNAPiUS 1999, z. 3, poz. 85.
39 Por. z uzasadnienia wyroku SN z 2.10.2003 r., I PK 453/02,

OSNAP 2004, nr 19, poz. 331.
40 Por. J. Iwulski, W. Sanetra, op. cit., s. 399.
41 Por. M. Gersdor, Klauzula konkurencyjna po ustaniu zatrudnie-

nia zawierana z członkami spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu
 ajwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 5, s. 23.

____________
42 Ibidem.
43 Por. K. Walczak, [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy...,

s. 414.
44 Por. z wyroku SN z 7.07.2000 r., IPKN 731/99, OSNAPiUS

2002, nr 2, poz. 41.
45 Krytycznie stanowisko na temat braku unormowania maksy-

malnego czasu obowiązywania klauzuli zajęła M. Lewandowicz-
Machnikowska, Klauzula konkurencyjna…, s. 94. oraz S. Płażek,
A. Sobczyk, op. cit., s. 133.

46 Por. J. Skoczyński, [w:] Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Ko-
mentarz, Warszawa 1999, s. 318.

47 Por. Z. Góral, Prawo pracy, Łódź 1994, s. 158, oraz M. Le-
wandowicz-Machnikowska, Klauzula konkurencyjna.., s. 95.

48 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-
cyjna…, s. 96.



cowego klauzuli może nastąpić w drodze rozmaitych
czynności, np. określenia pewnej konkretnej daty koń-
cowej, zdarzenia przyszłego, ale pewnego, które to wy-
stąpi w związku z pewnym stanem wyraźnie określo-
nym przez strony. Jak trafnie zauważył Sąd Najwyż-
szy49, opierając się na wcześniejszych orzeczeniach, de-
cydujące znaczenie przypisał właśnie pewności zda-
rzenia, którego nastąpienie jest równoznaczne z nade-
jściem terminu. Sąd Najwyższy stwierdził, że termin
końcowy umowy zawartej na czas oznaczony, nie musi
być wskazany co do dnia, lecz można go określić zda-
rzeniem, którego nastąpienie w konkretnej sytuacji prze-
widują umawiające się strony. Dlatego termin końcowy
takiej umowy może być określony przez wskazanie
konkretnego zdarzenia, jeżeli tylko nastąpienie tego
zdarzenia w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań
jest oczywiście pewne. Strony umowy mogą określać
czas jej trwania w latach, miesiącach bądź dniach, ale
tylko tak, by nie pozbawiać terminu cechy pewności.

1.3.4. USTALENIE PRACOWNIKOWI
NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA

Jak już wspominałam, klauzula konkurencyjna ma cha-
rakter umowy odpłatnej i wzajemnej, w związku z po-
wstrzymywaniem się pracownika od działalności kon-
kurencyjnej. Innymi słowy, pracodawca jest zobowią-
zany, w zamian za powstrzymywanie się pracownika,
od dokonywania pewnych czynności lub podejmowa-
nia zatrudnienia u podmiotów konkurencyjnych, do
wypłacania pracownikowi odpowiedniego odszkodo-
wania. Odszkodowanie jest jednym z przedmiotowo is-
totnych elementów umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy.

W doktrynie podkreśla się, że odszkodowanie, o któ-
rym mowa w art. 1012 § 3 k.p., w istocie nie stanowi
odszkodowania we właściwym sensie tego słowa, gdyż
jego istnienie nie jest zależne od poniesienia szkody.
Stanowi ono swoisty ekwiwalent (wynagrodzenie) za
powstrzymywanie się pracownika od działalności kon-
kurencyjnej50. Przestrzeganie zakazu przez pracownika
nie zawsze będzie wiązało się z ponoszeniem szkody,
szczególnie uszczerbkiem majątkowym, zwłaszcza
w przypadku osób o specjalistycznym wykształceniu,
np. informatycy, menadżerowie, ekonomiści, na któ-
rych jest obecnie największe zapotrzebowanie na rynku
pracy. Co więcej, w regulacji kodeksowej postano-
wiono, że w umowie niezbędne jest określenie wyso-

kości odszkodowania należnego pracownikowi Na-
leżałoby zatem wnioskować, że w sytuacji, gdy strony
nie zastrzegą obowiązku wypłaty odszkodowania, klau-
zula konkurencyjna będzie uznana za nieważną zgodnie
z art. 58 § 1 k.c. (w zw. z art. 300 k.p.).

Kwestia ta została jednoznacznie wyjaśniona w tezie
wyroku Sądu Najwyższego, który wskazał, że umowa
przewidująca nieodpłatny zakaz działalności konku-
rencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie jest nieważna,
ale klauzula o nieodpłatności zostaje automatycznie za-
stąpiona przez odszkodowanie gwarantowane w art.
1012 § 3 k.p.51 W glosie do powyższego orzeczenia
M. Lewandowicz-Machnikowska zwróciła uwagę, że
nie wystarczy do zawarcia umowy samo wprowadze-
nie zapisu o obowiązku spełnienia świadczenia przez
pracodawcę, ale konieczne jest określenie jego wyso-
kości. Świadczenie, które otrzymuje pracownik, sta-
nowi odpowiednik świadczenia, które otrzymuje
pracodawca, czyli ochronę przed działalnością kon-
kurencyjną. W związku z tym, powinno stanowić
jego ekwiwalent. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem,
do oceny ekwiwalentności nie powinno się stosować
kryterium obiektywnego. Według teorii funkcjonującej
w polskim prawie cywilnym, przyjęła się koncepcja su-
biektywnej ekwiwalentności świadczeń, tzn. świadcze-
nia są swoimi odpowiednikami, gdy są równowartoś-
ciowe z punktu widzenia subiektywnej oceny samych
stron52. Ustalenie wysokości odszkodowania pozos-
tawiono woli stron z zastrzeżeniem, że jego mini-
malny wymiar nie może być niższy niż 25% wyna-
grodzenia otrzymanego przez pracownika przed
ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadają-
cy okresowi obowiązywania zakazu. W przepisie wy-
raźnie widać, że chodzi o wynagrodzenie „otrzymy-
wane” przez pracownika w czasie trwania stosunku
pracy, a nie wynagrodzenia, które pracownik mógłby
otrzymywać po zakończeniu stosunku pracy w okresie
obowiązywania klauzuli.

Autorka glosowanego orzeczenia słusznie wskazała,
że określając wysokość należnego odszkodowania, pra-
cownik może brać pod uwagę wszelkie okoliczności,
np. możliwość znalezienia pracy poza dziedziną działal-
ności pracodawcy, koszty z tym związane, możliwości
przekwalifikowania się, sytuacje na rynku pracy itp. Jed-
nocześnie autorka wyraziła obawę, że przy takim stano-
wisku Sądu Najwyższego może dojść do sytuacji, w któ-
rych pracodawca celowo pominie zapis o odszkodowa-

____________
49 Por. z uzasadnienia wyroku z 30.08.1990 r., IV CR 236/90,

OSNCP 1991, nr 10-12, poz. 125.
50 Por. J. Iwulski, W. Sanetra, op. cit., s. 398.

____________
51 Por. z wyroku SN z 17.12.2001 r., I PKN, 742/00, OSNAP-wkł.

2002, nr 5, poz. 4.
52 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Glosa do wyroku S 

z 17.12.2001 r., I PK , 742/00, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
2003, nr 7, s. 35.
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niu dla pracownika i automatycznie wysokość odszko-
dowania zostanie ustalona w wysokości minimalnej53.
Wydaje się, że minimalne odszkodowanie zostało usta-
lone na zbyt niskim poziomie, gdyż, jak wskazują nie-
którzy autorzy54, chodzi o zróżnicowanie stanowisk zaj-
mowanych przez poszczególne kategorie pracowników.
W przypadku już wspomnianej kategorii osób na stano-
wiskach menadżerskich i kierowniczych sytuacja jest
ułatwiona, gdyż osoby te mają większą zdolność nego-
cjowania wysokości odszkodowania. W nieco gorszej sy-
tuacji pozostają pracownicy, w szczególności osoby zaj-
mujące się wąskimi specjalizacjami, dla których związa-
nie się klauzulą konkurencyjną stanowi w rzeczywistości
całkowitą utratę możliwości podjęcia pracy. Dla tych
osób próg 25% wynagrodzenia może okazać się za niski.

Powyższe stanowisko potwierdził kolejny wyrok
Sądu Najwyższego, w którym podkreślono, że w razie
nieuzgodnienia przez strony w umowie o zakazie
konkurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodo-
wania za powstrzymywanie się do prowadzenia
działalności konkurencyjnej, pracownikowi – zgod-
nie z art. 56 k.c. (w zw. z art. 300 k.p.) – przysługuje
odszkodowanie minimalnej wysokości określonej
w art. 1012 § 3 k.p.55 W związku z tym można przyjąć,
że w sytuacji gdy strony określiły, że odszkodowanie
pracownikowi przysługuje, ale nie określiły jego wy-
sokości lub ustaliły jego wysokość, ale w kwocie po-
niżej pułapu wynikającego z art. 1012 § 3 k.p. – wów-
czas pracownikowi będzie przysługiwało odszkodowa-
nie minimalne określone we wskazanym przepisie. Sąd
Najwyższy wskazał jednak, że klauzula konkurencyjna
zawarta przed wejściem w życie nowej regulacji,
tj. przed 1996 r., która nie zawierała w swoich posta-
nowieniach zobowiązania pracodawcy od wypłaty pra-
cownikowi odszkodowania w okresie obowiązywania
klauzuli konkurencyjnej była nieważna56. Podkreśle-
nia wymaga fakt, że strony nie mogą umownie wyłą-
czyć wypłaty odszkodowania w znaczeniu rezygna-
cji przez pracownika z odszkodowania lub wyraże-
nia zgody na ustanowienie nieodpłatnego zakazu
konkurencji, gdyż byłoby to sprzeczne z treścią art.
1012 § 3 k.p.57

Na zakończenie należy dodać, że strony powinny pre-
cyzyjnie określić termin zapłaty odszkodowania oraz
sposób, w jaki pracodawca będzie dokonywał wypłaty:
jednorazowo, bądź, co częściej występuje w praktyce,
w ratach. Niewątpliwą zaletą takiego sposobu wypłaty
jest zapewnienie ciągłości świadczeń, a dodatkowo pra-
cownicy, mając świadomość otrzymania następnej wy-
płaty, będą bardziej sumienni w wywiązywaniu się
z nałożonego na nich obowiązku58. Za wypłatą świad-
czenia w ratach miesięcznych opowiedział się Sąd Naj-
wyższy, podkreślając, że obowiązek pracodawcy zapła-
ty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od dzia-
łalności konkurencyjnej powstaje w terminach okreś-
lonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie
określiły terminu wypłaty odszkodowania – w okresach
miesięcznych (art. 1012 § 3 k.p.)59. Stronom pozostawia
się pełną swobodę w wyborze sposobu wypłaty. Mogą
one ustalić, czy zapłata ma być dokonywana na rachu-
nek bankowy czy w gotówce oraz określić, czy w razie
niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypła-
ty odszkodowania nastąpi zwolnienie pracownika z za-
kazu konkurencji60.

W razie wypłaty świadczenia w ratach, strony mogą
przewidzieć waloryzację świadczeń według ustalonego
przez nie kryterium, np. waluta obca, złoto, przeciętne
wynagrodzenie itp., a gdy umowa nie określa miejsca
zapłaty, to były pracodawca powinien na swój koszt
przesłać odszkodowanie do miejsca zamieszkania
byłego pracownika zgodnie z art. 454 § 1 k.c. (w zw.
z art. 300 k.p.)61. Roszczenie o wypłatę należnego od-
szkodowania wraz z odsetkami za zwłokę stanowi rosz-
czenie związane ze stosunkiem pracy zgodnie z art. 476
§ 1 k.p.c.

1.3.5. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA FORMY PISEMNEJ

Dla omawianej formy umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy niezbędne jest zachowanie
formy pisemnej. W sytuacji niezachowania obligato-
ryjnego charakteru przepisu (art. 1013 k.p.) umowa jest
nieważna. Tym samym, inaczej niż w przypadku
umowy o pracę, której ustne zawarcie wywołuje
skutki prawne, a wymaga tylko potwierdzenia na
piśmie, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy jest bezwzględnie nieważna jako

____________
53 Ibidem.
54 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-

cyjna…, s. 101, oraz A. Kijowski, [w:] T. Zieliński (red.), Kodeks
pracy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 536.

55 Por. z wyroku SN z 3.10.2003 r., III PZP 16/03, Biul. SN 2003,
nr 12, poz. 23.

56 Por. z wyroku SN z 26.01.1999 r., I PKN 540/98, OSNAP 2000,
nr 6, poz. 218.

57 Por. R. Sadlik, Odszkodowanie w umowie o zakazie konkuren-
cji po ustaniu zatrudnienia na podstawie orzecznictwa S , „Moni-
tor Prawa Pracy” 2005, nr 12, s. 335.

____________
58 Ibidem.
59 Por. z wyroku SN z 26.01.2005 r., II PK 186/04, OSNP 2005,

nr 24, poz. 391.
60 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-

cyjna…, s. 101.
61 Por. K. Jaśkowski, [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks

pracy – Komentarz, t. I, Warszawa 2009, wyd. 7, s. 391.
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sprzeczna z ustawą62. Dodatkowo wadliwość co do
formy umowy, nie może zostać usunięta przez później-
sze potwierdzenie warunków umowy na piśmie63. Ze
względu na fakt, iż klauzula konkurencyjna jest zawie-
rana w interesie pracodawcy i stanowi czynnik ograni-
czający wolność pracy, należy sądzić, że również wszel-
kie inne postanowienia stron, nie ujęte w formie pi-
semnej, nie mogą być uznane za treść czynności praw-

nej64. Pogląd ten podzielił Sąd Najwyższy, stwierdzając,
że wszelkie zmiany i rozwiązanie umowy przed
upływem ustalonego terminu wymagają formy pisem-
nej65. Warto zaznaczyć, że umowa o zakazie konkuren-
cji po ustaniu stosunku pracy powinna być przechowy-
wana w części C akt osobowych pracownika.

THE NON-COMPETITION CLAUSE IN LABOUR LAW
AS A LEGAL INSTRUMENT OF EMPLOYER’S PROTECTION

– THE ANALYSIS OF PROVISIONS ON THE GROUNDS OF PRACTICE
AND JUDICATURE DECISIONS OF THE SUPREME COURT

Summary

The present article presents the issue of the non-competition clause which, on the ground of Polish labour law, IS the
basic institution created to protect the employer’s interest. Its main role is to provide the actual guarantee for the em-
ployer that the previous employee in the strictly specified time will not start working in a similar or the same kind
of position which will be competitive towards the employer’s activity. For this purpose, the parties of the employ-
ment relationship enter into the special type of non-competition contract, which will be effective when the labour con-
tract is terminated. Based on the abovementioned non-competition contract, the employee is obliged to restrain from
any competitive actions towards the employer. The employer is obliged in return to pay the damages at least 25% of
the previous salary.
The author also points to the basic statutory requirements which the non-competition clause shall meet. That is: the
obligation of establishing the type of prohibited business, the period in which the prohibition is in force, the speci-
fication of the types of employees with whom the conclusion of the non-competition clause is allowed, the stipula-
tion of the damages amount and the notification that the non-competition clause shall be made in writing only, oth-
erwise null and void. Moreover, the author presents the positions based on the views presented in the doctrine and
judicial decisions. She pays special attention to the Supreme Court judgments which strengthen the uniform judicial
decisions concerning the non-competition clause. The main objective of present paper is to draw attention to the
statutory requirements specified in the Labour Code which the non-competition clause shall meet. Furthermore, at
the same time the article points to the practical aspects of the non-competition clause for employers, entrepreneurs
and employees.

KEYWORDS: non-competition clause, competitive business activity, access to specially important information, en-
terprise secret, contractual compensation

____________
62 Por. K. Roszewska, op. cit., s. 22.
63 Por. M. Lewandowicz-Machnikowska, Klauzula konkuren-

cyjna…, s. 85.

____________
64 Por. T. Kuczyński, Wybrane zagadnienia regulacji prawnej

konkurencji w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społecz-
ne” 1997, nr 5, s. 9.

65 Por. z wyroku SN z 16.05.2001, I PKN 402/00, OSNP 2003,
nr 5, poz. 122.
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Stres jest nieodłącznym elementem życia współczes-
nego człowieka. Towarzyszy mu praktycznie w każdej
sytuacji społecznej i zawodowej, bez względu na oko-
liczności. Czasem przybiera formę łagodną, powodo-
waną czynnikami – zdarzeniami życia codziennego,
czasem stanowi zdarzenie o charakterze traumatycz-
nym, wiążącym się najczęściej z realnym zagrożeniem
życia, zdrowia lub innej, bardzo cenionej wartości.

Biorąc pod uwagę aktualny dorobek nauk psycholo-
gicznych oraz stan badań nad stresem, trudno jedno-
znacznie udzielić odpowiedzi na pytanie o istotę stresu
oraz jego rolę w życiu współczesnego człowieka. Jest to
zadanie tym trudniejsze, im bardziej poszerza się wie-
dza na temat mechanizmów, źródeł oraz reakcji streso-
wych, które mogą być bardzo zróżnicowane, ze wzglę-
du na możliwości odpornościowe jednostki.

Stres kojarzony jest głównie jako pewien negatywny
stan i często zapomina się o tym, że może on stanowić
swoisty bodziec pomagający w realizacji zadań, dopin-
gujący do większej wydajności, efektywności. Nie
wszyscy doświadczający stresu doznali syndromu wy-
palenia zawodowego, jednak większość ludzi zna to po-
jęcie i zdaje sobie sprawę z tego, że łączy się ono z po-

jęciem stresu w pracy. Praca jest bardzo ważna w życiu
każdego człowieka, gdyż spędza się w niej większość
swojego czasu. Pozwala na zdobywanie środków do
życia, daje poczucie przynależności – zaspokaja po-
trzeby społeczne oraz daje satysfakcję. To, jak czujemy
się w swojej pracy, czy jesteśmy z niej zadowoleni, czy
wykonujemy swoje obowiązki pod przymusem ma bar-
dzo duży wpływ na pozostałe dziedziny życia. Warto
więc skierować swoją uwagę na tematykę podjętą przez
autorów, gdyż zarówno stres, jak i syndrom wypalenia
zawodowego mogą w bardzo niekorzystny sposób wpły-
wać na jednostkę, na wykonywaną przez nią pracę oraz
na pozostające w otoczeniu tej jednostki osoby, a koszty
i skutki tych zjawisk w efekcie ponoszą wszyscy.

SYTUACJE TRUDNE A STRES.
STRES BIOLOGICZNY

Zanim w Polsce pojawił się termin „stres” używano
w stosunku do tego rodzaju zjawisk określenia „sytua-
cja trudna”. Jest to taka sytuacja, w której dochodzi do
naruszenia równowagi między podstawowymi jej ele-
mentami: celu, zadania, czynności, możliwości jedno-
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stki oraz warunków sytuacji. Relacje, jakie zachodzą
między tymi elementami, określają, czy sytuacja jest
optymalna, normalna czy też trudna. Sytuacja opty-
malna występuje bardzo rzadko. Wtedy możliwości
człowieka i warunki otoczenia są bardzo dobre. Sytua-
cja normalna jest bardzo często spotykana i są w niej
nieznaczne zakłócenia między możliwościami jedno-
stki a warunkami otoczenia. W sytuacji trudnej wystę-
pują znaczne dysproporcje między jej elementami,
a człowiek funkcjonuje na granicy wytrzymałości sił fi-
zycznych i psychicznych.

Tadeusz Tomaszewski wyróżnił pięć rodzajów sytua-
cji trudnych:

• deprywacji, która ma miejsce wtedy, gdy jednostka
ma poczucie braku czegoś, co jest niezbędne do reali-
zacji zadań i osiągnięcia celu. Może to wiązać się z za-
sobami materialnymi, lecz może też występować na po-
ziomie psychologicznym i społecznym. Gdy deprywa-
cje graniczą z ludzką wytrzymałością, mówimy wów-
czas o sytuacjach ekstremalnych. Są one szkodliwe,
zwłaszcza z punktu widzenia zdrowia psychicznego.
W skrajnych przypadkach deprywacje mogą stać się
czynnikiem sprawczym zjawisk patologicznych w śro-
dowisku społecznym i zawodowym;

• utrudnienia, pojawiająca się wówczas, gdy na dro-
dze do realizacji celu wystąpi jakaś przeszkoda lub też
inne elementy zbędne, bariery zakłócające jego osią-
gnięcie1. Utrudnieniem dla pracownika mogą być pro-
blemy adaptacyjne do warunków środowiska pracy,
nieznajomość zakresu obowiązków, styl kierowania,
nieodpowiednie fizyczne warunki pracy itp.;

• przeciążenia, w której jednostka realizuje zadania
na poziomie wytrzymałości sił fizycznych i psychicz-
nych. W takiej sytuacji znajdzie się pracownik wyczer-
pany trudami zadań służbowych bez możliwości odpo-
czynku i regeneracji sił psychofizycznych. Owe prze-
ciążenia powodują obniżenie jakości wykonywania za-
dań, wywołują częste stany napięcia nerwowego;

• zagrożenia, mająca miejsce w przypadku, gdy wy-
stępuje bardzo duże prawdopodobieństwo utraty ce-
nionych wartości, takich jak zdrowie, życie, uczucie.
W sytuacji zagrożenia znajdzie się pracownik, na któ-
rego przełożony oddziałuje głównie metodą zastrasza-
nia, gdzie występuje ciągła obawa przed karą, świado-
mość utraty pracy w związku z reorganizacją przedsię-
biorstwa, co może prowadzić do napięć psychicznych
i przyspieszać proces wypalenia zawodowego;

• konfliktowa, występuje wtedy, gdy jednostka znaj-
dzie się w polu działania przeciwstawnych sił2. Ten stan

określa się jako konflikt indywidualny, motywacyjny,
wewnętrzny, intrapersonalny. Człowiek z dwóch róż-
nych celów musi wybrać jeden, ponieważ występują
w tym samym czasie, a wybór jednego z nich powo-
duje negatywne konsekwencje wynikające z realizacji
drugiego. Powstaje wtedy stan napięcia emocjonalnego
i wahań przy dokonywaniu wyboru. Wyróżnia się na-
stępujące sytuacje konfliktowe: przyciąganie–przycią-
ganie, unikanie–unikanie i przyciąganie–unikanie.

Wszystkie wymienione sytuacje trudne mają ścisły
związek ze stresem, ponieważ funkcjonującym w nich
jednostkom może towarzyszyć stan silnego pobudze-
nia i wysokiej aktywacji, a czynniki wywołujące ten
stan rzeczy można określić jako stresory – powodujące
zakłócenia systemu samoregulacji psychologicznej.

Stres po raz pierwszy został zdefiniowany przez Hansa
Sely’ego, który zajmował się badaniami nad stresem
w medycynie. Według tego badacza stres został określo-
ny jako zespół niespecyficznych fizjologicznych i psy-
chologicznych reakcji organizmu na stawiane mu za-
dania3. Organizm reaguje w odpowiedzi na działanie
określonych bodźców – stresorów i reakcje te mogą chro-
nić jednostkę przed niekorzystnymi skutkami działają-
cych bodźców. H. Selye nazwał tę reakcję Ogólnym Ze-
społem Adaptacyjnym organizmu (General Adaptation
Syndrom, GAS). GAS składa się z trzech faz (stadiów):

• faza alarmowa, podczas której organizm zostaje
pobudzony i mobilizuje siły obronne. Jest to mobiliza-
cja do spotkania ze stresorem i przeciwstawienia się
mu. W tej fazie odporność biologiczna organizmu ulega
obniżeniu. W organizmie zachodzą różnego rodzaju
skomplikowane zmiany biochemiczne, które najczęś-
ciej objawiają się w postaci: wysokiej gorączki, bólu
mięśni i stawów, utraty lub wzrostu apetytu, omdlenia,
nadmiernego pocenia się, podwyższonego ciśnienia tęt-
niczego – ogólnie złego samopoczucia;

• faza odporności. W tej fazie organizm radzi sobie,
stawia opór stresorowi, dostosowuje się (przyzwyczaja)
do działania stresora. Odporność biologiczna organiz-
mu wzrasta i wyrównuje się. Organizm stara się wy-
twarzać odporność na działanie stresorów, które wywo-
łały reakcję alarmową. Objawy występujące w pierw-
szym stadium ustępują, mimo że stymulacja trwa na-
dal, a procesy fizjologiczne powracają do normy. Jest to
efekt wzrostu poziomu wydzielania substancji hormo-
nalnych, głównie przez przedni płat przysadki mózgo-
wej oraz kory nadnerczy;

• faza wyczerpania. Występuje wtedy, gdy opór nie
likwiduje stresora, stresor działa przez długi czas i jego

____________
1 J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. III,

Gdańsk 2004, s. 468.
2 T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1989, s. 631.

____________
3 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna,

Poznań 2006, s. 387.
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działanie jest intensywne, a mechanizm radzenia sobie
ulega wyczerpaniu. Odporność biologiczna organizmu
ulega w tym stadium znacznemu obniżeniu4. Zostaje
osiągnięty próg krytyczny, a organizm nie jest w stanie
dłużej utrzymywać swej odporności. Wiele dysfunkcji,
które pojawiły się w trakcie reakcji alarmowej, zaczyna
występować ponownie. Organizm jest w stanie skrajnego
wyczerpania pod względem fizycznym i psychicznym.

Przebieg faz Ogólnego Systemu Adaptacyjnego przed-
stawiono na ryc 1.

Z pojęciem stresu fizjologicznego wiąże się ściśle
koncepcja stresu psychologicznego. Niekiedy stres fiz-
jologiczny wywoływany jest przez czynniki psycholo-
giczne i odwrotnie. W sytuacji, gdy czynniki psycho-
logiczne wpływają negatywnie na nasz organizm mó-
wimy o skutkach psychosomatycznych.

STRES PSYCHOLOGICZNY

Stres psychologiczny określa wiele definicji, wśród któ-
rych można rozróżnić trzy dominujące nurty. Pierwszy
nurt opisuje stres w kategorii bodźca lub sytuacji, czy
też jakiegoś wydarzenia zewnętrznego o pewnych właś-
ciwościach. Drugi nurt odwołuje się do wnętrza czło-
wieka, do jego reakcji emocjonalnych i wewnętrznych
przeżyć. Trzeci jest syntezą pierwszego i drugiego – to
relacja pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i wnętrzem
jednostki.

Początkowo próbowano dokonać obiektywizacji stre-
su psychologicznego i w tym celu starano się wyod-
rębnić czynniki zewnętrzne bądź wewnętrzne, które
mogłyby być poddane obiektywnemu pomiarowi. Jako
przykład takiego podejścia przedstawia się charaktery-
stykę stresu według I.L. Janisa, który definiował stres
jako taką zmianę w otoczeniu, która powoduje wysoki
stopień napięcia emocjonalnego, co z kolei uniemożli-
wia lub zaburza normalną reakcję. Według koncepcji

zmian życiowych, której autorami są T. Holmes i R. Ra-
he, wymienia się kilkadziesiąt sytuacji w życiu czło-
wieka, które wymagają pewnego przystosowania się do
nich5. Każde wydarzenie może być inaczej przeżywane
przez jednostkę – co dla jednego będzie tragedią, dla
drugiego może stanowić jedynie pewną nieprzyjemność
czy uciążliwość. Intensywność przeżyć zależy od su-
biektywnej oceny sytuacji oraz różnic indywidualnych.

Brak możliwości dokonania obiektywnego pomiaru
czynników uruchamiających stres spowodowało po-
wstanie drugiego nurtu odwołującego się do wnętrza
człowieka. Zewnętrzne bodźce traktowane są już nie
jako stres, lecz jako stresory – bodźce, będące przy-
czyną stresu. Stres może być reakcją dyskomfortu, wy-
stępującą u osoby znajdującej się w określonej sytuacji.
Jednak należy pamiętać, że wewnętrzne reakcje mogą
zostać wywołane również przez działanie innych niż
stresory bodźców.

Definiowanie stresu poprzez odwoływanie się do
czynników zewnętrznych lub wewnętrznych nie przy-
niosło odpowiednich rezultatów. Obecnie badacze zga-
dzają się co do tego, że w definicji stresu należy uwzglę-
dnić czynniki zewnętrzne, wewnętrzne oraz spostrze-
ganie sytuacji przez jednostkę. A więc stres nie dotyczy
samego tylko wnętrza człowieka ani nie jest tylko czyn-
nikiem zewnętrznym, lecz jest interakcją między wnęt-
rzem jednostki a otoczeniem. Istotną rolę w tym wzglę-
dzie odgrywają możliwości odpornościowe człowieka,
w aspekcie biologicznym i psychologicznym.

W mechanizmie reakcji na stres wyróżnia się trzy
etapy: mobilizację, rozstrojenie i destrukcję. Mobiliza-
cja to wzrost intensywności reakcji oraz podwyższenie
sprawności procesów intelektualnych, poznawczych.
Rozstrojenie pojawia się wtedy, gdy stres nasila się lub
zbyt długo trwa. W efekcie tego spada poziom wyko-
nania czynności, a w zachowaniu pojawia się dezorga-____________

4 M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, Psychologia. Mózg. Człowiek.
Świat, Kraków 2006, s. 585.

____________
5 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, op. cit., s. 388.
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nizacja, co wyraża się np. przez pochopne działania.
Ostatnim etapem jest destrukcja, która występuje wte-
dy, gdy stres dalej się nasila6. Destrukcja objawia się
zaburzeniami w organizacji działań i możliwości ich
kontrolowania. Zaburzenia mogą pojawiać się w postaci
reakcji aktywnej, fiksacji, działań przypadkowych nie-
przynoszących efektów, uwagi rozproszonej, myślenia
chaotycznego (ryc. 2).

Zachowanie pod wpływem stresu może być od-
mienne u różnych ludzi, w zależności od różnych czyn-
ników. Reakcja na stres zależy od reaktywności – właś-
ciwości układu nerwowego, która jest stosunkiem siły
reakcji do siły bodźca, który reakcję wywołał. Jeśli
reaktywność jest niska, to bodziec wywołujący reakcję
musi być wyższy. Duży wpływ na odporność na stres
ma doświadczenie życiowe, a w szczególności rozwój
odporności w okresie dziecięcym, wspomagany przez
rodziców, którzy wspierają dziecko w pokonywaniu
trudności. Dziecko odnosi sukcesy, a sytuacje stresowe
są stopniowane. Takie doświadczenia wpływają pozy-
tywnie na radzenie sobie w sytuacji stresowej w okre-
sie dorosłym. Na zachowanie ma również wpływ ocena
poznawcza sytuacji. Jeżeli zostanie ona oceniona jako
wyzwanie, nastąpi mobilizacja organizmu7.

ŹRÓDŁA STRESU.
CZYNNIKI STRESOGENNE
W ŚRODOWISKU PRACY

Wszystkie, wyróżnione przez T. Tomaszewskiego sy-
tuacje trudne, mogą stanowić źródło stresu. Szczegól-
nym przypadkiem są sytuacje konfliktowe8. Konflikt
dążenie–dążenie zachodzi wtedy, gdy jednostka musi
dokonać wyboru spośród dwóch pozytywnych możli-
wości. Ten rodzaj konfliktu nie musi być nieprzyjemny,
lecz może być stresujący. Konflikt unikanie–unikanie
jest przeciwieństwem konfliktu dążenie–dążenie.
W konflikcie unikanie–unikanie oba warianty wyboru
są jednakowo nieprzyjemne i trzeba dokonać wyboru
jednego z nich. Ostatni typ konfliktu przyciąganie–uni-
kanie występuje wtedy, gdy możliwość ma zarówno
pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Jednostka
w takiej sytuacji dąży do jej realizacji, a jednocześnie
w takim samym stopniu jej unika. Może to mieć miejsce
np. wtedy, gdy wiąże się z nową atrakcyjną pracą
(dążenie), lecz w odległej miejscowości, co z kolei spo-
woduje konieczność zmiany miejsca zamieszkania
(unikanie).

Przyczyną stresu jest oddziaływanie różnego rodzaju
stresorów. R.S. Lazarus i S. Folkman, biorąc pod uwagę
siłę oraz zakres oddziaływania stresorów, wyróżnili na-
stępujące przyczyny stresu:

• dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrof, do
których można zaliczyć wojny, klęski żywiołowe, ka-
tastrofy komunikacyjne na wielką skalę. Takie sytuacje
określa się mianem stresu ekstremalnego lub trauma-
tycznego o poważnych skutkach zdrowotnych. Cha-
rakteryzują się dużą siłą oddziaływania oraz nie pozos-
tają niezauważone i obojętne przez osoby, których do-
tykają. Te stresory określa się jako uniwersalne. Ata-
kują najważniejsze wartości człowieka, przychodzą na-
gle i bez ostrzeżenia, pozostawiają po sobie duży ślad,
stawiają niezwykle wysokie wymagania;

• poważne wyzwania i zagrożenia dotyczące jedno-
stek lub kilku osób to stresory o sile średniej. Można tu
wymienić np. śmierć małżonka, separację, rozwód,
więzienie, zawarcie związku małżeńskiego, utratę
pracy itp.;

• drobne, codzienne problemy są najsłabszymi stre-
sorami, do których zalicza się np. kolejki w sklepie, po-
szukiwanie rzeczy w domu, kłótnie itp. Zdarzenia te nie
są tak poważne jak dwa powyżej wymienione, a jednak
występują bardzo często i dlatego Lazarus przypisuje
im duże znaczenie9. Tenże autor w swojej koncepcji
stresu psychologicznego mocno akcentuje relacje za-
chodzące pomiędzy człowiekiem a otoczeniem oraz
możliwości adaptacyjne jednostki, niezbędne do spro-
stania zmianom występującym w środowisku spo-
łeczno-zawodowym. Reakcje stresowe stanowią wynik
interakcji między jednostką a otoczeniem. Potencjalnie
stresujące bodźce mogą wywoływać różne reakcje
u różnych osób, w zależności od dokonywanych przez
te osoby ocen poznawczych sytuacji oraz od dostęp-
nych zasobów, za pomocą których mogą one przezwy-
ciężać sytuację stresową.

Ze względu na wymiar czasowy można dokonać na-
stępującego podziału stresorów: wydarzenia jednora-
zowe, wydarzenia periodyczne lub cykliczne, stresory
chroniczne działające permanentnie, sekwencje (ciąg
wydarzeń stresowych).

W środowisku pracy istnieje bardzo wiele czynników
mogących stanowić źródło stresu. Przede wszystkim
należy tutaj wymienić czynniki środowiskowe, takie
jak: czynniki stresowe tkwiące w samej pracy, stosunki
społeczne w pracy, strukturę organizacyjną i klimat
w zespole, pozycję jednostki w organizacji, źródła eks-
traorganizacyjne oraz karierę zawodową. Obciążenie
pracą, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, fizyczne

____________
6 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa

2002, s. 240.
7 S.A. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 584.
8 M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, op. cit., Kraków 2006, s. 590.

____________
9 J. Strelau (red.), op. cit., s. 474.
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warunki pracy, presja czasu, podążanie za zmianami
w technologii itp. Są to czynniki, które tkwią w samej
pracy. Bardzo duże znaczenie ma rodzaj stosunków za-
równo z przełożonymi, jak współpracownikami oraz
ich charakter.

Człowiek w pracy spędza połowę swojego życia
i dobre stosunki w środowisku zawodowym są dla niego
istotne. Nie są one oczywiście najważniejsze, lecz, jak
wspomniano, mają pewne znaczenie, gdyż stanowią ele-
ment życia codziennego. Oddziaływanie jest niewielkie,
lecz długotrwałe i może prowadzić do negatywnych
skutków. Pozostałe, nie mniej ważne czynniki to: po-
czucie osamotnienia, zła komunikacja interpersonalna,
zbyt duża odpowiedzialność w stosunku do roli w orga-
nizacji, brak perspektywy awansu czy rozwoju, status za-
wodowy niezgodny z posiadanymi kwalifikacjami. Pro-
blemy rodzinne, takie jak kryzysy, tarapaty finansowe,
a także konflikty w pracy i brak wsparcia, również przy-
czyniają się do powstawania sytuacji stresowych.

SKUTKI STRESU

W jaki sposób ludzie reagują na stres? Reakcja ta prze-
biega na różnych poziomach: fizjologicznym, emocjo-
nalnym, behawioralnym, poznawczym. Na poziomie
fizjologicznym następuje podwyższenie ogólnego po-
ziomu aktywacji organizmu, przejawiające się we
wzroście aktywności kory mózgowej oraz napięciu
mięśniowym. Na poziomie emocjonalnym stresowi to-
warzyszą silne emocje, np. strach, obawa, radość, nie-
pewność. Poziom behawioralny to zmiany w zachowa-
niu człowieka, jakie następują pod wpływem przeżywa-
nego stresu i może to być np. niepokój, apatia, senność.
Poziom poznawczy to zmiany w jakości i sprawności
funkcjonowania umysłowego pozytywne (wzrost szyb-
kości kojarzenia faktów) lub negatywne (błędy w ro-
zumowaniu).

Stres długotrwały lub często występujący może
znacząco negatywnie wpływać na organizm człowieka,
na stan zdrowia i odporność. Może wpłynąć na ob-
niżenie odporności organizmu, a przez to na zwiększe-
nie podatności na zachorowania, przeziębienia, przy-
spieszenie rozwoju chorób nowotworowych, które już
wystąpiły w organizmie10. Sam stres podnosi ciśnienie,
wpływa na zmiany w układzie krążenia oraz może
przyczynić się do powstania chorób serca. Stres chro-
niczny przyczynia się ponadto do powstania wrzodów
żołądka i dwunastnicy, cukrzycy, migreny, artretyzmu,
astmy, zaburzeń snu, anoreksji nerwowej, bulimii, scho-
rzeń skóry (pokrzywka, opryszczka, egzema, łuszczy-

ca), zaburzeń popędu płciowego u mężczyzn, zaburzeń
menstruacyjnych u kobiet oraz wielu innych chorób
i schorzeń.

Znane są jeszcze inne, niekorzystne skutki stresu –
powoduje on zwiększoną podatność na różne uza-
leżnienia, takie jak np.: palenie papierosów, nadużywa-
nie alkoholu, złe nawyki żywieniowe, narkotyki lub
inne substancje uzależniające.

Ponadto stres u części ludzi niekorzystnie wpływa na
aktywność zawodową, koncentrację, jakość wykony-
wanej pracy oraz na ogólne podejście do wykonywanej
pracy czy też pracy w ogóle11. Nie pozostaje obojętny
na życie osobiste, gdy ludzie przenoszą problemy za-
wodowe do życia prywatnego, powstają konflikty do-
mowe, pogorszeniu ulega atmosfera w rodzinie.

SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO

Warunki związane z pracą, takie jak występowanie
przewlekłych, uciążliwych stresorów, fizyczne i umy-
słowe wyczerpanie oraz pewne cechy osobowe jedno-
stki prowadzą do powstania stanu zwanego syndromem
wypalenia zawodowego. Zespół wypalenia jako przed-
miot zainteresowań medycyny został umieszczony
w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych opracowanej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia (World Health Organization,
WHO) pod kodem ICD10 Z73.0.

Warunki pracy sprzyjające temu zjawisku to także:
poczucie braku osiągnięć, niejednoznacznie określona
funkcja pełniona w pracy, wysokie wymagania powo-
dujące stan przeciążenia, brak wsparcia, poczucie nie-
efektywności, niskie prawdopodobieństwo awansu, su-
rowe zasady w pracy, silny wpływ nieliczących się
z pracownikami przełożonych. Cechy osobowe, które
przyczyniają się do wypalenia zawodowego na równi
z warunkami pracy to zbyt poważne podejście do wy-
konywanej przez siebie pracy, praca wymagająca za-
angażowania na rzecz innych osób bez własnej satys-
fakcji (zawody społeczne).

Wypalenie zawodowe (ang. job burnout) definiuje się
jako wywołany przez pracę stan cechujący się prze-
wlekłym stresem, któremu towarzyszy fizyczne i umy-
słowe wyczerpanie oraz poczucie braku osiągnięć12.
W 1980 roku Cherniss13 zdefiniował wypalenie zawo-
dowe jako „chroniczny (przedłużający się) stres pracy,
gdzie wymagania stawiane w miejscu pracy wyczer-
pują i przekraczają możliwości indywidualnych zaso-
bów”. W pierwszej definicji stres jest cechą stanu wy-

____________
10 M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, op. cit., s. 597.

____________
11 R.S. Feldman, Zrozumieć psychologię, Wrocław 1998, s. 672.
12 M.S. Kosslyn, R.S. Rosenberg, op. cit., s. 592.
13 J. Fengler, Pomaganie męczy, Gdańsk 2001, s. 53.
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palenia, w drugiej jest samym stanem. Pomimo oczy-
wistych różnic w podejściu, we wszystkich definicjach
zjawiska job burnout przewija się pojęcie stresu.

Syndrom wypalenia jest pewną konsekwencją prze-
ciążenia psychicznego u osób nadmiernie eksploatu-
jących swoje siły. Według J. Strelaua dotyczy głównie
osób, które wykonują czynności polegające na dawa-
niu siebie innym. Jednak problem związany jest nie
tylko z tymi zawodami społecznymi, lecz również do-
tyka on osoby parające się innymi zawodami, a zwłasz-
cza kadrę menedżerską. Pogląd o występowaniu wypa-
lenia tylko w zawodzie pielęgniarek, opiekunów spo-
łecznych itp. dominował w latach 70.-80., gdy dopiero
zaczęto po raz pierwszy badać to zjawisko. Obecnie
wypalenie nie wiąże się tylko z tymi zawodami, w któ-
rych człowiek poświęca się dla innych. Zaczęto intere-
sować się syndromem wypalenia także w innych za-
wodach, a szczególnym przypadkiem są menedżero-
wie, nie tylko najwyższego szczebla.

Wypalenie przejawia się utratą troski o innych ludzi,
obniżonym morale, utratą motywacji i chęci do dzia-
łania. Syndrom wypalenia warunkują dwa aspekty:
stres społeczno-kulturowy pojmowany jako rozczaro-
wanie egzystencjalne związane z uświadomieniem so-
bie, w pewnym wieku, swoich dokonań życiowych, oraz
stres zawodowy, który wiąże się z warunkami pracy,
z odpowiedzialnością. Jednostka zaczyna porównywać
swoje cele i zamierzenia z osiągniętymi rezultatami,
i w przypadku dużej rozbieżności doznaje rozczarowa-
nia, niezadowolenia oraz poczucia krzywdy. W ten spo-
sób powstaje napięcie zarówno psychiczne, jak i fizjo-
logiczne – a więc jest to pierwsza faza opisanego na po-
czątku Ogólnego Zespołu Adaptacyjnego organizmu.
Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem jest tu stan
wyczerpania zarówno psychicznego, jak i fizycznego.
Zaczyna dominować poczucie utraty kontroli, pewnej
bezsilności i bezsensu, niechęć do działania, rezygna-
cja, dezorientacja.

Jan Strelau nazywa syndrom wypalenia zawodowego
„chorobą nadmiernego zaangażowania się” i jest to
trafne określenie14. Często obserwuje się, jak ludzie,
którzy są bardzo oddani pracy po pewnym czasie tracą
swoją energię, przestają być twórczy i tak bardzo od-
dani – „spalają się” w trakcie pracy. Przyczyn można
upatrywać przede wszystkim w warunkach środowiska
pracy – gdy dynamiczny, ambitny pracownik zderza się
z zupełnie niekorzystnymi czynnikami zawodowymi
(fizycznymi oraz psychologicznymi). Te czynniki w du-
żej mierze nie są zależne od pracownika, nie ma on
więc większego wpływu na nie. Nierzadko jest też tak,

że organizacja działając świadomie, wykorzystuje ma-
ksymalnie zaangażowanie pracownika i pozbywa się
go. Jest to zjawisko, które bardzo często występuje
w środowisku pracy.

Ważnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu wypa-
lenia są predyspozycje osobowe, wśród których można
wyróżnić m. in.: bierność, zależność, niską samoocenę,
niskie poczucie skuteczności, wysoką reaktywność
i silną motywację do pracy. Ludzie, którzy są perfek-
cjonistami, którzy stawiają sobie wysokie wymagania
i wytyczają zbyt wysokie cele są narażeni na doświad-
czenie zjawiska wypalenia. Ale na wystąpienie tego zja-
wiska narażone są również inne osoby, te, które nie
mają wiary w swoje możliwości, nie potrafią stawić
czoła przeciwnościom, mają przekonanie, że niewiele
od nich zależy i reagują bardzo emocjonalnie na sytua-
cje zawodowe. Oprócz predyspozycji osobowych jed-
nostki oraz warunków pracy istotną przyczyną wypa-
lenia zawodowego są sytuacje stresowe wynikające
z kontaktów interpersonalnych w środowisku pracy. Te
sytuacje to: rywalizacja zawodowa, zaburzona komu-
nikacja, brak zaufania, konflikty, mobbing i inne deter-
minanty społeczne o charakterze stresogennym.

Wypalenie zawodowe przebiega w pięciu etapach:
• Pierwszy etap nazywany jest miesiącem miodowym

i w nim człowiek funkcjonuje bardzo sprawnie, jest za-
angażowany w pracę, entuzjastyczny, pełen ambicji
i wielu pomysłów. Nie wszyscy badacze uwzględniają
ten etap, wielu zaczyna opisywać proces od etapu, wy-
mienionego tu jako drugi. W rzeczywistości miesiąc
miodowy stanowi jakby wstęp, jednak nie sposób go
pominąć, gdyż ma istotne znaczenie dla opisywanego
zjawiska.

• Drugi etap – pobudzenie. W tym stadium jednostka
stara się utrzymać wytworzony wcześniej obraz samego
siebie, mimo iż wymaga to od niego poświęcenia, wielu
dodatkowych godzin pracy, realizacji wielu zadań. Wią-
że się z wydatkowaniem dużej ilości energii, dużym
wysiłkiem wkładanym w wykonywaną pracę. Na tym
etapie człowiek uświadamia sobie, że nie jest w stanie
realizować wszystkiego tak, jak sobie to wcześniej
założył. Mimo to nadal, bez względu na koszty, usiłuje
wykonywać swoje zadania na niezmienionym pozio-
mie, gdyż nie przyjmuje do wiadomości, że jego wy-
idealizowany obraz własnej pracy jednak nie jest
realny.

• Trzeci etap – szorstkość. Człowiek musi wkładać
jeszcze więcej wysiłku w pracę, a jego relacje z oto-
czeniem ulegają pogorszeniu. Stosunki z przełożonymi,
współpracownikami, klientami, partnerami oraz z naj-
bliższymi są nacechowane negatywnie – agresją, kon-
fliktem, wrogością.

____________
14 J. Strelau (red.), op. cit., s. 308.
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• Czwarty etap – wypalenie pełnoobjawowe, które
jest pełnym wyczerpaniem fizycznym i psychicznym,
często depresją, chęcią ucieczki, wyzwolenia się.

• Ostatni etap to odradzanie się – rekonwalescencja.
Faza ta nazywana również przebudzeniem, to leczenie
ran powstałych w wyniku całego procesu wypalania
się, powrót do równowagi psychicznej i odnajdywanie
nowego sensu w życiu i pracy.

Wymienione etapy mechanizmu wypalenia zostały
opracowane przez psychologów z American Psycho-
logy Association15.

Nieco inny mechanizm wypalenia proponuje psycho-
log społeczny Christina Maslach, która po raz pierwszy,
wspólnie z psychoanalitykiem Herbertem Freudenber-
gerem, użyła terminu syndrom burnout. Pierwsza faza
to nadmierne obciążenie pracą, zmęczenie, wyczerpa-
nie fizyczne i psychiczne. Faza druga jest negatywną
obroną przed stresem – to cynizm, apatia, pogorszenie
stosunków z otoczeniem. Faza trzecia, nazwana przez
autorkę wypaleniem terminalnym, to brak poczucia oso-
bistych osiągnięć, przekonanie pracownika o własnej
niekompetencji, niechęć do wykonywanej pracy16. Ma-
slach nie włącza do mechanizmu wypalenia entuzja-
stycznego etapu zaangażowania oraz etapu odrodzenia.

Podejmując zagadnienie skutków syndromu wypale-
nia zawodowego, warto przedstawić trzy stopnie tego
zjawiska, biorąc pod uwagę jego negatywne skutki dla
jednostki i jej otoczenia:

• pierwszy stopień – stadium ostrzegawcze. Domi-
nuje tu poczucie irytacji i przygnębienia. Na tym etapie
mogą pojawiać się przeziębienia, bóle głowy, bezsen-
ność. Człowiek nie powinien mieć większych trudności
w powrocie do normalnego funkcjonowania, jeśli ogra-
niczy obciążenie pracą i przeznaczy więcej czasu na od-
poczynek;

• drugi stopień – syndrom trwa dłuższy czas. Cha-
rakterystyczne jest znaczne pogorszenie stosunków in-
terpersonalnych, wybuchy gniewu, irytacja, niechęć do
innych osób. Należy zregenerować siły, wziąć dłuższy
urlop, oddać się ulubionym zajęciom, hobby, szukać
wsparcia w rodzinie i w gronie przyjaciół. Jeszcze nie
jest konieczna profesjonalna interwencja;

• trzeci stopień – chroniczność syndromu. Jednostka
doznaje uczucia alienacji, osamotnienia, pogłębia się
depresja. Pogłębiają się konflikty rodzinne, zawodowe,
koleżeńskie. Występują i rozwijają się dolegliwości
oraz choroby. Skutki wypalenia odczuwa otoczenie jed-
nostki. Wymagana jest pomoc i terapia17.

Skutki wypalenia zawodowego dotyczą osób dotknię-
tych tym syndromem i ich otoczenia. Skutki indywi-
dualne to pogorszenie się stanu zdrowotnego jednostki,
zwiększenie podatności na uzależnienia, zaburzenia lę-
kowe i depresyjne. Utrudniony jest kontakt człowieka
dotkniętego syndromem wypalenia z otoczeniem, wy-
stępują zachowania agresywne. Zachowania takie prze-
noszą się zarówno na grunt zawodowy, jak i rodzinny
czy towarzyski. W pracy zmniejsza się wydajność, za-
angażowanie pracownika. Pojawiają się trudności w kon-
taktach z przełożonymi, ze współpracownikami, klien-
tami, dostawcami i innymi osobami związanymi z przed-
siębiorstwem. Jednostka staje się bardzo skłonna do
konfliktów. Zachowania takie mogą w konsekwencji
zniechęcać klientów, a pracownik może utracić zaufa-
nie swoich przełożonych lub nawet miejsce pracy. Wy-
paleni pracownicy mają większą niż inni skłonność do
absencji i częściej zmieniają miejsce pracy.

Istotną kwestią, z punktu widzenia zarówno praco-
dawcy, jak i samego pracownika, jest zapobieganie zja-
wisku wypalenia zawodowego. Ze względu na to, że
przyczyn wypalenia upatruje się w czynnikach zewnę-
trznych – w środowisku pracy – oraz wewnętrznych
– w predyspozycjach osobowościowych jednostki za-
pobiegać i przeciwdziałać należy również w tych ob-
szarach jednocześnie. Pracownik może stosować tech-
niki relaksacyjne, zająć się swoim hobby, uprawiać
sport, organizować i uczestniczyć w spotkaniach towa-
rzyskich. Można też zmienić sposób komunikowania
się przez jasne wyrażanie swoich poglądów, asertyw-
ność zarówno wobec przełożonych, jak i współpra-
cowników. Ważne jest również to, że jednostka po-
winna zrozumieć, iż nie tylko ona jest w stanie wyko-
nać wszystkie zadania samodzielnie, lecz część zadań
i odpowiedzialności można delegować swoim współ-
pracownikom i podwładnym. Ponadto należy w każdej
sytuacji, nawet bardzo trudniej, doszukiwać się jej do-
brych stron, potraktować sytuacje trudne jako wyzwa-
nie i radzić sobie aktywnie – poprzez działanie. Bardzo
ważne jest wsparcie społeczne rozumiane tutaj jako
wsparcie rodziny, przyjaciół, przełożonych, współpra-
cowników. Dzięki takiemu wsparciu człowiek otrzy-
muje komunikat, że jest ceniony, kochany, szanowany,
potrzebny, że stanowi część pewnej grupy społecznej.

Ważna jest rola pracodawcy, który może przez odpo-
wiednie kształtowanie środowiska pracy przeciwdzia-
łać syndromowi wypalenia u swoich pracowników. Do
działań takich można zaliczyć, np. kształtowanie odpo-
wiedniej kultury organizacyjnej, w której ceni się rela-
cje interpersonalne, stwarzanie pracownikom możli-
wości doskonalenia się oraz awansu, stworzenie spra-
wiedliwego systemu motywacyjnego, w tym wynagro-

____________
15 H. Sęk, Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie, War-

szawa 2004, s. 43.
16 J. Strelau (red.), op. cit., s. 308.
17 S.A. Rathus, op. cit., s. 585.
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dzeń, powierzanie pracownikom zadań adekwatnych
do ich kompetencji.

Nie ma uniwersalnej metody radzenia sobie ze stre-
sem – wypaleniem zawodowym. Każdy człowiek ma
inny profil osobowościowy, ukształtowany przez oto-
czenie, wychowanie, kulturę, doświadczenie życiowe
i ogólne nastawienie do życia społeczno-zawodowego.
Ważna jest w tym względzie odpowiednia edukacja an-
tywypaleniowa, do której można zaliczyć następujące
determinanty:

• Prawidłowe postrzeganie rzeczywistości zawodo-
wej – sposób postrzegania wpływa na nasze myślenie
i działanie, determinuje pewne stany wyobrażeniowe,
które eliminują mechanizmy na poziomie symbolicz-
nych operacji stresotwórczych.

• Adekwatna ocena sytuacji zawodowej – dotyczy
odpowiedniego wartościowania stresorów i własnych
zasobów. Wiąże się to także z właściwą samooceną oraz
skalą poczucia kontroli wewnętrznej.

• Docenianie własnych kompetencji zawodowych –
to realistyczne przekonanie o posiadanych kompeten-
cjach (wiedza, umiejętności, doświadczenia, działania
nawykowe itp.), które wpływa modyfikująco na stany
stresowe i zapobiega dalszemu wypaleniu zawodowemu.

• Radzenie sobie ze stresem, które najogólniej można
odnieść do strategii skoncentrowanych na rozwiązy-
waniu problemów, emocjach i strategii unikania. Oto
kilka uwag praktycznych, odnoszących się do możli-
wości profilaktyki, oceny i przezwyciężania stresu w śro-
dowisku społeczno-zawodowym18:

– unikać, w miarę możliwości, zbędnych sytuacji stre-
sowych,

– umiejętnie rozróżniać stan normalny od stresowego,

– rozpoznawać objawy – zwiastuny nadchodzącego
stresu,

– zwiększać możliwości radzenia sobie ze stresem,
przez eliminowanie negatywnych emocji,

– planować czas nie tylko na pracę, ale także na rek-
reację i wypoczynek w celu usunięcia skutków
zmęczenia dziennego,

– przestrzegać zasad racjonalnego żywienia, higieny
osobistej i psychicznej,

– korzystać z różnych form wsparcia społecznego
w sytuacjach kryzysowych,

– w miarę możliwości opanować i, w razie potrzeby,
stosować różnorakie techniki relaksacyjne w for-
mie treningu psychologicznego.

Działania zmierzające do zapobiegania niekorzys-
tnemu zjawisku wypalenia zawodowego powinny być
podejmowane we wszystkich obszarach, i powinny to
być działania samego pracownika i jego pracodawcy.
Syndrom wypalenia nie powstaje tylko wtedy, gdy do-
tyczy jednostki i jej cech osobowościowych. Nie po-
wstaje także tylko wtedy, gdy winne jest środowisko
pracy. Te przyczyny muszą zaistnieć równocześnie, aby
zapoczątkować wiele niekorzystnych zmian u jedno-
stki. Wypalenie niesie za sobą negatywne skutki nie
tylko dla zatrudnionego, lecz również dotyka przeło-
żonych, współpracowników, rodzinę i wszystkie osoby,
z którymi jednostka ma kontakt. Przedsiębiorstwa
mogą tracić kontrahentów, mogą również stracić do-
brych i oddanych pracowników. Syndrom wypalenia
zawodowego stał się problemem, z którym nierzadko
można się spotkać w życiu codziennym, nie dotyczy
bowiem tylko zawodów społecznych, jak uważano
wcześniej, lecz może dotyczyć wszystkich zawodów
oraz szczebli w hierarchii organizacji, a także każdego
człowieka w każdym aspekcie jego życia, nie tylko za-
wodowym.

STRESS AND BURNOUT SYNDROME
Summary

This article presents selected issues concerning stress, its sources and results for a person functioning in the con-
temporary socio-professional reality. The authors pay special attention to the phases of the process of dependencies
occurring between biological and psychological stress, based on their own experience, research and recent literature
in this subject. Also indicated are the stressors in work environment, which often result in the professional burnout
syndrome, occurring in the employees in particular phases of the process. An important matter seems to be practical
ways of dealing with stress in the context of professional burnout and these issues are presented in the final part of
the article.

KEYWORDS: hard situation, stress, biological stress, psychological stress, work environment, burnout syndrome
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18 A. Gurba, Elementy psychologii w procesie zarządzania, [w dru-
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Zjawiska komunikowania i procesy porozumiewania
się między ludźmi stały się przedmiotem refleksji
w momencie, gdy człowiek uświadomił sobie ich spe-
cyfikę. Zainteresowanie to znalazło swój wyraz między
innymi w dziełach pisarzy starożytności, by wymienić
tu tylko pracę Arystotelesa zatytułowaną Etyka, gdzie
wskazuje on na trzy fundamentalne elementy składowe
procesu komunikowania: mówcę, mowę i słuchacza.
Z biegiem czasu procesy komunikowania stały się przed-
miotem refleksji przedstawicieli wielu nauk: filozofów,
psychologów, socjologów, politologów, a także histo-
ryków, antropologów, geografów, biologów, a nawet
matematyków i cybernetyków. Dzięki ich wysiłkom na
przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku
powstała samodzielna dziedzina naukowa nazwana
nauką o komunikowaniu, czy też komunikologią, która
dzięki swemu interdyscyplinarnemu charakterowi pod-
jęła się zadania wyjaśnienia całości procesów komuni-
kacji zachodzących w ludzkim świecie1. Kolejnym eta-

pem rozwoju nauki o komunikowaniu było powstanie
w jej ramach nauki o komunikowaniu masowym, czyli
socjologii komunikowania masowego. Jej pojawienie
wiązało się z rozwojem kolejnych środków przekazu
i właśnie je uczyniła przedmiotem swojego zaintereso-
wania. Po prasoznawstwie, przyszła kolej na radioznaw-
stwo i telewizjoznawstwo, by ostatecznie powstało me-
dioznawstwo jako dziedzina badań zajmująca się przede
wszystkim mediami masowymi2.

Tym, co wyróżnia naukę o komunikowaniu pośród
innych nauk, to właśnie jej interdyscyplinarność oraz
zaangażowanie w jej projekt przedstawicieli rozmai-
tych dyscyplin, takich jak: psychologia, socjologia, po-
litologia, nauki prawnicze i ekonomiczne, filozofia, eko-
nomia, językoznawstwo czy nauki techniczne. Obok
szerokiej gamy metod i technik badawczych w obrębie
tej jednej dyscypliny jej interdyscyplinarność przy-
niosła również bogactwo tematów, którymi mogła się
zająć. Interdyscyplinarność łączy się jednak z pewnym
zamieszaniem terminologicznym, który wiąże się ze
stosowaniem odrębnych aparatów pojęciowych oraz

____________
1 Nie można zapominać, że zarówno rozwój technologiczny,

łączący się z powstaniem coraz to nowocześniejszych środków
przekazu i komunikowania, a także rozwój coraz to nowszych sieci
komunikacyjnych, zadania tego nie ułatwiają. Stąd też nauka o ko-
munikowaniu staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, angażując
do swoich projektów badaczy nauk przyrodniczych i stosowanych.

____________
2 B. Dobek-Ostrowska,  auka o komunikowaniu: paradygmaty,

szkoły, teorie, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.),  auka o komuniko-
waniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001, s. 21-22.
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TRADYCJA SEMIOLOGICZNA I ANALIZA DYSKURSU
W BADANIACH NAD KOMUNIKOWANIEM

ABSTRAKT
Celem artykułu jest prezentacja genezy zainteresowania badaniami nad dyskursem i analizą dyskursu we współczes-
nych naukach społecznych i humanistycznych, w tym również na obszarze badań nad komunikowaniem. Wyrosły one
z tradycji krytycznej, opartej na paradygmacie krytycznym, którego ważnymi przedstawicielami byli badacze związani
ze szkoła frankfurcką. Również strukturalizm (językoznawstwo strukturalne Ferdinanda de Saussure’a) i antropologia
strukturalna (Claude Levi Strauss) oraz semiologiczne analizy kultury Rolanda Barthesa miały istotny wpływ na roz-
wój badań nad dyskursem. W artykule tym przedstawione zostały również cztery główne orientacje w badaniach nad
dyskursem, a mianowicie: analiza dyskursu, etyka dyskursu, teoria dyskursu i kulturową analiza dyskursu.
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odmiennych metodologii, charakterystycznych dla kon-
kretnych dyscyplin naukowych, które wspólnie ukształ-
towały naukę o komunikowaniu3.

W latach 1935-1955, niezwykle ważkim dla nauki
o komunikowaniu okresie, wykształciły się paradyg-
maty dominujące: paradygmat behawioralny, reprezen-
towany głównie przez psychologów społecznych, pa-
radygmat funkcjonalny znajdujący uznanie przede
wszystkim wśród socjologów oraz paradygmat cyber-
netyczny, szczególnie rozpowszechniony wśród cyber-
netyków. Te trzy paradygmaty stały się podstawą do
wykształcenia się szkoły empirycznej (tzw. amerykań-
skiej). W opozycji do paradygmatów dominujących,
narodziła się szkoła krytyczna (tzw. europejska), której
podstawą był paradygmat krytyczny, i której obcy był
amerykański empiryzm. Początków badań semiologicz-
nych i analizy dyskursu należy szukać w drugiej z wy-
mienionych szkół, która swój początek zawdzięcza
przedstawicielom szkoły frankfurckiej, o której będzie
mowa w dalszej części artykułu4.

Na gruncie amerykańskiej i europejskiej szkoły po-
wstały tradycje badawcze, które w obrębie jednego pa-
radygmatu zajmują się odmiennymi obszarami badań.
Szkoła amerykańska wykształciła tradycję socjopsy-
chologiczną, bazującą na paradygmacie behawioralnym
i paradygmacie funkcjonalnym, która zajmuje się głów-
nie komunikowaniem masowym i wpływem komuni-
kowania. Tradycja socjopsychologiczna czerpie inspi-
racje z amerykańskiego pragmatyzmu społecznego (Joh-
na Dewey’a, Charlesa H. Cooley’a i Georga H. Meada),
szkoły chicagowskiej (Roberta E. Parka) oraz beha-
wioryzmu i studiów nad propagandą (Serga Tchakho-
tina i Harolda Lasswella). W ramach tradycji socjopsy-
chologicznej obok funkcjonalizmu (Josepha Klappera,
Roberta Mertona, Charlesa Wrighta) wyrosły kolejne
teorie i hipotezy dotyczące efektu komunikowania ma-
sowego, takie jak:

– podejście użytkowania i korzyści (uses and gratifi-
cations) m.in. Eliu Katza, Jay’a Blumlera, Michaela
Gurevitcha;

– teoria porządku dziennego (agenda setting) Max-
wella McCombsa i Donalda Showa;

– hipoteza spirali milczenia Elizabeth Noelle-Neu-
mann;

– teoria uzależnienia od mediów (dependency theory)
Melvina DeFleura, Roksanę Ball-Rokeach;

– teoria kultywowania mediów (cultivation analysis)
Georga Gerbnera.

Drugą tradycją w ramach szkoły amerykańskiej jest
tradycja cybernetyczna, opierająca się na paradygmacie
cybernetycznym. Ta wyrosła z badań cybernetycznych
Norberta Wienera oraz antropologicznych Georga Bate-
sona tradycja stała się podstawą matematycznych i cy-
bernetycznych teorii komunikowania Claude’a Shan-
nona i Warrena Weavera oraz studiów nad komuniko-
waniem interpersonalnym, rozwijanych przez szkołę
Palo Alto (m.in. Paul Watzlawick, Janet Beavin, Don
Jackson, Ray Birdwhistell, Edward T. Hall, Erwin Gof-
fmann)5.

W ramach szkoły europejskiej powstały trzy główne
tradycje badawcze: krytyczna, socjokulturowa oraz se-
miologiczna. Zanim przeanalizuję dokładniej ostatnią
z nich oraz omówię studia nad dyskursem, przedstawię
dwie pierwsze. Warte podkreślenia jest, że cała szkoła
europejska inspirowana była bardzo często marksizmem
i nie powstałaby bez refleksji przedstawicieli szkoły
frankfurckiej.

Właśnie ze szkołą frankfurcką i grupą niemieckich
badaczy, zainspirowanych marksizmem i psychoana-
lizą, takich jak: Max Horkheimer, Theodor Adorno,
Erich Fromm, Herbert Marcuse czy Walter Benjamin
łączy się nierozerwalnie tradycja krytyczna. Pracujący
od 1923 roku w Instytucie Badań Społecznych (Institut
für Sozialforschung) we Frankfurcie nad Menem, a na-
stępnie zmuszeni do emigracji, także za ocean, przez
dojście do władzy narodowych socjalistów, przedsta-
wiciele szkoły frankfurckiej stworzyli wiele przemyś-
leń na temat kultury masowej oraz kondycji człowieka
w postidustrialnym świecie. Krytyka rozumu instrumen-
talnego Horkheimera i koncepcja przemysłu kulturo-
wego Adorno i Horkheimera, koncepcja człowieka jed-
nowymiarowego lub koncepcja racjonalności technicz-
nej Marcusego stały się później inspiracją do dalszych
refleksji innych przedstawicieli tradycji krytycznej.

Jednym z uczniów Horkheimera i Adorno jest przed-
stawiciel drugiego pokolenia szkoły frankfurckiej – Jür-
gen Habermas. Jego koncepcja sfery publicznej, a na-
stępnie normatywna teoria działania komunikacyjnego
stała się postawą do podejścia dialogowego w studiach
między innymi nad komunikowaniem politycznym.

W ramach tradycji krytycznej mieści się również,
szczególnie mocno zainspirowana przez marksizm eko-
nomia polityczna komunikowania, która podkreśla, że
w analizie mediów szczególną uwagę należy zwrócić
na czynniki ekonomiczne i ideologiczne, gdyż ideolo-
gia jest warunkowana przez czynniki ekonomiczne.
Przedstawiciele tego nurtu badań zwracają uwagę na
koncentrację władzy w świecie mediów, która znajduje

____________
3 Ibidem, s. 22-24.
4 Więcej na temat rozwoju nauki o komunikowaniu zob. B. Do-

bek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa
2007, s. 20-89.

____________
5 Ibidem, s. 42-50.
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się w rękach kilku wielkich korporacji, a także na nie-
równomierny przepływ informacji i produktów kultu-
rowych pomiędzy tzw. centrum a peryferiami, znaj-
dującymi się po obu stronach „linii demarkacyjnej” wy-
znaczanej przez ich rozwój ekonomiczny. Najważnie-
jsze koncepcje ekonomii politycznej komunikowania
to właśnie koncepcja imperializmu kulturowego Her-
berta Schillera i problem przemysłów kulturowych Ber-
narda Miège’a.

Teorie hegemoniczne oraz teoria imperializmu kultu-
rowego Schillera, podkreślająca dominację kultury za-
chodniej w krajach mniej rozwiniętych należą do dru-
giej z tradycji szkoły europejskiej – tradycji socjokul-
turowej, czerpiąc również z osiągnięć tradycji krytycznej.

Jednym z najbardziej wpływowych obecnie podejść
badawczych mieszczących się w ramach tradycji so-
cjokulturowej są studia kulturowe (Cultural Studies),
których głównym przedmiotem badań stała się kultura
masowa (czy też kultura popularna). Początki studiów
kulturowych wiążą się z powstałym w 1964 r. Centrum
Współczesnych Studiów Kulturowych (Centre for Con-
temporary Studies) na Uniwersytecie Birmingham i na-
zwiskami takich uczonych jak Richard Hoggart, Ray-
mond Williams, Edward Thompson i przede wszystkim
Stuart Hall. Szczególny rozgłos zyskała wypracowana
przez Stuarta Halla teoria przeciwstawnego dekodowa-
nia. Według Halla w procesie komunikowania można
wyróżnić cztery cykle: produkcję, cyrkulację, dystry-
bucję/konsumpcję i reprodukcję. Stwierdził on ponadto,
że odbiorcy środków masowego przekazu są jedno-
cześnie nadawcą przekazu i wyróżnił trzy modele
możliwego dekodowania:

– dekodowanie dominujące, gdzie przekaz interpre-
towany jest zgodnie z intencją odbiorcy;

– dekodowanie negocjowane, gdzie przekaz jest ne-
gocjowany przez odbiorcę i jest próbą dostosowa-
nia przekazu przez nadawcę do kodów odbiorcy;

– dekodowanie opozycyjne/przeciwstawne, gdzie
przekaz interpretowany jest niezgodnie z intencją
nadawcy6.

Ze studiami kulturowymi silnie związane są badanie
feministyczne (Gender Studies), zajmujące się rolą
płci w ramach kultury i sposobami jej przedstawiania
w środkach masowego przekazu oraz tradycja semio-
logiczna. Trzeba jednak wspomnieć o oryginalnej kon-
cepcji zwanej determinizmem technologicznym, którą
nie można zaliczyć ani do szkoły amerykańskiej, ani
europejskiej. Badacze tego nurtu, jak Harold Innis,
Marshall McLuhan czy Derrich de Kirchhove przed-

miotem swoich badań uczynili czynniki technologicz-
ne, ich zdaniem warunkujące proces komunikowania7.

Kolejną tradycją w ramach szkoły europejskiej i pa-
radygmatu krytycznego jest tradycja semiologiczna.
W jej ramach można wyróżnić strukturalizm jako nurt
zajmujący się analizą struktury badanych zjawisk, a nie
ich genezą czy funkcjami. Badania strukturalistyczne
rozwijane były głównie na gruncie językoznawstwa, ale
również teorii kultury, antropologii kulturowej, nauki
o literaturze, religioznawstwa i nauki o komunikowa-
niu. Ze strukturalizmem ściśle związana jest natomiast
semiologia (semiotyka), która swoim przedmiotem uczy-
niła znak i systemy znaków. Analiza semiologiczna
i strukturalna często występuje razem i określana jest
mianem analizy semiologiczno-strukturalnej8.

Jednak, jak pisze Dominic Strinati, pomiędzy struk-
turalizmem a semiologią istnieje wiele zasadniczych
różnic. Strukturalizm jest to teoretyczna i filozoficzna
postawa znajdująca zastosowanie w większości nauk
społecznych i humanistycznych. Mówi on o uniwersal-
nym, przyczynowym charakterze struktur. Semiologia
natomiast jest nauką o systemach znaków, jakimi są kul-
tury. Strukturalizm łączył się z twierdzeniem o uniwer-
salnym charakterze struktur mentalnych i kulturowych
oraz ich przyczynowym wpływie na obserwowalny po-
ziom zjawisk. Żadna z tych tez nie była formowana przez
semiologię. Zdaniem Strinatiego semiologię można trak-
tować jako metodę, która może, ale nie musi podzielać
uniwersalistycznych poglądów strukturalizmu9.

Na wstępie kilka słów uwagi należy poświęcić języ-
koznawstwu strukturalnemu, aby ukazać jedno z naj-
ważniejszych źródeł podejścia strukturalistycznego
i semiologicznego. Na początku XX wieku szwajcar-
ski lingwista Ferdinand de Saussure zainicjował bada-
nia, które legły u podstaw zarówno językoznawstwa
strukturalnego, jak i nowej dziedziny nauki, którą de
Saussure nazwał semiologią. W swoich wykładach,
wygłaszanych w Genewie postulował, że semiologia
miała być ogólną nauką o znakach, a dokładniej zaj-
mować się wszystkimi systemami znaków, za pomocą
których ludzie komunikują się między sobą10. Dwie
idee de Saussure’a wydają się szczególnie istotne – jego
teoria znaku oraz koncepcja langue i parole.

Rozróżnienie między langue, czyli językiem jako
zbiorem wewnętrznie powiązanych i zróżnicowanych
znaków rządzonych przez system reguł (język jako
struktura), a parole, czyli językiem jako manifestują-

____________
6 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987,

nr 1-2, s. 58-72.

____________
7 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne..., s. 57.
8 Ibidem, s. 56.
9 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995,

s. 78.
10 F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.
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cym się w mowie i piśmie (język jako komunikacja
międzyludzka), było potrzebne szwajcarskiemu bada-
czowi do określenia przedmiotu badań językoznawstwa
strukturalnego. Jego zdaniem miał nim być właśnie lan-
gue jako ogólny system i struktura języka (jego wy-
rażenia, składnia, reguły, konwencje, znaczenia). Ta
właśnie ogólna struktura tworzy wszystkie konkretne
języki i umożliwia im funkcjonowanie. Przez ludzi
przyjmowana jest jako rzecz oczywista, umożliwia im
pisanie i mówienie oraz także używanie całkiem no-
wych wyrazów i zwrotów. Takie pojmowanie langue
stało się podstawą przekonania, że wszystkie systemy
kulturowe w rodzaju mitów, kultur i ideologii można
opisywać jako system lub strukturę. Parole jest nato-
miast rzeczywistą manifestacją języka, która czerpie
z langue. Za pomocą parole może językoznawstwo
strukturalne badać swój właściwy przedmiot badań,
czyli langue. Dzięki oddzieleniu język (langue) od mó-
wienia (parole) oddziela się tym samym to, co społecz-
ne, od tego, co indywidualne i to, co istotne, od tego, co
uboczne i mniej lub bardziej przypadkowe11.

Drugą koncepcją, na którą należy zwrócić uwagę
w rozważaniach de Saussure’a, jest jego teoria znaku.
Według niego znak składa się z dwóch elementów: sig-
nifikant (oznaczający) i signifikat (oznaczany). Signifi-
kant jest to słowo lub inny symbol, natomiast signifi-
kat jest to, co przez to słowo jest oznaczane. De Saus-
sure stwierdził również, że związek pomiędzy signifi-
kantem a signifikatem ma ostatecznie charakter arbit-
ralny. De Saussure uważał też, że system językowy jest
określany według jego własnej, wewnętrznej logiki. In-
nymi słowy, nasz język, jako system znaków, może być
określony przez rozmaite reguły gramatyczne i syntak-
tyczne. Kiedy więc mówimy lub piszemy, musimy trzy-
mać się tych reguł, aby być rozumianym i rozumieć in-
nych. Ponieważ znaczenia określonych znaków języ-
kowych nie są zewnętrznie określane, ale wynikają
z wewnętrznych relacji struktury języka, to związek po-
między signifikant (oznaczającym) i signifikat (ozna-
czanym) jest całkowicie arbitralny. Nie ma więc żad-
nego naturalnego czy też istotnego powodu, by dane
pojęcie miało być raczej związane z takim, a nie innym
na przykład wyobrażeniem dźwiękowym. Jako arbit-
ralne znaki muszą być one wyjaśniane przez ukazanie,
jak one się łączą w wewnętrznie zwartym systemie lub
strukturze reguł i konwencji. Znaki przestają więc być
arbitralne i stają się znaczące w momencie ulokowania
ich w ogólnej strukturze języka, czyli langue. Język
jako ogólną strukturę można rekonstruować dzięki pa-
role, ale nie jako pojedyncze elementy, lecz jako znaki

należące do struktury langue. Istotne są dwa typy rela-
cji, na które należy zwrócić uwagę: syntagmatyczne,
czyli związki między elementami w sekwencji języko-
wej (np. wyrazy w zdaniu) oraz paradygmatyczne, czyli
związki między elementami, które mogą się wzajem-
nie wymieniać w sekwencji językowej, a tym samym
zmieniać jej znaczenie (np. zamiana wyrazów w zda-
niu). Każdy element (znak) można zdefiniować przez
określenie jego relacji do innych elementów (znaków),
które mogą być z nim połączone, tworząc sekwencję,
albo które kontrastują z nim i mogą go zastępować
w sekwencjach. Przez ukazanie relacyjnej struktury
dany element (znak) nabiera znaczenia. Zdaniem de
Saussure’a należy rozróżnić synchroniczną i diachro-
niczną analizę języka. Analiza synchroniczna stara się
badać systemy lub struktury w danym momencie, ana-
liza diachroniczna zawiera studia nad strukturami lub
systemami w czasie. Często krytykowano zarówno de
Saussure’a, jak i cały strukturalizm i semiologię za
zbytnie przykładanie uwagi do analizy synchronicznej
i pomniejszanie wagi zmiany historycznej i społecznej.
Strukturaliści byli zdania, że inne systemy kulturowe
można analizować w analogiczny sposób, gdyż są one
podobnie ustrukturyzowane. Takie przyjęcie rozumie-
nia języka można było przenieść na inne systemy kul-
turowe (Claude Levi Strauss) i stało się ono podstawą
semiologii jako naukowej analizy systemów znaków
Rolanda Barthesa12.

Francuski antropolog społeczny Claude Levi Strauss
zastosował pojęcia i metody strukturalizmu w antropo-
logii kulturowej do badania mitów społeczeństw przed-
industrialnych (niepiśmiennych). Bada on ukryte i wspól-
ne zasady strukturalne, które stanowią podstawę wszyst-
kich odrębnych i historycznie zmiennych manifestacji
mitu i kultury. Te zasady strukturalne to logiczne i uni-
wersalne cechy ludzkiego umysłu, które znajdują się
poza empirycznym poziomem zjawisk. To właśnie
strukturę należy zdaniem Levi Straussa odkryć, choć
nie jest ona obserwowalna, ale generuje to, co można
uchwycić empirycznie. Podobieństwa do langue i pa-
role de Saussure’a są tu bardzo widoczne. Struktura,
którą należy odkryć, jest nie tylko nieobserwowalna,
ale także ma charakter nieuświadamiany. Ludzie nie są
świadomi jej istnienia, podobnie jak nie są świadomi
reguł języka, którym mówią. Właśnie za pomocą zasad
analizy strukturalnej możliwe jest zrekonstruowanie
modelu ukrytej rzeczywistości. Podobnie jak w języku
w rozumieniu de Saussure’a wszystkie elementy tej
struktury są systematycznie wzajemnie powiązane i na-
bierają one znaczenia, będąc częścią całości. Struktu-

____________
11 D. Strinati, op. cit., s. 79.

____________
12 Ibidem, s. 80-82.
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ralizm odsyła do struktury relacyjnej, będącej czymś
więcej niż sumą elementów. Zdaniem Levi-Straussa, ta
ukryta, nieobserwowalna, relacyjna i nieuświadamiana,
ale realna struktura, stanowi logiczną siatkę opozycji bi-
nearnych będących kombinacją racjonalnych sposobów
klasyfikacji. Składa się ona z pewnej liczby powiąza-
nych elementów lub opozycji, które można zestawiać
lub klasyfikować tak, iż stworzą skończoną liczbę ukła-
dów. Rozmaite formy kulturowe, czyli empiryczne przy-
kłady są pewną konfiguracją podstawowych elementów
ukrytej mentalnej struktury. Wszystkie kultury są lo-
gicznymi transformacjami fundamentalnych działań
struktury opozycji zawartych w ludzkim umyśle. Swoje
teoretyczne koncepcje wykorzystywał Levi Strauss mię-
dzy innymi do badania mitów kultur prymitywnych, zja-
wiska totemizmu w nim występującego oraz do badań
relacji pokrewieństwa w tych kulturach13.

Zanim omówię semiologiczne badania kultury Ro-
landa Barthesa, należy powiedzieć kilka słów wstępu
o semiologii samej. Semiologia jako „nauka o znakach”
łączy się nierozerwalnie z podejściem strukturalistycz-
nym, choć nie należy, jak wspominałam o tym wcześ-
niej, tych dwóch podejść utożsamiać ze sobą.

Maciej Mrozowski omawiając podejście semiolo-
giczne, pisze, że na jego gruncie możemy wyróżnić
dwa obszary badawcze: semiologię komunikowania,
badającą relacje pomiędzy przekazem a nadawcą, od-
biorcą oraz sytuacją komunikacyjna semiologię zna-
czenia, analizującą związek między znakami a znacze-
niami w obrębie różnych systemów semiotycznych14.
Podstawy semiologii stworzyli de Saussure, o którym
była już mowa, oraz Charles S. Peirce, Charles K. Ogden
i Ivor Amstrong Richards.

W odróżnieniu od de Saussure’a, który traktował se-
miologię jako naukę o znakach w obrębie życia spo-
łecznego, Pierce ujmował semiotykę jako ogólną teorię
znaków. Stworzył on model znaku, składający się z trzech
elementów: znaku, przedmiotu oraz interpretanta i stwo-
rzył klasyfikację znaków na podstawie stosunku znaku
do niego samego, do przedmiotu, którego dotyczy oraz
do interpretanta. Każdy element modelu Pierce’a musi
być postrzegany i rozumiany tylko w połączeniu z po-
zostałymi elementami. Znak odnosi się do czegoś in-
nego niż on sam – do obiektu, który jest przez kogoś
zrozumiany, co oznacza, ze wywiera wpływ na umysł
interpretatora, swojego użytkownika. Interpretant to nie
użytkownik znaku, ale koncepcja mentalna (tworzona

zarówno przez znak, jak i związane z jego obiektem
doświadczenie jego użytkownika). Znaczenie słów za-
leży więc od doświadczenia użytkownika, choć spo-
łeczne konwencje ograniczają możliwe wariacje. Na-
leży pamiętać również o tym, że interpretant jest men-
talną koncepcją użytkownika znaku, niezależnie od tego,
czy jest on odbiorcą czy nadawcą15.

Rozwinięciem koncepcji znaku Pierce’a jest koncep-
cja trójkąta semiologicznego Ogdena i Richardsa, w któ-
rej mówią oni o związku odnośnika, odniesienia i sym-
bolu. Przy czym ich odnośnik jest podobny do przed-
miotu w modelu Pierce’a, ich odniesienie do jego in-
terpretanta, a ich symbol do jego znaku. Oba te modele
określały trójkątny związek pomiędzy znakiem, jego
użytkownikiem i rzeczywistością zewnętrzną, a uchwy-
cenie tego związku było ich zdaniem konieczne do ba-
dań nad znaczeniem. W modelu Ogdena i Richardsa
odnośnik i odniesienie są ze sobą bezpośrednio zwią-
zane, jednak połączenie między symbolem a odniesie-
niem jest pośrednie lub narzucone. Ta istotna różnica
w stosunku do modelu Pierce’a, gdzie związek między
znakiem a interpretantem był również bezpośredni,
zbliża koncepcję Ogdena i Richardsona do modelu
znaku de Saussure’a, w którym związek znaku z rze-
czywistością zewnętrzną nie odgrywał większej roli.
W koncepcji Ogdena i Richardsona symbol i odniesie-
nie są podobne do elementu oznaczającego i oznacza-
nego de Saussure’a16.

Roland Barthes, francuski krytyk literacki uważał, że
wszystkie publiczne obiekty są złożonymi, wyrafino-
wanymi znakami, czekającymi na odczytanie. Inter-
pretowanie znaków miało być celem semiologii. Bar-
thes był kierownikiem Katedry Semiologii Literatury
w Collége de France i w swoim najbardziej poczytnym
dziele Mitologie, podjął próbę odczytania kulturowego
znaczenia bardzo wielu znaków wizualnych, począwszy
od potu na twarzy aktorów w filmie Juliusz Cezar, aż
po fotografię prasową młodego żołnierza francuskiego
salutującego przed flagą francuską. Według Barthesa
semiologię interesuje wszystko, co może występować
w imieniu czegoś innego. Francuskiego badacza inte-
resowały pozornie oczywiste znaki, które komunikują
ideologiczne czy konotatywne znaczenia i utrwalają do-
minujące w społeczeństwie wartości. Swoją teorię Bar-
thes opisywał początkowo jako próbę wyjaśnienia
„mitu”, później wprowadził termin „konotacja”, na
określenie bagażu ideologicznego, jakie znaki zawsze
niosą za sobą. Wszystkie systemy kulturowe, jak świat____________

13 Ibidem, s. 83-88; I. Niebał, Strukturalizm i semiologia a teoria
krytyczna, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.),  auka o komunikowa-
niu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001, s. 197-200,
C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

14 I. Niebał, op. cit., s. 201.

____________
15 Ibidem, s. 201-202.
16 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław

1999, s. 62-63.
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mody, francuska kuchnia, sposób umeblowania miesz-
kań czy japoński zwyczaj składania darów były dla
niego systemami semiotycznymi – systemy wzajemnie
powiązanych znaków. Podstawowym zadaniem semio-
logii jego zdaniem miało być określenie i sklasyfiko-
wanie cech wspólnych wszystkich systemów semio-
tycznych czyli taksonomia17.

Zdaniem Barthesa jednak nie wszystkie systemy se-
miotyczne są mityczne i nie każdy znak niesie za sobą
ideologiczny bagaż. Jedne znaki zachowują emocjonal-
ną neutralność a inne nie, ponieważ system mityczny
(konotatywny) jest systemem semiologicznym drugiej
generacji, zbudowanym z istniejącego wcześniej sys-
temu znaków. Znak pierwszego systemu staje elemen-
tem znaczącym (oznaczającym) drugiego znaku. Bar-
thes twierdzi, że każdy znak ideologiczny jest rezulta-
tem dwóch połączonych ze sobą systemów znaków.
Pierwszy system jest ściśle opisowy, obraz znaczącego
elementu i znaczone pojęcie łączą się i tworzą denota-
tywny znak. Drugi system przekształca natomiast ten
denotatywny znak w element znaczący wtórnego, ko-
notatywnego znaku. Zdaniem Barthesa te mityczne (czy
konotatywne) znaki przyjmowane są przez ludzi bez-
dyskusyjnie, dlatego ujawnienie lub dekonstrukcja mi-
tycznego systemu należy do jednych z zadań semiolo-
gii. Jego zdaniem jednak mityczne znaki zawsze mają
jedną i tę samą rolę do spełnienia, wzmocnienie domi-
nujących wartości kultury, do której należą. Wspierając
status quo, jak pisze, przekształcają historię w naturę
i utwierdzają ludzi w przekonaniu, że aktualne wartości
stanowią naturalny porządek rzeczy. Semiologiczne
podejście Barthesa wpłynęło na rozwój dalszych badań
nad komunikowaniem, szczególnie nad rolą mediów
i kultury18.

Należy w tym miejscu wspomnieć również o krytyce
idei de Saussure’a, którą wystosowali badacze zainte-
resowani społecznymi badaniami języka. Odrzucili oni
jego koncepcję parole, gdyż uważali oni, że mówienie
i pisanie nie są zjawiskami indywidualnymi, ale na
wskroś społecznymi, jako że langue objawia się dzięki
parole, które podatne jest na zmianę i transformację.
Dla de Saussure’a tylko langue miał charakter społecz-
ny, a cała jego koncepcja unikała problemu zmiany
społecznej. Dla twórcy językoznawstwa strukturalnego
ludzie byli natomiast jedynie biernymi wyrazicielami
reguł języka, które rządziły ich mówieniem i pisaniem.
Jeden z czołowych przedstawicieli podejścia zwanego

krytyczną analizą dyskursu, Norman Fairclough pod-
trzymuje rozróżnienie na langue i parole, traktując
pierwsze jako „podstawowe konwencje społeczne”,
a drugie jako „rzeczywiste użycie”. Fairclough był prze-
konany, że język różni się zgodnie ze społecznymi
tożsamościami ludzi będących w interakcji, ich spo-
łecznie zdefiniowanymi celami, położeniem społecz-
nym i wieloma innymi społecznie uwarunkowanymi
czynnikami19.

Dyskurs jest obecnie chyba jednym z najbardziej po-
pularnych terminów używanych nie tylko we współ-
czesnych naukach społecznych i humanistycznych, lecz
również w publicystyce, polityce i w życiu codziennym.
Niestety często jest używany, a raczej nadużywany,
w nader dowolnych znaczeniach. Dyskurs bywa zatem
stosowany na określenie ideologii, doktryny, argumen-
tacji, czy każdej dłuższej wypowiedzi. Potoczne i bez-
refleksyjne zastosowania terminu „dyskurs” nie po-
winny jednak zdominować języka nauki. Pojęcie dys-
kursu może mieć ściśle sprecyzowane znaczenie. Co
więcej, oparte jest ono na pewnych konsekwentnych
założeniach teoretycznych. Ponadto, pojęcie to stanowi
ważne narzędzie analityczne umożliwiające efektywne
badania wielu istotnych problemów, jak np. stosunków
władzy w społeczeństwie, konstruowania tożsamości
zbiorowej, procesów legitymizacji działań politycz-
nych, a także do badań medioznawczych. Skąd bierze
się tak duże zainteresowanie pojęciem dyskursu, teorią
i analizą dyskursu, czyli inaczej mówiąc, dlaczego do
analizy tego co społeczne, czy też kulturowe, wykorzys-
tuje się analizę dyskursu?

Termin dyskurs pierwotnie pojawił się w lingwistyce,
zwłaszcza wśród badaczy, którzy nie zadowalali się
czysto językowymi analizami. Zwolennicy jego zasto-
sowania w lingwistyce argumentowali, iż pozwala on
ująć w jednej perspektywie wypowiedzi mówione i tek-
sty pisane, a także umożliwia połączenie formy prze-
kazu z sytuacją jego użycia, a ponadto przenosi punkt
ciężkości z gotowego wytworu na uwarunkowane kul-
turowo strategie jego wytwarzania20. Zastosowanie tego
pojęcia pozwało zatem uwzględnić pozajęzykowe kon-
teksty mówienia, np. pozycję społeczną mówiącego.
Podejście takie było więc z założenia interdyscypli-
narne. Próbowano łączyć analizy lingwistyczne z psycho-
logią, socjologią, historią i antropologią kultury itd.
Drugą konsekwencją takiego zastosowania pojęcia dys-
kursu było podkreślenie społecznego znaczenia proce-
sów komunikowania i argumentowania, a także zapo-____________

17 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003,
s. 355.

18 Ibidem, s. 358-364; L. Taylor A. Willis, Medioznawstwo. Tek-
sty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006, s. 19-28; R. Barthes, Mito-
logie, Warszawa 2000.

____________
19 D. Strinati, op. cit., s. 83; N. Fairclough, Language and Power,

London, New York 1989.
20 T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa

2001, s. 7.

Magdalena Parus28 TRADYCJA SEMIOLOGICZNA I ANALIZA DYSKURSU W BADANIACH NAD KOMUNIKOWANIEM



średniczonego przez język tworzenia rzeczywistości.
Innymi słowy, w centrum zainteresowania badaczy zna-
lazła się językowa konstrukcja rzeczywistości21.

Stopniowo również nauki społeczne zaadaptowały
pojęcie dyskursu na własny użytek, głównie za sprawą
prac Michela Foucault. Z czasem jednak sięgać zaczęto
również do lingwistyki, która oferowała bardziej kon-
kretne narzędzia analizy niż Foucault, którego intere-
sowały przede wszystkim szerokie historyczne uogól-
nienia i nie wypracował własnych technik językowych
analiz tekstów. Dzisiaj teoria dyskursu stanowi uznaną
dziedzinę akademicką z własnymi czasopismami, jak
przykładowo Discourse & Society, seriami wydawni-
czymi, takimi jak publikowane od połowy lat dziewięć-
dziesiątych przez Teuna A. van Dijka SAGE Studies in
Discourse czy redagowane przez Fairclough w Edyn-
burgu Critical Discourse Analysis Series. Znaczna liczba
wprowadzeń i monografii na temat teorii i analizy dys-
kursu pokazuje, iż problematyka ta cieszy się dużym
zainteresowaniem.

W wyniku tak zwanego zwrotu lingwistycznego (a tak-
że interpretatywnego czy też kulturowego) pojawił się
zupełnie inny sposób uprawiania nauk społecznych
i humanistycznych. Podkreśla się nieustannie znacze-
nie symbolicznego porządku do przekazywania spo-
łecznego stosunku do świata, włącznie ze społecznymi
relacjami i społecznym stosunkiem do natury. To właś-
nie analiza procesu społecznej produkcji, utrwalania
i transformacji wiedzy stała się centralnym przedmio-
tem naukowego zainteresowania badaczy. Coraz wię-
cej uwagi poświęcano przy tym zjawiskom społecznego
użycia języka i innych systemów symbolicznych22.

Kolejną przyczyną popularności analizy dyskursu
w naukach społecznych i humanistycznych jest odkry-
cie, że społeczna kontrola i władza jest coraz częściej
zapośredniczona dyskursywnie, to znaczy przez sym-
boliczne praktyki i komunikowanie – a więc teksty
w najszerszym sensie. Walka o władzę ekonomiczną,
polityczną, ideologiczną itd. w coraz większym stop-
niu staje się zmaganiami o definicję znaczeń, o prawo
określania sensu rzeczywistości, a także o polityczne,
instytucjonalne i praktyczne uznanie tak rozumianej
władzy23. W tej walce o władzę znaczną rolę odgrywa
język, który jest jednym z głównych środków symbo-
licznego tworzenia rzeczywistości.

Trzeba zaznaczyć, że zainteresowanie językową kon-
strukcją społecznego świata nie jest tak całkiem zjawi-
skiem nowym. Jednakże szczególny wzrost zaintereso-
wania tą kwestią, zarówno w dyskusji teoretycznej, jak
i praktyce badawczej, notuje się na połowę lat sześć-
dziesiątych, kiedy to pojęciu dyskursu przyznano zna-
czące miejsce w naukach społecznych i humanistycz-
nych. Przypomnijmy, iż pojawia się ono w różnych dys-
cyplinach i tradycjach badawczych – teorii poznania
i teorii nauki, filozofii języka, (kognitywnej) antropo-
logii, semiotyce, lingwistyce, socjolingwistyce, bada-
niach nad sztuczną inteligencją, strukturalizmie, post-
strukturalizmie, postmodernizmie i marksistowskiej
krytyce ideologii, historycznych badaniach nad men-
talnością, historii pojęć, literaturoznawczej tradycji her-
meneutycznej, rozumiejącej i interpretatywnej socjolo-
gii i w amerykańskim pragmatyzmie – by wymienić
tylko niektóre z nich. Rozumienia pojęcia dyskurs, ja-
kie one stosują, są bardzo często dla nich swoiste24.

Mimo tej teoretycznej różnorodności można jednak
wyróżnić najbardziej ogólne rozumienie pojęcia dys-
kursu. Odnosi się ono do analizy użycia języka, do mó-
wionych lub pisanych tekstów, które bada się pod ką-
tem (formalnych) reguł i/lub (wewnętrznych) struktu-
ryzacji. W zależności od dyscypliny badacze zajmują
się bądź konkretnymi, realnymi procesami komunika-
cyjnymi i aktami językowymi, względnie językowymi
interakcjami, bądź analizują obszerne, zebrane przez
badacza korpusy tekstów. Często łączy się obie per-
spektywy. Na przykład, badacze-lingwiści mogą zaj-
mować się z jednej strony lingwistyczną pragmatyką
i analizą konwersacji, a z drugiej badać korpusy teks-
tów i uprawiać lingwistyczną historię dyskursu25.

Mimo że lingwistyka i nauki pokrewne przekonały
się o użyteczności pojęcia dyskursu i badacze starają
się uzgodnić swoje stanowiska co do wspólnej defini-
cji, to w naukach humanistycznych i społecznych po-
zostaje jednak wiele do zrobienia w tej kwestii. Istnieją
różnice między rozmaitymi tradycjami badawczymi.
Przykładowo, podczas gdy nauki społeczne we Francji
i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych wyka-
zywały duże zainteresowanie pojęciem dyskursu, to
w Niemczech przez długi czas (do lat osiemdziesiątych)
albo nie zajmowano się tym problemem w ogóle, albo
jedynie w niewielkim stopniu. Niechętnie do analiz
dyskursywnych sięgali również politolodzy z różnych
krajów. Pierwsze ostrożne próby systematycznego opra-
cowania pojęcia dyskursu pojawiły się w dziewięćdzie-
siątych latach. Podobnie jest w socjologii, gdzie dopiero

____________
21 R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehöver, Zur Ak-

tualität sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse – Eine Einführung,
[w:] R. Keller R. (red.), Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskur-
sanalyse, Opladen 2001, s. 7.

22 Ibidem, s. 8.
23 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny

chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997.

____________
24 R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehöver, op. cit.,

s. 7-8.
25 Ibidem, s. 9.
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w ostatnich dziesięciu latach można zauważyć wzras-
tające zainteresowanie analizą dyskursu i chęcią wy-
pracowania ogólnej koncepcji dyskursu. Jak pisałam,
znacznie chętniej do analizy dyskursu sięgali badacze
związani z postmarksistowskim, poststrukturalnym,
postkolonialnym i feministycznym nurtem, a także przed-
stawiciele studiów kulturowych26.

W naukach społecznych i humanistycznych można
wyróżnić cztery główne orientacje w badaniach nad
dyskursem: analizę dyskursu, etykę dyskursu, teorię
dyskursu i kulturową analizę dyskursu. Niektóre ze
wspomnianych opóźnień w recepcji dyskursywnej per-
spektywy wynikały właśnie z nieporozumienia i za-
mętu, które wywołane było przez różne rozumienia
i sposoby użycia tego pojęcia przez te cztery orientacje.

Analiza dyskursu (discourse analysis) jest szczegól-
nie popularna w krajach anglojęzycznych i zoriento-
wana jest na badania konkretnych użyć języka, przede
wszystkim w mowie, w kontekście (socjo-)lingwis-
tycznym, lingwistyczno-pragmatycznym i etnometodo-
logicznej analizy konwersacji. Analiza dyskursu kładzie
więc nacisk przede wszystkim na badanie konwersacji
i interakcji werbalnych. Podkreśla konieczność analizy
faktycznych zastosowań języka w zróżnicowanych spo-
łecznie i kulturowo sytuacjach. Pojęcie dyskursu jest tu
rozumiane bardzo szeroko, jako pisane (text – tekst) lub
mówione (talk – mowa) sekwencje komunikacyjne.
Analiza sprowadza się w tym przypadku do badania
sposobu zmiany kolejności zabierających głos, tema-
tów, wykorzystywania zakładanej wiedzy i społecznego
uwarunkowania użycia języka27.

Druga orientacja związana jest z nazwiskiem Haber-
masa i jego teorią działania komunikacyjnego. Konty-
nuator tradycji szkoły frankfurckiej swoją etykę dys-
kursu (Diskursethik) rozwija od początku lat siedem-
dziesiątych, często w nawiązaniu do najnowszych teo-
retycznych i filozoficznych dyskusji nad językiem au-
torstwa Johna L. Austina, Johna R. Searla czy Noama
Chomsky’ego. Habermas korzysta również z dorobku
szkoły frankfurckiej. Na jego poglądy wpłynęły rów-
nież pragmatyzm amerykański Charlsa Pierce’a i Geo-
rga Herberta Meada, etnometodologia i fenomenologia
społeczna Alfreda Schütza oraz teoria systemów Tal-
cotta Parsonsa. Habermas używa pojęcia dyskursu
w wąski sposób i definiuje je jako sytuację wymiany
argumentów, dla której obowiązują specyficzne zasady
postępowania, i w której uczestnicy usprawiedliwiają
bądź usprawiedliwić muszą swoje stanowisko argu-
mentacyjnie. Dyskursem jest więc komunikacyjne po-

stępowanie, które jest zorientowane na szczególne re-
guły argumentacji. W teorii działania komunikacyjnego
określa on dyskurs w następujący sposób: „O »dyskur-
sach« będę mówił tylko wówczas, kiedy sens roszcze-
nia ważnościowego, z którego uczyniony został pro-
blem, zmusza uczestników – z racji konceptualnych –
do zakładania, że racjonalnie umotywowana zgoda za-
sadniczo mogłaby zostać osiągnięta, przy czym słowo
»zasadniczo« wyraża idealizujące zastrzeżenie: jeśli
wymiana argumentów mogłaby być prowadzona w spo-
sób dostatecznie otwarty oraz mogłaby być dostatecz-
nie długo kontynuowana”28. W tym sensie formułuje
Habermas etykę dyskursu, to znaczy normatywne za-
sady postępowania dla procesu dyskusji, które powinny
pozwolić na maksymalną równość podmiotów przy
wyjaśnieniu i dyskutowaniu spornych problemów spo-
łecznych czy politycznych. Dyskurs, który jest wolny
od wszelkiej przemocy, jest przy tym modelem ideal-
nym. Teoria Habermasa w dużej mierze bowiem jest
teorią normatywną29. Nie oznacza to jednak, że nie
może być istotna dla rzeczywistych procesów dysku-
syjnych. Koncepcja ta zdobyła duże praktyczne zna-
czenie między innymi w procesach mediacyjnych
w sporach o środowisko czy nowoczesną technologię30.

Następna orientacja to teoria dyskursu, która rozwija
się od lat sześćdziesiątych, szczególnie we Francji. Na-
wiązuje ona do lingwistyki strukturalnej de Saussure
i jego następców, którzy przenieśli strukturalizm na ob-
szar nauk społecznych, jak również do późniejszych
poststrukturalistycznych przedstawicieli semiotyki, lin-
gwistyki i najnowszej filozofii języka. Korzysta ona
z dorobku takich myślicieli jak: Louis Althusser, Mi-
chel Pêcheux, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques
Lacan, wykorzystując ich przemyślenia na temat zna-
czenia znaku, języka i konkretnej praktyki językowej
do tworzenia się ideologii i porządku wiedzy, a następ-
nie poświęca się analizie ich struktur, względnie ich
właściwości31. Do tej orientacji możemy zaliczyć poli-
tologów Ernesto Laclau oraz Chantal Mouffe, którzy
reprezentują jedną z najważniejszych i najbardziej
wpływowych aktualnie teorii dyskursu i rozwijają kon-
cepcję politycznej władzy, w której niepoślednią rolę
odgrywa kategoria „hegemonii”. Zdaniem tych bada-
czy dyskursywne walki o sposoby utrwalenia sensów

____________
26 Ibidem, s. 9-10.
27 Ibidem, s. 10-11; T.A. van Dijk (red.), op. cit., s. 36.

____________
28 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa

1999, s. 89.
29 M. Parus-Jaskułowska, Koncepcja sfery publicznej Jürgena

Habermasa i jej zastosowanie we współczesnych badaniach nad ko-
munikowaniem i mediami, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”
2003, nr 2.

30 R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehöver, op. cit.,
s. 11.

31 Ibidem, s. 11.
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wyrażeń, takich jak np. „demokracja” czy „wolność”
stanowią podstawowy czynnik wyjaśniający poli-
tyczną semantykę naszego współczesnego, politycz-
nego świata. Owo ustalenie związku pomiędzy ozna-
czanym a oznaczającym nosi w ich pracach nazwę „he-
gemonii”32.

Nie sposób pominąć ponownie Foucault, który to
właśnie w swoich dwóch bardzo wpływowych pismach
Archeologia wiedzy (1969) i Porządek dyskursu (1970)
rozpowszechnił pojęcie dyskursu i przyznał mu istotne
miejsce w naukach humanistycznych i społecznych.
Swoistość Foucault w pojmowaniu tego pojęcia polega
na tym, że przekształcił go w kategorię przede wszyst-
kim epistemologiczną, służącą analizie nie tyle języka,
ile systemów wiedzy. Dyskursy były dla francuskiego
filozofa czymś więcej niż zbiorami znaków, obejmo-
wały bowiem również sposób widzenia świata i odpo-
wiadającą mu praktykę33. Składające się na dyskurs
sekwencje wypowiedzi i znaków, powstają podczas
dyskursywnych praktyk, poprzez których powtarzal-
ność konstytuowana jest rzeczywistość. Analiza dys-
kursu miała pomóc w odkryciu struktury danego sys-
temu wiedzy, ukrytych w nim założeń i przeświadczeń,
a szczególnie jego granic, których przekroczenie nie
jest możliwe34. Tak więc Foucault w swoich pracach
starał się przedstawić związek pomiędzy ponadsubiek-
tywnym porządkiem dyskursu a dyskursywnymi prak-
tykami. Nie chciał on jednak docierać do jakieś głęb-
szej, ukrytej za dyskursem rzeczywistości, pragnął zba-
dać jedynie reguły rządzące dyskursami, odkryć ich
szczególną struktury. Był on przeciwnikiem hermeneu-
tyki i nie rościł sobie pretensji do rozumienia kogokol-
wiek. Badająca dyskursy archeologia wiedzy, była his-
torią bez podmiotów, interesowały ją jedynie bezoso-
bowe praktyki dyskursywne35. Zainteresowanie fran-
cuskiego myśliciela skierowane były więc na formalne

warunki produkcji kodów wiedzy, reguły produkcji
i kontroli dyskursów, wytwarzanie, utrzymywanie i prze-
kształcanie społecznych zasobów wiedzy, związek po-
między wiedzą a władzą, jak również na instytucjo-
nalne i dyskursywne formy konstytucji podmiotu. Is-
totne zatem, zdaniem Foucaulta, dla badacza dyskursu
powinny być strukturalne i symboliczne wymiary dys-
kursów, praktyki produkcji dyskursu oraz dyskursywna
walka o władzę, która w żadnym razie nie służy inte-
gracji i konsensusowi, przyczynia się natomiast do mo-
bilizacji działań zbiorowych, definiowania normalności
i odchylenia oraz do przekształcania powstającego sys-
temu wiedzy i moralności36.

Czwarty nurt, znacznie mniej wpływowy niż po-
przedni, można określić jako kulturową analizę dys-
kursu. Ta perspektywa „kulturoznawczego tekstualiz-
mu” pojawiła się na obszarze nauk społecznych i hu-
manistycznych wraz z koncepcją zwrotu kulturowego
(cultural turn) czy zwrotu interetatywnego (interpre-
tative turn). Nurt ten nawiązuje do amerykańskiego pra-
gmatyzmu początku XX wieku i socjologii rozumieją-
cej Maxa Webera. Także w tym przypadku społeczny
porządek wiedzy powiązany jest, jak u Clifforda Geert-
za, z publicznymi symbolami oraz społecznymi działa-
niami i praktykami. Określany jest on jako kolektywno-
interaktywne produkcje i analizowany jako symbo-
liczny porządek. Perspektywa ta odróżnia się od pro-
pozycji Foucaulta przez silniejsze nawiązanie do teorii
działania i hermeneutyczno-interpretatywnych założeń,
a więc przywiązania do idei podmiotu nadającego sens
otaczającemu go światu37.

Te cztery orientacje w badaniach nad dyskursem nie
są oczywiście jedynymi, które funkcjonują w naukach
społecznych i humanistycznych. Badania nad dyskur-
sem i analizą dyskursu stają się coraz popularniejsze
wśród badaczy, także mediów, i wydaje się, że zainte-
resowanie nimi będzie raczej rosnąć niż się zmniejszać.
Celem tego artykułu było przedstawienie czytelnikowi
genezy tych badań i zarysowanie ogólnego ich szkicu.

____________
32 E. Laclau, Dyskurs, [w:] R.E. Goodin, P. Pettit (red.), Prze-

wodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 1998, s. 560.
33 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 905.
34 Ibidem, s. 905; R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Vie-

höver, op. cit., s. 12.
35 J. Szacki, op. cit., s. 906.

____________
36 R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehöver, op. cit., s. 12.
37 Ibidem, s. 11.

SEMIOLOGYAND DISCOURSE ANALYSIS IN COMMUNICATION STUDIES
Summary

My aim is to present the origin of the interest in discourse analysis in the contemporary humanities, particularly in
communication studies. This research field was greatly influenced by the critical theory established by Frankfurt
School. Structuralism, that is Ferdinand de Saussure’s structural linguistics, as well as Claude Lévi Strauss’s struc-
tural anthropology and Roland Barthes’s semiology also had a significant impact on discourse studies. In my article
I will discuss four main orientations in discourse studies, that is: discourse analysis, discourse ethics, discourse the-
ory and cultural discourse analysis.
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1. ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY
ROZWÓJ DÓBR MEDIALNYCH

Wraz z rozwojem technologicznym i zmianami w za-
chowaniach konsumentów zwiększa się coraz bardziej
liczba dóbr medialnych. Zjawisko to występuje przede
wszystkim w segmencie mediów elektronicznych. Przez
ilościowy i jakościowy rozwój dóbr medialnych nastę-
puje coraz lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów.
Właściciele grup medialnych natomiast, a także wy-
dawcy nawet pojedynczych tytułów prasowych, stacji ra-
diowych, telewizyjnych, zyskują coraz większe możli-
wości w zakresie strategii produktowych i uzyskiwania
efektów synergicznych, w obszarze wspomnianych dóbr.

Odnosząc się do powyższych zjawisk, przyjęto na-
stępujące założenia:

1. Ilościowy i jakościowy rozwój dóbr medialnych
jest korzystny dla konsumenta, gdyż zwiększają się
jego możliwości wyboru.

2. Obniża się bariera wejścia nowych podmiotów do
niektórych segmentów rynku medialnego (chodzi
tu zwłaszcza o segmenty: czasopism i internetowy).
Sprzyja to rozwojowi produktowemu i pluraliz-
mowi w mediach.

3. Zwiększa się rola marketingu na rynku prasowym.
W odniesieniu do coraz większej liczby dóbr me-
dialnych należy stosować odmienne strategie mar-
ketingowe.

Zarządzający środkiem przekazu może korzystać
z wielu możliwości kształtowania strategii produkto-
wych. Do jednej z najważniejszych należy zaliczyć seg-

mentację tematyczną dobra. Polega ona m.in. na takim
kształtowaniu struktury tematycznej, aby precyzyjnie
docierać do zakładanych grup docelowych reklamo-
dawców i konsumentów indywidualnych (ryc. 1).

W wyniku segmentacji tematycznej dobra tworzy się
profil programowy środka przekazu. Jest on wyzna-
czany pierwotnie przez misję, a następnie modyfiko-
wany przez grupy docelowe odbiorców i reklamodaw-
ców. Siła wpływu tych grup na profil programowy
może być różna. Niektóre środki przekazu kształtują
swój profil programowy w oparciu o grupy docelowe
odbiorców, w mniejszym stopniu dopuszczając wpływ

Ryszard Żabiński
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”

Wrocław

STRATEGIE PRODUKTOWE NA RYNKU MEDIALNYM

ABSTRAKT
W artykule przedstawiono sposoby kształtowania strategii produktowych przez firmy medialne (w tym zwłaszcza
strategię segmentacji tematycznej dóbr medialnych) w latach 2008-2010, a więc w okresie wyraźnego pogorszenia
czynników makroekonomicznych. Analizy najważniejszych tendencji na rynku medialnym, w układzie przedmio-
towym, dokonano na przykładzie segmentów: dzienników, czasopism, radiowego, telewizyjnego i internetowego.

SŁOWA KLUCZOWE: strategia, marketing mediów, produkt, rynek prasowy

Segmentacja
reklamodawców

Grupa docelowa
reklamodawców

Rynki docelowe
reklamodawców

Wartość
reklamowa

Profil
programowy Wizerunek

Grupa docelowa
odbiorców

Segmentacja
odbiorców

Misja

Rys. 1. Segmentacja tematyczna dobra medialnego.
Źródło: R. Niestrój, Reklama a marketing mediów, „Aida Media”
1995, nr 9.
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reklamodawców. Bardzo często jednak wpływ rekla-
modawców jest duży.

Umiejętność poruszania się w tych dwóch, często
sprzecznych uwarunkowaniach, określa strategię wejś-
cia środka przekazu na rynek, utrzymywania zdolności
konkurencyjnych, tworzenia przekazu medialnego.
Chodzi o to, aby określić, czy przekaz medialny ma być
bardziej ukierunkowany na odbiorców indywidualnych,
czy na reklamodawców.

Profil programowy wpływa na kształtowanie się wi-
zerunku środka przekazu na rynku. Z kolei, wizerunek
wpływa na wartość reklamową dobra medialnego. Jest
ona również kształtowana przez charakter i wielkość
grup docelowych odbiorców. Wartość reklamowa określa
zdolność dobra do pozyskiwania reklam i tym samym
ma wpływ na cenę powierzchni reklamowej.

Wpływy finansowe, uzyskiwane przez dobro, zależą
od wielkości grup docelowych, częstotliwości kupna
dobra, jak również jego ceny. Wpływy zależą też od war-
tości reklamowej środka przekazu. Wartość ta jest zna-
cząca, gdy, mimo relatywnie wysokich cen za reklamę,
dobro jest chętnie wykorzystywane jako nośnik rekla-
mowy. Najczęściej duża grupa docelowa odbiorców
i wysoka częstotliwość kupna środka przekazu przy-
ciąga do niego wielu reklamodawców.

W okresie słabszej koniunktury gospodarczej, spadku
popytu ze strony reklamodawców i konsumentów in-
dywidualnych, zarządzający środkami przekazu muszą
zdecydowanie modyfikować stosowane strategie seg-
mentacji dobra medialnego. Powyższy problem przed-
stawiono analizując sytuację w segmentach: dzienni-
ków, czasopism, radiowym, telewizyjnym i interneto-
wym w Polsce w czasie osłabienia koniunktury gospo-
darczej, w latach 2008-2010.

Duże wahania koniunktury w tym okresie odbiły się nie-
korzystnie na rynku reklamowym, a tym samym na sy-
tuacji firm medialnych. Zmuszone one zostały do rady-
kalnych zmian strategii marketingowych, w tym strategii
produktowych. W najtrudniejszym 2009 roku, w sytuacji
spadającego czytelnictwa prasy drukowanej, wydawcy
prasowi w sposób najbardziej znaczący od momentu upo-
wszechnienia w Polsce Internetu, zwiększyli swoją obec-
ność w sieci, tworząc tam nowe dobra medialne. W roku
2010, niektóre z tych produktów, np. telewizja interne-
towa, zaczęły się upowszechniać na coraz większą skalę.

2. SEGMENTACJA TEMATYCZNA
NA RYNKU PRASY DRUKOWANEJ

2.1. SEGMENT DZIENNIKÓW

W tab. 1 przedstawiono 9 największych w Polsce dzien-
ników pod względem przychodów z reklam w I półro-
czu 2010 r. i ich dynamikę w odniesieniu do I półrocza
2009. Przedstawiono również dane dotyczące sprze-
daży egzemplarzowej tych dzienników i jej dynamikę
we wspomnianych okresach.

Charakterystykę typów dzienników ze względu na
sposób i zakres przedstawiania poszczególnych tema-
tyk można przedstawić następująco:

a) dziennik opiniotwórczy („Gazeta Wyborcza”) –
przewaga tematyki politycznej, gospodarczej, dużo
tekstów śledczych, korespondencje wojenne;

b) dziennik opiniotwórczy/biznesowy („Rzeczpospo-
lita”, „Dziennik Gazeta Prawna”) – przewaga te-
matyki gospodarczej. Zajmuje ona jeden lub kilka
tzw. grzbietów. Pod pojęciem grzbietu należy ro-
zumieć wyodrębnioną część tytułu często druko-
waną np. na papierze innego koloru niż grzbiet

Dziennik

Wpływy reklamowe
w mln zł

Sprzedaż
w tys. egz. Typ dziennika

ze względu na tematykę
I półrocze 2010

Dynamika do
I półrocza 2009

(w %)
I półrocze 2010

Dynamika do
I półrocza 2009

(w %)
„Gazeta Wyborcza” 406,1 +2,65 343,3 –11,43 Opiniotwórczy

„Fakt” 106,8 +17,23 453,6 –4,51 Tabloid

„Rzeczpospolita” 88,5 +10,7 144,1 –1,63 Opiniotwórczy/biznesowy

„Dziennik Gazeta Prawna” 43,4 – 104,3 – Opiniotwórczy/biznesowy

„Super Express” 42,7 –2,3 186,1 –5,67 Tabloid

„Przegląd Sportowy” 20,7 +21,7 49,5 –12,67 Specjalistyczny

„Express Bydgoski” 20,4 +10,27 19,1 –8,42 Regionalny

„Głos Dziennik Pomorza” 18,4 +2,79 38,9 –12,64 Regionalny

„Dziennik Polski” 18,0 –10,5 38,3 –12,79 Regionalny

Tab. 1. Dzienniki o największych wpływach reklamowych w I półroczu 2010 r.

Źródło: Dane Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy
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podstawowy, który przeznaczony jest na najważ-
niejsze informacje, z reguły o charakterze politycz-
nym i społecznym;

c) tabloid – („Fakt”, „Super Express”) dominująca te-
matyka kryminalna, afery, skandale, specyficzny,
agresywny styl skierowany najczęściej przeciwko
politykom, wysokim urzędnikom, dużo informacji
o charakterze plotkarskim, rozrywkowym (tzw. soft
news);

d) dziennik regionalny – tematycznie pozycjonowany
między dziennikiem opiniotwórczym a tabloidem.
Głównym atutem jest lokalność informacji;

e) dziennik specjalistyczny – w całości poświęcony
jest jednej tematyce („Przegląd Sportowy”).

W analizowanym okresie sprzedaż egzemplarzowa
wszystkich typów dzienników zmniejszyła się od 1,63%
do 12,79% W największym stopniu zmniejszyła się
sprzedaż specjalistycznego „Przeglądu Sportowego”
(–12,67%) i opiniotwórczej „Gazety Wyborczej”
(–11,43%), a w najmniejszym tabloidów (–4,51 do
–5,67%).

W I półroczu 2010 roku zaczęły poprawiać się wskaź-
niki gospodarcze w polskiej gospodarce (wyższe tempo
przyrostu PKB, a w ślad za tym rosnąca wartość rynku
reklamowego). Jednak mimo to spadkowy trend czy-
telnictwa dzienników utrzymał się i w największym
stopniu dotyczył tytułów o tematyce opiniotwórczej
i specjalistycznej, w najmniejszym o tematyce uprosz-
czonej, charakterystycznej dla tabloidów.

W okresie dekoniunktury gospodarczej szczególnie
ważna była modyfikacja tematyczna dobra medialnego.
Dwa dzienniki („Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta
Prawna”) zostały spozycjonowane jako tytuły opinio-
twórczo-biznesowe. Zwłaszcza w przypadku „Dzien-
nika”, który do roku 2009 był tytułem opiniotwórczym
i przegrał bezpośrednią konkurencję z „Gazetą Wy-
borczą”, było to posunięcie niezbędne.

W nowym tytule „Dziennik Gazeta Prawna” wpro-
wadzono zmiany tematyczne – zlikwidowano tematykę
sportową i kulturalną, rozbudowując znacznie tematykę
gospodarczą. W tak samo spozycjonowanym dzienniku
„Rzeczpospolita”, z kolei, ograniczono tematykę regio-
nalną i zagraniczną, skupiono się za to na promocji do-
datku „Plus Minus” zawierającego unikatowe treści
z zakresu tematyki kulturalnej i społecznej. W ten spo-
sób próbowano się odróżnić od bezpośredniego konku-
renta – „Dziennika Gazety Prawnej”.

W „Gazecie Wyborczej” koncentrowano się na roz-
woju akcji społecznościowych (cykl artykułów o od-
chudzaniu, kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce).
W tabloidzie „Fakt” wprowadzono dodatek „Fakt Pie-
niądze”, a więc sięgnięto po niewykorzystywaną dotąd

tematykę gospodarczą. Wszystkie te działania wydaw-
ców dzienników ogólnopolskich zmierzały do precy-
zyjnego pozycjonowania tych dóbr medialnych w po-
szczególnych segmentach rynku dzienników oraz do
bardziej skutecznej walki o budżety reklamowe.

Wydawcy dzienników regionalnych konkurowali z wy-
dawcami dzienników ogólnopolskich na poszczegól-
nych rynkach regionalnych. Ich sytuacja w okresie spo-
wolnienia gospodarczego była niekorzystna. W tym
segmencie bowiem odnotowano duże spadki czytel-
nictwa. Czytelnictwo trzech najlepszych w Polsce, pod
względem wpływów reklamowych, dzienników regio-
nalnych („Ekspres Bydgoski”, „Głos Dziennik Pomo-
rza” i „Dziennik Polski”) zmniejszyło się w I półroczu
2010 roku, w odniesieniu do I półrocza 2009 roku,
o 8,42-12,79% W takiej sytuacji, wydawcy dzienników
regionalnych musieli w znacznym stopniu upowszech-
nić przekaz medialny w Internecie, a więc zaczęli two-
rzyć internetowe portale informacyjne. W ten sposób
wykazywano przed reklamodawcami, że wprawdzie
wystąpił znaczny spadek czytelnictwa wydań druko-
wanych, ale jednak zostało to zrekompensowane przez
wzrost oglądalności w sieci.

Zaczęto również w większym stopniu odwoływać się
do aktywności lokalnych społeczności. Polegało to m.in.
na zachęcaniu czytelników do oceny pracy samorzą-
dowców przez udział w plebiscytach organizowanych
przez redakcje. Nowatorskim rozwiązaniem było np.
drukowanie powieści kryminalnej w odcinkach i zwra-
canie się do czytelników, aby za pomocą SMS-ów wy-
bierali wątki do rozwinięcia.

Wpływy reklamowe większości analizowanych w tab. 1
dzienników zwiększyły się od 2,69% do 21,7%, zmniej-
szyły się jedynie w wypadku „Super Expresu” i „Dzien-
nika Polskiego”. Zmniejszające się czytelnictwo nie
zniechęciło zatem reklamodawców do kupowania po-
wierzchni reklamowej. Wydawcy dzienników niepo-
wodzenia na rynku czytelniczym rekompensowali wię-
kszymi wpływami z rynku reklamowego.

W krótkim czasie spadające czytelnictwo nie musi
oznaczać zmniejszenia wpływów reklamowych. W dłuż-
szych okresach prawdopodobieństwo wystąpienia ta-
kiej zależności zwiększa się, stąd też wydawcy ciągle
muszą stosować strategię segmentacji dóbr medialnych
po to, aby przeciwstawiać się tendencjom spadku czy-
telnictwa.

2.2. SEGMENT CZASOPISM

W wypadku czasopism, strategie segmentacji tema-
tycznej miały bardzo duże znaczenie. Wynikało to
z szybkiego rozwoju tego sektora rynku medialnego.
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Występuje w nim zjawisko fragmentacji, a więc zwięk-
szania liczby tytułów przy malejącym ich zasięgu.
W latach 1990-2008 liczba czasopism wzrosła z 3007
do 7013. Przy tak dynamicznym rozwoju konieczne
było poszukiwanie coraz to nowych tematyk i sposo-
bów ich przedstawienia, aby zaspokoić coraz bardziej
zróżnicowane potrzeby konsumentów. W tab. 2 przed-
stawiono wyniki czytelnictwa czasopism pogrupowa-
nych ze względu na przedstawianą tematykę. W pierw-
szych ośmiu miesiącach 2009 roku, w porównaniu z ta-
kim samym okresem roku 2010, jedynie dwa typy cza-
sopism (magazyny people i miesięczniki poradniko-
we) odnotowały wzrost sprzedaży. Wspomniany okres
(I-VIII 2009) był dla czasopism w Polsce najtrudniej-
szy, wtedy to wystąpił największy spadek tempa przy-
rostu PKB i czytelnictwa.

Wszystkie inne przedstawione w zestawieniu typy
czasopism odnotowały spadki sprzedaży. Gwałtowny
spadek sprzedaży tygodników poradnikowych (–50,57%)
wynikał z tego, że najwięksi wydawcy, tzn. wydawnic-
two Bauer i Edipresse Polska, w przekształcili swoje
tygodniki poradnikowe w dwutygodniki.

Dzięki takiemu zabiegowi ograniczono koszty (zwłasz-
cza papieru i druku), a część zaoszczędzonych pienię-
dzy postanowiono zainwestować w zwiększenie jakości
dwutygodnika (np. zwiększając jego objętość, a tym sa-
mym rozszerzając zakres poruszanej tematyki).

Wysokie spadki sprzedaży miesięczników kompute-
rowych (–34,81%) i dla rodziców (–8,93%) można
tłumaczyć silnym rozwojem tych tematyk w Internecie.

Z kolei, mniejsze zainteresowanie miesięcznikami wnę-
trzarskimi (–8,8%) wynikało z kryzysu na rynku miesz-
kaniowym w 2009 roku.

Stosowanie strategii segmentacji tematycznej po-
zwalało również wydawcom na odpowiednie pozycjo-
nowanie należących do nich czasopism. Przykładem
mogły być działania wydawnictwa G+J Polska w 2010
roku. Wydawca ten, tygodnik „Naj” przekształcił w mie-
sięcznik, a miesięcznik „Rodzice” w kwartalnik. Po-
nieważ wydawca miał w portfolio również miesięcznik
poradnikowy „Claudia”, wystąpiła obawa kanibaliza-
cji tego tytułu i miesięcznika „Naj”. W tej sytuacji wy-
stąpiła konieczność dalszej segmentacji tematycznej
w obszarze tematyki poradniczej – „Naj” został spozy-
cjonowany jako czasopismo dla młodych zabieganych
kobiet, a „Claudia” dla kobiet bardziej dojrzałych o usta-
bilizowanej sytuacji zawodowej.

Strategię segmentacji tematycznej na przykładzie wy-
dawcy Edipresse („Przyjaciółka”, „Viva” i in.) można
przedstawić następująco:

– 2007 r. wprowadzono dwutygodnik „Party Życie
Gwiazd” (tytuł okazał się finansowym sukcesem
wydawcy),

– 2008 r. sprzedano tygodnik opinii „Przekrój” (nie
pasował do portfolio Edipresse, ponadto spowol-
nienie gospodarcze wpłynęło niekorzystnie na czy-
telnictwo prasy opiniotwórczej). Kupiono także
pismo poradnicze „Pani Domu”.

– 2009 r. „Przyjaciółka” z tygodnika została prze-
kształcona w dwutygodnik (zmniejszenie częstotli-
wości pozwoliło na zwiększenie objętości i obni-
żenie ceny). Objętość zwiększono ponaddwukro-
tnie do 80 stron, cenę obniżono ze 1,7 zł do 99 gro-
szy. W ten sposób dokonano ucieczki z trudnego
segmentu tygodników.

Efekty powyższych działań, w zakresie segmentacji te-
matycznej, były nadspodziewanie dobre. W 2008 r., przed
zmianami, sprzedaż „Przyjaciółki” wynosiła 278 tys. egz.,
po przekształceniu w dwutygodnik najpierw zwiększyła
się do 600 tys. egz., a potem spadła do 480 tys. egz.

Precyzyjna segmentacja tematyczna pozwalała rów-
nież wydawcom na znalezienie atrakcyjnych nisz ryn-
kowych i umieszczenia w nich nowych czasopism.
W ostatnich latach nisze takie udawało się znaleźć
zwłaszcza w obszarze tematyki lifestylowej, a więc do-
tyczącej nowoczesnych stylów życia. Przykładem uda-
nego przedsięwzięcia mogło być stworzenie, przez pry-
watnego polskiego wydawcę, czasopisma publicystycz-
no-lifestylowego „Malemen”. Czasopismo zaadreso-
wano do mężczyzn z klasy średniej plus. Powodzeniem
również skończyło się wprowadzenie na rynek kwar-
talnika „Gaga” adresowanego dla wielkomiejskich ro-

Typ
czasopisma

Sprzedaż
Dynamika

w %I-VIII 2008
w mln zł

I-VIII 2009
w mln zł

Magazyny people 15,3 22,7 47,92
Miesięczniki poradnikowe 17,1 19,7 15,01

Miesięczniki luksusowe
dla kobiet 9,1 9 –0,84

Tygodniki opinii z przedru-
kami i tygodniki katolickie 34,1 33 –3,21

Miesięczniki o zdrowiu 2,2 2,1 –5,07

Miesięczniki wnętrzarskie 2,7 2,5 –8,8

Miesięczniki dla rodziców 5,2 4,7 –8,93

Miesięczniki dla mężczyzn 2,5 1,9 –22,81

Miesięczniki komputerowe
i o grach 4,3 2,8 –34,81

Tygodniki poradnikowe 45,1 22,3 –50,57

Tab.2. Sprzedaż egzemplarzowa w segmencie czasopism w okresie
I-VIII 2008 i 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Kon-
troli i Dystrybucji Prasy
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dziców. Warto zaznaczyć, że takie tytuły powstawały
w sytuacji spadku czytelnictwa prasy drukowanej. Klu-
czem do sukcesu okazały się właśnie niezagospodaro-
wane nisze czytelnicze.

3. SEGMENTACJA TEMATYCZNA
MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

3.1. SEGMENT INTERNETOWY

Właściciele mediów elektronicznych szczególnie in-
tensywnie wykorzystywali, zwłaszcza w okresie spo-
wolnienia gospodarczego, strategie segmentacji tema-
tycznej. Największy zasięg dobra medialne uzyskiwały
w sektorze internetowym. W 2009 r. siedmiu najwięk-
szych w Polsce nadawców internetowych miało od 16,1
mln (Grupa Gogle) do 10,6 mln użytkowników1. Możli-
wości segmentacji tematycznej dobra medialnego
w sektorach mediów elektronicznych (sektory: interne-
towy, telewizyjny i radiowy) polegały na:

– modyfikacji tematycznej dobra,
– rozwoju komunikacji dwustronnej z odbiorcą,
– upowszechnianiu nowych form komunikacji,
– wprowadzaniu zmian technologicznych zwiększa-

jących atrakcyjność przekazu medialnego i tworzenia
nowych kanałów dystrybucji dla dóbr medialnych.

Z rozwojem komunikacji dwustronnej z odbiorcą
mamy do czynienia we wszystkich sektorach rynku me-
dialnego, jednak największe możliwości w tym zakresie
występują w wypadku portali internetowych. Media
elektroniczne upowszechniały również nowe formy ko-
munikacji. Polegały one m.in. na tym, że odbiorcy za-
częli wykorzystywać media elektroniczne (portale inter-
netowe) do kontaktu pomiędzy sobą. Na tej zasadzie roz-
winęły się portale społecznościowe (social media), które
szybko zdobyły bardzo duże grupy odbiorców. Dodat-
kowym atutem takich portali było również to, że ich kon-
tent tworzyli sami internauci (tzw. samozaopatrzenie).

W segmencie mediów elektronicznych w największym
stopniu upowszechniano nowe rozwiązania technolo-
giczne zwiększające atrakcyjność przekazu i stwarzające
szanse rynkowe dla nadawców. Chodzi tu m.in. o zapo-
czątkowanie rozwoju telewizji internetowej i tym samym
coraz bardziej powszechne wykorzystywanie Internetu
jako dodatkowego kanału dystrybucji dla wszystkich
uczestników strony podażowej rynku medialnego.

Opisane wyżej, specyficzne właściwości dóbr z seg-
mentu mediów elektronicznych (możliwość rozwoju
komunikacji dwustronnej, komunikacja pomiędzy od-
biorcami za pośrednictwem mediów, kształtowanie

przekazu medialnego przez samych odbiorców itp.)
w znacznym stopniu rzutowały na kształtowanie pod-
stawowego atrybutu segmentacji tematycznej, jakim
jest modyfikacja tematyczna dobra medialnego.

Dla przykładu, najpopularniejsze kategorie tematyczne
w segmencie internetowym przedstawiono w tab. 3.

Największą popularnością cieszyły się kategorie te-
matyczne o charakterze rozrywkowym, lifestylowym
i specyficzne dla internetowego środka przekazu (wy-
szukiwarki, katalogi, nowe technologie, e-commerce).

Analizując nadreprezentatywność tematyczną w In-
ternecie, można zauważyć:

a) zróżnicowanie zainteresowań odbiorców: ze wzglę-
du na płeć, np. w kategorii erotyka (64,03% od-
biorców stanowili mężczyźni), motoryzacja (57,47%
– mężczyźni), sport (56,01% – mężczyźni), pub-
liczne (53,59% – kobiety), praca (52,64% – ko-
biety),

b) zróżnicowanie zainteresowań odbiorców: ze wzglę-
du na wiek: najmłodsi (firmowe – 11,33%), 25-34
lata – praca (31,35%), budownictwo i nierucho-
mości (29,19%), 45-54 lata, oraz powyżej 55 lat –
biznes, budownictwo, nieruchomości,

c) zróżnicowanie zainteresowań odbiorców ze wzglę-
du na wykształcenie: po maturze – praca 46,04%),
budownictwo i nieruchomości (45,03%), wyższe
– publiczne (24,57%), biznes, finanse, prawo
(24,11%)2.

W segmencie internetowym powstawało wiele no-
wych rodzajów dóbr medialnych. Jednym z najpopu-
larniejszych okazało się wideo w Internecie. Segmen-
tacja tematyczna tego dobra w dużej mierze dokony-
wana była przez samych odbiorców. Okazało się bo-
wiem, że najpopularniejszymi serwisami wideo w In-
ternecie były właśnie te tworzone przez samych inter-
nautów. Oprócz tego oferta tematyczna takich serwi-

____________
1 Źródło: Na podstawie badań Megapanel PBI/Gemius z listopada

2009 roku.

____________
2 Polskie Badania Internetu, Internet 2010, dodatek do miesięcz-

nika „Press” 2010, nr 21, marzec, s. 26-27.

Liczba
użytkowników

w mln
Kategorie tematyczne

15-20 Kultura i rozrywka, społeczności, wyszukiwarki
i katalogi, nowe technologie, styl życia

10-15 Firmowe, informacja i publicystyka,
e-commerce, edukacja, biznes, finanse, prawo

5-10
Sport, motoryzacja, mapy i lokalizatory,
publiczne, turystyka, erotyka, budownictwo
i nieruchomości, praca.

Tab. 3. Najpopularniejsze kategorie tematyczne w Internecie

Źródło: Polskie Badania Internetu, Internet 2010, dodatek do mie-
sięcznika „Press” 2010, nr 21, marzec, s. 26-27.
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sów obejmowała produkcje telewizyjne oraz wypoży-
czalnie filmów.

3.2. SEGMENT TELEWIZYJNY

W segmencie telewizyjnym charakterystyczne było zja-
wisko spadku oglądalności głównych stacji. W 2009 r.
ich udziały rynkowe oraz dynamika, w stosunku do
roku 2008, przedstawiały się następująco: TVP1 –
21,42% (spadek oglądalności o 8,2%), TVP 2 – 15,21%
(spadek o 9%), Polsat – 14,8% (spadek o 5,1%), TVN
– 13,93% (spadek o 7%)3.

Tak znaczne zmniejszanie udziałów rynkowych było
konsekwencją silnego rozwoju kanałów tematycznych
oraz przepełnienia programów głównych stacji telewi-
zyjnych reklamami. W takiej sytuacji jednym z nad-
rzędnych celów strategicznych nadawców telewizyj-
nych, w analizowanym okresie, była obrona przed dal-
szym spadkiem oglądalności głównych stacji. Należało
zatem dokonać dalszych modyfikacji tematycznych
tych dóbr medialnych. Polegały one ograniczaniu pub-
licystyki (ta tematyka w coraz większym stopniu była
przenoszona do kanałów informacyjnych) oraz rozwoju
programów rozrywkowych, w tym produkcji seriali itp.
Zjawisko tabloidyzacji głównych stacji telewizyjnych
uległo więc nasileniu.

3.3. SEGMENT RADIOWY

W segmencie radiowym strategie segmentacji tema-
tycznej sprowadzały się przede wszystkim do precy-
zyjnego formatowania muzycznego. Wybór i modyfi-
kacja formatu muzycznego mają znaczenie strategicz-
ne, gdyż w największym stopniu wpływają na liczeb-
ność i charakter grup docelowych odbiorców. Dwie naj-
większe stacje radiowe na rynku

RMF FM i Radio Zet miały taki sam format mu-
zyczny AC (Adult Contemporary), a więc grały naj-
większe przeboje, a ich głównymi grupami docelowymi
były osoby w wieku 25-45 lat. W stacjach ponadregio-
nalnych, ze względu na niską słuchalność, nie przekra-
czającą procenta, stosowano niszowe formaty, np. RMF
Clasic – muzyka poważna i filmowa. Stacje sieciowe
natomiast, które mają o wiele większy zasięg, wyko-
rzystywały cztery główne formaty: CHR (Contempo-
rary Hits Radio – najnowsze przeboje), oldies – prze-
boje dla starszych grup odbiorców, soft AC i rock.

Mimo niekorzystnych czynników makrootoczenia,
rynek medialny w Polsce, w układzie przedmiotowym,

w latach 2009-2010, charakteryzował się silnym roz-
wojem. Powstawało wiele nowych dóbr medialnych,
zwłaszcza w segmencie internetowym. Zarządzający
mediami tworzyli wiele nowych dóbr w różnych seg-
mentach rynku po to m.in. aby powstrzymać spadające
czytelnictwo, słuchalność, oglądalność, a także two-
rzyć, poprzez rozbudowę i różnicowanie portfolio pro-
duktowego, coraz bardziej atrakcyjną ofertę dla rekla-
modawców.

4. KRYTERIA OPISU DOBRA MEDIALNEGO

Stosowanie strategii segmentacji tematycznej wymaga
precyzyjnego opisu charakteru dobra medialnego, co jest
pomocne przy jego pozycjonowaniu na rynku i kształto-
waniu portfolio produktów w ramach grupy medialnej.
Za pomocą przedstawionych w tab. 4 kryteriów można
opisać charakter każdego dobra medialnego.

Kryteria 1-3 określają, w jakim segmencie rynku me-
dialnego znajduje się dane dobro (produkt/usługa), 4-6
dotyczą przekazu medialnego, 7-8 opisują charakter
grupy docelowej i sposób komunikacji z odbiorcami, 9
określa koszt przekazu, 10-11 inne cechy dobra, w tym
powiązanie z pozostałymi produktami, 12-13 zewnętrzne
wpływy reklamodawców i innych grup, w tym polity-
ków, na dobro.

Dobro medialne może być produktem lub usługą. Ga-
zety i czasopisma ze względu na swój materialny cha-
rakter są produktami, programy radiowe, telewizyjne,
portale internetowe możemy natomiast zakwalifikować
jako usługi medialne.

Podstawowe segmenty rynku medialnego to: prasa
drukowana płatna i bezpłatna, radio, telewizja i Inter-
net. Znajdujące się tych segmentach dobra mogą być
precyzyjniej pozycjonowane, np. w segmencie prasy
drukowanej wyróżniamy dzienniki, a w tym: dzienniki
opiniotwórcze, opiniotwórczo-biznesowe, specjalis-
tyczne, tabloidy, popularne. Wraz z rozwojem rynku me-
dialnego poszczególne segmenty mają coraz mniejszy
zasięg, co umożliwia precyzyjniejsze pozycjonowanie
tytułu. Strategiczne decyzje odnośnie do produktu po-
legają na takim kształtowaniu struktury tematycznej,
aby w jak najlepszy sposób dotrzeć do grup docelo-
wych. Przez znaczną modyfikację struktury tematycz-
nej można spozycjonować dobro w nowym segmencie.

Z punktu widzenia marketingu, istotne jest dokładne
zrozumienie istoty danego dobra. Jeżeli np. mamy do
czynienia z dziennikiem opiniotwórczym, to determi-
nuje to stosowanie instrumentów marketingowych.
Wiadomo bowiem, jak taki produkt powinien być
ukształtowany w sensie merytorycznym, jakie treści
medialne powinien zawierać i do kogo powinny one

____________
3 TNS OBOP. Dane z elektronicznego pomiaru widowni telewi-

zyjnej, na próbie 3042 osób powyżej 4. roku życia.
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być adresowane. To samo dotyczy ceny, dystrybucji
i promocji.

Dobro medialne może też mieć charakter samodzielny
i może być częścią większego dobra. Przykładem samo-
dzielnego produktu jest gazeta codzienna, a niesamo-
dzielnego np. serwis informacyjny w telewizji. W obydwu
przypadkach mamy do czynienia z oddziaływaniem in-
strumentów marketingowych. Serwis informacyjny w te-
lewizji musi być w odpowiedni sposób kształtowany, ma
swoją treść, którą jest przekaz medialny oraz „opakowa-
nie”, czyli ramówkę określającą warunki tego przekazu.
Ta usługa ma swoją cenę, jest nią cena reklam sprzeda-
wanych bezpośrednio przed i po programie. Można też,
w tym przypadku, mówić o odrębnej promocji, ale np.
dystrybucja jest taka sama, jak w wypadku innych usług
medialnych, nadawanych w ramach tej samej stacji.

Większość dóbr medialnych dotyczy rzeczywistych
wydarzeń, niektóre jednak z nich np.: kanały filmowe
stacji telewizyjnych, słuchowiska radiowe itp. przed-
stawiają fikcję. Dobra te z reguły mają charakter roz-
rywkowy. W niektórych wypadkach próbuje się łączyć
fikcję z rzeczywistością w celu uzyskania rozrywko-
wego charakteru przekazu i tym samym zwiększenia
zasięgu dobra. Najczęściej postępują tak wydawcy tab-
loidów (tzw. dzienników brukowych).

Kształtując strukturę tematyczną dobra medialnego,
wydawca stara się dotrzeć do zakładanych grup doce-

lowych. Jeżeli zależy mu na osiągnięciu dużego za-
sięgu, wówczas powinien rozwijać przekaz o charakte-
rze rozrywkowym, poradniczym, plotkarskim (tzw. soft
newsy). Z kolei, przekaz opiniotwórczy charaktery-
zujący się rozbudowaną tematyką polityczną, ekono-
miczną, wykorzystywaniem dziennikarstwa śledczego
i wojennego, ma nieco mniejszy zasięg oddziaływania.
Dobro wreszcie ma charakter niszowy, najczęściej
wtedy gdy rozwija przekaz specjalistyczny.

Wydawca powinien również określić charakter ko-
munikatu z odbiorcą. W celu zwiększenia lojalności od-
biorcy należy rozwijać komunikację dwustronną, czyli
dążyć do tego, aby dobro miało jak najbardziej inte-
raktywny charakter. Rozwój komunikacji dwustronnej
polega na stworzeniu odbiorcom możliwości kształto-
wania zawartości merytorycznej dobra. W największym
stopniu strategie takie stosowane są w segmencie in-
ternetowym (portale, których kontent tworzony jest
przez internautów, np. nasza-klasa.pl czy Youtube uzys-
kują bardzo wysoką oglądalność).

Ważny dla wydawcy jest koszt przekazu medialnego.
W wypadku prasy drukowanej o tym decyduje: obję-
tość tytułu, częstotliwość oraz nakłady na jakość prze-
kazu, co jest związane z jego charakterem (np. prze-
kazy opiniotwórczy, specjalistyczny wymagają więk-
szych nakładów niż przekaz popularny czy rozryw-
kowy). Wydawca chcąc ograniczyć koszty przez zmniej-

Kryteria oceny dobra medialnego Warianty

1. Charakter dobra Produkt/usługa

2. Segment rynku medialnego Prasa drukowana płatna / prasa drukowana bezpłatna /radio / telewizja /
Internet

3. Typ dobra (dalsza segmentacja typologiczna) Np. dziennik opiniotwórczy, dziennik regionalny, serwis informacyjny
w telewizji, internetowy portal informacyjny, tygodnik poradnikowy itp.

4. Charakter tematyczny Opiniotwórczy / popularny / bulwarowy / rozrywkowy / specjalistyczny

5. Struktura tematyczna Udziały poszczególnych tematyk i rodzajów dziennikarstwa w przekazie
medialnym

6. Samodzielność Samodzielny / część większego produktu

7. Czy dotyczy rzeczywistości, czy przedstawia fikcję Prawda/fikcja

8. Charakter grupy docelowej Duży zasięg / niszowa

9. Charakter komunikacji z odbiorcą Jednostronna/dwustronna/ wpływ odbiorcy na tworzenie przekazu

10. Koszt przekazu medialnego Częstotliwość, objętość, nakłady na jakość

11. Powiązanie z produktami technologicznymi
(dotyczy zwłaszcza mediów elektronicznych) Występuje/nie występuje

12. Wpływ reklamodawców Ścisła współpraca, ciekawe przedsięwzięcia / product placement/ związek
czysto handlowy / ukryte finansowanie

13.Wpływ polityków Duży/ograniczony

14. Potencjał rynkowy dobra Zasięg, wpływ na zmiany na rynku medialnym

Tab. 4. Kryteria opisu dobra medialnego

Źródło: Opracowanie własne.
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szenie częstotliwości, tym samym zmienia również seg-
ment rynku medialnego (np. dziennik zostaje tygodni-
kiem, czy tygodnik – dwutygodnikiem). Rozwiązanie
takie jest często stosowane przez wydawców. Dzięki
ograniczeniu kosztów można część zaoszczędzonych
środków przeznaczyć na rozwój danego dobra w no-
wym segmencie i tym samym zapewnić mu korzyst-
niejszą pozycję rynkową.

Niektóre dobra medialne są ściśle powiązane z pro-
duktami technologicznymi i właściwie nie mogą bez nich
istnieć. Co więcej, rozwój tych produktów technologicz-
nych warunkuje rozwój danego dobra medialnego. Do-
tyczy to takich usług medialnych, jak: telewizja w od-
biorczych urządzeniach przenośnych (np. w telefonach
komórkowych), radio satelitarne itp. Ważne jest też okreś-
lenie charakteru grupy docelowej, do której trafia dobro
medialne, i kontaktu z odbiorcą. W wypadku mediów
elektronicznych, komunikacja z odbiorcą jest łatwiejsza
i łatwiej jest realizować strategie współpracy z odbiorcą
i umożliwić mu wpływ na treść przekazu medialnego.

Należy również określić, jaki jest wpływ polityków
i reklamodawców na dany produkt. Niektórymi dobrami
medialnymi politycy są szczególnie zainteresowani
i starają się na nie wywierać duży wpływ tak, aby
działały one zgodnie z ich interesami. Możemy tu zali-
czyć media głównego nurtu, a więc o największym za-
sięgu i najbardziej opiniotwórcze. Chodzi tu m.in. o ser-
wisy informacyjne w telewizji i radiu, największe dzien-
niki opiniotwórcze itp. Na wiele produktów i usług me-
dialnych jednak politycy nie mają żadnego wpływu.

Wpływ reklamodawców wynika z przyjętej strategii
marketingowej przez środki przekazu. Może ona zakła-
dać ścisłą współpracę z reklamodawcami, polegającą
np. na modyfikowaniu przekazu medialnego, zgodnie
z interesami reklamodawców. Niekiedy może też wy-
stępować ukryte finansowanie środka przekazu przez
zleceniodawców ogłoszeń. Sytuacja taka występuje
w wypadku małych gazet lokalnych, które np. są w nie-
formalny sposób powiązane z przedstawicielami władz
samorządowych.

Wydawca powinien również określić potencjał ryn-
kowy danego dobra. Pod uwagę należy wziąć dwa wy-
miary: zasięg dobra w segmencie (niszowy lub duży)

i zmiany, jakie dobro dokonuje w segmencie (niewiel-
kie, duże). Pod pojęciem dużych zmian należy rozu-
mieć np. gwałtowny wzrost popytu na dobro i tym sa-
mym zmniejszenie popytu na dobra konkurencyjne.
W wyniku takiej analizy można wyodrębnić cztery ka-
tegorie dóbr medialnych:

a) dobra o małym zasięgu, zmieniające segment rynku
medialnego w niewielkim stopniu (np. prasa lo-
kalna),

b) dobra o wielkim zasięgu, dokonujące niewielkich
zmian w segmencie (np. główne dzienniki opinio-
twórcze),

c) dobra o niewielkim zasięgu i wpływające, w spo-
sób istotny, na zmiany w segmencie (np. telewizja
internetowa),

d) dobra o wielkim zasięgu, dokonujące wielkich zmian
w segmencie (radio satelitarne, internetowe serwisy
społecznościowe, serwisy wideo w Internecie.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono, w jaki sposób menedżero-
wie mediów kształtowali strategie produktowe, w tym
strategie segmentacji tematycznej, w okresie deko-
niunktury gospodarczej w latach 2008-2010. W seg-
mencie prasy drukowanej odnotowano w tym czasie
wyraźny spadek czytelnictwa, co zmusiło wydawców
do zintensyfikowania takich strategii. Konieczne było
poszukiwanie coraz to nowych tematyk i sposobów ich
przedstawienia, tak aby zaspokoić coraz bardziej zróż-
nicowane potrzeby konsumentów.

W segmencie mediów elektronicznych, możliwości
segmentacji tematycznej polegały na: modyfikacji te-
matycznej dobra, rozwoju komunikacji dwustronnej
z odbiorcą, upowszechnianiu nowych form komunika-
cji, wprowadzaniu zmian technologicznych zwięk-
szających atrakcyjność przekazu medialnego i tworze-
nia nowych kanałów dystrybucji dla dóbr medialnych.

W artykule przedstawiono również kryteria opisu
dobra medialnego. Może on być wykorzystany przy
stosowaniu segmentacji tematycznej dobra jego pozy-
cjonowaniu na rynku i kształtowaniu portfolio produk-
tów w ramach grupy medialnej.
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PRODUCT STRATEGIES IN THE MEDIA MARKET
Summary

The article presents the methods of creating the product strategies by media companies (particularly thematic strat-
egy of media goods) between 2008 and 2010. It was the period when macro-economic factors were deteriorating. The
analysis (in the objective system) of the most important trends on the market media was illustrated with the exam-
ple of journal segment, radio segment, television segment and Internet segment.
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W odniesieniu do medialnego rynku współczesnych ga-
zet i czasopism zapewne już wkrótce okaże się, czy
Wolfgang Riepl miał rację, głosząc teorię nieśmiertel-
ności mediów, według której żaden kolejny środek
przekazu nie może całkowicie zastąpić poprzedniego1.
Jak twierdzą eksperci medialni, granice pomiędzy wy-
dawnictwem gazetowym, magazynowym, magazynem
sieciowym, formatem telewizyjnym, audycją radiową,
portalem internetowym lub telefonii komórkowej już
się zacierają. Nakładcom i wydawcom chodzi przede
wszystkim o rozpowszechnianie swoich treści – teks-
tów, zdjęć, grafiki, filmów, audycji. Branża wydawni-
cza koncentruje się więc na swojej kluczowej działal-
ności – dziennikarstwie i dystrybucji treści redakcyj-
nych.

Zmiany w świecie mediów pokazują, że zmienił się
również sposób czytania. Czytelnik może, a nawet musi,
rozwinąć inne formy aktywności, aby móc posługiwać
się nowymi zdobyczami medialnymi. Następuje tu de-
cydująca zmiana paradygmatów medialnego świata ko-
munikacji. Czytelnik jest coraz mniej pasywnym od-
biorcą, na jakiego nastawione były klasyczne media
drukowane. Aktualnie staje się on coraz bardziej ak-
tywnym użytkownikiem – „userem” – również słowa
drukowanego w gazetach i czasopismach. Czytanie
zmienia się jako część naszego kulturowego bytu i spo-
sobu zdobywania informacji. Aby nowy czytelnik, o bar-
dziej konkretnych celach, dalej sięgał po produkt dru-
kowany musi się zmienić także klasyczna rola nadawcy.

Na rynku prasowym na pewno daje się zauważyć
pogłębiający się zwrot, odejście od jednolitego pro-
duktu w milionowych nakładach i podążanie w kie-
runku spersonalizowanego i zindywidualizowanego
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DESIGN I REDESIGN WSPÓŁCZESNEJ PRASY.
ZARYS PROBLEMATYKI

ABSTRAKT
Współczesny rynek mediów ulega największej przemianie w swojej historii. Gazety i czasopisma, jako media dru-
kowane, są pod olbrzymią presją mediów elektronicznych i internetowych. Internet wpływa na design tradycyjnej
formy drukowanej prasy, na jej layout, grafikę i typografię. Zmiany zachodzące w graficznym i typograficznym
kształtowaniu gazet i czasopism są zauważalne od dawna, szczególnie od roku 1970, ale masowe przekształcanie –
totalny redesign – należy datować od przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych do dnia dzisiejszego.
Podstawowe zasady współczesnego designu prasy stanowią: czytelność, tradycja, funkcjonalność, kontrast, siła.
Rozpoznawalność i czytelność pism drukarskich, wyodrębnianie i akcentowanie pismem poszczególnych części in-
formacyjnych, uwarunkowane wielowiekową tradycją, są podstawą projektowania każdego tytułu prasowego. Kon-
strukcja stron zdecydowanej większości periodyków jest kształtowana za pomocą siatki modularnej, tzw. gridu. Sys-
tem pionowych i poziomych linii gridu tworzy modularne podziały, umożliwiające spójne, racjonalne, logiczne i ko-
munikatywne uporządkowanie materiału typograficznego oraz ilustracyjnego.
Współczesny design i redesign prasy jest integralnym elementem kształtowania organizacji i struktury tytułów pra-
sowych. Jest niezbędnym czynnikiem tworzącym markę danego tytułu prasowego. Sukces osiągają gazety i czaso-
pisma, które dostosowują się do czytelnika, dostarczają ciekawych informacji i pomysłowo kształtują całą swoją
szatę graficzną – wydania drukowanego, internetowego i wszystkich dodatków.

SŁOWA KLUCZOWE: media, prasa, Internet, dziennikarstwo, design, redesign, grafika, typografia
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produktu adresowanego. Czytelnik nadal sięga i z pew-
nością będzie sięgał po swoją gazetę codzienną, będzie
jej wierny z powodu jej tożsamości oraz stylu, do któ-
rego się przyzwyczaił. Ale będzie też coraz bardziej po-
szukiwał informacji indywidualnych, będzie domagał
się swojej „osobistej” informacji wplecionej w całość
produktu, jakim jest gazeta.

„Jakie możliwości indywidualizacji mają gazety co-
dzienne? Czy są to specjalnie dołączone informacje do-
stosowane do profilu pojedynczego czytelnika, czy też
specjalne dodatki dla całych grup czytelników, lub czy
w przyszłości możliwe będzie przez gwałtowny postęp
technologiczny w dziedzinie druku cyfrowego wytwo-
rzenie indywidualnego egzemplarza gazety dla wąskiego
kręgu czytelników?”2

Na powyższe pytania Wernera Sobotki, profesora
Wyższej Szkoły Nauk Poligraficznych w Wiedniu, za-
dane w 2000 roku, na razie nie ma odpowiedzi w prak-
tyce. Pomimo gwałtownego rozwoju technologii poli-
graficznej, w tym druku cyfrowego, powielanie tytułów
w bardzo małych nakładach nie jest możliwe. Barierę
stanowią wszystkie konieczne do wykonania czynności
zarówno przed drukiem (prepress), jak i po (postpress),
stanowiące stosunkowo zaawansowane prace introliga-
torskie. Dodatkowo jest to nie tylko nieopłacalne eko-
nomicznie, ale właściwie uniemożliwiające sensowną
dystrybucję. Nie wyklucza to rzecz jasna tworzenia
wielu tytułów specjalistycznych o stosunkowo małym
nakładzie. Prawdziwa personalizacja jest obecnie mo-
żliwa jedynie w mediach cyfrowych.

Gazety i czasopisma są wydawnictwami pozostają-
cymi pod olbrzymią presją mediów elektronicznych
i internetowych. To m.in. Google określa, jakie modele
biznesowe i content są do dyspozycji branży poligra-
ficznej. Przepływ informacji podwaja się średnio co
cztery lata, a ten związany z treściami cyfrowymi – na-
wet co półtora roku. Rozwój ten wskazuje, że to właś-
nie informacja jest podstawowym produktem, który de-
terminuje „byt rynkowy”. Perspektywy wskazują, że
w przyszłości gazety i czasopisma mogą stać się bez-
użyteczne dla reklamodawców i będą musiały zmienić
swoją strategię z „business to business” na „business to
customer”. To nie reklamy i ogłoszenia decydują o rynku
wydawniczym, tylko czytelnik, prawdziwy konsument,
który chciałby odkryć lub poszerzyć swoją wiedzę
i w tym celu sięgnie po czasopismo3.

Współcześnie nie występuje już problem braku in-
formacji, ale problemem jest jej odnalezienie i prze-

tworzenie. Zadaniem współczesnych mediów, a wśród
nich gazet i czasopism, będzie więc również, poza do-
starczaniem informacji, ich selekcja i personalizacja.
Rozpowszechnienie nauki, wiedzy, technologii, umie-
jętności, ich szybki rozwój i dostępność za pośrednic-
twem Internetu, innych sieci oraz innych mediów, w re-
zultacie paradoksalnie implikuje analfabetyzm funk-
cjonalny. Przeciętny użytkownik potrafi posługiwać się
z łatwością komputerem, z szybkością właściwą tym
urządzeniom porusza się po ogromnej liczbie różnych
portali i… pozostaje bezradny wobec wyświetlanych
na monitorze informacji. Nie potrafi ich opracować,
usystematyzować w potrzebnym porządku, zanalizo-
wać, porównać i wyciągnąć z nich wnioski, a zatem je
przetworzyć, co stanowi niezbędny czynnik rozwoju in-
telektualnego.

Zmiany zachodzące na medialnym rynku prasy w skali
całego świata są częstym tematem dyskusji wielu spe-
cjalistów. Przewodniczący International Newspaper
Marketing Association w Europie Olivier Bonsart na
Międzynarodowej Konferencji Praktyków Rynku Pra-
sowego w Warszawie w 2007 roku podsumował swoją
analizę rynku medialnego w następujący sposób: „Prasa
nie umiera, lecz przeżywa największą przemianę w swo-
jej historii. Spadają nakłady, ale przybywa nam czytel-
ników, spada liczba zatrudnionych dziennikarzy, ale co-
raz częściej zawartość gazety dostarczają czytelnicy”4.

Branżę wydawniczą Bonsart porównał do przemysłu
fonograficznego. Obie branże polegają głównie na jed-
nym produkcie – gazecie albo płycie kompaktowej.
Struktura tych produktów jest bardzo podobna. Jedna
lub dwie dobre piosenki, tzw. hity, potrafią udźwignąć
sprzedaż albumu, a kilka dobrych artykułów może
sprzedać gazetę. Obie branże szeroko wykorzystują
także różne dodatki, np. drukowane albumy dołączane
do płyty mają ten sam cel, co płyty muzyczne dołączane
do gazet. W przemyśle fonograficznym zyski przynoszą
artyści, a w prasowym dziennikarze. Należy zatem zre-
definiować produkt, który oferuje się czytelnikom. Wy-
dawca nie może postrzegać swojego tytułu jedynie jako
medium drukowanego, współcześnie musi traktować
gazetę jak markę z odpowiednim dla niej miejscem na
rynku.

Właściwym rozwiązaniem aktualnych problemów
medialnych jest przede wszystkim absolutna koniecz-
ność funkcjonowania gazety lub czasopisma w wersji
zarówno drukowanej, jak i cyfrowej. Tylko ta druga bo-
wiem może być z łatwością personalizowana, jak np.
przeglądarka Google Chrome, która może regularnie
wyświetlać dowolnie wybrane działy tematyczne, inte-

____________
2 W. Sobotka, Masowy produkt z klasą, „Print & Publishing”

2000, nr 44, s. 8.
3 W. Sobotka,  owy wymiar mediów, „Print & Publishing” 2010,

nr 153, s. 8-9.
____________

4 www.rynekprasowy.pl/gazety-sa-wieczne/
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resujące odbiorcę, np. gospodarka, technologia, nauka,
rozrywka, sport. Żywotność gazet i czasopism uza-
leżniona jest w decydującej mierze od ich zdolności in-
tegracji z mediami cyfrowymi. Klienci medialni na co
dzień przebywają w otoczeniu multimediów i korzys-
tają z informacji przekazywanych w formie ekranu i za-
drukowanych stron. Odpowiadający na to zapotrzebo-
wanie wydawcy dbają, by zainteresować swoich klien-
tów obydwiema formami publikacji i ukazać ich zalety.
Gazeta drukowana, która stanowi zamkniętą całość, jest
w stanie zamieścić tylko pewną ograniczoną liczbę
wierszy tworzących informacje. Może jednak odnieść
swoich czytelników do lektury stron internetowych, na
których opublikowana jest ta sama informacja w wersji
rozszerzonej.

Dla gazet codziennych istnieją więc dwie podsta-
wowe możliwości rozwoju i osiągnięcia nowej pozycji
w świecie mediów – z jednej strony jest to opracowa-
nie nowych modeli biznesowych, z drugiej implemen-
tacja rozwiązań multimedialnych. Przykładem nowych
modeli biznesowych są wszelkiego rodzaju tytuły roz-
dawane za darmo, zarówno te, które powstały z myślą
o tego typu dystrybucji, jak i uznane gazety, przekształ-
cające swój profil ekonomiczny. Przykładem imple-
mentacji rozwiązań multimedialnych jest gromadzenie,
opracowanie, selekcja i dystrybucja różnych gatunków
dziennikarskich na te, które ukażą się online, i te, które
są przeznaczone do papierowego wydania5.

Wpływ Internetu na media jest odczuwalny coraz wy-
raźniej. Jest tak intensywny, że wpływa nawet na de-
sign tradycyjnej formy drukowanej, na jej layout, gra-
fikę i typografię. Papierowe wydanie gazety ulega licz-
nym przekształceniom pod wpływem swego interneto-
wego wydania. Przede wszystkim odzwierciedla się to
w konstrukcji tytułów, leadów, indeksów, odsyłaczy oraz
bogatszej gamie kolorów. Internet wyczulił koncentra-
cję odbiorców na lewej płaszczyźnie strony, która szyb-
ciej wskazuje poszukiwane tematy. Media drukowane,
które często nie dysponowały tzw. nawigacją, uczą się
obecnie od Internetu i realizują zdobyte umiejętności
w formie unowocześnionych układów strukturalnych
tekstu i ilustracji. Internet, jako pierwszy, zaczął także
wykorzystywać kolor jako element spełniający bardzo
istotną funkcję kierującą uwagę użytkownika na po-
szczególne strony i działy gazety. Projektanci druków
imitują tę technikę z dużym sukcesem, co ostatecznie
doprowadziło do tego, że kolor stosowany jest dziś
w druku gazet na skalę tak szeroką jak nigdy dotąd (np.
tzw. grzbiety). W planowanych zmianach projektowych

w pierwszej kolejności dyskutuje się dzisiaj na temat
możliwości przeniesienia pomysłów i możliwości Inter-
netu na płaszczyznę gazety. Nie oznacza to, że gazeta
ma wyglądać identycznie jak strona internetowa i od-
wrotnie. Główne podobieństwa dotyczą na przykład
kompozycji, nawigacji, infografiki i kolorystyki.

Zmiany zachodzące w graficznym i typograficznym
kształtowaniu gazet i czasopism są zauważalne oczy-
wiście już od dawna, szczególnie od roku 1970, ale ma-
sowe przekształcanie – totalny redesign – należy dato-
wać od przełomu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcz-
nych do dnia dzisiejszego. W Polsce proces ten objął
wiele znanych periodyków, m.in. „Gazetę Wyborczą”,
„Rzeczpospolitą”, „Politykę”, „Zwierciadło”, „Tygodnik
Powszechny”, „Wprost”, a „Puls Biznesu” przechodzi
redesign prawie co 2-3 lata6. Nie jest to jednak, co
szczególnie ważne, design lub redesign w jego potocz-
nym rozumieniu7. Zwykła zmiana layoutu lub typogra-
fii nie uratuje przecież słabej gazety, nie podniesie czy-
telnictwa, może jedynie uwypuklić lub zamazać prze-
kaz treściowy. W przypadku prasy design lub redesign
jest, a przynajmniej powinien być, swoistym kataliza-
torem zmian w organizacji pracy i komunikacji, zaan-
gażowania pracowników wszystkich działów, wyzwa-
lania ich kreatywności. Jest to zatem wewnętrzny bran-
ding. W zakresie prasy design nie jest sztuką graficzną,
jest sztuką komunikacji8.

Dobrym przykładem wewnętrznego brandingu praso-
wego może być redesign „Polityki” dokonany w 2008
roku. Z nowym układem gazety zmieniła się także
struktura redakcji. Działy polityczny i komentatorów
zostały połączone w jedną sekcję, którą kieruje Mariusz
Janicki, dotychczasowy kierownik działu politycznego
tygodnika. Zniknął dział społeczny w dotychczasowej
formule, a w jego miejsce powstał dział krajowy pod kie-

____________
5 Dokąd zmierzasz, gazeto?, „Print & Publishing” 2009, nr 149,

s. 44.

____________
6 W 25. edycji konkursu Society for News Design w 2004 roku

„Puls Biznesu” został wybrany jedną z pięciu najlepiej zaprojekto-
wanych gazet na świecie. Do konkursu zgłoszono prawie 13 tysięcy
prac z całego świata. Jury zwróciło uwagę na: elegancję, dynamikę
i subtelność rozwiązania, integrację słów i grafiki, dyscyplinę w rze-
miośle. „Duże strony w małym formacie” – można przeczytać w uza-
sadnieniu werdyktu.

7 Design (wzornictwo), zgodnie z definicją przyjętą przez Inter-
national Council of Societies of Industrial Design (ICSID), jest
działalnością twórczą, mającą na celu określenie wieloaspektowych
cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich całych zespołów w ca-
łościowych cyklach istnienia. Wzornictwo stanowi więc główny
czynnik zarówno innowacyjnego humanizowania technologii, jak
i wymiany kulturalnej i gospodarczej. Wzornictwo odnosi się nie
tylko do strony wizualnej (estetycznej, artystycznej) produktu czy
usługi (jak to często potocznie jest rozumiane), ale integruje różne
obszary, takie jak kultura, nauka czy technika. www.icsid.org

8 www.internetstandard.pl/news/343218_3/Jacek.Utko.pierwszy.
Polak.na.TED.To.bedzie.piekna.katastrofa. html
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„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Puls Biznesu”. Aktualny
design z 2011 roku – zmniejszone formaty, modularne konstrukcje
kolumn, dominująca rola ilustracji.
Źródło: www.newseum.org
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rownictwem Ewy Wilk (dotychczasowa szefowa działu
społecznego). Wyodrębniono też dwa nowe działy: pań-
stwo i prawo oraz ludzie i obyczaje. W sekcji ludzie po-
jawiają się sylwetki, teksty społeczno-obyczajowe, ar-
tykuły przedstawiające tendencje, trendy, natomiast dział
państwa i prawa zawiera m.in. teksty śledcze9.

Layout gazety jest w dużej mierze odzwierciedleniem
jej charakteru i stylu dziennikarstwa. Zależy od rodzaju
tekstów, ich wielkości, tematyki i emocjonalności. Po-
zostaje w ścisłym związku z doborem zdjęć i techniką
druku. Projektowanie szaty graficznej gazety zaczyna
się od dyskusji o czytelnikach, sposobie kolportażu, re-
klamodawcach i kompetencjach dziennikarzy. Zmiana
layoutu wiąże się ze zmianą organizacji pracy, poszcze-
gólnych czynności zespołu redakcyjnego. Inaczej bę-
dzie tylko makijażem, zmianą pozorną. Może być na-
wet przyczyną klęski gazety. „Gazety i magazyny zmie-
niają szatę graficzną tak często jak proszek do prania
opakowanie albo trwają bez zmian przez dziesięciole-
cia. Każda z tych strategii jest zła i wcześniej czy póź-
niej prowadzi do klęski. Ciągle zmieniane gazety i cza-
sopisma upadają równie często jak te, które, rzekomo
z szacunku dla czytelnika, nie zmieniają niczego”10.

Jeden z najbardziej uznanych na rynku międzynarodo-
wym projektantów szaty graficznej gazet – guru ds. layo-
utu – dr Mario Garcia11 już w 2001 roku stwierdził, że:
„projektanci szaty graficznej przeżywają prawdziwy
boom. Wydawcy na całym świecie nadają swoim dziełom
nowy wygląd. Odpowiedź na pytanie «dlaczego tak się
dzieje?» wydaje się prosta: jest to próba dotrzymania
kroku rozwojowi mediów cyfrowych, w celu utrzymania
grupy stałych czytelników i pozyskania nowych. Z kolei
pytanie «w jaki sposób?» kojarzy się jednoznacznie z wy-
korzystaniem mediów najnowszej generacji”12.

Pomimo powszechności stosowania design prasy nie
doczekał się utworzenia, zanalizowania i ukształtowa-
nia standardowych zasad postępowania. Również lite-
ratura tego przedmiotu jest bardzo skromna. Wynika to
jednak ze specyfiki tego zagadnienia. Każdy tytuł pra-
sowy charakteryzuje się swoimi specjalnymi cechami,
takimi jak jego relacje polityczne, społeczne, kulturalne,
ekonomiczne, cel, przeznaczenie, adres czytelniczy, or-
ganizacja redakcji, realizacja edytorsko-poligraficzna,
warunki dystrybucji. Liczba i zmienność tych czynni-

ków każą traktować poszczególne tytuły prasowe jako
osobne przypadki.

„Nasz proces projektowania gazet nie jest oparty na
żadnym wzorze lub szczególnym stylu. Nie ma teorii
projektowania gazety. Projektowanie prasy jest ściśle
związane z rzeczywistością i praktyką, jest bardziej
ekologiczne niż abstrakcyjny proces teoretyczny. Prasa
musi dopasować się do swoich czytelników i społecz-
ności. Każda gazeta musi mieć swoją własną tożsamość
i osobowość. Nasze kompleksowe usługi projektowe
przebiegają w zakresie od analizy rozwoju koncepcji
do produkcji prototypu po dogłębnej analizie post-launch
[fazy wprowadzenia produktu na rynek]”13.

Analiza współczesnego designu i redesignu różnych
tytułów prasowych pozwala jednak sformułować kilka
podstawowych zasad opartych na ogólnych tendencjach.
Pierwszą, najważniejszą zasadę sformułował Mario
Garcia, sprowadzając ją do bardzo popularnego wśród
designerów hasła: keep it simple and clean.

„Nowy wygląd nie niesie już dziś ze sobą niebezpie-
czeństwa utonięcia w oceanie elementów dekoracyj-
nych. Minimalizm w grafice, dobra organizacja treści,
paleta barw mająca odniesienie do regionu i tematyki,
którym poświęcona jest gazeta oraz dobra jakość druku
stanowią fundament, na bazie którego powstają obecnie
zmiany szaty graficznej czasopism. Strony nie są «po
brzegi» wypełnione drukiem. Zdarza się, że pojawiają
się na nich nawet białe, puste miejsca. Publikowane
zdjęcia są coraz większe, ale jest ich za to mniej. W su-
mie gazety prezentują coraz prostszy wygląd. Między
wierszami tytułów oraz częściami tekstu wszystko pre-
zentuje się bardziej przejrzyście dzięki luźniejszemu
rozmieszczeniu druku. Efekt? Strony, które pozwalają
czytelnikowi łatwiej odnaleźć się w natłoku informa-
cji. Ze względu bowiem na ograniczony czas wolny,
współczesny czytelnik chce dowiedzieć się najważniej-
szych wiadomości w jak najszybszym tempie”14.

Prostota i efektowność jako zasady wizualnego de-
signu prasy wywołują jednak polemiki. Axel Dammler
z zarządu Icon Kids & Youth15 współczesny design gazet
i czasopism określił jako: „trend medialny dający się ująć
słowami «szybciej, głośniej, jaskrawiej» i coraz mniejszy
rzeczywisty udział tekstu. Tym profilem zainteresowań
młodych ludzi muszą kierować się także lokalne gazety
podczas planowania swoich przyszłych wydań”16.____________

9 D. Tuszyńska, Liczby nie kłamią, „Print & Publishing” 2008,
nr 141, s. 86-93.

10 www.slideshare.net/galazka/kryzys-prasy-i-design
11 Mario Garcia jest prezesem Grupy Garcia Media i członkiem

wydziału Poynter Institute for Media Studies. W ciągu swojej trzy-
dziestoletniej działalności zawodowej Garcia nadał nowy kształt
ponad 400 tytułom w 40 krajach.

12 M. Garcia,  owy image gazety, „Print & Publishing” 2001, nr 46,
s. 56.

____________
13 www.garciamedia.com
14 M. Garcia, op. cit., s. 57.
15 Icon Kids & Youth jest największym niemieckim Instytutem

Dzieci i Młodzieży, specjalizującym się w szerokich badaniach mar-
ketingowych, w tym problematyki mediów przeznaczonych dla tej
grupy odbiorców; www.iconkids.com

16 W. Sobotka, Przeciwstawne siły epoki medialnej, „Print & Pub-
lishing” 2005, nr 103 , s. 6.
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Współczesna komunikacja już wielokrotnie była okreś-
lana jako powracająca do systemu ikonograficznego. Wy-
dając dowolny tytuł prasowy, obecnie chyba nikt nie od-
waży się pominąć rangi tej nowej i prawie wyłącznie
kolorowej komunikacji obraz(k)owej. Myśl „obraz zna-
czy więcej niż tysiąc słów” (i przynosi większy zysk niż
tysiąc słów) jest więc bliższa rzeczywistości i ważniej-
sza niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko tak myśląc branża
prasowa może zapewnić sobie udział w rynku, współist-
niejąc z elektroniczną branżą komunikacyjną. „Aby zao-
ferować odpowiednią gazetę należy dobrze poznać na-
wyki czytelnicze kupujących. Pozwólcie mówić zdję-
ciom – mniejszy format gazety, więcej zdjęć”17.

Dlaczego brzydkie sprzedaje się lepiej? Takie pro-
wokacyjne pytanie zadał Marek Knap, dyrektor arty-
styczny Edipresse, autor szaty graficznej „Rzeczpos-
politej”, nagrodzonej Oskarem światowego designu
w 2006 roku. Według Knapa wystarczy po prostu za-
stąpić słowo „brzydkie” na „proste”. Jako pięć cech sku-
tecznego – bo prostego – designu wymienił:

„1. Prosty design jest czytelny. Zapomnijcie o baje-
rach i gadżetach. Dziś liczy się design zen, z prostymi
rozwiązaniami graficznymi, z prostą, czytelną czcionką,
która nada osobowość gazecie. Przykład: „Rzeczpos-
polita”, „The Guardian”.

2. Prosty design jest tradycyjny. Projektanci gazet i kon-
sultanci prasowi dobrze o tym wiedzą: przyzwyczajenie
jest drugą – a nawet pierwszą – naturą czytelnika. Trzeba
im dać to, co znają od dawna. Niektóre amerykańskie ga-
zety naśladują stare, zecerskie układy i czcionki. Spra-
wiają wrażenie swojskich. Ludzie im ufają. Przykład:
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Time”, polska „An-
gora” (która robi to nieświadomie, ale z sukcesem).

3. Prosty design musi być funkcjonalny. Im większa
funkcjonalność, tym lepsza, tzn. łatwiejsza nawigacja
– tłumaczy Knap. Przykład: „The Independent”, „The
Guardian”.

4. Prosty design musi być kontrastowy. Dobry grafik
musi umieć tworzyć kontrasty: małe–duże, grube–cien-
kie... Na przykład małe zdjęcie obok zdjęcia średniej
wielkości podkreśli jego wielkość. Przykład: „The Gu-
ardian”.

5. Prosty design musi być silny. Silny znaczy wyra-
zisty. Łatwo to osiągnąć w tabloidach. Niektóre gazety
zamieszczają na okładce tytuły większe od winiety ty-
tułowej. Duże tytuły na jedynce to jeden z głównych
trendów – podkreślał Knap, cytując przykład „The In-
dependent”, gdzie nie wiadomo nieraz co jest tytułem,
a co zabawką”18.

Pierwszą i podstawową zasadą prawidłowego de-
signu jest zatem czytelność. Jak czytamy gazety? W na-
szej kulturze typograficznej zawsze od góry do dołu
i z lewej do prawej. Jakiekolwiek zaburzenie tego po-
rządku wywołuje u czytelnika dezorientację i zniechę-
cenie. Tekst powinien „spływać” z lewego górnego rogu
do prawego dolnego. „Czytelna gazeta przypomina do-
brze zorganizowane lotnisko. Każda maszyna latająca
od razu wie, gdzie może wylądować i nikt nie zderza się
w powietrzu, mimo dużego ruchu. Rolę lądowisk speł-
niają miejsca, na których można «zaczepić wzrok».
Muszą one być wyraźne i nie rywalizować ze sobą.
Bałagan wizualny utrudnia znalezienie «miejsca lądo-
wania» dla oka czytelnika. Po udanym «wylądowaniu»
na kolumnach gazety musimy dalej jechać zatłoczo-
nymi stronicami do interesujących zapewne artykułów.
Cóż z tego, jeśli nie wiemy, że one tam są. Na źle ozna-
kowanej autostradzie przeoczymy drogowskazy do cie-
kawych miejsc. Tymi drogowskazami są tytuły, zdjęcia
i inne elementy wyróżnione graficznie – miejsca, które
«prowadzą» naszą uwagę zgodnie z intencją redaktora.
Dobrze zaprojektowany layout sprawi, że gazeta wyda
się jeszcze ciekawsza”19.

Drugą zasadą designu, nie mniej ważną i ściśle
związaną z pierwszą, jest tradycja. Czytelność tekstu
związana jest bowiem z typografią, która ma już wie-
lowiekową historię. Przez pięć wieków druk na papie-
rze był jedynym powszechnym środkiem masowego
przekazu. Zadrukowany papier jest pierwszym me-
dium, które poprzez swoją historię produkcji i rozpo-
wszechniania było ogólnodostępne – służyło taniemu
i masowemu przekazowi informacji. Współcześnie ty-
pografia jest pojęciem niezwykle szerokim, obejmują-
cym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące
pism drukarskich i semiogramów, ich typologii oraz
kształtowania z nich publikacji. Typografię można
określić, w koniecznym skrócie, jako kompozycję
słowno-obrazową, w której widzialna, graficzna forma
dzieła, nierozerwalnie połączona jest z treścią (lub
z niej wynikająca) i użyta w sposób świadomy. Nadaje
jej dodatkowe znaczenie lub określa jej funkcje. Tekst
uzyskuje przez to nowy wymiar, nieobecny w prostym
zapisie linearnym, wymiar rozciągający się między se-
mantyką słów a ikonografią.

Zasady rozpoznawalności i czytelności pisma, wyod-
rębnianie i akcentowanie pismem poszczególnych czę-
ści informacyjnych, uwarunkowane wielowiekową tra-
dycją, stanowią podstawę projektowania każdego ty-
tułu prasowego. Edmund C. Arnold, przez wielu uwa-
żany za ojca współczesnego designu gazet, opiniując____________

17 M. Garcia, op. cit., s. 58.
18 www.imperion.pl/pl/aktualnosci/836/dlaczego_brzydkie_gazety

_sprzedaja_sie_lepiej/
____________

19 www.slideshare.net/galazka/kryzys-prasy-i-design
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Aktualny design „The Guardian”, „The Independent”, i „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, 2011 rok.
Źródło: www.newseum.org
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w 2000 roku (w którym został uhonorowany nagrodą
za całokształt swej działalności) ogólny stan designu
prasy, powiedział: „Moje przesłanie dla młodych pro-
jektantów jest takie. Słuchajcie dzieci, można to zrobić
lepiej, ale jedynym sposobem, aby osiągnąć sukces, jest
powrót do podstaw i ich zrozumienie. To brzmi nudnie,
ale taka jest rzeczywistość”20.

Podstawę designu prasowego stanowi niewątpliwie
dobór krojów pism, które będą stosowane w tekstach
ciągłych, w nagłówkach, tytułach, leadach i innych tek-
stach uzupełniających zrąb główny. Przez krój pisma
należy tu właściwie rozumieć tzw. rodzinę pisma, czyli
zbiór odmian, różniący się głównie grubością kreski,
szerokością znaku, pochyleniem, a także cieniowaniem,
zdobieniem, konturowością itp. Używane współcześnie
w designie prasowym kroje pisma powinny charakte-
ryzować się maksymalną czytelnością w wersji optycz-
nej, przez dostosowywanie kształtu litery do jej wiel-
kości i okoliczności zastosowania.

„Rzeczpospolita” składana jest obecnie krojem e-Re-
public autorstwa Jonasa Heckshera i Marka Knapa, ro-
dziną pisma złożoną z 38 odmian. Ostateczny projekt
graficzny liternictwa „Rzeczpospolitej” uwzględnia nie
tylko specyfikę języka polskiego, ale i rodzaj papieru
oraz technikę druku. „Jednym z głównych założeń,
które w pełni udało się zrealizować, było dostosowanie
typografii do poszczególnych punktur tekstu – pod-
kreśla współautor nowego fontu Marek Knap. Moim
głównym założeniem było zastosowanie klasycystycz-
nego, eleganckiego fontu z wyraźnymi, pionowymi ak-
centami w dwuelementowej literze. Nowością w pro-
cesie wyboru odpowiedniego kroju dla nowej „Rzecz-
pospolitej” było wsparcie ze strony badań fokusowych,
w których ocenie respondentów poddano trzy wybrane
typy fontów dwuelementowych zastosowanych w pró-
bnej makiecie gazety”21.

„Puls Biznesu” jako pismo tekstowe stosuje krój Miller
Daily Two z kolekcji Font Bureau z Bostonu projektu
Matthew Cartera. Jest to typowy Scotch Roman, dostę-
pny w ofercie dla gazet. Do tytułów głównych używany
jest Knockout, rodzina fontów w 32 odmianach zapro-
jektowana dla „New York Times Magazine” przez Hoe-

fler Type Foundry. Dyrektor artystyczny „Pulsu Biz-
nesu” Marek Utko, który dokonał wyboru tej rodziny
pisma i jej stałych wielkości, np. w leadach, tytułach
ramek, infografikach, podsumowuje, że ostatecznym
„efektem jest wrażenie dość spójnego, prostego i przez
to eleganckiego layoutu. Tu sprawdza się ulubione
motto Mario Garci: «Mniej to więcej». Przez ograni-
czenie liczby grubych odmian pism, dyscyplinę w usta-
laniu kerningu i interlinii oraz operowanie światłem
osiągnęliśmy efekt lekkości. Strony stały się jaśniejsze
i klarowniejsze. Niektórzy czytelnicy mówili nawet, że
zmieniliśmy papier. Mniej skondensowane kroje to
ostatnio silny trend w projektowaniu i wyznacznik no-
woczesności”22.

Nowy design „Gazety Wyborczej” został zaprojekto-
wany przez hiszpańską firmę Cases i Asociats. Ze
strony hiszpańskiej za projekt odpowiadał wiceszef Ca-
ses, Brazylijczyk Francisco Amaral. Od strony polskiej
redesign nadzorowali Paweł Ławiński i Cezary Kielar.
Makieta powstawała najpierw w biurach Cases, a na-
stępnie prace zostały przeniesione do redakcji Agory.
W nowej „Gazecie Wyborczej”, w zamierzeniu twór-
ców nowocześniejszej, bardziej przejrzystej i wygod-
niejszej w odbiorze, również zmieniono rodzinę pism.
Pochodzi ona z Font Bureau, tak jak kroje „Pulsu Biz-
nesu”. Jest to pismo z rodziny Tribune, które było wy-
korzystane m.in. przy redesignie „Chicago Tribune”23.

Badania amerykańskiego rynku prasowego wykazały,
że ponad połowa (57,5%) gazet stosuje 9-punktowy lub
9,5-punktowy stopień pisma dla tekstu, a 16,5% wyko-
rzystuje 10 punktów24. Prawie wszyscy (97,7%) dla tek-
stu podstawowego używają pisma dwuelementowego,
szeryfowego, z równoczesną silną tendencją mniej-
szego używania go do nagłówków i tytułów – 30,5%
w porównaniu z 55,2% dziesięć lat temu. W ostatnich
latach 50% gazet w tytułach stosowało stopnie pisma
od 45 do nawet 160 punktów, ale najpopularniejsze są
dwa rozmiary – 60 i 72 punkty25.

Funkcjonalność to trzecia z elementarnych zasad de-
signu. Istotą dobrego layoutu jest wyraźne uporządko-
wanie zawartości, rangi artykułów i ustalenie kolejności

____________
20 Edmund C. Arnold (1913-2007) zaprojektował ponad 1000 ga-

zet, w tym „Boston Globe”, „National Observer”, „Today”, „To-
ronto Star”, „Kansas City Star”. Pracował także jako redaktor „Li-
notype News”. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa
w Syracuse University i Virginia Commonwealth University, człon-
kiem założycielem Society for News Design. Napisał ponad 25
książek, w tym Modern  ewspaper Design (1969), Designing the
Total  ewspaper (1981). www.newsdesign.net/pdfs/ArnoldInter-
view.pdf

21 www.imperion.pl/pl/aktualnosci/836/dlaczego_brzydkie_gazety
_sprzedaja_sie_lepiej/

____________
22 Jacek Utko – dyrektor artystyczny „Pulsu Biznesu”. Konsul-

tant graficzny wydawnictwa Bonnier Business w Europie. Projek-
tował makiety dla gazet: „Verslos Zinios” (Litwa), „Dienas Biz-
ness” (Łotwa), „Finance” (Słowenia), „Delovoy Peterburg” (Rosja),
„Wirtschafts Blatt” (Austria). Wyróżniony prestiżową nagrodą
„World’s Best Designed Newspaper” za projekt dla „Pulsu Biz-
nesu”. Należy do Society for News Design i organizuje polski od-
dział tego stowarzyszenia.

23 www.paweltkaczyk.midea.pl/design-i-okolice/nowa-makieta-
gazety-wyborczej/

24 W skali pica.
25 X. Li, Web page design affects news retrieval efficiency, www6.

cityu.edu.hk/com/en_staff_detail.aspx?staff_ id= 005
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czytania. Wyraźną tendencją jest zmniejszenie forma-
tów. Gazety w formatach broadsheat lub berliner prak-
tycznie już zanikają, przechodząc na format tabloid,
a nawet A4. Konstrukcja modułowa stron, która rewo-
lucjonizowała design prasowy dwie dekady temu, dziś
jest stosowana powszechnie. Prawie wszystkie dzien-
niki amerykańskie (95,3%) wykorzystują system mo-
dułowy. Ponad połowa (56,1%) tych periodyków uży-
wa modułowej konstrukcji w pionie i poziomie, 22,8%
używa tylko poziomej, a 15,4% tylko pionowej. 66,9%
gazet zaprojektowane jest w układzie 6-łamowym,
12,2% korzysta z mniej niż 6 łamów, a 10,6% więcej.
Ponad trzy czwarte (75,9%) gazet rozpoczyna pięć lub
sześć artykułów na pierwszej stronie, a 97,7% stosuje
ich przeniesienia na środkowe strony26.

Konstrukcja stron w periodykach jest kształtowana
za pomocą siatki modularnej, tzw. gridu, który tworzą
przede wszystkim w pionie linie łamów, następnie
średnia szerokość liter, a interlinia pisma podstawo-
wego w poziomie. System pionowych i poziomych li-
nii tworzy modularne podziały, umożliwiające spójne,
racjonalne, logiczne i komunikatywne uporządkowa-
nie materiału typograficznego oraz ilustracyjnego. „Pod
«wierzchnią, zewnętrzną warstwą» ciekawych graficz-
nie pomysłów, efektownych układów typograficznych,
zaskakująco zestawionych zdjęć, istnieje niezauwa-
żalna dla niewprawnego oka sieć linii, tworzących gra-
ficzna konstrukcję projektu książki lub czasopisma”27.

Wymieniony już redesign „Rzeczpospolitej” został
opracowany również w układzie modularnym. Nowy
układ zakładał przede wszystkim zmniejszenie wiel-
kości podstawowych odległości. Celem projektanta –
Marka Knapa – było uzyskanie optymalnej dla czytel-
ności liczby 25 znaków w linii. Jest to stosunkowo
mało, biorąc pod uwagę, że większość projektantów
stosuje około 30 znaków. Podstawowy podział rastrowy

oparty na podziale pionowym, 7 łamów, i poziomym,
determinowanym rozmiarem interlinii tekstu, co 4 mm,
umożliwił zwiększenie liczby podstawowych modułów
z 56 do 6328.

Układ modularny gazet stosuje się nie tylko przy pro-
jektowaniu publikacji drukowanych, ale i w ich wers-
jach internetowych. Zasada gridu, jako siatki tworzącej
moduły, jest stosowana za pomocą CSS – kaskadowych
arkuszy stylów. Cel jest taki sam, a różnice dotyczą np.
innych jednostek miary – tradycyjne jednostki punktów
zastępuje się pixelami. Najczęściej jednak grid w CSS
wykorzystywany jest jako gotowy układ modularny,
pozwalający na szybkie stworzenie dowolnej strony in-
ternetowej.

Dla czwartej zasady designu prasowego – kontrastu –
sformułowano już kiedyś żartobliwą „regułę trzech”,
według której drugie zdjęcie w kolumnie nie powinno
być większe, niż jedna trzecia pierwszego, zaś trzeciego
zdjęcia nie powinno być wcale. Trzymanie się tej za-
sady byłoby dużym ograniczeniem, ale warto ją zapa-
miętać, bo dobrze tłumaczy, na czym polega prawdzi-
wy kontrast. Wadą wielu gazet jest monotonia. Ważniej-
sze tytuły, zdjęcia i teksty niewiele różnią się wizualnie.

____________
26 X. Li, op. cit.
27 K. Tyczkowski, Lettera Magica, Łódź 2005, s. 42.

____________
28 www.imperion.pl/pl/aktualnosci/836/dlaczego_brzydkie_gazety

_sprzedaja_sie_lepiej/
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Przykładowa pozioma siatka modularna – grid.
Źródło: opracowanie własne

Typowy przykład „reguły trzech” w „Liberation”.
Źródło: www.newseum.org



Kontrast i siłę, piątą zasadę designu, tworzą poszcze-
gólne elementy składowe layoutu: zestawienia pism
jedno- i dwuelementowych, szeryfowych i bezszeryfo-
wych, rodzaje pism, zwłaszcza ich grubości, wielkość
pisma, duże różnice stopnia pisma w tekstach artyku-
łów i tytułach, i oczywiście kolory, np. z przeciwnych
stron koła barw. Kolor spełnia nie tylko funkcję este-
tyczną, ale przede wszystkim nawigacyjną.

Zdjęcia są najczęściej wykorzystywane do ukształto-
wania wyglądu pierwszej strony. Pierwszą decyzją po-
dejmowaną przez wydawców jest wybór rozmiaru i po-
łożenia dominującej ilustracji, co często determinuje
całkowity wygląd pierwszej strony. Prawie połowa ga-
zet amerykańskich (48%) umieszcza dwa zdjęcia na
pierwszej stronie i prawie tyle samo (42,5%) trzy lub
więcej. Wszyscy jednak (98,4%) wykorzystują regułę
jednej dominującej fotografii, której wielkość wzrosła
w ciągu ostatnich lat o niemal połowę i która lokalizo-
wana jest na środku strony. Prawie wszystkie gazety
(93,8%) zamieszczają zdjęcia kolorowe. Internetowe
wydania gazet również poddają się tej regule – 69,7%
wykorzystuje dominującą ilustrację29.

Większość specjalistów medialnych i użytkowników
zgadza się na ogół, że internetowe wydanie gazety po-
winno być tak dobrze zaprojektowane i atrakcyjne jak
jej wersja drukowana. Wiele zasad i reguł designu można
zastosować jednocześnie w obu rodzajach mediów, na-
dając im potrzebne podobieństwo. Ale odmienny for-
mat, kształt, położenie i sposób korzystania powodują,
że wydania papierowe i internetowe zawsze się różnią.
Podobnie jak ma to miejsce w pozostałych mediach,
np. programach telewizyjnych. Spójność może zostać
osiągnięta tylko na płaszczyźnie brandu, kreowania ty-
tułu jako marki.

Spośród wielu przykładów połączenia magazynu dru-
kowanego i innych mediów, warto wymienić niemiecki
magazyn informacyjny „Der Spiegel”. „Spiegel online”
notuje dziennie ok. miliona odwiedzin, a jego wersja
internetowa jest uznawana za jedną z najlepszych w sieci.
W postaci „Spiegel TV” wydawnictwo we współpracy
z RTL, VOX oraz SAT 1 trafia do swoich odbiorców
za pomocą telewizji. W takich samych formach do-
stępny jest także magazyn „Focus”. Telewizyjna wersja
magazynu – „Focus TV” jest regularnie oglądana przez
spore grono niemieckich widzów30.

Podsumowując, można z całą pewnością stwierdzić,
że współczesny design albo redesign prasy jest inte-
gralnym elementem kształtowania rynku medialnego.
Coraz wyraźniej daje się zauważyć, że zostają na rynku
i osiągają sukces te gazety i czasopisma, które starają

się o czytelnika, dostarczają ciekawych informacji i po-
mysłowo kształtują całą swoją szatę graficzną – wyda-
nia drukowanego, internetowego i wszelkich dodatków.
Designerzy gazet i czasopism odgrywają więc coraz
bardziej znaczącą rolę w kształtowaniu struktury gazet
i czasopism, konstruowaniu ich treści, czytelności, kon-
trastu, harmonii, rytmu, kolorystyki, integrując słowo
i sztukę. Rewolucja multimedialna nie niszczy trady-
cyjnych, drukowanych gazet, tylko sprawia, że trudniej
sprzedać byle jaką treść. Upadają te gazety, które z nu-
meru na numer są takie same – nie wzbogacają naszej
wiedzy o świecie i niczym nie zaskakują. A zatem –
„nie ma kryzysu prasy, są leniwi redaktorzy”31.
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31 www.slideshare.net/galazka/kryzys-prasy-i-design

____________
29 X. Li, op. cit.
30 U. Clever, Żyjące archiwa, Print & Publishing”, 2004, nr 92, s. 34.

Czasopismo „Focus” – w Internecie, telewizji i na tablecie.
Źródło: www.focus.de; www.bbcworldwide.com; www.pressrun.com
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DESIGN I REDESIGN OF THE MODERN PRESS. OUTLINE.
Summary

The modern media market is currently going through the biggest transformation in its history. Newspapers and mag-
azines as printed media are under the huge pressure of the electronic and Internet media. The Internet influences the
design of the traditional printed press, its layout, graphics and typography. The changes occurring in the graphic and
typographic formation of newspapers and magazines have been noticeable for a long time, in particular since 1970
but the mass transformation – the total redesign – should be dated to the turn of the 1990s and 2000s until now.
The basic principles of the modern press design are: readability, tradition, functionality, contrast, power. The recog-
nisability and readability of printed papers, isolating and stressing (by means of a font) particular informational parts,
conditioned by centuries-old tradition, are the basis of designing each press title. The construction of pages in the great
majority of periodicals is formed by means of a modular net – grid. The system of vertical and horizontal grid lines
creates modular divisions which make it possible to arrange the typographic and illustration material in a concise,
rational, logical and communicative manner.
The modern design and redesign of the press is an integral element of forming the organization and structure of press
titles. It is a necessary factor creating the brand of a given press title. Success is achieved by those newspapers and
magazines which adapt themselves to the reader, which provide interesting information and which – in an ingenious
way – form their whole graphic layouts of the printed and Internet editions as well as of their all supplements.

KEYWORDS: media, press, Internet, journalism, design, redesign, graphic, typography



GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA 53Vol. 12, Nr 3, 2011

Lwów od wieków pozostaje dla polskiego społeczeń-
stwa miastem bliskim, wręcz rzec można krajowym.
Pod koniec XVIII wieku był prowincjonalnym mias-
teczkiem, posiadającym dwadzieścia parę tysięcy miesz-
kańców i nieliczący się w świecie nauki uniwersytet.
W XIX wieku, zwłaszcza w jego drugiej połowie, stał
się prężnym ośrodkiem politycznym, kulturalnym i nau-
kowym, z uniwersytetem rangi europejskiej. Powstały
słynne szkoły naukowe: lekarska, filozoficzna, mate-
matyczna i historyczna. Równie silne stały się poli-
technika i akademia rolnicza. Był stolicą trzech arcy-
biskupstw katolickich (łacińskiego, greckokatolickiego
i ormiańskiego). W 1890 r. aż 45% zawodowo czyn-
nych mieszkańców utrzymywało się z profesji inteli-
genckich. Słynął ze znakomitej prasy, sprawnie reali-
zującej swą misję w grodzie nie tylko wieloetnicznym,
lecz także wielowyznaniowym.

Książka Jerzego Jarowieckiego, która ukazała się na-
kładem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Wyższej
Szkoły Zarządzania „Edukacja”, jest kompendium wie-
dzy o polskich periodykach lwowskich do 1945 roku1.
Składa się aż z 29 rozdziałów, nie licząc wprowadzenia,
zakończenia, bibliografii, indeksów osób i tytułów pra-
sowych wydawanych we Lwowie. Jej wartość nie po-
lega tylko na obszerności opisu, lecz na bogactwie fak-
tograficznym i analitycznym. Czytelnik poznaje więc
książkę o historii prasy jednego z najważniejszych oś-
rodków miejskich kraju w przeszłości, dowiaduje się,
jakie są jej tytuły, idee im towarzyszące i sposoby
określające ich funkcjonowanie. Podstawą opisu prasy
jest wiara w decydującą jej rolę w kształtowaniu postaw
i zachowań społecznych.

We wprowadzeniu zostały przedstawione źródła, na
których opiera się to cenne dzieło. Parędziesiąt różnych

materiałów dobranych skrzętnie i wnikliwie stało się
solidną bazą tego traktatu. Z ważniejszych warto tu wy-
mienić takie, jak: seria Historia Prasy Polskiej pod re-
dakcją Jerzego Łojka obejmująca tomy: J. Łojek i in.,
Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976;
Z. Kmiecik i in., Prasa polska w latach 1864-1918,
Warszawa 1976; A. Paczkowski, Prasa polska w latach
1918-1939, Warszawa 1980; J. Jarowiecki, J. Myśliń-
ski, A. Notkowski, Prasa polska w latach 1939-1945,
Warszawa 1980. Uwzględniono również Bibliografię
polską 1800-1880, t. 4. Kraków 1870. Autor odwiedzał
takie książnice, jak: Bibliotka Narodowa w Warszawie,
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Lvov-
ska Naucznaja Biblioteka im. V. Stefanyka i tam pe-
netrował czasopisma oraz katalogi ich dotyczące.

W sumie udało się zebrać ogromny materiał, dzięki
któremu mógł opracować ten traktat. Trudno byłoby tu-
taj mieć jakieś krytyczne uwagi, że jakieś źródła zostały
pominięte. Zapewne moje propozycje w tej mierze będą
zbyt minimalistyczne. Wydaje mi się, że można było
jeszcze spenetrować biblioteki kurii przemyskiej i tar-
nowskiej, do których trafiły zbiory z kolekcjami lwow-
skiej prasy religijnej biskupów Antoniego Gołaszew-
skiego i Franciszka Ksawerego Zachariasiewicza. Nie
od rzeczy warto tu wspomnieć Biblitekę KUL, do któ-
rej trafiły pewne partie polskich czasopism wydawanych
we Lwowie, zgromadzonych przez Franciszka Ksawe-
rego Biesiadeckego. Dodać tu można jeszcze Bibliotekę
PAU, gdzie znalazła się kolekcja Karola Witolda Ziem-
bickiego, zgromadzona we Lwowie. Znajdowały się
w niej liczne roczniki czasopism medycznych, przyrod-
niczych i historycznych, w tym także lwowskich.

W toku narracji książki daje się dostrzec trzy nurty:
historyczno-chronologiczny, przedmiotowo-tytułowy
i wydawniczo-dziennikarski. Takiego typowego po-
działu nie ma.

____________
1 J. Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku,
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Pierwszy nurt tworzą okresy istnienia prasy lwow-
skiej uwzględnione i omówione w tej pracy: „Powsta-
nie prasy lwowskiej i jej rozwój przed 1795 r.”, „Prasa
lwowska w latach 1795-1867”, „Prasa lwowska w la-
tach 1867-1918”, „Prasa ugrupowań politycznych we
Lwowie w latach 1867-1918”, „Prasa lwowska w la-
tach pierwszej wojny światowej”, „Ośrodek wydawni-
czo-prasowy we Lwowie w okresie Drugiej Rzeczypo-
spolitej”, „Działalność wydawniczo-prasowa we Lwo-
wie w latach 1939-1945” (tutaj mowa jest także o pra-
sie w okresie okupacji sowieckiej) i „Prasa w okresie
okupacji niemieckiej”.

W obrębie tych okresów autor starał się prezentować
zagadnienia dotyczące procesu powstawania prasy pol-
skiej i jej typologii. Najobszerniejsze omówienie tego
typu dotyczy lat 1864-1918 i Drugiej Rzeczypospoli-
tej. W tej narracji historyczno-chronologicznej mieści
się także przedmiotowo-tytułowa. Szczególną wartoś-
cią tej książki są, obok bogactwa faktograficznego,
także ocena, jaką Jarowiecki przeprowadza w odnie-
sieniu do pism, podział na różne grupy tematyczne, ich
charakterystyka statystyczna i dostrzeganie statusu or-
ganizacyjno-instytucjonalnego prasy. Warto tu przyj-
rzeć się ważniejszym ustaleniom autora.

Spośród 1119 tytułów ukazujących się we Lwowie
w okresie popowstaniowym (1864-1918) największą
liczbę stanowiły efemerydy, kończące często swój ży-
wot po kilkunastu numerach. I tak 329 tytułów nie ist-
niało dłużej niż rok; od jednego do dwóch lat utrzymało
się 160 tytułów, od trzech do pięciu lat – 169 pism, od 6
do 10 lat przetrwało 111 periodyków, od 11 do 15 lat 55
tytułów, 24 wychodziło od 16 do 20 lat, 51 – do 30 lat,
a 52 przetrwały powyżej 30 lat (w niektórych przypad-
kach nie udało się ustalić czasu ukazywania). Dodać
trzeba, że I wojnę światową przetrwało łącznie 95 pism,
z których aż 28 ukazywało się do 1939 r.

Jeżeli chodzi o podział prasy lwowskiej według częs-
totliwości ukazywania się, to dwutygodniki stanowiły
jej 26,08%, miesięczniki – 22,00%, tygodniki – 20,55%,
dzienniki – 6,13%, roczniki – 5,89%, kwartalniki –
2,76%, dwumiesięczniki – 0,84%, półroczniki – 0,36%,
reszta nieregularnie.

Tabela 3, jaką zamieścił autor w swojej pracy, cha-
rakteryzuje szczegółowo prasę lwowską według grup
tematycznych. Tabela zaczerpnięta została z pracy ma-
gisterskiej M. Chamiec pt. Polska prasa lwowska w la-
tach 1864-19182. Wyszczególniono w niej aż 22 grupy

tematyczne: ogólnoinformacyjne, społeczno-polityczne,
przemysłowo-techniczne, fachowe, prawno-administ-
racyjne, rolnicze, kobiece, społeczno-kulturalne, lite-
racko-artystyczne, humorystyczno-satyryczne, naukowe,
pedagogiczne, dla dzieci i młodzieży, ekonomiczne,
sportowe, religijne, statystyczne, szkolne, medyczno-
przyrodnicze, geograficzne, wojskowe i niesklasyfiko-
wane. Już ten podział świadczy o bogactwie tej prasy.

Według wspomnianej tabeli w roku 1864 było łącznie
27 tytułów, a w 1912 r. już 248. Podczas I wojny świa-
towej sporo tytułów uległo likwidacji. Po jej zakończe-
niu ich liczba zaczęła rosnąć i w 1918 r. było ich 152.

Autor poświęca dużo uwagi prasie ugrupowań poli-
tycznych we Lwowie w latach 1867-1918. Wspomina, że
warunki autonomii galicyjskiej, a także ustawodawstwo
liberalne zapewniały znaczny zakres swobód obywatel-
skich i korzystnie wpłynęły też na ożywienie działalności
politycznej różnych ugrupowań i przez to także na po-
wstanie i funkcjonowanie ich periodyków. Wymienia
prasę informacyjną jako najbardziej powszechną, kon-
serwatywną, liberalno-demokratyczną, narodowo-demo-
kratyczną, prasę dla ludu i prasę ludową, prasę obozu
chrześcijańsko-socjalną, religijną, socjalistyczną.

Trzeba podkreślić duże znaczenie czasopism nauko-
wych, technicznych i fachowych, jakie ukazywały się
we Lwowie w latach 1864-1918. Wyraźnie wynika to
z recenzowanej publikacji. Godne uwagi są czasopisma
społeczno-kulturalne, literackie, artystyczne i satyryczne.
Także cenne były czasopisma pedagogiczne, dla dzieci
i młodzieży, prasa sportowa i turystyczna, kobieca,
mniejszości narodowych.

Rozwój prasy lwowskiej był widoczny w okresie Dru-
giej Rzeczypospolitej. Według autora wychodziło w tym
mieście w 1919 r. 119 tytułów, 1922 r. – 149, 1924 r.
– 157, 1926 r. – 186, 1927 r. – 214 i 1937 r. – 228. Była
równie różnoraka tematycznie, jak w okresie autonomii
galicyjskiej. Wyraźnie wyemancypowała się prasa gos-
podarcza, znacząca okazała się wyznaniowa i związ-
ków zawodowych, także ugrupowań politycznych
i mniejszości narodowych.

Ciekawie prezentuje się prasa lwowska w okresie
II wojny światowej mimo ogromnych trudności wyni-
kających z sytuacji politycznej (okupacja sowiecka, na-
stępnie niemiecka), w jakiej znalazło się miasto.

O wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa 22 wrześ-
nia 1939 r. czytamy: „Szli oddziałami, brudni i zmęczeni,
bez uśmiechu. Przednia straż trzymała w ręce (!) gra-
naty, bo w każdej chwili mogli się spodziewać grana-
tów lub innych niespodzianek z okolicznych kamienic.
Tego samego dnia zaroiło się od nich na mieście, pełno
ich było w każdym sklepie, kupowali wszystko, co się
dało […] Na drugi dzień mury kamienic domów zabar-

____________
2 M. Chamiec, Polska prasa lwowska w latach 1864-1918, Kra-

ków 1992. Praca magisterska wykonana w Katedrze Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie pod kierunkiem Jerzego Jarowieckiego, zweryfiko-
wana przez autora z wymienionymi wcześniej źródłami.
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wiły się od różnych plakatów. Wszystkie zaś były pra-
wie jednakowej treści: »Skończyły się rządy panów
polskich. Czerwona Armia oswobodziła od nich Pol-
skę«”3. Pisał o tym także Hugo Steinhaus: „olbrzymia
masa biedoty zamieszkałej za teatrem wyległa na spot-
kanie bolszewików ustrojona w kokardy i gwiazdy czer-
wone. Były ulice, na których z okien kamienic, ze skle-
pów, z bram, z balkonów zwieszały się czerwone cho-
rągwie”4. Autor recenzowanego tu dzieła zaznacza, że
wielu polskich inteligentów z ulgą przyjęło wejście
Czerwonej Armii do Lwowa.

W tej sytuacji mogła być intensywna sowietyzacja od
początków okupacji, propaganda polityczna zdomino-
wała działalność wydawniczą. Zniknęły tytuły prasy
polskiej, a utworzono sowiecką w języku polskim.

Oddziały niemieckie wkroczyły do Lwowa 30 wrześ-
nia 1939 r. Nacjonaliści ukraińscy uaktywnili się. Utwo-
rzyli nawet własny rząd. Niemcy jednakże rozwiązali
go, ministrów aresztowali i deportowali do Rzeszy.
Lwów wraz z Małopolską Wschodnią znalazł się w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Generalny gubernator Hans
Frank powołał nową jednostkę administracyjną o na-
zwie Dystrykt Galicja, która obejmowała dawne woje-
wództwa stanisławowskie, tarnopolskie i część lwow-
skiego. Lwów stał się stolicą dystryktu.

Legalna prasa polska była już za czasów sowieckich
całkowicie zlikwidowana. Podlegałaby takiemu sa-
memu losowi także w czasach okupacji niemieckiej.
Wyraźnie to wynika ze słów Hansa Franka, wypowie-
dzianych na konferencji w Łodzi 31 października
1939 r. w obecności ministra propagandy III Rzeszy Jo-
sepha Goebbelsa: „Cała organizacja rozpowszechnia-
nia wiadomości musi być zdruzgotana. Polakom nie na-
leży pozostawiać aparatów radiowych, żadnej prasy,
która wyrażałaby pewne poglądy, lecz tylko informa-
cyjne dzienniki [...] Będzie rzeczą konieczną podawać
Polakom pewne wiadomości za pomocą wielkich me-
gafonów [...] W większych miastach i na targach będą
ustawione stałe megafony, które w oznaczonym czasie
będą podawały wiadomości o sytuacji i rozkazy dla Po-
laków”5. Okupant powołał do życia hitlerowskie pisma
informacyjne wydawane w języku polskim. Na całym
obszarze Generalnego Gubernatorstwa było ich 75.

Ciekawa jest relacja autora o prasie podziemnej
Lwowa w czasach okupacji sowieckiej i niemieckiej.

Zaczęła ona powstawać w początkach pierwszej oku-
pacji sowieckiej; były to przede wszystkim różne biu-
letyny, gazetki i ulotki. Agnieszka Cieślikowa, którą cy-
tuje, odnotowała w swojej pracy Prasa okupowanego
Lwowa 77 tytułów wydawanych przez polskie podzie-
mie. Jarowiecki zarejestrował 44 tytuły. Jako dowód
wielkiego hartu ducha patriotycznego mogą być regu-
larnie wydawane trzy dzienniki („Lwowski Kurier”,
„Słowo Polskie”, „Tu mówi Londyn”) 6.

Najaktywniejszymi wydawcami prasy podziemnej
były: Delegatura Rządu na Kraj, Związek Walki Zbroj-
nej – Armia Krajowa, Związek Harcerstwa Polskiego,
PPS–WRN, ruch ludowy, ugrupowania sanacyjne Stron-
nictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy oraz PPR i Gwar-
dia Ludowa. Mimo różnic ideologicznych wszystkich
ludzi działających w tych ugrupowaniach jednoczyła
walka o przetrwanie narodu polskiego. Znamienne jest
twierdzenie, jakie można było przeczytać w jednym
z pism podziemnych:

„Jednym z zasadniczych motorów odbywającego się
odrodzenia narodowego jest polska prasa podziemna.
Ona to w najczarniejszych dla społeczeństwa chwilach
budziła serca i umysły z odrętwienia i martwoty, wy-
suwała hasła walki i kroczyła oraz kroczy nieustannie
w pierwszej linii bojowej wielkiego frontu zewnętrz-
nego”7.

Cenne są spostrzeżenia autora na temat sytuacji wy-
dawniczo-dziennikarskiej prasy lwowskiej (trzeci nurt
narracji zawartej w książce). O wydawniczych przed-
sięwzięciach odnoszących się do prasy można prze-
czytać we wszystkich opisach tytułów. Najczęściej
twórcami ich były ugrupowania polityczne, wyzna-
niowe, etniczne, organizacje i stowarzyszenia. Ważne
było zaplecze drukarskie na wysokim poziomie, któ-
remu autor poświęca dużo miejsca. Daje to w miarę
pełny obraz tego problemu naukowego.

Dziennikarzom i ich organizacjom poświęcono roz-
dział 13 książki. Wyraźnie widać, że zawód dziennika-
rza zaczął się dopiero kształtować. Zaczęto płacić ho-
noraria. W redakcjach wielu miesięczników fachowych
i czasopismach naukowych zasiadali pracownicy nauki,
prawnicy i lekarze, inżynierowie, w redakcjach perio-
dyków literackich – poeci i powieściopisarze, jeżeli
chodzi o czasopisma religijne – duchowni itp. Wielu
z tych ludzi uczyło się sztuki dziennikarskiej. W ciągu
lat wykształciła się w grodzie nad Pełtwą wybitna kadra
dziennikarska. Jarowiecki z naciskiem pisze:

„Lwów miał dziesiątki wybitnych dziennikarzy,
różniących się poglądami politycznymi, mniej świato-

____________
3 Relacja Zygmunta B., [w:] W czterdziestym nas Matko na Sybir

zesłali. Polska a Rosja 1939-1942, oprac. J.T. Gross, I. Grudzień-
Gross, Warszawa 1898, s. 95.

4 H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, s. 169.
5 H. Frank, Tagebuch, t. 1, k. 2-24. Fragm. cytowany za: Dzien-

nik Hansa Franka, oprac. S. Piotrowski, Warszawa 1957, s. 113, 254,
396.

____________
6 J. Jarowiecki, op. cit., s. 363.
7 Światło w ciemności, „Słowo Polskie” 1941, nr 1, s. 1.
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poglądowymi, od których uczyli się młodsi następcy.
Przykładowo można wymienić takie osoby, jak: Jan
Dobrzański, Ludwik Gumplowicz, Jan Jarosław Am-
borski, Jan Lam, Władysław Łoziński, Stanisław Sto-
jałowski, Lucjan Siemieński, Hipolit Stupnicki, Lud-
wik Powidaj, Bolesław Wysłouch, Adam Krechowiecki,
Jan Kasprowicz, Kazimierz Ostaszewski-Barański,
Bronisław Laskownicki, Henryk Rewakowicz […]
Można z całym przekonaniem stwierdzić, że w latach
osiemdziesiątych i następnych dziennikarstwo lwow-
skie – podobnie jak krakowskie – cechował wysoki pro-
fesjonalizm”8.

Dziennikarze lwowscy w tym okresie zaczęli się orga-
nizować. Powstawały koła, towarzystwa i związki dzien-
nikarskie. Autor tak sumuje ten objaw ich działania:

„Dziennikarze lwowscy odegrali znaczącą rolę w two-
rzeniu i działalności korporacji zawodowych przed
1918 r., brali aktywny udział w zjazdach dziennikar-
skich krajowych i za granicą oraz należeli do różnora-
kich stowarzyszeń międzynarodowych”9.

Warto tu przypomnieć periodyki, które ukazywały się
najdłużej: „Kurenda Konsystorza Metropolitalnego
Lwowskiego Obrządku Łacińskiego” (1783-1939),
„Gazeta Kościelna” (1811-1939) – tygodnik poświę-
cony sprawom kościelnym i społecznym, organ Towa-
rzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów, „Kosmos”
(1876-1939) – miesięcznik Polskiego Towarzystwa
Przyrodniczego im. M. Kopernika, „Kwartalnik Histo-
ryczny” (1887-1939) – wydawany przez Polskie To-
warzystwo Historyczne, „Lud” (1895-1939; wychodzi
obecnie) – kwartalnik etnograficzny Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego, „Eos” (1894-1918; wychodzi

obecnie) – czasopismo Towarzystwa Filolologicznego,
„Bartnik Postępowy” (1875-1918) – dwutygodnik po-
święcony pszczelarstwu i ogrodnictwu, wydawany
przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze, „Rolnik”
(1867-1939) – tygodnik rolniczo-handlowy, publiko-
wany przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze,
„Sylwan” (1883-1918) – miesięcznik o problemach leś-
nych, wydawany przez Galicyjskie Towarzystwo
Leśne, „Przewodnik Kółek Rolniczych” (1889-1918) –
dwutygodnik Zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych,
„Czasopismo Techniczne”(1883-1918) – dwutygodnik
Towarzystwa Politechnicznego, „Muzeum” (1868-
1939) – pismo wydawane przez Towarzystwo Nauczy-
cieli Szkół Wyższych, „Szkoła” (1868-1939) – organ
Towarzystwa Pedagogicznego, spośród prasy ogólno-
informacyjnej: „Gazeta Lwowska” (1811-1918), „Ku-
rier Lwowski” (1883-1918).

Należałoby jednak wskazać w tym miejscu na dwie
słabe strony – jeżeli nie całej książki, to przynajmniej
niektórych rozdziałów. Otóż, o ile w przypadku prasy
w okresie okupacji sowieckiej i niemieckiej, podziem-
nej 1939-1945 mamy do czynienia z dostatecznie spo-
rym opisem kontekstu historycznego, o tyle poprzed-
nie okresy omawiano prawie bez tego kontekstu. Nie
chodzi tutaj o szeroki jego opis, ale w formie uprosz-
czonej jak najbardziej przydałby się. Po drugie, sta-
nowczo za mało można przeczytać o syntezie pracy
w jej zakończeniu. Jednak bogactwo faktograficzne
i analityczne stanowi o wielkiej wartości prezentowa-
nego dzieła. Także odznacza się ono wyśmienitym
warsztatem naukowym. Obok niezwykle obszernej bib-
liografii i indeksu nazwisk, na uwagę zasługuje indeks
tytułów prasowych wydawanych we Lwowie (zajmuje
aż 20 stron).

____________
8 J. Jarowiecki, op. cit., s. 191.
9 Ibidem.


