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Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona
warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
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........................................................
Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przez
mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z
uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
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Data

........................................................
Podpis kierującego pracą
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Streszczenie
W pracy, na przykładzie dwóch największych dzienników, „Dziennika Gazety Prawnej” oraz
„Rzeczpospolitej”, omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące dzienników ekonomicznych w
Polsce: ich miejsce w systemie medialnym, rozwój i perspektywy na najbliższe lata.
Autor przedstawia także procesy zmian, jakie mają miejsce na rynku dzienników ekonomicznych, dotyczące
m.in. tabloidyzacji, walki o czytelnika z Internetem i generalnie zmian związanych z rozwojem sieci, które
zachodzą w prasie.
Na przykładzie omawianych tytułów w pracy autor opisuje cechy charakterystyczne dla całego rynku
mediów w Polsce, duopolu w poszczególnych jego segmentach czy silnej identyfikacji politycznej.



Media, prasa, dzienniki gospodarcze, rynek

15.100 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna


„Economy newspapers in Poland, on „Dziennik Gazeta Prawna” and „Rzeczpospolita” example”

Promotor zobowiązany jest do dostarczenia do sekretariatu studium informacji o dacie zatwierdzenia tematu
pracy.
Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy magisterskiej/licencjackiej do archiwizacji.
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„Z jednej strony, informacja chce być kosztowna, ponieważ jest tego warta. Właściwa informacja we
właściwym miejscu po prostu zmienia twoje życie. Z drugiej strony, informacja chce być darmowa, ponieważ
koszty jej wyprodukowania cały czas maleją. Trzeba więc przeciwstawić sobie te dwie rzeczy.”
Zjazd hakerów 1984 Richard Brand

"I tak wydawcy naciskają na Amazon.com, by ten podnosił ceny e-książek. Apple w swoim modelu pozwala
nawet darmowym stronom internetowym pobierać opłaty za aplikacje na ipody i ipady. "New York Times"
idzie w ślady specjalistycznych tytułów, takich jak "FT", "The Wall Street Journal" i pobiera opłaty za
informacje online. Dla konsumentów, przyzwyczajonych do darmowego lunchu, brzmi to złowrogo. Z drugiej
strony, właśnie spędziliśmy dekadę obżerając się kontentem o niewielkiej wartości odżywczej. Droższe
informacje mogą się okazać bardziej pożywne. W istocie darmowe treści odwodziły branże od zastanowienia
się, za jaki kontent warto jest płacić Jeśli skupimy się bardziej na tym drugim, to jest szansa na odrobienie
tej straconej dekady. A jeżeli chodzi o maksymę Branda, to spróbujmy ukuć nową na nadchodzącą dekadę:
Informacja chce być doceniana.”
"FT" 2010 Andrew Edgecliffe-Johnson, redaktor ds. mediów "FT"
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Wstęp
Media o tematyce gospodarczej to w ostatnich latach najdynamiczniej rozwijający się segment
polskiego rynku medialnego. Zarówno w mediach papierowych, jak i elektronicznych, powstają nowe,
wyspecjalizowane w tematyce gospodarczo-biznesowej produkty.
W minionych dwóch latach powstały kanały telewizyjne o tematyce gospodarczej: TVN CNBC i TV
Biznes Grupy Polsat. Całkiem niedawno największy wydawca na polskim rynku, Agora SA, zainicjował
działalność portalu wyborcza.biz, a portal money.pl jest jedną z najczęściej odwiedzanych witryn w Polsce.
Ma to związek z tym, że wiadomości gospodarcze i biznesowe stały się obecnie towarem poszukiwanym
przez stale rosnącą grupę odbiorców. Media zajmujące się tematyką gospodarczą mają obecnie bardzo dobrą
koniunkturę i perspektywę rozwoju przez wiele lat. W celu uzasadnienia zaprezentowanej tezy, w niniejszej
pracy będzie analizowana treść, rola, plany rozwoju i oczekiwania czytelników wobec dwóch największych
dzienników, dających się stosunkowo łatwo porównać i jednocześnie najszerzej zajmujących się tematyką
gospodarczą oraz biznesową: „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”.
Wybór prasy "papierowej" jest świadomy - to na jej łamach publikowane są unikatowe informacje i
analizy z dziedziny gospodarki, które są wtórnie wykorzystywane także w mediach elektronicznych, m.in. w
telewizji czy radiu oraz serwisach internetowych.
Zarówno „Dziennik Gazeta Prawna”, jak i „Rzeczpospolita”, także wyraźnie zaznaczają swoją
obecność w sieci poprzez serwisy lub portale internetowe, powiązane z wersją papierową. Kolejnym
powodem wyboru prasy drukowanej jest fakt, że dotychczas to właśnie ten segment rynku medialnego
narzuca standardy pozostałym, czyli telewizji, radiu i Internetowi. To właśnie prasa codzienna pomogła
Internetowi zaistnieć jako sektorowi wielkiego rynku mediów i informacji. Obecnie w pełni uprawnione
wydaje się stwierdzenie, że dzienniki nie mogą istnieć bez Internetu i, na zasadzie wzajemności, Internet nie
rozwijałby się w takim tempie, jak to obserwujemy obecnie, bez wysiłku zespołów dzienników. Zdaniem
najbardziej radykalnych obserwatorów rynku mediów, w perspektywie najbliższych lat cała prasa wręcz
przeniesie się do Internetu, albo zniknie z rynku.
W analizie i w badaniach nie zostaną uwzględnione dwa ważne, niszowe tytuły, „Puls Biznesu” i
„Parkiet”, ponieważ ich forma odbiega od kanonu dziennika gospodarczego, jaki na świecie wyznacza
"Financial Times" oraz "The Wall Street Journal" , a tym samym trudno je porównywać z wybranymi
dziennikami.
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Pierwszy rozdział niniejszej pracy zawiera analizę zawartości, kierunków rozwoju i perspektyw obu
dzienników oraz porównanie ich struktury i modus operandi. Chcąc jak najlepiej oddać dynamikę zmian,
jakie zachodzą w mediach gospodarczych, w pracy wykorzystane zostały źródła prasowe oraz wyniki ankiet
i wywiadów przeprowadzonych osobiście przez autora pracy z ekspertami z różnych dziedzin, m.in.:
menedżerami z firm mediowych i analitykami rynku finansowego.
W rozdziale drugim przedstawione są wyniki badań dwóch grup czytelników prasy gospodarczej:
studentów ostatnich lat ekonomii i menedżerów instytucji finansowych. Dokonano analizy ich wypowiedzi
dotyczących oczekiwań w stosunku do omawianych tytułów prasowych oraz jakości i sposobu
wykorzystania informacji. Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety, z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi.
Zarówno studenci kierunku związanego z gospodarką, jak i praktycy gospodarki, są naturalnymi
odbiorcami treści prezentowanych przez dzienniki ekonomiczne. Studenci i menedżerowie reprezentują
także dwa typy czytelników. Pierwszy - jeszcze nieukształtowany, precyzujący dopiero swoje oczekiwania i
drugi - odbiorca doświadczony, o wyrobionych już zwyczajach czytelniczych.
Zestawienie wyników ankiet tak dobranych grup pozwala miarodajnie ukazać teraźniejszość oraz
przyszłość gazet codziennych o tematyce biznesowej.
Na zakończenie, w rozdziale trzecim, dokonana zostanie ocena oraz zestawienie części teoretycznej i
praktycznej, czyli badawczej, z postawionymi we wstępie tezami.
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Rozdział I. Teoria

W analizie i opisie organizacji, jaką jest rynek dzienników gospodarczych w Polsce, jak i prowadząc
badania empiryczne na grupie czytelników, autor starał się wykorzystać metody oraz osiągnięcia teorii
Nowej Ekonomii Instytucjonalnej.
Ten stosunkowo nowy kierunek w nauce ekonomii jest bardzo przydatny do analizowania obszaru,
jakim jest rynek medialny. Nowoczesna gospodarka informacyjna, ze swoim tempem, powoduje, że wiele
dziedzin ludzkiej aktywności zaczyna się ze sobą nierozerwalnie splatać, a zjawiska gospodarcze, szybkość
zachodzących zmian oraz powody ich istnienia mają swoje źródło w socjologii lub psychologii społecznej.
Trudno jest także patrzeć na funkcjonowanie organizmu, jakim jest cała gospodarka czy poszczególne jej
rynki jedynie poprzez pryzmat teoretycznych modeli matematycznych, wyabstrahowanych z umocowania
prawnego funkcjonujących na nim podmiotów czy procesów społecznych i psychologicznych, jakim
podlegają konsumenci nabywający wytwarzane przez analizowane podmioty dobro.
Dlatego właśnie wykorzystanie New Economy of Institutions1 jest najlepszym możliwym wyborem
sposobu analizy, który pomoże w pełni przedstawić rynek i sposób działania funkcjonujących na nim
podmiotów. W tym przypadku są to dwa największe w Polsce dzienniki gospodarcze. 2
Jeden z nurtów tej szkoły ekonomii wprowadził do dyskursu akademickiego i praktyki zarządzania,
teorię wyboru publicznego. Zajmuje się ona aspektem wymiany dóbr publicznych, których podstawowy
katalog zawiera Konstytucja RP.
Jego reprezentantami są: profesor Oliver E. Williamson, profesor ekonomii Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley oraz Elinor Ostrom z University of Indiana z Bloomington. Oboje są
ubiegłoroczni laureaci nagrody Nobla dziedzinie nauk ekonomicznych.
Jednym z rodzajów dóbr publicznych, które wylicza Konstytucja i które podlegają procesom
ekonomicznym, jest właśnie prawo do informacji, zarówno bierne, jak i czynne. Jeśli zatem informacja jest
dobrem publicznym3, to znaczy, że jest to takie samo dobro konstytucyjne, jak wolność osobista, prawo do
opieki zdrowotnej czy edukacja. Podlega więc także prawom ekonomii sfery publicznej, jak pozostałe z
wymienionych, których „ekonomizację” porusza teoria wyboru publicznego, stanowiąca jeden z filarów
1
2
3

Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, w skrócie NEI.
Dzienniki opiniotwórcze, o przewadze tematyki ekonomicznej, prawnej, finansowej.
Kowalski T., Jung B., “Media na rynku”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 30.

8

Z komentarzem [Ł1]:
Przypis powinien być na końcu zdania a nie w środku. Tytuły książek
bez „” – w „” tylko tytuły gazet

NEI. Po pierwsze mówi ona o zjawisku „ekonomizacji” dóbr publicznych, między innymi tych, o których
mówi Konstytucja, a do takich należy informacja.
Przyglądając się informacji (głównemu produktowi „dzienników”), trzeba także pamiętać o osobie jej
wytwórcy. Takimi osobami - czy dotyczy to zwykłej informacji, tekstu publicystycznego, czy szeroko
rozumianej publikacji w środkach masowego przekazu - są dziennikarze i redaktorzy. W oparciu o
aksjologiczne rozumienie pojęcia zawodu dziennikarza można powiedzieć, że jest to zawód zaufania
publicznego. Taki sam, jak sędzia czy urzędnik.
Rynek mediów i informacji jest przede wszystkim miejscem, w którym wytwarza się i sprzedaje
dobro publiczne – informację, opinię, prowadzi się debatę.
Dzienniki ekonomiczne, będące tematem pracy, zostały poddane analizie i opisane w kilku
wybranych obszarach: historii, charakterystyki - miejsce w systemie medialnym, porównane z „Financial
Times” i „Wall Street Journal”4, a także ludzi je tworzących oraz odbiorców. Za najważniejsze aspekty autor
uznał bieżącą sytuację ekonomiczną redakcji, relacje zespołu z wydawcą oraz strategię rozwoju tytułu w
najbliższym czasie. Do tego ostatniego zagadnienia autor wykorzystał przede wszystkim wywiady
prowadzone bezpośrednio z ekspertami w dziedzinie rynku mediów, jak i generalnie ekonomii.
Taki wybór podyktowany jest faktem, że do tej pory trudno było mówić o konkurencyjnym rynku
prasy gospodarczej w Polsce, zwłaszcza codziennej. W segmencie gazet codziennych „Rzeczpospolitej”
brak było bezpośredniej konkurencji.
Pomimo że, „Rzeczpospolita” jest obecna na rynku od ponad 25 lat, a „Dziennik Gazeta Prawna” od
15, to konkurencyjne względem siebie, jako tytuły gospodarcze, stały się dopiero kilka miesięcy temu
(wrzesień 2009 r.). Do tego momentu rynek dzienników gospodarczych nie był w Polsce konkurencyjny.
Każdy z istniejących tytułów, „Puls Biznesu”, „Parkiet”, „Rzeczpospolita” czy „Gazeta Prawna”5 starał się
dotrzeć do innej grupy czytelników i koncentrował się na odmiennych zagadnieniach.
We wstępie należy podkreślić specyficzną cechę polskiego rynku prasy, jaką jest fakt, że niezależnie
od typu, do jakiego należy dziennik (ogólnoinformacyjny, tabloid, specjalistyczny), musi mieć rozwinięty
dział informacji politycznej.
Natomiast tematy, kojarzenie marki oraz grupa docelowa zostały omówione w tym rozdziale mniej
szczegółowo, ponieważ odbiór marki oraz zawartość poszczególnych tytułów (kontent) lepiej opisują wyniki
badań przedstawione w rozdziale drugim. Przytoczone zostały standardowe, cykliczne badania Związku
Kolporterów i Dystrybutorów Prasy, Ekspert Monitora, Instytutu Monitorowania Mediów oraz
przeprowadzone na potrzeby tej pracy, przez autora, wśród czytelników prasy ekonomicznej.

4
5

FT – “Financial Times”, WSJ – “Wall Street Journal”.
„GP” – „Gazeta Prawna”.
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Z komentarzem [Ł2]: Wydaje mi się że tytuły gazet powinny
być jednak w pełnym zapisie, a już szczególnie polskich gazet, ale
moim zdaniem powinny być wszystkie więc proszę to do końca
tekstu zamienić…

1.1 Dzienniki gospodarcze w Polsce
W porównaniu z wzorcami ze świata, „Dziennik Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita” są stosunkowo
młodymi tytułami prasy ekonomicznej obecnymi na rynku mediów, zwłaszcza na tle klasyki gatunku –
„Wall Street Journal” (1889) czy „Financial Times” (1888). „Rzeczpospolita” ukazuje się od roku 1984, a
„Gazeta Prawna” weszła na rynek prasowy

dopiero w roku 1994. Jako „Dziennik Gazeta Prawna”

funkcjonuje zaledwie od 14 września 2009 roku. Początkowo „Rzeczpospolita”, do przełomu roku 1989,
funkcjonowała jako klasyczna gazeta rządowa, a „Gazeta Prawna” zaistniała na rynku dopiero w pięć lat po
przełomie i delimitacji ograniczeń w wydawaniu prasy.
Oba tytuły przeszły długą drogę, zanim stały się dziennikami ekonomicznymi, takimi jak „Financial
Times”, „Wall Street Journal” czy niemiecki „Handelsblatt”. Historia zmian i rozwoju, jaki przeszły, nim
dołączyły do grona opiniotwórczych dzienników gospodarczych, jest charakterystyczna dla rynku polskich
mediów drukowanych i bardzo interesująca dla medioznawców badających ewolucję rynku prasy
codziennej.
Pierwszy okres rozwoju dziennika „Rzeczpospolita”, po przełomie w roku 1989, łączy się z osobą
Dariusza Fikusa. Ten związany z opozycją dziennikarz tygodnika „Polityka” namawia Roberta Hersanta,
francuskiego magnata prasowego, właściciela dziennika "Le Figaro", do zainwestowania w wydawanie
„Rzeczpospolitej”. Powstaje spółka Presspublica, której właścicielami są: Państwowe Przedsiębiorstwo
Wydawnicze Rzeczpospolita i francuska grupa prasowa Presse Participations Europeennes. Dzięki tej
inwestycji redakcja "Rz", jako pierwsza gazeta w Polsce, otrzymuje know-how, rozwiązania IT oraz dostęp
do światowych zasobów informacji koncernu Hersanta.
W roku 1996, po śmierci najpierw redaktora Dariusza Fikusa, a potem Roberta Hersanta,
spadkobiercy tego ostatniego postanowili zbyć swoje udziały w spółce wydającej gazetę. 51 proc. udziałów
w firmie wydającej "Rz" przejęła Presspublica Holding Norway - spółka Orkli Media. W 2006 r. Orkla
Media został przejęty przez notowany na LSE6, brytyjski fundusz inwestycyjny Mecom, kierowany przez
Davida Montgomery'ego, byłego szefa Orkla Presse.
W tym samym czasie, aż do roku 2002, gdy staje się dziennikiem, „Dziennik Gazeta Prawna”, jako
„Gazeta Prawna", buduje swoją pozycję rynkową jako tygodnik prawno-podatkowy i gospodarczy. W tym
czasie zmienia się kilku redaktorów naczelnych. Mimo, że pod kierownictwem kolejnych szefów gazeta
ulega przeobrażeniom, to wszystkie zmiany prowadzą do celu, jakim jest stworzenie dziennika
gospodarczego zbliżonego w formule do „Financial Times” i włoskiego „Il Sole. 24 Ore”.
Warto także wspomnieć o koncepcji Axel Springer Polska stworzenia nowej, opiniotwórczej gazety
codziennej „Dziennik Polska Europa Świat”. W roku 2006 zespół tworzący jej projekt oparł się na
niemieckim „Die Welt”. Kolorystyka oraz układ makiety obu gazet były identyczne. Podobna była także
6

London Stock Exchange.
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linia programowa redakcji, zgodna z ideą nowoczesnego konserwatyzmu. Gazeta miała być alternatywą dla
osiadłej na rynku „Gazety Wyborczej”.
Niestety, w trakcie realizacji, po początkowych sukcesach, kiedy tytuł zanotował zysk operacyjny już
po około trzech miesiącach wydawania i średnią sprzedaż na poziomie 200 tys. egzemplarzy, nastąpiły
zmiany na rynku i tendencje odwróciły się.
Średnia sprzedaż zaczęła spadać do poziomu „Gazety Prawnej”, czyli około 80 tys. egzemplarzy.
Spadek sprzedaży, tak drastyczny, był spowodowany wycofaniem się Axel Springer Polska z „wojny
cenowej”, w której „Dziennik” jako pierwszy wprowadził cenę egzemplarza na poziomie 1,50 PLN, podczas
gdy podstawowe wydanie głównego konkurenta, „Gazety Wyborczej” kosztowało wtedy 2,50.
Jednocześnie spadały wpływy z reklam, dlatego też wydawca podjął decyzję o rekonstrukcji gazety i
przejęciu od innych tytułów grup czytelników atrakcyjnych dla reklamodawców, z segmentu menedżerów,
specjalistów, klasy średniej.
W kwietniu roku 2007 wydawca Axel Springer Polska nabył licencję na wydawanie „Wall Street
Journal” na polskim rynku. Od tamtej pory, aż do zamknięcia gazety 2 września 2009 roku, pod tym tytułem
ukazywał się dodatek ekonomiczny.
Pomimo wykorzystania światowej, rozpoznawalnej marki, koncepcja nie sprawdziła się. Przed
wprowadzeniem dodatku „Wall Street Journal Polska”, udział odsetka menedżerów wśród czytelników
tytułu wyniósł 9,9 proc. (dla porównania: „Gazeta Wyborcza”7 - 61,1 proc., „Rzeczpospolita” - 52 proc.), a
po kilku miesiącach ukazywania się dodatku spadł do poziomu do 8,7 proc.8 Faktycznie więc, zmiany w
formule wydawniczej nie dały zamierzonych efektów. W roku 2008 wydawnictwo Axel Springer Polska
zanotowało stratę w wysokości około 116 mln złotych netto. Nieoficjalnie wydawca przyznał, że ma to
związek z wydawaniem „Dziennika Polska Europa Świat”.
W tym samym czasie wydawana przez Infor „Gazeta Prawna”, powoli budowała swoją pozycję na
rynku. Lata 2006-2009 to w jej historii najlepszy okres. Korzystając ze sprawdzonych wzorców
zagranicznych oraz własnych pomysłów, rozwijała się, z czasem eliminując w praktyce z rynku „Puls
Biznesu”, swojego głównego konkurenta i numer dwa wśród dzienników ekonomicznych.
Wpływ na kształt "Gazeta Prawna" miały doświadczenia wydawcy związane z zakupionym właśnie
od Włochów dziennikiem gospodarczym „Nowa Europa” który ukazywał się w pierwszej połowie lat 90.
Autorem tej koncepcji jest Ryszard Pieńkowski, założyciel i prezes wydawnictwa INFOR, obecnie
większościowy udziałowiec wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej”, spółki Infor Biznes. W latach 20012003 funkcję tę pełnił Krzysztof Sobczak, którego zastąpił Zbigniew Maciąg, pozostający na stanowisku do
roku 2005.

7

Kowalczyk M., Korekta ambicji „Press” nr 3 z 2008 r., s. 38-41
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Z komentarzem [Ł3]: Przypis trochę nie teges najpierw tytuł,
potem „Pres” rok, nuemr i strony na końcu

W tamtym okresie „Dziennik Gazeta Prawna”, jeszcze jako „Gazeta Prawna”, powoli budował swoją
pozycję jako dziennik prawno-podatkowy, z pojawiającymi się pewnymi elementami gazety gospodarczej.
Nacisk na tematykę ekonomiczną jest wyraźny w czasach pełnienia funkcji redaktora naczelnego przez
Jarosława Srokę, który wcześniej kierował konkurencyjnym „Pulsem Biznesu” oraz polską edycją
„Newsweeka”.
Dziennik, uważany dotąd za gazetę dla księgowych i prawników, zaczął rozwijać działy związane z
gospodarką i dociera do menedżerów i przedsiębiorców. W roku 2004 detronizuje „Puls Biznesu” jako
najważniejszy/najchętniej czytany po „Rzeczpospolitej” dziennik gospodarczy w Polsce.
W tym samym czasie „Rzeczpospolita” przeżywał coraz większe kłopoty. Dziennik powoli, ale
wytrwale skręca w prawo, tym samym porzucając linię redakcyjną oraz ideały pierwszego naczelnego po
przełomie 1989 r., Dariusza Fikusa i pielęgnowane przez kolejnych redaktorów naczelnych gazety, Piotra
Aleksandrowicza (1996-2000) oraz Macieja Łukasiewicza (2000-2004).
Wskutek tarć między głównymi udziałowcami, Mecomem oraz Skarbem Państwa (skomplikowanych
relacji pomiędzy udziałowcami spółki Presspublica SA wydającej „Rzeczpospolitą”) naczelnym został
Grzegorz Gauden (2004-2006). Jego wybór był formą kompromisu między udziałowcami oraz zespołem
dziennikarskim (kolegium redakcyjnym).
Niewątpliwym atutem G. Gaudena był fakt, że został wysunięty jako kandydat zespołu, a wcześniej
pełnił funkcję prezesa zarządu Presspubliki (wydawca „Rzeczpospolitej”). Pod jego kierownictwem gazeta
zmieniła format na tabloidowy i szatę graficzną, za co otrzymała w roku 2005 nagrodę dla najlepiej
zaprojektowanej gazety świata w konkursie organizowanym przez "Society for News Design". W tej samym
roku nagrodę dostał brytyjski „The Guardian”.
W roku 2006 G. Gauden został odwołany z funkcji zarówno prezesa zarządu (zastąpił go na tym
stanowisku Truls Velgaard), jak i naczelnego. Od tego czasu redaktorem naczelnym jest Paweł Lisicki,
wcześniej zastępca naczelnego, wieloletni dziennikarz redakcji (od 1993 r.). Pod jego kierownictwem
„Rzeczpospolita” odeszła bardzo od praktykowanej dotąd, umiarkowanej linii redakcyjnej, podpartej
solidnym, obiektywnym warsztatem dziennikarskim, wyznaczonej jeszcze przez Dariusza Fikusa, w stronę
poparcia dla jednej partii politycznej. Nowe kierownictwo dziennika postawiło na lansowanie w gazecie
treści politycznych, dziennikarstwa śledczego, kosztem stanowiących podstawę dotychczasowego sukcesu
na rynku, informacji ekonomicznych i prawnych.
Skutkiem zmian wprowadzonych przez nowe kierownictwo było odebranie „Rzeczpospolitej” przez
spadkobierców Dariusza Fikusa, w lipcu 2009 roku, prawa do sygnowania jego nazwiskiem, najbardziej
poważanej w środowisku polskich mediów nagrody, przyznawanej przez redakcję „Rzeczpospolitej”.
W zupełnie odmiennej sytuacji znalazła się „Gazeta Prawna”. Jej nakład stale rośnie i w sierpniu
2009 roku sprzedaż osiąga poziom średni ponad 80 tysięcy egzemplarzy codziennie sprzedawanej gazety. Po
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trwających ponad rok rozmowach jej wydawca, Infor Biznes, doprowadził do przejęcia przez spółkę
wydawanego dotychczas przez wydawnictwo Axel Springer Polska tytułu opinii, ogólnoinformacyjnego
„Dziennik Polska Europa Świat” – opartego na wzorcu niemieckiego „Die Welt”. Od 14 września 2009 roku
ukazują się pod jednym tytułem jako "Dziennik Gazeta Prawna", który stanowi realną konkurencję na rynku
dzienników gospodarczych dla „Rzeczpospolitej”.

1.2 Charakterystyka

1.2.1 Miejsce w systemie medialnym
Oba dzienniki należą do tytułów codziennej prasy opiniotwórczej o profilu ekonomiczno-prawnofinansowym. Podstawowe założenia ich formuły wydawniczej i sposób redagowania są bliskie kanonu, jaki
na rynku prasy w świecie wyznaczają "Financial Times" oraz "The Wall Street Journal".
Nie można jednak zapomnieć, że są to gazety istniejące na rynku polskim, a więc obdarzone
charakterystycznymi dla tego kraju cechami. Od kanonicznych wzorców odróżnia je przede wszystkim to, że
mając profil dzienników nastawionych na profesjonalną informację prawno-gospodarczą, wiele z
przekazywanych treści ma związek z polityką oraz życiem społecznym.
Po drugie, pewne zjawiska, które w dojrzałych demokracjach już okrzepły, w krajach transformacji
mają postać odbicia w krzywym zwierciadle. W przypadku gazet jest to tzw. linia redakcyjna, rozumiana u
nas jako silne, personalne i emocjonalne zaangażowanie w bieżące wydarzenia polityczne i wsparcie jednej
partii politycznej, jak ma to miejsce w przypadku "Rzeczpospolita" i miało w "Dzienniku", wydawanym
przez Axel Springer Polska.
Natomiast ukazujący się od września "Dziennik Gazeta Prawna" w polskim systemie medialnym
zajmuje pozycję w pełni profesjonalnej, neutralnej politycznie, informacyjnej gazety. Nie unika on dyskusji
na trudne tematy, społeczne czy też polityczne, ale czyni to z pozycji praktycznego zastosowania i
oddziaływania na gospodarkę, a nie, jak "Rzeczpospolita", z pozycji ideologii. Redakcja unika zajmowania
stanowiska politycznego.
Nowy tytuł kontynuuje linię redakcyjną "Gazety Prawnej", czyli profesjonalnego źródła informacji i
opinii o prawie, finansach i gospodarce, skierowanego teraz nie tylko do prawników, menedżerów i
księgowych, ale do całej klasy średniej i wyższej. W odróżnieniu od konkurenta, opisania linia dotyczy
także spraw politycznych i społecznych.
1.2.2 "Rzeczpospolita" i "Dziennik Gazeta Prawna" w poorównaniu z "Financial Times" i "Wall Street
Journal"
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Zajmując się prasą codzienną, a zwłaszcza prasą ekonomiczną, nie sposób uniknąć porównań z
dwoma największymi i najstarszymi tytułami, czyli londyńskim "Financial Times" i nowojorskim "The Wall
Street Journal". Dlatego też w każdej części tej pracy znajdują się nawiązania do wzorców "Financial
Times" i "Wall Street Journal". W poprzedzających i kolejnych punktach tematycznych pracy, np. Internetu,
odniesienia do największych dzienników gospodarczych są bardziej szczegółowe.
W tym podrozdziale poruszone są zagadnienia, które stanowią podstawowe, najbardziej widoczne,
wyróżniki wspomnianych wzorców prasowych, ich najbardziej charakterystyczne elementy jako prasy
codziennej, opiniotwórczej i gospodarczej. Tu także pojawi się wskazanie, jak te wspomniane cechy są
realizowane przez funkcjonujące na naszym rynku dzienniki "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita".
Po pierwsze, najważniejszymi elementami wyróżniającymi gazetę spośród innych są dla większości
ludzi: layout gazety, m.in. rozmieszczenie stałych rubryk, publicyści, autorzy zewnętrzni, działy tematyczne.
I z polskiego punktu widzenia, to, co jest określane jako linia redakcyjna.
Po drugie, podobnie jak "Financial Times" i "Wall Street Journal", także oba polskie dzienniki walczą
na rynku o „prawa” wydawców prasy "papierowej" i o wspomniane już wcześniej standardy dziennikarskie.
Trzecim obszarem działalności "Financial Times" i "Wall Street Journal" na rynku mediów jest ich
pionierska działalność w zakresie przenoszenia gazet z epoki „papierowej” do czasów

„WEB 2.0”.

"Rzeczpospolita" bardzo jasno daje do zrozumienia, że jej ideał znajduje się bliżej gazety związanej nie tyle
z gospodarką, co z gazetą polityczną. Tak, jak "Dziennik Gazeta Prawna", korzysta z licencji/współpracy z
"Financial Times", tak "Rzeczpospolita" pobiera teksty ekonomiczne z brytyjskiego tygodnika "The
Economist", który sam siebie określa jako polityczno-gospodarczy, oferując swoim czytelnikom sążniste
opracowania z pogranicza tych dwóch dziedzin.
Znamienny dla wydawanych w Polsce dzienników ekonomicznych jest fakt, że poza tematyką
specjalistyczną, każdy z nich ma bardzo dobrze rozwinięty jeden z działów, które w "Wall Street Journal"
czy "Financial Times" nie istnieją. "Rzeczpospolita" ma bardzo mocne dodatki "Plus minus", publicystykę,
ale także turystykę i dział naukowy. Jej konkurent, "Dziennik Gazeta Prawna", ma odziedziczony po
„niebieskim” dzienniku mocny dział kulturalny, z tygodniowym dodatkiem o tym tytule oraz publicystyczny
„Magazyn”, konkurujący z „Dużym Formatem” dołączanym do Wyborczej.
Dodawany co piątek kolorowy „Magazyn TV” z programem telewizyjnym jest, wedle ocen
specjalistów, najlepszym na rynku TV guidem dołączanym do dziennika. W tej formie mógłby być
oddzielnym wydawnictwem.
Sukces tego dodatku jest również wymierny finansowo, dzięki niemu średnia piątkowa sprzedaż
"Dziennika" oscyluje w okolicach 170 tys. egz.
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1.2.3 Zespół redakcyjny
Według opinii dr. Tadeusza Kononiuka (Instytut Dziennikarstwa UW), głoszonych podczas
Wykładów dla studentów ID UW, w prasie i w ogóle w mediach, pracują oraz publikują dwa typy ludzkie.
Jeden z nich to „journalists”, a drugi - „media workers”. Ten ostatni typ ludzi równie dobrze odnajduje się w
każdej dziedzinie aktywności - dziś jest publicystą, jutro dyrektorem w fabryce, albo politykiem. Ambicją
każdego wydawcy i redaktora naczelnego, jest stworzyć zespół złożony z tych pierwszych, z „journalists”.
Takie zespoły udało się stworzyć wspominanym "Financial Times" i "Wall Street Journal", zwłaszcza
temu pierwszemu. Od lat na jego łamach pojawiają się „ci sami” dziennikarze, reprezentujący wysoki
poziom warsztatowy i etyczny, jak John Ried, Tim Hardford, Martin Wolf czy autorytety wśród
publicystów, jak Irvin Stelzer. W Polsce "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita" są na krajowym
rynku mediów wzorem do naśladowania. Ich zespoły redakcyjne, dziennikarze i redaktorzy funkcyjni, poza
kilkoma wyjątkami, należą do kategorii „journalists”.
Redakcjom opisywanych dzienników gospodarczych można przypisać wielką zasługę w
kształtowaniu młodych dziennikarzy i redaktorów oraz wprowadzaniu wysokich standardów etycznych w
zawodzie. Wśród ludzi, którzy wcielają w życie i praktykę zasady zawarte w statucie Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich czy Karcie Etycznej Rady Mediów, są między innymi: Dariusz Fikus (niestety, już
nieżyjący) czy Andrzej Jankowski („Dziennik Gazeta Prawna”, wieloletni szef działu prawnego, jeszcze w
redakcji tygodnika „Prawo i Życie”).
Podkreślenia wymaga jedna zasadnicza różnica między dwoma polskimi tytułami. "Rzeczpospolita"
staje się bardziej gazetą autorską, czyli opiera się na zatrudnianych na stałe dziennikarzach-osobowościach,
z tym, co nazywa się "nazwiskiem", piszących teksty autorskie. Na drugim biegunie występuje „Dziennik
Gazeta Prawna”, który promuje młodych, zdolnych warsztatowo dziennikarzy, piszących solidne teksty
profesjonalne, jak m.in. Daria Stojak, czy Bartosz Marczuk.
Po połączeniu obu tytułów, podobne praktyki odbywają się w zespole redagującym białe stronach
gazety. Jędrzej Bielecki, Marcin Janik czy Rafał Woś są na topie. Dotychczas ich „rzemieślnicze” teksty
tonęły pod wypowiedziami takich "nazwisk", jak Piotr Zaremba, Robert Krasowski czy Michał Karnowski
lub publicysta Jan Wróbel. Zaangażowanie polityczne ich publikacji oraz polityka redakcji, polegająca na
eksponowaniu ich jako lokomotywy tytułu, powodowały, że "Dziennik" był bardzo podobny do
„Rzeczpospolitej”. Z punktu widzenia teorii ekonomii to zjawisko, dla wchodzącego na rynek tytułu,
potencjalnie mogło i faktycznie okazało się być zabójcze. Teraz, po upływie prawie roku od rozpoczęcia
zmian, kiedy „Dziennik Polska Europa Świat” zakończył proces łączenia się z „Gazetą Prawną” oraz
redefinicji linii redakcyjnej, to podobieństwo zanikło.
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Z komentarzem [Ł4]: tu się nie chcę czepiać ale zamiast
wykładu lepiej byłoby poszukać jakiegoś źródła pisanego

Na szczęście dla „Dziennik Gazeta Prawna”, jej konkurent nadal kładzie główny ciężar na rozwój
„białych” stron informacyjnych. W nagłówkach, cytatach czy w innych mediach cytowani i promowani są
najczęściej dziennikarze i publicyści związani z nurtem prawicy „propisowskiej”, Bronisław Wildstein,
Cezary Gmyz czy Igor Janke. Gościnnie zapraszani są na łamy "Rzeczpospolitej" inni znani publicyści, np.
Sławomir Sierakowski z lewicowej „Krytyki Politycznej” czy Waldemar Kuczyński (ekspert, publicysta
ekonomiczny m.in. "Gazety Wyborczej"), ewentualnie Jarosław Gowin z PO (konserwatysta).
Na stronach żółtych i zielonych przeważają teksty pisane przez starych "wyjadaczy": Monikę
Lemańską czy Małgorzatę Ostrowską. Czasem dopuszcza się młodych, Sebastiana Kucharskiego, Tomasza
Boguszewicza. Znamiennym faktem jest to, że na żółte strony dopuszczony został emerytowany sedzia
Trybunału Konstytucyjnego, Wiesław Johann, kilka dni po tym, jak zadeklarował swoje poparcie dla
kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta RP.
O zespołach redakcyjnych, dziennikarzach, redaktorach i publicystach, zarówno „Dziennik Gazeta
Prawna” i „Rzeczpospolita”, można napisać wiele, ponieważ są to najlepsi ludzie na rynku. Wiele z tych
osób to także znane osobistości polskiego życia społecznego, znane nie tylko ze swojej działalności
dziennikarskiej. Niezależnie od poglądów, jakie prezentują. Jednym tchem można wymienić nazwiska Jana
Rokity, Bronisława Wildsteina, Jerzego Pilcha, publicystów opisywanych dzienników, tych byłych, jak i
obecnych.
Chociaż tematem przewodnim tej pracy jest gospodarcza strona obu dzienników, nie cała uwaga w tej
części pracy skupi się na dziennikarzach oraz redaktorach i publicystach, związanych z kolorowymi
(specjalistycznymi) stronami „Dziennik Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”. W zespole najważniejsza jest
postać lidera, którym w gazecie jest redaktor naczelny. „Rzeczpospolita” ma lidera, Pawła Lisieckiego, który
ma jasno sprecyzowane poglądy na to, jak powinna być prowadzona redakcja dziennika. Pozostaje on na
swoim stanowisku już od kilku lat, co na tle wyników ekonomicznych gazety pozytywnie świadczy o sile
jego osobowości.
„Dziennik Gazeta Prawna” na razie nie ma takiego lidera. Pierwszym redaktorem naczelnym
połączonych redakcji został Michał Kobosko, redaktor naczelny i współautor sukcesu polskiej edycji
„Newsweeka” i „Forbesa”. Pod jego kierownictwem przeprowadzone zostały najważniejsze zmiany
związane z łączeniem dwóch redakcji, przede wszystkim proces połączenia zespołów „Dziennika” i „Gazety
Prawnej”. Wiązało się to ze zwolnieniami. Pracę straciło prawie około 50 osób: etatowych korespondentów,
dziennikarzy działu politycznego i dodatku warszawskiego. W następnych miesiącach, w ramach
restrukturyzacji, z nowej redakcji odeszły lub zostały zwolnione, kolejne osoby.
Jednym ze skutków zmian jest powołanie związku zawodowego, przez dziennikarzy z redakcji
„Dziennika”. Po raz pierwszy od roku 1989 dziennikarze zrzeszyli się w związku zawodowym pod
sztandarem Solidarności.
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Zmiany kadrowe, jakie w ciągu ostatniego roku miały miejsce w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, wraz
z ewolucją makiety, były częścią procesu rebrandingu tytułu. Nabrały one tempa pod kierownictwem
Tomasza Wróblewskiego, redaktora naczelnego gazety od marca 2010 roku. Wprowadzony w sierpniu
leyout i winieta wyraźnie oddalają gazetę od wzorca "Financial Times", do którego polski tytuł się odwołuje.

1.2.4 Relacja wydawca-redakcja
Każda redakcja jest częścią większej struktury, czyli wydawnictwa. Jej miejsce i znaczenie zależy w
dużej mierze od osobowości redaktora naczelnego, zespołu, i strategii wydawnictwa. Najważniejsze dla
rozwoju każdego przedsięwzięcia biznesowego jest zbudowanie i osadzenie go w odpowiedniej strukturze
prawnej, kulturowej i użytkowej.
Z omawianych tytułów, a także w ogóle wśród istniejących na polskim rynku dzienników, najbardziej
niesprzyjającą sytuację ma redakcja „Rzeczpospolitej”. Jej bezpośredni wydawca, Presspublica, ma dwóch
słabych, stwarzających zagrożenie dla rozwoju gazety, udziałowców. Pierwszy to skarb państwa (SP), a
drugi - fundusz inwestycyjny Mecom.
W naszych warunkach kulturowych, „państwowy” udziałowiec w przedsiębiorstwie medialnym
oznacza zmiany po każdych wyborach oraz walkę o wpływy (dostęp do mediów). Dodatkowym minusem
jest konstrukcja statutu spółki oraz pośredni udział państwa poprzez

PW „Rzeczpospolita”. Drugi

udziałowiec również stwarza duże zagrożenie dla redakcji. Z samego założenia inwestor finansowy,
fundusz, nastawiony jest na plan: kupić tanio, drogo sprzedać. Mniej zależy mu na rozwoju gazety.
Do czego prowadzi taki układ właścicielski, rynek mógł obserwować niedawno. Spadała sprzedaż
egzemplarzowa i wpływy z reklamy, dziennikarze angażowali się w przedsięwzięcia wątpliwe etycznie
(przykład: lista IPN i Wildstein), a mimo to redaktor naczelny pozostaje na stanowisku. Chociaż w zarządzie
wydawcy są specjaliści, np. Paweł Bień i Artur Sierant, to zachowania ekstremalne są tolerowane (statut
spółki daje spore możliwości kolegium redakcyjnemu). Do tego dochodzą długie procedury wyłaniania
przedstawiciela SP i próba nieudanej prywatyzacji PW Rzeczpospolita. Wstrzymana, oficjalnie z przyczyn
ekonomicznych.
Na tym tle wydawca połączonego "Dziennika Gazeta Prawna" jawi się jako ideał. Silny kapitałowo
Axel Springer Polska, należący do największego koncernu medialnego w Europie Axel Springer Verlag,9
oraz Grupa Infor PL, największe wydawnictwo prasy specjalizującej się w tematyce prawnej, finansowej i
gospodarczej w Polsce.

Axel Springer Polska obecnie wchodzi w skład join venture wydawnictw Axel Springer AG i Ringer AG. Przedsięwzięcie to
połączyło w jedno przedsiębiorstwo aktywa partnerów w Europie Centralnej.
9
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1.2.5 Grupa docelowa - kim są czytelnicy
„Dziennik Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita” konkurują o tego samego czytelnika. Jednak ze
wspomnianych powodów, przede wszystkim linii redakcyjnej i odmiennie rozłożonych akcentów w zakresie
ilości informacji politycznych i profesjonalnych, baza czytelnicza oraz grupa potencjalnych odbiorców jest
różna.
Teoretycznie, docelowa grupa czytelników dla obu tytułów jest identyczna. Menedżerowie,
specjaliści od prawa, finansów i księgowości. Sektor publiczny i prywatny. Osoby w wieku 25-49 lat, z
dochodami powyżej średniej krajowej (ok. 3 tys. PLN netto).
W związku z historią i rebrandingiem „DGP”, konkurentów różni pozycja wyjściowa. Do momentu
połączenia „Gazety Prawnej” z „Dziennikiem”, największą grupę czytelników "Gazety Prawnej" stanowili
księgowi, kadrowi i prawnicy. Dopiero w listopadzie 2008 roku, wraz z pojawieniem się „łososiowego”
dodatku |"Forsal.pl", ściśle powiązanego z portalem o tej samej nazwie, sporą grupę czytelników dziennik
pozyskał wśród menedżerów i ekonomistów. Dzięki temu posunięciu, zbliżył się zawartością do „Financial
Times” i „Wall Street Journal”.10
Kolejnym krokiem było podpisanie z "Financial Times" umowy licencyjnej, co skutkowało
pojawieniem się tłumaczeń artykułów z wydania brytyjskiego i przysporzyło czytelników gazecie oraz
podbudowało jej markę. Smaczku dodaje fakt, że wcześniej licencję tę miał wydawca "Rzeczpospolitej".
Obecnie, od marca 2010 roku, Infor Biznes jest jedynym reprezentantem marki "Financial Times" w Polsce.
Do niedawna prawo do wykorzystywania materiałów i znaku "Financial Times" w Internecie miał portal
Onet.pl (związany z koncernem ITI).
"Rzeczpospolita" w tym samym czasie, z powodu opóźnień w realizacji strategii wydawniczej, traciła
swoich stałych czytelników, głównie prenumeratorów z sektora publicznego, nie tylko na rzecz "Dziennika
Gazety Prawnej", ale także profesjonalnych wydawnictw i serwisów internetowych: grupy Infor i Difin i
Bonnier Bussines Polska.

1.3 Pozycja ekonomiczna
Pozycja rynkowa obu dzienników jest w chwili obecnej zbliżona. Od czasu połączenia "Dziennika" z
"Gazetą Prawną", powstał tytuł, który można uznać za dobro komplementarne w stosunku do obecnej na
rynku od lat "Rzeczpospolitej". Sprzedaż średnia obu tytułów oscyluje w granicach stu tysięcy egzemplarzy.

Dodatek "Forsal.pl" w formie papierowej został zlikwidowany w kwietniu 2010 roku. Materiały trafiły działu "Ekonomia,
Rynki", w grzbiecie głównym Dziennika Gazety Prawnej.
10
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Do momentu ukazania się w sprzedaży w dniu 14 września 2009 roku nowego "Dziennika Gazety
Prawnej", "Rzeczpospolita" i "Gazeta Prawna" stanowiły dla siebie konkurencję. Jednak mimo, że
konkurowały ze sobą o czytelników, trudno było mówić, że były wobec siebie komplementarne, ponieważ
"Gazeta Prawna" nie zawierała w swojej treści nic, co charakteryzuje dzienniki ogólnoinformacyjne, m.in.
polityki czy opinii lub felietonów, nawet w takim stopniu, w jakim rozpowszechnia je kanoniczny wzór,
brytyjski "Financial Times". Takie treści znajdowały się na białych stronach w "Rzeczpospolita".
Od tej wymienionej daty można mówić o duopolu panującym na rynku dzienników gospodarczych w
Polsce. Pozostałe tytuły są zbyt słabe, aby móc liczyć się na rynku prasowym.
Niewątpliwa jest słabość pozostałych tytułów codziennych gazet gospodarczych, „Parkietu” i „Pulsu
Biznesu”. Według ZKDP, w I półroczu 2010 r. średnia sprzedaż "Parkietu" wyniosła 7 953 egz. (spadek o
18,7% w stosunku do I półrocza 2009 r.). W przypadku "Pulsu Biznesu" średnia sprzedaż w tym okresie 18
547 egz. była zbliżona do poziomu z I kwartału roku poprzedniego.
Poza słabą sprzedażą, od liderów rynku odróżnia te dzienniki odmienna formuła wydawnicza, co
powoduje, że na rynku dzienników ekonomicznych nie stanowią one konkurencji dla liderów. Mimo braku
konkurencji we własnym segmencie, zarówno "Dziennik Gazeta Prawna" jak i "Rzeczpospolita" muszą
liczyć się z konkurencją ze strony największego dziennika na rynku, "Gazety Wyborczej", chociaż ta nie
zagraża ich pozycji wśród grupy docelowej, czyli menedżerów/specjalistów. "Gazeta Wyborcza" może
okresowo odebrać czytelników obu tytułom. Podobnie, jak "Financial Times", "Wall Street Journal" i oba
wspomniane wcześniej dzienniki, "Wyborcza" ma mocno rozbudowany dział gospodarczy, którego atutem
jest publicystyka ekonomiczna. Nie ma jednak w jej wydawnictwach tego, co najbardziej interesuje grupę
docelową, czyli specjalistów - dodatków narzędziowych, np. "Tygodnik Prawa i Gospodarki" czy "Moja
Firma".
Dziennik numer jeden w Polsce może zagrozić pozycji omawianych tytułów w Internecie, w związku
z tym, że ma już tam silną pozycję, zarówno jako serwis "Gazety Wyborczej", jak i biznesowe serwisy pod
marką Gazeta.pl.
Reakcją Agory, wydawcy "Gazety Wyborczej", na pojawienie się na rynku "DGP", był relaunch
stron gospodarczych i powiązanie ich z serwisem internetowym wyborcza.biz. Jego szata graficzna oraz
układ są bardzo podobne do pierwszej wersji Dziennik.pl. To jest portal numer jeden "w stajni" Grupy
Infor.pl, który, wzbogacony o treści oraz redaktorów i kulturę korporacyjną dawnej "Gazety Prawnej", może
stanąć w szranki z ogólnoinformacyjnym serwisem Gazeta.pl.

1.3.1 Stan obecny i strategia rozwoju
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Nowy produkt na rynku, jakim jest "Dziennik Gazeta Prawna", w perspektywie kilku najbliższych lat
doprowadzi do sporych zmian na rynku. Odbierze dużą grupę czytelników swojej głównej konkurencji,
"Rz". Nowy dziennik zagospodaruje tych czytelników z klasy średniej, którzy z braku alternatywy czytali
dotąd "Gazetę Wyborczą", ponieważ "Rzeczpospolita" była zbyt prawicowa, a pozostałe dzienniki nie
spełniały kryterium zawartości, były powierzchowne i zbyt płytkie dla czytelnika z aspiracjami. Dla tej
grupy "Wyborcza" jest dobrze redagowanym, wyważonym dziennikiem, chociaż nie zgadzają się z jej
poglądami. Ta grupa, wedle szacunków, wynosi nawet do 20 proc. czytelników największego dziennika
opiniotwórczego w kraju.
Jednak wzrost grona czytelników "Dziennik Gazeta Prawna" jest to tendencja trwała, ponieważ klasa
średnia, jest liczniejszą i szerszą grupą odbiorców niż dotychczasowi: prawnicy, finansiści i księgowi. Jest to
powód, dla którego powstały dwa wydania: szersze, wzbogacone o dodatki narzędziowe - "Tygodnik Prawa
i Gospodarki", "Prawo Administracyjne" czy "Biznes Energetyczny" lub "Nieruchomości", są kierowane
tylko do prenumeratorów. Druga, chudsza wersja, sprzedawana jest odbiorcom indywidualnym w kioskach.
Z danych wydawcy wynika, że odbiorcami „chudszego” wydania są dawni czytelnicy "Dziennika".
Strategia rozwoju dziennika "Rzeczpospolita" jest wielką niewiadomą. Kierowania tytułem, ani
opracowania i wdrażania spójnej długofalowej strategii rozwoju tytułu nie gwarantują właściciele
"Rzeczpospolitej". Z jednej strony jest to Skarb Państwa (SP), a z drugiej - giełdowy fundusz inwestycyjny,
zainteresowany działalnością w branży mediów drukowanych.
Skarb Państwa, jako właściciel-udziałowiec, ma ewidentną wadę, że traktuje wszystkie
przedsiębiorstwa znajdujące się w jego gestii jako łup polityczny, a jego reprezentanci, dobierani wg klucza
politycznego, zmieniają się średnio raz na 4 lata, co kadencję rządu i do zarządów często trafiają ludzie
przypadkowi, niemający pojęcia o mediach, jednak z poparciem politycznym. Takie osoby wywierają także
na gazetę polityczne naciski, co, jak udowodniło ostatnie 5 lat, wpływa ujemnie na działalność biznesową
wydawcy i wyniki sprzedaży tytułu.
Przyczyną stricte ekonomiczną jest fakt, że SP jako udziałowiec jest niechętny działalności
inwestycyjnej spółki wydającej gazetę. Jeśli pojawia się zysk, skarb zwykle nalega na wypłaceniu go w
formie dywidendy, aby skierować go później do budżetu.
Skarb Państwa nie tylko przejada zyski, ale także odmawia inwestowania kolejnych kapitałów w
spółkę, z wyjątkami, kiedy czyni to na wyraźne polityczne zamówienie. Inwestowanie w rozwój może
nastąpić jedynie przez zastrzyki ze strony prywatnych udziałowców lub obronionego przed pazernym
skarbem zysku. Takiego, niestety, spółka nie wykazuje już od wielu lat.
Podobnie zachowuje się Mecom, ale jest to o tyle zrozumiałe, że działa on jako międzynarodowy
holding inwestycyjny i ta sytuacja jest uzasadniona wymogami biznesowymi. Wadą Mecomu jest fakt, że
spółka dysponująca kapitałem zaledwie 20-30 mln USD przejęła od koncernu Orkla jej dział prasowy, wart
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w roku 2002 roku ponad miliard dolarów. Transakcja w lwiej części została sfinansowana pożyczonymi
pieniędzmi. W związku z tym istnienie Mecomu zależne jest od codziennej inżynierii finansowej.
Wydawców obu dzienników nie omijają zmiany. W Presspublice we wrześniu 2009 roku prezesa
zarządu Trulsa Velgaarda zastąpił Paweł Bień (specjalność: finanse, wcześniej związany z Nokią i PW
Rzeczpospolita), a w ASPL prezesem niespodziewanie w styczniu 2010 roku został Marek Sowa 11, były szef
Agory, związany z rynkiem mediów elektronicznych, m.in. UPC TV Kablowa. Takie zmiany świadczą o
tym, że oba wydawnictwa będą stawiały mocno na rozwój mediów cyfrowych – Internet.

1.3.2 Internet
Przygotowanie niniejszego opracowania trwało pewien czas. Gdy autor rozpoczynał zbieranie
materiałów kwestia, jak w przyszłości odnajdą się gazety w Internecie, była przedmiotem licznych dyskusji
teoretyków mediów, zarządzania, filozofów. Przeważały głosy optujące za tym, że: gazety zginą, kryzys je
zabije, „darmowy” kontent je wykończy, a kryzys, czyli spadek wpływów, nie da im się rozwinąć w
Internecie. Głos Ruperta Murdocha o wprowadzeniu opłat za korzystanie z kontentu internetowego, brzmiał
w tym tłumie, jak majaczenia szalonego starca.
Dziś (czerwiec 2010 roku), choć minęło zaledwie pół roku, sytuacja jest już inna. Parafrazując
Churchilla, nie jest to może koniec, ale koniec początku. Karawana pionierów ruszyła na podbój Dzikiego
Zachodu. Zadecydowały o tym dwa wydarzenia: na światowym rynku tytuły związane z Rupertem
Murdochem („The Times”, „New York Times”, „Wall Street Journal”) wprowadziły odpłatność za kontent
internetowy, a na rynku czytników elektronicznych od komórek po e-booki, jest technologiczna konkurencja
(Kindle, iBook, smarthphony).
Na krajowym rynku „Rzeczpospolita” od kwietnia wprowadziła opłaty za czytanie treści
magazynowych („Plus Minus”), natomiast wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” zapowiedział identyczne
posunięcie już na jesieni (odnawianie rocznych prenumerat). Obaj wydawcy już w tej chwili oferują swoim
prenumeratorom gazetowym dostęp, odpłatny, do dodatkowych serwisów, m.in. dotyczących księgowości
czy prawa pracy.
Poza tym i na rynku polskim, i światowym, wydawcy podjęli walkę z nielegalnym
wykorzystywaniem ich treści oraz z syndromem kopiuj/wklej.
Dla wydawców prasy papierowej Internet to przede wszystkim kanał komunikacji z odbiorcami,
służący do przekazywania im treści, jak i odbioru komunikatów zwrotnych. W drugim wariancie to źródło
do pozyskiwania informacji podczas tworzenia treści zawartych w medium, a w trzecim - nośnik reklamy.
Po czwarte WWW to najnowszy i najważniejszy kanał dystrybucji treści (kontentu).
11

Złożył rezygnację. Informacja z dn. 21 maja 2010 r., za Press.pl
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Wydawcy tradycyjnych, papierowych gazet, bacznie obserwują wszystko, co wiąże się z rozwojem
Internetu, zarówno technicznym, jak i publikowanym w sieci treściom. Sieć to główne wyzwanie dla branży.
Klasyczni wydawcy, aby przetrwać, muszą stopniowo przenosić swoją działalność do wirtualnej przestrzeni
i eksplorować ją w jak największym stopniu, także przy tworzeniu nowych treści. Dziennikarze poszukują
informacji, a wykorzystanie coraz nowszych i szybszych urządzeń oraz oprogramowania pozwala na
obniżenie kosztów stałych wytworzenia i dotarcia do odbiorcy.
Zmienia się także sposób czytania oraz ilość informacji. Przeciętny człowiek skupia się na tekście
przez około 20 sekund i czyta „oczami”. Natomiast statystyczna gazeta codzienna zawiera taką ilość
informacji, jaką przeciętny człowiek w epoce średniowiecza przyswajał przez całe życie. Poza tym Internet i
e-prasa są dostępne w coraz większej ilości czytników, już nie tylko w komputerach przenośnych i
stacjonarnych, ale także w telefonach komórkowych czy czytnikach typu Kindle. Dodatkowo „papierowe”
gazety także w internetowym kanale dystrybucji muszą konkurować z mobilną TV i radiem.
Internet to także największe zagrożenie dla papierowych gazet i związanych z nimi redakcji (szerokie
rozumienie: klasyczna redakcja plus portale internetowe zbudowane wokół jednej marki), ponieważ te
podmioty rynku medialnego mają największą zdolność do wytwarzania własnych unikatowych treści
(informacji), które są później powielane lub wykorzystywane przez media elektroniczne, telewizję, portale
internetowe i w mniejszym stopniu, przez stacje radiowe. Zarabianie na wytworzonym towarze jest
naturalnym zjawiskiem w gospodarce rynkowej. W części kłóci się to jednak z jednym z założeń sieci
WWW, wedle którego jest ona dostępna dla wszystkich, darmowa i każdy może robić w niej, co chce.
Zasady ze świata realnego w niej nie obowiązują, ponieważ nadrzędnym prawem jest wolność. Celują w tym
zwłaszcza telewizje informacyjne i biznesowe, m.in. TVN 24, TVN CNBC (Grupa ITI) czy Polsat News i
TV Biznes (związane z grupą Polsat). Jest to skutek nieprecyzyjnego prawa własności intelektualnej, prawa
prasowego i prawa autorskiego, których zapisy pozostawiają szerokie pole do interpretacji w przedmiocie
dozwolonego cytatu oraz wykorzystania „wiadomości agencyjnej” jako źródła informacji.
Faktem jest, że zarówno prawo prasowe, jak i prawo autorskie pochodzą z czasów sprzed rewolucji
cyfrowej. Pierwsza ustawa to rok 1984, a druga jest o 10 lat późniejsza. I choć były wielokrotnie
nowelizowane, nie nadążają za tempem zmian na rynku mediów i informacji.
Drugą wadą przytoczonych przepisów, jest to, że w sferze aksjologii prawo prasowe i prawo
autorskie nie uwzględniają ekonomicznego aspektu wykorzystania informacji, pomijają całkowicie aspekt
wymiernej, wyrażonej w pieniądzu wartości, informacji/treści prasowej, zwłaszcza jej wytworzenia.
Firmy medialne nie są organizacjami non-profit, ale przede wszystkim przedsiębiorstwami, których
celem jest dostarczenie zysku, poprzez produkcję i przekazanie odbiorcom towaru, jakim jest informacja. W
codziennej praktyce dziennikarskiej najważniejsza jest już nie jakość informacji, ale szybkość jej
przekazania i forma. Im krótsza, tym lepsza. Poszanowanie prawa własności intelektualnej zostaje na końcu
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i jest bytem wirtualnym. Zawsze redaktor może powołać się na prawo cytatu czy stwierdzić, że korzystał z
serwisu agencji przy tworzeniu informacji.
Prawa autorskiego nadużywają także małe portale, moje mojeprawo.pl czy Sfora.pl, które
wykorzystując artykuł 30 Prawa Autorskiego (skrót i opracowanie cudzego tekstu), publikują nieodpłatnie
treści wydawnictw prasowych na swoich stronach, na dodatek nie generując, tak jak Google News czy
Yahoo, ruchu na stronach wytwórcy informacji. Podobnych zabiegów dokonują także firmy zajmujące się
prowadzeniem usługi monitoringu mediów na rzecz osób trzecich. Tego dotyczy casus Instytutu
Monitorowania Mediów, który powołuje się na umowę z Kopipolem (pobiera ona opłaty licencyjne za
kopiowanie od producentów i importerów sprzętu służącego do drukowania - jest organizacją zbiorowego
zarządzania; jego zakres nie pokrywa i nijak się ma do działalności ReProPolu – licencja Ministerstwa
Kultury, jak ZAiKS czy ZAPAV) oraz Agorą, oferuje swoim klientom wycinki prasowe także z tytułów,
prawami do których dysponuje ReProPol.12

Z komentarzem [Ł6]: Tekst nie miał tytułu?

Również większość użytkowników Internetu nie ma świadomości, w jakiej mierze można
wykorzystywać treści publikowane, jak cytować i przetwarzać i kiedy dopuszczają się plagiatu i naruszenia
cudzych praw majątkowych. Dopóki ludzie nie będą świadomi, że popełniają kradzież i nikt nie będzie tego
od nich egzekwował, dopóty będą to robić.
Kradzież własności, czyli kopiowanie tekstu, komercyjne wykorzystywanie bez odpowiedniej zapłaty czy
cytowanie bez podawania źródła, to przestępstwo z gatunku tych, które juryści nazywają przestępstwem bez
ofiar.
Wydawcy „papierowi” zauważyli ten problem, rosnący wraz z ekspansją dostępu do sieci w okresie
ostatnich pięciu lat. I podjęli walkę z kopiowaniem i wykorzystywaniem informacji w sposób nielegalny. Na
razie przez podmioty gospodarcze, a w następnej kolejności, przez pojedynczych użytkowników Internetu.
Spore sukcesy w tej dziedzinie w kategorii indywidualnej ma właśnie wydawca "Dziennika Gazety
Prawnej", Infor Biznes (wraz z pozostałymi spółkami z tej grupy) oraz Izba Wydawców Prasy, która
powołała do życia firmę ReProPol, która w imieniu zrzeszonych wydawców walczy o poszanowanie ich
praw własności przez pozostałe podmioty rynku medialnego. W „Pressie” nr 9/2009, w artykule pt. „Sporna
prasówka” (http://www.press.pl/press/pokaz.php?id=1855) Małgorzata Wyszyńska pisze:
"Na ReProPol liczy też Presspublica, która jednak rozmowy z organizacją dopiero zaczęła. – Nie
oczekuję, że walka o nasze prawa będzie krótka. Wiele firm monitorujących media nie płaci wydawcom, bo
nie są świadome swoich obowiązków. Z tą nieświadomością trzeba skończyć – uważa Janusz Reiter,
wiceprezes Presspubliki.
Umowę z ReProPolem podpisał m.in. Infor Biznes. – To dobra inicjatywa. Spodziewamy się, że
ReProPol ucywilizuje rynek firm press-clippingowych. Sądzę, że spółki giełdowe, które dbają o swoją
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wiarygodność, nie będą chciały być klientami bezprawnie działających firm – mówi Dariusz Piekarski,
prezes Infor Biznes."
W Polsce sytuacja jest szczególna dlatego, że, w przeciwieństwie do światowego rynku, wydawcy
prasy nie mają tu silnej konkurencji w postaci portalu, Google, czy Yahoo!, z wyszukiwarką linków do
artykułów oraz ich streszczeniami. Z usług oferowanych przez Google na krajowym rynku wykorzystywana
jest najczęściej wyszukiwarka stron oraz usługa poczty gmail.
W globalnej wiosce wspomniany gigant od kilkunastu miesięcy jest poddawany mocnej presji ze
strony wydawców, zwłaszcza NewsCorp. Ruperta Murdocha, aby podzielił się z wydawcami prasy
papierowej dochodami z reklam oraz wnosił opłaty licencyjne za umieszczanie linków i skrótów
(opracowań) tekstów w serwisie Google News. Wspomniany biznesmen zarządza i jest właścicielem
konglomeratu medialnego, w skład którego, oprócz mediów elektronicznych, wchodzi m.in. wydawca „The
Wall Street Journal”, „New York Times” i „The Times”.
W Polsce rynek portali internetowych ogólnotematycznych jest podzielony w miarę równo pomiędzy
Onet.pl (Grupa ITI), Wp.pl (TP SA), Gazeta.pl (Agora), Interia.pl (Bauer), o2.pl.[1].
W segmencie serwisów ekonomicznych i biznesowych Grupa Infor PL (wydawca "Dziennika Gazety
Prawnej") zajęła drugą pozycję po Money.pl, odpowiednio z 4,277 mln i 3,681 unikalnych użytkowników.
Plasuje to obie grupy wśród 20 największych serwisów internetowych w Polsce. Pozostałe serwisy mają już
znacznie mniej szczęścia Na dalszych pozycjach znalazły się serwisy dedykowane tematyce biznesowej:
Bankier.pl, biznesowe Gazeta.pl, Wirtualnej Polski czy Interii. Pierwszą dziesiątkę zamyka prasowy serwis
związany z „Pulsem Biznesu” - Pb.pl, miał zaledwie 600 tysięcy unikalnych użytkowników.
Udział „Rzeczpospolitej” w rynku internetowym jest tak mały, że jej serwisy nie zostały ujęte w
badaniach Megapanelu (zasięg ok. 8 proc.). Mimo oświadczeń Pawła Bienia, który w wywiadzie dla
Presserwis.pl z dnia 7 września 2009 r. zapowiadał mocną ekspansję w Internecie, wskazując na przejecie
portalu kariera.pl, nic w pozycji „Rzeczpospolitej”, jak i całej Presspubliki, a nawet podmiotów związanych
z Mecomem, obecnych na polskim rynku, nie zmieniło się. Większość przychodów Presspubliki nadal
realizowana jest poprzez dziennik „Rzeczpospolita”. „Życie Warszawy” oraz pozostałe przedsięwzięcia są
obecnie nierentowne lub pozostają ledwo ponad kreską.
W tym samym czasie i przestrzeni serwisy internetowe Inforu ("Dziennika Gazety Prawnej") pod
względem liczby odsłon i unikalnych użytkowników, wyprzedziły nawet serwisy grupy Axel Springer
Polska, który miał swoich „uniqual users” o blisko 300 tysięcy mniej od Inforu. Dla porównania - serwisy
biznesowe TVN o prawie 700 tys. Przytoczone liczby wskazują wyraźnie na wielki potencjał tkwiący w
sektorze mediów gospodarczych w odniesieniu do całego rynku mediów w Polsce.

1.3.3 Reklama
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Reklama to w chwili obecnej najważniejsze źródło dochodów firm medialnych. W przypadku
wydawców prasy drukowanej, jest źródłem około 2/3 przychodów generowanych przez wydawane tytuły. Z
tej sumy około 15 do 20 proc przypada na źródła internetowe. W segmencie dzienników o zasięgu
ogólnokrajowym reklama jest jeszcze ważniejsza, ponieważ generuje nawet do 75 proc przychodów
wydawców.13
Kryzys gospodarczy 2008/2010 bardzo gwałtownie odbił się na kondycji wydawców prasy,
zwłaszcza dzienników i magazynów opinii. Powszechną praktyką jest, że w chwili, kiedy nadchodzi recesja
lub spowolnienie, pod nóż jako pierwsze idą wydatki postrzegane jako wirtualne, czyli promocja i reklama.
Przedsiębiorcy, zwłaszcza w Europie, boją się zaczynać cięcia od kosztów płacowych, które mają
największy udział w puli kosztów oraz bezpośrednie przełożenie na pracowników. Dlatego też znacznie
łatwiej jest ograniczyć to, co nie spowoduje buntu załogi.
Kiedy zaś specjaliści, mediaplannerzy, agencje, dysponują niższymi budżetami, tradycyjnie
przeznaczają je na najbardziej „widowiskową” reklamę, w telewizji. Pozostałe media, teraz radio i dzienniki
opiniotwórcze, na tym tracą.
W przypadku obecnego kryzysu sytuacja jest odmienna. Kryzys jest największy od ponad 70 lat,
dotknął całą gospodarkę, a zwłaszcza branże, które w ostatnich latach najwięcej inwestowały w wizerunek i
promocję, banki i motoryzację, handel. W związku z tym decydenci, mediaplannerzy, reklamodawcy,
sięgnęli do potencjału, jaki niesie ze sobą Internet. Nie bez znaczenia jest fakt dokonania się zmiany
pokoleniowej. Największe i najbardziej atrakcyjne grupy konsumenckie to ludzie urodzeni w czasach
„kolorowej telewizji” i „MTV”.
Kolejną przesłanką jest rozwój technologii, personalizacja Internetu, która się dokonała przez rozwój
Web 2.0.14 Okazało się, że reklama w tym medium może być tania i skuteczna, a przede wszystkim dobrze
nakierowana na konsumenta - spersonalizowana (np. serwisy społecznościowe, blogi, Twitter, Blip, NaszaKlasa).
Po czwarte, pozytywne skutki przynosi opracowanie w roku 2005 jasnych standardów badań
prowadzonych przez ZKDP, m.in. internetowych - Megapanel. Kryteria, które ustalono, m.in. "uniqual
user", zasięg wśród internautów i liczba odwiedzin na stronie (odsłon), pomaga ocenić realną wartość
witryny.

13
14

za: Kowalski T., Jung B., „Media na rynku”, s. 106.
.Gogołek W, „Komunikacja sieciowa – uwarunkowania, kategorie i paradoksy”, s. 159.
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Z komentarzem [Ł8]: Nic nie rozumiem z tego przypisu. op. cit.
– powinno być raczej po nazwiskach a przed podaniem strony, tytuł
wylatuje

To, co wyróżnia także wydawców polskich dzienników gospodarczych, docenili oni brand (markę)
jako wartość, wokół której należy budować biznes. Papierowe wydanie gazety15 stało się motorem do
budowania wokół niego kolejnych przedsięwzięć.
Według danych przygotowywanych i regularnie publikowanych przez miesięcznik "Press" oraz firmę
Ekspert Monitor, w 2009 roku polski rynek reklamy był wart ok. 10 mld złotych. Z tej sumy blisko 3,7 mld
trafiło do nadawców telewizyjnych, a na drugim miejscu znalazł się Internet, który wygenerował ponad 1,2
mld przychodu z reklam. W tym okresie papierowe gazety zebrały, ok. 700 mln, a magazyny 824 mln.
Obecnie ok. 25 proc. wydatków na reklamę wpłynie do Internetu.
Dla prasy, która gotowa jest na zmiany, to bardzo dobra wiadomość. Zwłaszcza dla „Dziennika
Gazety Prawnej” której pion internetowy generuje większość ruchu oraz przychodów serwisów Grupy
INFOR (18 największy dostawca kontentu internetowego w kraju) oraz „Rzeczpospolita”, której
specjalistyczne, odpłatne treści cieszą się dużym zainteresowaniem (ok. 8 proc. zasięg). W zakresie
tradycyjnej reklamy „Dziennik Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita” w wydaniach papierowych także mogą
liczyć co najmniej na stabilne wpływy.
W papierowych wydaniach obu gazet, ze względu na ich ekonomiczno-prawną specyfikę, spory
odsetek zamieszczanych reklam pochodzi z B2B oraz od podmiotów sektora publicznego.16 Brak jest
aktualnych danych na ten temat, ale ten rodzaj ogłoszeń stanowi od 1/4 do 1/3 wszystkich zamieszczanych
reklam w dziennikach.
W najbliższych latach, w związku z kolejnymi prywatyzacjami, przetargami na wykonanie projektów
unijnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, ilość tego typu reklam wzrośnie. Samorządy, instytucje
publicznej administracji oraz pozostałe organizacje korzystające ze środków publicznych, mają prawny
obowiązek w wielu przypadkach publikować (odpłatnie) ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej. Cena takiej
reklamy zależy od popularności gazety, czyli nakładu i sprzedanych egzemplarzy. Jak informuje miesięcznik
"Press" na podstawie danych ZKDP, w I półroczu 2010 roku średnia sprzedaż „Dziennika Gazety Prawnej”
to 104 335 i „Rzeczpospolitej” - 144 121 egz.

1.3.4 Dystrybucja
Sprzedaż większości gazet odbywa się tradycyjnymi kanałami. Na rynku dzienników ekonomicznych
odnosi się to zwłaszcza do "Rzeczpospolitej". Tytuł stawia przede wszystkim na sprzedaż poprzez

15

Wywiad z Arkadiuszem Dawidem, Prezesem Bonnier Bussines Polska, Wirtualnemedia.pl z dn. 11 maja 2010 r.
M.in. ogłoszenia samorządów i organów administracji, dotyczące środków europejskich, szkoleń, konkursów etc. B2B o
podobnej tematyce skierowane do przedsiębiorców.
16
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prenumeratę oraz bezpośrednio, w kioskach. Pozostałe tytuły, „Puls Biznesu”, „Parkiet”, „Gazeta
Podatkowa”, korzystają prawie wyłącznie z dystrybucji bezpośrednio do rąk klienta.
W innej sytuacji niż lider segmentu jest także „Dziennik Gazeta Prawna”. Ponad 80 proc. nakładu
sprzedaje się w prenumeracie, a także zwiększa się dystrybucja poprzez Internet. Sięga ona już prawie 10
proc. sprzedanych egzemplarzy. Jest to bardzo dobry wynik z kilku powodów.
Przed połączeniem oba tytuły miały odmienną strategię rozwoju dystrybucji, inne kanały. Wynikało
to z kilku czynników, z których najważniejszym była grupa docelowa czytelników - różna, możliwości
promocji marki oraz skala sprzedaży. „Gazety Prawnej”, dziennik niszowy, należący do niewielkiego
wydawnictwa Infor, nie miał takiej infrastruktury, kanałów dystrybucji czy siły przebicia w negocjacjach z
kolporterami, jaką miał Axel Springer Polska, czy „Rzeczpospolitej”, której właściciel posiada własne
drukarnie i współpracujących dystrybutorów w całym kraju i za granicą. Presspublica i ASPL mogły
pozwolić sobie na bardziej elastyczne negocjowanie stawek z kolporterami czy dostawcami niż posiadający
jeden dziennik plus specjalistyczne periodyki Infor.
Formę dystrybucji, m.in. przez kioski i prenumeratę, wymuszała także zawartość gazety. "Gazeta
Prawna" cały czas miała gros swoich czytelników w grupie księgowych, właścicieli firm z sektora MSP i
specjalistów kadry/finanse. Zawierając treści narzędziowe, nie wymagała „szybkiej” formy dystrybucji, jak
dzienniki ogólnoinformacyjne, czyli rano w kiosku, w domu do kawy.
O wyborze kanału dystrybucji decydował przede wszystkim rachunek ekonomiczny, który w
przypadku treści specjalistycznych wyraźnie wskazuje na przewagę dystrybucji prosto do czytelnika.
Wydawca „Gazety Prawnej” (Infor) starał się „inwestować” w rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji,
Internet, czy większość nakładu dystrybuować w formie długoterminowej prenumeraty.
Przed połączeniem z „Dziennikiem” blisko 80 proc. dystrybucji w wersji papierowej była
realizowana tą drogą. W ramach promocji w ramach pakietów do papierowej prenumeraty oferowany jest
także dostęp online oraz dołączony dostęp do pozostałych produktów Grupy Infor.
"Dziennik" wydawany przez Axel Springer Polska, zastosował inne kanały dystrybucji, opierając się
przede wszystkim na sprzedaży egzemplarzowej, w kioskach, dostarczanej w prenumeracie zbiorowej i
indywidualnej. Czynił to jak każdy wydawca dzienników ogólnotematycznych.
„Rzeczpospolita” jak na razie nie eksploruje za bardzo kanału internetowego, poza szykowaniem kontentu
do serwisów na komórki oraz własnej strony.
We wspomnianym już sprzedaży e-wydań co prawda jest druga na rynku, ale to zaledwie 4,8 tys. eegzemplarzy miesięcznie, przy średniej sprzedaży dziennej ponad 120 tys. wydania papierowego. Dla
porównania - „Dziennik Gazeta Prawna”, lider tej formy, 8,5 tys. sztuk (sprzedaż 86 tys. egz.) (październik
2009 r.). Na razie ta forma dystrybucji testowana jest samodzielnie przez każdego z wydawców lub przez
pośredników sprzedających e-wydania, m.in. e-Kiosk.
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Pojawiają się już na krajowym, lokalnym rynku, inicjatywy podobne do powstającego w USA
„iTunes dla gazet”, powołanej przez Conde Nast., News Corp., Time, Hearst Corp., Meredith. Podobnie,
jak sklep Apple, polega to na tym, że w jednym miejscu można kupić piosenki różnych wytwórni, na sztuki.
Niedawno największy polski kolporter, Ruch SA, powiadomił o otwarciu podobnej inicjatywy, gdzie będzie
można kupować artykuły z różnych czasopism i gazet zbierane m.in. tematycznie.
Odpłatność za te usługi, dostarczanie tekstów pojedynczych czy nawet w tematycznych pakietach,
może natrafić na techniczną przeszkodę związaną z pobieraniem opłat za udostępnianie treści pojedynczych
artykułów, określaną jako mikropłatności. Obecnie brakuje technologicznych rozwiązań, IT, które byłyby
opłacalne z punktu widzenia jednego wydawcy. Przy rynku wielkości naszego krajowego, jest problem z
wprowadzeniem tego systemu. Musiałby on obsługiwać mikropłatności także innych dóbr. Wątpliwości
mają analitycy amerykańskiego rynku, James McQueen, analityk Forrester Research: „Zbudowanie zasięgu
takiego sklepu i wypromowanie go może być droższe niż potencjalne zyski". Podobnego zdania jest analityk
Ned May, z brytyjskiej firmy badającej rynek IT, Outsell, który stwierdził że: „Wystarczy, że z
porozumienia wyłamie się jeden wydawca i otworzy ponownie za darmo swoje strony, a natychmiast
przejmie użytkowników i zniszczy całe przedsięwzięcie. ”17

Z komentarzem [Ł9]:

Problemy z mikropłatnościami i ich pobieraniem, opłacalnością, mają nawet banki. Dlatego też
wydawcy koncentrują się na rynku komórek, stwarzając aplikacje ułatwiające dostęp (płatny), np. na
smartphony, tak jak uczynił to Infor Expert czy Agora. Po latach doświadczeń telefonia komórkowa to jeden
z najlepszych sposobów na ściąganie mikropłatności. Jest jednak małe ale - z każdego wydania e-papieru,
telecomy pobierają ponad połowę stawki za zakup. Wymagałoby to od wydawców ostrych negocjacji lub
interwencji UKE.
Tymczasem więc najważniejszym źródłem dochodu ze sprzedaży egzemplarzowej pozostaje
dystrybucja wydania papierowego. W "papierze" wydawca "Rzeczpospolitej" ma niezaprzeczalny handicap
w postaci własnych drukarni, rozsianych w całej Polsce (w Koszalinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Zielonej
Górze, Opolu i Tarnobrzegu). Axel Springer Polska, ma jeden zakład w Sosnowcu dla „Faktu”. Wydawca
„Dziennika Gazety Prawnej”, Infor Biznes, korzysta z doświadczenia „Gazety Prawnej” i drukuje w
zakładach poligraficznych należących do Agory.

1.3.5 Podsumowanie
Prognozy wyników ekonomicznych „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej” na rok 2009 i
początek 2010, sprawdziły się. Pierwszy tytuł, po reorganizacji redakcji, zwolnieniach dziennikarzy,
17

Fura M, Wydawcy prasy stawiają na przychody z e-wydań "Dziennik Gazeta Prawna" 17. XII. 2009 s.C5
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redaktorów oraz wprowadzeniu linii redakcyjnej „Gazety Prawnej” do działów przejętych z dawnego
„Dziennika”, utrzymuje średnią sprzedaż na poziomie 100 tys. egzemplarzy. Podobnie, jak
„Rzeczpospolita”, utrzymał grupę swoich prenumeratorów, którzy stanowią prawie 2/3 odbiorców gazety.
Średnia sprzedaż spadła r/r o 12 tys. egz. (8 proc ). Od kilku lat dziennik rokrocznie notuje spadek sprzedaży
egzemplarzowej. Tytuł ten poradził sobie lepiej, bo o 20 milionów zwiększył przychody z reklam, do 185
milionów złotych. Wpływy reklamowe „Dziennika Gazety Prawnej” pozostały na tym samym poziomie, 44
mln zł (I półrocze), chociaż były dwukrotnie wyższe niż dla samej „Gazety Prawnej” przy podobnej
sprzedaży.
Najważniejsze czynniki, które decydowały o wynikach „Rzeczpospolitej”, to jej jasna linia polityczna
oraz oszczędności przedsiębiorstw, które cięcie kosztów zaczynają m.in. od prasy. Łatwiej jest im
zrezygnować z dziennika zawierającego treści fachowe, ale prezentującego odbiegające od mainstreamu
poglądy, niż z „Dziennika Gazeta Prawna” – gazety środka. Minusem „Rzeczpospolitej” są również jej
produkty internetowe (brak powiązania papieru z serwisami; nieprzystępne zasady e-prenumeraty).
W przypadku „Dziennika Gazety Prawnej” o niezadowalających wynikach zdecydowały stopniowe
ewolucyjne zmiany w koncepcji dziennika, zwłaszcza nowa grupa docelowa czytelników, węższa niż
czytelnicy „Dziennika”, a szersza od czytelników „Gazety Prawnej” – „księgowych”. Z wprowadzaniem w
życie fundamentalnych zmian związany jest spadek sprzedaży, gdy na punkt odniesienia wyznaczymy
łączną sprzedaż tytułów z okresu przed połączeniem lub sprzedaż byłego „Dziennika”.
Podstawą dla nowego tytułu jest „Gazeta Prawna”, poszerzona o treści, które zawierała gazeta
wydawana przez Axel Springer Polska. Nie można więc mówić o porażce tego projektu.
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Rozdział II. Badanie grupy czytelników oraz badania rynku
W tej części pracy autor przedstawi wyniki własnych badań, jakie przeprowadził na grupie badawczej
35 studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki tej ankiety zostaną w
tym rozdziale zestawione z cyklicznymi badaniami prowadzonymi przez Związek Kontroli Dystrybucji
Prasy, Polskie Badania Internetowe oraz inne instytucje.
Autor celowo umieścił obok siebie graficzne przedstawienie wyników badań własnych i cyklicznych.
W tej pracy chodzi przede wszystkim o ukazanie zjawisk, jakie występują na rynku mediów, zwłaszcza w
odniesieniu do omawianych tytułów dzienników gospodarczych, „Dziennik Gazeta Prawna” i
„Rzeczpospolita”, a pośrednio także do całego rynku gazet codziennych.
O wyborze tematów cyklicznych badań oraz ankiet zadecydowały względy praktyczne. Zamieszczone
poniżej wyniki mają odpowiedzieć na najważniejsze stawiane sobie dziś przez prasę pytania: Jaki jest nasz
czytelnik? Jaki jest rynek? Czego oczekuje czytelnik? Jak zachowuje się rynek? Co dalej?
Właśnie pod tym kątem została dobrana grupa badawcza, studenci IV i V roku ekonomii, z
zaznaczeniem, że przekrój ich specjalizacji jest bardzo szeroki. Są to zarówno przyszli bankowcy, jak i
analitycy rynków oraz pracownicy administracji sektora publicznego i prywatnego.
Z drugiej strony, ta grupa (ekonomiści) stanowi główną bazę czytelniczą prasy gospodarczej już dziś.
Ich młody wiek pozwoli pokazać, czego oczekuje od prasy jeszcze drukowanej, czytelnik pokolenia
cyfrowego, Web 2.0.
Trzecim elementem badań, jaki wystąpi w tym rozdziale, są wywiady z ekspertami. Ich zapis został
umieszczony w załącznikach na końcu pracy. Ten rozdział zawiera tezy ich wypowiedzi dotyczące badanych
wątków. Zdaniem autora, pozwoli to nakreślić pełniejszy obraz dzienników gospodarczych na rynku
mediów. W związku z tym, że gazety i czasopisma są na swiecie uznawane za pionierów zmian w branży
mediów drukowanych, pokaże, jaka przyszłość czeka cały rynek.
W badaniach, jak i w całej pracy, za punkt wyjścia/odniesienia w dokonywanych porównaniach
zostały wzięte pod uwagę wyniki „Gazety Prawnej”. W części opracowania, ze względu na metodologię
przyjętą przez wytwórcę źródła, są one łączone z danymi „Dziennika”. Jednak nowy tytuł, powstały z
połączenia obu redakcji, jest bardziej zbliżony do „Gazety Prawnej” i skierowany przede wszystkim do
odbiorców oraz potencjalnych odbiorców tej gazety. Poszerzony o treści ogólnoinformacyjne, zawarte dotąd
w „Dzienniku”.
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2.1 Badanie grupy czytelników
Studenci IV i V roku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - jacy są? Czego oczekują?
Z komentarzem [Ł10]: Każdy kolejny diagram, tabela itd.
Powinny być numerowe. Należy także podać skąd dane – jeśli źródła
prasowe, Internet to zrobić normalny przypis, jeśli własne –to pisac
diagram xx. Żródło – badania własne 

Najczęściej czytany dziennik
100
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Rzeczpospolita
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40

Dziennik Gazeta
Prawna
Inny
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0

Diagram 2.1.1. Źródło własne.
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Profil czytelnika
Czyta zagraniczną
prasę ekonomiczną
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najlepszy dziennik
(jakość
informacji;leyout;etc
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70
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0
5

6

7

Zaangażowanie nie
wpływa na jakość
treści gosp.

Diagram 2.1.2. Źródło własne.
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sieci
Diagram 2.1.3. Źródło własne.
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Z komentarzem [Ł11]: …
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Google
News

Tak
Nie

Diagram 2.1.4. Źródło własne korzystanie z serwisów typu Google News (prasówka)
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Profil czytelnika internet
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internetowych
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Diagram 2.1.5 źródło własne
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Diagram 2.1.6. Źródło własne.
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Profil Czytelnika
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Najważniejsze
poszukiwane
tematy wg. 1
trafienia

Informacje bieżące
Analizy
Rynki/Branże
Notowania
Opinie

Diagram 2.1.7. Źródło własne.
Z badań wynika, że czytelnik, a właściwie konsument prasy w XXI w. jest jednostką nastawioną na
pozyskiwanie krótkich informacji (bieżących). Badana grupa to pierwsze pokolenie wychowane całkowicie
w czasach komputerów i telefonii mobilnej oraz urządzeń cyfrowych. Od mediów oczekuje bieżących
informacji, najlepiej w pigułce. Jako odbiorcy z kategorii „specjaliści”, na drugim miejscu stawiają treści
analityczne, które wykorzystają w swojej pracy. Jak wskazują badania, są pokoleniem specjalistów, którzy
są samodzielni w myśleniu. Wskazanie działu „Opinii” przez mniej niż 10 proc. badanych pokazuje, że dla
nich towarem pozostaje informacja i jej analiza, zaś zdanie autorytetów jest mało istotne.
Dla tej wychowanej w latach 90. ubiegłego wieku grupy, internet jest pierwszym źródłem oraz
kanałem dostarczającym informacje. Ankietowani oczekują dobrych informacji fachowych i skłonni są za
nie płacić. Wybierają pełne wydania, zamiast możliwości zakupu poszczególnych interesujacyh ich
artykułów. Potrzebny jest im pełen produkt, a nie jego części.
Większość czytelników ceni sobie wyrobioną markę, jaką jest „Rzeczpospolita”. Nowy „Dziennik”
wybrało tylko 15 procent ankietowanych. Nie dziwi więc fakt, że nie korzystają z serwisów internetowych
czytanych przez siebie tytułów w wersji drukowanej, a zamiast tego wybierają portale, np. Money.pl.
Potwierdza to tezę, że „Rzeczpospolita” musi jeszcze wiele zmienić w swoim serwisie WWW, aby utrzymać
pozycję lidera na rynku.
Zaskakujący jest fakt, że tylko niewielki procent badanych, 20, czyta zagraniczną prasę ekonomiczną.
Znajomość języków obcych, co najmniej angielskiego oraz ich praktyczne wykorzystanie w pracy, jest dziś
standardem, zwłaszcza wśród menedżerów sektora finansowego i ekonomistów. Stwarza to dziennikom
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gospodarczym możliwość większego eksploatowania przedruków z prasy zagranicznej w ramach licencji
(„Rzeczpospolita” z „The Economist, „Dziennik Gazeta Prawna’ z „Financial Times”).
2.2 Sprzedaż. Ekonomiczna siła dzienników gospodarczych
Tabela 1. Poziom sprzedaży dzienników ogólnopolskich w latach 2006-2009.*
Tytuł dziennika

2009 r.

2008 r.

2007 r.

2006 r.

Fakt

446 716 495 266

514 499

513 683

Gazeta Wyborcza

370 419 411 201

443 307

428 335

Super Express

192 221 204 515

197 414

199 176

Rzeczpospolita

142 250 157 136

164 275

172 800

Dziennik

Gazeta

154

728/ 183 368/ 74 216 248/ 69

Prawna*

110 812 780 05

712

532

Przegląd Sportowy

57 797

64 322

67 625

72 441

Puls Biznesu

17 920

23 827

20 122

20 265

8 688

11 435

11 521

10 926

Parkiet

Gazeta

Giełdy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKDP.
*W latach 2006/2008 podany jest nakład „Dziennik Polska Europa Świat”, a po znaku / - „Gazety
Prawnej”. ta metoda obrazuje różnice między obydwoma tytułami oraz porządkuje układ tabeli.
Tabela 2. Poziom sprzedaży dzienników ogólnopolskich - r/r I półrocze 2009 i 2010 r.
I półrocze

ZKDP
Wirtualnemedia.pl

2010

2009

Tytuł

Średni nakład
jednorazowy

Rozpowszechnianie
płatne razem

Średni nakład
jednorazowy

Rozpowszechnianie
płatne razem

Fakt Gazeta Codzienna
Gazeta Wyborcza
Super Express
Rzeczpospolita
Dziennik Gazeta Prawna
Przegląd Sportowy
Puls Biznesu
Futbol News
Parkiet Gazeta Giełdy

618 831
456 131
323 209
206 123
152 429
91 662
22 028
69 661
16 237

453 686
343 311
186 165
144 121
104 335
49 573
18 547
18 056
7 953

653 085
513 305
321 001
194 020
112 206
106 200
22 319
19 348

475 122
387 631
197 365
146 510
79 981
56 767
18 866
9 783

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/slabe-wyniki-sprzedazy-gazet-ogolnopolskich
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Lata 2006-2007 były stabilne dla wydawców na polskim rynku dzienników. Poza „Super
Ekspressem”, który konkurował z „Faktem” i „Pulsem Biznesu”, któremu spadła sprzedaż, pozostałe
dzienniki miały najwyższe wartości sprzedanych nakładów w swojej historii. Dlatego też największy
wydawca na polskim rynku, Axel Springer Polska,, zdecydował się na wprowadzenie gazety codziennej,
wzorowanej na niemieckim „Die Welt”, („Dziennika”). Rok później pojawił się projekt „Polska The Times”
(Polskapresse).
W roku 2008 nastąpił kryzys gospodarczy i spadek sprzedaży egzemplarzowej gazet. Niektóre tytuły
sprzedały nawet o kilkanaście procent egzemplarzy mniej niż rok wcześniej, np. „Dziennik” ok. 15 proc.
Widać, że kolejne miesiące nie przyniosły poprawy. Sprzedaż spadła jeszcze bardziej ze względu na
to, że wydawcy wycofali się z tzw. wojny na gadżety i wojny cenowej. Przez pierwszych kilkanaście
miesięcy „Dziennik” kosztował nieco ponad złotówkę (weekend 1,50 zł) i dodawano do niego różne płyty
poradnikowe oraz z filmami. Często do całego nakładu (m.in. w piątki). Kiedy cenę wydania podniesiono do
1,80 zł codziennie i 2,30 zł w weekend, nastąpił kolejny spadek sprzedaży. Na wojnie cenowej ucierpiała
również „Gazeta Wyborcza”. Spadek wyniósł 8 proc r/r.
Jedynym tytułem, który w okresie 2006-2009 notował wzrosty, jest „Gazeta Prawna”. Jej bezpośredni
konkurenci, „Rzeczpospolita” i „Puls Biznesu”, odnotowali wyraźne spadki. Nawet w roku 2010, który jest
pod względem wyników (wpływy z reklamy, Internetu) lepszy niż poprzednie. W tabeli numer 2 widać
wyraźnie te tendencje - 13 proc. spadek r/r w I kwartale „Rzeczpospolita” i prawie 20 proc. „Puls Biznesu”.
Rynek nie wyszedł więc jeszcze ze spadków, w jakie wpadł w roku 2008. „Dziennik Gazeta Prawna”
zanotowała nawet 14 proc. wzrost sprzedaży (punktem wyjścia jest sprzedaż „Gazety Prawnej”), chociaż do
głównego konkurenta brakuje jej ok. 20 tysięcy egzemplarzy sprzedanych.

37

2.3 Cytowania. Dzienniki najlepszym źródłem informacji

Cytowane jako źródło, siła
opiniotwórcza medium ( rok 2009)
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0
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Diagram 2.3.1. Opracowanie własne, na podst. IMM, Wirtualnemedia.pl

Cytowane jako źródło, siła
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Diagram 2.3.2. Opracowanie własne na podst. IMM, Wirtualnemedia.pl
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Prasa drukowana, zwłaszcza dzienniki, od momentu powstania w wieku XVIII, są najbardziej
opiniotwórczym rodzajem mediów, jakie stworzył człowiek. Tak było, jest dziś i będzie, nawet kiedy
Internet całkowicie wyprze papierowe wydania z rynku. Dobitnie świadczą o tym wyniki tzw. cytowalności,
czyli powoływania się przez jedne media na inne jako źródło informacji.
ZKDP od roku 2004 regularnie bada rynek mediów pod kątem wykorzystania jako źródła informacji.
Wśród pierwszych dziesięciu niezmiennie prym wiodą dzienniki i tygodniki opinii. Pierwsze trzy najczęściej
cytowane źródła to dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Od
kwietnia 2006 roku te tytuły zamieniają się tylko kolejnością w poszczególnych edycjach rankingu.
Pierwsze medium elektroniczne to telewizja, TVN 24, ostatnio nawet na miejscu czwartym, a zwykle mieści
się bliżej końca stawki.
Odległość w pozycjach nie jest może imponująca, ale w bezwzględnej liczbie przywołań jest
widoczna i istotna. Na TVN 24 inne media powoływały się ok. 6 tysięcy razy, a „Rzeczpospolitą” cytowano
ponad 16 tysięcy razy.
Poza prasą znalazły się w tym rankingu jeszcze dwie stacje radiowe oraz tylko jeden portal
internetowy, Onet.pl. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest on korporacyjnie związany z TV TVN (Grupa ITI),
gdzie w ramach strategii poszczególne podmioty reprezentujące segmenty rynku współpracują ze sobą,
wzajemnie się promując i wymieniając kontent. To ma istotny wpływ na ich zawartość.
Rozkład mediów cytowanych najczęściej potwierdza tezę, że media obecne wyłącznie w Internecie są
odtwórcze w stosunku do prasy i kanałów informacyjnych rtv. Przedstawiając dane dla obecnego
„Dziennika Gazeta Prawna”, idąc za metodologią ZKDP, autor zsumował cytowania obu połączonych
tytułów w poszczególnych latach.
2.4 Pro i kontra. Opinie specjalistów – praktyków sektora mediów
Teoria oraz badania czytelników, zarówno wyselekcjonowanej grupy, jak i ogólnorynkowe to tylko
część opisu zjawiska, jakim jest rynek mediów. Opis byłby niepełny, gdyby nie zostały przedstawione: opis i
interpretacja oraz poglądy osób, które są specjalistami/ekspertami-praktykami w opisywanej dziedzinie
mediów. Ich zdanie nie zawsze zgadza się z poglądami autora, ale inny punkt widzenia daje pełnię
spojrzenia na problematykę rynku gazet i czasopism w erze sieci WWW.
W tym rozdziale przedstawione zostaną tezy poglądów rozmówców, zaprezentowanych podczas
wywiadów przeprowadzonych przez autora. Pełne wersje rozmów/wywiadów są zamieszczone w
załącznikach do niniejszej pracy.
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Michał Chlabicz – Wydawca Anteny w Polsat News; dziennikarz, redaktor, b. sekretarz redakcji,
pracował m.in. w „Życiu Warszawy”, „Dzienniku”, Radiu „Puls”:
„Rzeczpospolita” jest zdecydowanie gazetą silniejszą na rynku. Mimo swojego zaangażowania
politycznego, stanowi zwartą całość. Strony prawne i ekonomiczne uzupełniają się z białymi. Jeśli jest
krytyka rządu, to polityczna na stronach białych i merytoryczna - na kolorowych.
„Dziennik Gazeta Prawna” to faktycznie dwie gazety. W biały „Dziennik” włożona jest stara „Gazeta
Prawna”. Ta ostatnia stanowiła konkurencję dla „Rzeczpospolitej”, a nowy tytuł, z racji niespójności, taką
konkurencją nie jest. Po zwolnieniu „gwiazd” - większości redaktorów, nowy tytuł stracił czytelników i
osobowość na tle pozostałych gazet rynku.
Problemy „Dziennik Gazeta Prawna” wynikają z barku pomysłu na gazetę. Ciągłe zmiany naczelnego
też nie służą rozwojowi gazety i wprowadzaniu zmian. Zmiany naczelnych i rotacja kierownictwa redakcji
to problem i słabość polskiego rynku dzienników. Wystarczy spojrzeć na „Financial Times” czy „Wall
Street Journal”. Tam zostaje się redaktorem naczelnym w wieku 45 lat i jest się nim aż do emerytury. W
Polsce jest inaczej.
Gazety mają dobre perspektywy rozwoju w Internecie. Są jakby stworzone dla tego medium, w
przeciwieństwie do radia i TV. Ta ostatnia będzie się sprawdzać jako VOD, kupno poszczególnych
programów, podobnie radio. Nadal większość słuchaczy będzie z niego korzystała podczas jazdy
samochodem itp. Prasy w sieci będzie coraz więcej, na co wskazuje zdaniem redaktora M.Chlabicza, coraz
większa sprzedaż smartphonów i czytników elektronicznych.
Paweł Gago – dyrektor dystrybucji i marketingu w Platformie Mediowej Point Group SA:
Zwraca uwagę na siłę Internetu, który jest przyszłością gazet papierowych. Z drugiej strony stanowi
także dla gazet zagrożenie. Odbiera potencjalnych czytelników, również wydaniom. Rozmówca zwraca
uwagę na fakt, że im bardziej specjalistyczne treści, tym większa skłonność do płacenia za dostęp do nich.
Bariery rozwoju i-tego kanału dystrybucji to tylko kwestia stworzenia optymalnego czytnika i aplikacji.
Redakcje, zdaniem Pawła Gago, są już gotowe na pracę w Internecie.
Inaczej niż większość komentatorów, bardzo pozytywnie ocenia połączenie „Dziennika” z „Gazetą
Prawną”. Była to konieczność, aby pierwsza redakcja rozwinęła się, a drugi tytuł nie zniknął z rynku.
Rozmówca dostrzega, że nowy tytuł to rozszerzona „Gazeta Prawna” i o to opiera swoją pozytywną ocenę
jej potencjału do rozwoju i osiągniętych wyników.
Słabości „Rzeczpospolitej” dostrzega w systemie dystrybucji, w większości poprzez kioski. Jego
zdaniem ten system nie zapewnia stabilnych przychodów ze sprzedaży.
W ocenie rozmówcy rynek jest chłonny, ponieważ każde pojawienie się nowego podmiotu daje mu
impuls do kilkuprocentowego wzrostu całego segmentu. Dla słabszych graczy - „Pulsu Biznesu” oraz
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„Parkietu” - znajduje miejsce w niszy tematyki analitycznej oraz wykorzystaniu prenumeraty
instytucjonalnej.
Bogdan Klukowski, ekspert rynku książki i prasy branżowej
Rozmówca, jako osoba funkcjonująca w branży wydawniczej, odpowiada w sposób rzeczowy na temat rynku
prasy. Najwięcej mówi o „Rzeczpospolitej”, ponieważ jest jej stałym czytelnikiem, od czasów powstania. Przez
pryzmat tego tytułu opisuje procesy, jakim podlega rynek prasy w Polsce i jak prezentuje się na tle prasy zagranicznej,
m.in. niemieckiego dziennika gospodarczego „Handelsblatt”. Zdaniem Bogusława Klukowskiego, prasa to
podstawowe źródło informacji, punkt wyjścia do dalszych poszukiwań informacji.
Podobnie, jak autor pracy, rozmówca traktuje Internet jako źródło równoległe, uzupełniające do wydań
papierowych prasy. Korzysta ze stron www, do których ma zaufanie, czyli związanych z prasą drukowaną oraz
jej wydawcami (powody zawodowe). Jego zdaniem, obecność prasy w internecie wymuszona jest powodami
ekonomicznymi, ale z drugiej strony może pomóc jej rozwinąć się i oferować treści, które w ostatnich latach
zniknęły z papieru (przywołuje przykład strony www „New York Times” i „Rzeczpospolitej”, dodatek „Rzecz o
książkach”).
Rozmówca, przytaczając przykład „Rzeczpospolitej”, stawia bardzo ciekawą diagnozę stanu prasy
codziennej w Polsce. Tytuły są przywiązane do określonej opcji politycznej, podawane informacje są miałkie,
nieciekawe i mielone przez wszystkie media. Tworzący je dziennikarze są nieprzygotowani merytorycznie do
zawodu i dają sobą manipulować.
Joanna Kulczycka - Departament Studiów Makroekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny
Z dwóch omawianych dzienników rozmówczyni zdecydowanie preferuje „Rzeczpospolitą”. Jak twierdzi,
tytuł ten zawiera więcej analitycznych tekstów makroekonomicznych, które z jej punktu widzenia są użyteczne
w pracy. Często sięga też po „Dziennik Gazeta Prawna”, gdy szuka tekstów narzędziowych, związanych z
prowadzeniem biznesu czy tematyką prawną.
W przypadku tej gazety zauważa zmiany, zwłaszcza od momentu, gdy redaktorem naczelnym został
Tomasz Wróblewski, który do "starej" „Gazety Prawnej” wprowadził więcej materiałów dotyczących związków
gospodarki z polityką. Rozmówczyni chwali sobie także analizy i recenzowanie działań rządu, ustawodawcy i
administracji. Krytykuje styl dziennikarzy, polegający na wykorzystywaniu zbyt wielu wypowiedzi ekspertów w
jednym artykule. Ta forma nie buduje zaufania do wiedzy autora i rzetelności gazety. Natomiast za mocną stronę
„Rzeczpospolitej” uznaje przeciwieństwo tego stylu, czyli długie, analityczne teksty z opiniami ekspertówautorytetów, którzy gwarantują wysoki poziom informacji. Jako korzystną cechę „Rzeczpospolitej” wskazuje
sam układ graficzny dziennika, stały layout oraz brak reklam i dodatków rozpraszających uwagę.
W kwestii konkurencji między „Rzeczpospolitą” i „Dziennikiem Gazetą Prawną” rozmówczyni podkreśla
przewagę pierwszego tytułu, ze względu na ugruntowaną pozycję na rynku, wspomniane „mocne” analizy oraz
postrzeganie tytułu jako gazety nie tylko ekonomicznej.
Plusy „Dziennika Gazeta Prawna” w walce konkurencyjnej to, zdaniem Joanny Kulczyckiej fakt, że jego
czytelnicy są młodsi, reprezentują pokolenie zmian. Dlatego też nie przeszkadzają im częste modyfikacje layoutu
czy zawartości. Są one nawet handicapem tytułu. Mimo to, w jej opinii, dystans między obydwoma gazetami się
utrzyma na korzyść „Rzeczpospolitej”.
Dr Janusz Grobicki, Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego BANK, ekspert Centrum im. A.
Smitha
Rozmówca uważa „Rzeczpospolitą” i „Dziennik Gazetę Prawną” za opiniotwórcze i mające uznaną
pozycję rynkową. Nie przesądza, który tytuł jest liderem. Nie uważa jednak dzienników ekonomicznych za
pionierów zmian na rynku w zakresie internetyzacji.
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Bolesław Meluch, ekspert finansowania rynku nieruchomości
Wyniki rynku, krótkie informacje rynkowe, czyta "w papierze", bo są przejrzyste. Internet: dłuższe
analizy i porównania - ze względu na magazynowanie i łatwość dostępu. Z krajowej prasy ekonomicznej
preferuje „Dziennik Gazetę Prawną”. Natomiast z prasy zagranicznej czytuje tylko periodyki anglojęzyczne,
ze względu na specyfikę branży nieruchomości: podmioty obecne na rynku nieruchomości w większości
pochodzą z zagranicy.
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Z komentarzem [Ł12]: Litości – to ma być wersja ostateczna –
z takimi babolami jak rozsypany, niewyjustowany tekst 

Rozdział III. Wnioski
W podsumowaniu należy ukazać trendy, jakim będą podlegały w najbliższych latach dzienniki gospodarcze, a
Z komentarzem [Ł13]: Ten trzeci rozdział ma coś nie halo z
razem z nimi, cały rynek prasy „papierowej”. Prasa ta znajduje się w punkcie zwrotnym. Rozpoczyna się proces
marginesem

przejścia z „papieru” do Internetu.

W podsumowaniu rozdziału pierwszego autor przedstawił czynniki, które miały największy wpływ na dzienniki
gospodarcze i cały rynek prasy drukowanej, a nawet mediów. Na pytanie, jak dalej będzie rozwijał się rynek polskich
dzienników gospodarczych, odpowiedź jest złożona. Zwykle co roku, po dwóch kwartałach, mamy już do dyspozycji
twarde dane dotyczące roku poprzedniego w zakresie dystrybucji, sprzedaży reklam, korekty wyników średnio- i
długoterminowych, rozwoju rynku. Rok 2010 jest pod tym względem dla Polski nietypowy, bo tych danych (czerwiec
2010 r.) wciąż nie ma.
W większości wypowiedzi specjalistów zajmujących się reklamą i mediami padają stwierdzenia, że
najważniejsze daty dla dalszego rozwoju rynku mediów, to rok obecny, jako ostatni rok kryzysu i rok mistrzostw Euro
2012. W czerwcu roku 2010 trudno jest powiedzieć, jak zakończy się ten rok, o ile należy skorygować perspektywy
rozwoju rynku i wyniki ekonomiczne, jakie zakładano na okres 2010-2012. Między końcem kryzysu w gospodarce i
ważnymi dla polskiej ekonomii Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”.
Zdecydowały o tym przede wszystkim katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 roku i późniejsza, majowa oraz
czerwcowa powódź. Pierwsze wydarzenie zatrzymało rynek reklamy na tydzień, w okresie realizowania największych
wydatków z budżetów reklamowych. Nawet po upływie dwóch miesięcy od tego zdarzenia rynek reklamy jest
Z komentarzem [Ł14]: Przypis do poprawki wedle
zdestabilizowany i odmieniony.18 Ranga tego wydarzenia, echa komentarzy, wpłyną również na wynik parametru
wcześniejszych wskazówek

„cytowalności”, który jest ważny dla dysponentów budżetów reklamowych i - z powodów wizerunkowych - dla
wydawcy.

Zważywszy na to, że dzienniki „papierowe” są w systemie medialnym nośnikiem najbardziej opiniotwórczym i
przekazującym najwięcej unikalnych informacji, wzrośnie liczba bezwzględna powołań się na ich treści. Będzie ona
wyższa niż w analogicznym okresie lat minionych.
Drugie wydarzenie, które ma największy wpływ na dzienniki gospodarcze i całą gospodarkę, to majowa i
czerwcowa powódź, która zaczęła się "chwilę" po katastrofie smoleńskiej. Wciąż trudno ocenić jej skutki dla krajowej
gospodarki, a szczególnie dla świata mediów: spadki wpływów z reklam, zakłócenia w dystrybucji, jak i na
wspomniane wcześniej wyniki cytowalności.
Wydarzenia polityczne w najbliższych miesiącach będą miały istotne znaczenie dla mediów opiniotwórczych, w
tym również dla dzienników gospodarczych. Z powodu dużego emocjonalnego zaangażowania się w politykę, w
bieżące wydarzenia polityczne, nie tylko poszczególnych dziennikarzy i publicystów, ale nawet całych redakcji, vide

18

„Tragedia w mediach”, cykl artykułów, Press maj 2010 s.
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„Rzeczpospolita”, nie sposób pominąć np. wyborów prezydenckich w roli czynnika kształtującego rynek prasy w
Polsce.
Publicyści i ich teksty mają wpływ na wizerunek gazety. Teoria politologii mówi, że zwolennicy konkretnego
kandydata koncentrują się po przegranej wokół medium wyrażającego ich poglądy. Jednoznaczne poparcie
konkretnego kandydata lub partii może zaszkodzić wizerunkowi (w sensie biznesowym) gazety. Poparcie jednego
kandydata, kojarzonego przez grupę tzw. „specjalistów” negatywnie, spowoduje odpływ tej grupy czytelników do
świeżego konkurenta, "Dziennika Gazety Prawnej".
Takie pozycjonowanie dziennika, jakie ma obecnie „Rzeczpospolita”, może spowodować, że znajdujący się pod
nieustanną presją udziałowców i wierzycieli Mecom, zdecyduje się na sprzedaż swoich udziałów w Presspublice,
wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Z pewnością rozważa taką możliwość, ponieważ z końcem roku upływa termin
spłaty kolejnej transzy kredytu oraz innych zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Suma ich przekracza w chwili
obecnej 500 milionów euro.
Może najmniej spektakularnym, ale mimo to najważniejszym wydarzeniem na rynku mediów, wpływającym na
wszystkie sektory rynku, była marcowa premiera iPada. Nie kolejnego e-booka (Kindle), czytnika plików (eClicto),
smartphon-a, (Samsung Omnia), ale komputera bezprzewodowego, bezklawiaturowego, dedykowanego mediom &
komunikacji. Apple po raz kolejny rozbija monopol na rynku elektroniki użytkowej i wprowadza produkt, który ma
zmienić rynek. Dziś iPad konkuruje z czytnikiem Kindle, sygnowanym przez największego dystrybutora książek i
prasy, Amazoon.com. Odnosząc się do historii, wystarczy wymienić nazwy: iPod, iPhone i Macintosh.
Większość wydawców, dystrybutorów, firm reklamowych, już „produkuje” lub rozpoczyna kreację aplikacji i
produktów dla tego komputera multimedialnego. Agora, Infor, Axel Springer Polska,, Polskapresse, Media Regionalne
czy Presspublica mają już gotowe produkty i planują następne. Według ostrożnych szacunków, do końca maja, tylko
na rynku amerykańskim sprzedano około 2 miliony sztuk tych urządzeń.19
Rok 2010 i następne dla rynku prasy ekonomicznej w Polsce, zwłaszcza dzienników i ich internetowych
serwisów, to rok walki konkurencyjnej. "Dziennik Gazeta Prawna" zakończył proces zmian, skutecznie połączył dwie
redakcje, zrestrukturyzował zatrudnienie. Zmianie uległa także makieta i zawartość nowego dziennika. Osobny dotąd
grzbiet, „Forsal”, zawierający materiały gospodarcze, zlikwidowano, a tematy przeniesiono do głównego, białego
grzbietu, do działów: Rynki, Finanse i Opinie. Teraz papierowe wydanie „Dziennik Gazeta Prawna” może śmiało
porównywać się z najlepszymi dziennikami gospodarczymi, „Wall Street Journal” i „Financial Times”.
W redakcji skonsolidowano pion internetowy, teraz ma silne brandy: dziennik.pl, gazeta prawna.pl i płatne
serwisy specjalistyczne. Mają one ok. 4,6 miliona unikalnych użytkowników. Cała Grupa Infor zajmuje trzecią pozycję
na rynku internetowych serwisów gospodarczych, natomiast Presspublica nie znalazła się w tym rankingu.

Wg badań Boston Consulting Group, 28 proc. internautów planuje zakup e-booka lub tabletu w najbliższym roku. Z tej liczby
ponad 60 proc. wybierze tablet, by korzystać z wszystkich multimedialnych funkcji, "Rzeczpospolita" z 1 czerwca 2010 r., s. B7.
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Słaba obecność w Internecie spowoduje mniejsze zainteresowanie reklamodawców. Brak środków na
inwestycje, spadek sprzedaży egzemplarzowej, może zagrozić płynności finansowej wydawcy. Dodatkowe obciążenie,
w postaci deficytowego „Parkietu” i „Życia Warszawy”, nie wpływa pozytywnie na kondycję spółki. Jeśli prezesi chcą
zrealizować zapowiedzi szybkiego rozwoju, to spółka – wydawca Presspublica, musi się zrestrukturyzować i znaleźć
inwestora z kapitałem.
Mocny konkurent na rynku, Infor Biznes, ze świeżym produktem, jakim jest „Dziennik Gazeta Prawna” i
gotową infrastrukturą do dalszego rozwoju, to śmiertelny wróg. Nawet ratowanie się przez wejście w nisze rynkowe,
m.in. z „Parkietem” czy reabranding „Rzeczpospolitej” na dziennik ogólnoinformacyjny, może nie uchronić tytułu
przed powolną agonią i zniknięciem z rynku w najbliższych kilku latach. Nie da się konkurować jednocześnie z
„Gazetą Wyborczą” i „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Wojna na dwa fronty jest z góry przegrana.
Nie można zapominać, że na rynku dzienników gospodarczych jest obecny od kilkunastu lat, wydawany przez
Bonnier Business Polska, „Puls Biznesu”. Prawdą jest, że jego sprzedaż regularnie spada, rocznie nawet o ponad jedną
czwartą, do poziomu niecałych 30 tysięcy egzemplarzy, ale według przytoczonych przez autora badań, jest marką
rozpoznawalną wśród menedżerów.
Przez kilkanaście lat obecności udało się stworzyć gazetę, na bazie której prezes wydawnictwa Bonnier,
Arkadiusz Dawid, zapowiada zbudowanie innych przedsięwzięć, szkoleń, serwisów internetowych. Dotychczasowa
sprzedaż jest na tyle wysoka, że pozwala na zachowanie rentowności tytułu.
Prognozy przyszłości prasy ekonomicznej pokazuje eksperyment, jaki przeprowadził Dan Ariely, profesor
ekonomii behawioralnej Massachusetts Institute of Technology , na stuosobowej grupie swoich studentów.
Pokazał im kiedyś reklamę tygodnika „The Economist”, w której wydawca oferował prenumeratę:
- tylko elektroniczną za 59 dol.
- tylko drukowaną za 125 dol.
- opcję combo: dostęp do oferty w sieci i na papierze za 125 dol.
„Gdy respondenci mieli do wyboru trzy opcje, zdecydowana większość wybierała ofertę podwójną, a
w zasadzie nikt środkową, czyli samą prenumeratę drukowaną. Gdy jednak wyeliminowałem tę środkową,
prawie wszyscy sięgnęli po najtańszą opcję internetową. Jednak opcja środkowa miała wyglądać tak źle, by
stwarzać iluzję, że wybór opcji trzeciej jest zdecydowanie najlepszy.”
Dobrze skrojona oferta, zgodna z potrzebami czytelników i atrakcyjne opakowanie mogą być jednym
z najważniejszych czynników, które zdecydują o powodzeniu cyfrowych ofert gazet. Bez względu na to, czy
będzie to iPad, eClicto, smartphone czy domowy komputer.
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Załączniki

Z komentarzem [Ł15]: Lepiej aneksy

Załącznik 1. Ankieta
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu dotyczącym czytelnictwa prasy.
Zamieszczona niżej ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej pod
tytułem:
"Ewolucja rynku prasy codziennej na przykładzie „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej” fakty, wyzwania, perspektywy".
Proszę więc o udzielenie jak najpełniejszych odpowiedzi na zadane pytania. Z góry dziękuję za pomoc w
tworzeniu mojej pracy.
Bartosz Biskupski
Część A
Czytane tytuły
1. Którą z podanych gazet czyta Pani/Pan: "Dziennik Gazeta Prawna" czy "Rzeczpospolitą"?
Jeśli inny dziennik, proszę podać tytuł: .................................................................................
2. Czy czyta Pani/Pan inne tytuły prasy ekonomicznej, np. magazyny, wydawnictwa naukowe,
specjalistyczne (np. "Forbes", "Manager Magazin" etc.)?
Tak/Nie
Tytuły:
.......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Jakiego rodzaju treści Pani/Pan spodziewa się uzyskać z dziennika gospodarczego (proszę uszeregować
w kolejności)?
[
[
[
[
[

] analizy gospodarcze
] informacje o różnych rynkach
] opinie ekspertów
] informacje bieżące ze świata, kraju i polityki
] notowania, tabele etc.

49

4. Jak Pani/Pan ocenia umieszczanie elementów grafiki w tekście (zdjęcia, tabele, wykresy)?
A. przekazują najważniejsze informacje, są potrzebne,
B. nic nie wnoszą, mogłoby ich nie być,
C. zdjęcia są dobre tylko w tekstach ogólnoinformacyjnych.
5. Czy czyta Pani/Pan zagraniczną prasę gospodarczą?
Tak/Nie
6. Jeśli odpowiedziała Pani/Pan „tak” na pytanie numer 5, proszę podać czytane tytuły prasy
zagranicznej ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Jeśli na pytanie numer 1 odpowiedź była „DGP lub Rz”, zapraszam do wypełnienia części B. Jeśli „inna
gazeta”, zapraszam do części C ankiety.
Część B
O gazecie
5. Który z przedstawionych tytułów: "Dziennik Gazeta Prawna" i "Rzeczpospolita", uważa Pani/Pan za
bardziej przyjazny, sugerując się kategoriami grafiki, treści, języka, jakości informacji? (wybrany tytuł
proszę zakreślić)
"Dziennik Gazeta Prawna"/"Rzeczpospolita"
6. Czy uważa Pani/Pan któryś z tytułów za zaangażowany politycznie?
Tak/Nie
"Rzeczpospolita"/"Dziennik Gazeta Prawna"
7. Czy wpływa to na jakość informacji profesjonalnych, z zakresu gospodarki?
Tak/Nie
8. Czym kierowała się Pani/Pan, wybierając dziennik, który czyta?
A. zdaniem autorytetu (np. wykładowca, rodzice),
B. czytam, bo dostaję darmowe egzemplarze (uczelnia lub praca).
9. Czy wykorzystuje Pani/Pan artykuły z dzienników gospodarczych w pracy zawodowej lub naukowej?
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Tak / Nie
Jeśli odp.: Tak, to proszę ocenić w skali od 1-5 ich przydatność ……………..
10. Jakie treści, poza newsami oraz wiedzą gospodarczą, uważa Pani/Pan za najmocniejsze strony swojego
dziennika? (proszę zakreślić wybrane)
A.
B.
C.
D.

magazyny,
teksty o kulturze,
sport,
dodatki tematyczne (nieruchomości, poradniki turystyczne etc.).

Część C
Forma zakupu
11. W jaki sposób dociera Pani/Pan do swojej gazety?
A.
B.
C.
D.
E.

kupuję indywidualnie w kiosku,
mam indywidualną prenumeratę,
dostaję gazetę w pracy lub na uczelni,
korzystam ze stałej e-prenumeraty,
kupuję e-wydania w wybrane dni.

12. Czy Pani/Pana wybór podyktowany jest ceną?
Tak/Nie
13. Jak często sięga Pani/Pan po swój dziennik?
A. w wybrane dni

B. regularnie

Część D
Internet
14. Czy korzysta Pani/Pan z serwisów internetowych „papierowej” gazety, którą czyta?
Tak/Nie
15. Proszę podać nazwę/y serwisów, które odwiedza Pani/Pan najczęściej:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
16. Jakich treści poszukuje Pani/Pan najczęściej w internecie?
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A. newsów z kraju i ze świata,
B. specjalistycznych: prawo/biznes/gospodarka,
C. rozrywki: film/muzyka/kultura.
17. Z jakich serwisów fachowych: ekonomicznych/biznesowych/gospodarczych, korzysta Pani/Pan?
(proszę podać podaj nazwę/y)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
17. Czy jest Pani/Pan gotowa/ów płacić za udostępniane w sieci pełne wersje artykułów z różnych
czasopism, jeśli byłyby zebrane w jednym serwisie typu Google News?
Tak/Nie
18. Jaki przedział cenowy uważa Pani/Pan za akceptowalny? (proszę podać kwotę)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
19. Jaka forma płatności byłaby najlepsza?
A. miesięczny abonament,
B. sms – dostęp czasowy (np. 1 dzień czy 3 godziny),
C. stała opłata od artykułu.
20. Czy korzysta Pani/Pan z bezpłatnych treści zamieszczanych na stronie dziennika czytanego w
„papierze”?
Tak/Nie
21. Czy uważa Pani/Pan, że gazeta „papierowa” rozszerza newsy z portalu?
Tak/Nie
Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety.

Załącznik 2. Wywiad 1

Z komentarzem [Ł16]: Każdy załącznik od nowej strony

Rozmowa z red. Michałem Chlabiczem, Wydawcą Anteny w Polsat News
1. Pracował Pan w „Dzienniku", zna Pan tę gazetę od podszewki. Jak ocenia Pan zmiany, które zaszły
w gazecie po połączeniu z „GP”? Czy może ona konkurować z „Rzeczpospolitą”?
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Oceniam je jako złe. Po połączeniu powstał dziwny twór. Nie jest to dziennik ekonomiczny, ani
społeczno-polityczny. Wbrew zamierzeniom wydawcy, nie jest on w stanie konkurować z „Rzepą”.
Faktycznie, jest to taki twór, w którym w „Dziennik” włożona jest „Gazeta Prawna" lub w „Gazetę Prawną”
włożony jest „Dziennik”. Gazeta bez większych konkretów, bez wyraźnej struktury i układu. Dzięki tej
zmianie w samym „Dz” zwolniono paru dobrych dziennikarzy, sporą część staffu edycyjnego tej gazety. To
są wszystkie zmiany, jakie zaszły.
Z tą nową gazetą będzie się działo to, co teraz się z nią dzieje. „GP” była tworem, który sam w sobie
był zupełnie innym tytułem niż „Rz” i na tej bazie mógł z nią konkurować, bo był gazetą dla prawników,
ekonomistów i biznesmenów. Natomiast „Rzepa” spełniała o wiele mniej oczekiwań fachowych, ale była w
stanie przyciągnąć ludzi zainteresowanych informacją z innych dziedzin. Na tym tle „DGP’ jest tworem
dziwnym, będącym nieudaną próbą skopiowania „Rzeczpospolitej”.
2. Czy orientacja polityczna „Rzeczpospolitej” wpływa na jej wiarygodność jako gazety
ekonomicznej?
Orientacja bardzo wpływa na jej wiarygodność, ale jest to kwestia redaktora naczelnego, ściąganych
tam ludzi. Jest to tytuł wyraźny politycznie. W przeciwieństwie nawet do tego, co próbowali kiedyś w „Dz”
robić, nie pojawiają się w ogóle głosy ludzi z innej opcji politycznej niż jest określona.
Od niedawna czasem pojawiają się głosy przeciwne, m.in. Sławomira Sierakowskiego z kręgów
„Krytyki Politycznej, jednak nie jest to wyraźny trend. Problemem jest to, że jeśli mamy sześć komentarzy
prawicowych, "pro-Lisieckich" i jeden „Krytyki Politycznej”, to wiemy, jaka jest linia polityczna tej gazety.
Patrząc na to z drugiej strony, nie jest to też słabość, ponieważ czytelnik kupuje gazetę, która ma być
gazetą dla niego, więc poza 50 tysiącami prenumeratorów z instytucji państwowych, kupują ludzie, którzy tą
linią są zainteresowani. Określenie polityczne wpływa na sprzedaż, co również widać, bo inaczej „Rz”
byłaby taką "gazetką", która sprzedaje się w nakładzie, jak „Gazeta Polska”.
„Rzepie” to określenie polityczne trochę szkodzi z racji tego, że kupuje ją wiele osób z powodów
biznesowych, dostępu do informacji fachowych. Gdyby była mniej polityczna, więcej takich osób by
przyciągała. Ci ludzie nie są wolnymi wyborcami tej gazety, tylko z takich względów muszą z niej
korzystać.
Nawet w tych informacjach fachowych pobrzmiewały echa polityczne, m.in. poprzez dobór
ekspertów czy tematów zgodny z popieraną linią polityczną. Właśnie na tym tle „GP” stanowiła dla „Rzepy”
konkurencję, jako gazeta całkowicie apolityczna.
3. Jakie są mocne i słabe strony „Rz” i „DGP”?
Jak mówiłem, „DGP” jest dość dziwnym tworem, którego sprzedaż nie jest może być świetna, jest
niższa niż sprzedaż samego „Dz”. „Rz” też nie ma rewelacyjnej sprzedaży, co jest skutkiem wyraźnego
zaangażowania politycznego. Jest to jednak projekt jednolity, przemyślany od początku do końca, od białych
aż po żółte strony. A „DGP” to dwie gazety złożone razem, które czytelnik musi kupić, chcąc poczytać
„GP”. Ta nakładka z tytułem „Dziennik” jest mu niepotrzebna. Jest to czytelnik tego typu, który dla
programu TV czy kultury itp., raz w tygodniu dodatkowo kupi „Gazetę Wyborczą”.
Trzeba pamiętać także o jednej rzeczy istotnej. Zarówno „Rzepa”, jak i „DGP”, są tytułami z
założenia skierowanymi do wyższej grupy społecznej. Ludzi wykształconych, którzy mają własne poglądy,
własne wyrobione opinie, więc gazeta, która mówi im, jak mają myśleć, automatycznie traci, bo oni tego nie
potrzebują. To nie jest „Fakt” czy „Super Ekspres”, który powie im, jak należy zinterpretować słowa
Kaczyńskiego czy Donalda Tuska.
Oni chcą tylko wiedzieć, co jeden lub drugi powiedział.
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Robienie dwóch gazet w jednej to poważny błąd. W „DGP” nikt nie był w stanie usiąść i powiedzieć,
jaką teraz robimy gazetę. To, że nawet po roku nie jest to jedna gazeta, jest problemem. Problemem też, jak
generalnie gazet w Polsce, są słabi naczelni. „DGP" ma już drugiego naczelnego w ciągu roku. Niedawno
stanowisko to objął Tomasz Wróblewski, a to jest już "en-ty" tytuł, w którym jest szefem w ciągu czterech
lat. Spójrzmy na „WSJ” czy „FT”, gdzie naczelnym zostaje się w wieku 45 lat i jest się nim aż do odejścia
na emeryturę. I te dzienniki uchodzą za wzór. Czytelnik to widzi.
Jeśli wprowadza się nowy produkt, powinny być radykalne zmiany. Podobna sytuacja miała miejsce
w „Rzepie” z „Życiem Warszawy”. Nie był to dodatek, taki jak „Stołeczna” w „GW”, który wraz z nią
stanowił całość, tylko jak „Gazeta Prawna” w „Dziennik”, był wkładany do „Rzepy”. Czytelnicy to widzieli
i po pewnym czasie z tego zrezygnowano.
Łacząc tytuły, należy coś zlikwidować. Nie można nazywać się „Dziennik Gazeta Prawna”. Jeśli ten
sam wydawca np. kupi „Rzepę”, to za chwilę gazeta będzie się nazywać „Dziennik Gazeta Prawna
Rzeczpospolita”?
Skoro dobrze sprzedawała się „GP”, to wydawca powinien promować to jako „Gazeta Prawna”, z
nową, mocno rozbudowaną częścią społeczno-polityczną. Dlatego żółte strony pozostają atutem tego tytułu.
Białe, dziennikowe strony są teraz okrojone, jak tylko się dało. A w „Rz” od lat najmocniejsze są dodatki
specjalistyczne, np. Moja Firma i kolorowe strony.
4. Czy to koniec klasycznych mediów?
Myślę, że w ciągu 10 lat gazety przejdą do wersji elektronicznych, ale nie tylko do czytania w
Internecie. Ludzie nie chcą tego i nie potrzebują. Pokazują to zwłaszcza ostatnie lata. Ludzie lubią mieć w
ręku to "coś". Gazety przejdą do formy płatnych gazet drukowanych z Internetu, tak jak to ma miejsce w
Niemczech, we Francji czy Holandi, gdzie na lotniskach można, korzystając z terminala, za kilka euro
wydrukować jedną z 28 tysięcy gazet ukazujących się na całym świecie.
Myślę, że docelowo model będzie taki, że klient będzie ściągał jakiś rodzaj PDF-u do czytnika lub ebooka, albo też drukował, jeśli ma taką ochotę. To przyszłość gazet.
Jeśli zaś chodzi o radio i telewizję, to na całym świecie są przykłady, że jako media internetowe na razie się
one nie sprawdzają. Odbiorcy wolą oglądać pojedyncze programy, w typie VOD, a radia słuchać w
samochodzie. Radio, jako medium internetowe, się nie sprawdzi. To medium, którego słucha się wszędzie,
natomiast Internet nie jest obecny wszędzie i jeszcze przez wiele lat nie będzie.
Wystarczy popatrzeć na przykład laptopów. Jeśli jakaś funkcja staje się popularna, to w kolejnym
modelu laptopa pojawia się w standardzie. Przykładem są przenośne laptopy do korzystania z Internetu,
wyposażone w kamery czy iPad, komputer przeznaczony do korzystania z multimediów. Ile sprzedaje się
laptopów czy generalnie komputerów z wbudowanymi kartami TV? Niewiele, bo nie ma takiego
zapotrzebowania.
Kiedy dojdziemy już do etapu cyfrowej telewizji, to z pewnością te wszystkie wideo na życzenie czy
platformy radiowe będą się rozwijały jako media internetowe. Ale to będzie pod hasłem: możesz sobie
film/audycję ściągnąć.
Jeśli będzie zapotrzebowanie ze strony odbiorców, producenci natychmiast umieszczą odpowiednie
oprogramowanie w swoich urządzeniach, tak jak zrobiła to Nokia ze Skypem czy Panasonic, wypuszczając
na rynek telefony z trybem krecenia filmów w formacie Youtube.
Wszystkie nowe gadżety elektroniczne są wprowadzane na rynek po szczegółowych badaniach
oczekiwań u użytkowników i ich zachowań. Jeśli iPhone był krytykowany za zbyt słaby aparat, to w nowym
modelu był już poprawiony. Kiedy okazało się, że system SYmbian ma wady, na bieżąco pojawiła się jego
poprawiona wersja. Jeśli coś się nie pojawia, to znaczy, że nie ma na to w tej chwili zapotrzebowania.
Różnica w kosztach wypożyczenia filmu w sposób tradycyjny czy ściągnięcia z Internetu w tej chwili, przy
obecnych możliwościach przesyłu danych, jest żadna.

54

5. Co kilka miesięcy pojawiają się informacje, że Mecom lub Skarb Państwa sprzedaje swoje udziały
w Presspublice. Czy dojdzie do takiej transakcji?
Nie. Ten związek będzie trwał jak stare dobre małżeństwo. Mecom ma tak duże problemy finansowe,
że nie stać go na przejęcie udziałów. Jest to możliwe w przypadku takim, że znajdzie inwestora z
pieniędzmi, który zechce od niego odkupić 100 proc. „Rz”.

Załącznik 2. Wywiad 2.
Rozmowa z Pawłem Gago, dyrektorem dystrybucji i marketingu w Platformie Mediowej Point Group
SA

1. Jakie widzi Pan "przeszkody" w rozwoju dystrybucji przez sieć (e-Wydania, serwisy i wydania na
telefony komórkowe)? Jak wygląda idealny model dystrybucji tym kanałem?
Do tej pory rozwój e-Wydań przez ostatnie lata był bardzo znikomy jeżeli chodzi o prasę ogólną;
większy rozwój zauważany jest w prasie fachowej. Jeden z największych dystrybutorów e-Wydań, firma
eGazety, szacuje wzrost sprzedaży wydań elektronicznych w ciągu ostatnich dwóch lat na wartość rzędu
kilku procent.
Wydawcy próbują nowych kanałów dystrybucji wydań elektronicznych poprzez budowanie własnych
portali, na których można przeczytać e-Wydanie (oczywiście, odpłatnie), a wabikiem ma być dostęp do
archiwum. Powstają również kolejne platformy do czytania wersji elektronicznych, skierowane na iPhony i
inne telefony, ale tu problemem jest wymiar czytnika i generalnie wygoda.
Dużym problemem w rozwoju tego kanału dystrybucji jest, oczywiście, Internet i możliwość
zapoznania się z większością materiałów na stronach www wydawców. W obecnej chwili wszystkie portale
tytułów prasowych próbują ograniczać dostęp do swoich materiałów na stronach, ale to rodzi problem z
zapewnieniem kontentu na stronach - dodatkowe koszty.
2. Polski rynek prasowy jest płytki. Czy w czasach ekspansji Internetu, na rynku jest miejsce dla
dwóch dzienników gospodarczych?
Jak wspomniałem, Internet jest dużym utrudnieniem dla prasy (nie tylko e-Wydań), ale również dla
prasy drukowanej, szczególnie dla prasy, która oparta jest na wiadomościach czy to społecznych, czy też
gospodarczych.
Oba te tytuły, żeby poszerzyć swój kontent, oprócz wiadomości czysto gospodarczych, mają również
wiadomości związane z polityka, prawem, komentarze bieżącej rzeczywistości, co pozwala im przetrwać i
poniekąd wygrywać z Internetem. Ważne jest również przyzwyczajenie odbiorców, którzy w dalszym ciągu
wolą większe analizy i porównania przeglądać na papierze niż na ekranie. Z Internetu pozyskują tylko
niezbędne dane do własnych analiz.
3. Który z tych tytułów Pana zdaniem ma mocniejszą pozycję w sieci? Jaki model biznesowy ma
szansę powodzenia, „Dziennik Gazeta Prawna” i serwisy dedykowane (kadry, księgowi, usługi
finansowe - pośrednictwo), czy „Rzeczpospolita” (internetowa telewizja, szkolenia, informacje)?
Oba tytuły, oprócz dodatków tematycznych, różnią się jeszcze poziomem sprzedaży w dwóch
podstawowych kanałach, tzn. sprzedaży detalicznej i sprzedaży w prenumeracie.
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„Rzepa” w przeważającej mierze, bo aż w ponad 70 proc., sprzedaje się w sprzedaży detalicznej,
natomiast "Dziennik" ma rozkład 50 na 50 - sprzedaż detaliczna do prenumeraty. Takie podejście do
kanałów sprzedaży zapewnia obu tytułom możliwość istnienia, gdyż trafiają w trochę inne miejsca.
Połączenie „Dziennika” z „Gazetą Prawną” uratowało oba tytuły, gdyż zapewniło im połączenie różnych
form sprzedaży obu tytułów. Do tej pory „Dziennik” to głównie sprzedaż detaliczna, a „Gazeta Prawna” to
prenumerata, a teraz udało im się to połączyć, nie tracąc za wiele na sprzedaży obu tytułów.
4. "Rzepa" i "DGP" praktycznie stworzyły duopol w segmencie dzienników gospodarczych. Jakie w
związku z tym jest miejsce na rynku dla takich tytułów, jak Puls Biznesu” lub "Parkiet"? Może
znikną w klasycznej formie i przejdą do internetu jako portale oparte na brandzie "papierowej"
gazety ?
Jedyna możliwość dla obu tytułów to bardzo mocna specjalizacja w konkretnych dziedzinach: Giełda,
Wskaźniki. Dużym plusem tytułów drukowanych są pełne analizy tematyczne dla poszczególnych
zagadnień. Wszystkie te tytuły opierają się w znacznej mierze na prenumeracie instytucjonalnej, do której
wartością dodaną jest bądź to e-Wydanie, bądź dostęp do archiwum elektronicznego. Osoby decyzyjne w
firmach w dalszym ciągu preferują dostęp do głębszych analiz drogą tradycyjną (wersje drukowane) niż
poprzez wydania elektroniczne. W przyszłości naturalną zmianą dla takich tytułów będzie przejście z wersji
papierowej na wersją elektroniczną, ale to, jak mówiłem w pkt. 1, w dalszym ciągu jest u nas przyszłością,
może już nie taką odległą, ale jednak nie jest to kwestia roku.
5. Informacje z tematyki biznes-prawo-gospodarka są coraz częściej poszukiwane przez czytelników.
Jak nowe portale i magazyny (tygodniki i miesięczniki) wpłyną na rynek polskiej prasy gospodarczej
(portale i papier)?
Każde pojawianie się nowych tytułów, bądź portali w danym segmencie powoduje, że obecne na tym
rynku podmioty w pierwszym momencie tracą część swoich odbiorców. Od siły istniejących graczy zależy,
jak duży ten spadek jest. Sumarycznie dla danego segmentu następuje wzrost liczby klientów.
Spowodowane jest to akcjami promocyjnymi nowych graczy pojawiającymi się na rynku. Finał pojawienia
się nowego gracza na rynku zależy od tego, czy będzie on w stanie przekonać do siebie klientów i czy
pozostanie na rynku, ale każdorazowe pojawienie się nowych graczy powoduje niewielkie powiększenie
rynku.
6. „DGP” i „Rzepa”, wzorem wydawnictw Murdocha, niedługo wprowadzą pełną odpłatność swojego
kontentu w Internecie. Jak zareaguje na to rynek? Czy inni pójdą śladem pionierów?
To jest krok jak najbardziej naturalny, ale każdy boi się być tym pierwszym, gdyż on najwięcej straci
klientów. Wszyscy wydawcy czekają na ten krok, gdyż Internet darmowy odbiera potencjalny dochód
wydawcom (spada sprzedaż). Pierwszym krokiem do odpłatności jest zmniejszanie ilości kontentu
związanego z materiałami drukowanymi, a wprowadzenie odpłatności za pełne wersje. Wiem, że już to
zrobił "Time" ze swoimi informacjami w Internecie i teraz każdy patrzy, jak to się odbije. Przy oczywistym
założeniu, jaką marką jest "Time". Strasznie trudny krok i każdy wydawca, który podejmie to ryzyko, musi
liczyć się ze stratą użytkowników, a co za tym idzie, z możliwymi spadkami wpływów z reklam
internetowych.
7. Odbiorcy, zwłaszcza informacji profesjonalnej, są gotowi płacić za informację. Pozostaje pytanie,
jak przygotowani są na to "wydawcy" informacji. Czy obecnie istniejąca infrastruktura IT,
oprogramowanie etc., są przystosowane do wprowadzenia całkowicie odpłatnej dystrybucji treści?
Problemami związanymi z Internetem nie zajmuję się bezpośrednio. Wiem jednak, że większość
wydawców ma już do tego przygotowane zarówno portale umożliwiające sprzedaż, jak i redakcje gotowe do
przejścia do pracy online.
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8. Ma Pan duże doświadczenie w dziedzinie "fuzji" i zmian wydawniczych. Jak ocenia Pan połączenie
"Dziennika" i "Gazety Prawnej", stylów pracy redakcyjnej i ładu korporacyjnego? Czy redakcja i
wydawca „DGP” osiągnął już optymalną strukturę?
Połączenie obu tych tytułów było dla nich jedynym ratunkiem dla pozostania obu tytułów.
„Dziennik” swoją sprzedaż opierał na sprzedaży egzemplarzowej, która w ostatnich czasach spadała po kilka
procent miesięcznie i tytuł kwalifikował się do zamknięcia. Podobna sprawa była z „Gazetą Prawną”, która
swoją sprzedaż opierała głównie na prenumeracie. Tu bardzo dużym problemem było znaczące - skokowe zwiększenie sprzedaży.
Pomysł połączenia obu tytułów opierał się na założeniu utrzymania liczby klientów obu tytułów ze
swoich kanałów dystrybucji, zarówno sprzedaży egzemplarzowej z „Dziennika” i prenumeraty z „Gazety”.
Pomysł w znacznym stopniu udał się i obecna sprzedaż pokazuje, iż przeważająca liczba klientów pozostała.
Jeżeli chodzi o ład korporacyjny, to zderzenie było dość duże. Wielka korporacja niemiecka w
konfrontacji z mniejszym polskim wydawcą. Wymagało to olbrzymich zmian w obu redakcjach. Część
działów pokrywała się i tu następowały duże redukcje. Sporym ułatwieniem w połączeni obu redakcji były
duże fale zwolnień w „Dzienniku”, które doprowadziły zespół, tuż przed ogłoszeniem informacji o fuzji, do
staniu niezbędnego minimum. Obecnie wygląda to że struktura się już ustabilizowała i nie słychać o
większych ruchach osobowych.20
9. Rynek wydawniczy jest nieprzewidywalny. Coraz częściej słychać o kolejnych transakcjach. Czy
Mecom lub Skarb Państwa będzie chciał w najbliższym czasie sprzedać swoje udziały, a może utrzyma
się status quo?
W obecnej chwili nie ma raczej szans na sprzedaż udziałów przez żadną ze stron. Mecom przetrwał
największe problemy finansowe i już raczej nie ma potrzeby dalszych wyprzedaży, poza tym wartość
pakietu, jaki ma w Presspublice, jest wartościowo na tyle znikomy w stosunku do całości, że to i tak
niewiele mogłoby pomóc.
Jeżeli chodzi o Skarb Państwa, to należy sobie postawić dwa pytania: po co ma swoje udziały
sprzedawać i kto chciałby je kupić. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to będąc właścicielem firmy PWR
Rzeczpospolita, posiadają tylko 49 proc. udziałów w Prespublice wydającej m.in. „Rzeczpospolitą”. Czyli
nie ponoszą większych kosztów na promocję gazety jako mniejszościowy udziałowiec, a ewentualne zyski z
przyjemnością czerpią (o ile takie, oczywiście, są). Ponadto, jaki rząd pozbędzie się tak silnego medium, w
którym może mieć wpływ na treści merytoryczne?
Jeżeli chodzi zaś o drugie pytanie to problemów jest kilka:
- Na sprzedaż wystawione są udziały Skarbu Państwa w PWR Rzeczpospolita, które ma 49 proc.
udziałów w Presspublice oraz kilka innych tytułów, typu „Detektyw”, „Hasło Ogrodnicze”, które nie
przynoszą zbyt wielkich zysków.
- Będąc mniejszościowym udziałowcem w Presspublice, nie ma żadnej kontroli nad tytułem oraz nad
podziałem ewentualnych zysków. Tak więc zakup udziałów Skarbu Państwa ma tylko sens, kiedy będzie
można odkupić też resztę od Mecomu, a tu, jak wspomniałem, nie ma takich chęci.

Załącznik 4. Wywiad 3.

Wywiad przeprowadzony w marcu 2010, przed zmianą na stanowisku redaktora naczelnego. Michała Koboskę zastąpił na tym
stanowisku Tomasz Wróblewski. Wraz z nominacją sprowadził do redakcji swoich dawnych współpracowników, m.in. Mirę
Suchodolską (sekretarz redakcji), Ewę Wilcz-Grzędzińską (zastępca red. nacz).
20
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Bogdan Klukowski, ekspert rynku książki i prasy branżowej
1. Jakiego typu artykułów poszukuje Pan w gazetach drukowanych, a jakich treści - w Internecie?
Gazety drukowane są dla mnie podstawowym źródłem informacji o kraju i świecie – można przy ich
pomocy uzyskiwać wiedzę pogłębioną, porównywać, jak traktuje się ważne tematy, zestawiać sposób
traktowania wydarzeń, ich hierarchię. Ze względu na zainteresowania międzynarodowe, korzystam z kilku
tytułów niemieckich – dzienników i tygodników. W miarę potrzeb sięgam do prasy anglo- i
rosyjskojęzycznej. Dzięki temu widzę, jak poszczególne kwestie: społeczne, ekonomiczne, polityczne i inne
prezentują gazety i czasopisma polskie, a jak czyni to prasa zagraniczna. Różnice są widoczne gołym okiem
i zazwyczaj niekorzystne dla prasy polskiej. Szczególnie tyczy to „przyssania” się do jednej opcji
politycznej i eksploatowanie miałkich lub akcydentalnych tematów w nieskończoność. Jest to dla mnie
oznaką niewiedzy dziennikarzy, posługiwania się łatwymi tematami, „podrzucanymi” zresztą przez często
niewykształconych tzw. polityków. Dziennikarze polscy mówią o sobie, że uprawiają zawód zaufania
publicznego, ale jest to tylko próba wmawiania sobie i czytelnikom, że jesteśmy obiektywni, a to oznacza –
że nietykalni. Śmiech pusty ogarnia mnie przy tego typu obronie swojego zawodu, który służyć ma
obiektywnemu informowaniu.
Internet traktuję jako równoległe źródło informacji i wiedzy, korzystam wyłącznie ze stron sprawdzonych:
tytułów prasowych, ich wydawców, koncernów medialnych, dużych bibliotek – krajowych i zagranicznych - w
celu poszukiwania dalszych informacji, potrzebnych w pracy zawodowej.
Wiadomości na stronach internetowych polskich portali informacyjnych są, według mnie, zbyt
powierzchowne i niedopracowane. Dlatego korzystam z kilku newsletterów niemieckich i angielskich oraz z
kilku krajowych. Wszystkie one dotyczą rynku książki i czytelnictwa.
2. Który z dzienników, "Rzeczpospolita" czy "Dziennik Gazeta Prawna", jest dla Pana lepszym i
ciekawszym źródłem informacji, także w pracy zawodowej?
W tej kwestii nie jestem dobrym źródłem informacji, gdyż czytam tylko „Rzeczpospolitą”. „Gazetę
Prawną” czytałem akcydentalnie, gdy była samodzielnym tytułem. W załączniku zaś przekazuję plik mojej
analizy z 2001 roku, zestawiający „Gazetę Prawną” z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt”.
3. Jakie, Pana zdaniem, są mocne strony "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej"?
„Rzeczpospolita” przeszła w ciągu swojej historii olbrzymią ewolucję: od obiektywnego źródła
informacji za czasów Dariusza Fikusa i Macieja Łukasiewicza, do rozdętej opiniami dziennikarzy i wciąż
piszących do gazety kilku uczonych, tuby politycznej. Podobnie było z dodatkiem „Plus Minus” – za czasów
wykształconych i doświadczonych dziennikarzy było to forum wymiany ciekawych myśli i porządnej
publicystyki. Żałuję, że zamknięto, jako osobną wkładkę miesięczną, „Rzecz o książkach”, która teraz
włączona do „Plusa Minusa”, zajmuje tylko kilka kolumn.Trzeba oddać sprawiedliwość, że utrzymanie
grzbietów tematycznych, drukowanych na kolorowych papierach, pozwala „Rzepie” trzymać fason gazety
przydatnej przedsiębiorcom i ich księgowym.
4. Klasyczna prasa coraz coraz szerzej wykorzystuje Internet. Czy można powiedzieć, że „Dziennik
Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”, publikując wydanie "papierowe", internetowe i prowadząc
portale, współtworzą społeczeństwo informacyjne?
Internet jest coraz powszechniejszą częścią rzeczywistości medialnej. Prowadzenie portali i
oferowanie całości lub części tytułu prasowego w formie elektronicznej jest koniecznością, szczególnie dla
dzienników, co widać na dużym amerykańskim rynku prasowym. „The New York Times” oferuje w
Internecie ciekawe artykuły i rozprawy, tworzy nowe piony tematyczne, adresowane do różnych grup
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czytelniczych. I to jest właśnie współtworzenie społeczeństwa informacyjnego. W naszym kraju pod tym
względem bardzo pożyteczną działalnośc prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
5. „Dziennik Gazeta Prawna" ciągle się zmienia i walczy o rynek. Czy ma realną szansę na odebranie
„Rzeczpospolitej” pozycji lidera wśród dzienników ekonomicznych?
Trudno mi tu prorokować, ale moim zdaniem czytelnicy i odbiorcy (prenumeratorzy)
„Rzeczpospolitej” stanowią bardziej stabilną społeczność, konstytuującą się przez wiele lat. Mariaż
wydawcy „Gazety Prawnej” z niemieckim ASV jest zabiegiem koniunkturalnym (w tym przypadku to nie
jest przygana), mającym na celu stałe dążenie koncernu niemieckiego do innowacyjności i poszukiwań. Ale
na to trzeba lat pracy, do czego „Infor” z trudem daje się naginać.

Załącznik 5. Wywiad 4.
Rozmowa z Joanną Kulczycką z Departamentu Studiów Makroekonomicznych w Głównym Urzędzie
Statystycznym
1. Jakiego typu artykułów poszukuje Pani w gazetach drukowanych, a jakich
treści - w Internecie?
Czytanie prasy drukowanej jest obecnie dla mnie przyjemnością i czymś w rodzaju święta i rytuału.
Nie bez kozery pozostawiam sobie tę przyjemność na czas weekendu, gdy mogę spokojnie poświęcić na
przeglądanie dzienników i czytanie tygodników i miesięczników dużo więcej czasu niż w dni powszednie.
Powszedni dzień zaczynam od przeglądania serwisów internetowych z bieżącymi wiadomościami
politycznymi i gospodarczymi (muszę mieć bieżącą orientację, co dzieje się w polskiej i światowej
gospodarce). Czytanie serwisów uzupełniam przeglądem ciekawszych artykułów gospodarczych w
internetowych wydaniach "Rzeczpospolitej", a czasem też "DGP". Zwykle na bardziej interesujące artykuły
z wydań internetowych dzienników kieruje mnie serwis internetowy lub poranne radiowe i telewizyjne
przeglądy prasy. W pracy przeglądam "DGP" pod kątem artykułów gospodarczych. Właściwie zniknęły już
z tej gazety poważne artykuły polityczne. Rozumiem, że byłyby one sprzeczne z misją dziennika, która po
połączeniu "Dziennika" z "Gazeta Prawną" faktycznie pozostała misją dawnej "Gazety Prawnej" – nie
mieszać się do polityki i drukować głównie materiały użyteczne dla przedsiębiorców, księgowych i
kadrowców, bo tym można zawsze uzasadniać wysoka cenę.
2. Który z dzienników, "Rzeczpospolita" czy "Dziennik Gazeta Prawna", jest dla Pani lepszym i
ciekawszym źródłem informacji, także w pracy
zawodowej?
Zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnie, zdecydowanie preferuję "Rzeczpospolitą". Jest to
dziennik o szerszych ambicjach niż "DGP". Można powiedzieć, że jest to „prawdziwy” dziennik, w pełnym
tego słowa znaczeniu. Postaram się wyjaśnić, co mam na myśli, używając tak nieprofesjonalnego określenia.
Otóż "DGP" wyewoluował na jesieni 2009 r. z "Gazety Prawnej", której misją i celem przez wiele lat było
dostarczanie profesjonalnej, użytecznej w pracy informacji przedsiębiorcom, właścicielom firm, księgowym,
kadrowcom. Gazeta ta programowo unikała wszelkich informacji politycznych i tym właśnie próbowała
odróżnić się na rynku od innych dzienników, a przede wszystkim od swojego największego konkurenta –
"Rzeczpospolitej". Po wielu latach takiego funkcjonowania, po rozmaitych meandrach, przeprowadzanych
często liftingów, relaunchów itp., gazeta w 2009 roku została połączona ze Springerowskim "Dziennikiem".
Spowodowało to między innymi dołączenie do niej pewnej części wiadomości, z których wcześniej była
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wyprana, a więc wiadomości politycznych, choćby takich, które nierozerwalnie związane są z gospodarką. A
widzimy przecież na co dzień, że polityka zawsze wiąże się z gospodarką i odwrotnie.
Obecny redaktor naczelny - Tomasz Wróblewski, jako dziennikarz z krwi i kości, nie dał się zamknąć
w poprzedniej formule "Gazety Prawnej". Teksty zamieszczane na białych stronach coraz szerzej wkraczają
na tereny nie tylko gospodarcze. Szerokie odniesienia do polityki, krytyka, czasem bardzo ostra,
gospodarczych posunięć rządzących, szeroko pojętej administracji i ustawodawców, dalece przekracza
utrwaloną praktykę poprzedniego wcielenia "GP".
To, czego mi brak w obecnym "DGP", to bardziej pogłębione analizy problemów gospodarczych i
ekonomicznych. Bardzo charakterystyczne jest przytaczanie w jednym krótkim artykule zdania wielu
różnych ekspertów. Na czytelniku nie robi to dobrego wrażenia i nie buduje zaufania do samej gazety.
Raczej sprawia wrażenie, że gazeta nie współpracuje na stałe z kilkoma liczącymi się ekspertami, do których
czytelnik może mieć zaufanie i na których zdaniu może polegać. Sprawia to wrażenie nerwowego
podpierania się dużą liczbą autorytetów mniejszego znaczenia, może jeszcze nie w pełni ugruntowanych na
rynku, ale ich mnogość ma być swoistą rękojmią, że gazeta daje dobre informacje. Nie jest to dobrze
odbierane przez czytelnika.
Ponadto ugruntowany dotychczasowy wizerunek rynkowy "Gazety Prawnej" przyczynia się do tego,
że jakiekolwiek zmiany w zawartości nowego dziennika niekoniecznie muszą być zauważone przez nowych
potencjalnych czytelników, a ci, którzy są czytelnikami od dawna, nie zawsze muszą być z nich zadowoleni.
"Dziennik" natomiast miał na rynku specyficzny wizerunek. Była to gazeta kierowana do inteligenta
o szerokich horyzontach. Zwłaszcza dodatek "Europa" przeznaczony był dla ludzi dobrze wykształconych,
głównie humanistycznie, zainteresowanych światem, którym nieobce były współczesne nurty filozoficzne i
socjologiczne. Nie jest to specjalnie zbieżne z wizerunkiem typowego czytelnika "Gazety Prawnej" – jako
się rzekło, księgowej, właściciela, przedsiębiorcy czy kadrowca, przy zachowaniu należnego szacunku dla
tych profesji. Jako były zagorzały czytelnik "Dziennika", nie mogę pogodzić się z okrojeniem jego ambicji i
skurtyzowaniem do kształtu, jaki obecnie prezentuje "Dziennik Gazeta Prawna". Dlatego zawsze
przedkładam "Rzeczpospolitą" ponad "DGP", bo tylko ta gazeta może choć w części zastąpić nieistniejący
"Dziennik". Ponadto w części ekonomicznej i finansowej "Rzeczpospolita" przynosi wiele obszernych analiz
dotyczących makroekonomii, które są mi przydatne w pracy zawodowej.
3. Jakie, Pani zdaniem, są mocne strony "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej"?

-

"Rzeczpospolita":
ugruntowana, rozpoznawalna marka
pełny zakres informacji
zaufanie czytelników
znani komentatorzy
pogłębione artykuły i analizy ze wszystkich dziedzin, nie tylko gospodarki
linia polityczna, z którą się zgadzam
zawartość nieprzeładowana reklamami i dodatkami reklamowymi, co jest dobre dla czytelnika, choć,
oczywiście, źle rokuje ekonomicznej sytuacji gazety, ale przecież czytelnika to nie interesuje.

"Dziennik Gazeta Prawna":
znacznie lepszy naczelny i zespół dziennikarski niż przed połączeniem z "Dziennikiem"
dla projektowanego, specyficznego odbiorcy, jakim jest właściciel firmy, księgowy czy kadrowiec,
duża liczba poradniczych tekstów na żółtych stronach
- szersze spektrum tematów niż przed połączeniem z "Dziennikiem".
-
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4. Klasyczna prasa coraz szerzej wykorzystuje Internet. Czy można powiedzieć, że „Dziennik Gazeta
Prawna” i „Rzeczpospolita”, publikując wydanie "papierowe", internetowe i prowadząc portale,
współtworzą społeczeństwo informacyjne?
To oczywiste.
Aby to uzasadnić, przytoczę fragment wstępu do publikacji wydanej w GUS (z moim udziałem)
„Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008”, GUS 2010:
„Po raz pierwszy termin społeczeństwo informacyjne (johoka shakai) został użyty
przez socjologa Tadao Umesao w 1963 r., a następnie spopularyzowany przez innego japońskiego
naukowca, Keinichi Koyama, w pracy Introduction to Information Theory. W Stanach Zjednoczonych
pojęcie to przyjęło się szybko dzięki pracom Fritza Machlupa i Marca Uri Porata. Jedną z bardziej
popularnych definicji w USA jest sformułowanie raportu IBM Community Development Foundation:
„Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się: wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu
codziennym przez większość obywateli i organizacji; użytkowaniem jednorodnej lub kompatybilnej
technologii informacyjnej na użytek własny, społeczny, edukacji i działalności zawodowej; umiejętnością
przekazywania, odbierania, a także szybkiej wymiany danych cyfrowych bez względu na odległość”. W
Europie często wykorzystuje się definicję Martina Bangemanna z raportu Europe and the Global
Information Society, Recommendations of the Bangemann Group to the European Council
(http://europa.eu.int/ISPO/infosoc//backg/bangeman.html). Brzmi ona: „Społeczeństwo informacyjne
charakteryzuje się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystuje
usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji”. Także w polskiej
literaturze naukowej pojawiają się różnorodne definicje społeczeństwa informacyjnego. Według Jacka
Mączyńskiego (Mączyński J., Globalne społeczeństwo informacyjne. Wybrane kwestie adaptacyjne, [w:]
Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, red. L.W. Zacher,
Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Warszawa 1997) społeczeństwo informacyjne to takie, które
określone informacje: wytwarza, przechowuje, przekazuje, pobiera i wykorzystuje. Tomasz Goban-Klas w
pracy Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy (W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J.
Lubacz, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999) wyróżnia aż pięć grup definicji
społeczeństwa informacyjnego, opartych na różnych kryteriach jego identyfikacji: technicznych,
ekonomicznych, zawodowych, przestrzennych i kulturowych.
W badaniach GUS Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego przyjęto, iż jest to społeczeństwo
znajdujące się na takim etapie rozwoju techniczno-organizacyjnego, że osiągnięty poziom zaawansowania
technologii informacyjno-telekomunikacyjnych stwarza warunki techniczne, ekonomiczne, edukacyjne i
inne do powszechnego wykorzystania informacji w produkcji wyrobów i świadczeniu usług. Społeczeństwo
takie zapewnia obywatelom powszechny dostęp i umiejętność korzystania z technologii teleinformatycznych
w ich działalności zawodowej i społecznej, w celu podnoszenia i aktualizacji wiedzy, korzystania ze
zdobyczy kultury, ochrony zdrowia oraz spędzania wolnego czasu i innych usług mających wpływ na
wyższą jakość życia.”
5. „Dziennik Gazeta Prawna" ciągle się zmienia i walczy o rynek. Czy ma realną szansę na odebranie
„Rzeczpospolitej” pozycji lidera wśród dzienników ekonomicznych?
Myślę, że "Rzeczpospolita" coraz rzadziej postrzegana jest przez czytelników jako dziennik
ekonomiczny i dlatego nie wiem, czy konkurencja między gazetami odbywa się na tym właśnie polu. Sądzę
raczej, że z uwagi na wiele czynników "Dziennik Gazeta Prawna" postrzegany jest jako gazeta drugiego
wyboru. Te czynniki to przede wszystkim uwarunkowania historyczne. "Rzeczpospolita" jest obecna na
rynku dużo dłużej niż "Gazeta Prawna". Ta tradycja podkreślana jest dodatkowo dość stabilnym
wizerunkiem gazety, zarówno w zakresie szaty graficznej, jak i zawartości merytorycznej. Pomijam tu linię
polityczną, która w oczywisty sposób zmieniała się wraz z kolejnymi naczelnymi. Sam wizerunek
zewnętrzny jest natomiast sprawą bardzo ważną, szczególnie dla czytelnika trochę starszego, powiedzmy
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40+. Przyzwyczajenie do układu zawartości codziennie czytanej, czy nawet tylko przeglądanej gazety,
mieści się w podobnym stereotypie dynamicznym, jak jedzenie na śniadanie zawsze dwóch jajek, czy
rozpoczynanie golenia zawsze od tego samego policzka. Są to czynniki, których nie można lekceważyć w
procesie utrwalania marki produktu wśród konsumentów. "Rzeczpospolita" ma ustabilizowany wizerunek, a
zmiany przeprowadzane były w gazecie zawsze w sposób bardzo ostrożny.
Natomiast "Dziennik Gazeta Prawna", a wcześniej "Gazeta Prawna", miały bardzo burzliwą i
zmienną historię. Bardzo częste zmiany wszystkich elementów składowych gazety, zarówno tych
merytorycznych, jak i czysto zewnętrznych (kolor papieru, czcionka, wielkość itp.) powoduje, że bardzo
trudno utrwalić wizerunek. Być może ma to już mniejsze znaczenie dla młodych czytelników, dla których
zmienność wszystkiego wokół jest normą, a może nawet wartością samą w sobie. Nie są mi znane badania
czytelników wg grup wiekowych, trudno więc powiedzieć, jak obecnie rozkładają się sympatie. Sądząc po
publikowanych wynikach badania czytelnictwa, "Rzeczpospolita" stale wyprzedza "Dziennik Gazetę
Prawną" zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i we wszystkich województwach i myślę, że nawet w dłuższej
perspektywie nie ulegnie to zmianie.

Załącznik 6. Wywiad 5.
Rozmowa z dr. Januszem Grobickim, Redaktorem Naczelnym Miesięcznika Finansowego BANK,
ekspertem Centrum im. A. Smitha
1. Jakie, Pańskim zdaniem, są mocne strony "Rzeczpospolitej" i "Dziennika Gazety Prawnej"?
a. Długoletnia tradycja,
b. ukształtowana grupa czytelników,
c. wiara czytelników w rzetelność informacji dostarczanych im przez wymienione tytuły.
2. Klasyczna prasa coraz coraz szerzej wykorzystuje Internet. Czy można powiedzieć, że „Dziennik
Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolita”, publikując wydanie "papierowe", internetowe i prowadząc
portal, przecierają szlaki w sieci innym dziennikom i prasie w ogóle?
Nie.
3. „Dziennik Gazeta Prawna" ciągle się zmienia i walczy o rynek. Czy ma realną szansę na odebranie
„Rzeczpospolitej” pozycji lidera wśród dzienników ekonomicznych?
Nie - trudno określić, który tytuł jest "liderem", ponieważ nie znamy klucza kategoryzacyjnego, wg
którego analizowana i określana jest "pozycja lidera".

Załącznik 7. Wywiad 6
Rozmowa z Bolesławem Meluchem, ekspertem rynku finansowania nieruchomości i nieruchomości
1. Jakiego typu artykułów poszukuje Pan w gazecie drukowanej, a jakich treści - w Internecie?
Rozumiem, iż mówimy o tematach zawodowych, a nie rozrywkowych, towrzyskich czy też
sportowych. Drukowane: wyniki rynku (są bardziej czytelne), krótkie informacje rynkowe. Internetowe:
analizy porównawcze, artykuły problemowe (łatwiej je przechowywać i do nich powracać).
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2. Czy są takie zagadnienia i problemy, których szuka Pan w zagranicznej prasie gospodarczej, także
specjalistycznej? Jak na tym tle wypadają polskie periodyki i dzienniki?
Taka prasa to dla mnie praktycznie drukowane i rozprowadzane w Polsce angielskojęzyczne
periodyki nieruchomościowe. Polskie nie podają tak szczegółowych informacji o firmach i ich inwestycjach.
Zagraniczne niejako promują firmy zagraniczne inwestujące w Polsce.
3. Który z dzienników, "Rzeczpospolita" czy "Dziennik Gazeta Prawna", jest dla Pana lepszym i
ciekawszym źródłem informacji, także w pracy zawodowej?
"Dziennik Gazeta Prawna", chociaż nie jest prenumerowany przez mój Bank.

Załącznik 8. Analiza Bogdana Klukowskiego z 2001 roku "Niemiecki Handelsblatt i
polska Gazeta Prawna"
Bogdan Klukowski, Niemiecki Handelsblatt i polska Gazeta Prawna
Warszawa, 2001 rok
Niemiecki dziennik Handelsblatt ma podtytuł "Gazeta gospodarcza i finansowa". Założony w 1946
roku przez Grupę Wydawniczą Handelsblatt, zachowuje tradycję także w odniesieniu do swoich
poprzedników: w stopce jest do chwili obecnej zamieszczana winieta przejętego w latach pięćdziesiątych
dziennika o tematyce przemysłowej Industriekurier.
Wychodzi 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, czyli w tzw. dni giełdowe pod firmą Dieter
von Holzbrinck, będącą właścicielem Grupy Wydawniczej Handelsblatt sp. z o.o. W rozumieniu prawnym
właścicielem dziennika jest wspomniana Grupa Wydawnicza. Jest ona wydawcą kilku roczników
tematycznych (controlling, Logistyka, Kształcenie ustawiczne, Gospodarka atomowa, dwumiesięcznik
Junge Karriere (Młoda kariera), znany tygodnik Wirtschaftswoche, magazyn gospodarczy DM oraz tygodnik
Der Betrieb (Zakład).
Ze względu na topografię kraju, dziennik ma dwa miejsca wydania: Düsseldorf i Frankfurt nad
Menem. Do niedawna Handelsblatt był przodującym dziennikiem niemieckim, osiągającym wysokie
nakłady. Obecnie jest to 100 tys. egzemplarzy. Gazeta jest drukowana w formacie A2, w objętości
zróżnicowanej od 42 do 56 stron.
Strona tytułowa zawiera u góry wyśrodkowany tytuł gazety, drukowany charakterystyczną, czarną
czcionką Times, znajdują się tu tytuły działów drukowane tradycyjnym kolorem ceglastym. Do 1998 roku
sam tytuł także był drukowany w kolorze ceglastym. Obecnie są w nim drukowane nazwy działów,
natomiast nazwy rubryk są nadal drukowane w kolorze czarnym.
Pierwsza strona jest skrótowym przeglądem ważnych wiadomości z ostatniej doby, zawiera także, w
układzie tematycznym, zapowiedzi tego, co znajduje się w dalszych częściach dziennika. Krótkim
zapowiedziom towarzyszą tu fotografie osób, które są uczestnikami zdarzeń, o których jest mowa w
dalszych tekstach. Ilustracje stanowią zazwyczaj kolorowe zdjęcia portretowe lub sytuacyjne osób, w
poszczególnych grzbietach zamieszczane są przy tekstach wykresy i fotografie reporterskie.
Reklamy zajmują około 20 procent powierzchni gazety, drukowane są w kolorach.
Ogólna część gazety, którą otwiera pierwsza strona, nosi nazwę wspólną „Opinie i analizy” oraz
„Gospodarka i polityka”. Część ta dotyczy ogólnych związków gospodarki i polityki, ma takie kolumny, jak
„Niemcy/Europa”, „Zagranica”, „Koniunktura i trendy”, „Opinie i analizy”, a na ostatniej stronie są
„Raporty”.
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Drugim grzbietem są „Przedsiębiorstwa i rynki” i jest to najobszerniejsza część gazety. Prezentowane
są tu przedsiębiorstwa niemieckie, ich osiągnięcia i niepowodzenia. Zależnie od dominującej tematyki, w
grzbiecie wprowadzane są kolumny tematyczne, takie jak np. „Rynki surowcowe”, „Reklama-marketingkomunikacja”, „Technika i innowacja”. Grzbiet zawiera informacje i interpretacje prawne, bankowe,
ubezpieczeniowe i podatkowe. Stałą kolumnę stanowią „Obwieszczenia urzędowe”, czyli informacje o
przetargach, konkursach, licytacji, postępowaniach ugodowych oraz obwieszczenia sądów rejestrowych. Jest
tu również stała rubryka (kolumna) „Personalia”, gdzie znajdują się informacje o zmianach na stanowiskach
kierowniczych wielkich korporacji przemysłowych i instytucji finansowych. W celu łatwiejszego poruszania
się po zróżnicowanych informacjach i komunikatach, zamieszczony jest dla całego grzbietu indeks firm,
które zostały wymienione w tekstach.
Trzecią część Handelsblatt stanowi „Gazeta Finansowa”, zawierająca informacje o pieniądzu,
kredytach, akcjach, pożyczkach, dewizach, giełdach krajowych i zagranicznych. Dziennik jest bowiem
oficjalnym organem prasowym niemieckich giełd papierów wartościowych. Uzyskanie takiego statusu jest
najwyższym tytułem do sławy dzienników zajmujących się problematyką gospodarczą. Taki status daje
dziennikowi m.in. prawo do zamieszczania wszelkich informacji i materiałów prasowych, dotyczących
niemieckiego rynku finansowego. W dziale, w znacznie mniejszym stopniu, prezentowane są również giełdy
zagraniczne ze wszystkich kontynentów, od paru lat także z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
Czwarty grzbiet nosi nazwę „Gazeta udziałowca” (Anlegerzeitung), na przedostatniej stronie grzbietu
jest kolumna dotycząca rynku sztuki, a na ostatniej tematyka sportowa.
Mniej obszernym grzbietem, ukazującym się 2 lub 3 razy w tygodniu, jest „Prawo i podatki”.
Okazjonalnie w gazecie znajdują się grzbiety tematyczne, jak np. "Telekomunikacja".
Wydanie poniedziałkowe zawiera monotematyczny dodatek zatytułowany „Handelsblatt Special”,
stanowiący zbiór porad z życia zawodowego i prywatnego. Przykładowe tematy: Fitness dla menedżera,
Ubranie, w którym odniesiesz sukces, Jak zwalczać stresy, Podróże samolotem a oszczędność. W
poniedziałkowym wydaniu znajduje się dodatek „Poniedziałek-Extra”, poświęcony różnym aktualnym
tematom, np. E-business. Zależnie od zapotrzebowania, znajdują się tu także wkładki tematyczne, związane
z imprezami handlowymi odbywającymi się w Niemczech.
Piątkowe wydanie Handelsblatt ma charakter magazynowy. Oprócz wspomnianych działów,
zamieszczane są tu stałe dodatki „Galeria”, „Kariera i management” oraz okazjonalnie „Inwestor”,
przeznaczony dla prywatnych (małych, drobnych) udziałowców. W pierwszym, z podtytułem „Sztuka,
kultura, styl”, znajduje się prezentacja aktualności z dziedziny rynku sztuki, który traktowany jest
równorzędnie z innymi rynkami, na których występuje obrót wartościami materialnymi. W „Galerii”
znajdują się także informacje z dziedziny filmu, literatury pięknej, teatru, sztuk plastycznych i muzyki.
„Kariera i management” jest dodatkiem o charakterze „zatrudnieniowym”: mowa jest tu o wymogach
kształcenia na poszczególnych poziomach zawodowych i kierunkach wyższych uczelni, o trendach rozwoju
współczesnego rynku pracy, stojącego wobec nowych wyzwań technologicznych i zachowań społecznych.
Ukazywane są sylwetki współczesnych menedżerów, czasem fragmenty ich życia prywatnego, ale bez
sensacji i zaglądania do alkowy. Gazeta bowiem także i w tej dziedzinie realizuje swoją misję jako dziennika
poważnego, o dużych walorach informacyjnych. Połowę grzbietu zajmują ogłoszenia o pracy.
Na pierwszych stronach każdego z grzbietów po lewej stronie są umieszczone dwuzdaniowe
zapowiedzi materiałów, które znajdują się wewnątrz grzbietu. Tu znajdują się takie kolumny jak „Postęp”,
„E-business”, także „Ogłoszenia urzędowe”.
W wydaniu piątkowym na trzech magazynowych grzbietach u góry znajduje się napis „Handelsblatt
wydanie weekendowe”, kolumny noszą symbole K (ariera) lub G (aleria) i kolejne numery stron grzbietu.
Dwa lub trzy razy w tygodniu ukazuje się w dzienniku rubryka „Nowe Książki”. Zajmuje ona pół
kolumny, na której zamieszone są informacje o 10-12 tytułach publikacji będących w centrum
zainteresowania potencjalnych czytelników gazety.
Często organizowane są przez redakcję akcje kontaktu ekspertów z czytelnikami. Są to rozmowy na
jeden ustalony wcześniej temat.
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Działająca w ramach redakcji służba informacyjna przygotowuje na zamówienie instytucji
finansowych i przedsiębiorstw raporty o warunkach i możliwościach inwestowania za granicą. Raporty
zawierają fakty, opinie i zestawienia liczbowe. Pozwala to na śledzenie i wskazywanie trendów
rozwojowych gospodarki światowej w ogóle i gospodarki w poszczególnych krajach oraz na określenie
stopnia ryzyka inwestycyjnego. Dzięki tym raportom redakcja ma ułatwione zadanie przy prezentowaniu
materiałów, o których uzyskanie inne redakcje podejmują starania we własnym zakresie.
Teksty przeznaczone do publikacji w dniu następnym są już obecne w internecie od godziny 21.00
dnia poprzedniego. W aktualnym menu są pełne teksty z dnia bieżącego oraz wybrane teksty z dodatku
„Kariera”, a w pliku „Archiwum” można znaleźć wybrane teksty z ostatniego dziesięciolecia. W pliku
„Service” są informacje o najnowszych publikacjach książkowych z dziedziny gospodarki, jest możliwość
połączenia się z portalem informacyjnym Grupy Wydawniczej Handelsblatt. Można tu również zamówić
prenumeratę stałą Handelsblatt oraz powszechnie stosowany rodzaj prenumeraty krótkookresowej, zwanej
próbną, bezpłatną lub po znacznie obniżonych cenach.
Grupa Wydawnicza Handelsblatt jest organizatorem i współorganizatorem wielu seminariów i
konferencji dla menedżerów z różnych dziedzin gospodarki i dziennikarzy zajmujących się sprawami
gospodarczymi.
Dziennikarstwo fachowe jest ważną dziedziną publicystyki. Działające w Grupie wydawnictwo
fachowe zajmuje się publikacją raportów o gospodarce krajów będących potencjalnymi rynkami
inwestycyjnymi.
Od 1989 roku, w ramach porozumienia między wydawcami, Handelsblatt współpracuje z
amerykańskim dziennikiem The Wall Street Journal, który z kolei od kilku lat ma mutację europejską The
Wall Street Journal Europe.
Handelsblatt jest jedną z pięciu najbardziej znanych i opiniotwórczych gazet światowych z dziedziny
gospodarki i finansów. Wspomniana współpraca okazała się modelową, sprawdzalną także w czasie
koniecznej egzystencji z internetem. Taka współpraca jest wskazana nawet w obliczu konkurencji, jaką
stanowią dla siebie dzienniki ekonomiczne. Eksperyment z wprowadzeniem na rynek niemiecki lokalnej
wersji językowej Financial Times okazuje się po roku nieudanym: sprzedaż wersji niemieckiej zeszła do
poziomu 10 tysięcy egzemplarzy (tak!) i prawdopodobnie w ciągu 2001 roku dojdzie do zawieszenia tej
edycji. Nie udał się także eksperyment wprowadzenia na rynek brytyjski angielskiej wersji dziennika
niemieckiego Frankfurter Allgemeine Zeitung. Anglicy okazali się bardziej zdecydowani i zawiesili jego
wydawanie po kilku miesiącach.
Handelsblatt jest przykładem sukcesu dziennika o tematyce gospodarczej. Przed 55 laty była to
gazeta o zasięgu lokalnym, obecnie jest ośrodkiem, wokół którego powstało duże przedsiębiorstwo
wydawnicze, specjalizujące się w zagadnieniach gospodarczych o wymiarze zarówno lokalnym, jak i
globalnym. Przez cały czas pozostaje w rękach rodziny von Holzbrincków.
Adres: kierowana do ludzi biznesu, znających jej zawartość i poszukujących informacji
ekonomicznych.
Ogłoszenia i reklamy zbierane są sukcesywnie, a ogłoszenia z jakiejś dziedziny gospodarki są
sygnalizowane ze znacznym wyprzedzeniem i podaniem terminu zamknięcia akcji zbierania i terminem
druku tych ogłoszeń. Najwięcej ogłoszeń ulokowanych jest w grzbiecie „Przedsiębiorstwa i rynki” (połowa
całej objętości), co świadczy to roli, jaką redakcja do niego przywiązuje i pośrednio o podstawowej grupie
odbiorców. Są to przede wszystkim menedżerowie różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach,
instytucjach finansowych i innych firmach. W pierwszym grzbiecie, o charakterze ogólnoinformacyjnym, ze
szczególnym uwzględnieniem związków gospodarki z polityką, ogłoszenia zajmują od 30 do 40 procent
całej powierzchni. Pozostałe stałe grzbiety zawierają znacznie niższy (od 5 do 10) procent reklam i ogłoszeń,
pomijając, oczywiście, grzbiet „Kariera i management”, w którym, jak w większości gazet
ponadregionalnych, ogłoszenia o pracy zamieszczane są nieodpłatnie.
Czytelnik Handelsblatt otrzymuje wystarczającą porcję informacji ogólnych i pozaekonomicznych,
co realizują w głównej mierze wydania piątkowe, czyli weekendowe. W pewnym uproszczeniu można
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powiedzieć, że profil dziennika niemieckiego jest zbliżony do Rzeczpospolitej, w której jednak rozbudowana
jest znacznie publicystyka polityczna i społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki krajowej.
Gazeta Prawna jest, ze względu na swoją znacznie krótszą przeszłość, miejsce wydawania i adres
czytelniczy, dziennikiem skromniejszym pod względem częstotliwości ukazywania się, objętości i penetracji
rynków zagranicznych. Nastawiona jest głównie na czytelnika, który prowadzi na polską skalę własny
biznes, służy temu czytelnikowi radą, przypomina o powinnościach, terminach podatkowych itp. Z tego
powodu jest dokumentem czasu i miejsca, w którym funkcjonuje: niestabilność i mała przejrzystość
obowiązującego prawa, szczególnie finansowego i podatkowego, niewielkie i niepewne możliwości
inwestycyjne, brak wieloletnich umów na produkcję i dostawy towarów na rynek wewnętrzny, chwiejność
koniunktury, silnie uzależnionej od zagranicznych inwestorów w dziedzinie produkcji i kapitału, brak mocy
prawnej pomiędzy organami państwowymi a podmiotami gospodarczymi. Tematyczna prowincjonalność
jest więc wymuszona przez tzw. czynniki obiektywne. Trudno bowiem byłoby informować polskich
kapitalistów o możliwości inwestowania w Chinach lub na wyspie Bali, gdyż byłyby to dla nich komunikaty
nieczytelne i przez to mało interesujące.
Druk na żółtym papierze wyróżnia Gazetę Prawną korzystnie spośród innych gazet krajowych i
wskazuje pod tym względem na inspiracje z Financial Times (papier łososiowy). Zwraca również uwagę
„dopasowanie” liternictwa i grafiki do koloru papieru i formaty gazety. Dzięki czytelnemu podziałowi w
obrębie poszczególnych kolumn, Gazeta jest gazetą czytelną i „do czytania”.
Porównywanie tak różnorodnych tytułów prasy codziennej, mimo jednorodności tematycznej, jest
mało uzasadnione. W odniesieniu do sygnalizacji czytelnikowi zawartości poszczególnych numerów
redakcja GP zbytnio liczy na przywiązanie stałych czytelników i dlatego zbyt skromnie informuje na
pierwszej stronie o tym, co można znaleźć wewnątrz numeru. Dzienniki nie stosują zazwyczaj
zamieszczania w jednym miejscu spisu treści obejmującego całe wydanie. Ulokowanie na drugiej stronie GP
pełnego spisu treści zakłada, że gazetę bierze do ręki człowiek, który wie, gdzie szukać potrzebnych mu
informacji. Wykorzystanie pierwszej strony do informacji o zawartości numeru powinno być czynione
znacznie odważniej.
Nutka prowincjonalności widoczna jest jeszcze w dwóch elementach: szanująca się gazeta
ekonomiczna nie powinna tak szczegółowo informować o sobie, choć może tu chodzić o numer
jubileuszowy. Na pierwszej stronie numeru 500 z 18-19 czerwca 2001 roku, poza tym, że w lewym górnym
rogu umieszczono kolorową „pięćsetkę”, znajduje się (tym razem u dołu), info o konkursie jubileuszowym,
po prawej stronie zaś umieszczono informację o potrzebie wznowienia prenumeraty, a poniżej jeszcze
zapowiedź specjalnego wydania poradnika GP.
I drugi element graficzny. Nie praktykuje się używania na pierwszej stronie oraz na wszystkich
następnych logo wydawcy. Produkt prasowy sam powinien być dla siebie nośnym komunikatem i nie
wymaga wspomagania graficznego ze strony wydawcy. Wystarczy umieszczana w stałym miejscu
informacja o składzie redakcji i o wydawcy, tak jak to jest na ostatniej stronie GP, choć korzystniej (także i
skromniej) byłoby ją umieścić w części („grzbiecie”), która przez redakcję uznawana jest za najważniejszą
(Niemcy używają tu określenia „statek flagowy”).
Jeśli chodzi o zawartość tematyczną i formy podawcze stosowane w dzienniku, to zwraca uwagę
zbytnia jednostronność: tematycznie dominuje zdecydowanie prawo (zgodnie z tytułem), a to z kolei
wymusza formę w postaci jego interpretowania i praktycznego stosowania. Z tego względu GP jest
publikacją typowo użytkową, przeznaczoną dla osób, które niemal wyłącznie pełnią rolę przedsiębiorcy i
pracodawcy. Jeśli na chwilę zestawić ją z Handelsblatt, to należałoby stwierdzić, że nie jest to dziennik
samodzielny informacyjnie, niewystarczający do zaspokojenia potrzeb czytelnika w dziedzinie informacji o
świecie i o innych sferach życia publicznego poza biznesem.
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