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Celem artykułu jest przeanalizowanie systemu motywowania użytkowników por-
talu Wiadomości24.pl. W pierwszych dwóch częściach pracy skoncentrowano się 
na omówieniu materialnych i niematerialnych instrumentów, wykorzystywanych 
do zachęcania użytkowników serwisu do współtworzenia jego przekazu. Część 
trzecia ukazuje, w jaki sposób wprowadzone w styczniu 2013 roku zmiany w mo-
delu funkcjonowania portalu, zwłaszcza nadanie mu pozaprasowego charakteru, 
przyczyniły się do podważenia dotychczasowego systemu motywowania autorów.

Słowa kluczowe: motywacja (motivation), dziennikarstwo obywatelskie (citizen journalism), media 
internetowe (online media), redakcja (editorial board)

Tytułem wstępu

W połowie ubiegłej dekady na rynku polskich mediów internetowych zadebiuto-
wały liczne platformy informacyjno-publicystyczne, nawiązujące do idei dziennikar-
stwa obywatelskiego (dalej: DO)1. Mimo iż wiele z nich zakładane było przez osoby  

1 O ile większość badaczy łączy pojęcie DO ze zjawiskiem tworzenia przekazów medial-
nych przez osoby nie będące zawodowymi dziennikarzami, o tyle spory budzi przyjęcie dodatko-
wych wymogów dla DO dotyczących m.in. działalności w interesie publicznym czy niezależności 
od podmiotów komercyjnych i państwowych (zob. Drozdowski, 2008, s. 204–206; Szpunar, 2008,  
s. 141; Kaczmarczyk, 2010, s. 59–60; Doliwa, 2012, s. 82–86). Rozstrzygnięcie wspomnianych dy-
lematów wykracza jednak poza problematykę niniejszego opracowania. Z punktu widzenia celu 
realizowanej analizy istotne jest bowiem nie tyle nazwanie obiektywnych przesłanek pozwalają-
cych zakwalifikować określoną działalność publicystyczną jako przejaw DO, ile fakt, iż redakcja 
danego serwisu odwołuje się do idei DO, a współtworzący jego zawartość internauci postrzegają 
siebie jako dziennikarzy obywatelskich.
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prywatne czy organizacje pozarządowe, największą popularność – zarówno pod 
względem liczby autorów współtworzących zawartość portalu, jak i liczby odwie-
dzających go czytelników – zdołały uzyskać serwisy prowadzone przez media ko-
mercyjne. Kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój tego typu 
serwisów jest zdolność do pozyskania grona zaangażowanych użytkowników,  
tj. autorów regularnie dostarczających treści pozwalających na przyciągnięcie uwagi 
jak największej liczby czytelników, a w konsekwencji – reklamodawców. Stworzenie 
systemu motywacyjnego umożliwiającego spełnienie wspomnianego warunku jest 
zadaniem niezwykle trudnym. Wynika to m.in. z faktu, iż model biznesowy komer-
cyjnych platform DO bazuje na założeniu, że generowane przez ich użytkowników 
treści przekazywane są wydawcy nieodpłatnie. W rezultacie kluczową rolę w sty-
mulowaniu autorów do publikowania na łamach serwisu wartościowych materia-
łów odgrywać muszą instrumenty o charakterze niematerialnym, silnie odwołujące 
się do wewnętrznej motywacji użytkowników (zob. Armstrong, 2007, s. 34–35), 
związanej m.in. z dążeniem do zaspokojenia potrzeby uznania (uzyskanie aprobaty 
czytelników), rozwoju (nabycie nowych umiejętności warsztatowych) czy władzy 
(współkształtowanie poglądów czytelników, zdobycie wpływu na funkcjonowanie 
serwisu). Z drugiej strony związek danej platformy z dużym koncernem medialnym 
zniechęcać może do niej tych autorów, którzy w rozwoju DO upatrują szansy na 
wprowadzenie do dyskursu publicznego treści alternatywnych wobec przekazów 
nadawców komercyjnych (por. Doliwa, 2012, s. 91–92).

Istotnym problemem platform DO pozostaje także niski stopień lojalności ich 
użytkowników. Budowanie poczucia więzi autora z portalem jest bardzo trudne  
w sytuacji, gdy liczba dostępnych dla każdego internauty miejsc publikacji jest nie-
proporcjonalnie duża w stosunku do liczby osób, które są w stanie tworzyć i udo-
stępniać nieodpłatnie wartościowe z punktu widzenia czytelników materiały. Trwałej 
identyfikacji autora z daną platformą DO nie sprzyja także fakt, iż w jej przypadku 
proces redakcyjny bazuje na mechanizmach pracy zdalnej w znacznie większym 
stopniu, niż ma to miejsce w innych portalach internetowych (por. Klimczuk, 2012, 
s. 1–20). W rezultacie większość użytkowników współtworzących przekaz rozpatry-
wanych serwisów nie zna osobiście ani pracowników redakcji, ani innych autorów 
publikujących na łamach danego medium.

W niniejszym artykule problem motywowania użytkowników komercyjnych plat-
form DO zdecydowano się przeanalizować na przykładzie portalu Wiadomości24.pl 
(dalej: W24), założonego w 2006 roku przez grupę Polskapresse, właściciela licz-
nych regionalnych oraz lokalnych tytułów prasowych i portali informacyjnych. 
Prezentowane studium ma charakter jakościowy i zrealizowane zostało z wykorzy-
staniem metody studium przypadku, stanowiącej jedno z podstawowych narzędzi 
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badawczych w studiach w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (zob. Pocz-
towski, 2001, s. 7–14). Podstawę analizy stanowiły materiały z blogu redakcji W24, 
kolejne wersje regulaminu serwisu, a także informacje prasowe wydawcy. W badaniu 
uwzględniono również te spośród artykułów i komentarzy publikowanych przez 
użytkowników serwisu, które odnosiły się do źródeł motywacji autorów lub zawie-
rały ich ocenę zasad funkcjonowania portalu.

W pierwszych dwóch sekcjach artykułu skoncentrowano się na omówieniu ma-
terialnych i niematerialnych instrumentów, wykorzystywanych w latach 2006–2012 
przez wydawcę W24 do stymulowania zaangażowania użytkowników serwisu we 
współtworzenie jego przekazu. Trzecia część analizy poświęcona została przed-
stawieniu, w jaki sposób wprowadzone w styczniu 2013 roku zmiany w modelu 
funkcjonowania serwisu W24, a zwłaszcza nadanie mu pozaprasowego charakteru, 
przyczyniły się do podważenia dotychczasowego systemu motywowania autorów.

Materialne czynniki systemu motywacyjnego W24

Od początku funkcjonowania portalu W24 jeden z istotnych instrumentów wy-
korzystywanych w procesie motywowania użytkowników serwisu do aktywnego 
współtworzenia jego zawartości stanowiły nagrody rzeczowe, mające zwykle postać 
książek, płyt DVD czy drobnego sprzętu elektronicznego. Wspomniane upominki 
sporadycznie przyznawane były laureatom konkursów na najlepszy tekst związany 
z danym obszarem problemowym lub wydarzeniem okolicznościowym. Znacznie 
większą skalę miała realizowana od 2007 roku akcja „książka za recenzję”, w ramach 
której użytkownicy portalu mieli możliwość otrzymania za darmo książki w zamian 
za zobowiązanie się do zrecenzowania jej na łamach W24. Inicjatywa cieszyła się bar-
dzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony użytkowników W24, jak i współ-
pracujących z serwisem wydawnictw. W samym tylko 2012 roku do użytkowników 
portalu trafiło 270 pozycji, które ukazały się nakładem blisko 30 współpracujących 
z serwisem oficyn (zob. Raś, 2012). Podobny mechanizm wynagradzania użytkow-
ników serwisu zastosowano w akcji „bilety za recenzję”, w ramach której mogli oni 
liczyć na bilety do teatrów czy zaproszenia na maratony filmowe (zob. Raś, 2012).

Mimo iż przedstawiciele redakcji W24 wielokrotnie zaznaczali, że koncepcja DO 
nie przewiduje wypłacania honorarium za publikowane artykuły, w lipcu 2007 roku 
wydawca serwisu zdecydował się na wprowadzenia nagród pieniężnych dla autorów 
najlepszych materiałów. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami „nagroda tygo-
dnia” w wysokości 150 zł brutto trafiać miała do autorów najciekawszych newsów. 
W następnych latach wspomniane wyróżnienie otrzymywali jednak również autorzy 
tekstów o charakterze publicystycznym (zob. Marczewska, 2009). Mimo iż decyzja  
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o wyborze laureata podejmowana była przez kolegium redakcyjne W24, kandyda-
tów do nagrody zgłaszać mogli za pośrednictwem grupy dyskusyjnej wszyscy użyt-
kownicy serwisu.

W październiku 2011 roku wydawca W24 zdecydował się oddać całkowicie wy-
bór laureata „nagrody tygodnia” w ręce czytelników portalu. W ciągu następnego 
półrocza testowano kilka rozwiązań wykorzystujących istniejący w serwisie mecha-
nizm rankingowy. Początkowo laureatem zostawał autor, którego materiał w da-
nym tygodniu uzyskał od czytelników najwięcej pozytywnych ocen (zob. Kowalski, 
2011b). Od grudnia 2011 roku decydującym kryterium stała się liczba odsłon dane-
go tekstu, przy czym wraz z początkiem 2012 roku wprowadzono regułę, w myśl 
której nagradzany tekst musiał przekroczyć pułap 10 tys. wyświetleń (zob. Kowal-
ski, 2011d). W przeciwnym wypadku niewypłacone środki zwiększały kwotę przy-
znawaną w trakcie kolejnej edycji konkursu. W marcu 2012 roku wysokość nagrody 
zwiększono do 200 zł, przyjmując jednocześnie zasadę, iż będzie ją otrzymywał ten 
użytkownik portalu, którego wszystkie teksty, niezależnie do terminu ich publika-
cji, odnotowały w rozpatrywanym tygodniu największą liczbę odsłon. Uzasadniając 
wspomniane zmiany, przedstawiciele redakcji przekonywali, iż rozwiązanie takie bę-
dzie premiowało autorów współpracujących z serwisem od dawna i publikujących 
na jego łamach wiele tekstów (zob. Kowalski, 2012c). W połowie maja 2012 roku 
zdecydowano się na wprowadzenie mechanizmu uwzględniającego zarówno zesta-
wienia rankingowe, jak i ocenę redaktorów portalu. Od tej pory laureat nagrody 
tygodnia wybierany był przez kolegium redakcyjne spośród 10 materiałów, które  
w ciągu tygodnia odnotowały największą liczbę odsłon (zob. Kowalski, 2012e).

Powrót do całkowitego uzależnienia procedury wyłaniania laureatów nagro-
dy pieniężnej od opinii redakcji W24 nastąpił w październiku 2012 roku, wraz ze 
zmianą formuły konkursu. Zrezygnowano wówczas z cotygodniowego wyłaniania 
najlepszego tekstu, zastępując je wyborem materiału stanowiącego najlepszą odpo-
wiedź na wskazywane przez redakcję „wyzwanie tygodnia” (zob. Kowalski, 2012f). 
Treść poszczególnych zadań konkursowych zazwyczaj determinowała obszar te-
matyczny materiału lub jego formę. Równolegle do gratyfikacji pieniężnych, przy-
znawanych cyklicznie autorom wyróżnianych tekstów, redakcja W24 organizowała 
odrębne konkursy tematyczne, charakteryzujące się zwykle wyższą pulą nagród. 
Przykładowo, wiosną 2012 roku redakcja W24 przeprowadziła trwający 8 tygodni 
konkurs na najpoczytniejszy tekst opublikowany w dziale „Edukacja”, w którym 
pula nagród wyniosła 800 zł (zob. Kowalski, 2012d).

Czynnik motywujący użytkowników W24 do aktywnego współtworzenia za-
wartości serwisu stanowić miała również możliwość partycypacji w zyskach gene-
rowanych przez publikowane przez nich materiały. Od początku funkcjonowania 
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serwisu jego regulamin przewidywał możliwość ubiegania się przez użytkowników 
portalu o połowę wynagrodzenia, jakie wydawca W24 uzyskał z tytułu udzielenia 
na materiał danego autora sublicencji innemu podmiotowi (zob. Regulamin..., 2008). 
Z roszczeniem takim musiał wystąpić jednak sam zainteresowany. Wprowadzone 
pod koniec 2008 roku zmiany regulaminowe wstrzymywały wypłatę wynagrodzenia 
dla danego użytkownika do momentu, gdy suma przysługujących mu należności nie 
przekroczyła kwoty 100 zł.

W świetle przytoczonych obostrzeń można zaryzykować stwierdzenie, iż per-
spektywa uzyskania wynagrodzenia z tytułu sublicencji nie stanowiła dla użytkowni-
ków serwisu W24 istotnej zachęty finansowej. Ważniejszym instrumentem motywo-
wania autorów do publikowania na łamach portalu artykułów przyciągających dużą 
liczbę czytelników było umożliwienie im czerpania zysków z niektórych reklam 
umieszczanych w obrębie serwisu. W lutym 2010 roku przedstawiciele wydawcy 
W24 poinformowali o nawiązaniu w tym zakresie współpracy z operatorem rekla-
mowym AdTaily (zob. Kowalski, 2010b). Zainteresowani autorzy mieli możliwość 
samodzielnego określania stawki, za jaką byliby gotowi sprzedać na określony czas 
powierzchnię reklamową towarzyszącą publikowanym przy nich tekstom. Uzyskane 
w ten sposób zyski dzielone były wyłącznie między autora i operatora, bez udziału 
wydawcy serwisu. W październiku 2011 roku przedstawiciel redakcji W24 poin-
formował, iż współpracujący z AdTaily użytkownicy serwisu zarobili już 15 tys. zł  
(zob. Kowalski, 2011c). Nie sprecyzowano jednak liczby beneficjentów rozpatrywa-
nego sytemu. Na początku 2012 roku wydawca W24 przyznał, iż stopniowe kon-
centrowanie się przez AdTaily na kampaniach realizowanych według modelu PPC 
(opłata za kliknięcie w baner) spowodowało znaczące ograniczenie zysków autorów 
współpracujących z tym operatorem (zob. Kowalski, 2012b).

Niematerialne czynniki systemu motywacyjnego W24

Równolegle do omówionego systemu gratyfikacji pieniężnych w portalu W24 funk-
cjonowały nagrody w formie pochwały, publikowanej na łamach blogu redakcyjne-
go. Na taki wyraz uznania liczyć mogli autorzy, których teksty nie zdołały wprawdzie 
zdobyć nagrody tygodnia, ale – w ocenie redakcji – zasługiwały na uwagę czytelni-
ków (zob. Olczak, 2012). Część z wspomnianych publikacji dodatkowo wyróżniana 
była ikoną „materiał tygodnia”. Innym stosowanym przez redakcję W24 sposobem 
docenienia najlepszych autorów było prezentowanie ich sylwetek na łamach portalu 
(zob. Olczak, 2010).

Jedno z podstawowych narzędzi motywowania autorów W24 do aktywnego 
współtworzenia zawartości portalu stanowił przyjęty w serwisie system awansów. 

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Parnes_J_43-57



48 Jakub Parnes

Każdy zarejestrowany użytkownik W24 mógł się kolejno ubiegać o pięć szczebli 
awansu, którym odpowiadała adekwatna liczba symbolicznych „piór”. Uzyskanie 
określonego stopnia awansu wiązało się nie tylko ze stosownym oznakowaniem 
profilu użytkownika, lecz również z uzyskiwaniem większych uprawnień w zakresie 
publikowania własnych materiałów, a także z nabywaniem możliwości moderowa-
nia i zatwierdzania artykułów innych użytkowników (zob. Stanuch, 2006). Decyzje  
o awansach podejmowane były na początku każdego miesiąca przez członków kole-
gium redakcyjnego, analizujących dotychczasową aktywność użytkowników serwisu. 
W maju 2009 roku istniejący system oznaczania poziomu uprawnień użytkowników 
zastąpiono tabliczkami z napisami: „debiutant”, „reporter”, „dziennikarz”, „redak-
tor” i „wydawca”, wskazującymi na status danego autora (zob. Kowalski, 2009a). 
Pół roku później wprowadzono zasadę, iż awans na szczebel wyższy od „debiu-
tanta” uzależniony jest od zarekomendowania danego autora przez użytkownika 
posiadającego rangę „redaktora”. Ostateczna decyzja o przyznaniu awansu nadal 
należała jednak do kolegium redakcyjnego serwisu.

Innym mechanizmem wykorzystywanym w motywowaniu użytkowników W24 
do aktywnego współtworzenia portalu było przyznawanie im legitymacji dzienni-
karskich. Decyzja w tej sprawie podejmowana była przez kolegium redakcyjne raz 
w miesiącu. Autorzy ubiegający się o wspomniany dokument musieli uzupełnić 
swoje dane osobowe w profilu użytkownika, potwierdzić swoją tożsamość, a także 
zdobyć w serwisie co najmniej pierwszy stopień awansu. Kluczowe znaczenie dla 
przyznania legitymacji miała jednak wcześniejsza aktywność danego autora w obrę-
bie portalu, w tym zwłaszcza stopień jego zaangażowania w przygotowywanie ma-
teriałów informacyjnych dotyczących wydarzeń bieżących (zob. Kowalski, 2009c). 
Wspomniana przesłanka miała również decydujący wpływ na decyzję redakcji  
o wspieraniu danego autora w próbach uzyskania od organizatorów rozmaitych 
wydarzeń akredytacji dziennikarskich. Dodatkowym warunkiem było w tym wy-
padku zobowiązanie się do opublikowania na łamach portalu relacji z danej imprezy  
(zob. Martyński, 2012).

W procesie motywowania internautów do aktywnego współtworzenia zawartości 
serwisu W24 szczególnie dużo uwagi poświęcano osobom planującym lub rozważa-
jącym karierę zawodową w mediach. Niemal od początku funkcjonowania portalu  
w jego redakcji organizowano praktyki dziennikarskie. Zainteresowani studenci mogli 
zarówno uczestniczyć w pracach warszawskiej redakcji W24, jak i skorzystać z możli-
wości odbycia praktyk zdalnych. W obu wypadkach wyróżniającym się uczestnikom 
proponowano nawiązanie współpracy z mediami należącymi do grupy Polskapresse, 
w tym m.in. samodzielne redagowanie serwisów informacyjnych funkcjonujących  
w obrębie portalu NaszeMiasto.pl (zob. Raś, 2009). Oprócz stałej oferty praktyk,  
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w latach 2008–2009 wydawca W24 zorganizował trzy edycje Letniej Szkoły Dzien-
nikarstwa (dalej: LSD), adresowanej głównie do studentów i absolwentów uczelni 
(zob. Nowacki, 2008). W ramach akcji zainteresowane osoby mogły się zgłaszać na 
miesięczne praktyki, realizowane w należących do Polskapresse gazetach regionalnych,  
a także w oddziałach bezpłatnej gazety „Echo Miasta” i redakcjach serwisu Nasze-
Miasto.pl. Za kryterium selekcji przyjęto dotychczasową aktywność publicystyczną 
na portalu W24. Najlepsi dziennikarze obywatelscy W24, wybrani spośród wszyst-
kich uczestników LSD, mieli dodatkowo możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych 
szkoleniach warsztatowych, realizowanych we współpracy z Instytutem Dziennikar-
stwa Polskapresse. Relacje z praktyk i warsztatów publikowane były następnie przez 
ich uczestników na łamach portalu W24 (zob. Sierpiński, 2008). 

O ile zaprezentowane akcje skierowane były przede wszystkim do studentów i ab-
solwentów uczelni, o tyle wydawcy serwisu wielokrotnie podkreślali, iż publikowa-
nie na jego łamach własnych artykułów daje każdemu internaucie doskonałą okazję 
do zbudowania wartościowego dorobku dziennikarskiego. W tego rodzaju działania 
wpisywała się m.in. kampania promocyjna „Tylko tu przeczyta Cię milion”, wskazu-
jąca na szeroki zasięg społeczny serwisu, pozwalający współtworzącym go autorom 
na promowanie swoich nazwisk. Redaktorzy W24 podkreślali jednocześnie, iż ser-
wis ma status zarejestrowanego tytułu prasowego i jest w stanie skutecznie konku-
rować z innymi mediami o uwagę czytelników (zob. Kowalski, 2012a).

Zwiększeniu atrakcyjności W24 w oczach adeptów dziennikarstwa służyło tak-
że publikowanie wybranych tekstów z portalu na łamach innych mediów należą-
cych do grupy Polskapresse. Wspomniane materiały najczęściej trafiały do portalu  
Polskatimes.pl oraz witryn funkcjonujących w ramach serwisu NaszeMiasto.pl  
(zob. Kowalski, 2012a). Wyróżniające się artykuły autorów W24 ukazywały się rów-
nież niekiedy w drukowanym wydaniu dziennika „Polska The Times” oraz w bez-
płatnej gazecie „Echo Miasta” (zob. Karaś, 2010). W niektórych przypadkach publi-
kacja materiału autora na łamach gazet należących do Polskapresse stanowiła jedną 
z form nagrody w konkursach organizowanych przez redakcję W24. Przykładowo 
w 2012 roku wszystkie fotografie z W24, które zdobyły tytuł „zdjęcia miesiąca”, 
opublikowane zostały także w dzienniku „Polska The Times” (Olczak, 2013a).

Istotnym elementem budowania wizerunku portalu jako idealnego miejsca do 
rozpoczęcia dziennikarskiej kariery było prezentowanie sukcesów zawodowych 
dawnych i aktualnych autorów W24 (zob. Kowalski, 2010c). Przykładowo w siód-
mą rocznicę istnienia serwisu na jego łamach przybliżono sylwetki dziennikarzy, 
dla których praca w W24 okazała się punktem wyjścia do dalszej kariery w sek-
torze medialnym (zob. Olczak, 2013b). Jako jedną z możliwych ścieżek rozwoju  
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zawodowego wyróżniających się autorów, wskazywano pracę w redakcji portalu 
(zob. Kowalski, 2010c).

Każdy przypadek wejścia dziennikarza obywatelskiego w skład redakcji W24 był 
nagłaśniany na łamach serwisu (zob. Kowalski, 2009b). Analogiczna sytuacja miała 
miejsce, kiedy autorzy W24 rozpoczynali współpracę z innymi należącymi do grupy 
Polskapresse mediami (zob. Aleksandrowicz, 2009). Szczególnie dużo uwagi po-
święcano tym użytkownikom W24, którzy rozpoczęli prowadzenie serwisów miej-
skich w ramach portalu NaszeMiasto.pl. Do podjęcia takiego wyzwania zachęcano 
również innych wyróżniających się autorów z W24, oferując im możliwość zdobycia 
doświadczenia zawodowego oraz – w razie rosnącej popularności serwisu – szansę 
na uzyskanie wynagrodzenia i stałą współpracę (zob. Kowalski, 2010c, 2011a).

Motywowaniu użytkowników portalu do publikowania na jego łamach warto-
ściowych teksów, a zarazem budowaniu wizerunku W24, jako medium zdolnego do 
promowania najlepszych dziennikarzy obywatelskich, służył także organizowany od 
2006 roku konkurs „Dziennikarz obywatelski roku”. Mimo że w konkursie uwzględ-
niane mogły być osoby korzystające z dowolnej platformy DO, zdecydowana więk-
szość laureatów pierwszych czterech edycji wywodziła się z grona autorów W24.  
W 2011 roku zmieniono formułę konkursu i zaczęto także brać pod uwagę publika-
cje z mediów społecznościowych. Od tej pory decyzja o przyznaniu nagrody głów-
nej leżała wyłącznie w gestii kapituły konkursu. Internauci, poprzez udział w płat-
nym głosowaniu SMS-owym, wskazywali natomiast zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach tematycznych. Wyróżniający się autorzy W24 promowani byli również 
przez wydawcę serwisu w ramach konkursów organizowanych przez instytucje ze-
wnętrzne. Przykładowo w latach 2009–2010 redakcja W24 nominowała współpra-
cujących z nią dziennikarzy obywatelskich do konkursu Grand Press, prowadzone-
go przez branżowy miesięcznik „Press” (zob. Kowalski, 2010a).

Obecny model funkcjonowania portalu W24

Na początku 2013 roku wydawca portalu W24 zdecydował się na daleko idącą zmia-
nę dotychczasowego modelu funkcjonowania serwisu. Od początku istnienia porta-
lu art. 3 sekcji I jego regulaminu jako jedną z części składowych serwisu wskazywał 
„Obywatelską Gazetę Internetową”, stanowiącą prasę w rozumieniu ustawy Prawo 
prasowe (zob. Regulamin..., 2012). W styczniu 2013 roku treść wspomnianego ar-
tykułu została poddana modyfikacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do niego 
zapisu, w myśl którego: „serwis ani żaden jego dział nie jest prasą i nie stanowi 
w szczególności dziennika ani czasopisma w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
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prasowe” (zob. Regulamin..., 2013). Jednocześnie w art. 7 sekcji I regulaminu za-
strzeżono, iż operator serwisu nie dokonuje doboru treści publikowanych na jego 
łamach, a w art. 13 sekcji III wyłączną odpowiedzialnością za zawartość materiałów 
przesyłanych do serwisu obarczono ich autorów.

Konsekwencją zmian regulaminowych było wprowadzenie automatycznej pu-
blikacji wszelkich treści przesyłanych do serwisu przez jego użytkowników. Rola 
wydawcy ograniczona została do moderowania artykułów promowanych na bane-
rze rotacyjnym na stronie głównej portalu, a także do pełnienia roli doradczej wo-
bec użytkowników serwisu (zob. Raś, 2013a). Od decyzji redakcji uniezależniono 
również proces zdobywania przez użytkowników kolejnych szczebli uprawnień, 
które ponownie zaczęto oznaczać przy pomocy symboli piór. Awans danego użyt-
kownika następuje obecnie w sposób automatyczny, po osiągnięciu przez niego 
określonej liczby opublikowanych materiałów i wygenerowanych przez nie odsłon. 
Liczba posiadanych „piór” determinuje liczbę pozostających w gestii danego autora  
tzw. punktów podbicia wagi, pozwalających użytkownikom na wpływanie na kolej-
ność prezentacji materiałów w poszczególnych działach serwisu.

Zmianie formuły funkcjonowania portalu towarzyszyło ograniczenie finansowych 
instrumentów motywowania jego użytkowników. Z regulaminu serwisu zniknęły za-
pisy pozwalające autorom na czerpanie korzyści z reklam publikowanych w ramach 
współpracy z operatorem AdTaily. Cotygodniowe „wyzwania tygodnia” zastąpio-
no „wyzwaniami dnia”, z nagrodami w wysokości 50 zł. Z czasem wspomniane 
konkursy zaczęto organizować coraz mniej regularnie, a tematyka poszczególnych 
„wyzwań” coraz mocniej odbiegała od zadań o charakterze dziennikarskim. Wy-
dawca W24 utrzymał natomiast dotychczasowy system nagród rzeczowych, przy-
znawanych w ramach akcji „książka za recenzję” oraz „bilet za recenzję”. Aktualna 
pozostała także oferta praktyk studenckich, realizowanych w warszawskiej redakcji 
portalu lub odbywających się w trybie zdalnym (zob. Raś, 2013a).

Wprowadzając na początku 2013 roku zmiany w zakresie prawnego statusu por-
talu, wydawca W24 zapowiedział również opracowanie nowych zasad dotyczących 
przyznawania legitymacji prasowych oraz udzielania akredytacji dziennikarskich.  
W pierwszej połowie 2013 roku kilkakrotnie wspominano o możliwości stworze-
nia dla najlepszych warsztatowo i najbardziej aktywnych użytkowników portalu wy-
dzielonej sekcji, podlegającej zapisom Prawa prasowego (zob. Raś, 2013b i 2013c). 
Rozważano również opcję przyznawania wyróżniającym się autorom legitymacji 
dziennikarskich, w zamian za zobowiązanie się przez nich do opracowania okre-
ślonej liczby materiałów dziennikarskich zleconych przez redakcję. Żadne z wspo-
mnianych rozwiązań nie doczekało się jednak jak dotąd realizacji.
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Wnioski

W latach 2006–2012 wydawca platformy dziennikarstwa obywatelskiego W24 sto-
sował wobec jej użytkowników wieloczynnikowy system motywacyjny, wykorzystu-
jący instrumenty o charakterze niematerialnym i materialnym. Te ostatnie, mimo iż 
niewątpliwie zwiększały atrakcyjność portalu w oczach autorów, to nie stanowiły 
czynnika decydującego o skali ich zaangażowania we współtworzenie zawartości 
serwisu. Do wysunięcia takiego wniosku skłania z jednej strony relatywnie niewielka 
wartość przyznawanych przez redakcję nagród rzeczowych i pieniężnych, z drugiej 
zaś –– treść komentarzy, publikowanych na łamach serwisu przez jego użytkow-
ników. Na ich podstawie można stwierdzić, iż wśród autorów W24 dominowały 
osoby rozpatrujące swoją działalność publicystyczną w kategoriach hobby i spo-
sobu samorealizacji, a nie źródła korzyści materialnych. Podstawową przesłanką 
warunkującą atrakcyjności serwisu stanowiła dla nich możliwość podzielenia się  
z dużą liczbą odbiorców swoimi opiniami i zainteresowaniami, a zarazem szansa na 
poszerzenie swoich umiejętności i nawiązanie nowych znajomości. 

W odniesieniu do wspomnianej grupy użytkowników portalu kluczowy czynnik 
motywacji zewnętrznej stanowiły bodźce niematerialne, w tym zwłaszcza publiczne 
pochwały oraz system awansów, pozwalający najbardziej aktywnym i najlepszym 
warsztatowo autorom na stopniowe uzyskiwanie coraz większej swobody we współ-
kształtowaniu zawartości serwisu. W stymulowaniu autorów do angażowania się  
w rozwój portalu istotną rolę odgrywały te formy motywacji, które budowały wśród 
nich przekonanie, iż są dziennikarzami obywatelskimi, współtworzącymi docierającą 
do milionów czytelników internetową gazetę, przygotowywaną przez „największą 
redakcję w Polsce” (zob. Stanuch, 2007). Wspomniane zjawisko najłatwiej zilustro-
wać można na przykładzie bardzo dużego zainteresowania przyznawanymi przez 
redakcję legitymacjami prasowymi, po które w rozpatrywanym okresie aplikowało 
kilkaset osób rocznie. O ile w niektórych wypadkach wspomniane dokumenty były 
rzeczywiście przydatne podczas przygotowywania artykułów, o tyle dla większości 
wnioskujących o legitymacje osób stanowiły one przede wszystkim symboliczne 
potwierdzenie statusu dziennikarza:

„Należenie do kręgu dziennikarzy było dla nas nobilitacją. Marzyliśmy o tym, 
aby być dziennikarzem, choć przez chwilę i choćby obywatelskim. (...) Chcieliśmy, 
aby obowiązywały nas zasady dziennikarskie, by etos dziennikarza był naszym dro-
gowskazem, a sam Redaktor Naczelny – naszym dziennikarskim wzorem, do które-
go chcemy pretendować.” (Kubic, 2013)

Funkcjonowanie głównej części portalu W24 na zasadach internetowej gazety, 
podlegającej zapisom Prawa prasowego, miało również istotne znaczenie dla dru-
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giej kluczowej grupy autorów, którą stanowiły osoby planujące karierę zawodowego 
dziennikarza. Motywację do zaangażowania się w działalność serwisu stanowiła dla 
nich możliwość zbudowania dorobku dziennikarskiego w medium cieszącym się 
dużą popularnością, a także szansa na udział w organizowanych przez wydawcę 
praktykach i warsztatach szkoleniowych. Atrakcyjność serwisu zwiększało publi-
kowanie wybranych materiałów na łamach innych portali i gazet należących do 
Polskapresse, a także uwzględnianie wyróżniających się autorów W24 w procesach 
rekrutacyjnych organizowanych przez redakcje wspomnianych mediów. 

Wprowadzone na początku 2013 roku zmiany modelu funkcjonowania porta-
lu W24 podważyły większość elementów dotychczasowego systemu motywowa-
nia użytkowników serwisu. Z punktu widzenia osób planujących zawodową karierę 
dziennikarską, kluczowy problem stanowiło pozbawienie portalu statusu gazety 
internetowej, której materiały podlegały procesowi przygotowania redakcyjnego. 
Atrakcyjność serwisu w oczach adeptów dziennikarstwa ograniczyły także takie po-
sunięcia, jak rezygnacja z prowadzenia szkoleń warsztatowych czy wstrzymanie or-
ganizacji konkursu na dziennikarza obywatelskiego roku. Nowa, pozaprasowa for-
muła funkcjonowania serwisu wzbudziła również opór tych użytkowników W24, 
dla których zaangażowanie w rozwój portalu stanowiło przede wszystkim sposób 
na zaspokojenie potrzeby samorealizacji (zob. Kubic, 2013). Argumentowali oni, iż 
serwis przestał różnić się czymkolwiek od platform blogowych, a rezygnacja z mo-
deracji redakcyjnej i oparcie procedur awansu wyłącznie na kryteriach ilościowych 
nieuchronnie przełoży się na spadek jakości publikacji (zob. Czerw, 2013). Dla wielu 
autorów najbardziej dotkliwa był jednak sama utrata świadomości bycia dziennika-
rzem obywatelskim, mogącym liczyć na wsparcie ze strony redakcji:

„Nie podoba mi się ten system. Chcę wiedzieć, kim jestem, i chcę mieć za sobą 
redakcję. Żegnam wiadomosci24.pl po 6 latach współpracy, prawie 150 materiałach 
i ponad 900 000 odsłonach. (...) Nie tak wyobrażałem sobie koniec mojego dzien-
nikarstwa obywatelskiego.” (May, 2013)

Konsekwencją załamania się systemu motywacyjnego W24 był odpływ wielu ak-
tywnych autorów, a jednocześnie spadek zdolności portalu do przyciągania nowych 
użytkowników, którzy zaangażowaliby się w jego rozwój. Odnotować warto, iż spo-
śród osób, które zarejestrowały się w serwisie po 1 stycznia 2013 roku, jedynie 8 zdo-
łało osiągnąć przynajmniej pierwszy stopień awansu, wiążący się z koniecznością 
opublikowania 15 tekstów o łącznej liczbie 15 tys. odsłon. O spadku zaangażowania 
użytkowników może także świadczyć fakt, że jeszcze w 2012 roku liczba komenta-
rzy pod niektórymi artykułami z serwisu przekraczała 10 tys., to w roku 2014 najpo-
pularniejszy tekst skomentowany został zaledwie 1200 razy (zob. Sadowski, 2014).
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Zaznaczyć należy, iż przeprowadzona analiza nie daje podstaw do stwierdzenia, 
że zmiana formuły portalu i związane z tym faktem załamanie się dotychczasowego 
systemu motywowania autorów stanowiły jedyny powód spadku popularności por-
talu W24. Do tego ostatniego przyczyniły się również inne czynniki, w tym nasila-
jąca się konkurencja ze strony internetowych platform publicystycznych, łączących 
treści redakcyjne, komentarze znanych dziennikarzy i wpisy blogerów. Odnotować 
warto też rosnące zainteresowanie dziennikarzy obywatelskich publikacjami w me-
diach społecznościowych. Zjawisko to wskazane zostało przez Grupę Interia.pl jako 
przyczyna zlikwidowania na początku 2016 roku platformy Interia360.pl, głównego 
konkurenta W24 (zob. Tw, 2016).

Niezależnie od wspomnianych okoliczności, trudno zaprzeczyć, iż do spadku 
popularności serwisu walnie przyczyniło się całkowite pominięcie – w trakcie zmia-
ny modelu funkcjonowania portalu W24 – czynników motywacyjnych, istotnych  
z punktu widzenia kluczowych grup jego dotychczasowych użytkowników. Podkre-
ślić trzeba także, iż sama przebudowa platformy W24 odbyła się bez jakichkolwiek 
konsultacji z jej użytkownikami, którzy – często od wielu lat – aktywnie pracowali 
na rzecz rozwoju portalu. Wydawca serwisu złamał tym samym jedną z podstawo-
wych zasad motywowania pracowników, zgodnie z którą muszą mieć oni poczucie 
wpływu na sposób funkcjonowania danej organizacji (zob. Piwowarczyk, 2006; Ma-
zur, 2013, s. 174).
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The Development and Collapse of  the Wiadomości24.pl  
User Motivational System

Summary
The objective of  this article is an analysis of  the Wiadomości24.pl user motivational 
system. The first two sections concentrate on a discussion of  tangible and intan-
gible instruments applied to encourage the news service users to collaborate in its 
creation. The third section shows how changes introduced in January of  2013 to the 
service’s model of  functioning, especially the application of  a non–press character, 
played a role in disturbing the system for motivating authors.

____________________
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