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POD OKIEM KABLOWEGO 
„WIELKIEGO BRATA”

W miejscach, gdzie sięgają oczy kamer, przestęp-
czość (napady, wybryki chuligańskie, kradzieże 
czy niszczenie mienia) spada czasem nawet do 
zera. Jest duża presja społeczna i oczekiwania 
mieszkańców związane z montowaniem kamer 
w zasobach np. zarządzanych od wielu lat przez 
spółdzielnie. Z drugiej strony – ci sami mieszkańcy 
coraz częściej zgłaszają uwagi odnośnie do sposo-
bu wykorzystywania nagrań z wideomonitoringu.

TELEMETRIA „FACE TO FACE”

Podstawową regułą jest to, że badania teleme-
tryczne opiera się na próbie losowej. Nie można 
zbadać preferencji wszystkich użytkowników 
telewizji i radia w danej populacji, bo to jest 
technicznie ani kosztowo niemożliwe. Próba 
służy m.in. temu, by następnie uogólnić wyniki 
na całą populację i podawać jednocześnie błąd 
szacunku, czyli ile przeciętnie możemy mylić się 
w tę czy inną stronę.
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BRANŻOWY EVENT MARKETING 
EFEKT „WOW” – ORYGINALNIE 
I ZE SMAKIEM

W przetargach pojawiają się najczęściej trzy głów-
ne kryteria: kosztowe (optymalne wykorzystanie 
budżetu lub najniższa cena), kreacyjne (pomysł, 
koncepcja) oraz formalne (doświadczenie zespołu/
zrealizowane dotychczas projekty). Wagi przyło-
żone do poszczególnych elementów kształtują się 
bardzo różnie, w zależności od klienta. 

PLANOWANIE CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI 

Już do 2022 roku ruch IP w sieci będzie wyższy 
niż przez ostatnie 32 lata łącznie. Ten ogromny 
wzrost będzie pochodną tego, w jaki sposób 
korzystamy z urządzeń i internetu. Do 2022 roku 
ponad 60 proc. światowej populacji będą stanowili 
użytkownicy internetu. Ponad 28 mld urządzeń 
oraz połączeń będzie online. Natomiast treści 
wideo będą stanowiły 82 proc. całego ruchu IP. 

 chwała
Omenaa Mensah wygrała 
trwający ponad trzy lata 
proces sądowy z porta-
lem pudelek.pl. Sprawa 
dotyczyła rozpowszech-
niania rasistowskich, wul-
garnych oraz propagujących 
przemoc komentarzy na 
temat dziennikarki. 

„Nigdy nie zgodzę się, żeby obok mojej osoby 
w mediach pojawiały się tendencyjne teksty 
wyzwalające falę nienawiści czy ksenofobii, 
obrażające mnie i bliskie mi osoby” – mówi 
Omenaa Mensah.

Portal Wirtualnemedia.pl – 4 stycznia 2019 r.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Adama 
Andruszkiewicza, 28-letniego byłego posła 
Kukiz ’15 i prezesa Młodzieży Wszech-
polskiej, na stanowisko sekretarza stanu 
w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwent 

europeistyki na Uniwersytecie Białostockim 
znany jest ze skrajnych poglądów. 
Stanowczo sprzeciwia się przyjmo-
waniu do Polski migrantów, obraża 

osoby LGBT, wygłaszał też poglądy antyeuropejskie. 

„To jest obraźliwe wobec obywateli i wobec państwa polskiego, 
bo mianuje się człowieka, który po prostu nie ma kompetencji 
do tego stanowiska i człowieka o wątpliwej reputacji moralnej”.

Stanisław Tyszka (Kukiz ’15) – 2 stycznia 2019 r. (w telewizyjnej 
relacji z kuluarów Sejmu) 
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