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WPROWADZENIE

Obecny krajobraz medialny w Polsce jest wynikiem dwóch odrębnych 
strategii, które mają swój początek w politycznej i ekonomicznej transfor
macji z 1989 roku. Prywatyzacja nadzorowana przez państwo i deregula- 
cyjna polityka wobec prasy drukowanej przyczyniły się do ukształtowania 
systemu prasowego, w którym dominuje własność prywatna i rynkowy 
model podaży i popytu. Inaczej formowała się scena radiofonii i telewizji, 
która była zależna od kontroli regulacyjnej państwa, zmierzającej do utwo
rzenia i zachowania duopolu własności prywatnej i publicznej. Taka mo
zaika własności medialnej w Polsce podlegała dalszym modyfikacjom, ale 
też wyzwaniom szybkiego rozwoju ekspansji monomedialnej, krzyżowej 
koncentracji medialnej, regionalnej konsolidacji, synergicznych inwestycji 
oraz komercjalizacji nadawców publicznych, przede wszystkim pod wzglę
dem sposobu ich finansowania (w decydującym stopniu z reklam i spon
soringu), a także roli programowej. Niektóre z tych procesów, szczególnie 
koncentracja, wywierają znaczący wpływ na wewnętrzny i zewnętrzny 
pluralizm medialny w Polsce, co w rezultacie przejawia się mniejszą róż
norodnością podmiotów i podaży medialnej oraz utrzymującą się konsoli
dacją.

1 REGULACJA: CZEKAJĄC NA REFORMĘ

Ogólnie rzecz ujmując, działalność medialna ze szczególnym uwzględ
nieniem pluralizmu mediów i własności medialnej jest w Polsce regulowa
na przede wszystkim poprzez prawo medialne i prawo kartelowe. Zasto
sowanie obydwu ram prawnych może mieć formę równoległą lub nieza
leżną, ale też wzajemnie się uzupełniającą. Próba reformy istniejącego 
modelu regulacyjnego w 2003 roku zakończyła się niepowodzeniem. Pro
ces ten odsłonił nie tylko polityczne i gospodarcze interesy, które nominal
nie wykorzystały przesłankę pluralizmu medialnego (Afera Rywina), ale 
ujawnił też niewłaściwy dobór założeń polityki medialnej. Ochrona kon
kurencji na rynkach medialnych i zapewnienie pluralizmu mediów - to 
dwa odrębne cele, które, choć mają wiele wspólnych aspektów, nie mogą 
funkcjonować zamiennie. O ile istniejące w Polsce ramy prawne zapew
niają odpowiednie warunki do wdrożenia pierwszego założenia (ochrona 
konkurencji), regulacja drugiego (zabezpieczenie pluralizmu medialnego) 
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wydaje się wymagać dalszych ulepszeń. Kilka stów wypada jeszcze wspo
mnieć o innych zagadnieniach regulacyjnych, które omówione będą w na
stępnych częściach opracowania. W sumie nie istnieje jeden mechanizm 
regulacyjny lub instytucja odpowiedzialna za wspomaganie mediów. Ist
niejące pośrednie lub bezpośrednie subsydia rozdzielane są w zależności 
od różnych celów i w ramach różnych instytucji. Niezależność dziennika
rzy i redaktorów od właścicieli i wydawców nie jest wyraźnie regulowana 
w obecnym prawie medialnym.

1.1 PRZEPISY ANTYKONCENTRACYJNE
Obok przepisów konstytucyjnych1, krajobraz medialny w Polsce jest 

regulowany prawem medialnym - ustawą o radiofonii i telewizji (1992)2, 
regulacjami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) oraz ustawą 
prawo prasowe (1984)3. Jako rynek, krajobraz medialny w Polsce podle
ga krajowemu prawu kartelowemu - ustawie o ochronie konkurencji i kon
sumentów (2000)4 i innym odpowiednim regulacjom5.

Pewne ograniczenia koncentracji własności mediów elektronicznych są 
przedmiotem ustawy o radiofonii i telewizji w ramach procedury udziela
nia lub odmowy udzielenia koncesji. Według ustawy, koncesji nie udziela 
się w sytuacji, gdy rozpowszechnianie programów przez wnioskodawcę 
mogłoby spowodować osiągnięcie przez niego pozycji dominującej w dzie
dzinie środków masowego przekazu na danym terenie6. Jednocześnie kon
cesja może być cofnięta z tych samych powodów7. Ustawa o radiofonii 
i telewizji nie definiuje jednak pojęcia ‘pozycja dominująca’. Termin ten 
wyjaśnia ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 2000 roku. Zgod
nie z art. 4 pkt 9 ustawy, dominująca pozycja podmiotu gospodarczego 
polega na tym, że podmiot ten ma możliwość działania w znacznym za
kresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów, przy 
czym domniemywa się, że przedsiębiorca osiąga pozycję dominującą, je
żeli jego udział w rynku przekracza 4O°/o8.

Ustalenia, czy wnioskodawca osiągnął pozycję dominującą, dokonuje 
KRRiT, uwzględniając jeden z głównych celów jej działalności - zapewnie
nie otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji9. Warto 
dodać w tym kontekście, że rynki poszczególnych sektorów medialnych 
(radiowego, telewizyjnego) mogą być oceniane oddzielnie, jako że w pol
skim prawie kartelowym ma miejsce rozgraniczenie rynku według zwykłe
go kryterium zdolności substytucji produktów w ujęciu konsumentów10.
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Stąd też przepisy obecne w prawie medialnym zmierzają do ogranicze
nia tylko horyzontalnej koncentracji medialnej (lub koncentracji monome- 
dialnej), która odnosi się do łączenia własności i kapitału w ramach jedne
go sektora medialnego (telewizyjnego lub radiowego). Ani diagonalna 
koncentracja medialna (będąca integracją ‘krzyżową’ własności i kapitału 
w ramach różnych sektorów medialnych), ani wertykalna koncentracja 
medialna (stanowiąca integrację własności i kapitału w obrębie różnych 
etapów produkcji i dystrybucji medialnej) nie są przedmiotem regulacji 
w obecnym prawie medialnym11.

W pewnym aspekcie horyzontalna koncentracja prasy, podobnie jak 
i horyzontalna koncentracja radia i telewizji wchodzi w zakres przepisów 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotyczy to przede wszyst
kim kwestii uniemożliwienia osiągnięcia pozycji dominującej przez dany 
podmiot gospodarczy na właściwym rynku.

Przedstawione powyżej przepisy ograniczające koncentrację w ramach 
prawa medialnego i kartelowego można uznać za ‘miękkie’, ponieważ od
noszą się do małej części problemu koncentracji mediów. Jednocześnie 
warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od niektórych krajów członkowskich 
UE, przepisy specyficznie odnoszące się do mediów (np. w ramach ustawy 
o radiofonii i telewizji) nie funkcjonują zupełnie niezależnie od przepisów, 
pojęć i instytucji prawa kartelowego. Ich zastosowanie może mieć z jednej 
strony formę niezależną, z drugiej zaś wzajemnie się uzupełniającą.

W ramach środków kontroli prewencyjnej ograniczającej koncentrację, 
która mogłaby doprowadzić do osiągnięcia lub wzmocnienia pozycji do
minującej, KRRiT może np. żądać od nadawcy, przed udzieleniem konce
sji, wszystkich niezbędnych informacji (łącznie z danymi dotyczącymi wła
sności) w celu zapewnienia, że spełnia on warunki udzielenia koncesji. 
Ustawa o radiofonii i telewizji daje przewodniczącemu KRRiT możliwość 
wezwania nadawcy, aby zaniechał działań w zakresie tworzenia i rozpo
wszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy lub wa
runki koncesji12. Tego typu środki kontroli prewencyjnej z oczywistych 
względów nie odnoszą się do prasy, z wyjątkiem większości form łączenia 
przedsiębiorstw w dziedzinie mediów, w przypadku których Urząd Ochro
ny Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może działać na zasadzie ochro
ny konkurencji.
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1.2 NOWE PRAWO MEDIALNE I 'RYWINGATE'
Przepisy ograniczające koncentrację na rynkach radiowo-telewizyjnych 

stały się m.in. przedmiotem prac nad projektem nowelizacji ustawy o ra
diofonii i telewizji, rozpoczętych w 2001 roku. Pierwszy projekt zakończy
ła KRRiT w styczniu 200213 i przekazała go do uzgodnień międzyresorto
wych, które prowadził minister kultury14. W wyniku uzgodnień wprowa
dzono przepisy odnoszące się do krzyżowej koncentracji własności me
diów, uniemożliwiające właścicielom gazet lub czasopism ubieganie się 
o koncesję na nadawanie ogólnokrajowej stacji radiowej lub telewizyjnej15.

Projekt nowelizacji został nagłośniony przez media na wiosnę 2002 
roku, kiedy przedstawiciele największych mediów prywatnych skierowali 
protest do premiera. Ich zdaniem, projekt nowelizacji ograniczał możliwo
ści rozwoju mediów w Polsce i osłabiał ich konkurencyjność na wewnętrz
nym rynku unijnym. W opinii właścicieli mediów prywatnych projekt no
welizacji naruszał swobodę wypowiedzi i wolność mediów w Polsce.

27 grudnia 2002 roku czołowy polski dziennik Gazeta Wyborcza (GWj 
ujawnił skandal korupcyjny, który w mediach nazwano aferą Rywina lub 
Rywingate. Producent filmowy, jeden z najpotężniejszych ludzi w polskim 
biznesie filmowym, Lew Rywin w rozmowie z redaktorem naczelnym Ga
zety Wyborczej Adamem Michnikiem zaproponował, że w zamian za ła
pówkę zapewni korzystne dla właściciela Gazety - spółki Agora - zmiany 
w projekcie nowelizacji. W trakcie konwersacji, nagranej przez Adama 
Michnika, Lew Rywin wspomniał, że przychodzi w imieniu ‘grupy trzyma
jącej władzę’ i zaznaczył, że były premier, Leszek Miller wie o jego wizy
cie. Wśród innych osób wspomnianych w rozmowie znalazł się Robert 
Kwiatkowski, były prezes Telewizji Polskiej (TVPj, i Włodzimierz Czarzasty, 
członek i były sekretarz KRRiT. W rozmowie Lew Rywin zasugerował, że 
łapówka w wysokości 17,4 milionów dolarów (14,3 milionów euro) (5% 
wartości telewizji Polsat ocenianej na 350 milionów dolarów [286,9 milio
nów euro]) będzie przeznaczona na potrzeby Sojuszu Lewicy Demokra
tycznej i że on sam chciałby otrzymać stanowisko przyszłego prezesa tele
wizji Polsat16. Gazeta Wyborcza czekała pięć miesięcy zanim upubliczniła 
aferę Rywina. Prowadzone przez jej dziennikarzy śledztwo nie przyniosło 
rezultatu w postaci ujawnienia, kto stał za propozycją Rywina i jaki był jej 
rzeczywisty cel.

‘Rywingate’ wywołała jednak natychmiastową reakcję mediów i polity
ków. Newsweek Polska ostrzegał:
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„Nie ma jasnej definicji patologii. Ale to, co zrobiliśmy z naszym ży
ciem publicznym, na pewno przekroczyło już próg normalności”17.

Rzeczpospolita podsumowała: „Nikt nie ma wątpliwości, że sprawa Ry
wina to największa afera ostatnich lat, która wstrząśnie nie tylko światem 
polityki i biznesu”18.

Istotnym akordem politycznym była bezprecedensowa decyzja marszał
ka Sejmu, który przerwał prace Sejmu nad nowelizacją ustawy. 10 stycz
nia 2003 roku Sejm powołał specjalną Komisję Śledczą do zbadania ujaw
nionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas 
prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. Posiedzenia Komisji 
od samego początku odbywały się publicznie i z małymi wyjątkami były 
w pełni relacjonowane przez media. Śledztwem zajęła się także prokura
tura apelacyjna w Warszawie oraz dziennikarze.

Były premier Leszek Miller19 zaprzeczył w trakcie przesłuchań przed 
Sejmową Komisją Śledczą, jakoby upoważnił Lwa Rywina do działania 
w jego imieniu. Nie zmienił też stanowiska wobec kontrowersyjnego pro
jektu, opowiadając się za kontynuacją prac legislacyjnych. Posiedzenia 
Komisji Sejmowej ujawniły jednak wiele poważnych nieprawidłowości. 
Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT, stwierdził przed Komisją, że 
podczas prac nad nowelizacją doszło do ‘matactwa’20. Oprócz problema
tycznego zakresu kompetencji niektórych osób przygotowujących projekt 
nowelizacji, warto wspomnieć o zniknięciu z projektu dwóch słów o klu
czowym znaczeniu. Wyraz ‘lub czasopisma’ został usunięty właśnie z czę
ści artykułu dotyczącego ograniczeń koncentracji medialnej. Oznaczało to 
w praktyce, że wydawcy czasopism mogliby uzyskać koncesję na nadawa
nie ogólnokrajowej stacji telewizyjnej lub radiowej, a wydawcy dzienni
ków byliby pozbawieni takiej możliwości21.

Te okoliczności stały się przyczyną szerokiej krytyki projektu noweliza
cji. W sferze publicznej zagęściło się od apeli nawołujących do wycofania 
projektu z Sejmu. Większość z nich domagała się zasadniczych zmian 
w kwestiach takich, jak mianowanie członków KRRiT22. Centrum Monito
ringu Wolności Prasy, przykładowo, podkreślało konieczność ustawowego 
zapewnienia wyboru do KRRiT osób wiarygodnych, rekomendowanych 
przez środowiska profesjonalne (akademickie, medialne itd), co mogłoby 
zagwarantować, że nie będą one reprezentować ugrupowań politycznych23. 
Innym żądaniem było podzielenie legislacyjnego procesu nowelizacji pra
wa medialnego na dwie części: pierwsza powinna zmierzać do szybkiego 
uchwalenia nowego projektu nowelizacji zawierającego tylko tzw. przepi
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sy europejskie. Wszystkie inne sprawy, łącznie z przepisami antykoncen- 
tracyjnymi, powinny stanowić część nowego prawa medialnego, które za
stąpi, a nie znowelizuje, obecną ustawę o radiofonii i telewizji, a jedno
cześnie określi na lata kierunki rozwoju rynku medialnego w Polsce24. Przed
miotem krytyki był również fakt, że w projekcie nowelizacji kilka instytu
cji uczestniczyło w procesie regulacji mediów (np. w kwestii opiniowania 
wniosków o udzielenie koncesji), choć bardziej zasadną, zdaniem niektó
rych komentatorów, byłaby koncepcja jednego regulatora, łączącego 
kompetencje kilku instytucji i przejmującego pełną odpowiedzialność za 
regulację w dziedzinie mediów25.

Pod presją opinii publicznej Leszek Miller zdecydował się wycofać pro
jekt nowelizacji z Sejmu w lipcu 2003 roku. W tym samym czasie Minister
stwo Kultury rozpoczęło intensywną pracę nad nową nowelizacją (nazy
waną też ‘małą nowelizacją’). Została ona zaakceptowana przez rząd w paź
dzierniku 2003 i złożona do Sejmu w listopadzie 2003 roku.

Dokument nie zawiera przepisów antykoncentracyjnych, nie reguluje 
też kwestii jawności własności medialnej. Skupia się przede wszystkim na 
takich zagadnieniach, jak proporcja czasu nadawania przeznaczonego na 
audycje europejskie (art. 15), definicja ‘audycji europejskich’ (art. 15b), 
przepisy regulujące reklamę w mediach elektronicznych (art. 16a,b), spon
soring (art. 17), ochrona małoletnich (art. 18) oraz misja i zadania pu
blicznej radiofonii i telewizji (art. 21)26. Jedyna zmiana, która ma wpływ 
na kwestie własnościowe, dotyczy inwestycji i kapitału zagranicznego. 
Artykuł 35 stanowi, że koncesja na nadawanie może być udzielona osobie 
zagranicznej lub spółce zależnej, której siedziba lub stałe miejsce zamiesz
kania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. Spółki z udziałem in
nych, niż rezydujące na stałe w UE, osób zagranicznych mogą uzyskać kon
cesję, jeśli ich udział w kapitale zakładowym spółki lub zgromadzeniu wspól
ników nie przekroczy 49%27. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 
2 kwietnia 2004 i weszła w życie 1 maja 2004 roku28.

Afera korupcyjna Rywina pokazała, że wysiłek zreformowania prawa 
medialnego w Polsce stał się węzłem gordyjskim. Jest on na tyle zagma
twany i spleciony, że trudno go rozwiązać w prosty sposób. Pozostaje za
tem ostre cięcie. Jednak wyniki śledztwa nie zbliżają nas do wskazania 
i pociągnięcia do odpowiedzialności ‘grupy trzymającej władzę’, a refor
ma medialna oddala się w czasie. Prace Sejmowej Komisji Śledczej zakoń
czyły się ostatecznie przyjęciem przez Sejm raportu posła Zbigniewa Zio- 
bry, który oskarża byłego premiera Leszka Millera i jego najbliższych współ
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pracowników o udział w korupcji. Od końca lipca prokuratura apelacyjna 
prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia słów ‘lub czasopisma’ z projektu 
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Lew Rywin został skazany przez 
warszawski sąd okręgowy za oszustwo na 2,5 roku więzienia, 100 tysięcy 
złotych grzywny i zapłacenie kosztów procesu, wyrok wszak nie jest pra
womocny29 . Trudno w tym kontekście nie wspomnieć o olbrzymiej szko
dliwości społecznej afery i jej skutkach politycznych, które doprowadziły 
do upadku rządu Leszka Millera 2 maja 2004 roku.

1.3 JAWNOŚĆ WŁASNOŚCI MEDIALNEJ

Pewne aspekty kontroli jawności własności medialnej leżą w zakresie 
kompetencyjnym dwóch instytucji.

W przypadku sektora radiofonii i telewizji KRRiT może zażądać od 
nadawców dostarczenia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień 
w celu kontroli zgodności działania z przepisami ustawy i warunkami kon
cesji30 . Z kolei zmiana ustawy o radiofonii i telewizji (2001) wprowadziła 
obowiązek corocznego składania do KRRiT sprawozdania finansowego 
w formie przewidzianej w ustawie o rachunkowości (1994)31. Głównym 
celem realizacji takiego zobowiązania ze strony nadawców jest umożli
wienie KRRiT oceny sytuacji finansowej i gospodarczej nadawców łącznie 
z dochodami z reklam, wynikami finansowymi (przychody i poniesione 
koszty), strukturą własności i koncentracją kapitału. W praktyce KRRiT nie 
zawsze jest w stanie odtworzyć pełnego obrazu sytuacji finansowo-gospo
darczej nadawców. Oto cytat ze sprawozdania KRRiT:

„Obecnie zakończyła się weryfikacja różnych form sprawozdawczości, nie 
zawsze dających pełną wiedzę o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadawców 
oraz o osiąganych wynikach dotyczących działalności nadawczej”32.

Oprócz tych środków KRRiT może kontrolować jawność struktury wła
snościowej poprzez procedurę udzielania lub wycofania koncesji. Jeśli np. 
inna osoba przejmie pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad działalno
ścią nadawcy, koncesja może być cofnięta przez KRRiT33. Z oczywistych 
względów tego typu regulacje nie odnoszą się do prasy drukowanej.

W ramach przepisów prawa kartelowego Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może sprawować kontrolę prewencyjną nad koncentracją 
własności medialnej na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsu
mentów (2000). Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu prezesowi UOKiK, 
jeśli biorące w niej udział podmioty gospodarcze przekroczą granice obro
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tu 50 milionów euro34. Obowiązek zgłoszenia zamiaru łączenia dotyczy pra
wie wszystkich form koncentracji przedsiębiorstw na rynku medialnym ra
zem z łączeniem przedsiębiorców, koncentracją majątku oraz koncentracją 
kapitału, będącą rezultatem przejęcia akcji i udziałów innego podmiotu35.

Warto podkreślić w tym kontekście, że te przepisy odnoszą się zarówno 
do prasy, radia, telewizji, jak i innych mediów działających na rynku, choć 
nie ma w tym zakresie przepisów szczególnych dla podmiotów medial
nych. Po dokonaniu zgłoszenia do prezesa UOKiK przedsiębiorcy muszą 
czekać na decyzję, która może wyrażać zgodę na dokonanie koncentracji 
(art. 17 i 18) lub jej zakazać (art. 19). Decyzja może też być uchylona, 
jeżeli została oparta na nierzetelnych informacjach (art. 20)36.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (2002) wycofany z Sej
mu w lipcu 2003 roku zawierał również wymóg jawności struktury wła
sności i kapitału jako warunku wyszczególnionego w koncesji na nadawa
nie37. Podobnych przepisów nie zawiera jednak nowelizacja z 2004 roku.

1.4 SUBSYDIA DLA MEDIÓW

Istotną formą przeciwdziałania procesom koncentracyjnym i wzmac
niania ochrony pluralizmu medialnego na rynkach medialnych w krajach 
europejskich są subsydia bezpośrednie i pośrednie (obniżki taryf poczto
wych i telekomunikacyjnych, ulgi i zwolnienia podatkowe, itd.) przezna
czone przede wszystkim dla wydawców prasy, w mniejszym stopniu dla 
innych przedsiębiorstw medialnych. W przypadku Polski system subsydiów 
dla prasy składa się prawie wyłącznie z subsydiów pośrednich, z wyjąt
kiem specjalnych typów czasopism, takich jak np. prasa mniejszości naro
dowych lub magazyny kulturalne. Uznanie subsydiów pośrednich za ele
ment spójnej polityki z ukształtowanym mechanizmem implementacji by
łoby nieco przesadne, należy raczej mówić o stosunkowo rozproszonych 
inicjatywach realizowanych przez różne instytucje państwowe.

Jedną z najbardziej akceptowanych form subsydiów pośrednich jest 
zwolnienie lub obniżenie stawki VAT. Do 2001 roku prasa drukowana ko
rzystała z zerowej stawki VAT. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym (1993) wprowadziła od 2001 roku 7% 
stawkę VAT na sprzedaż gazet, magazynów i czasopism38, przy czym usłu
gi polegające na drukowaniu książek, gazet, magazynów i czasopism na
dal obejmowała stawka 0% podatku VAT39.

Warto przypomnieć, że zwolnienia lub obniżenia stawki podatku VAT 
dotyczą wszystkich gazet, magazynów i czasopism, trudno je więc uznać 
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za instrumenty szczególnie wzmacniające pluralizm w ramach sektora prasy 
drukowanej. Nie pomagają one w żaden specyficzny sposób prasie lokal
nej, wspólnotowej, środowiskowej, wzmacniają natomiast cały sektor pra
sy drukowanej w obliczu wielu trudności, z jakimi obecnie się boryka.

W sierpniu 2003 rząd przygotował nowy projekt ustawy o podatku od 
towarów i usług40. Projekt ustawy zawierał propozycję wprowadzenia 
22-procentowej stawki VAT na usługi drukarskie41 oraz na sprzedaż gazet, 
magazynów i czasopism, których znaczna część powierzchni jest przezna
czona nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub 
teksty reklamowe42. Te zmiany spotkały się z dużą krytyką wydawców prasy, 
którzy argumentowali, że osłabią one konkurencyjność polskich drukami 
na wewnętrznym rynku unijnym i że definicja pojęcia ‘znaczna część po
wierzchni’ nie pozwala na jego jednoznaczną interpretację43. W wyniku 
konsultacji z wydawcami, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaak
ceptowała poprawkę, która zmieniła określenie ‘znaczna część powierzch
ni’ na ‘część nie mniejsza niż 67%’, podążając w ślad za modelem duńskim 
i francuskim44. Ustawa została uchwalona przez Sejm w marcu 2004 roku45.

Mniejsze i środowiskowe tytuły prasowe są chronione poprzez specjal
ny status ‘czasopism specjalistycznych’. Według ustawy o podatku od to
warów i usług oraz o podatku akcyzowym (1993), sprzedaż oraz druko
wanie czasopism specjalistycznych podlega zerowej stawce podatku VAT46. 
Czasopisma specjalistyczne definiowane są jako wydawnictwa periodycz
ne, odnoszące się do działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej, spo
łecznej, zawodowej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla nie
widomych. Nie mogą być publikowane częściej niż raz w tygodniu i ich 
nakład nie może przekroczyć 15 000 egzemplarzy47. Nowa ustawa o po
datku od towarów i usług (2004) definiuje czasopisma specjalistyczne w ten 
sam sposób i wprowadza zerową stawkę podatku VAT od dostaw i impor
tu czasopism specjalistycznych48. W odróżnieniu od poprzedniej ustawy 
z 1993 roku49, nie wymaga jednak, aby wykaz czasopism specjalistycz
nych był określony przez ministra finansów, ministra kultury oraz ministra 
nauki.

Innym przykładem subsydiów pośrednich jest stworzenie w ustawie 
o radiofonii i telewizji (1992) specjalnej kategorii nadawców społecznych. 
Ustawa zwalnia nadawców społecznych z opłat za udzielenie lub zmianę 
koncesji50. Nadawca społeczny definiowany jest jako nadawca, którego 
program upowszechnia działalność edukacyjną i charytatywną, respektu
je chrześcijański system wartości oraz zmierza do ugruntowania tożsamo
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ści narodowej. Nadawca społeczny nie może nadawać reklam, telesprze- 
daży lub sponsoringu i pobierać opłat z tytułu rozpowszechniania, rozpro
wadzania lub odbierania jego programu51.

Subsydia bezpośrednie skierowane są do relatywnie skromnej liczby 
tytułów prasowych. Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Nauki i Informa
tyzacji oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska rozprowadzają środki dla 
magazynów i czasopism kulturalnych, naukowych oraz związanych z ochro
ną środowiska. Tylko część tych subsydiów przekazywana jest w sposób 
ciągły, reszta rozdzielana jest na zasadzie grantów w drodze konkursu. Prasa 
mniejszości narodowych jest dotowana poprzez Departament ds. Kultur 
Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury. W 2003 roku 34 mniej
szościowym tytułom prasowym przyznano dotacje w wysokości 2 484 .000 
zł (552 000 euro)52.

1.5 NIEZALEŻNOŚĆ DZIENNIKARZY I REDAKTORÓW

Niezależność redaktorów od właścicieli i wydawców nie jest explicite 
regulowana w obecnym prawie medialnym w Polsce. Niezależność dzien
nikarska chroniona jest poprzez ogólną klauzulę wolności wypowiedzi. 
Artykuł 54 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma zapewnioną „wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania in
formacji”53 . Stanowi także, że „cenzura prewencyjna środków społeczne
go przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”54. Prawo prasowe 
(1984) zapewnia, że pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ogra
niczać drukowania lub rozpowszechniania dzienników, czasopism lub in
nych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści55. 
Prawo prasowe proponuje również środki przeciwko osobie, która utrudnia 
lub tłumi krytykę prasową56 bądź używa przemocy w celu zmuszenia dzien
nikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału praso
wego57 . Jednocześnie dziennikarz ma obowiązek realizowania ustalonej 
w statucie lub regulaminie redakcji ogólnej linii programowej58. Samodziel
ność nadawców jest zagwarantowana w ustawie o radiofonii i telewizji59.

2 PRYWATYZACJA

Instytucja cenzury i obecność kontroli mediów w okresie komunizmu 
przyczyniły się do względnie szerokiej politycznej akceptacji deregulacyj- 
nej polityki medialnej po 1989 roku. Prywatyzacja prasy stanowiła kluczo
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wy element rządowej strategii, będącej odpowiedzią na problem monopo
listycznego i scentralizowanego systemu mediów w Polsce. W drodze do 
pełnej liberalizacji prasy, prywatyzacji towarzyszyły inne instrumenty re
konstrukcyjne - uchylenie cenzury i zniesienie jej kontrolnych organów 
oraz zastąpienie obowiązku koncesjonowania prasy rejestracją w sądach. 
W odróżnieniu od innych krajów Europy Środkowej, gdzie prywatyzacja 
była raczej procesem spontanicznym, administracja w Polsce wybrała mo
del prywatyzacji nadzorowanej przez państwo60.

2.1 LIKWIDACJA RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH”

Rządowe inicjatywy prywatyzacyjne wobec prasy można generalnie 
podsumować jako proces rozwiązania kolosa wydawniczego PZPR - Ro
botniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”, monopolizują
cego polską scenę prasową przez kilkadziesiąt lat. Jak sugeruje jego na
zwa, RSW było olbrzymim koncernem państwowym, obejmującym w za
kresie swego działania działalność dziennikarską, wydawniczą, drukarską 
oraz dystrybucyjną. Pod koniec lat 80., w czasie największego rozkwitu, RSW 
było najpotężniejszą tego typu instytucją prasową w Europie Środkowej.

Ramy prawne dla prywatyzacji RSW ustanowiła ustawa o likwidacji 
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” (1990)61. 
W myśl ustawy likwidację RSW miała przeprowadzić specjalna Komisja 
Likwidacyjna, mianowana przez premiera62. Komisję powołano 6 kwiet
nia 1990 roku i w ciągu następnych dwóch lat zrealizowała ona większość 
transakcji prywatyzacyjnych. Działalność Komisji wyznaczały trzy podsta
wowe strategie przewidziane w ustawie likwidacyjnej: przekazanie gazet 
i pism spółdzielniom dziennikarskim, sprzedaż tytułów prasowych właści
cielom prywatnym oraz przekazanie pozostałych tytułów do Skarbu Pań
stwa. Ustawa likwidacyjna określała także, w jaki sposób Komisja ma prze
prowadzić przekazanie tytułów spółdzielniom dziennikarskim. W takim 
przypadku więcej niż połowa zespołu musiała na to wyrazić zgodę i prze
kazać wkład do spółdzielni w wysokości trzech pensji z poprzedniego 
roku63.

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja dążyła do przekazania tytułów prężniej
szym i silniejszym finansowo spółdzielniom dziennikarskim, które mogły 
zagwarantować ich ciągłe wydawanie i rozwój. Inne tytuły wystawiono na 
sprzedaż. Choć założenia te nie mogą budzić zastrzeżeń w sferze plano
wania, w praktyce wybór nie zawsze rządził się kryteriami ekonomiczny
mi lub zdroworozsądkowymi. Komisja podejmowała wiele decyzji na pod
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stawie przesłanek politycznych, co trudno ocenić jako proces w pełni trans- 
parentny64.

Normalna procedura prywatyzacyjna powinna obejmować przetargi 
rozstrzygane na korzyść oferującego najwyższą cenę przedsiębiorcy. W nie
których przypadkach działania Komisji Likwidacyjnej pozbawione były tych 
atrybutów, co spotkało się z krytyką Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Usto
sunkowując się do prywatyzacji liczącego 17 zakładów pionu poligraficz
nego, NIK ujawniła rażące uchybienia i nieprawidłowości ze strony Komi
sji przy sprzedaży zakładów poligraficznych w Gdańsku i Krakowie. Wresz
cie warto zaznaczyć, że Najwyższa Izba Kontroli odniosła się krytycznie do 
oceny wpływów ze sprzedaży majątku RSW, które zdaniem Izby mogły być 
o 55% wyższe w stosunku do uzyskanych, gdyby wyłącznym kryterium 
wyboru ofert w przetargach była najwyższa cena65.

Odnosząc się do sprzedaży majątku RSW, należy zwrócić uwagę jesz
cze na jeden czynnik wpływający na przebieg pracy Komisji. Znowelizo
wane kilkoma zmianami prawo prasowe z 1984 roku nie zawierało żad
nych przepisów ograniczających koncentracji na rynku prasowym. Choć 
taki stan rzeczy wynikał z szerokiego konsensusu politycznego na począt
ku lat 90., w warunkach poprywatyzacyjnych okazał się nieco problema
tyczny. Z oczywistych względów Komisja miała wpływ na pierwszą rundę 
sprzedaży tytułów prasowych, ale nie na następujące po niej łączenia i prze
jęcia przez silniejsze grupy prasowe. To spowodowało względną koncen
trację własności na rynku prasowym. Z kolei brak równowagi pomiędzy 
kapitałem polskim i inwestycjami zagranicznymi zaznaczył się dominują
cą obecnością zagranicznych właścicieli prasy w odróżnieniu od mediów 
elektronicznych, chronionych ograniczeniami prawnymi w tym zakresie.

Od początku swojej działalności Komisja Likwidacyjna nadzorowała 
prywatyzację 178 gazet i czasopism. Spośród nich 71 przekazano spół
dzielniom dziennikarskim, łącznie z dwoma wiodącymi tygodnikami in
formacyjnymi Polityką i Wprost. 104 tytuły prasowe sprzedano właścicie
lom prywatnym i trzy przekazano Skarbowi Państwa66. Raport końcowy 
Komisji Likwidacyjnej przyjął minister finansów w listopadzie 2000. Ko
misja formalnie zakończyła swoją misję w marcu 2002 i we wrześniu 2002 
uchylono ustawę o likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

Oceniając prywatyzację i likwidację RSW, niektórzy komentatorzy opi
sują ją jako jeden z najbardziej dalekosiężnych i udanych projektów pry
watyzacyjnych w Polsce67, który doprowadził do stworzenia warunków 
niezbędnych dla rozwoju niezależnych i pluralistycznych mediów68. W su
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mie jednak wydaje się, że prywatyzacja RSW ma więcej krytyków niż zwo
lenników. Zdaniem tych pierwszych, prywatyzacja ograniczyła się wyłącz
nie do likwidacji koncernu RSW, ale jej główny cel - zapewnienie plurali
zmu mediów - nie został osiągnięty. W krytycznych uwagach podkreślano, 
że Komisja nie kierowała się w swoich działaniach ani kryterium gwaran
cji różnorodności na rynku prasowym, ani ochroną gazet w trudnej sytu
acji finansowej. Wreszcie, Komisji zarzucano także brak planowania dal
szego rozwoju pluralistycznego systemu mediów w Polsce69. TYzeba za
znaczyć w tym kontekście, że pomimo deklarowanych przez Komisję in
tencji przyczynienia się do rozwoju zróżnicowanej prasy w Polsce, jej kom
petencje były dość ograniczone. Nie obejmowały np. takich kwestii, jak: 
udział w pracach nad prawem prasowym czy rozprowadzanie ewentual
nych subsydiów prasowych. Nie można się więc dziwić, że sama Komisja 
przyznała w swoim raporcie końcowym, iż nie udało się jej stworzyć syste
mu prasowego odzwierciedlającego pluralizm w polskim społeczeństwie70.

2.2 ZBYT DtUGA PRYWATYZACJA RUCHU
Oprócz działalności dziennikarskiej i poligraficznej, RSW miało też mo

nopol na dystrybucję prasy poprzez system kolportażu związany z Ruchem. 
Bogata w zmiany własnościowe historia Ruchu sięga 1918 roku. Po drugiej 
wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane i w 1973 roku 
weszło w skład struktury RSW. W 1991 roku, rok po rozpoczęciu formal
nej likwidacji RSW, minister przemysłu utworzył przedsiębiorstwo pań
stwowe pn. „Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe Ruch”, które póź
niej zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Pań
stwa. Po więcej niż 40 latach prawnie zagwarantowanego monopolu nie 
jest chyba żadnym zaskoczeniem, że Ruch zajmuje pozycję lidera na rynku 
kolportażu prasy. Ruch obecnie reklamuje się jako największa sieć dystry
bucyjna w Europie, która obejmuje ponad 13 000 punktów sprzedaży 
i współpracuje z 22 000 innych punktów71.

Jednak w odróżnieniu od większości tytułów prasowych, które niegdyś 
należały do RSW, Ruch ciągle stanowi własność Skarbu Państwa. Odpo
wiedzi na pytanie, dlaczego, trzeba szukać w zawiłym i problematycznym 
procesie prywatyzacji spółki, który rozpoczął się we wrześniu 1995 roku.

Do pierwszej rundy prywatyzacji stanęło 12 zainteresowanych firm, 
przy czym pięć z nich (dwie polskie i trzy zagraniczne) określono jako in
westorów branży medialnej72. Minister przekształceń własnościowych 
wybrał trzy spółki do złożenia ostatecznej oferty. Z nich tylko jedna - kon- 
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sorcjum Hachette Distribution Services (HDS)73 złożyła ofertę zakupu w ter
minie 30 kwietnia 1996 roku. Negocjacje z Ministerstwem Skarbu Pań
stwa zakończyły się 31 grudnia 1996 roku, kiedy zaakceptowano wstępny 
projekt umowy sprzedaży akcji Ruchu.

Tymczasem spółka UNIVERSAL wraz z grupą inwestorów reprezentu
jących polski kapitał (partnerzy później utworzyli konsorcjum PGK74) za
oferowała lepsze warunki transakcji łącznie z wyższą ceną nabycia akcji 
niż ta, którą proponowało konsorcjum HDS. W związku z tym minister 
Skarbu Państwa ponownie rozpoczął negocjacje z konsorcjum HDS w marcu 
1997, informując, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży akcji Ru
chu powinno być w szczególności podwyższenie ceny za pakiet akcji. HDS 
odmówiło wznowienia negocjacji, powołując się na znaczenie i walor praw
ny projektu wstępnego umowy. Minister Skarbu Państwa wznowił jednak 
pierwszą rundę prywatyzacyjnych rokowań, na co Konsorcjum HDS odpo
wiedziało złożeniem pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w Sądzie Woje
wódzkim w Warszawie. W związku z trwającym postępowaniem sądowym, 
prywatyzacja Ruchu została zawieszona.

Ta sytuacja odbyła się dość niekorzystnie na kondycji finansowej i ryn
kowej Ruchu, który systematycznie tracił udziały w rynku na korzyść dwóch 
konkurentów prywatnych. Jeszcze w 1993 roku Ruch skupiał 99% rynku 
kolportażu prasy, w 1996 roku jego udziały stopniały do 70% i w 2003 
roku do 53%. To wiązało się z pogorszeniem wyników finansowych spółki. 
Dochody ze sprzedaży w latach 1995-2002 były porównywalne z koszta
mi operacyjnymi, choć oczekiwano, że spółka będzie przynosić wysokie 
zyski. W 2002 roku, na przykład, dochody ze sprzedaży wynosiły 3811 
milionów zł (866 milionów euro), przy czym wysokość kosztów operacyj
nych to 3805 milionów zł (864,7 miliona euro)75. Także Najwyższa Izba 
Kontroli negatywnie oceniła pogarszanie się kondycji finansowej spółki 
i stopniową utratę przez Ruch dotychczasowej pozycji na rynku76. Dlatego 
też oceniono, że dalsze przesuwanie procesu prywatyzacji może tylko po
głębić tę tendencję77.

3 WŁASNOŚĆ: UJEDNOLICANIE MOZAIKI

Dominujący w Polsce właściciele mediów mogą być podzieleni na trzy 
kategorie: spółki preferujące ekspansję monomedialną i specjalizację (głów
nie wydawcy zagraniczni - H. Bauer, Axel Springer, Verlagsgruppe Pas- 
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sau), przedsiębiorstwa rozwijające się przez własność krzyżową (Agora, 
ITI Holdings) i grupy realizujące inwestycje synergiczne wewnątrz i poza 
branżą medialną (Polsat).

W sektorze mediów drukowanych dominują zagraniczni, przeważnie 
niemieccy wydawcy prasy. Jedynym polskim konkurentem, który może li
czyć na porównywalną skalę działania, jest kontrolująca znaczny udział 
w rynku prasowym Agora. Warto jednak przypomnieć, że relatywnie spo
ra grupa mniejszych polskich właścicieli wydaje bardzo popularne tytuły 
prasowe (na przykład Murator, Polityka - Spółdzielnia Pracy, AWR 
„Wprost”, Migut Media i inne). Niektórzy z tych wydawców konkurują z po
wodzeniem z dużymi zagranicznymi koncernami, korzystając z przewagi 
wynikającej z większej elastyczności oraz dobrego rozeznania rynku i kul
tury (np. segment tygodników informacyjnych). Jednocześnie mniejsze 
przedsiębiorstwa medialne ciągle łączą się z potężnymi właścicielami. Przy
kładowo w roku 2000 na rynku prasowym w Polsce zarejestrowano 25 
takich połączeń, a w 2001 - 31 połączeń, co stanowi odpowiednio 7 i 8% 
wszystkich fuzji tego typu na rynku prasowym w Europie78.

W przypadku zmian własnościowych dotyczących prasy można zaob
serwować trzy podstawowe tendencje związane przede wszystkim ze stra
tegią rozwoju działalności na rynku prasowym. Są to: tematyczna specjali
zacja (polegająca na rozszerzeniu dotychczasowej oferty o tytuły nowe, 
ale należące do tej samej specjalizacji), dywersyfikacja (oznaczająca 
wprowadzenie nowych lub przejęcie istniejących tytułów z nowych seg
mentów rynku) i regionalna konsolidacja (polegająca na przejmowaniu 
tytułów na rynku regionalnym i ujednolicaniu różnych form działalności 
prasowej i reklamowej z tym związanych). Specjalizację tematyczną w Pol
sce można chyba najlepiej ilustrować strategią wydawnictwa H. Bauer. 
Z kolei dywersyfikacja jest praktykowana w najbardziej widoczny sposób 
przez Agorę, która stopniowo wkracza w różne dziedziny aktywności me
dialnej. Wreszcie strategia regionalnej konsolidacji doprowadzająca prak
tycznie do obecności jednego właściciela prasy regionalnej w jednym re
gionie, jest wykorzystywana przez Orkla Press i Polskapresse.

3.1 GAZETY
Niekwestionowanym liderem wśród polskich dzienników jest Gazeta 

Wyborcza. W 1989 roku Gazetę wprowadziła na rynek założona w tym celu 
spółka Agora. Dziennik niezwykle szybko odniósł sukces wydawniczy, któ
ry przypieczętowała pozycja najlepiej sprzedającej się gazety dziennej i opi- 

64 WŁASNOŚĆ MEDIALNA I JEJ WPŁYW NA PLURALIZM ORAZ NIEZALEŻNOŚĆ MEDIÓW



nia szeroko wykorzystywanego źródła informacji. Dzięki niepowtarzalnej 
strategii łączenia sekcji krajowej z 19 regionalnymi dodatkami i magazy
nami, Gazeta stała się dominującym tytułem zarówno na rynku krajowym, 
jak i regionalnym. Dziś jej nakład sprzedany osiąga około 420 000 egzem
plarzy.

Dziennik Fakt został założony stosunkowo niedawno - 22 października 
2003 - przez niemieckiego wydawcę Axel Springer (AS) funkcjonującego 
w Polsce za pośrednictwem Axel Springer Polska. Należący w całości do 
AS dziennik był stworzony z myślą o powtórzeniu sukcesu modelowego 
niemieckiego Bilda, tytułu flagowego AS. Pierwsze wydania gazety sprzeda
ły się w rekordowych nakładach osiągających ponad 410 000 egzemplarzy.

Tabela 1 WŁASNOŚĆ, NAKŁAD DRUKOWANY I NAKŁAD SPRZEDANY WIODĄCYCH DZIENNIKÓW 
OGÓLNOKRAJOWYCH W POLSCE W 2002 I 2003 ROKU

WŁAŚCICIEL
NAKŁAD 
DRUKOWANY 
2002

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
2002

NAKŁAD 
DRUKOWANY 
STYCŁ-CZERW. 
2003

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
STYCZ. - CZERW.
2003

DZIENNIK 
OGÓLNO
KRAJOWA

Gazeta 
Wyborcza

Agora 536.720 420.628 542.726 418.249

Fakt
Axel Springer 
Polska - - 628.000* 342.000*

Super 
Express

Media Express 406.695 299.495 390.795 269.723

Rzeczpospo
lita

Presspublica 251.838 188.265 248.800 186.970

ŹnMfa: ZKDP (Związek Kontroli Dystrybutorów Prasy) 2003, Almanach Mediów i Reklamy 
2002/2003.

Uwag: ‘Dane odnoszą się do okresu 22-31.10.2003. 
“Tabela zawiera dane średnie w poszczególnych okresach.

Aż do momentu pojawienia się Faktu, Super Express zajmował pozycję 
drugiego największego dziennika pod względem nakładu sprzedanego. 
Pierwszy polski tabloid wprowadził na rynek Holding ZPR (Zjednoczone 
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe) w 1991 roku. W grudniu 1994 ZPR sprze
dało 30% udziałów szwedzkiej spółce Tidnings AB Marieberg należącej do 
grupy Bonnier. Obecnie ZPR i AB Marieberg International posiadają po 
50% udziałów w spółce Media Express, będącej wydawcą Super Expressu.

Rzeczpospolitą założono w 1982 roku jako oficjalny dziennik rządowy. 
Krótko po utworzeniu nowego demokratycznego rządu w Polsce w 1989 
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roku, 49% udziałów w gazecie przejęła spółka Socpresse należąca do fran
cuskiego magnata medialnego Roberta Hersanta. Stąd też od 1991 roku 
wydawcą dziennika była Presspublica, w której skład weszły PPW Rzecz
pospolita (51% udziałów), należące do Skarbu Państwa i francuska Soc
presse (49% udziałów). W 1995 roku Hersant kupił pozostałe 2%, przej
mując kontrolę nad 51% całości. Dziś szacuje się, że Hersant zainwestował 
w Rzeczpospolitą 4,5 miliona dolarów (3,75 miliona euro), które przyczy
niły się do udanej transformacji starego tytułu i stworzyły z niego rzetelne 
i wiarygodne źródło informacji. W 1996 roku 51% w Presspublice kupiła 
norweska spółka Orkla Media. Sprzedający dziś około 190 000 egzempla
rzy dziennik pozostaje w centrum zainteresowania Orkli, która chciałaby 
przejąć pozostałe 49% od Skarbu Państwa79.

3.2 TYGODNIKI INFORMACYJNE
Newsweek Polska pojawił się na (mogłoby się wydawać dość ciasnym) 

rynku tygodników informacyjnych stosunkowo niedawno - w 2001 roku. 
Pomimo to zdobył duże powodzenie wśród czytelników i czołową pozycję. 
Tygodnik wprowadził jako swój nowy projekt w Polsce Axel Springer Pol
ska. Na szczęście dla jego konkurentów, Newsweek Polska nie odciągnął 
większości ich czytelników, ale związał się z nowymi grupami odbiorców. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że różnice w sprzedaży trzech największych ty
godników informacyjnych są stosunkowo niewielkie.

Pierwszy numer Polityki ukazał się w 1957 roku. Po 1989 roku zespoło
wi Polityki udało się przejąć pismo w prywatyzacji RSW i założyć Politykę 
- Spółdzielnię Pracy. Ta strategia przyniosła owoce. Polityka jest dziś po
strzegana jako swoistego rodzaju fenomen, który wiąże się z faktem, że 
jeden z najpopularniejszych polskich tygodników jest własnością spółdzielni 
dziennikarskiej od kilkunastu lat.

Tygodnik Wprost jest obecny na polskim rynku prasowym od 1982 roku. 
Podobnie jak w przypadku Polityki, został przejęty przez spółdzielnię dzien
nikarską w 1991 roku. Spółdzielnia zawarła porozumienie ze spółką Rok 
Corporation, ale obowiązywało ono tylko do 1993 roku. Od tego czasu 
Wprost jest wydawany przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą „Wprost”.
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Tabela 2 WŁASNOŚĆ, NAKŁAD DRUKOWANY I NAKŁAD SPRZEDANY WIODĄCYCH TYGODNIKÓW 
INFORMACYJNYCH W POLSCE W 2002 I 2003 ROKU

WŁAŚCICIEL
NAKŁAD 
DRUKOWANY 
2002

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
2002

NAKŁAD 
DRUKOWANY 
STYCZ. - CZER. 
2003

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
STYCZ. - CZER. 
2003

TYGODNIK

Newsweek 
Polska

Axel Springer 
Polska

411.952 252.117 385.091 222.322

Polityka
Polityka - 
Spółdzielnia 
Pracy

349.745 223.931 324.321 210.212

Wprost

Agencja 
Wÿdawniczo- 
-Reklamowa 
„Wprost"

336.208 188.119 319.404 184.194

Źródła: ZKDP 2003, Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003.

3.3 TYGODNIKI ROZRYWKOWE I MIESIĘCZNIKI
Segment rynku tygodników rozrywkowych i miesięczników poszerzał 

się niezwykle dynamicznie od 1989 roku. Pozycje najlepiej sprzedających 
się tytułów zajęły czasopisma wprowadzone na polski rynek przez kapitał 
zagraniczny. Z kolei Wydawnictwo H. Bauer stało się kontrolującym naj
większe nakłady inwestorem zagranicznym. Jego tygodnik telewizyjny Tele 
Tydzień oraz tygodnik Życie na Gorąco przyciągnęły najwięcej czytelników 
zarówno w 2002, jak i 2003 roku. 'IYzeci najpopularniejszy tygodnik Przy
jaciółka, powstały w 1948 roku, obecnie należy do szwajcarskiego Edipresse.

Struktura własności głównych miesięczników wydaje się bardziej zróż
nicowana. Na pierwszym miejscu znajduje się Claudia wydawana przez 
G+J Polska80. Będące na drugim miejscu Dobre Rady są beniaminkiem - 
Burda Polska wprowadziła pismo dopiero w 2002 roku. Jego główny kon
kurent Poradnik Domowy jest nieco starszej daty. Założony przez Prószyń
skiego i spółkę w 1990 roku, miesięcznik został przejęty przez Agorę w 2002 
roku.
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Tabela 3 WŁASNOŚĆ, NAKŁAD DRUKOWANY I NAKŁAD SPRZEDANY WIODĄCYCH TYGODNIKÓW 
SPOŁECZNO-ROZRYWKOWYCH I MIESIĘCZNIKÓW

WŁAŚCICia
NAKŁAD 
DRUKOWANY 
2002

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
2002

NAKŁAD 
DRUKOWANY 
STYCZ.-CZER. 
2003

NAKŁAD 
SPRZEDANY 
STYCZ. - CZER. 
2003

TYGODNIK

Tele Tydzień
Wydawnictw 
H. Bauer 1.840.196 1.415.418 1.745.696 1.334.044

Życie na Gorąco Wydawnictwo 
H. Bauer 821.862 642.058 817.403 655.664

Przyjaciółka Edipresse 
Polska 825.193 622.537 750.061 534.944

MIESIĘCZNIK

Claudia
Grüner+Jahr 
Polska

911.418 642.022 818.776 568.828

Dobre Rady Burda Polska 562.495* 465.210* 753.216 615.733

Poradnik 
Domowy Agora 640.395 436.035 637.868 425.967

Żródta: ZKDP 2003, Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003. 
Uwagi: ‘Dane odnoszą się do maja-grudnia 2002.

3.4 TELEWIZJA
Polski krajobraz telewizyjny, w odróżnieniu od innych krajów Europy 

Środkowej, zdominowany jest przez nadawcę publicznego - Telewizję Pol
ską, w skład której wchodzą programy TVP1 i TVP2, TVP3 Regionalna, obej
mująca 12 ośrodków regionalnych i kanał satelitarny TV Polonia. W 2002 
roku łączna widownia Telewizji Polskiej wynosiła 53% widowni ogólnokra
jowej. TVP jest własnością Skarbu Państwa i jej działalność finansowana 
jest przede wszystkim z reklamy (około 58%), abonamentu (29%), spon
soringu (3%) i innych źródeł (10%). Stosunkowo mały procent przycho
dów pochodzących z abonamentu w sposób oczywisty przekłada się na 
większy udział przychodów z reklamy, co z kolei powoduje, że TVP ma 
stosunkowo wysoki udział w ogólnokrajowym rynku reklamy (26,7% 
w 2001 roku81 ; 29,1% w 2003 roku82) oraz telewizyjnym rynku reklamy 
(47,6% w 200183; 42,5% w 2003 roku84).

Ta wyjątkowa pozycja TVP wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, 
publiczny (dawniej państwowy) nadawca praktycznie korzystał z prawnie 
zagwarantowanego monopolu przez 40 lat, co zapewniło mu znaczną lo
jalność widowni. Po drugie, w przeciwieństwie do sytuacji na rynku prasy 
drukowanej, regulacja mediów elektronicznych posiłkuje się pewnymi ogra
niczeniami i kontrolą rynku radiowo-telewizyjnego. Do 1 maja 2004 roku 
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zagraniczni inwestorzy mogli posiadać tylko mniejszościowe udziały (do 
33%) w polskich mediach elektronicznych w myśl ustawy o radiofonii i te
lewizji (1992) przed nowelizacją z 2004 roku. W rezultacie słaba obec
ność wpływowych zagranicznych inwestorów przyczyniła się do podziału 
rynku telewizyjnego na dwie części: jedną - zdominowaną przez silnego 
nadawcę publicznego (53%), oraz drugą - zajmowaną przez kilku prywat
nych nadawców (47%).

Tabela 4 WŁASNOŚĆ I WIDOWNIA WIODĄCYCH STACJI TELEWIZYJNYCH W POLSCE 
W 2002 I 2003 ROKU

STACJA 
TELEWIZYJNA

WŁAŚCICIEL
UDZIAŁY
W OGLĄDALNOŚCI
2002* (%)

UDZIAŁY
W OGLĄDALNOŚCI
LISTOPAD 2003**(%)

UDZIAŁY
W OGLĄDALNOŚCI 
GRUDZIEŃ 2003** (%)

TNS OBOP
TNS 
OBOP AGB

TNS 
OBOP

AGB

TVP1 Skarb Państwa 26,5 25,5 24,4 29,0 28,3
TVP 2 Skarb Państwa 20,6 22,2 21,5 20,6 19,6

POLSAT
Telewizja 
POLSAT 18,5 17,9 17,5 17,1 15,9

TVN ITI Holdings 13,8 14,1 ■ 14,9 13,2 14,5
TVP 3 
Regionalna Skarb Państwa 4,4 4,8 4,7 4,5 4,9

TV4 Polskie Media 3,9 3,2 3,5 3,1 3,0
TW Siedem

ITI Holdings 2,2 1,5 1,8 1,3 1,8

Źródła: TNS OBOP 2003, AGB 2003, KRRiT: Sprawozdanie z rocznego okresu działalności 2002, Almanach 
Mediów i Reklamy 2002/2003.

Uwagi: *Dane odnoszą się do średnich udziałów w oglądalności na rynku telewizyjnym.
**Dane odnoszą się do tygodniowego udziału w oglądalności.

W pierwszym procesie koncesyjnym w latach 1993-1994 partnerami 
polskich wnioskodawców byli: Time Warner, Bertelsmann, Reuters, Cen
tral European Development Corporation. KRRiT jednak koncesję na nada
wanie Telewizji Polsat przyznała polskiemu biznesmenowi Zygmuntowi 
Solorzowi-Żakowi, uzasadniając swoją decyzję czysto polskim kapitałem 
spółki85. Dziś Polsat nadaje 24 godziny na dobę i pokrywa swoim zasię
giem 70% terytorium kraju, docierając do 80% populacji. Stacja telewizyj
na należy do spółki akcyjnej Telewizja Polsat SA, która jest częścią Grupy 
Kapitałowej Polsat, kontrolowanej przez Z. Solorza-Żaka.

Obecność drugiego największego prywatnego kanału - TVN na rynku 
telewizyjnym datuje się od 1997 roku. Na początku właścicielem 33% udzia
łów w ponadregionalnej telewizji była amerykańska firma CME (Central 
European Media Enterprises), inwestująca również w czeską telewizję ko
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mercyjną Nova, słowacką Markiza, słoweńską Pop TV i Kanał A oraz w in
ne środkowoeuropejskie stacje telewizyjne. Większość udziałów należała 
jednak do polskiego ITI Holdings, zarejestrowanego w Luksemburgu. Pod 
koniec lat 90. udziały CME zostały odkupione przez Swedish Scandina
vian Broadcasting Systems - SBS i w 2002 oraz 2003 roku przejęte przez 
Grupę ITI86.

TV4 jest trzecią najpopularniejszą prywatną telewizją działającą w Pol
sce. Została założona w 1998 roku jako Nasza TV przez spółkę Polskie Media, 
w której udziały mniejszościowe należały do ProCable, częściowo kontro
lowanej przez amerykańską firmę ©Entertainment Inc. W 2000 roku Na
sza TV, obciążona długami w wysokości 80 milionów zł (18,5 miliona euro), 
dołączyła do grupy Polsat i została przemianowana na TV4.

3.5 RADIO
Monopol Polskiego Radia (obecnie publicznego, wcześniej państwowe

go nadawcy), utrzymujący się aż do początku lat 90., nie miał tak decydu
jącego znaczenia w procesie przekształcania krajobrazu radiowego, jak 
w przypadku telewizji. Łączny udział radia publicznego (obejmującego 
cztery rozgłośnie ogólnokrajowe - Program I, II, III i Radio BIS, jeden pro
gram dla zagranicy oraz 17 rozgłośni regionalnych) w audytorium nie prze
kraczał 28,9% w 2002 roku. Dwóch zwycięzców w walce o słuchaczy wy
łoniło się z sektora prywatnego na początku lat 90.

Radio RMF FM (Radio Muzyka Fakty) powstało w 1990 roku w Krako
wie jako Radio Małopolska Fun dzięki współpracy z francuskim Fun Radio. 
Nowo założone radio korzystało z pomocy sprzętowej i know-how Francu
zów. Trzy lata później Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej - KFKS 
- wspólnie z Bankiem BPH (należącym wówczas do Skarbu Państwa) za
łożyli spółkę Radio Muzyka Fakty, która odtąd była formalnym właścicie
lem stacji radiowej. Proporcja udziału Fundacji - 60% i Banku - 40% zmie
niła się w 1998 roku, kiedy Fundacja przejęła udziały Banku i praktycznie 
umożliwiła kontrolę nad spółką Stanisławowi Tyczyńskiemu, szefowi i za
łożycielowi radia.

Główny rywal RMF - Radio Zet z siedzibą w Warszawie - nadaje na 
falach eteru od września 1990 roku. Ogólnokrajowy zasięg radio zdobyło 
w 1994 roku i wkrótce potem uplasowało się na drugiej pozycji w rankin
gu słuchalności. Właścicielem Radia Zet jest spółka Eurozet.

Choć nieporównywalne z RMF FM i Radiem Zet pod względem udziału 
w ogólnokrajowym audytorium, katolickie Radio Maryja zajmuje trzecie 
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miejsce wśród niepublicznych stacji radiowych w Polsce. Radio założyli 
ojcowie redemptoryści w 1992 roku, którym przyznano ogólnokrajową 
koncesję w 1994 roku. Oprócz Radia Maryja istotnym podmiotem radiofo
nii katolickiej jest sieć rozgłośni diecezjalnych - Radio Plus (obejmujące 22 
stacje).

Tabela 5 WŁASNOŚĆ I SLUCHALNOŚĆ WIODĄCYCH STACJI RADIOWYCH W POLSCE
W 2002 I 2003 ROKU

STACJA 
RADIOWA

WŁAŚCICIEL
UDZIAŁY
W SŁUCHALNOŚCI
2002 (%)

UDZIAŁY
W SŁUCHALNOŚCI 
SIERP. - PAŹDZ. 
2003 (%)

UDZIAŁY
W SŁUCHALNOŚCI 
WRZES. - USTOP. 
2003 (%)

Holding FM 
(Waściciel koncesji:

RMFFM Krakowska Fundacja 
Komunikacji 
Społecznej)

22,4 24,3 23,6

Radio Zet Eurozet 17,5 19,2 19,0
Program 1 PR Skarb Państwa 17,9 15,9 16,0
Program III PR Skarb Państwa 4,6 5,2 5,4

Radio Maryja

Prowincja 
Warszawska 
Zgromadzenia 
Najświętszego 
Odkupiciela

3,3 2,4 2,5

Radio WAWa WAWa 1,3 0,8 0,8
Program II PR Skarb Państwa 0,6 0,8 0,6

Radiostacja
Eurozet 67%, 
Stowarzyszenie 
ZHP 33%

0,4 0,6 0,6

Lokalne stacje 
radiowe 
łącznie z sieciami

Agora, Holding ZPR, 
Ad Point, Y-Radio, 
itd.

24,0 - -

Źródła: SMtyKRC - Radio Track 2003, KRRiT: Sprawozdanie z rocznego okresu działalności 2002, Almanach 
Mediów i Reklamy 2002/2003, Katalog Mediów Polskich 1999/2000. 

Uwagi: *Dane odnoszą się do średniej sfuchalności na rynku radiowym.

3.5.1 Koncentracja sieci radiowych
W jednym ze swoich raportów z 2003 roku KRRiT zanotowała, że nowe 

uwarunkowania na rynku radiowym sprzyjały dalszemu pogłębianiu się 
rozpoczętego już wcześniej procesu koncentracji kapitałowej87. KRRiT 
poświęciła szczególną uwagę działalności tzw. podmiotów sieciujących. 
Analizując powiązania własnościowe w lokalnych rozgłośniach radiowych, 
KRRiT wyodrębnia dwa podmioty właścicielskie - Agorę i ZPR, które sku
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piają w swoich rękach ponad połowę stacji działających na siedmiu naj
większych lokalnych rynkach kraju88. Agora jest obecnie właścicielem 28 
lokalnych rozgłośni radiowych, oferując programy w kilku formatach mu
zycznych. Należąca do Holdingu ZPR, spółka Radio Eska obejmuje 24 lo
kalne rozgłośnie radiowe, z czego 21 nadaje pod nazwą Radio Eska.

Tabela 6 WŁASNOŚĆ I SKALA LOKALNYCH SIECI RADIOWYCH W POLSCE W 2002 I 2003 ROKU

LICZBA KONCESJI 2002

UDZIAŁ W RYNKU 
REKLAMY 
2002 (% całego rynku 
radknrego)

INNE INFORMACJE
WŁAŚCICIEL SIECI 
RADIOWEJ

Agora

W 2003 roku Agora była
7 właścicielem lub współ-

’ właścicielem 28 lokal
nych stacji radiowych.

Holding ZPR

W 2003 roku należąca 
do Holding ZPR spółka 

25 8 7 Radio Eska była wtaści-
’ cielem lub współwłaści

cielem 24 lokalnych 
rozgłośni radiowych.

Ad Point 10 - -
Y-Radio 4 - -

Radio Plus
W 2003 roku sieć Radia 
Plus obejmowała 22 
stacje radiowe.

Lokalne stacje radiowe 
razem 31,8

Źródła : KRRiT: Sprawozdanie z rocznego okresu działalności 2002, Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003.

3.6 KOLPORTAŻ I POLIGRAFIA

Największy udział w rynku dystrybucji prasy w Polsce - 53% - należy 
do Ruchu, jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa. Jego główny 
prywatny rywal - KOLPORTER, należący do trzech Polaków - kontroluje 
32% rynku. Założona w 1990 roku w Kielcach spółka współpracuje z 22 ty
siącami punktów sprzedaży i rozprowadza 3000 tytułów prasowych89. 
Dystrybucją prasy zagranicznej zajmuje się Eupress Polska (Axel Springer 
Verlag - 50%, Hachette Distribution Services - 50%). Do największych 
drukami w Polsce należy RR Donnelley w Krakowie (będąca własnością 
amerykańskiej RR Donnelley & Sons) i Winkowski (będąca własnością 
Zakładów Graficznych Piła 58% - należących do Prószyńskiego i S-ki, oraz 
amerykańskiego Quad Graphics 42%).
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3.7 WYDAWCY PRASY DRUKOWANEJ
Najsilniejszymi właścicielami prasy drukowanej w Polsce pod wzglę

dem przychodów są cztery grupy wydawnicze: Agora, Wydawnictwo 
H. Bauer, Orkla Press i Polskapresse (Yerlagsgruppe Passau).

Tabela 7 RANKING WYDAWCÓW PRASY DRUKOWANEJ WEDŁUG PRZYCHODÓW W 2002 ROKU

WŁAŚCICIEL 1 PRZYCHODY (W MLN ZŁOTYCH) 2002 1 PRZYCHODY (W MLN EURO)

Agora 826 206,5
Wydawnictwo H. Bauer 580 145,0
OrWa Press 330 82,5
Polskapresse 
(Verlagsgruppe Passau) 302 75,5

Axel Springer Polska 260 65,0

Edlpresse Polska 258 65,0

Żródfa: Policy Pursued by the Polish State Towards Electronic Media in the Context of the European Audiovisual 
Policy: Premises for the New Law on Electronic Media and Amendments to other Legislation, Warsaw, 2003.

3.7.1 Agora
Agorę założyli w kwietniu 1989 roku Andrzej Wajda, Aleksander Pa- 

szyński i Zbigniew Bujak z zamiarem wydawania Gazety Wyborczej, której 
pierwszy numer ukazał się 8 maja 1989 roku. W 1995 roku już w skład 
spółki wchodziło ponad 20 osób - w większości dziennikarze Gazety. W roku 
1993 udziałowcem Agory został amerykański końcem Cox Enterprises, który 
obecnie posiada 10,3% w kapitale zakładowym spółki i taki sam udział 
w liczbie głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy90. W 1999 roku Agora 
weszła na giełdę papierów wartościowych w Warszawie i London Stock 
Exchange.

Środki z oferty i zyski Agora konsekwentnie przeznaczała na realizację 
strategii krzyżowej ekspansji medialnej, uzupełniając organiczny rozwój 
spółki przejęciami poza jej dotychczasowymi branżami. Do kluczowych 
przedsięwzięć rozwojowych spółki należą: utworzenie sieci lokalnych sta
cji radiowych (od 1996 r.), uruchomienie portalu internetowego gazeta.pl 
(2001 r.) i serwisu ogłoszeniowego Aaaby.pl (2003 r.), przejęcie segmentu 
czasopism (2002 r.), zakupienie udziałów w czołowej agencji reklamy ze
wnętrznej - Art Marketing Syndicate (AMS) (2002 r.)91 i budowa nowo
czesnej bazy poligraficznej. W roku 2002 Agora stała się głośna w związku 
z zainteresowaniem ewentualnym nabyciem udziałów w Polsacie, co póź
niej stanowiło przyczynę oferty łapówkarskiej Lwa Rywina.
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Obecna struktura akcjonariatu Agory składa się z: Agory-Holding (20% 
kapitału; 37,6% głosów), akcji pracowników (akcje imienne - 25,2% kapi
tału; 18,2% głosów), Cox Poland Investments (10,3% kapitału; 10,3% gło
sów) oraz obrotu publicznego (44,6% kapitału; 33,4% głosów)92. Na po-

Tabela 8 MEDIA I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ AGORY W 2003 ROKU

NAZWA MEDIUW 
INNA AKTYWNOŚĆ 
W SEKTORZE MEDIALNYM

ROK POWSTANIA RODZAJ MEDIUM

NAKŁAD DRUKOWANY/ 
AUDYTORIUM/
UDZIAŁ W RYNKU 
2003*

Gazeta Wyborcza 1989 dziennik ogólnokrajowy 542.726
AUTO+ luty 2003 miesięcznik 144.414
Bukiety 1998 kwartalnik -
City Magazine listopad 1998 bezpłatny miesięcznik 155.000
Cztery Kąty październik 1991 miesięcznik 149.809
Dziecko styczeń 1995 miesięcznik 90.956
Kuchnia styczeń 1995 miesięcznik 53.239
Kwietnik 1994 miesięcznik 106.761
Lubię gotować grudzień 1997 rocznik -
Ładny Dom listopad 1998 miesięcznik 77.960
Motocykle Świata 1992 roczny katalog -
Ogrody mai 1999 miesięcznik 42.764
Poradnik Domowy wrzesień 1990 miesięcznik 637.868
Świat Motocykli 1993 miesięcznik 64.905
wiedza 1 Źyde 1926 miesięcznik 89.339
Metro 2001 dziennik bezpłatny 154.176
Gazeta Wyborcza. 
Tydzień w Białymstoku

2003 tygodnik bezpłatny 12.000

Gazeta Wyborcza. 
Tydzień w Bydgoszczy

2002 tygodnik bezpłatny 15.000

Gazeta Wyborcza. 
Tydzień w Toruniu

2003 tygodnik bezpłatny 12.000

Gazeta Wyborcza. 
Tydzień w Tróimieście

2003 tygodnik bezpłatny 14.000

Radio TOK FM
1998 ponadregionalne radio in- 0,71%**
(Agora - 41,6%) formacyjne

28 lokalnych stacji 
radiowych w 20 najwię
kszych polskich miastach 
nadających w profilach 
BLUE, Złote przeboje 
oraz inne.

przejęte lub twjrzone 
przez Agorę od 1996 
roku

sieć lokalnych stacji 
radiowych 11,9%

gazeta.pl styczeń 2001 portal internetowy 1%
Aaaby.pl 2003 serwis ogłoszeniowy -

AMS (Art Marketing 
Syndicate)

1990 (przejęty przez 
Agorę we wrześniu 
2002)

agencja reMamy 
zewnętrznej 27%

Agora Białołęka, Agora 
Pita, Agora Poligrafía

1994, 2000, 1998 drukarnie -Pita, Agora Poligrafia______________ ’ ____________ '_______________________________________________
Źródła: <http://www.agora.pl> ( 12 marca 2003), ZKDP 2003, SMGTKRC - Radio Track 2003, R Planeta, Media 

and Communication Landscape in Poland, Projekt Verlag, Bochum, 2003, Almanach Mediów i Reklamy 
2002/2003.

Uwagi: *Dane dotyczące nakładu odnoszą się do okresu styczeń - czerwiec 2003, stuchalności do okresu styczeń 
- czerwiec 2003, korzystania z Internetu do kwietnia 2002 oraz udziałów w przychodach z reklamy do okresu 

styczeń - czerwiec 2003.
**Dane odnoszą się do okresu październik - grudzień 2002, SMG/KRC - Radio Track.
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czątku 2004 roku spółka podjęła się restrukturyzacji, obejmującej zwolnie
nie 500 pracowników. Celem tych działań jest uproszczenie działalności 
operacyjnej spółki i tym samym zapewnienie jej większej skuteczności93.

3.7.2 Wydawnictwo H. Bauer
Wydawnictwo H. Bauer rozpoczęło działalność w Polsce w 1991 roku. 

Pierwszym projektem wydawniczym było Bravo (1991), które utorowało 
drogę stopniowemu rozwojowi głównych kategorii segmentu czasopism: 
kobiecych tygodników i miesięczników, telewizyjnych tygodników reper
tuarowych, magazynów młodzieżowych, pism komputerowych i magazy
nów motoryzacyjnych. Obecnie Bauer stawia na specjalizację tematyczną 
i sprzedaje tytuły, które nie pasują do tematycznych kategorii wydawnic
twa. Przykładem takich działań może być sprzedaż dwutygodnika Twój 
Weekend i dwumiesięcznika Kawai w 2003 roku. Z drugiej strony ekspan
sję specjalistyczną można najlepiej zilustrować kupnem popularnego mie
sięcznika kobiecego Twój Styl w 2002 roku i założeniem tygodnika kobie
cego Bella w 2003 roku. Bauer do tej pory nie zainwestował w prasę co
dzienną lub inne rodzaje mediów9“'.

3.7.3 Orkla Press
Polska była pierwszym rynkiem zagranicznym norweskiej Orkli Media, 

która rozpoczęła działalność od Wrocławia. Próba wprowadzenia Dzienni
ka Dolnośląskiego na rynek regionalny w 1990 roku zakończyła się jednak 
niepowodzeniem95. Od tego czasu Orkla nie zdecydowała się lansować 
nowych tytułów, koncentrując się na wykupywaniu udziałów w spółkach 
wydających dzienniki regionalne. W 1994 roku pojawiła się niespodziewa
na oferta od Roberta Hersanta, który był zmuszony sprzedać wszystkie 
dzienniki regionalne, a później także Rzeczpospolitą w związku z proble
mami finansowymi we Francji. W 1998 roku Orkla zainwestowała w naj
większy regionalny dziennik ukazujący się na Litwie - Kauno Diena (100%) 
- i dziennik lwowski Wysokyj Zamok (50%).

Warto zauważyć, że Orkla poszukuje pozycji dominującej w regionach, 
gdzie rozpoczynała swoją działalność i stara się omijać obszary zajęte przez 
swojego największego konkurenta - Polskapresse96. Cechą charakteryzu
jącą relacje obydwu grup prasowych jest symbioza będąca warunkiem 
minimalizacji kosztów transakcyjnych. Dobrym przykładem w tym przy
padku może być wspólna strategia przy poszukiwaniu reklamodawców. 
W 2000 roku Orkla nabyła 20% udziałów w domu sprzedaży reklam Me-
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Tabela 9 MEDIA I INNE PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ 

WYDAWNICTWA H. BAUER W 2003 ROKU

NAZWA MEDIUW
INNA AKTYWNOŚĆ W SEKTORZE
MEDIALNYM

ROK 
POWSTANIA 
LUB PRZEJĘCIA

RODZAJ MEDIUM ŚREDNI 
NAKŁAD 
DRUKOWANY 
STYCZ.-CZER. 
2003

Twój Styl 2002 miesięcznik kobiecy 337.333
Twój Styl Lock 2002 miesięcznik kobiecy, od marca

2004 - kwartalnik
106.964

Twój Styl Trendy 2002 kwartalnik kobiecy 100.000*
Filipinka 2002 miesięcznik kobiecy 127.362
Chwila dla deble 1995 tygodnik kobiecy 619.679
Takie jest życie 2001 tygodnik kobiecy 212.105
Tina 1992 tygodnik kobiecy 516.515
Twoje Imperium 1998 tygodnik kobiecy 440.060
Życie na Gorąco 1994 tygodnik kobiecy 817.403
Bella 2003 tygodnik kobiecy 487.740
Świat Kobiety 1993 dwutygodnik kobiecy 186.815
Świat Seriali 2000 dwutygodnik telewizyjny 178.032
Imperium 7V 1998 tygodnik telewizyjny 244.943
Kurier TV 2002 tygodnik telewizyjny 418.674
Super TV 2001 tygodnik telewizyjny 457.835
Tele Max 2002 tygodnik telewizyjny 497.408
Tele Świat 1995 tygodnik telewizyjny 540.440
Tele Tydzień 1993 tygodnik telewizyjny 1.745.696
To i Owo 2001 tygodnik telewizyjny 614.112
Magazyn dla Rodziców: 
Mam Dziecko

2002 miesięcznik 115.372

Bravo 1991 dwutygodnik młodzieżowy 356.078
Bravo Glri 1994 dwutygodnik młodzieżowy 236.036
Bravo Sport 1997 dwutygodnik młodzieżowy 138.673
Twist 2000 miesięcznik 156.117
Actlon Plus 2002 miesięcznik komputerowy 48.916*
CDAction 2002 miesięcznik komputerowy 158.210
Cllck! 2000 miesięcznik komputerowy 106.339
Cllck! Fantasy Konsole - miesięcznik komputerowy -
Konsole - kwartalnik komputerowy -
PC Format 2002 miesięcznik komputerowy 50.827
Auto Moto 2001 dwutygodnik motoryzacyjny 112.290
Motor 2003 tygodnik motoryzacyjny 65.505
Klub dla Oeble 2000 mail order club 800.000 

członków
Bauer- Drukarnia Wydawnictwa 
w Ciechanowie

1997 drukarnia -

Źródła: <http://www.bauer.pl > ( 22 sierpnia i 26 listopada 2003), H. Bauer Annual Report 2002, ZKDP 2003, 
Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003.

Uwagi: *Średni nakład drukowany - dane Wydawnictwa H. Bauer z: The Annual Report 2002. 
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dia Tak, będącym własnością Polskapresse. Celem transakcji było zbudo
wanie przeciwwagi dla dominacji Gazety Wyborczej na rynkach regional
nych97 . Innym przykładem współpracy obydwu grup jest tygodnik telewi
zyjny Tele Magazyn, który, choć wydawany przez Polskapresse, dystrybu
owany jest z tytułami obydwu wydawnictw.

Nie dziwi więc fakt, że obydwie grupy postrzegają konsolidację regio
nalną jako odpowiednią strategię dla osiągnięcia przewagi jednego z wy
dawnictw w danym regionie. We wrześniu 2003 roku Orkla sprzedała dwa 
ze swoich wrocławskich dzienników - Słowo Polskie i Wieczór Wrocławia 
wydawnictwu Polskapresse. W ten sposób Wrocław i województwo dolno
śląskie zostały w dużym stopniu zdominowane przez Polskapresse. W grud
niu 2003 roku wszystkie wrocławskie dzienniki skonsolidowano w jedną 
gazetę, która zaczęła się ukazywać pod nazwą Słowo Polskie /Gazeta Wro
cławska z 12-stronicowym dodatkiem Wieczór Wrocławia.

Tabela 10 MEDIA I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ ,
ORKLA PRESS W 2003 ROKU

NAZWA MEDIUM 
INNA AKTYWNOŚĆ
W SEKTORZE MEDIALNYM

WYDAWCA UDZIAŁY 
ORKLY

RODZAJ MEDIUM NAKŁAD 
DRUKOWANY 
STYCZ.-CZER. 
2003

Rzeczpospolita Presspublica 51% dziennik ogólnokrajowy 248.800
Dziennik Wschodni Edytor Press 100% dziennik regionalny 30.815
Gazeta Pomorska GP Media 100% dziennik regionalny 11.367
Gazeta Lubuska Lubpress 100% dziennik regionalny 64.614
Gazeta Współczesna Kresy 100% dziennik regionalny 28.649
Głos Koszallński/Głas Słupski Rondo 39% dziennik regionalny 35.406
Glos Pomorza Forum 100% dziennik regionalny 29.893
Glos Szczeciński Szczecin Press 100% dziennik regionalny 26.553
Kurier Poranny AWH Edytor 100% dziennik regionalny 23.761
Nowiny R-Press 64% dziennik regionalny 37.600*
Nowa Trybuna Opolska Pro Media 53% dziennik regionalny 50.942
Tygodnik Ostrołęcki Tygodnik Ostrołęcki 60% dziennik regionalny 24.557
Wysokyj Zamok - 50% zagraniczny dziennik 

regionalny (Ukraina)
54.898*

Kauno Diena - 100% zagraniczny dziennik 
regionalny (Litwa)

35.951*

Media Tak 20% agencja reklamowa -
Jobs.pl portal internetowy -

Źródła: <httpy/www.orkla-press.pl > (7 sierpnia 2003 i 23 marca 2004), A. Nalewajk, „Redaktorzy Excela". 
Press, Nr 3 15.03-14.04.2003, ZKDP 2003, Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003.

Uwagi: *Dane odnoszą się do średniego nakładu sprzedanego.
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Tabela 11 MEDIA I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ POLSKAPRESSE 

W 2003 ROKU

NAZWA MEDIUM/ 
INNA AKTYWNOŚĆ

WYDAWCA REGIONALNY UDZIAŁY 
POLSKA

RODZAJ MEDIUM NAKŁAD 
DRUKOWANY

W SEKTORZE PRESSE STYCŁ-CZER.
MEDIALNYM 2003

ŻMa: <http://polskapresse.pl> (27 listopada 2003), ZKDP 2003, M. Karaźniewicz, G. Kopacz, 
Jedna mocna gazeta', Press, Nr 12,15.12.2003-14.01. 2004, s. 16-7, K. Cira, .Zagraniczne koncerny 

prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych", Zeszyty Prasoznawcze, Nr 1-2, Kraków, 2000, s. 7-33. 
Uwagi: -Dane dotyczą pierwszego wydania trzech skonsolidowanych tytułów, które ukazało się 1 gudnia 2003. 

"Dane udostępnione przez Polskapresse.

Dziennik Bałtycki/ 
Wieczór Wybrzeża

Polskapresse, Oddziaf Prasa 
Bałtycka w Gdańsku

100% dziennik regionalny 91.481

Dziennik tMzkl Polskapresse, Oddziaf Prasa 
Łódzka w Łodzi

100% dziennik regionalny 76.508

Express Ilustrowany Polskapresse, Oddział Prasa 
Łódzka w Lodzi

100% dziennik regionalny 79.877

Gazeta Krakowska Polskapresse, Oddziaf Prasa 
Krakowska w Krakowie

100% dziennik regionalny 60.906

Dziennik Polski Wydawnictwo Jagiellonia 25% dziennik regionalny 90.483
Gazeta Poznańska Polskapresse, Oddział Prasa 

Poznańska w Poznaniu
100% dziennik regionalny 61.383

Głos Wielkopolski Oficyna Wydawnicza Glos 
Wielkopolski

24.5% dziennik regionalny 77.373

Stowo PoIsHe/Gazeta 
Włocławska

Polskapresse, Oddziaf Prasa 
Wrocławska we Wrocławiu

100% dziennik regionalny 67.500*

Dziennik Zachodni Polskapresse, Oddział Prasa 
Śląska w Katowicach

100% dziennik regionalny 113.220

Trybuna Śląska Górnośląskie Towarzystwo 
Prasowe

76% dziennik regionalny 74.213

Nasze Miasto - - tygodnik bezpłatny 87.900
Tele Magazyn Tele Magazyn udziały 

większoś
ciowe

bezpłatny dodatek 
tygodniowy

1.779.781

W Pilot - - bezpłatny dodatek 
tygodniowy

370.000**

Super Tele - - bezpłatny dodatek 
tygodniowy

340.000**

Moto Express - - tygodnik 
ogłoszeniowy

-

Jarmark Wydawnictwo Jarmark Ltd. udziały 
większoś
ciowe

tygodnik 
ogłoszeniowy

41.225

Autogietda Wielkopol
ska 4 KOLA

- - bezpłatny dodatek 
tygodniowy

-

20 tygodników gmin
nych (np. Tygodnik 
Kodewiak itd.)

udziały 
większoś
ciowe

tygodniki gminne - 
dodatki do dzienni
ków regionalnych

Media Tak - 73.2% agencja reklamowa -
Wielkopolski Dom 
Medlowy

Wielkopolski Dom Mediowy udziały 
większoś
ciowe

agencja reklamowa

gratka.pl Gratka udziały 
większoś
ciowe

internetowy serwis 
ogłoszeniowy

1.200.000 
użytkowników 

Internetu**
naszemlasto.pl sieć serwisów infor

macyjnych obejmu
jących 99 polskich 
miast

800.000 
użytkowników 

Internetu**

6 drukami offsetowych - - drukarnie -
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3.7.4 Polskapresse (Verlagsgruppe Passau)
Choć Verlagsgruppe Passau była w Polsce obecna już wcześniej, histo

ria jej sukcesu wydawniczego rozpoczęła się w 1994 roku, kiedy bawarski 
końcem zapłacił 100 milionów marek niemieckich za dzienniki regionalne 
należące do Roberta Hersanta. Nowe imperium prasy regionalnej rozwija
ło się bardzo dynamicznie. Główną aspiracją niemieckiego wydawcy było 
przejęcie pełnej kontroli nad czytelnictwem w regionach, gdzie spółka była 
podmiotem dominującym. W miastach i regionach, gdzie Polskapresse udało 
się zdobyć dwie lub więcej gazet, niektóre dzienniki były zamykane, inne 
zaś łączone z najsilniejszym tytułem. Taki los spotkał na przykład Wieczór 
Wybrzeża i Dziennik Bałtycki z Gdańska, które połączono w jeden dzien
nik. Z kolei Express Poznański, ukazujący się w Poznaniu podobnie jak Ga
zeta Poznańska, został zamknięty. Najbardziej spektakularna okazała się 
jednak konsolidacja trzech wrocławskich dzienników, która spotkała się 
z szybką reakcją ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów98.

Podobnie jak Orkla, Polskapresse nie zdecydowała się zainwestować 
poza segmentem dzienników regionalnych. Według Polskiej Agencji Inwe
stycji Zagranicznych Polskapresse zainwestowała w Polsce 174,5 miliona 
dolarów (145,4 miliona euro).

3.8 NADAWCY

3.8.1 Polsat
Grupa Kapitałowa Polsat skupia się wokół Telewizji Polsat, będącej wła

snością Zygmunta Solorza-Żaka. Od momentu uruchomienia kanału tele
wizyjnego w 1992 roku, nadawanego drogą satelitarną z Holandii, Polsat 
energicznie inicjował i rozwijał liczne przedsięwzięcia w sektorze telewi
zyjnym. Należą do nich: uruchomienie nowych kanałów telewizyjnych 
(Polsat 2, Polsat Sport), utworzenie platformy cyfrowej Polsat Cyfrowy 
(1999), inwestycje zagraniczne (litewskaBaltjos TV, łotewska LNT i estoń
ska 7V1), przejęcie TV4 (2000) i reanimacja TN Puls (2003), związanej 
z Kościołem katolickim i borykającej się z problemami finansowymi. W 2002 
roku KRRiT zdecydowała się udzielić koncesji na nadawanie satelitarnej 
rozgłośni Radio Polsat.

W ostatnich latach grupa Polsatu realizuje strategię swojego prezesa 
i właściciela, torując sobie drogę do wykorzystania synergicznego rozwoju 
wzajemnie uzupełniających się aktywności i spółek. To pomaga wyjaśnić, 
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dlaczego Polsat zainwestował w sektorze bankowym (INVEST-BANK), Fun
duszu Emerytalnym Polsat oraz towarzystwie ubezpieczeniowym POLISA 
- ŻYCIE. Na początku 2003 roku Polsat Media podpisał umowę o nabyciu 
21,4% akcji w spółce Elektrim. Ten krok jest ogólnie postrzegany jako stra
tegia przejęcia kontroli nad Polską Telefonią Cyfrową, należącą do Elek
trim Telekomunikacja". Ta inwestycja również dowiodła, że Polsat dyspo
nuje znacznymi środkami finansowymi i nie jest do końca zmuszony szu
kać partnera strategicznego, jak wcześniej przypuszczano.

Diagram 1 STRUKTURA WŁASNOŚCI POLSATU
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Żródta: <www.polsatcom.pl>, <www.ptepolsat.com.pl>, <www.polisa-zycie.com.pl> (9 grudnia 2003), 
Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003, Katalog Mediów Polskich 1999/2000.

3.8.2 ITI
ITI założyło w 1984 roku dwóch Polaków - Jan Wejchert i Mariusz 

Walter. W 1991 roku dołączył do nich Bruno Valsangiacomo. Wszyscy trzej 
tworzą obecnie zarząd Grupy ITI i są jej głównymi akcjonariuszami100. Choć 
grupa zajmowała się działalnością w różnych branżach, od 1995 roku skon
centrowała się prawie wyłącznie na sektorze mediów i rozrywki. Najważ
niejsze przedsięwzięcie ITI - stacja telewizyjna TVN - ruszyło w 1997 roku.
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Już cztery lata później spółka uruchomiła pierwszy polski 24-godzinny 
kanał informacyjny TVN 24. W 2002 roku ITI kupiła kanał RTL7 od CLT- 
-UFA i przekształciła go w TVN Siedem. Wreszcie w maju 2003 rozpoczyna 
się ekspansja kanałów tematycznych - jako pierwsze rusza TVN Meteo. 
Wspomniane kanały telewizyjne tworzą obecnie główny segment inicja
tyw ITI, którym jest nadawanie i produkcja programów telewizyjnych. 
Warto jeszcze podkreślić istnienie dwóch innych segmentów - rozrywki 
(głównie działalność sieci multikin i dystrybucji filmów) oraz nowych 
mediów. W tym kontekście trzeba wspomnieć, że do grupy ITI należy naj
popularniejszy portal internetowy w Polsce - onet.pl (46% udziałów w ryn
ku). W pierwszej połowie 2003 roku przychody ITI osiągnęły 65 milionów 
euro. Wśród planów przyszłościowych grupy jest zakup większości udzia
łów w klubie piłki nożnej Legia Warszawa101.

Diagram 2 STRUKTURA WŁASNOŚCI ITI
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Źródła: <www.iti.pl> (9 grudnia 2003), Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003, 
Katalog Mediów Polskich 1999/2000.
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3.8.3 Holding FM
Największa rozgłośnia prywatna w Polsce RMF FM jest sercem działal

ności biznesowej Holdingu FM, kontrolowanego przez Stanisława Tyczyń
skiego. Oprócz radia komercyjnego Holding tworzy struktura spółek zaj
mujących pięć podstawowych obszarów. Jednym z najistotniejszych jest 
niewątpliwie szeroko pojmowana reklama, wchodząca w zakres działal
ności Brokera FM oraz agencji reklamowej Art FM. Organizowaniem wy
darzeń promocyjnych i koncertów zajmuje się Scena FM. Z kolei Agencja 
Fotograficzna RMF oferuje bazę cyfrowych zdjęć. Interia.pl to nie tylko 
jeden z największych i najpopularniejszych portali internetowych w Pol
sce, lecz także spółka, tworząca rozwiązania handlu elektronicznego w In
ternecie. Wreszcie RMF Classic, będąca siecią rozgłośni lokalnych, oferuje 
alternatywny format radia muzyki poważnej i filmowej oraz literatury i kul
tury. Holding FM przygotowuje obecnie grunt dla uruchomienia rozryw
kowej telewizji muzycznej szukając inwestora strategicznego, który byłby 
w stanie sfinansować nowe przedsięwzięcie.

3.8.4 Eurozet
Wśród udziałowców spółki Eurozet są dwie spadkobierczynie założy

ciela Radia Zet Andrzeja Woyciechowskiego razem posiadające 46%, fran
cuska spółka - EDI Pologne (należąca do Lagardćre Active Radio Interna
tional) - 40%, Kanoko company (należąca do amerykańskiej Advent Inter
national) - 9% - oraz Manaco (spółka utworzona przez menedżerów ra
dia) - 5%102. Spółka jest właścicielem trzech rozgłośni radiowych: Radia

Diagram 3 STRUKTURA WŁASNOŚCI EUR0ZETU
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Źródła. T. Jastrzębowski, .Przebojowy biznes". Press, Nr 12,15.12.2003-14.01.2004, s. 54-56, 
Almanach Mediów i Reklamy 2002/2003, Katalog Mediów Polskich 1999/2000.
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Zet, Radiostacji (67% - Eurozet, 33% - ZHP) oraz Radia 1 (ponadregional
nej rozgłośni na Węgrzech). Oprócz tego Eurozet zajmuje się produkcją 
reklam (Studio Zet) i prowadzi agencję reklamową RRM.

4 PLURALIZM MEDIALNY

Opisując przeobrażenia i reformę mediów w Polsce po 1989 roku, To
masz Goban-Klas stwierdził, że „prasa w Polsce jest pluralistyczna, lecz 
nie jest niezależna”103. Trudność oceny pluralizmu medialnego polega na 
kompleksowości zjawiska oraz braku w miarę precyzyjnej i szeroko ak
ceptowanej definicji. Większość autorów, co prawda, wyróżnia wewnętrz
ny i zewnętrzny pluralizm, ale bywają one różnie interpretowane. Dla ce
lów naszego opracowania przyjmijmy, że pluralizm zewnętrzny odnosi się 
do różnorodności niezależnych i autonomicznych podmiotów medialnych. 
Pluralizm wewnętrzny zaś ujawnia się w różnorodności treści i oferty me
dialnej dostępnej dla publiczności.

Tabela 12 UCZBA GAZET, CZASOPISM I KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH W POLSCE

MEDIA 1995 2000 2002

Gazety 108 66 53

Czasopisma 4340 5468 5762

Kanały telewizyjne 12* (+15 publicznych) 42* (+16 publicznych) 44* (+16 publicznych)

Źródła: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001; GUS 2003; - <http://www.stat.gov.pl/engjish/ 
serwis/polska/2003/rocznikll/ksiaz.htm> (10 grudnia 2003), ZKDP 2003, Almanach Mediów i Reklamy 

2002/2003, Katalog Mediów Polskich 1999/2000.
Uwagi: *Uczba obejmuje regionalne, ponadregionalne i ogólnokrajowe prywatne kanały telewizyjne, tematyczne 

kanały satelitarne i kablowe oraz platformy cyfrowe. Nie zawiera kanałów nadawcy publicznego 
oraz operatorów kablowych.

4.1 PLURALIZM ZEWNĘTRZNY RÓŻNORODNOŚĆ PODMIOTÓW

Jednym z najlepszych sposobów oceny pluralizmu zewnętrznego me
diów jest analiza zróżnicowania autonomicznych i niezależnych podmio
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tów medialnych pod względem ilościowym oraz jakościowym. Skala ni
niejszego opracowania pozwala tylko na częściowy zarys takiej oceny. Ta
bela 12 pokazuje liczbę gazet, czasopism i kanałów telewizyjnych w kolej
nych okresach.

Tendencje, które wystąpiły w Polsce w ciągu ostatnich 14 lat, wskazują 
na spadek liczby gazet. W okresie rozkwitu rynku prasowego w Polsce krót
ko po 1989 roku, tendencje były zgoła odmienne. Na początku lat 90. co 
miesiąc sądy rejestrowały nawet sto nowych tytułów prasowych. Więk
szość z nich miała, niestety, krótki żywot, ale boom prasowy wzmocnił plu
ralizm mediów i różnorodność oferty czytelniczej. W późniejszym okresie 
liczba tytułów zaczęła jednak maleć. Proces ten przybrał bardzo intensyw
ną postać na rynkach regionalnych w drugiej połowie lat 90., kiedy wy
dawcy zaczęli coraz częściej stosować strategię regionalnej konsolidacji.

Z drugiej strony, liczba czasopism systematycznie rośnie. Związane jest 
to z wprowadzaniem na rynek tytułów tematycznie zbliżonych do najle
piej sprzedających się czasopism. Wydawnictwo H. Bauer na przykład 
wydaje osiem telewizyjnych tygodników repertuarowych, tylko nieznacz
nie się od siebie różniących. Warto też zaznaczyć, że w ostatnich kilku 
latach zanotowano spadek średniego nakładu drukowanego i sprzedane
go dzienników, przy czym nakład czasopism jest raczej stabilny, a w nie
których przypadkach nawet rośnie. W porównaniu z rokiem 2002 liczba 
dzienników w roku 2003 zmalała. Przestały się ukazywać trzy dzienniki 
regionalne (Ilustrowany Kurier Polski z Bydgoszczy i dwa wspomniane 
w rozdziale trzecim dzienniki wrocławskie), zawieszono też dwa dzienni
ki ogólnokrajowe (Życie oraz Prawo i Gospodarka). Jeden nowy dziennik 
(Fakt) wszedł na rynek w październiku 2003 roku.

Krajobraz telewizyjny w Polsce ukształtował się zasadniczo w trakcie 
pierwszego procesu koncesyjnego (1993-1994). Celem działań regulacyj
nych było zaprojektowanie i stopniowe wprowadzanie modelu, który miał 
służyć rozwojowi pluralizmu i umożliwiać działalność wzajemnie uzupeł
niających się nadawców, skierowanych do różnych widowni i zaintereso
wań odbiorców. W rezultacie koncesje przyznano 12 krajowym nadaw
com (jedna telewizja ogólnokrajowa - Polsat, jedna telewizja ponadregio
nalna - Telewizja Wisła oraz 10 lokalnych stacji telewizyjnych) i jednemu 
nadawcy zagranicznemu (płatnej telewizji kodowanej - Canal Plus)w. 
W warunkach idealnych taki ład w eterze równoważyłby dotychczasową 
dominację nadawcy publicznego, oferującego wówczas dwa programy ogól
nokrajowe (TVP I, TVP II), 11 regionalnych wersji programowych, jeden 
kanał satelitarny (Polonia) oraz Telegazetę.
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Istotna zmiana liczby kanałów telewizyjnych nadających drogą naziem
ną, satelitarną i kablową nastąpiła w ciągu następnych pięciu lat. W tym 
okresie na rynku pojawiło się ponad 20 tematycznych, w większości zagra
nicznych, kanałów telewizyjnych (łącznie z trzema kanałami Discovery, MTV 
Polska, Animal Planet, Le Cinema, HBO Polska, Eurosport Polska i inne). 
Stąd też w roku 2000 w Polsce nadawało już ponad 40 kanałów telewizyj
nych, łącznie z dwiema platformami cyfrowymi (Wizja TV, Cyfra+), 8 ogól
nokrajowymi i ponadregionalnymi kanałami polskimi oraz 9 lokalnymi 
kanałami telewizyjnymi. Ta sytuacja nie zmieniła się zasadniczo w 2003 
roku. Oczywiście, przy tej okazji należy wspomnieć o pojawieniu się na 
scenie telewizyjnej nowych podmiotów (np. MTV Classics, Tele 5 - Fincast, 
platforma cyfrowa -Polsat Cyfrowy, TVNMeteoj, połączeniu się niektórych 
podmiotów z innymi (np. Wizja i Cyfra+j, zmianach właściciela i nazwy 
(np. RTL 7 na TVN Siedem oraz Nasza na TV4) i przerwaniu nadawania 
(np. TNPuls). Warto też dodać, że koncesję na nadawanie uzyskała telewi
zja Trwam związana z ojcami redemptorystami i Tadeuszem Rydzykiem. 
Jeśli telewizja ruszy, będzie to druga po TN Puls katolicka telewizja w Pol
sce.

4.2 WARUNKI DOSTĘPU
Krajobraz prasowy w Polsce jest stosunkowo różnorodny, choć na pew

no nienasycony. Ma w sobie wiele rezerw i nisz, zarówno pod względem 
zainteresowań czytelniczych, jak i grup odbiorców. Doświadczenie ostat
nich lat pokazało, że nowe tytuły (miesięcznik Agory Auto+, czy News
week Polska i Fakt Axela Springera) mogą osiągnąć sukces i przyciągnąć 
nowe grupy czytelników. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w segmencie 
gazet ciągle więcej tytułów znika, niż pojawia się na rynku.

Obecnie wysokość inwestycji potrzebnej do wprowadzenia nowego 
ogólnokrajowego dziennika na rynek ocenia się na 100 milionów zł (22 mi
liony euro), co jest kwotą prawie dwanaście razy mniejszą niż w przypad
ku uruchomienia nowej ogólnokrajowej telewizji prywatnej. Te koszty są 
odpowiednio mniejsze w przypadku dzienników regionalnych i telewizji 
regionalnej. Ale to właśnie rynek dzienników regionalnych cierpi najbar
dziej z powodu koncentracji własności i konsolidacji tytułów oraz braku 
nowych inwestycji.

Trzeba jeszcze wspomnieć o zjawisku zawieszania i ponownego wyda
wania niektórych gazet. Dobrym przykładem może być powrót dziennika 
Życie (osiągającego nakład drukowany 150 000) w styczniu 2004 roku. 
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Prawa do wydawania Życia oraz Prawa i Gospodarki - dwóch tytułów na
leżących do Domu Wydawniczego Życie - wykupiła brytyjska spółka AIB 
Investments za 750 000 zł (166 666 euro)105. Początkowa inwestycja wy
dawcy w dziennik osiągnęła kwotę 3 milionów euro.

Dostęp do krajobrazu radiowo-telewizyjnego w dużej mierze zależy od 
polityki regulacyjnej KRRiT. W marcu 2003 roku KRRiT ogłosiła konkurs na 
udzielenie koncesji na nadawanie ogólnokrajowej telewizji. Jedynym wnio
skodawcą był Polsat, stąd też KRRiT zaopiniowała pozytywnie wniosek nadaw
cy i zdecydowała się udzielić koncesji na następny okres działalności.

4.3 ZRÓŻNICOWANIE OFERTY I MOŻLIWOŚCI WYBORU

Jednym z najlepszych wskaźników wewnętrznego pluralizmu mediów 
jest zróżnicowanie rodzajów i treści oferty medialnej. Dobrym przykładem 
próby opisu zróżnicowania wyboru może być przedstawienie oferty ogól
nokrajowych dzienników, biorąc pod uwagę ich specyficzny wkład w pro
ces wymiany informacji i kształtowania opinii. W 2003 roku potencjalny 
czytelnik w Polsce mógł wybierać pomiędzy sześcioma dziennikami krajo
wymi z ogólną tematyką (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Super Express, 
Fakt - od 22.10.2003, Nasz Dziennik, Trybuna), czterema dziennikami fi
nansowymi i gospodarczymi (Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Rynki 
Zagraniczne), dwoma sportowymi (Dziennik Sportowy-Przegląd Sportowy/ 
Tempo i Sport) oraz dwoma bezpłatnymi (Metro, Metropol).

Gazeta Wyborcza ukazuje się w formacie tabloidu, ale pod względem 
zawartości jest gazetą prestiżową i opiniotwórczą. Czytelnikom oferuje 
zarówno informację, jak i pogłębione analizy, komentarze i eseje. Sławo
mir Majdan opisał GW jako: „fabrykę informacyjną, ale też jako zarozu
miałą ciocię siedzącą w powozie, szatańsko i kąśliwie komentującą gości, 
którym nie udało się wstąpić na herbatę”106. GW jest ogólnie postrzegana 
jako gazeta o liberalnej orientacji, ale społecznie wrażliwa, w dodatku ofe
rująca sporą dawkę dziennikarstwa śledczego. Rzeczpospolita stopniowo 
ewoluowała od gazety kontrolowanej przez rząd, powstałej jeszcze w cza
sach komunizmu, w stronę niezależnego dziennika informacyjnego poświę
cającego sporo miejsca fachowym analizom. W porównaniu z GW, Rzecz
pospolita więcej przestrzeni przeznacza na gospodarcze i prawne analizy, 
a mniej na polityczno-historyczną publicystykę.

Super Express, pierwszy polski tabloid, oferuje mieszankę informacji 
sensacyjnych i lżejszych ‘z życia wziętych’ historii. W ostatnich latach SE 
osiągnął bardziej dynamiczny wizerunek i rozpoznawalność, głównie dzięki 
skandalizującym nagłówkom i fotografiom odsłaniającym prywatne życie 
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polityków. Jak wspomniano wcześniej, Fakt wzoruje się na modelu flago
wego tytułu Axela Springera-BILD Zeitung, który tradycyjnie jest w Niem
czech odbierany jako tabloid z prawicową orientacją, odzwierciedlającą 
antykomunistyczne poglądy Axela Springera i jego doświadczenia z okre
su zimnej wojny107. Wskazywanie podobnej perspektywy w przypadku Faktu 
wydaje się nieco za wczesne. Jak na razie, dziennik zdominowany jest, 
podobnie jak SE, przez informacje sensacyjne, rzadko decydując się na 
podejście analityczne.

Nasz Dziennik należy do imperium medialnego ojca Tadeusza Rydzyka 
i redemptorystów prowadzących Radio Matyja oraz przygotowujących uru
chomienie telewizji Trwam. Gazeta wspiera przede wszystkim polityków 
prawicowych związanych z Rodziną Radia Maryja. Przed referendum 
w sprawie przystąpienia do UE, Nasz Dziennik eksponował eurosceptycz- 
ne stanowisko, czasami w połączeniu z antyniemieckimi opiniami. Trybu
na jest kontynuatorem dawnej Trybuny Ludu, jednej z czołowych gazet 
w okresie komunizmu. Dziennik nadal ściśle związany jest z politykami 
lewicy, oferując głównie informację i polityczną publicystykę. W 2002 roku 
zanotował duży spadek sprzedaży (-23%), podobnie jak i inny dziennik 
związany z określoną opcją polityczną - Życie.

Na zróżnicowanie oferty mają ogromny wpływ także praktyki i inno
wacje wewnątrzredakcyjne. Presja ekonomiczna zmusza niektórych redak
torów do zastępowania poważnego dziennikarstwa infotainmentem, innych 
zaś do stosowania wewnętrznego obiegu materiałów dziennikarskich, re
cyklingu artykułów prasowych i powtórek tekstów archiwalnych. To nie
wątpliwie oszczędza koszty produkcji dziennikarskiej, ale na dłuższą metę 
okazuje się szkodliwe dla zróżnicowania oferowanych przez gazety treści 
redakcyjnych i ogranicza potencjalny wybór czytelników.

Zróżnicowanie gatunkowe i tematyczne ogólnokrajowych prywatnych 
kanałów telewizyjnych w Polsce jest nadal dość niewielkie. Główny pry
watny nadawca naziemny Polsat zorientowany jest przede wszystkim na 
rozrywkę. W 2002 roku na jego ofertę programową składały się przede 
wszystkim filmy fabularne (43%), rozrywka (29%), informacja i publicy
styka (5,5%), sport (4%), edukacja i poradnictwo (2%) oraz inne gatunki 
programowe. Taka struktura przypomina ofertę programową największe
go rywala Polsatu - TVN, obejmującą: filmy fabularne (36%), rozrywkę 
(30%), informację i publicystykę (6,8%), edukację i poradnictwo (3,8%), 
sport (0,2%) i inne gatunki108. W obydwu przypadkach rozrywka - jako 
główny gatunek programowy - zawiera w głównej mierze talk shows, re- 
ality shows, muzykę popularną, teleturnieje, gry i widowiska. Podobny profil 
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programowy mają także inne stacje komercyjne - TV4 oraz TVN Siedem, sku
piające się głównie na filmach fabularnych, serialach telewizyjnych i szeroko 
pojętej rozrywce. Dostęp do prywatnych kanałów o innym profilu tematycz
nym, np. informacyjnej TVN 24 \ubTVNMeteo, związany jest z dodatkowymi 
kosztami odbiorców (pobieranymi np. przez operatorów kablowych).

5 NIEZALEŻNOŚĆ MEDIÓW

5.1 DZIENNIKARZE POD PRESJĄ
Dewaluacja niezależności dziennikarskiej i rosnąca presja, wywierana 

na dziennikarzy z różnych stron, stanowią obecnie jedne z największych 
zagrożeń dla rozwoju dziennikarstwa i mediów w Polsce. Można oczywi
ście wyodrębnić różne rodzaje presji. Najsilniejszą, jak się wydaje, jest pre
sja ekonomiczna, związana z zatrudnieniem. Strach przed utratą pracy 
często zmusza dziennikarzy do akceptacji trudnych warunków pracy i bez
względnego posłuszeństwa wobec redaktorów naczelnych109. Przedstawia
jąc wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich dziennikarzy, Andrzej 
Krajewski podaje przykład innego ryzyka ograniczającego niezależność 
dziennikarską:

„Dziennikarze są oficjalnie cenzurowani i korumpowani przez władze 
lokalne. W większości wypadków władze lokalne właśnie są wydawcami 
lokalnych dzienników i tygodników”110.

Innym poważnym problemem jest presja ze strony reklamodawców. 
W listopadzie 2003 roku Zarząd Izby Wydawców Prasy potępił próby inge
rowania przez reklamodawców w treści redakcyjne pism111. Protesty wy
dawców nasiliły się w związku z powtarzanymi ze strony reklamodawców 
groźbami wycofania reklam w przypadku ukazania się nieprzychylnych dla 
reklamodawców tekstów lub nieukazania się poświęconych im artykułów112.

Studium sondażowe - przeprowadzone przez Zbigniewa Bajkę wśród 
polskich dziennikarzy w 2000 roku - poruszyło także problem swobody 
wypowiedzi dziennikarskiej. Pytanie: „Kto lub co ogranicza wolność dzien
nikarską?” przyniosło dość jasne odpowiedzi ze strony dziennikarzy. Prze
ważająca większość respondentów - 42% - uznała, że wolność dziennikar
ska ograniczana jest przede wszystkim przez „naciski właścicieli, szefów 
redakcji, stacji, bezpośrednich przełożonych”. Dla 19% dziennikarzy naj
większym źródłem ograniczeń jest „cenzura wewnątrzredakcyjna”, dla 13% 
„inne powody (sympatie polityczne, pogoń za atrakcyjnymi tematami, li
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czenie się z atrakcyjnymi reklamodawcami itp.), dla 11% „autocenzura”, 
i dla 8% „naciski zewnętrzne (politycy, administracja publiczna, itp.)”113.

Presja wywierana na wydawców przez polityków stanowi jeszcze inną 
ilustrację ograniczeń dziennikarskiej niezależności. Ten problem był sto
sunkowo często sygnalizowany przez polskich wydawców i stał się nawet 
tematem debaty o kondycji polskiego dziennikarstwa, zorganizowanej przez 
Senacką Komisję Kultury i Środków Masowego Przekazu w kwietniu 2002 
roku. Jeden z przedstawicieli dużego zagranicznego koncernu medialne
go podkreślał wówczas, że wydawcy poddawani są systematycznym naci
skom ze strony polityków. Co więcej, lokalni politycy często szukają popar
cia dla tych celów w Warszawie114.

5.2 NIEZALEŻNOŚĆ OD WŁAŚCICIELI

Nie trzeba chyba specjalnie podkreślać, że struktura własności i procesy 
takie jak konsolidacja i koncentracja, przenoszą się także na relacje pomię
dzy właścicielami-redaktorami-dziennikarzami. Problem wzajemnych zależ
ności w środowisku medialnym związany jest też z kwestią, czy porozumie
nia zbiorowe pomiędzy dziennikarzami i właścicielami są realizowane na 
poziomie zewnętrznym, np. krajowym, lub wewnętrznym - w ramach po
szczególnych korporacji i redakcji. W Polsce dziennikarze i właściciele nie sfor
malizowali, jak na razie, porozumień tego typu w ramach struktur ogólno
krajowych organizacji reprezentujących obydwie grupy. Istnieją natomiast 
niektóre wewnątrzorganizacyjne porozumienia. Jednym z takich jest np. po
rozumienie inicjowane niedawno przez dziennikarzy pracujących w gaze
tach wydawanych przez norweski końcem Orkla. Jesienią 2003 roku przed
stawiciele związków zawodowych dziennikarzy działających w tytułach na
leżących do Orkla Press i przedstawiciele koncernu powołali Forum Pracow
ników Orkla Media w celu stworzenia przestrzeni dla konsultacji i negocjacji 
pomiędzy właścicielami oraz pracownikami115.

Zupełnie inna jest specyfika relacji dziennikarze-właściciele, gdy dzien
nikarze posiadają udziały własnościowe w mediach, w których pracują, 
tak jak w przypadku Gazety Wyborczej i Agory czy tygodnika Polityka. Ta
kie relacje i przenikanie się, a czasami nawet konflikt interesów bywają 
przyczyną złożonego dylematu pomiędzy ochroną interesów korporacyj
nych i respektowaniem zasad niezależności dziennikarskiej. Dziennikarze 
Gazety Wyborczej byli np. krytykowani przez niektórych swoich kolegów 
z innych pism za pięciomiesięczną zwłokę w ujawnieniu Rywingate, po
strzeganą jako ochronę korporacyjnych interesów Agory116.
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