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Wstęp 7

WSTĘP

Zakończenie nadawania analogowego i  rozpoczęcie cyfrowej transmisji 
naziemnej spowodowało istotne zmiany między innymi w procesie dystry-
bucji, odbioru i konsumpcji mediów. System hierarchiczny charakteryzujący 
się jednostronnym przepływem informacji: „góra – dół” został zastąpiony 
układem horyzontalnym respektującym podmiotowość uczestników procesu 
komunikowania i zakładającym wymienność ich ról. Model ten charaktery-
zuje się przede wszystkim aktywnością, dostępnością, zaangażowaniem i swo-
bodą w zakresie tego, jak, gdzie i kiedy dochodzi do konsumpcji przekazu 
medialnego1. Wygospodarowane w wyniku wprowadzenia cyfryzacji dodat-
kowe zasoby częstotliwości zniosły dotychczasowe ograniczenia w zakresie 
emisji programu i umożliwiły rozszerzenie oferty nadawców telewizyjnych. 
Na cyfrowym rynku telewizyjnym dystrybucja sygnału odbywa się bowiem 
poprzez: sieci kablowe, platformy cyfrowe, multipleksy, przekazy satelitarne, 
systemy mobilnego dostępu czy sieci szerokopasmowe2. Dystrybucja cyfrowa 
eliminuje więc funkcjonującą w erze analogowej przewagę poszczególnych 
nadawców wynikającą z przewagi zasięgu3. Sytuacja ta w znacznej mierze 
dotyczy TVP SA. W erze telewizji analogowej TVP SA – decyzją ustawo-
dawcy – uzyskała uprzywilejowaną pozycję na rynku. Jak wynika z art. 21 
pkt 1 Ustawy o radiofonii i telewizji, do zadań publicznej radiofonii i telewi-
zji należy w szczególności „tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych 

1 S. Jędrzejewski, Media publiczne wobec wyzwań współczesnego świata. Radio publiczne – dylematy 
technologiczne, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE – 220, 
Warszawa, lipiec 2014, s. 4.

2 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2006, s. 206.

3 L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2012, s. 80.
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Wstęp8

i regionalnych programów radiowych i telewizyjnych4. Pozwalało to, zdaniem 
Jacka Sobczaka, na wysnucie wniosku, że publiczna radiofonia i telewizja 
to taka radiofonia i telewizja, która swoimi programami obejmuje cały kraj 
(obszar Rzeczypospolitej) lub region5. Aby zapewnić możliwość dostarcza-
nia przez nadawcę publicznego oferty programowej na terenie całego kraju, 
konieczne okazało się podjęcie działań w kierunku rozwoju odpowiedniej 
sieci dystrybucji ogólnopolskich kanałów TVP SA. Z tego też względu od 
1995 roku – w porozumieniu z ministrem łączności – realizowany był pro-
jekt KRRiT oparty na uchwale KRRiT nr 171/95 z 1995 roku, który określał 
kanały niezbędne do dokończenia budowy wspomnianej wyżej sieci. Osta-
tecznie konieczne okazało się także uruchomienie, szczególnie w rejonach 
górskich, wielu stacji retransmisyjnych małej mocy. Oddanie do eksploatacji 
wszystkich planowanych obiektów dużej mocy miało zapewnić zasięg bliski 
100%6. Nadawcy komercyjni mogli realizować dystrybucję oferty progra-
mowej jedynie na podstawie otrzymanego w wyniku procedury koncesyjnej 
przydziału częstotliwości. Otworzenie się rynku telewizyjnego na cyfrową 
dystrybucję treści7 pozbawiło TVP SA (zwłaszcza antenę TVP1, TVP2 miała 
nieco mniejszy zasięg) dotychczasowej przewagi zasięgu wynikającej z nie-
mal pełnego pokrycia powierzchniowego i ludnościowego kraju.

Kolejnym zjawiskiem zmieniającym rynek telewizyjny jest rozwój inter-
netu, a w konsekwencji powstanie sieci szerokopasmowej. Internet jest dzisiaj 
wszechobecnym medium, które znacząco rozszerza różnorodność i elastycz-
ność tradycyjnych mediów elektronicznych również w obszarze dystrybucji 
treści. Stały wzrost zasięgu sieci szerokopasmowych w coraz większym stop-
niu poszerza rolę tego nowego medium w rewolucyjnej zmianie krajobrazu 
istniejących mediów. Jakkolwiek pierwotnie internet nie był przeznaczony 
do dostarczania treści wideo w czasie rzeczywistym, przez co sieć nie mogła 
dorównać transmisji naziemnej, to postęp technologiczny ostatnich lat zniósł 
to ograniczenie. Obecna prędkość transmisji w sieci umożliwia swobodny 
dostęp online do programów telewizyjnych, co powoduje, że internet staje 
się coraz bardziej popularnym kanałem dystrybucji treści telewizyjnych. 

4 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (dalej: u.r.t.), art. 21, pkt 1 (Dz.U. 1993 
nr 7 poz. 34).

5 J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kra-
ków 2001, s. 293 i nast.

6 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 2003, rozdz. IV, s. 68.
7 Sygnał analogowy został całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników 

analogowych) 23 lipca 2013 r., https://mac.gov.pl/projekty/naziemna-telewizja-cyfrowa/proces-
-cyfryzacji (dostęp: 20.10.2016).

Swierczynska_2 łamanie.indd   8 2017-05-11   13:15:40



Wstęp 9

Jednocześnie jakość dostarczanej w ten sposób oferty nie odbiega od jakości 
transmisji naziemnej. Należy także podkreślić, że rozwój mediów strumie-
niowych (czyli internetowego dostarczania treści audiowizualnych), społecz-
ności internetowych, sieci telefonii internetowej oraz opartej na komputerach 
telewizji internetowej oznacza, że internet wraz z jego systemem dystrybu-
cji stanowi obecnie atrakcyjny sektor, zarówno pod względem możliwo-
ści dostępu do odbiorców, jak i kreacji form programowych. Wyzwaniem 
dla nadawców telewizyjnych pozostaje wypracowanie efektywnego połącze-
nia dystrybucji offl  ine i online oraz upowszechnianie oferty we wszystkich 
dostępnych kanałach dystrybucji8.

W świetle powyższych stwierdzeń można wskazać, że – w erze cyfro-
wej – proces programowania jest ściśle powiązany z rodzajem kanału, przez 
który treść ma być udostępniana (naziemna telewizja cyfrowa, tablet, telefon 
komórkowy czy przekaz online)9.

Jak wskazuje Tadeusz Kowalski, w końcu lat 90. XX wieku w literaturze 
medioznawczej prowadzono dyskusję na temat tego, który element otoczenia 
mediów okaże się najważniejszy dla ich przyszłości. Sugerowano wówczas, 
pośród różnych prognoz i oczekiwań, że media muszą zwrócić się przede 
wszystkim do swoich odbiorców, skupiając się na badaniu, analizie i zaspo-
kajaniu potrzeb coraz bardziej wymagających audytoriów. Królem zatem 
miał zostać odbiorca (ang. custemer is king)10. Nie negując – we wskazanej 
wyżej dyskusji – znaczenia odbiorców dla mediów, podkreślano również, że 
najważniejsza jest zawartość (ang. content)11. W opinii Jana Kreft a w dzia-
łalności biznesowej nadawców telewizyjnych można wyłonić rdzeń – sedno 
biznesu (ang. core business), który stanowi fundament działalności wspierany 
inwestycjami, defi niujący strukturę organizacyjną, funkcjonowanie pracow-
ników itp. Według Roberta G. Picarda trzonem działalności i kompetencji 
dla przedsiębiorstw medialnych jest właśnie zawartość12. Bez niej, jak zazna-
cza Tadeusz Kowalski, media nie są interesujące dla odbiorców. Uznanie, że 

8 Tamże, s. 6 i nast.
9 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media Programming: Strategies and Practices, Waldsworth 

Cengage Learning, Boston 2013, s. 5 i nast.
10 T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, wyd. 2 uaktualn. i roz-

szerz., Warszawa 2013, s. 65.
11 Tamże, s. 66.
12 R.G.Picard, P. Siciliani, Is there Still a Place for Public Service Television? Eff ects of the Chan-

ging Economics of Broadcasting, Th e publication is based on a symposium on the economics of 
broadcasting organised by the Reuters Institute for the Study of Journalism at the University
of Oxford, Oxford 2013.
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Wstęp10

„królem jest zawartość mediów” (ang. content is king), z czasem – zwłasz-
cza w świecie nowych technologii internetowych – zaczęło być podawane 
w wątpliwość. W miarę jak odbiorcy oswajali się ze światem Internetu, coraz 
intensywniej dostrzegali jego komunikacyjne walory. Rolą zawartości sta-
wało się natomiast zapewnienie ruchu w sieci. W raporcie na temat polityki 
audiowizualnej opracowanym na potrzeby Komisji Europejskiej wskazano 
także, że jeżeli „zawartość jest królem” to dystrybucja pozostaje kluczem do 
tego królestwa13. Wskazano zatem na trzeci element powszechnej obecności 
mediów oraz ich zawartości w postaci systemów dystrybucji (ang. distribu-
tion is king). Należy zatem wskazać, że w organizacjach medialnych, jeśli nie 
zapewni się rozpowszechniania przygotowanej z myślą o odbiorcach zawar-
tości, cała działalność traci sens, i to nie tylko w znaczeniu ekonomicznym, 
ale również w odniesieniu do celu. Efektywne współdziałanie perspektywy 
konsumenckiej, oferowanej zawartości oraz systemów dystrybucji stanowi 
więc obecnie klucz do skutecznego funkcjonowania instytucji medialnych14.

Aby jednak zawartość mogła spełniać swoją funkcję, musi być przede 
wszystkim interesująca dla potencjalnego odbiorcy i spełniać jego zróżnico-
wane potrzeby. Technologiczna integracja telewizji i szerokopasmowego Inter-
netu znacząco wpłynęła na poszerzenie i wzbogacenie oferty programowej 
nadawców. Obok bowiem tradycyjnych audycji telewizyjnych dostępna stała 
się tak zwana dodatkowa zawartość kierowana do Internetu oraz treści dosto-
sowane do wieloplatformowej dystrybucji (ang. repurposing). Co istotne, nowe 
technologie i multiplikowane platformy nadawcze wymagają od nadawców 
różnicowania oferty programowej ze względu na gatunki i formaty, tak by 
docierać do możliwie wszystkich segmentów audytorium wszędzie gdzie to 
możliwe i o każdym czasie. W przypadku nadawców publicznych chodzi – lub 
powinno chodzić – w szczególności o takie formaty i gatunki, które są nieopła-
calne dla sektora komercyjnego, a które ukazują społeczny charakter nadaw-
ców publicznych, a także takie, które zwiększają atrakcyjność i dostępność 
oferty, zwłaszcza dla młodej generacji użytkowników15. Ponadto ewolucja 
dotychczasowych form i gatunków telewizyjnych w cyfrowej rzeczywistości 
jest wymuszona przez rachunek fi nansowy i konieczność minimalizowania 
ryzyka związanego z nieefektywnymi projektami programowymi. Z tych też 
względów dotychczasowe formy i gatunki telewizyjne ewoluują w kierunku 

13 M. Oreja i in., Report from the High Level Group on Audiovisual Policy, EU Commisision, Wor-
king document, 1998, s. 4 [za:] T. Kowalski, Zarządzanie…, s. 66.

14 T. Kowalski, Zarządzanie…, s. 66.
15 S. Jędrzejewski, Radio…, s. 9.
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Wstęp 11

opłacalnych i sprawdzonych (np. przez nadawców w innych krajach) form. 
Jednocześnie wraz z rozwojem dystrybucji wieloekranowej nadawcy telewi-
zyjni zaczęli wprowadzać do swojej oferty formaty charakterystyczne cho-
ciażby dla Internetu.

Istotne znaczenie dla procesu kształtowania przez nadawców telewizyj-
nych strategii programowych ma również zmiana w sposobie konsumpcji 
mediów. W erze cyfrowej opiera się ona w znacznej mierze na multiscreeningu, 
gdzie widzowie coraz częściej korzystają z drugiego (lub trzeciego) ekranu, 
aby strumieniowo przesyłać lub pobierać treści, które pochodzą z głównego 
ekranu lub mogą być ich powtórzeniem. Nadawcy telewizyjni muszą zatem 
tworzyć i udostępniać nowoczesne rozwiązania, w tym na przykład aplika-
cje na tablety i smartfony, aby umożliwić bezproblemowe przesyłanie treści 
z pierwszego ekranu na drugi i z powrotem16.

Wszystkie te elementy spowodowały, że nadawcy telewizyjni musieli doko-
nać redefi nicji dotychczasowych strategii funkcjonowania stacji telewizyj-
nych. Przyjmowane przez nich obecnie strategie opierają się na mechani-
zmach, które zapewniają dystrybucję treści do użytkowników w dowolnym 
miejscu i czasie. Aby strategie te okazały się efektywne, niezwykle istotne 
stało się poznanie przez nadawców telewizyjnych profi lu demografi cznego 
i społeczno-ekonomicznego odbiorców, a celem przyjętych polityk progra-
mowych staje się zbudowanie lojalności widzów i użytkowników17. W dobie 
mediów cyfrowych cechy widowni i – co jest szczególnie istotne – zwyczaje 
korzystania z mediów odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu rodzaju 
i stopnia zapotrzebowania odbiorców na produkty medialne, jak również 
w znacznej mierze wyznaczają nadawcom kierunki polityki programowej18. 
Można zatem wskazać, że wymiar „odbiorcy” zalicza się obecnie do naj-
istotniejszych obok wskazanej wyżej dystrybucji czynników wpływających 
na kształt oferty programowej stacji telewizyjnej i wyznacza kierunki dzia-
łania w ramach tworzonych strategii programowych.

Programowanie nadawców telewizyjnych musi się zatem odnosić zarówno 
do założeń dotyczących nowego zachowania odbiorców treści i widzów, jak 

16 Wyzwania stojące przed telewizją hybrydową, opracowanie tematyczne: IP/B/CULT/
FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2, PE 513.976, Bruksela 2013, http://www.europarl.europa.eu/stu-
dies (dostęp: 7.04.2015), s. 3.

17 J.A. García-Avilés, Roles of Audience Participation in Multiplatform Television: From Fans and 
Consumers to Collaborators and Activists, „Participations. Journal of Audience & Reception Stu-
dies” 2012 , Vol. 9, Iss. 2, s. 431 i nast.

18 S.M. Chan-Olmsted, Competitive Strategy for Media Firms. Strategic and Brand Management in 
Changing Media Markets, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London 2014, s. 9 i nast.
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i ich oczekiwań, ale przede wszystkim musi uwzględniać procesy dystrybucji 
treści. Należy także podkreślić, że to właśnie proces dystrybucji oferty telewi-
zyjnej przeszedł w ostatniej dekadzie najbardziej radykalną zmianę i wyma-
gał od nadawców telewizyjnych głębokich zmian w tym obszarze. Co więcej, 
wydaje się, że – w nowym pejzażu rynku telewizyjnego – kwestia dystrybu-
cji treści będzie odgrywała zasadniczą rolę. Od niej bowiem będzie zależeć 
pozycja nadawców telewizyjnych na rynku kształtowana przez dotarcie do 
zróżnicowanych grup widzów i odbiorców treści.

W kontekście powyższych stwierdzeń należy podkreślić, że przedmiotem 
badań w niniejszej pracy jest analiza dwóch obszarów działalności TVP SA 
w okresie od 1992 do 2015 roku, a mianowicie: proces przemian programo-
wania oraz proces dystrybucji oferty programowej.

Polityka programowa zostanie poddana pogłębionemu badaniu poprzez 
analizę wymogów formalnych dotyczących roli i zadań nadawcy publicznego, 
z perspektywy przyjętych przez TVP SA strategii programowych i dokumen-
tów dotyczących polityki programowej. W analizie omówione zostaną klu-
czowe determinanty programowania i czynniki zarówno o charakterze endo-
genicznym, jak i egzogenicznym, wpływające na kształt oferty programowej 
nadawcy publicznego, które – w opinii autorki – wywierają najistotniejszy 
wpływ na omawiane zagadnienia. Rozwój i ewolucja kanałów dystrybucji 
oferty programowej nadawcy publicznego w nowych mediach zobrazowany 
zostanie na podstawie analizy zarówno praktyki działania TVP SA, jak 
i wytycznych i założeń zawartych w dokumentach wewnętrznych nadawcy.

Badania prowadzone przez autorkę, dotyczące programowania i dystry-
bucji oferty programowej przez TVP SA stanowią podstawę do sformułowa-
nia, a następnie weryfi kacji, następujących hipotez:

 – TVP SA nie wypracowała od 1992 do 2015 roku spójnej i długoletniej 
strategii programowania, wykorzystującej posiadane zasoby i poten-
cjał twórczy.

 – TVP SA nie jest przygotowana do dystrybucji wieloplatformowej, 
zarówno w aspekcie technologicznym, jak i programowym.

Ze sformułowanych hipotez wynika cel badawczy niniejszej monogra-
fi i, jakim jest przedstawienie zasad, formalnych podstaw i strategii procesu 
programowania TVP SA, jak również czynników wpływających na ten pro-
ces, a także analiza przyjętej przez nadawcę publicznego strategii rozwoju 
kanałów dystrybucji oferty programowej w nowych mediach oraz działań 
podejmowanych przez TVP SA w tym obszarze w okresie od 1992 do 2015 
roku. W opracowaniu odwołano się do lat wcześniejszych, tak by ukazać 
całość zachodzących procesów mających wpływ na omawiane zagadnienia.
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W celu weryfi kacji przyjętych hipotez dokonano uszczegółowienia prob-
lemów badawczych zmierzających do udzielenia odpowiedzi na sformuło-
wane pytania, takie jak:

 – W jaki sposób TVP SA kształtowała swoją działalność programową 
w ciągu badanego okresu, czyli między 1992 a 2015 rokiem?

 – Jakie czynniki determinują proces programowania w  przypadku 
nadawcy publicznego w Polsce?

 – Jak w badanych latach TVP SA rozwijała system dystrybucji treści 
w nowych mediach?

 – Czy zmiany technologiczne w obszarze produkcji i dystrybucji treści 
miały wpływ na proces programowania w TVP SA? Jeśli tak, to jaki?

Jak zaznacza Teresa Sasińska-Klas, w rozważaniach nad procesami komu-
nikowania dokonującymi się w drugiej połowie XX wieku podnoszono, że uleg-
ły one znacznemu przyspieszeniu, a przyczyny takiego stanu rzeczy, jak wska-
zuje autorka, upatrywano w rozwoju nowych kanałów komunikacji medial-
nej. Tacy autorzy jak Harold Innis czy Marshall McLuhan zwracali głównie 
uwagę na rolę technologii jako czynnika wpływającego na te zmiany19. Choć 
McLuhan oparł swoją koncepcję na krytycznej analizie kultury, takiej jak teo-
ria ekonomii politycznej, jego pogląd, że technika prowadzi do nieuchronnych 
przekształceń w sposobie myślenia, strukturze społeczeństwa i tworzonych 
w nim formach kulturowych, uznaje się za przejaw determinizmu technolo-
gicznego20. Kontynuatorem badań w tym obszarze jest między innymi uczeń 
McLuhana, Derrick de Kerckhove, który przesunął obszar zainteresowań na 
płaszczyznę mediów i Internetu. Jego badania dotyczące nowych mediów osa-
dzonych w tradycyjnej kulturze, wspieranych przez innowacyjne technologie, 
oraz ich wpływu na międzyludzką komunikację zyskały uznanie na całym 
świecie21. Założenie, że rozwój technologiczny prowadzi do zmiany w sposo-
bie funkcjonowania oraz w strukturze organizacji medialnych nie pozostaje 
bez wpływu na tworzone przez nie treści. Obszar i zakres przeobrażeń wyni-
kających z rozwoju technologicznego obrazuje skalę wyzwań, przed jakimi 
stają obecnie nadawcy telewizyjni.

19 T. Sasińska-Klas, Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, 
nr 2 (218), s. 163.

20 Tamże, s. 347.
21 M. Wieczorek-Tomaszewska, Szkoła Toronto dawniej i dziś. Studium z historii mediów, Katedra 

Europeistyki UJ; Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych (współpraca) Uniwersytet Peda-
gogiczny im. KEN, Kraków, edu-mwt.manifo.com/teoria-mediow/get/0036386729d9f97419eb6
19ce525505c (dostęp: 10.12.2016).
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Wśród badaczy mediów toczy się natomiast dyskusja dotycząca ewen-
tualnego prymatu lub możliwej koegzystencji nowych mediów z mediami 
tradycyjnymi.

Jak zaznacza Zbigniew Bauer, przymiotnik „nowe”, w stosunku do mediów, 
wcale nie oznacza umiejscowienia na czasowej osi, w kalendarium rozwoju 
mediów. Nowe media to, w jego opinii, media tradycyjne, które znalazły się 
w otoczeniu cyfrowym i tym samym musiały zacząć posługiwać się takim języ-
kiem, który byłby zrozumiały dla maszyn cyfrowych – komputerów22. Nowe 
media to zatem media stare (czyli analogowe) przekształcone w postać cyfrową. 
Z owej cyfrowości możemy wyprowadzać wszystkie następne cechy nowych 
mediów: są one jej konsekwencją i jej zawdzięczają możliwość realizacji w kon-
kretnych obiektach, choć jako pewne idee znane były od dawna. Ale, zdaniem 
Bauera, sama cyfrowość do defi nicji nowych mediów nie wystarcza. Konieczna 
jest tu nowa świadomość – zarówno nadawców, jak odbiorców przekazu23.

Winfried Schulz zaznacza, że podział na nowe i stare media nie musi, i nie 
jest, tak oczywisty i słuszny, jak mogłoby się wydawać. Jak podkreśla, media 
instytucjonalne, które nazywa się czasami „starymi mediami”, zmierzają 
do integracji swego konwencjonalnego oblicza z nowymi, multimedialnymi 
technologiami, dążąc coraz częściej do zdigitalizowania swojej działalności 
i nie tyle przeniesienia do Internetu, ile wręcz jego skolonizowania. Patrząc 
z tej perspektywy, nowe media wcale nie są znowu takie nowe. Tę nowość 
zdają się nadawać im zdobycze technologiczne, których efektem są właśnie 
owe media. Winfried Schulz stwierdza, że nowe media nie są niczym innym 
niż hybrydową wersją czy – może raczej – rekonfi guracją mediów konwen-
cjonalnych. Dowodzi ponadto, że nowe medium nigdy jeszcze nie wyparło 
całkowicie starego: druk obronił się przed radiem, tak jak radio przed kinem, 
a kino przed telewizją. Nowe media są więc według Schulza nową platformą 
dla starych informacji i opinii24.

Zmiany na rynku medialnym stały się także przedmiotem badań Manuela 
Castellsa. Wskazał on na zmianę modelu komunikowania, w którym charakter 
dzisiejszej komunikacji nie jest już jednostronny, a zależy od interaktywno-
ści między nadawcą a odbiorcą. Aktywność odbiorców autor postrzega nato-
miast jako dowolną interpretację przekazów medialnych. Ta zmiana skutkuje, 

22 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Universitas, Kraków 
2009, s. 131.

23 Tamże, s. 128.
24 T. Gackowski, Mediatyzacja polityki – rzecz o niesamowitości Internetu, http://www.medioznawca.

com/blogi/blog-medialny/41-mediatyzacja-polityki-rzecz-o-niesamowitosci-internetu (dostęp: 
10.09.2016).
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w opinii Manuela Catellsa, segmentacją przekazu masowego, to jest dostoso-
wania przekazu do oczekiwań i potrzeb odbiorców25. Mobilność i zdolność 
kreowania treści przez odbiorców, a następnie ich dystrybucji oraz redystry-
bucji, unieważniają w dużym stopniu tradycyjne role nadawcy i odbiorcy26. 
Dodatkowo, na co wskazuje Manuel Castells, cechą nowych technologii 
informacyjnych w kontekście kulturowym i społecznym jest to, że „włączają 
one w obręb swojej domeny większość ekspresji kulturowych, w całym ich 
zróżnicowaniu”27. Innymi słowy, co podkreśla Barbara Brodzińska-Mirow-
ska, w cyfrowym świecie spotykają się kultura zarówno wysoka, jak i niska, 
ta elitarna i popularna. Ta różnorodność i wszechstronność wartości, poglą-
dów i ekspresji jest sednem nowego systemu komunikacyjnego. Charakter 
systemu opartego na sieci opiera się bowiem za zasadzie „obecności/nieobecno-
ści w multimedialnym systemie komunikacyjnym”28. Włączenie się nadawców 
telewizyjnych, w tym również nadawców publicznych, w ten system wymaga 
więc od nich dostosowania do reguł nim rządzących.

Andrew Chadwick w swoich badaniach koncentruje się natomiast na głów-
nym problemie teoretycznym, z jakim mierzą się dziś nauki społeczne, pole-
gającym na tym, jak rozumieć wzajemne oddziaływanie starych i nowych 
mediów. Swoje rozważania autor opiera na spostrzeżeniu, że stale rozwijające 
się i coraz bardziej usieciowione technologie komunikacji cyfrowej coraz częś-
ciej integrują się z istniejącymi formatami mediów, jednakże media cyfrowe 
rzadko całkowicie zastępują te inne formaty mediów. Autor proponuje złożone 
podejście teoretyczne do problemu zmieniających się form mediów i praktyk 
wynikających z hybrydowości, przez którą rozumie kompleksowość, wza-
jemną zależność i zmiany w mediach29. W opinii Chadwicka system mediów 
hybrydowych zbudowany jest bowiem na interakcji pomiędzy logiką starszych 
i nowszych mediów, przy czym logikę rozumie się tutaj jako zestaw techno-
logii, gatunków, standardów, zachowań i form organizacyjnych w powiąza-
nych zwrotnie sferach mediów społecznych i polityki30. Analizując pojęcie 

25 B. Brodzińska-Mirowska, Manuel Castells. 2008. „Społeczeństwo sieci”, „Nowe Media” 2010, nr 1, 
s. 227 i nast.

26 M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 90 i nast. [za:] A. Jaskiernia, Od telewizji 
masowej do Netfl iksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Ofi cyna Wydawni-
cza ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 11 i nast.

27 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 377.
28 Por. B. Brodzińska-Mirowska, Manuel…, s. 227 i nast.
29 https://academic.oup.com/sf/article-lookup/doi/10.1093/sf/sou096 (dostęp: 10.08.2016).
30 A. Chadwick, Th e Hybrid Media System: Politics and Power, Oxford University Press, Oxford 

2013, s. 4.
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hybrydowości, Chadwick dowodzi, że bieżących zmian w mediach nie da się 
wyjaśnić wyłącznie pod kątem dostępności większej liczby urządzeń i kanałów 
czy zastępowania starych mediów nowymi mediami. Autor ukazuje, jak stale 
„odnawiane” media oddziałują na technologie wcześniejszych generacji i sto-
sowane w przeszłości praktyki. Technologie i praktyki stosowane w nowych 
mediach łączą więc według niego zarówno stare, jak i innowacyjne elementy31.

Głos w dyskusji o współegzystencji starych i nowych mediów zabrali rów-
nież polscy badacze mediów. Tomasz Goban-Klas zauważa, że każda nowa 
forma komunikowania powstaje i rozwija się, wpływa na siebie i na rozwój 
każdej innej formy – w czasie i w zmiennym stopniu. Współegzystencja, a nie 
sekwencyjne następstwo i zastępstwo pozostaje normą. Bogactwo technologii 
komunikacyjnych, które dzisiaj uznajemy za oczywiste, nie byłoby możliwe, 
gdyby narodziny każdego nowego medium powodowało symultaniczną śmierć 
dawnego medium32. Alicja Jaskiernia dowodzi natomiast, że w złożonym pro-
cesie przemian w systemach medialnych, będących wypadkową zmian tech-
nologicznych, ekonomicznych i społecznych – zwiastujących, w powszechnej 
opinii, koniec starych mediów – należy dostrzec zdolności adaptacyjne starych 
form do nowych warunków. Przykładem jest tu, jak wskazuje autorka, zacho-
dzący obecnie proces adaptacji telewizji do nowych warunków przez wykorzy-
stanie nowych platform odbioru, które pojawiły się dzięki cyfryzacji. Przyszłość 
natomiast pokaże, czy obecny etap rozwoju telewizji ery „postsieci” i przecho-
dzenie na wielokanałowość wyznaczają początek końca tradycyjnej telewizji 
czy raczej nowy początek telewizji, jaką już znamy, ale jeszcze nie potrafi my 
jej nazwać?33 W opinii Macieja Mrozowskiego, mimo znacznego pogorszenia 
pozycji starych mediów, ukształtowane przez nie układy systemowe trzymają 
się mocno i wykazują dużą odporność na ekspansję nowych mediów, a nawet 
starają się ją wykorzystywać do własnych celów. Poza tym ekspansja nowych 
mediów nie przebiega tak gwałtownie, jak pierwotnie zakładano. Autor wska-
zuje na pogląd, że scenariusz przyszłości zakłada koegzystencję nowych i sta-
rych mediów. Według Mrozowskiego najpełniej wyraża je koncepcja Henry’ego 
Jenkinsa „kultury konwergencji”34, która dowodzi, że stare i nowe media będą 
wchodzić w coraz bardziej złożone interakcje i zależności, i to zarówno za sprawą 
nadawców, jak i odbiorców rozpowszechnianych przez nie przekazów. Z jednej 

31 https://academic.oup.com/sf/article-lookup/doi/10.1093/sf/sou096 (dostęp: 10.08.2016).
32 T. Goban-Klas, Ontologia Internetu, winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/033-040.pdf (dostęp: 

11.12.2106).
33 A. Jaskiernia, Od telewizji masowej…, s. 16.
34 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademic-

kie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
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strony nadawcy będą bowiem tak dywersyfi kować swoje produkty i strategie 
działania, aby dotrzeć rożnymi kanałami z komplementarnymi przekazami do 
rozmaitych kręgów odbiorców, z drugiej – odbiorcy będą chętnie sięgać po inne 
wersje przekazu, uzupełnienia, dopełnienia i kontynuacje dostępne w różnych 
mediach. Relacja pomiędzy mediami nie będzie więc miała charakteru konku-
rencyjnego, tylko komplementarny35. Zbigniew Bauer z kolei zaznacza, że istota 
konwergencji sprowadza się do konieczności obustronnego dostosowania się 
sfery mediów tradycyjnych i sfery nowych mediów. Dostosowania, które jest 
procesem nieuniknionym i które nie może być sprowadzane jedynie do sfery 
ekonomiczno-organizacyjnej ani też wyłącznie technologicznej. Jest to proces 
transformujący całość kultury. W opinii autora ów proces „przystosowania” 
dotyczy przede wszystkim mediów tradycyjnych, które walczą o przetrwanie.

W wyniku zmian zachodzących na rynku medialnym pod wpływem 
nowych procesów jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ana-
litykami mediów jest więc przyjęcie odpowiedniego podejścia teoretycznego 
do badania nowych mediów oraz metod i technik badawczych, które z jednej 
strony pozwolą zdiagnozować rolę mediów w społeczeństwie i życiu jedno-
stek, a z drugiej – określić i zweryfi kować procesy zachodzące zarówno w tych 
organizacjach, jak i w sferze występujących między nimi relacji36.

Steve Chaff ee i Miriam Metzger37, omawiając wpływ nowych mediów 
na teorię, zwracają uwagę, że dotychczasowe poglądy – o obszarze teorii 
mediów – opierają się na założeniu o regularnym i rutynowym wykorzy-
stywaniu przez publiczność ograniczonej liczby mediów w celu uzyskania 
informacji czy rozrywki. Takie teorie, w opinii autorów, będzie trudniej 
zastosować i być może konieczne okaże się ich drastyczne przekształcenie. 
Dokonując analizy zmian zachodzących w obszarze komunikowania, Chaff e 
ei Metzger postawili tezę, że rozwój nowych mediów doprowadzi do upadku 
komunikowania masowego i zasadniczych zmian w strukturze, sposobach 
wykorzystania i opisie teoretycznym mediów XXI wieku. Wykazali także, iż 
w wyniku postępu technologicznego łączą się odrębne dotychczas obszary 
komunikowania, takie jak telewizja i Internet. Telewizja jest bowiem przykła-
dem komunikowania masowego, podczas gdy współcześnie powiązane z nią 
na przykład strony internetowe można uznać za archetypy komunikowania 

35 M. Mrozowski, System medialny. Struktura i zasady działania [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, 
red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2008, s. 62 i nast.

36 S.J. Baran, D.K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2007, s. 422.

37 S.H. Chaff ee, M.J. Metzger, Th e End of Mass Communication?, „Mass Communication and Society” 
2001 (4), Lawrence Erlbaum Associates Inc., s. 369 i nast.
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medialnego. W rezultacie zmian technologicznych zmienia się również spo-
sób teoretycznego podejścia do użytkownika38.

Uwzględniając powyższe informacje, rozważania zawarte w monografi i 
oparto na koncepcjach i teoriach dotyczących mediów masowych, znajdu-
jących jednak zobrazowanie w funkcjonowaniu cyfrowego rynku medial-
nego. Jedną z takich teorii jest koncepcja utowarowienia kultury, powstała 
na gruncie krytycznym studiów kulturowych. Podejmuje ona analizę tego, 
co dzieje się podczas wytwarzania i rozpowszechniania kultury masowej, 
bezpośrednio rywalizującej z kulturami lokalnymi. Zakłada się w niej, że 
media są przemysłem specjalizującym się w wytwarzaniu i dystrybucji towa-
rów kulturowych. Jedna z płaszczyzn tejże koncepcji wskazuje, że sukces 
przemysłu medialnego opiera się na wprowadzeniu na rynek jak największej 
liczby produktów i dotarciu do jak największej liczby odbiorców bez względu 
na to, jak produkty te zostaną w rzeczywistości wykorzystane i jakie będą 
tego długofalowe konsekwencje39. O ile koncepcja ta odnosi się do zmian 
kulturowych zaistniałych w wyniku dystrybucji treści – przez co zyskuje 
ona popularność wśród badaczy zajmujących się analizą procesu globaliza-
cji mediów – o tyle ewolucję form programowych w kierunku sprawdzonych 
na rynkach – zarówno europejskich, jak i na rynku amerykańskim – forma-
tów można uznać za jej odmianę. Strategię nadawania wieloplatformowego, 
dążącą do maksymalizacji kanałów dotarcia do odbiorcy z ofertą, można 
uznać za odniesienie do przedstawionej wyżej płaszczyzny koncepcji utowa-
rowienia kultury. W opracowaniu odwołano się ponadto do założeń doty-
czących misji publicznej radiofonii i telewizji jako odmiany – jak przekonuje 
Tomasz Goban-Klas – doktryny dobra wspólnego40.

Podjęta tutaj tematyka dotyczy działania i funkcjonowania instytucji 
medialnej w ramach polityki medialnej. Analizie zostanie poddany rozwój 
oferty programowej oraz współczesna polityka programowa TVP SA, jak 
również zaprezentowany zostanie opis między innymi politycznych i ekono-
micznych uwarunkowań funkcjonowania nadawcy publicznego. Z tego też 
względu opracowanie mieści się w obszarze nauk o mediach.

Zagadnienia poruszane w pracy w niniejszej monografi i zostały podzie-
lone na trzy części tematyczne, w ramach których następuje dalszy podział 
szczegółowy. W pierwszej części omówione zostaną zagadnienia i defi nicje 

38 Tamże.
39 S.J. Baran, D.K. Davis, Teorie…, s. 388.
40 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Inter-

netu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 156.
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związane z procesem programowania i dystrybucją oferty nadawców tele-
wizyjnych. Przybliżone zostaną również elementy procesu programowa-
nia. Ze względu na to, że programowanie w stacji telewizyjnej jest działa-
niem wielopłaszczyznowym i obejmującym wiele aspektów, analiza skupi 
się na audycji jako podstawowym elemencie w procesie programowania oraz
na ewolucji form i gatunków programowych. Wiele miejsca poświęcone będzie 
omówieniu wykorzystania audycji telewizyjnych zarówno w aspekcie teo-
retycznym – jako podstawy do tworzenia przyjmowanych przez nadawców 
telewizyjnych strategii programowych, jak i w aspekcie praktycznym (w for-
mie ramówki programowej) jako fi nalnego etapu strategii programowej sta-
cji telewizyjnej.

Część druga monografi i poświęcona będzie omówieniu zagadnienia 
kształtowania się telewizji w Polsce. Pomimo że okres od początku powsta-
nia, a następnie rozwoju, telewizji w Polsce do przełomu 89’ roku jest w lite-
raturze przedmiotu szeroko omówiony, to ponowne przeanalizowanie go 
w niniejszym opracowaniu jest istotne ze względu na potrzebę przedstawie-
nia całości procesu tworzenia się struktur programowych i organizacyjnych, 
jak również kształtowania się oferty programowej Telewizji Polskiej. Proces 
ten zostanie omówiony w okresie od 1992 do 2015 roku. W tej części pracy 
wiele miejsca poświęcone będzie także omówieniu zasad determinujących 
kształt programu nadawcy publicznego. Wskazane zostaną przyjęte – w pol-
skim ustawodawstwie – rozwiązania formalnoprawne, a także zostaną opi-
sane zmieniające się w ciągu lat wewnętrzne wytyczne samej TVP SA, doty-
czące strategii budowania oferty programowej.

Istotnym elementem w tym procesie jest rola i znaczenie jakości oferty pro-
gramowej. Z tego też względu w pracy zostaną przedstawione próby wypraco-
wania przez TVP SA standardów dotyczących jakości zarówno całego oferowa-
nego programu, jak i poszczególnych audycji. W tej części przedmiotem analizy 
będą również czynniki wpływające na kształt oferty programowej TVP SA. 
Rozważania skoncentrowane zostaną na dwóch zasadniczych obszarach ana-
lizy: na pozyskiwaniu treści – jako czynniku decydującym o możliwości reali-
zowania przez nadawcę publicznego podstawowej funkcji, jaką jest dostarcza-
nie treści programowych, oraz na fi nasowaniu działalności – jako czynniku 
decydującym o utrzymaniu się TVP SA na rynku telewizyjnym. W zakresie 
fi nansowania nadawcy publicznego przedstawione zostaną podejmowane przez 
lata próby zmiany systemu fi nansowania mediów publicznych w Polsce, a także 
zostaną ukazane determinanty zmieniające, w sposób fundamentalny, strate-
gie biznesowe fi nansowania mediów publicznych, z którymi TVP SA będzie 
się musiała zmierzyć w niedalekiej przyszłości. W zakresie pozyskiwania treści 
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w opracowaniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące wieloletnich prób 
stworzenia w Telewizji Polskiej efektywnego systemu producenckiego, ukazana 
zostanie rola TVP SA jako producenta treści, jak również – na podstawie rapor-
tów kontroli dokonanych przez Najwyższą Izbę Kontroli – zostaną wskazane 
błędy TVP w zakresie pozyskiwania audycji od producentów zewnętrznych. 
Poza tym w tej części pracy omówiona zostanie kwestia dotycząca funkcjono-
wania Rad Programowych jako organu mającego – w założeniu – wpływać na 
kształt oferty programowej nadawcy publicznego.

Rozwój systemów dystrybucji treści przez TVP SA stanowi istotę refl eksji 
zawartych w trzeciej części opracowania. Rozpocznie się je od przedstawienia 
stanu zaawansowania rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce jako czyn-
nika determinującego możliwość rozwoju strategii nadawców telewizyjnych, 
przy wykorzystaniu nadawania wieloplatformowego z uwzględnieniem dys-
trybucji treści poprzez transmisję danych. Przedstawione będą także podej-
mowane przez TVP, od początku jej funkcjonowania, działania zmierzające 
do dywersyfi kacji kanałów dotarcia do odbiorcy. Zaprezentowane zostaną 
ponadto działania TVP mające na celu zbudowanie jej przewagi konkuren-
cyjnej w cyfrowej rzeczywistości.

Przyjęty w monografi i schemat analizy na służyć weryfi kacji hipotez i ana-
lizie podjętych problemów badawczych.

W niniejszej publikacji zostanie przedstawiony dorobek polskich i zagra-
nicznych autorów w zakresie koncepcji dotyczących programowania sta-
cji telewizyjnych oraz dystrybucji oferty programowej. Podjęta tutaj tema-
tyka nie była dotychczas na gruncie polskim przedmiotem wielowymiarowej 
analizy. Dostępne publikacje dotyczą poszczególnych zagadnień lub oma-
wiają ich wybrany fragment. Brakuje natomiast publikacji i opracowań, które 
omawiałyby zagadnienia programowania i dystrybucji oferty programowej 
w sposób przekrojowy i – w omawianych w niniejszym opracowaniu obsza-
rach – kompleksowy.

Analiza podjętej tematyki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem 
różnorodnych źródeł wiedzy i informacji. Podjęte studia źródłowe będą się 
opierać na analizie treści i zawartości. Dokonana będzie też kwerenda pol-
skiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu obejmująca publikacje książ-
kowe oraz artykuły tematyczne opublikowane w czasopismach naukowych, 
jak również w materiałach konferencyjnych. Zostanie także przeprowadzona 
wtórna analiza wyników zawartych w raportach z badań naukowych oraz 
raportach wyspecjalizowanych fi rm doradczych i konsultingowych. Ponadto 
zostaną wykorzystane artykuły prasowe oraz liczne źródła elektroniczne doty-
czące omawianego tematu. Zostanie przeprowadzona analiza dokumentów 
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prawnych oraz wewnętrznych dokumentów TVP SA regulujących, określa-
jących i wpływających na kształt programu nadawcy publicznego.

W znacznej części książka będzie się także opierać na analizie danych 
źródłowych i informacjach udostępnionych przez władze TVP SA. Anali-
zie zostaną poddane także, wypracowane przez TVP z biegiem lat, strategie 
programowe oraz strategie działania spółki zarówno w obszarze programo-
wym, jak i w dystrybucji treści. W analizie sięgnięto do metody jakościowej 
opartej na zawartości wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z oso-
bami odpowiedzialnymi za kształtowanie oferty programowej stacji telewi-
zyjnych, a także z przedstawicielami najwyższego szczebla menedżerskiego 
oraz z przedstawicielami regulatora rynku mediów elektronicznych w Pol-
sce. Uzyskano dzięki temu szczegółowe i unikatowe informacje, które zna-
cząco wzbogaciły analizę i pozwoliły na zobrazowanie obecnego stanu rzeczy, 
jak również pozwoliły zrozumieć dotychczasowe oraz planowane działania 
nadawcy publicznego w zakresie programowania i dystrybucji oferty pro-
gramowej.

Pragnę zaznaczyć, ze wszystkie niedociągnięcia i słabości merytoryczne 
książki obciążają wyłącznie jej autorkę.

Chciałabym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania niniejszej monografi i. Dziękuję osobom, które zgodziły 
się na udzielenie wywiadów i podzielenie się swoją unikatową wiedzą, a bez 
których praca ta nie mogłaby powstać w jej obecnym kształcie. Chcę także 
podziękować pracownikom TVP SA pragnącym zachować anonimowość za 
inspirujące dyskusje i wskazanie praktycznego wymiaru podjętych rozważań.

W szczególności pragnę podziękować Profesor Teresie Sasińskiej-Klas 
i Profesorowi Tadeuszowi Kowalskiemu za cenne uwagi oraz naukowe inspira-
cje, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu. Dziękuję rów-
nież Profesorowi Bogusławowi Nierenbergowi oraz Profesor Agnieszce Hess 
za sugestie i wskazówki pomocne w procesie przygotowywania monografi i.

Pragnę również podziękować wszystkim instytucjom, w tym TVP SA 
oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, za udostępnienie dokumen-
tów i materiałów umożliwiających przeprowadzenie przedmiotowej analizy.

Dziękuję mojej Rodzinie za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.
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Rozdzia ł  1

PROGRAMOWANIE

1.1.  PROGRAMOWANIE NADAWCÓW TELEWIZYJNYCH. 
ZAGADNIENIA DEFINICYJNE

Jednym z najważniejszych elementów określających zdolność konkurencyjną 
stacji telewizyjnej jest proces programowania41. Programowanie liniowe, 
wykorzystywane w tradycyjnej telewizji, polega na odtwarzaniu audycji na 
takich samych warunkach względem 24-godzinnego harmonogramu. Jest 
to sprawdzony format, który okazał się sukcesem w promowaniu treści tele-
wizyjnych i wspieraniu odkrywaniu audycji. Kluczowym wyzwaniem dla 
programowania liniowego jest zainteresowanie widza. Kiedy audycja się 
kończy, widz może przestać oglądać telewizję42. Proces ten polega więc na 
podejmowaniu decyzji o tym, jakie audycje i w jakim czasie będą nadawane 
przez stacje, a jego istota sprowadza się do tworzenia takiego układu ramo-
wego, aby stacja w każdym momencie gromadziła największe audytorium43. 
Programowanie jest jednak działaniem, które z jednej strony jest oparte na 
umiejętności efektywnego zarządzania programem, z drugiej natomiast jest 
rozpatrywane w kategorii umiejętności przewidywania zachowań odbiorców. 
Główny cel programowania w mediach sprowadza się więc do maksymalizo-
wania wielkości widowni docelowej, a w rezultacie do przyciągnięcia rekla-
modawców. Jedyną drogą do jego osiągnięcia jest zaspokojenie – poprzez 

41 T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania maso-
wego, Przedsiębiorstwo Handlowe „Tex”, Warszawa 1998, s. 163 i nast.

42 G. Philpott, A. Kattukaran, Raport “TV’s Migration to the Cloud”: Th e Evolution of TV Series, 
Google, Doubleclick 2015, s. 6 i nast., https://www.thinkwithgoogle.com/articles/evolution-of-
-tv-migration-to-the-cloud.html (dostęp: 7.12.2015).

43 T. Kowalski, Media i pieniądze…, s. 163 i nast.
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ofertę – potrzeb i oczekiwań publiczności. W przypadku zatem uniwersal-
nych stacji telewizyjnych programowanie opiera się na uzyskaniu tak wielu 
widzów, jak to tylko możliwe. Reklamodawcy zakładają bowiem, że grupa 
docelowa, do której chcą dotrzeć, będzie wystarczająco dobrze reprezento-
wana w licznej, masowej widowni44. W erze nadawania wieloplatformowego 
nastąpiła modyfi kacja dotychczasowej fi lozofi i programowania nadawców 
telewizyjnych w kierunku dotarcia do szerokiej widowni za pomocą jed-
nej audycji udostępnianej przez wiele platform dostępu, w celu zapewnie-
nia opłacalnych przychodów reklamowych. Model funkcjonowania opiera 
się w tym przypadku z jednej strony na subskrypcji, z drugiej natomiast na 
ukierunkowanej reklamie45.

W obszarze programowania istotną rolę odgrywa proces zarządzania 
programem. Jakkolwiek obszar zarzadzania programem, w ujęciu nauk 
o zarządzaniu, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, to istotne 
wydaje się jego przybliżenie ze względu na całościowe ujęcie procesu pro-
gramowania. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele defi nicji tego 
procesu. Wywodzą się one z teorii zarządzania zbiorem projektów i ule-
gają modyfi kacjom aż do podejścia osadzającego zarządzanie programem 
w obszarze zarządzania zmianą. Eric Russell, na przykład, opisuje zarzą-
dzanie programem jako narzędzie, które wyewoluowało z zarządzania 
projektami, a które pomaga w organizowaniu wielu powiązanych z sobą 
projektów46. Geoff  Reiss stwierdza natomiast, że zarządzanie programem 
jest to skoordynowane zarządzanie portfolio projektów w celu osiągnięcia 
określonych celów biznesowych47. Duncan Ferns, a później również Ser-
gio Pellegrinelli podkreślają korzyści płynące z zarządzania programem. 
Defi niują oni program jako pewne ramy służące grupowaniu projektów 
oraz ogniskowaniu czynności koniecznych do osiągnięcia szeregu istotnych 
korzyści48. Pellegrinelli wnioskuje, że „projektami zarządza się w sposób 
skoordynowany po to, by osiągnąć wspólny cel, albo by uzyskać korzyści, 

44 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
45 E. Sanz, Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: 

European Television in the New Media Landscape, European Commission, Joint Research Centre 
Institute for Prospective Technological Studies, 25277 EN/5, Publications Offi  ce of the European 
Union, Luxembourg 2012, s. 11 i nast.

46 A. Vereecke, E. Pandelaere, D. Deschoolmeester, M. Stevens, A Classifi cation of Development 
Programmes and its Consequences for Programme Management, „International Journal of Ope-
rations & Production Management” 2003, Vol. 23, No. 10, s. 1280 i nast.

47 Tamże.
48 Tamże.
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których nie udałoby się wypracować, gdyby zarządzano nimi osobno”49. 
Brytyjski Offi  ce of Government Commerce podaje podobną defi nicję, lecz 
dodaje do niej pojęcie zarządzania zmianą i strategicznych korzyści osiąga-
nych w ten sposób: „skoordynowane zarządzanie portfolio projektów, które 
zmieniają organizacje, by osiągnąć korzyści o znaczeniu strategicznym“50. 
Pieter M.A.Ribbers i Klaus-Clemens Schoo kładą natomiast jeszcze więk-
szy nacisk na koncepcję procesu zmiany, argumentując, że zarządzanie 
programem stanowi „instancję czuwającą nad procesem transformacji, 
czyli planowaniem, rozwijaniem i wprowadzaniem zmian w organizacji 
oraz infrastrukturze informatycznej, posuwając się po ścieżce wyników 
kierowanej projektami”51.

Podstawowym elementem w procesie programowania jest audycja52. Na 
potrzeby niniejszej monografi i należy poczynić wyjaśnienia natury ter-
minologicznej. W licznych opracowaniach dotyczących funkcjonowania 
nadawców telewizyjnych termin „program” używany jest zarówno w odnie-
sieniu do całościowej oferty, jak i w stosunku do poszczególnych audycji. 
Wynika to chociażby w faktu, że – jak zostało to opisane w Słowniku ter-
minologii medialnej – defi nicja programu w tradycyjnej telewizji może być 
rozpatrywana w szerszym i węższym aspekcie. W węższym rozumieniu pro-
gram telewizyjny defi niowany jest bowiem jako odrębna, zamknięta – pod 
względem treści, formy i przeznaczenia – całość, która stanowi element 
większej całości, a mianowicie ramówki. W szerszym ujęciu program to 
oferta programowa rozumiana jako całościowa propozycja programowa 
stacji telewizyjnej53.

Ustawa o radiofonii i telewizji wprowadza jednak terminologiczne roz-
różnienie pomiędzy powyższymi ujęciami. Ustawodawca, co zaznacza Jacek 
Sobczak, pierwotnie określił, że audycją jest „część programu radiowego 
lub telewizyjnego stanowiąca odrębną całość ze względu na treść, przezna-
czenie lub autorstwo zawartych w niej przekazów”54. Nowelizacja z dnia
31 marca 2000 roku rozszerzyła defi nicję audycji, określając, że jest to „część 
programu telewizyjnego stanowiącego odrębną całość ze względu na treść, 

49 S. Pellegrinelli, Programme Management: Organising Project-Based Change, „International Jour-
nal of Project Management”1997, Vol. 15, No. 3, s. 141 i nast.

50 Tamże.
51 Tamże.
52 G. Philpott, A. Kattukaran, Raport…, s. 6 i nast., https://www.thinkwithgoogle.com/articles/

evolution-of-tv-migration-to-the-cloud.html (dostęp: 7.12.2015).
53 Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 163 i nast.
54 Art. 4 pkt 5 u.r.t., Dz.U. nr 7 poz. 34.
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formę, przeznaczenie lub autorstwo”. Ustawodawca nie wskazał jednak ani 
formy audycji, ani jej charakteru, czasu trwania czy środków wyrazu. Bez 
znaczenia jest także to, czy audycja ma nazwę lub tytuł55. Nowelizacja z dnia 
12 października 2012 roku56 defi niuje już audycję jako „ciąg ruchomych obra-
zów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) (…), stanowiący, ze 
względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stwo-
rzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji 
publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na 
żądanie, zwanym dalej „katalogiem”57.

Program natomiast, w pierwotnym brzemieniu u. o r.t., to uporządko-
wany zestaw audycji telewizyjnych, reklam i innych przekazów, regularnie 
rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy58. Na uwagę wskazuje 
fakt, że w pierwszym tekście ustawy z 1992 roku program określany był jako 
„uporządkowany zestaw audycji”. Dopiero nowelizacja z 31 marca 2000 roku 
rozszerzyła pojęcie programu na „reklamę i inne przekazy”. W opinii J. Sob-
czaka pojęcie innych przekazów, ze względu na swój nieprecyzyjny cha-
rakter, mogło budzić wątpliwości59. Wspomniana wyżej nowelizacja z dnia
12 października 2012 roku wskazuje natomiast, że programem jest uporząd-
kowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, roz-
powszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez 
odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie60. W niniejszej książce sto-
sowana będzie terminologia zgodna z zapisami u.r.t.61

Tworzenie programu jest to natomiast konstruowanie w sposób upo-
rządkowany siatki audycji telewizyjnych. Od tworzenia programu należy 
więc odróżnić tworzenie audycji stanowiącej element programu. Tworzenie 
oferty to przygotowanie oryginalnych materiałów, selekcja, organizacja i for-
matowanie ich w program, co czyni treść łatwiejszą do znalezienia, użycia 

55 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 80 i nast.
56 Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (dalej: u.zm.r.t.), 

art. 4 pkt 2, Dz.U. 2012 poz. 1315.
57 Art. 4 pkt 2 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34. Zob. też: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radio-
fonii i telewizji, Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226; nr 85 poz. 459; nr 112 poz. 654; nr 153 poz. 903; nr 160 
poz. 963; Dz.U. 2012 poz. 1209, 1315).

58 Art. 4 ust. 4 u.r.t.
59 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 81 i nast.
60 Art. 4 pkt 6 u.zm.r.t.
61 W wywiadach poczynionych na potrzeby niniejszej pracy zachowana została oryginalna forma 

wypowiedzi.
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i przejrzenia62. Polski ustawodawca nie wymaga, jak podkreśla J. Sobczak, aby 
program tworzony przez nadawcę składał się wyłącznie z audycji wyprodu-
kowanych przez tego nadawcę. W skład programu mogą bowiem wchodzić 
zarówno audycje stworzone przez nadawcę, jak i przejęte od innych pod-
miotów. Tworzeniem programu jest więc też jego budowanie na audycjach, 
których nadawca nie wytworzył63. Za warunek uznania uporządkowanego 
zestawu audycji za program ustawodawca uznaje regularność rozpowszech-
niania programu. Pod pojęciem regularności nie należy jednak rozumieć 
ani długości, ani częstotliwości emisji. Żądanie ustawodawcy sprowadza 
się jedynie do wymogu nadawania programu o stałych porach, przez ściśle 
określony czas64. Na uwagę zasługuje fakt, że ustawodawca, na podstawie 
nowelizacji z 2011 roku, wprowadził pojęcie odpowiedzialności redakcyjnej 
rozumianej jako sprawowanie rzeczywistej kontroli nad wyborem audycji 
i sposobem ich zestawienia w programie lub w katalogu, z zastrzeżeniem, 
że nie uchybia to zasadom odpowiedzialności prawnej za treść audycji lub 
świadczenie usługi”65.

Ustawodawca, określając pierwotnie nadawcę, stwierdził, w  art. 15 
u. o r.t., że jest to zarówno osoba tworząca, jak i zestawiająca programy, 
a także osoba rozpowszechniająca te programy lub przekazująca je innym 
osobom w celu rozpowszechniania. Pod pojęciem osoby należało rozumieć 
zarówno osobę fi zyczną, jak i prawną. Aby pełnić swoją funkcję, nadawca 
musiał posiadać koncesję, chyba że jako jednostka publicznej radiofonii 
i  telewizji na mocy przepisów u. o r.t. zwolniony był od obowiązku jej 
posiadania, a jego działalność opierała się na fakcie zgłaszania66. Noweliza-
cja u. o r.t. z dnia 25 marca 2011 roku określiła natomiast, że nadawcą jest 
osoba fi zyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy 
i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom 
w celu rozpowszechniania67.

Należy ponadto zauważyć, że ustawa o radiofonii i telewizji nie defi niuje 
terminu „dystrybucja”. Jako pojęcie odnoszące się do zagadnienia udostęp-
niania oferty programowej stosowany jest termin „rozpowszechnianie”. 

62 J. Kreft , Ewolucja…, s. 60.
63 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 77 i nast.
64 Tamże, s. 81 i nast.
65 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych 

ustaw, art. 4 pkt 3, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459.
66 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 77.
67 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych 

ustaw, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459, art. 4 pkt 5.
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Pod pojęciem rozpowszechniania, w  pierwotnym brzmieniu u.  o  r.t., 
rozumieć należało bezprzewodową emisję programu do równoczesnego 
powszechnego odbioru lub wprowadzenie programu do sieci kablowej. 
Rozpowszechnienie programu w drodze bezprzewodowej ustawodawca 
określał mianem „systemy odbioru powszechnego”, a więc dostępnego dla 
nieograniczonej liczby osób68. Nowelizacja u. o r.t. z dnia 25 marca 2011 
roku określiła natomiast, że rozpowszechnianiem jest emisja programu 
drogą bezprzewodową lub przewodową do odbioru przez odbiorców69. 
W niniejszym opracowaniu stosowany będzie termin „dystrybucja”, przy-
jęty w literaturze przedmiotu do określania działań związanych z udo-
stępnianiem, w tym wypadku produktu medialnego, w miejscu i czasie 
odpowiadającym potrzebom odbiorcy.

1.1.1. ELEMENTY PROCESU PROGRAMOWANIA

Wybór przez nadawcę telewizyjnego określonej strategii programowej oraz 
formy zarządzania programem zależy w znacznej mierze od posiadanych 
zasobów w postaci typów programów oraz od celów, które nadawca zamie-
rza osiągnąć. Proces programowania, który stanowi o sukcesie lub porażce 
nadawcy telewizyjnego, jest natomiast działaniem wielopłaszczyznowym, 
składającym się z wielu elementów.

Pierwszym z nich jest wybór audycji, które mają zaspokajać potrzeby 
widzów. W procesie selekcji na wybór audycji wpływa wiele czynników. 
Wśród nich można wymienić: zwyczaje widowni, koszt określonej audycji 
analizowany zarówno jako koszt wytworzenia, jak i koszt zakupu na przy-
kład nowego formatu. Ponadto brana jest pod uwagę kompatybilność danej 
audycji z pozostałą ofertą, zdolności twórcze i organizacyjne, zróżnicowanie 
w odniesieniu do konkurencji, kierunki i mody dotyczące zarówno formy, 
jak i treści programów telewizyjnych oraz nowatorstwo w ofercie programo-
wej. Wiąże się ono przede wszystkim ze skłonnościami określonej stacji do 
podejmowania ryzyka, zarówno fi nansowego, jak i wizerunkowego, w aspek-
cie kształtowania oferty programowej. Działaniem ułatwiającym i wspoma-
gającym proces programowania jest, według S. Pellegrinellego, opracowanie 

68 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 78.
69 Art. 5, pkt. 7, Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz 

niektórychinnych ustaw, Dz.U. nr 85 poz. 459.
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klasyfi kacji audycji70. Proces klasyfi kacji audycji telewizyjnych możliwy jest 
do przeprowadzenia na podstawie kilku kryteriów. Można zatem klasyfi -
kować audycje telewizyjne ze względu na cel, którym kieruje się nadawca, 
emitując określoną treść. Powstaje wówczas podział na audycje, na przykład: 
informacyjne, publicystyczne, edukacyjne czy rozrywkowe. Druga możliwa 
klasyfi kacja może zostać oparta na kryterium formy audycji, czyli sposobu 
jej realizacji decydującego o formie prezentacji. Są to wówczas na przykład: 
audycje artystyczne, fi lmy fabularne, dokumentalne lub animowane, teatr 
radiowy, teatr telewizji, reportaże, felietony, magazyn, wywiady czy dzien-
niki. Kolejna forma klasyfi kacji może być wyodrębniona zgodnie z tematyką, 
czyli z tym, czego audycja głównie dotyczy i co zawiera. Inna klasyfi kacja 
może się opierać na kryterium odbiorców. Wówczas audycje dzielą się na 
kierowane do ogółu publiczności, do dzieci, młodzieży, dorosłych czy też 
do mniejszości etnicznych. Audycje można również klasyfi kować według 
kryterium cykliczności nadawania, są to na przykład audycje jednostkowej 
emisji lub serie. Dodatkowo można wyróżnić kategorię ze względu na: spo-
sób pozyskania audycji (np. produkcja własna, koprodukcja, zakup licencji) 
lub na własność oraz sposób fi nansowania (np. abonament lub sponsoring)71.

Inną klasyfi kację, pomocną w zrozumieniu różnic pomiędzy audycjami 
oraz różnymi podejściami do zarządzania programem, zaproponował S. Pel-
legrinelli. Autor, analizując audycje pod kątem ich wpływu na rozwój i kształt 
oferty programowej nadawcy, dokonał podziału audycji na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanową audycje portfolio. To, w ocenie Pellegrinellego, 
stosunkowo niezależna grupa projektów mających wspólną myśl przewod-
nią, na przykład – utrzymanie lojalności grupy odbiorczej lub też budowa 
przyzwyczajeń i nawyków widzów stacji. Produkcja audycji tego typu opiera 
się na efektywnym wykorzystaniu posiadanych przez nadawcę zasobów, jak 
również na wiedzy i umiejętności nadawcy.

Drugą grupę stanowią audycje „zorientowane na cel”, które umożliwiają, 
zdaniem Pellergrinellego, zarządzanie inicjatywami w ramach istniejącej 
infrastruktury czy rutynowej procedury. Przykładem są tu audycje, których 
celem są chociażby poszerzenie grupy docelowej nadawcy lub oferowanie 
dodatkowej usługi. Audycje tego typu obarczone są określonym poziomem 
niepewności, a konieczność uczenia się jest warunkiem koniecznym do osiąg-
nięcia postępu. Jako przykład autor podaje zastosowanie nowej technologii 
w ramach audycji.

70 Tamże.
71 Słownik terminologii…, s. 163 i nast.
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Trzecia grupa to audycje będące „tętnem” procesów zachodzących 
w ramach systemu, infrastruktury czy organizacji, które umożliwiają rów-
nomierny, postępujący ich rozwój. Do tej grupy należą audycje, które trak-
towane są jako jednostkowe, wyjątkowe projekty. Ich produkcja oraz emisja 
wymaga nowych rozwiązań i kompetencji na poszczególnych etapach ich 
realizacji, co prowadzi do rozwoju wewnątrz organizacji.

W opisie trzech kategorii Pellegrinelli w założeniu opiera swą klasyfi ka-
cję na dwóch wymiarach. Z jednej strony jest to zakres, w jakim projekty 
już istniały w momencie rozpoczęcia audycji. Pellegrinelli argumentuje, że 
w większości defi nicji zarządzania programem „istnienie zespołu czy też 
portfolio projektów jest domyślnym momentem rozpoczęcia audycji“, pod-
czas gdy „badania empiryczne wskazują, że organizacje wykorzystują pro-
jekty również jako mechanizm generujący audycje”. W swojej klasyfi kacji 
autor opisuje, że „audycje portfolio” rozpoczynają się od grupowania sto-
sunkowo niezależnych, istniejących już projektów, a „audycje zorientowane 
na cel”, zdają się odnosić do rozpoczęcia nowych inicjatyw. Podczas analizy 
„audycji zorientowanych na cel” oraz będących „tętnem” ujawnia się drugi 
wymiar. „Audycje zorientowane na cel”, zdaniem Pellegrinellego, mogą być 
wykorzystane w celu osiągnięcia istotnej, na ogół jednorazowej zmiany, nato-
miast „audycje będące tętnem umożliwiają stałą poprawę istniejących syste-
mów, infrastruktury czy nawet procesów biznesowych”72. Opisy te wskazują 
na sposób, w jaki dana audycja ma zmieniać fi rmę. W istocie, oczekiwanym 
wynikiem audycji może być zmiana fi rmy polegająca na wymianie istnie-
jących systemów i procesów, w opozycji do zmiany opartej na modyfi kacji 
oraz usprawnieniu systemów i procesów już istniejących73. Spostrzeżenie to 
doprowadziło Pellegrinellego do sformułowania nowej koncepcji klasyfi ka-
cji audycji, opartej na dwóch następujących wymiarach:

1. Zakres, w jakim projekty już istniały w momencie rozpoczęcia audycji.
2. Zakres spodziewanej zmiany – oczekiwanym rezultatem audycji może 

być modyfi kacja i usprawnienie istniejących systemów i procesów, może 
być nim również wprowadzenie nowych systemów i procesów w celu 
zastąpienia istniejących bądź w celu ich uzupełnienia. W rezultacie 
można wyróżnić cztery różne rodzaje audycji, których klasyfi kacja 
została zaprezentowana w tabeli 1.

72 S. Pellegrinelli, Programme…, s. 141 i nast.
73 Tamże.
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Tabela 1. Klasyfi kacja czterech dystynktywnych typów audycji
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Szeroki A
Grupowanie istniejących pro-
jektów, które modyfi kują/
usprawniają istniejące systemy 
lub procesy

B
Grupowanie istniejących 
projektów, by uzyskać nowe 
systemy lub procesy

Wąski C
Nowe inicjatywy, które mody-
fi kują/usprawniają istniejące 
systemy lub procesy

D
Nowe inicjatywy, które mają 
na celu uzyskanie nowych 
systemów lub procesów

Modyfi kacja/usprawnienie 
istniejących systemów lub 
procesów

Uzyskanie nowych 
systemów lub procesów

Zakres spodziewanej zmiany

Źródło: A. Vereecke, E. Pandelaere, D. Deschoolmeester, M. Stevens, A Classifi cation…, s. 1281.

Audycje typu A określono jako grupę kilku istniejących projektów, z których 
każdy ma na celu zmianę istniejącego biznesu. Projekty te stanowią stosun-
kowo niezależne inicjatywy, zostały opracowane w różnych działach orga-
nizacji i są połączone w ramach nowej audycji. Celem jej jest korzyść pły-
nąca z synergii pomiędzy tymi projektami, związana z faktem, że projekty 
te cechują pewne wspólne cele.

Audycje typu B również rozpoczyna się przez grupowanie kilku istnie-
jących projektów. Jednakże, biorąc pod uwagę zakres zmian, jakie mają być 
uzyskane przez każdy z projektów, ryzyko podążania w kilku zupełnie róż-
nych kierunkach dyktuje potrzebę wcielenia tych projektów w zunifi kowaną 
audycję.

W momencie rozpoczęcia audycji typu C i D w fi rmie nie istnieją pro-
jekty mające realizować określone daną audycją cele. Rozpoczynają się one 
„od zera“, jako nowe inicjatywy. W momencie startu audycji określa się port-
folio projektów, które mają wchodzić w jej skład. Zależnie od oczekiwanych 
wyników audycji klasyfi kujemy ją jako typ C (modyfi kacja/usprawnienie 
istniejących systemów lub procesów) lub D (uzyskanie nowych systemów 
lub procesów)74.

Powracając do rozważań na temat elementów procesu programowania, 
należy wskazać, że drugi obszar tego działania polega na połączeniu audycji 
w spójną ramówkę, czyli układ, który maksymalizuje prawdopodobieństwo 

74 A. Vereecke, E. Pandelaere, D. Deschoolmeester, M. Stevens, A Classifi cation…, s. 1280 i nast.
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ich oglądania przez pożądaną publiczność. Ważne jest ponadto, aby zadbać, by 
w obrębie ramówki następował przepływ widowni z jednej audycji do drugiej.

Trzeci punkt polega na sprzedaży audycji właściwemu odbiorcy. Istotna 
jest tu odpowiednia promocja oferty programowej, aby przyciągnąć uwagę 
widzów na przykład do nowych spektakli czy nowych odcinków serialu75. 
Produkt medialny, w tym wypadku audycja telewizyjna, może kreować pro-
ces komunikacji promocyjnej na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony – jako 
podmiot promocji – inicjuje promowanie i nadaje komunikaty promocyjne. 
W zakres takich działań promocyjnych wchodzi informowanie o sukcesach 
własnych lub mediów/anten wchodzących w skład grupy i wykorzystywanie 
do tego własnych produktów medialnych. Dodatkowo mogą tu być wyko-
rzystywane działania polegające na odsyłaniu widzów w trakcie jednej audy-
cji do oglądania innej, tworzenie konkursów i imprez oraz nagłośnienie ich 
za pomocą własnych środków. Oprócz tego nadawcy mogą kreować uni-
katowe propozycje i rozpowszechniać o nich wiedzę, tworzyć fundacje czy 
też organizować akcje społeczne opatrzone logo medium. Z drugiej nato-
miast strony audycja telewizyjna może występować jako przedmiot promo-
cji. W tym wypadku podlega ona promocji jak typowy towar w postaci pro-
duktu medialnego. Należy więc go nagłośnić, rozpropagować i „sprzedać”. 
Może nim być nowy format audycji czy fi lm.

Stacje telewizyjne mogą budować swoje kampanie promocyjne, opierając 
je na jednym z czterech typów promocji:

 – Autopromocję – w jej ramach mogą być realizowane działania zarówno 
z płaszczyzny podmiotowej, jak i przedmiotowej. Miejscem działań 
promocyjnych są anteny nadawcy.

 – Cross-promocję właścicielską – w jej ramach realizowane są zrównowa-
żone działania z płaszczyzny przedmiotowej i podmiotowej ze względu 
na uzgodnienia pomiędzy redakcjami lub działem marketingu. Miej-
scem działań promocyjnych są anteny należące do jednego właściciela.

 – Promocję zewnętrzną – w jej ramach występuje zwiększony nacisk na 
działania z płaszczyzny podmiotowej. Miejscem działań promocyjnych 
są wyłącznie media spoza grupy właścicielskiej.

 – Promocję mieszaną – w jej ramach następuje jednoczesne wykorzy-
stanie działań z obu płaszczyzn. Miejscem działań promocyjnych są 
zarówno własne anteny nadawcy, jak i media z grupy właścicielskiej 
oraz spoza niej76.

75 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
76 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing medialny, Difi n, Warszawa 2010, s. 63 i nast.
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Czwartym elementem jest ocena wyników i przeprowadzenie ewentual-
nych korekt. Twórcy audycji muszą stale dokonywać oceny wyników swoich 
decyzji. Podstawowymi narzędziami są dane ilościowe (np. ratingi) oraz jakoś-
ciowe (np. analiza zawartości lub opinie o programie). Na ich podstawie doko-
nuje się wstępnej selekcji audycji do emisji oraz ocenia się skuteczność zało-
żeń programowych i, w razie konieczności, dokonuje się zmian w ramówce 
lub też modyfi kuje się przyjęty system promocji audycji. Ponadto elemen-
tami, które mają również wpływ na ewaluację audycji, są aktualne trendy 
w obszarze gatunków telewizyjnych, uwarunkowania technologiczne czy też 
stylistyczne. Istotne są również zasoby archiwalne nadawcy oraz elastyczność 
w obszarze produkcji i kształtowania oferty, a także gotowość odbiorców na 
ewentualne zmiany w dotychczasowej linii programowej nadawcy.

Te złożone procesy decyzyjne związane z doborem, planowaniem i pro-
mocją treści, zmodyfi kowane przez informacje zwrotne płynące od widzów 
przez wskaźniki oceniające audycje, są ostatecznie podstawą do ustalenia 
rzeczywistej wielkości i składu publiczności77.

Proces planowania programu jest obecnie ściśle powiązany z rodzajem 
kanału, przez który treść na być docelowo udostępniana.

Nadrzędnym jednak elementem w procesie programowania jest znajomość 
mocnych lub słabych strony konkurencyjnych stacji. Ze względu bowiem na 
fakt, iż wielkość publiczności telewizyjnej w każdej porze dnia można przewi-
dzieć, a stacja przyciąga widzów kosztem konkurentów, zwracając uwagę na 
mocne lub słabe strony konkurencji – zarówno pod względem ogółu widzów, 
jak i poszczególnych grup demografi cznych – stacja może zaplanować odpo-
wiednie audycje i umiejscowić je w dogodnym czasie. W jednym okresie ist-
nieją dwie podstawowe możliwości działania. Pierwszą jest podjęcie próby 
przyciągnięcia widzów z konkurencyjnych stacji programem trafi ającym do 
podobnej widowni. Drugi sposób polega na zaplanowaniu programu trafi a-
jącego do innej widowni w celu przyciągania tych, których zainteresowania 
nie zostały dotychczas uwzględnione78.

Wybór przez nadawcę telewizyjnego odpowiedniej strategii warunko-
wany jest założeniami dotyczącymi zachowania odbiorców. Można je ująć 
w pięciu zasadniczych grupach. Są to: kompatybilność, tworzenie zwyczajów, 
kontrola przepływu widowni, ochrona zasobów programowych oraz zakres/
rozpiętość zasięgu (ang. breadth of appeal)79.

77 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
78 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic Media Management, Focal Press, Burlington 2006, s. 123.
79 Tamże.
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KOMPATYBILNOŚĆ ROZUMIANA JAKO DOSTOSOWANIE PROGRAMU DO 

TRYBU ŻYCIA WIDZÓW

W strategii budowania ramówek można skorzystać z założenia, że program 
można dostosować do tego, co ludzie robią w całym cyklu ich codziennego 
życia. Programiści mówią o tej strategii w kategoriach pasm, tzw. day parts, 
i szeregowaniu w nich różnych rodzajów audycji dopasowanych do określo-
nej części dnia.

TWORZENIE ZWYCZAJÓW

Strategie kompatybilności mogą osiągnąć jeszcze większy efekt, ponieważ 
widzowie wypracowują nawyki słuchania i oglądania. Audycje cykliczne, 
zaplanowane o tej samej porze, każdego dnia w dni powszednie, mogą stać 
się częścią codziennej rutyny publiczności w zakresie oglądania telewizji. 
Oferta programowa dająca ścisłą przewidywalność ustanawia nawyki, które 
z czasem stają się automatyczne. Mechanizm ten wyzwala efekty szybciej, gdy 
jest wspomagany działaniami promocyjnymi, mającymi uświadomić ludziom 
zarówno ofertę programową jako całość, jak i zakres poszczególnych audycji.

KONTROLA PRZEPŁYWU WIDOWNI

Wykorzystanie tak zwanego przepływu widowni jest wyzwaniem związa-
nym z planowaniem ramówki, które wyrosło wraz z rozpowszechnieniem się 
korzystania z pilotów do telewizorów. Widzowie używają ich do przełącza-
nia się z kanału na kanał i pomiędzy audycjami w celu sprawdzenia oferty. 
Praktykę tę określa się jako przerzucanie kanałów. Jednakże nawet w śro-
dowisku wielokanałowym z dziesiątkami opcji następna audycja w kolejno-
ści może przyciągnąć uwagę widzów poprzedniej. W przerwach w progra-
mie, gdy jedna audycja się kończy, a druga zaczyna, programiści postrzegają 
widownię jako „przepływającą” z jednej audycji do drugiej. Ten „przepływ” 
może się odbywać w jednym z trzech kierunków:

 – przepływ widowni do następnej audycji w ramach własnego kanału;
 – przepływ widowni do kolejnej audycji z innych, konkurencyjnych, 

stacji;
 – odpływ widowni do innych kanałów80.

80 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.; oraz P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic…, 
s. 123 i nast.
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Przykładowe strategie mające na celu sterowanie przepływami widowni 
polegają na przykład na blokowaniu podobnych gatunków programowych 
w sąsiednich przedziałach czasowych, lub też – dla kontrastu – na tworze-
niu tak zwanego counter programming, w którym ramówka oparta jest na 
diametralnie różnych audycjach. Strategia ta ma największe znaczenie dla 
kanałów o małej oglądalności, które starają się kierować przepływem od 
konkurencyjnych kanałów do siebie.

OCHRONA ZASOBÓW PROGRAMOWYCH

Ważnym aspektem w procesie tworzenia programu jest uzyskanie jak naj-
większej efektywności z każdej audycji. Jedną z wykorzystywanych w tym 
celu strategii jest opracowywanie formatów, w których – przy minimalnym 
wykorzystaniu nowego materiału – możliwe jest przygotowanie kolejnego 
odcinka danej serii. Innym rozwiązaniem jest poszukiwanie sposobów 
na (atrakcyjne dla odbiorcy) powtarzanie starych audycji, oparte na tak 
zwanym magazynie audycji. Wiele umów dotyczących określonych audy-
cji czy też fi lmów fabularnych, emitowanych jednocześnie w wielu sta-
cjach, pozwala na ich wielokrotne wykorzystanie w ciągu kilku lat. Takie 
treści mogą być wciąż emitowane obok ostatnio zakupionych produktów. 
Trzecim sposobem jest przyjęcie strategii wieloplatformowej i emitowa-
nie określonej treści na maksymalnie wielu platformach. W przypadku 
najciekawszych audycji widzowie poszukują ponadto dodatkowych, inter-
aktywnych usług. Rolą twórców jest więc zapewnienie tej interakcji oraz 
rozszerzenie możliwych pól kontaktu z audycją na inne media. Nie bez 
znaczenia są tu również możliwości produkcyjne nadawcy. Większość stacji 
produkuje samodzielnie niewiele audycji poza wiadomościami i publicy-
styką. Jednakże stacja z odpowiednim budżetem, wyposażeniem, obiek-
tami technicznymi, kompetentnym personelem produkcyjnym oraz źród-
łami odpowiednich talentów może rozważać produkcję innych rodzajów 
audycji, zwłaszcza w przypadku znacznego zainteresowania publiczności 
i reklamodawców.

ROZPIĘTOŚĆ ZASIĘGU

Niektórzy europejscy nadawcy publiczni przez wiele lat ignorowali „grę licz-
bową”, w wyścigu o oglądalność pozostawiając pole nadawcom komercyj-
nym. To, wydawać by się mogło całkowicie nierealistyczne, podejście ustą-
piło nowemu spojrzeniu na sukces programowania. Nadawcy publiczni coraz 
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częściej przyjmują strategie zmierzające do uzyskania wysokiego, skumulo-
wanego wyniku oglądalności dla poszczególnych audycji, a nie – jak dotych-
czas – na wysokie oceny oferowanych treści. Duża liczba widzów może być 
natomiast osiągnięta jedynie przez odwołanie się w ofercie programowej do 
wielu różnych grup społecznych81.

O sukcesie programowania stanowią także:

DOSTĘPNA PUBLICZNOŚĆ

Publiczność na danym rynku oraz dostępność jej różnych rodzajów w zależ-
ności od pory dnia to główne wyznaczniki wyboru i harmonogramu audycji. 
Sytuacja zupełnie inaczej kształtuje się w dni powszednie, inaczej natomiast 
w weekendy. Teoretycznie w sobotę i niedzielę potencjalnymi widzami są 
wszystkie dzieci i wielu dorosłych. Zakupy, życie towarzyskie i aktywność 
sportowa wpływają jednak na liczbę i rodzaj osób, które mogą swobodnie 
oglądać telewizję w soboty. Ważny jest także charakter wykonywanej przez 
odbiorców pracy. Więcej dorosłych widzów jest dostępnych w środowiskach 
pracowników umysłowych niż wśród pracowników fi zycznych, którzy nie-
rzadko pracują w soboty. W niedziele natomiast – do zakupów, spotkań 
towarzyskich i aktywności sportowej – należy dodać praktyki religijne jako 
alternatywę dla oglądania telewizji.

ZAINTERESOWANIA PUBLICZNOŚCI

Audycje rozrywkowe przyciągają znaczną liczbę widzów. Jeśli publiczność 
jest zainteresowana innego rodzaju treściami na danym rynku lub jeśli sta-
cja jest przekonana, że zainteresowanie takie może być stymulowane, może 
ona chcieć produkować lub kupować audycje odpowiadające takim zainte-
resowaniom.

ZAINTERESOWANIE REKLAMODAWCÓW

Aby odnieść sukces, audycje muszą przyciągnąć zarówno reklamodaw-
ców, jak i odbiorców. Główną grupą docelową dla większości reklamodaw-
ców telewizyjnych są widzowie w wieku od 16 do 49 lat82. Wybór audycji 

81 Tamże.
82 Określenie „grupa komercyjna 16–49 lat” w sprzedaży reklam stosowana jest w Polsce od lat 90. 

minionego wieku. Takie określenie zostało „zaimportowane” na polski rynek medialny z bardziej 
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o niskiej oglądalności lub adresowanych głównie do grup odbiorców, któ-
rymi reklamodawcy nie są zainteresowani, prowadzi do powstawania prob-
lemów fi nansowych.

BUDŻET

Kwoty przeznaczone na produkcję i zakup audycji stanowią ważny czynnik 
warunkujący zawartość ramówki83.

Poniższy model programowania pokazuje – orientacyjnie – w jakim 
wymiarze każdy z  elementów wywiera wpływ na ostateczną wielkość 
widowni. Około 50% udziału w budowaniu ratingu ma dobór odpowied-
nich audycji, 30% zależy od kształtu ramówki, a pozostałe 20% zależy od 
działań promocyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że wielkości te różnią się 
w poszczególnych mediach dla określonych audycji czy nawet są zależne od 
pory dnia oraz momentu w historii mediów84.

Wykres 1. Bazowy model programowania

Źródło: S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 24.

rozwiniętych rynków na samym początku badań telemetrycznych. Grupa ta oznacza odbiorców, 
którzy cechują się dużą siłą nabywczą. „Grupa komercyjna 16–49 lat” jest swego rodzaju walutą, 
w której stacje telewizyjne rozliczają się z rynkiem. Por. B. Goczał, Według domów mediowych 
rozszerzenie grupy komercyjnej do 16–59 jest słuszne, a badanie Nielsen Audience Measurement 
rzetelne, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wedlug-domow-mediowych-rozszerzenie-grupy-
-komercyjnej-do-16-59-jest-sluszne-a-badanie-nielsen-audience-measurement-rzetelne (dostęp: 
6.05.2016); Nadawcy TV: szczegółowa grupa docelowa ważniejsza niż grupa komercyjna 16–59, 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nadawcy-tv-szczegolowa-grupa-docelowa-wazniejsza-
-niz-grupa-komercyjna-16-59/page:1 (dostęp: 6.05.2016); TVP promuje szerszą grupę docelową. 
„16–49 to anachronizm”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-promuje-szersza-grupe-
-docelowa-16-49-to-anachronizm (dostęp: 6.05.2016).

83 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic…, s. 123 i nast.
84 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
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Planowanie programu obejmuje także tworzenie krótko-, średnio- i dłu-
gookresowych planów. Planowanie długookresowe (dotyczące np. półrocza) 
związane jest z charakterem całego programu ramowego poszczególnych 
stacji czy kanałów programowych. Bo planowanie – tygodniowe, a zwłasz-
cza codzienne – wiąże się z charakterem treści zawartych w poszczególnych 
„okienkach” programu ramowego, a także z bieżącymi potrzebami życia 
społecznego, kulturalnego, politycznego i ekonomicznego85. Ponadto plano-
wanie programu pozwala stacji osiągnąć założone cele fi nansowe i progra-
mowe. W stacjach telewizyjnych oznacza to wybór programów i skonstruo-
wanie z nich oferty programowej w postaci ramówki86.

1.1.2. RAMÓWKA

Ramówka, czy też program ramowy, to popularne określenie układu pro-
gramu telewizyjnego, zbiór regularnie nadawanych audycji telewizyjnych87. 
Ułożenie ramówki oraz „wypełnienie” jej pozycji określonymi audycjami 
stanowi ostatni, fi nalny, etap strategii programowej stacji telewizyjnej. 
Udziały w rynku, jak również uzyskane wyniki oglądalności, stanowią 
wyznacznik powodzenia stosowanej strategii lub, długoterminowo, są syg-
nałem do podjęcia działań korygujących.

Układy ramowe służą zatem do realizacji celów krótkoterminowych, 
są wypadkową czasu, kiedy ludzie oglądają telewizję, a zmiany wynikają 
z fl uktuacji powiązanych z wieloma czynnikami (np. pogodą, sezonem 
urlopowym czy świątecznym). Układy ramowe w ujęciu korporacji nie 
mają wpływu na plany strategiczne, ponieważ strategia realizowana jest 
na poziomie trendów rynkowych, czyli na przykład:

(…) poprzez rozwój kanałów tematycznych, rozwój usług interaktywnych, 
profi lowanie źródeł przychodów, obniżanie opłat abonamentowych, niwe-
lowanie spadku przychodów reklamowych, zwiększanie wpływów z licen-
cji i usług interaktywnych. Ramówka w telewizji determinuje powstawanie 
nowości (np. wspomniana strategia oparta na hitach), natomiast w żaden spo-
sób nie zmienia ona strategii. Układy ramowe są zatem decyzjami progra-
mowymi, mają charakter działań operacyjnych, które nie zmieniają strategii. 

85 Zob. Słownik…, s. 179.
86 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic…, s. 105 i nast.
87 Zob. Słownik…, s. 179.
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Specyfi ka układów ramowych wiąże się z dostosowaniem danych audycji do 
wymagań konsumentów88.

Należy zauważyć, że telewizja posiada cztery poziomy ofertowe: segmen-
tację, programy, serie i ramówkę. Segmenty są połączeniem czasu i treści 
w ramach aktualnego programu telewizyjnego, charakteryzują się ciągłością 
postaci i miejsca. Programy są tym, co większość ludzi określa jako trady-
cyjną ofertę telewizyjną. Programy składają się z wielu segmentów. Audy-
cje zawsze stanowią część ramówki, a często stanowią odcinek serii. Serie 
są jedną z najważniejszych zasad strukturyzacji telewizji, które – tak samo 
jak gatunki – ustanawiają wspólne oczekiwania pomiędzy nadawcą, ofertą 
oraz odbiorcą. Ramówki natomiast są ofertą telewizji. Przeważnie są skon-
struowane zgodnie z trybem życia codziennego i ogólnymi preferencjami 
odbiorców89.

Jeśli zatem telewizyjny program składa się z segmentów, elementów do 
zabudowania (czasu, aktywności), to ramówka jest rodzajem architektury 
w tej budowie90. Przewidywalność, którą zapewnia ramówka, to bardzo 
ważny element dla nadawców. Wynika to z kilku zasadniczych elementów. 
Po pierwsze widzowie, niezależnie od dostępu do ogromnej ilości audy-
cji oferowanych w różnej postaci i w różnych źródłach, nadal oczekują, 
że dostępna oferta będzie już gotowa, w postaci na przykład określonej 
ramówki. Widzowie, pomimo iluzorycznej samodzielności i aktywności 
w mediach, spodziewają się uzyskać dostęp do już ustrukturalizowanej 
oferty. Po drugie, należy pamiętać, że audycja telewizyjna jest unikatowym 
produktem, który jest używany do pozyskania uwagi konsumenta. Wówczas 
reklamodawcy mają możliwość przekazania informacji handlowych. Audy-
cja telewizyjna jest zatem produktem, który pomaga w sprzedaży innych 
produktów. Praca nad układem ramówki jest więc tylko pozornie pracą 
na rzecz widza. Głównym klientem mediów jest bowiem reklamodawca, 
bez którego stacje komercyjne straciłyby rację bytu, a nadawca publiczny 
musiałby znacznie ograniczyć swoją ofertę programową91. Układ ramowy 
jest zatem niezwykle pomocny w określeniu, jaki typ reklamy powinien 

88 D.E. Kalisz, Strategie konkurencji. Przypadek rynku telewizyjnego w Polsce, rozprawa doktorska 
napisana pod kier. nauk. dr hab. Marii Aluchny, prof. SGH, Warszawa 2014, s. 242.

89 P.M. Jensen, Television Format Adaptation in a Trans-National Perspective – an Australian and 
Danish Case Study, Aarhus University, Aarhus 2007, http://imv.au.dk/~piamj/TV_Format_Adap-
tation.pdf (dostęp: 10.12.2015).

90 W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 2004, s. 26 i nast.
91 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
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zostać zaprezentowany w sąsiedztwie jakiej audycji. Po trzecie, ramówka 
jest czynnością wytwarzania narracji programu telewizyjnego rozumia-
nego jako niekończący się przepływ audycji. Jak podkreśla Wiesław Godzic, 
patrzenie na telewizję jako na zbiór pojedynczych audycji jest błędem92. Tele-
wizja jest strumieniem, mającym różną prędkość, ułożenie i architekturę, 
a audycja X nadawana o godzinie Y jest zgoła czymś innym, jeśli z jakiś 
powodów ktoś zdecyduje się przedstawić go o godz. Z. Ramówka jest więc 
rodzajem szkieletu architektonicznego, a znaczenia poszczególnych ele-
mentów mogą bardzo się zmieniać w zależności od miejsca zajmowanego 
w strumieniu telewizyjnym.

Współczesna telewizja, jak zaznacza Andrzej Kozieł, oferuje wiele typów 
i wariantów ramówek, a tym samym dość zróżnicowaną ofertę gatunkowo-
-programową93. Inne zestawienia i propozycje typów audycji mają stacje rea-
lizujące „misję”, inne – stacje komercyjne, kanały monotematyczne czy tele-
wizje internetowe. Widzowie oglądają określoną stację (strumień telewizyjny) 
właśnie ze względu na określone lub oczekiwane gatunki. To one stały się, 
w opinii Wiesława Godzica, zasadniczymi przesłankami dla wyboru tego 
właśnie, a nie innego, nadawcy94.

Najważniejszym dokumentem programowym każdej telewizji jest ra-
mówka, czyli tygodniowy układ emisji audycji. Pokazuje ona charakter 
stacji, a jeśli w jednej organizacji jest więcej niż jedna antena – ich rela-
cje wobec siebie. Efektywne budowanie ramówki wymaga natomiast zro-
zumienia własnego oraz stosowanego przez konkurencję wzoru zasięgu, 
rynku i struktury demografi cznej widowni. Ramówka telewizyjna, jak 
podkreśla Anna Jupowicz-Ginalska, podlega wahaniom sezonowym i jest 
nieustannie dostosowywana do potrzeb rynkowych, a także do zachowań 
odbiorców95. Ponadto z uwagi na fakt, że telewizja linearna w swojej spe-
cyfi ce charakteryzuje się największą oglądalnością tylko w określonych 
godzinach, elementem decydującym o sukcesie strategii programowej 
jest znajomość zachowań i nawyków odbiorców. Służą do tego badania 
telemetryczne. To ich wyniki określają trwanie tak zwanej doby teleme-
trycznej (dzielącej się na odpowiednie pasma, tzw. day parts96) w godzi-

92 W. Godzic, Telewizja…, s. 26 i nast.
93 A. Kozieł, Za chwilę dalszy ciąg programu. Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Ofi cyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003
94 W. Godzic, Telewizja…., s. 26 i nast.
95 A. Jupowicz-Ginalska, Marketing…, s. 57.
96 W TVP układ ramowy oparty na pasmach wykrystalizował się pod koniec lat 60. Od tego momentu 

budowę ramówki opierano zarówno na pasmach czasowych, jak i na audycjach. Założenia 
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nach 00:00:00–23:59:5997. Poza tym przy budowie ramówki istotnymi 
elementami, które mogą zadecydować o sukcesie programowania, są na-
stępujące zasady:

 – kierowanie programu do demografi cznie pożądanych odbiorców;
 – wybór odpowiednich audycji dla tej publiczności;
 – oszacowanie uzasadnionych kosztów dla typów audycji i time slots;
 – ocena konkurencji w celu ustalenia strategii budowy ramówki;
 – upewnienie się, że audycja wpisuje się (współgra) z sąsiednimi audy-

cjami;
 – zatrudnienie utalentowanych wykonawców, których lubi publiczność;
 – wynajęcie producentów/reżyserów/autorów z doświadczeniem i udo-

kumentowanymi osiągnięciami;
 – uwzględnienie obowiązującej w danym czasie mody i trendów;
 – naśladowanie podobnych, wysoko ocenianych, audycji98.

dotyczące Programu 1 zakładały, że będzie on emitowany 10–12 godzin dziennie z podziałem 
na cztery pasma. Pasmo poranne rozpoczynano między godziną 8 a 9 rano. Nadawano fi lmy „dla 
drugiej zmiany” oraz audycje edukacyjne dla szkół. Po paśmie porannym następowała przerwa 
w nadawaniu. Emisję wznawiano o godz. 14.25 na kolejne pasmo edukacyjne. Po nim następowała 
kolejna przerwa. Pasmo popołudniowe rozpoczynało się o godz. 16.35 od prezentacji programu 
dnia oraz pierwszego dziesięciominutowego wydania Dziennika Telewizyjnego. Dominowały 
w nim, od poniedziałku do piątku, audycje dla młodych widzów, a w weekendy emitowane były 
fi lmy lub widowiska dla całej rodziny. Czas od 17.30–19.30 wypełniały audycje publicystyczne, 
kulturalne, fi lmy dokumentalne, audycje sportowe i okolicznościowe. Stałymi elementami pasma 
była Dobranocka dla dzieci o godz. 19.20. O 19.30 emitowane było główne wydanie Dziennika 
Telewizyjnego. Pasmo wieczorne rozpoczynało się natomiast o godzinie 20.05, w ramach którego 
nadawany był fi lm fabularny lub spektakl teatru telewizji. Następnie emitowane były audycje pub-
licystyczne z zakresu sportu, kultury lub dotyczące bieżących wydarzeń. Blok kończyło ostatnie 
wydanie Dziennika. Po zakończeniu programu powtarzano bloki edukacyjne z pasma o 14.25. 
Ostateczne uformowanie się stałej ramówki, która w zasadniczym kształcie obowiązywała przez 
następne lata, nastąpiło natomiast w drugiej połowie lat 70. Program 1 w dni powszednie nada-
wał około 16–18 godzin dziennie i podzielony był na pasma czasowo-tematyczne. Pasmo edu-
kacyjne realizowano w godzinach od 6.30 do 16.30. Emitowane były w nim audycje edukacyjne 
i oświatowe, pogrupowane w bloki o stałych porach emisji, obejmujące zarówno audycje szkolne, 
jak i popularnonaukowe. Pasmo popołudniowe rozpoczynało się o godz. 16.30 i trwało do 19.00. 
O tej porze nadawane były cykliczne audycje dla dzieci i młodzieży, a po nich publicystyka. Pasmo 
o największej oglądalności trwało od 19.00 do 22.00. Znajdowały się w nim: audycja dla dzieci, 
po nim emitowano propagandowy materiał publicystyczny, następnie Wieczór z Dziennikiem, 
a na koniec fi lm fabularny lub Teatr Telewizji. Pasmo wieczorne rozpoczynało się około godziny 
22.00. Poświęcone było głównie publicystyce, przede wszystkim kulturalnej i międzynarodowej. 
Por. K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 62 i nast.

97 D.E. Kalisz, Strategie…, s. 242.
98 Por. S.T. Eastman, D.E. Ferguson, Media…, s. 5 i nast.
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Trzy dekady temu Philip F. von Landau, wiceprezes i dyrektor generalny 
korporacji Marketron Inc., przedstawił dziesięć podstawowych zasad pla-
nowania ramówki. Pomimo zmian w nawykach widowni, wynikających 
z ogromnego wzrostu liczby oferowanych do oglądania programów oraz 
wpływu pilota telewizyjnego, racjonalne stosowanie tych zasad wciąż może 
prowadzić do pomyślnego planowania ramówki.

1. Atakuj tam, gdzie udziały publiczności są równo podzielone. O wiele 
łatwiej jest zabrać trochę publiczności każdej z kilku stacji niż wielu 
odbiorców dominującemu nadawcy.

2. Buduj w obie strony, korzystając z mocnej audycji. Wykorzystaj 
wcześniejsze włączenie przez widzów odbiorników na interesującą ich 
audycję. Dzięki temu zyskasz widzów dla wcześniejszej audycji. Późne 
wyłączenie przez widzów odbiorników lub przełączenie ich na inny 
kanał pozwoli osiągnąć ten sam rezultat dla kolejnej audycji. Wynika 
to z zasady, że łatwiej jest utrzymać widownię, niż ją zbudować.

3. Twórz sekwencje audycji pod względem demografi cznym. Nie wymu-
szaj niepotrzebnej zmiany w strukturze odbiorczej.

4. Jeśli wymagana jest zmiana odbiorcy, przeprowadzaj ją etapami. 
Kiedy zmiana podyktowana jest dostępną publicznością, należy jej 
dokonać za pomocą takiego rodzaju audycji, która utrzyma jak naj-
większą część poprzedniej publiczności, a nie poprzez próbę całkowi-
tej zmiany odbiorcy demografi cznego.

5. Umieszczaj „nowe” audycje w okresach największej oglądalności. 
Sprowadza się to do darmowej promocji audycji poprzez przypadkowy 
kontakt widza z oferowaną nowością. Wyłączając odbiorniki, ludzie 
zasadniczo pozostawiają je na ostatnio używanej stacji, dlatego też 
w okresach wzmożonego (wzrastającego) wykorzystania odbiorników 
znaczna liczba osób może więc przypadkowo zetknąć się z nowym 
widowiskiem.

6. Utrzymuj „zwycięską” audycję na jej bieżącej pozycji. Należy brać 
pod uwagę zmiany w obrębie konkurencji. Jeśli ludzie mają w zwyczaju 
odnajdywanie popularnej audycji w danym czasie, to przenosząc ją na 
inne pory emisji, ryzykuje się utratę publiczności.

7. Korzystaj z kontrpropozycji audycji, aby oferować widzom roz-
sądną alternatywę dla innych treści. Na ogół lepiej jest zaoferować 
coś innego niż tylko kolejną wersję audycji już emitowanych przez 
konkurencję.

8. Adresuj audycje do tych osób, które są dostępne. Popełnia się tu 
wiele błędów, uwzględniając kwestie wieku/płci wszystkich odbiorców 

Swierczynska_2 łamanie.indd   42 2017-05-11   13:15:41



Programowanie 43

korzystających z telewizji. Tak naprawdę dla większości audycji nada-
wanych w poszczególnych stacjach dostępna jest tylko ta publiczność, 
która pozostaje po tym, jak najpopularniejsza audycja zadysponuje 
swoim udziałem.

9. Dokonując zakupu, zawsze rozważaj, jak by to było, gdybyś ofero-
waną audycję miał przeciwko sobie. Może być ona warta niewielkiej, 
wejściowej straty pieniężnej, która będzie niczym w porównaniu z dużą 
stratą, którą przedmiotowa audycja może spowodować, jeśli zostanie 
wykorzystana przeciwko obecnym aktywom.

10.  Nigdy nie zamieszczaj drogich audycji w czasie o niskiej oglądalności 
lub niskim potencjale przychodów. Audycja powinna być wyemito-
wana w czasie umożliwiającym obejrzenie jej przez zainteresowanych 
widzów (w celu maksymalizacji widowni)99.

Budując ramówkę, nadawca telewizyjny, oprócz powyższych zasad musi 
także brać pod uwagę własne zdolności do produkcji lub zakupu audycji cie-
szących się uznaniem widzów100. Wszystkie te elementy wpływają na rodzaj 
przyjętej przez stację telewizyjną strategii programowej.

1.1.3. STRATEGIE PROGRAMOWE

Termin „strategia” może być defi niowany, a następnie badany, z dwóch 
różnych punktów widzenia: „procesu” i „zawartości” – czyli tego, „jak” 
strategia jest formułowana i wdrażana oraz „co” w sobie zawiera. Strate-
gia łącząca obydwa punkty widzenia obejmuje spektrum decyzji i działań 
fi rmy, które są podejmowane przy realizacji strategicznych misji i celów 
poprzez efektywne wykorzystanie zasobów i umiejętności, biorąc pod 
uwagę sposobności i zagrożenia w środowisku rynkowym101. Celem nad-
rzędnym na rynku medialnym, jak wskazuje Maciej Mrozowski, jest sku-
pienie i utrzymanie uwagi pożądanego (pod względem wielkości i składu) 
audytorium. Rynkiem medialnym rządzi bowiem zasada: im atrakcyj-
niejszy program, tym liczniejsze i atrakcyjniejsze dla reklamodawców 
audytorium. Istota działania nadawców telewizyjnych sprowadza się więc, 
między innymi, do oferowania odbiorcom możliwie najatrakcyjniejszego 

99 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic…, s. 105 i nast.
100 Tamże.
101 S.M. Chan-Olmsted, Competitive…, s. 9 i nast.
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przekazu102. Przekaz oferowany przez nadawców telewizyjnych składa 
się z poszczególnych audycji. Jednakże, jak zaznacza Tadeusz Kowalski, 
indywidualne dobra medialne, w tym audycje telewizyjne, zyskują dodat-
kową wartość poprzez kontekst, w jakim pojawiają się na rynku. Zesta-
wienie zawartości medialnej, a zatem i tworzenie ramówki, stanowi jedną 
z najważniejszych kompetencji nadawców telewizyjnych. W tym procesie 
dokonuje się, jak zaznacza autor, transformacja części składowych – audy-
cji – w pewną zamkniętą całość o wartości i właściwościach większych 
niż prosta suma składających się na nią części. Ostatecznym natomiast 
efektem jest stworzenie przez nadawcę układu ramowego programu tele-
wizyjnego103. Strategie stosowane w toku budowy ramówki, przyjmowane 
przez poszczególnych nadawców, mogą przybierać różne formy i opierać 
się na odmiennych założeniach.

Programowanie oparte na przepływach audytoriów (ang. lead-in) odbywa 
się na podstawie pomiaru oglądalności stacji, z uwzględnieniem takich ele-
mentów, jak sezonowość, wahania tygodniowe i dzienne. Istotą tej strategii 
jest taki układ programu, aby nie nastąpiło przerwanie kontaktu z kanałem, 
to znaczy aby widzowie oglądali kolejne audycje. Rzeczywistym zaś celem 
jest utrzymanie jak najdłuższego kontaktu z widzami w celu maksymaliza-
cji kontaktu z ofertą reklamową.

Programowanie uzupełniające (ang. counter programming), zwane kontr-
propozycją, polega na oferowaniu w danym czasie audycji dla innego audyto-
rium, niż czyni to konkurencja lub inne anteny tego samego nadawcy. Istotą 
tej strategii jest obsługa innego segmentu rynku co wymaga dobrej znajo-
mości audytorium konkurencji.

Programowanie konkurencyjne, zwane „bezpośrednią konfrontacją”, polega 
na oferowaniu w tym samym czasie tego, co stacje mają najlepszego w ofer-
cie. Istotą tej strategii jest zawładnięcie częścią audytorium najsilniejszego 
konkurenta104.

102 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2001, s. 169.

103 T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 71 
i nast.

104 Tamże, s. 163 i nast.
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Programowanie ryzykowne, niekiedy określane jako strategia akrobaty lub 
kaskadera (ang. stunting) polega na próbie zmiany przyzwyczajeń odbiorców, 
skłonieniu ich do odejścia od dotychczasowych schematów oglądania, przy-
ciągnięcia ich uwagi do nowych audycji.

Programowanie punktowe, określane jako strategia pola namiotowego (ang. 
tentpoling), polega na umieszczaniu audycji o ustalonej i dobrej pozycji ryn-
kowej pomiędzy dwoma audycjami o słabszej pozycji. Nadawca oczekuje, że 
nastąpi wzrost oglądalności słabszych audycji zarówno przed, jak i po emi-
sji tej renomowanej.

Strategia hamakowania (ang. hammocking) jest odwrotnością programowa-
nia punktowego. Polega na umieszczeniu przede wszystkim nowych audy-
cji albo takich, które nie mają satysfakcjonującej nadawcy pozycji pomiędzy 
dwoma audycjami o ustalonej, dobrej pozycji, w nadziei, że dobre sąsiedztwo 
zwiększy lub zapewni pożądaną oglądalność105.

Programowanie pionowe, tak zwane blokowanie lub stogu (ang. stacking), 
polega na planowaniu obok siebie audycji o podobnym profi lu czy gatunku 
lub układanie ramówki w taki sposób, by audycje następujące bezpośrednio 
po sobie miały zbliżony do siebie charakter. Planowanie kilku audycji adre-
sowanych do podobnej publiczności jeden po drugim trwa zwykle przez dwie 
godziny lub więcej. Ideą takiego programowania jest zatrzymanie widzów 
oraz pobudzenie przepływu widzów106.

Programowanie poziome, oparte na pasmach, polega na planowaniu serii 
audycji o tej samej porze każdego dnia, zwykle od poniedziałku do piątku. 
Praktyka ta sprzyja tworzeniu się przyzwyczajeń publiczności. Jeśli jednak 
audycja nie przyciągnie znacznej publiczności, strategia ta może przynieść 
odwrotny skutek, ponieważ każdego dnia stacja będzie doznawać porażki. 
W przypadku seriali wyświetlanych przez wiele stacji strategia ta jest wska-
zana tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca liczba odcinków, które mogą 
zostać zaplanowane na okres przynajmniej kilku miesięcy.

105 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 230.

106 J. Beliczyński, Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce [w:] Strategie zarządzania orga-
nizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, T. Małkus, Mfi les.pl, Kraków 2014, 
s. 90 i nast.

Swierczynska_2 łamanie.indd   45 2017-05-11   13:15:41



Rozdział 146

Szachownica polega na emisji innej serii audycji każdego dnia w tym samym 
okresie. Strategia ta ma kilka wad. Jest ona kosztowna, ponieważ stacja może 
być zmuszona do zakupienia aż pięciu różnych serii. Trudno je promować. 
Wreszcie nie pozwala ona stacji na wykorzystanie elementu przyzwyczaje-
nia publiczności107.

Wybór przez nadawców określonej strategii podyktowany jest zazwyczaj 
wieloma czynnikami wpływającymi na ich funkcjonowanie, pochodzą-
cymi zarówno z samej organizacji, jak i z otoczenia. Świadomość własnych 
zdolności oraz ograniczeń, jak również umiejętność właściwej identyfi kacji 
i oceny procesów rynkowych leżą u podstaw właściwego wyboru strategii 
programowej. Nie bez znaczenia jest, na co zwraca uwagę Tadeusz Kowal-
ski, umiejętność czerpania przez organizację ze swojego know-how, czyli 
wiedzy opartej na doświadczeniach, eksperymentach, zdolnościach anali-
zowania skutków własnego postępowania i wyciągania wniosków z sukce-
sów i porażek108.

1.2. KLUCZOWE DETERMINANTY PROGRAMOWANIA

1.2.1. GATUNKI I FORMATY TELEWIZYJNE

Podejmując się próby zdefi niowania gatunków telewizyjnych, należy, za 
Andrzejem Koziełem, stwierdzić, że termin ten można rozumieć jako stoso-
waną powtarzalnie strukturę tworzywa, formy i treści, zabudowaną według 
określonych reguł, zgodnych z normą lub wzorcem gatunkowym, pozwa-
lającym odbiorcy odczytać zarówno intencje autorów, jak i cel przekazu109. 
Można także spojrzeć na gatunki przez pryzmat norm kulturowych. Pomimo 
że takie ujęcie odnosi się do gatunków in gremio, to zastosowanie ich do 
gatunków telewizyjnych wydaje się o tyle uzasadnione, że to właśnie przekaz 
telewizyjny wciąż jeszcze wytycza kierunki zmian norm i wartości kulturo-
wych. Posługując się przedstawionym wyżej ujęciem, gatunki telewizyjne 
można również zdefi niować jako zakodowany zbiór formuł i konwencji, 
które zawierają kulturowo przyjęte i akceptowane rozwiązania. Wówczas, 

107 P.K. Pringle, M.F. Starr, Electronic…, s. 105 i nast.
108 T. Kowalski, Zarządzanie…, s. 72.
109 A. Kozieł, O gatunkach i formatach telewizyjnych [w:] E-gatunki. „Dziennikarz w nowej przestrzeni 

komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 237 i nast.
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po ustanowieniu ich w systemie medialnym i społecznym, poszczególne 
gatunki określają podstawowe warunki produkcji kulturowej i kryteria 
odbioru przekazu110.

Niezależnie jednak od przyjętej defi nicji, omawiając gatunki telewizyjne, 
należy wskazać na ich paradoksalną naturę. Gatunki podlegają bowiem nie-
ustannej ewolucji, wskutek czego opierają się utrwalonym kategoryzacjom. 
W opinii A. Kozieła ta zmienność – przy zachowaniu podstawowych cechy 
norm – polega na odchodzeniu od pierwotnego wzorca111. Wiesław Godzic 
twierdzi, że zmienność ta wydaje się naturalną konsekwencją istoty samej 
telewizji, polegającej właśnie na dynamice i ciągłej, wielowymiarowej ewolu-
cji. Jak zauważa autor, badanie telewizji to w rzeczywistości badanie kultury 
i tworzącego ją społeczeństwa, musi więc ono być zorientowane na zmien-
ność i ciągłość. Musi być ponadto takim badaniem, które uzna, że gatunek 
jest interpretacyjnym fi ltrem, przez który (a nigdy – poza nim i bez niego) 
telewidz może wyprodukować znaczenie danego fragmentu tekstu telewi-
zyjnego. Wskazane wyżej założenie zmienności i wielowymiarowej ewolucji 
telewizji powoduje zatem, że próba statycznego opisania gatunków jako pod-
stawowych elementów jej ustrukturyzowania wydaje się błędna112. Koniecz-
ność dynamicznego podejścia do analizy gatunków telewizyjnych wynika 
także z ich wielopłaszczyznowości.

Pia Majbritt Jensen, dowodzi, że gatunki telewizyjne usytuowane są na 
trzech poziomach. Po pierwsze, gatunek telewizyjny to szereg cech wspól-
nych dla grupy tekstów telewizyjnych, najczęściej audycji telewizyjnych 
w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale również dla reklamy produktów 
lub przygotowywanych audycji. Po drugie, gatunek telewizyjny stanowi 
zbiór oczekiwań i wytycznych zarówno dla publiczności, jak i dla przemysłu. 
Po trzecie, gatunki telewizyjne są kategoriami marketingu i sprzedaży sto-
sowanymi przez przemysł telewizyjny113. Każda z wyszczególnionych płasz-
czyzn wymaga innej metodologii badawczej oraz rozpatrywania gatunku 
w innym kontekście poznawczym. Między innymi z tego też wzglądu współ-
czesne badania nad gatunkami telewizyjnymi odchodzą od ich dotychcza-
sowego, „statycznego” pojmowania w kierunku ujmowania procesu badaw-
czego jako dynamicznego i wielowymiarowego działania. Jerzy Uszyński 

110 A.A. Berger, Television Genres. Encyclopedia Article, „Culture Studies”, http://culturestudies.
pbworks.com (dostęp: 5.03.2016).

111 A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
112 W. Godzic, Telewizja…, s. 19 i nast.
113 P.M. Jensen, Television…, s. 105 i nast.
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twierdzi, że rodzaje gatunków telewizyjnych współcześnie należy trakto-
wać nie jako szufl adki, do których można włożyć rozmaite pojęcia gatun-
kowe (co jest klasycznym zabiegiem typologicznym), lecz raczej – wzorem 
współczesnej fi zyki – jako pięć współrzędnych czy też pięć centrów gra-
witacyjnych w wyimaginowanej przestrzeni genologicznej, które z róż-
nym natężeniem oddziałują na telewizyjny przekaz i kształtują zawartość 
gatunkowych pojęć. Autor kładzie nacisk na obszary rejestracji, narracji, 
widowiska, przekazu retorycznego i przekazu perswazyjnego114. Takie uję-
cie zagadnienia umożliwia badanie gatunków telewizyjnych z uwzględnie-
niem ich dynamicznego charakteru, jak również pozwala na rozszerzenie 
analizy o gatunki istniejące na pograniczu różnych rodzajów czy też o pro-
dukcje transgatunkowe.

EWOLUCJA TELEWIZYJNYCH GATUNKÓW PROGRAMOWYCH

Dokonując próby omówienia współczesnych gatunków telewizyjnych, należy 
zacząć od przybliżenia dotychczasowych rezultatów badań w tym obsza-
rze. Badania nad gatunkiem telewizyjnym, według W. Godzica, w sposób 
usystematyzowany rozpoczęły się w połowie lat 80. XX wieku115. Od tego 
okresu ich analiza zmieniała się wraz ze ewolucją samych gatunków. Bada-
nia musiały, na przestrzeni lat, cechować się znaczną dynamiką z uwagi na 
fakt, że gatunki telewizyjne, w zasadzie od momentu powstania, ulegały 
stałym przeobrażeniom i rozwojowi. W procesie tym A. Kozieł wyodręb-
nił kilka etapów. W pierwszym gatunki telewizyjne powstawały w wyniku 
przystosowania się klasycznych gatunków prasowych lub radiowych, a także 
gatunków z innych dziedzin twórczości (takich jak fi lm, teatr, sztuka estra-
dowa itp.) do specyfi ki i możliwości telewizyjnego obrazowania. W dru-
gim etapie nastąpiła próba łączenia struktur i cech gatunkowych z róż-
nych obszarów twórczości, które dostosowano do konwencji telewizyjnej. 
W rezultacie powstały gatunki stricte telewizyjne, o synkretycznym cha-
rakterze (pierwowzory talk-show, teleturnieje telewizyjne). Już wtedy two-
rzyły się wzorce (formaty), które kopiowano i modyfi kowano, nadając im 
narodowy charakter. Ostatni z wyszczególnionych przez A. Kozieła etapów 
ewolucji gatunków telewizyjnych spowodowany jest globalną standaryzacją 
wzorców kultury popularnej, a także konkurencją w całej „mediosferze”, 

114 J. Uszyński, Genologia telewizyjna [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, 
Universitas, wyd. 4 zmien. i rozszerz., Kraków 2008, s. 281 i nast.

115 W. Godzic, Telewizja…, s. 19 i nast.
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presją reklamodawców i racjonalizowaniem kosztów programów telewi-
zyjnych. Procesy te sprzyjają próbom transmutowania nowych i stosowa-
nych wcześniej struktur formalnych w formaty. Są one, jak na razie, ostat-
nim ogniwem ewolucji form telewizyjnych. Ostatni etap charakteryzuje się 
także swoistą różnorodnością. Andrzej Kozieł wskazuje bowiem, że współ-
cześnie w ofercie nadawców telewizyjnych – obok, w zasadzie sporadycznie 
występujących, czystych gatunków telewizyjnych – prezentowane są gatunki 
i formaty telewizyjne zarówno te adaptowane z kanonu klasycznego dzien-
nikarstwa na potrzeby telewizji, wytworzone lub zmodyfi kowane za pomocą 
środków warsztatu telewizyjnego, jak i te zapożyczone z innych dziedzin 
twórczości116. Jest to więc okres dynamicznej i wieloaspektowej hybrydy-
zacji gatunków, czyli łączenia się cech różnych gatunków w obrębie jednej 
audycji telewizyjnej117. Ponadto, jak zauważa A. Kozieł, ewolucja gatunków 
telewizyjnych wynikała także z uwarunkowań historycznych zmieniającej 
się na przestrzeni lat roli i funkcji telewizji, z szeroko pojętych zmian tech-
nologicznych, ale też z uwarunkowań kulturowych, społecznych i bizneso-
wych118. Na szczególną uwagę zasługują tu przede wszystkim zmiany tech-
nologiczne. Należy je w tym wypadku rozpatrywać zarówno z perspektywy 
rozwoju możliwości i technologii produkcyjnych, jak i w aspekcie różnorod-
ności form rozpowszechniania na „wieloekranowym” rynku medialnym. 
Kolejnym, niezwykle ważnym, czynnikiem są zmiany kulturowe, a zwłasz-
cza zachodzące zjawisko dyfuzji kulturowej. Dzięki niej nastąpiło z jednej 
strony rozszerzanie zawartości gatunków telewizyjnych, z drugiej natomiast 
rozpoczął się proces swoistej unifi kacji gatunków. W rezultacie nastąpiły 
zasadnicze zmiany zarówno w treści, jak i w zawartości poszczególnych 
gatunków. Zjawisko to, zapoczątkowane w ewolucji gatunków telewizyj-
nych, stało się również podstawą do powstania transnarodowych forma-
tów programowych, realizowanych i rozpowszechnianych w obrębie okreś-
lonych kręgów kulturowych bez konieczności dostosowywania zawarto-
ści do potrzeb widzów w poszczególnych krajach. Trzeci istotny wpływ na 
kształt i zawartość gatunków mają także sami widzowie, którzy są osta-
tecznymi odbiorcami i recenzentami gatunków. Trzeba jednak pamiętać, 
że zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie czasu w społeczeństwie 
jako całości – a zatem i wśród widzów – zachodzą zmiany o charakterze 

116 A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
117 E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2007, 

s. 318–319.
118 A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
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strukturalnym. W efekcie zmieniają się również oczekiwania odbiorców. 
Widzowie stają się coraz bardziej wyrafi nowani i, dzięki doświadczeniu 
wynikającemu z oglądania produkcji należących do określonego gatunku, 
są coraz lepiej zaznajomieni z kodem i konwencją gatunku. Dzięki rozwija-
jącej się technologii i powstaniu wielu formalnych i nieformalnych kanałów 
informacji zwrotnej widzowie mają możliwość wyrażania swoich ocen oraz 
oczekiwań co do obecnego i przyszłego kształtu audycji danego gatunku. 
Takie spostrzeżenie prowadzi natomiast do kolejnego wniosku, że zarówno 
fi rmy producenckie, jak i szeroko pojmowani twórcy poszczególnych audy-
cji mogą – poprzez łamanie konwencji, wybitne kreacje czy niekonwencjo-
nalne pomysły – wpływać na rozwój i ewolucję gatunku. Nie bez znaczenia 
są również zmiany w prawodawstwie, które, chociażby dzięki konieczno-
ści dostosowania rozwiązań krajowych do norm europejskich, wyznaczają 
nowe ramy i standardy dla twórców.

Powracając jednak do samych badań nad gatunkami telewizyjnym, 
trzeba, za Jerzym Uszyńskim, podkreślić, że o ile nie brakuje refl eksji nad 
naturą poszczególnych, najbardziej popularnych gatunków, takich jak: talk-
-show, dziennik telewizyjny, telenowela, sitcom czy teleturniej, o tyle próby 
usystematyzowania całego obszaru sprawiają obecnie większy kłopot. Ani 
pomysły przeniesione z teorii fi lmu, ani z obszaru literaturoznawstwa czy 
wreszcie prasoznawstwa nie przynoszą satysfakcjonujących efektów. Zresztą 
próby takie mają, w opinii J. Uszyńskiego, charakter fragmentaryczny i zwy-
kle odnoszą się tylko do wybranego, akurat najlepiej znanego teoretykowi, 
obszaru119. Podobnie krytyczny stosunek do próby sklasyfi kowania audycji 
w ujęciu „statycznym” wyraził A. Kozieł. Według niego nie stosuje się już 
podziału na telewizję faktów i telewizję fi kcji, ponieważ zbyt często mamy 
do czynienia z produkcjami łączącymi narracyjnie i dramaturgicznie te 
dwie rzeczywistości. Także typologia wykorzystująca tak zwane źródło emi-
sji oraz technologię produkcji telewizyjnej – dzielącej przekaz na mecha-
niczny (emisja fi lmu), reprodukcyjny (transmisja w czasie rzeczywistym) 
i kreacyjny – nie wytrzymuje próby czasu. Badania i klasyfi kacje oferty pro-
gramowej zgodnie z kryterium funkcji i celów przekazu wydają się nato-
miast, zdaniem A. Kozieła, zbyt ogólne i pozbawione waloru porządku-
jącego. W opinii tego autora podziały audycji telewizyjnych tylko według 
treści bywają nieostre, czasami bezcelowe, a w połączeniach z kryteriami 
podstawowymi są metodologicznie błędne, prowadzą bowiem do mieszania 

119 J. Uszyński, Genologia…, s. 281 i nast.
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się dwóch odrębnych porządków120. Z podejściem tym zgadzał się także 
Zbigniew Bauer, wskazując, że słusznie zaniechano metody opisywania 
gatunków „medialnych” czy „dziennikarskich” (a nie są to przecież pojęcia 
tożsame) przy użyciu narzędzi stricte literaturoznawczych, choć niektóre 
z tych narzędzi – jak na przykład kategorie narracji, fi kcji, bohatera, opisu, 
różnych postaci i funkcji dialogu, tekstu, intertekstualności, konstrukcji 
tożsamości – są i tutaj przydatne. Wszystkie bowiem pozwalają konstruo-
wać gatunki jako swoiste kategorie i klasy, jednak w zasadzie tylko po to, 
by zaraz opisywać „odmiany”, „odstępstwa” czy wyjątki od tych klas. Zda-
niem Z. Bauera większe konsekwencje dla precyzyjnego opisu gatunków 
medialnych pociąga za sobą zniesienie istotności podziału na „informację” 
i „publicystykę”, odpowiadającego ideałowi dobrego dziennikarstwa, to zna-
czy zasadzie oddzielania faktów od komentarzy i opinii. Podział ten utrzy-
muje się w rozmaitych opracowaniach dotyczących dziennikarskiej genolo-
gii bardziej siłą tradycji niż na podstawie najnowszych przekazów i tekstów 
medialnych. Ta zmieniona sytuacja sprawia, że teksty informacyjne i publi-
cystyczne klasyfi kuje się tak nie ze względu na ich szczególne cechy struktu-
ralne, lecz ze względu na dominującą funkcję (faktografi a lub interpretacja 
rzeczywistości), co współcześnie tworzy kategoryzację stricte teoretyczną121.

Obecnie natomiast, jak zaznacza W.  Godzic, tendencją dominującą 
w praktyce telewizyjnej jest odwrót od tradycyjnie pojmowanych gatun-
ków122. Dzieje się tak między innymi z uwagi na coraz częstsze występo-
wanie gatunków istniejących na pograniczu różnych rodzajów, audycje 
wykorzystujące mieszane strategie komunikacyjne – co zresztą wydaje się 
zgodne z heterogeniczną naturą samej telewizji123. Dlatego też propozycja 
W. Godzica, by „pod pojęciem gatunku rozumieć szczególny stosunek pub-
liczności do konkretnego tekstu telewizyjnego lub w miarę spójnej ich grupy”, 
wydaje się zasadna. Byłby to, odnajdywany pod pojęciem gatunku, zespół 
projekcji–identyfi kacji opisywany między innymi przez Edgara Morina 
i komentatorów jego teorii124. Konsekwencją zaś takiego rozumienia jest 
przekonanie, że pojęcie gatunku reguluje odbiorcze wyobrażenia o tekś-
cie – widzowie co innego postrzegają w literalnie tym samym fragmencie 
tekstu wtedy, gdy zakwalifi kują go na jakiejś podstawie do tego a nie innego 

120 A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
121 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Universitas, Kraków 

2009, s. 329 i nast.
122 W. Godzic, Telewizja…, s. 19 i nast.
123 J. Uszyński, Genologia…, s. 281 i nast.
124 Z. Bauer, Dziennikarstwo…, s. 329 i nast.
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gatunku125. Tendencję do „krzyżowania się” czy też mieszania się gatun-
ków medialnych (i literackich również) próbowano opisać przez podziały 
na większe i, wydawałoby się, bardziej elastyczne w użyciu kategorie. Stoso-
wany niegdyś podział na gatunki medialne autochtoniczne (czyli właściwe 
tylko wybranemu medium) i ksenochtoniczne (występujące okazjonalnie 
w jakimś medium, jak np. kinowy fi lm fabularny w telewizji czy pełnome-
trażowy dokument w kinie, pierwotnie przypisany innemu medium, a nawet 
innemu uniwersum znakowemu) również przestał mieć większy sens126. 
Anders Fagerjord zaproponował więc pojęcie remiksu na opisanie kierunku 
ewolucji gatunków127. Autor wyznaczył cztery osie zmiennych, wokół któ-
rych zachodzą procesy mieszania się gatunków.

System rejestracji – rozumiany jako wybór określonej formy, na przykład 
pisma, obrazu czy dźwięku. Tradycyjne media miały określony system reje-
stracji. Radio – ścieżkę dźwiękową, gazety – pismo drukowane. W mediach 
cyfrowych autor może użyć dowolnego systemu rejestracji lub kombinacji 
różnych systemów.

Sposób dostępu do treści – pojmowany jako proces odbioru treści. W tra-
dycyjnych mediach sposób dostępu do treści był z góry określony i przewi-
dywalny. Film w kinie widzowie oglądają od początku do końca bez przerw, 
podczas gdy książki można czytać w dowolnych fragmentach, a jej części 
mogą być ponownie przeczytane lub pomijane.

Media cyfrowe często oferują hiperłącza, dzięki czemu odbiorcy mogą 
sami decydować o kolejności odcinków czy części.

„Ekran”– czyli wielkość i rozdzielczość tekstu w czasie i przestrzeni. 
Ekrany (np. YouTube) są ograniczone przez technologię. Autor, decydując 
się na określony „ekran”, ma świadomość jakości dźwięku czy obrazu. Istotne 
jest natomiast dostosowanie parametrów ekranu do potrzeb i oczekiwań 
grupy docelowej.

Dystrybucja – rozumiana jako czas potrzebny do wytworzenia zawarto-
ści, rozpowszechnienia jej wśród odbiorców/czytelników, oraz okres, w któ-
rym produkt medialny jest dostępny.

W tradycyjnych mediach, na przykład w telewizji podczas nadawania 
na żywo proces tworzenia i dystrybucji są bliskie zeru. Gdy transmisja się 

125 Tamże.
126 Por. tamże.
127 A. Fagerjord, Aft er Convergence: YouTube and Remix Culture [w:] J. Hunsinger, L. Klastrup, 

M. Allen, International Handbook of Internet Research, s. 187 i nast., http://k4t3.org/wp-content/
uploads/2010/10/aft er-convergence.pdf (dostęp: 17.12.2015).
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skończy, zniknie i treść (zero trwałości). W przypadku gazety proces przy-
gotowywania treści może trwać kilka dni, następnie potrzebna jest noc 
na druk i dystrybucję. Czytelnicy mogą natomiast trzymać gazetę przez 
dowolny okres. Gatunki cyfrowe tworzą remiks tych zmiennych. W opinii 
A. Fagerjorda współczesne gatunki, na kształt powietrznego wiru, włączają 
w swoje ramy dowolne elementy spośród wyszczególnionych czterech osi. Nie 
ma przy tym żadnych zasad ani wytycznych, jakie elementy i w jakim natę-
żeniu mają być częścią kształtującej się audycji. Koncepcja remiksu wydaje 
się fi nalnym stadium przed ostatnim ogniwem ewolucji from telewizyjnych, 
jakim są formaty128.

FORMATY TELEWIZYJNE

Andrzej Kozieł przekonuje, że powstanie formatów spowodowane jest kil-
koma czynnikami, w tym globalną standaryzacją w całej mediosferze, pre-
sją reklamodawców oraz racjonalizowaniem kosztów produkcji audycji tele-
wizyjnych.

Czym zatem różnią się formaty od gatunków? Przede wszystkim, jak 
zaznacza A. Kozieł, formaty są bardziej złożone przez zmieszanie cech wielu 
gatunków i konwencji, często z różnych obszarów twórczości. Formaty nie 
mają ponadto utrwalonych historycznie wzorców, one je dopiero tworzą 
i następnie, w zastrzeżonym licencją kształcie chronionym prawem, ofero-
wane są na rynku telewizyjnym. Zjawisko przybrało taki wymiar, że mówi 
się o franczyzie treści audycji jako najlepiej rozwijającym się sektorze handlu 
produkcją telewizyjną. Gatunki i formaty różnicuje także rodzaj tworzywa, 
forma oraz treść. Telewizyjne tworzywo to sam obraz budowany sekwen-
cjami ujęć i planów wraz z synchronizowaną z nim ścieżką dźwiękową. Tę 
ostatnią wypełnia tekst, muzyka oraz efekty dźwiękowe. Tworzywo dostoso-
wuje się do treści i celu przekazu oraz konceptu formalnego. Odcinek audy-
cji może przybierać kształt zgodny z uznaną już i stosowaną powtarzalnie 
normą gatunkową, mniej lub bardziej synkretycznej struktury narracyjnej 
lub wzorca właściwego dla formatu. O fi nalnych cechach formalnych audycji 
telewizyjnych przesądzają takie czynniki, jak: linia programowa stacji, tra-
dycja i przyzwyczajenia widzów, budżet produkcji, założenia scenariusza, 
techniki obrazowania oraz montaż129. Formaty są de facto towarami medial-
nymi występującymi w obrocie międzynarodowym i tworzą część systemu 

128 Tamże.
129 Por. A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
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gospodarczego. Gatunki natomiast nie są towarami, ale abstrakcyjnymi sche-
matami istniejącymi w świadomości zarówno producentów telewizyjnych, 
jak i publiczności130.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, formaty można zatem określić 
jako formy telewizyjne powstałe wskutek transmutowania nowych i stosowa-
nych wcześniej struktur formalnych. Cechować się one mają wysoką atrakcyj-
nością dla widza, relatywnie niskimi kosztami wytworzenia oraz sprawdzo-
nymi i gotowymi do powielenia rozwiązaniami. Format jest zatem wzorcem, 
schematem treściowym, narracyjnym i formalnym, opartym na jednej lub 
kilku odmianach gatunkowych131. Za twórcę telewizyjnych franczyz na eks-
port uznaje się Simona Fullera, który – jako pierwszy – oparł schemat audy-
cji nie na skomplikowanej formule, lecz na sprawdzonych elementach, które 
powtarzają się w kolejnych edycjach132.

Nieco inne spojrzenie w tym zakresie prezentuje Z. Bauer, który zastana-
wia się, czy wszechobecna w mediach konwergencja dotyczy również forma-
tów. Czy pojęcie formatów obejmuje zjawiska od gatunku szersze, mimo że 
niekiedy używane bywa wymiennie z tym drugim? Formatowanie bowiem, 
w opinii autora, raczej umożliwia konwergencję (we wszystkich jej aspektach), 
a nie jest jej rezultatem133. Podobnie relację pomiędzy gatunkami a forma-
tami analizuje P.M. Jensen. Autorka podkreśla, że analiza pojęcia gatunków 
jest interesująca w odniesieniu do formatów telewizyjnych z kilku różnych 
powodów134.

Po pierwsze, formaty są sprzedawane w celu zaadaptowania czy dostoso-
wania tradycyjnych gatunków rozrywkowych, takich jak quizy i teleturnieje, 
oraz nowoczesnych gatunków (typu factual, takich jak audycje reality i lifesty-
lowych) do potrzeb międzynarodowego odbiorcy. W obrębie innych gatun-
ków – typu fi ctional, takich jak audycje dokumentalne czy seriale – nadal 
dominują głównie oryginalne audycje, znajdujące się w obrocie międzyna-
rodowym.

Po drugie, wiele gatunków factual dotyczących spraw bieżących oraz 
dokumentalnych jest niezrozumiałych dla międzynarodowego widza, ponie-
waż odnoszą się one do kwestii politycznych i społecznych danego kraju i są 
osadzone w tym kontekście kulturowym. Często też przedstawiają punkt 

130 P.M. Jensen, Television…, s. 105 i nast.
131 A. Kozieł, O gatunkach…, s. 237 i nast.
132 M. Kaczmarski, Licencja na kasę, „Press”, nr 4 (195), 1–30.04.2012, s. 42 i nast.
133 Z. Bauer, Dziennikarstwo…, s. 329 i nast.
134 P.M. Jensen, Television…, s. 105 i nast.
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widzenia dziennikarza, co czyni je zrozumiałymi tylko dla odbiorców 
z danego kraju.

Po trzecie, gatunki fi ction są dość łatwo dostępne dla wszystkich rodza-
jów odbiorców. Mają bowiem wyższy stopień polisemii i odbiorcy w róż-
nych krajach mogą czytać ten sam tekst w różny sposób ze względu na uży-
cie uniwersalnych mitów, które są łatwo rozpoznawalne i łatwo przenikają 
do lokalnych kultur135.

Analizując fenomen formatów, należy przyjrzeć się mechanizmowi ich 
tworzenia oraz zasadom ich funkcjonowania na rynkach medialnych. Przede 
wszystkim trzeba zaznaczyć, że formaty charakteryzują się złożoną struk-
turą. Format telewizyjny jest bowiem zbiorem wielu zmiennych programo-
wych, których określona kombinacja składa się na konkretny odcinek audycji. 
Pomimo że formaty są defi niowane jako towary medialne, to w rzeczywi-
stości są stosunkowo abstrakcyjnym zjawiskiem, składającym się z wielu 
oddzielnych, ale w tym samym czasie nakładających się, elementów. Na 
poziomie programu format jawi się jako szereg różnych odcinków tej samej 
audycji. Na poziomie produkcji przyjmuje postać dokumentu z krótkim 
opisem elementów formatu lub też staje się „księgą” audycji, czyli obszer-
nym opisem formatu, z wszystkimi możliwymi wytycznymi produkcyj-
nymi i realizacyjnymi oraz opisem grup docelowych, oceną i planowaniem 
w innych obszarach.

Kolejnym elementem jest złożony mechanizm wprowadzania forma-
tów na rynek. Na etapie twórczym format powstaje jako pomysł w gło-
wie jego twórcy w danym kraju. Następnie – na etapie wprowadzenia na 
rynek – zostaje sprzedany jako dokument określany jako „pomysł formatu” 
(czyli idea formatu spisana na papierze) do lokalnego nadawcy i/lub lokalnej 
instytucji produkcyjnej, która produkuje oryginalną wersję. Na kolejnym
etapie następuje ocena formatu na podstawie oglądalności na lokal-
nym rynku. Jeśli format cieszy się odpowiednio dużym zainteresowaniem 
widzów i zbiera pozytywne recenzje, następuje etap jego wprowadzenia na 
rynek międzynarodowy w ramach tak zwanego pakietu formatu (ang. for-
mat package). Oznacza to, że koncepcja formatu zostaje sprzedana i moż-
liwe jest jego zaadaptowanie na potrzeby konkretnych odbiorców (rynków). 
W tym systemie pomysłodawca sprzedaje prawa do formatu, za pośrednic-
twem międzynarodowego dystrybutora, do jednego lub kilku nadawców 
zagranicznych oraz fi rm producenckich136. Jest to mechanizm legalnego 

135 Tamże.
136 Tamże.
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obrotu formatami, oparty na zakupie licencji. Na jej postawie następuje 
adaptacja formatu, która może być oparta na ścisłej lub swobodnej adaptacji. 
W adaptacji ścisłej wszystkie elementy formatu są precyzyjnie stosowane, 
adaptacja swobodna natomiast opiera się tylko na kluczowych elementach 
formatu. Inną formą jest reprodukcja formatu, gdzie wykorzystanie odbywa 
się poprzez zachowanie oryginalnego pomysłu, ale całość osadzona zostaje 
w lokalnych realiach137.

O atrakcyjności danego formatu za granicą decyduje kilka czynników. Po 
pierwsze, są to jego cechy indywidualne, takie jak dobry scenariusz, w przy-
padku seriali – gra aktorska, jak również dobry montaż i wysoka jakość 
produkcji. Jednakże elementami o szczególnym znaczeniu są: uniwersa-
lizm opowiadanej historii oraz wspólna przeszłość historyczna i podobień-
stwa kulturowe. Te elementy powodują, że w przypadku na przykład pol-
skich produkcji najbardziej aktywni kupcy pochodzą z krajów byłego bloku 
socjalistycznego oraz z krajów zachodniej Europy138. Po drugie, znaczenie 
ma specyfi ka rynku medialnego, z którego format pochodzi. W Wielkiej 
Brytanii jeden sezon nadawania audycji to maksimum dziesięć odcinków. 
W Stanach Zjednoczonych sezon trwa dwa razy dłużej. Dzięki krótszym 
edycjom w Wielkiej Brytanii powstaje znacznie więcej nowości, co zwiększa 
prawdopodobieństwo stworzenia formatu, który przypadnie większej liczbie 
widzów do gustu. Po trzecie, ważnym elementem są działania marketingowe 
poszczególnych producentów. Po czwarte, o sukcesie formatu decyduje pro-
sty sposób dostosowania formatu do potrzeb lokalnych. Wielu producentów 
już bowiem na etapie tworzenia audycji zastanawia się, jak będzie można 
sprzedać ją za granicę139. O powodzeniu formatu decyduje tu łatwy sposób 
adaptacji formatu do potrzeb określonej widowni. Proces ten dotyczy przede 
wszystkim adaptacji osadzonej w kontekście lokalnym. W założeniu chodzi 
tu o dostosowanie elementów formatu do wyobrażeń i oczekiwań odbior-
ców. Uczestnicy audycji mają zatem pochodzić z miejsc, które miejscowi 
widzowie znają. Uczestnicy wykonują także podobne zawody, a ich domy, 
ogrody i problemy wyglądają trochę jak domy, ogrody i problemy lokalnych 
widzów. Oznacza to, że adaptacja formatu potencjalnie zwiększa identyfi -
kację z lokalnym odbiorcą, co z kolei generuje większą oglądalność, a tym 
samym większe wpływy z reklam. Adaptacja formatu oznacza ponadto jego 

137 D.C. McMillin, Competing Networks, Hybrid Identities, International Media Studies, Blackwell 
Publishing, Malden 2007, s. 115 i nast.

138 E. Rutkowska, „Blondynka” na eksport, „Press” nr 9 (231), 1–20.09.2015, s. 10.
139 M. Kaczmarski, Licencja…, s. 42 i nast.
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produkcję w lokalnym języku w przeciwieństwie do nabytej, oryginalnej 
audycji, która w większości będzie w języku niezrozumiałym dla lokalnych 
odbiorców. Proces adaptacji formatu przebiega zazwyczaj z wykorzystaniem 
pakietu formatu, który zwykle zawiera „księgę” audycji, poprzednie lokalne 
adaptacje, w tym wersję oryginalną, historię ratingów, wsparcie produkcji itp. 
Pod tym względem należy zauważyć, że nadawca krajowy, który jako pierw-
szy zdecyduje się sfi nansować i wyprodukować format istniejący dotychczas 
tylko w formie papierowej, tworzy ważne dla niego wzory i wytyczne140. Naj-
istotniejszym elementem jest jednak tak zwana biblia, czyli zestaw instruk-
cji, które licencjobiorca (kupujący audycję) otrzymuje po zawarciu umowy 
z dysponentem praw do formatu. W biblii formatu znajduje się przepis, jak 
stworzyć audycję. Zawiera ona więc wszystkie niezbędne informacje – od 
wytycznych dotyczących scenografi i do najdrobniejszych szczegółów krę-
cenia i montażu. Księga może też być podzielona na sekcje. Na przykład 
sekcja programowa zawiera fabułę, zasady gry (w przypadku konkursów) 
oraz reguły dotyczące przyznawania nagród. W sekcji „przygotowanie” 
znajdują się wytyczne dotyczące zespołu, budżety, grafi ki, muzyki, wyboru 
uczestników. W sekcji „nagranie” zamieszczone są informacje dotyczące 
scenografi i, oświetlenia, IT, znajduje się tam także grafi k nagrań oraz spo-
sób prezentacji i informacji o uczestnikach. W procesie adaptacji kupujący 
licencję może również korzystać z pomocy konsultanta, choć taka pomoc 
jest wielokrotnie odpłatna141.

Należy w tym miejscu zauważyć, że niejako równolegle z rozwojem for-
matów na rynek medialny weszły audycje hybrydowe. Są one odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie na audycje z elementami globalnymi, ale mające 
jednocześnie znaczenie lokalne z punktu widzenia języka, tematyki, aktorów 
i kontekstów. Audycje hybrydowe pozwalają na lekkie połączenie elementów 
audycji globalnych i lokalnych. Przeciętny odbiorca potrafi  docenić humor 
ukryty w karykaturze zarówno o znaczeniu globalnym, jak i lokalnym, oraz 
uznać swoje uczestnictwo w świecie mediów, świecie, który przekracza gra-
nice państw. Sukces audycji hybrydowych można przypisać łączeniu w nich 
elementów globalnych i lokalnych, które pozwalają widzom ujrzeć własne 
społeczności jako nadążające za trendami i niepozostające w tyle142.

Powracając do rozważań dotyczących formatów, należy zauważyć, że 
pomimo dość skomplikowanej procedury zakupu i adaptacji formatów, taka 

140 P.M. Jensen, Television…, s. 105 i nast.
141 M. Kaczmarski, Licencja…, s. 42 i nast.
142 D.C. McMillin, Competing…, s. 112.
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forma programowania przez współczesnych nadawców telewizyjnych cie-
szy się dużą popularnością. Jako główne zalety wykorzystywania formatów 
wskazuje się korzyści natury fi nansowej oraz znaczne obniżenie ryzyka. Jeżeli 
bowiem porównane zostanie dostosowanie formatu do alternatywy pole-
gającej na opracowaniu własnej audycji lub nadawania oryginalnej audycji 
zagranicznej, dostosowanie formatu oznacza, że lokalny nadawca lub fi rma 
produkcyjna zaoszczędza koszty badań i rozwoju programu. Dodatkowo 
formaty, które są w obrocie międzynarodowym, zawierają niejako gwaran-
cję sukcesu, i tym samym zmniejszają ryzyko związane z produkcją i wpro-
wadzaniem nowej audycji. Formaty mają bowiem za sobą już co najmniej 
dwie serie badań i rozwoju. W pierwszej kolejności zostały one zatwierdzone 
przez kierownictwo telewizji, która jako pierwsza zdecydowała się na format 
i wprowadziła go do produkcji. Następnie zostały one zaakceptowane przez 
widzów w jednym lub więcej krajów.

Współczesne telewizje, również TVP, programują w oparciu o formaty. Wynika 
to z kilku przesłanek. Przede wszystkim pewności inwestycji: skoro dany format 
sprawdził się wcześniej na innych rynkach i zyskał wysokie wskaźniki udziałów 
w rynku, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, sprawdzi się również i na naszym 
rodzimym rynku. Natomiast szukanie i tworzenie własnych koncepcji jest czaso-
chłonne, wymaga dużych nakładów fi nansowych i jest obarczone ryzykiem. Móg-
łbym powiedzieć generalnie, to dotyczy chyba wszystkich stacji telewizyjnych, że 
taka polityka wynika z wielkiego strachu przed utratą czegoś i próbą czegokol-
wiek. Pamiętam, kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych Andrzej Fidyk i Darek 
Dobrzyński, szefowie dokumentu, zaproponowali format wymyślony przez BBC, 
a mianowicie telenowelę dokumentalną. Polegało to na tym, że kręcono przez trzy 
lub cztery miesiące określone sytuacje, czasami inspirowane, a następnie montu-
jemy je w jakąś ciągłość i emitujemy. Pierwszą telenowelą, którą TVP zrobiła w ten 
sposób, był „Szpital Dzieciątka Jezus” Grzegorza Sieczkowskiego. Ta produkcja, jak 
również na przykład „Pierwszy krzyk”, okazały się absolutnym hitem143.

Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek handlu formatami powstał 
również problem ich nielegalnego wykorzystywania, czyli adaptacji formatów 
bez posiadania stosownej licencji. Można stwierdzić, że w XXI wieku pla-
giatowanie i kopiowanie formatów telewizyjnych jest powszechne w branży 

143 Fragment wywiadu udzielonego autorce w lipcu 2015 roku przez Sławomira Zielińskiego, Dyrek-
tora Biura Koordynacji Programowej TVP.
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telewizyjnej na całym świecie. Michael Keane144 podaje trzy sposoby wzajem-
nego kopiowania się stosowane przez branżę telewizyjną: morfi zm przymu-
sowy (kiedy organizacja musi się dostosować), morfi zm mimetyczny (kiedy 
organizacja naśladuje lidera rynku) oraz morfi zm normatywny (kiedy orga-
nizacja wybiera takie standardy, jakie zostały uznane za „najlepsze prak-
tyki”). Kopiowanie formatów może ponadto przybierać formy: klonowania, 
przekształcania lub rozbudowywania oraz kolażu.

Klonowanie to nielicencjonowane kopiowanie, gdzie wprowadzone 
w nowych formatach różnice skutecznie utrudniają oskarżenie o plagiat. 
Pojęcie klonowania odnosi się do tych produkcji, które całkowicie kopiują 
model oryginalny lub powstały w rezultacie zakupu licencji. Przekształcanie 
lub rozbudowywanie odnosi się natomiast do tych formatów, które rozbudo-
wują tylko część oryginalnego formatu w celu stworzenia nowego. Określe-
nie kolażu dotyczy z kolei tych formatów, które kopiują fragmenty różnych 
produkcji w celu stworzenia nowej audycji145.

Trzeci typ adaptacji prowadzi do powstania hybrydy: z połączenia ele-
mentów kilku pierwowzorów powstaje całkiem nowa, pograniczna formuła 
gatunkowa. Mamy więc z jednej strony możliwość ścisłej adaptacji formatu, 
która zwykle obwarowana jest licznymi zastrzeżeniami, niepozwalającymi 
na zbyt daleko idące odejście od oryginału (lub w istocie wymuszająca stwo-
rzenie jego niemal dokładnej kopii); z drugiej – własnej produkcji, opartej 
na przyswojonych i przebudowanych na potrzeby nowych warunków regu-
łach gatunkowych. Możliwa jest także adaptacja „zapominająca o orygi-
nale” – powstają gatunki hybrydyczne, zmącone, czerpiące z różnych dostęp-
nych paradygmatów gatunkowych, po to żeby umieścić w nich lokalne treści. 
Albert Moran używa tu pojęć adaptacji otwartej i zamkniętej146. Adaptacja 
otwarta to przeniesienie ogólnych reguł gatunkowych, podstawowych zało-
żeń, niekiedy konstrukcji postaci i tym podobnych przy dużej swobodzie 
w stosunku do oryginału. Adaptacja zamknięta (najczęściej związana z naby-
ciem praw autorskich: do jakiegoś formatu, gdy idzie o telewizję lub radio, 
do wykorzystania layoutu i dużej części treści – w wypadku prasy) prowa-
dzi do ścisłego naśladowania pierwowzoru z takimi tylko dostosowaniami, 

144 Za: D.C. McMillin, Competing Networks, Hybrid Identities, International Media Studies, Black-
well Publishing, Malden 2007.

145 D.C. McMillin, Competing…, s. 118 i nast.
146 A. Moran, Copucat Television. Globalisation, Program Formats and Cultural Identity, University 

of Luton Press, Luton 1998, s. 9 [za:] M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komu-
nikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI 
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 141.
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które mogą się przyczynić do lepszej akceptacji tekstu medialnego przez jego 
nową publiczność. Pomiędzy dwiema skrajnościami – całkowicie otwar-
tym, lokalnym wariantem realizacji paradygmatu gatunkowego oraz ścisłym 
naśladowaniem pierwowzoru – mieści się rozległe kontinuum, zawierające 
w sobie teksty medialne o różnym stopniu kreatywności oraz o rozmaitych 
proporcjach treści lokalnych, zagranicznych i globalnych. Niektóre gatunki, 
formaty, formuły programowe lub ich realizacje mogą być zatem prezento-
wane odbiorcy in extenso, bez przystosowań, inne wymagają niewielkich 
przystosowań niejako uaktualniających je w nowym kontekście, jeszcze inne 
podlegają adaptacjom tak rozległym i złożonym, że powstaje właściwie nowa 
formuła gatunkowa147.

W związku z tym na rynku obrotu formatami telewizyjnymi podejmo-
wane są działania mające na celu uregulowanie tej gałęzi przemysłu medial-
nego. Wiążą się one z próbami zmaterializowania i skomercjalizowania 
pomysłu, który z natury rzeczy jest niematerialny. Istnieją ku temu trzy 
powody. Po pierwsze, w wyniku ukształtowania się wielokanałowego krajo-
brazu medialnego (multi-channel landscape) zapotrzebowanie na zawartość 
jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Tendencja ta skutkuje wzrostem 
ilości plagiatów twórczych, jak również nielegalnym ponownym wpro-
wadzaniem treści do obiegu. Po drugie, na skutek tych tendencji wzrasta 
zapotrzebowanie w przemyśle telewizyjnym na kontrolowanie, kto korzysta 
z konkretnych treści. Chodzi bowiem o uszczelnienie systemu i spowodo-
wanie, aby format uzyskał tyle dochodu (fi nancial mileage) dla twórcy, ile 
jest to tylko możliwe. Przed erą wielokanałowego krajobrazu twórca for-
matu wiedział niewiele – albo w ogóle nic – na temat zagranicznych pla-
giatów, rzadko też miał możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko 
takim działaniom148.

NOWE FORMY TELEWIZYJNE

Jakkolwiek wydaje się, że formaty są obecnie ostatnim etapem ewolucji 
gatunków telewizyjnych, to kwestia form programowych nadal intensyw-
nie ewoluuje. W tradycyjnej telewizji widz przyzwyczajony był do długich 
form programowych, trwających – poza fi lmami – od 30 minut do godziny. 
W miarę upływu czasu rzeczywista długość audycji nie uległa zasadniczej 
zmianie. Wydłużył się natomiast (przede wszystkim w przypadku nadawców 

147 Tamże.
148 P.M. Jensen, Television…, s. 105 i nast.
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komercyjnych) ich faktyczny czas emisji, co ma głównie związek z blokami 
reklamowymi, którymi przerywane są poszczególne jednostki programowe. 
De facto od początku regularnego działania telewizji widzowie przyzwycza-
jeni więc byli do tych stałych długości.

Rozwój technologiczny i podążająca za nim konwergencja mediów spo-
wodowały, że telewizja zaczęła adaptować na swoje potrzeby formaty cha-
rakterystyczne dla innych mediów, w tym w szczególności dla Internetu149. 
Internetowy rodzaj umieszczanych tam treści150 cechuje się jednak głównie 
krótkimi formami zawartości. Dziesięciominutowe, samodzielne audycje 
lub krótkie odcinki seryjne są postrzegane jako atrakcyjne dla młodszych 
internautów (i dla reklamodawców chcących uzyskać do nich dostęp)151. Tra-
dycyjni nadawcy zaczęli więc eksperymentować z krótkimi formami. Przy-
kładem są tu przede wszystkim krótkie formy programowe trwające dziesięć 
minut lub krócej. Przeważają audycje dla małych dzieci trwające coraz kró-
cej. Dzieje się tak ze względu na mniejsze możliwości percepcyjne młodych 
widzów, a także z uwagi na ich wielozadaniowość w obszarze konsumpcji 
mediów. Krótkie formy są też poniekąd naturalną formą uczenia dzieci korzy-
stania z telewizji. Początkowo najmłodsi widzowie mają dostęp do krótkich 
treści, opowieści zawartych w pięciominutowym odcinku. Oferowanie dzie-
ciom dłuższych treści wraz z ich wiekiem po prostu podąża za ich rozwojem. 
Ten model nauki korzystania z mediów zaczerpnięty został z kolei z rynku 
książek. Dla małych dzieci, którym książki są czytane lub które same uczą się 
czytać, występuje najpierw zapotrzebowanie na krótkie książki. Gdy dzieci 
dorastają, sięgają po książki z setkami stron. Tradycyjne stacje telewizyjne, 
domy produkcyjne oraz nadawcy starają się podobnie reagować na rodzące 
się oczekiwania i potrzeby odbiorców nowej generacji. Channel 4 w Wiel-
kiej Brytanii stworzył centrum krótkich form, a BBC 3 przestrzeń online 

149 Por. Television’s Business Model. Fit for a Digital Word, Deloitte, 2014, s. 14 i nast., https://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/
gx-tmt-ibc-report-2014.pdf (dostęp: 20.01.1016).

150 Treść medialna dostępna na różnych platformach dystrybucji określana jest mianem: „kontentu”. 
Przymiotnikowe kontent zostało zapożyczone z języka francuskiego. Nowsze, rzeczownikowe 
kontent – z angielszczyzny. Oba wyrazy mają wspólne źródło w łacińskim contentus, imiesło-
wie przeszłym czasownika continere, który znaczył m.in. ‘zawierać’, a także ‘ograniczać’. Stąd 
też wywodzi się angielskie content „treść”. To określenie na treści medialne funkcjonuje również 
w Polsce w ramach języka środowiskowego. M. Bańko, PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/kontent.
html (dostęp: 15.02.2016).

151 I. Miles, L. Green, Hidden Innovation in the Creative Industries, National Endowment for Science, 
Technology and the Arts, Research Report: July 2008, s. 54.
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dla krótkich form, czyli od dwu- do dziesięciominutowych, fi lmów doku-
mentalnych152.

Czy zatem długa forma – będąca podstawą tradycyjnej telewizji – ma przy-
szłość? Czy krótka forma jest długoterminową przyszłością formatu znanego 
wcześniej jako telewizja? Czy krótka forma zastąpiła już tradycyjną telewizję?

Według raportu fi rmy Deloitte153 pomimo tego, że na pierwszy rzut oka 
długa forma telewizyjna pozornie pozostaje w cieniu krótkiej formy, jej przy-
szłość nie wydaje się w najbliższym czasie zagrożona. Wynika to z kilku 
przesłanek.

Po pierwsze występują problemy w zakresie badania dotarcia i odbioru 
krótkich form internetowych. Oglądalność telewizyjna jest zazwyczaj obli-
czana na podstawie liczby widzów (na żywo lub w ciągu kilku dni), a wideo 
online – na podstawie wyświetleń (wszystkich). Istnieją zasadnicze różnice 
pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami; są one niekiedy pomijane przy porów-
nywaniu tradycyjnej telewizji z nowszymi formami wideo. W dobie dojrza-
łych rynków telewizyjnych budżety reklamowe dzielone są między innymi 
na podstawie oglądalności wśród reprezentatywnego panelu respondentów. 
Gdy ktoś z panelu znajduje się przed telewizorem, jego nawyki oglądania 
są rejestrowane i sumowane. Możliwość uzyskania wiarygodnych infor-
macji ilościowych i jakościowych stanowi więc podstawę sprawnego funk-
cjonowania rynku reklamowego. Natomiast w przypadku wideo online nie 
ma uzgodnionego standardu ani określonego panelu badawczego. Nie ma 
również zgodności co do określenia i pomiaru tego, co stanowi wyświet-
lenie. Defi nicja wyświetlenia określa każde żądanie wysłane do serwera 
w celu wyświetlenia treści. Problem jednak polega na tym, że wyświetlenie 
może trwać od milisekundy aż do prezentacji całego materiału. Co więcej, 
nie ma pewności, czy treść jest rzeczywiście oglądana na ekranie podczas 
jej odtwarzania, czy też jest odtwarzana na niewidocznej zakładce. Bra-
kuje także danych o tym, jak wiele osób ogląda każde wyświetlenie. Nie ma 
również sposobu dowiedzenia się tego, jak każde wyświetlenie online jest 
używane. Nie ma też ofi cjalnych danych o rocznych przychodach pocho-
dzących z krótkich form online. Powyższe elementy powodują, że formaty 
online nie mogą jeszcze w pełni zastąpić fi larów rynku reklamowego stwo-
rzonych przez tradycyjną telewizję.

Po drugie, postrzeganie krótkich i długich from jako produktów substy-
tucyjnych czy konkurencyjnych też okazuje się nieprecyzyjne. Obie te formy 

152 Zob. Television’s…, s. 105 i nast.
153 Tamże.
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stanowią różne propozycje dostarczania odmiennej zawartości. Konsumenci 
wydają się preferować różne urządzenia dla krótkiej i długiej formy. Kon-
wencjonalne programy telewizyjne, o długim formacie, transmitowane na 
żywo bądź udostępniane na żądanie odtwarzane są zazwyczaj za pomocą 
odbiorników telewizyjnych. Krótkie formy są natomiast częściej oglądane 
na komputerach, smartfonach i tabletach. Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że różne rodzaje form programowych zaspokajają różne potrzeby 
w na ogół odmiennych warunkach. Krótkie treści są zwykle oglądane 
w ciągu dnia, podczas gdy długie formy są zazwyczaj oglądane wieczo-
rem. W ciągu dnia częściej używamy smartfonów, komputerów lub tabletów 
i przeważnie możemy poświęcić zaledwie kilka minut na obejrzenie klipu 
lub sekwencji klipów. Krótkie formy programowe oglądane w ciągu dnia 
wypełniają chwile, gdy na przykład oczekujemy na przyjaciół, lub gdy po 
prostu chcemy przełamać monotonię dnia. W godzinach wieczornych nato-
miast większość ludzi ma ochotę się zrelaksować i woli oglądać sekwencję 
długich treści na dużym telewizorze. Nie chcemy już wtedy sami układać 
sobie długiej sekwencji pięciominutowych wideo do oglądania – wolimy, 
by ktoś inny to za nas zrobił.

Po trzecie, niskobudżetowe treści stworzone w postaci klipów do ogląda-
nia na małych ekranach, a także o niskiej jakości dźwięku, mogą nie dzia-
łać tak dobrze w przypadku większych ekranów i lepszych głośników. Wady 
produkcyjne, które są niewidoczne na małym ekranie, mogą razić odbiorców, 
gdy zostaną pokazane na dużym ekranie154.

W świetle omówionych przesłanek można więc założyć, że długie, trady-
cyjne formy będą nadal dominowały w zawartości dostarczanej przez nadaw-
ców telewizyjnych. Przemawiają za tym jeszcze dodatkowe czynniki. Przede 
wszystkim należy zauważyć, że model nadawania przez stacje telewizyjne 
został zbudowany na długiej formie, i ukształtowane przez lata schematy, 
sposoby pracy oraz postrzegania audycji telewizyjnych zarówno przez twór-
ców, jak i odbiorców mogą być jedną z sił utrzymania owych długich form 
w przyszłości. Ponadto wyparcie tradycyjnych audycji przez krótkie formy 
nastręczałoby mnóstwa problemów natury techniczno-organizacyjnej przy 
zmianie na tysiące tytułowych krótkich form zamiast pracy na kilkuset tytu-
łach długich form rocznie. Dodatkowo obecny model reklamy TV, oparty na 
wstawianiu sekwencji reklam w ciągu trzydziestominutowej lub godzinnej 
audycji, działa dobrze i jest czymś, co widzowie akceptują. Nietrudno prze-
widzieć reakcję widzów, gdyby reklamy umieszczono przy dwuminutowych 

154 Tamże.
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audycjach. Warto również zauważyć, że krótkie formy są atrakcyjne głównie 
dla młodszych odbiorców. Z wiekiem ich preferencje mogą się jednak zmie-
nić i mogą oni preferować długą formę jako domyślny wybór przy oglądaniu 
telewizji, chociażby z uwagi na złożoność, jaką długa forma oferuje.

Jak wskazują wyniki cytowanego wyżej raportu, „nowe, jeszcze bardziej 
rozwinięte rodzaje mediów nigdy nie zastąpią istniejących trybów mediów 
i ich wzorców użytkowania”155. Krótka forma jest nowsza od tradycyjnej 
długiej formy, telewizja jest nowsza niż kino. Telewizja i kino współistnieją 
jednak z sobą, a powstanie telewizji nie spowodowało zniknięcia fi lmów. 
Podobnie krótka forma nie wyparła długiej formy. Obie formy są tworzone 
w podobny sposób (osoba przed kamerą), ale wyniki pracy i potrzeby, jakie 
zaspokajają (z wyjątkiem teledysków) są w dużej mierze odmienne, nawet 
jeśli są one obserwowane przez tych samych odbiorców. Popyt zarówno na 
krótkie, jak i dłuższe formy telewizyjne, na fi lmy lub uczestnictwo w sie-
ciach społecznościowych czy spotkaniach w barach jest zgodny z naturą 
człowieka, w której niezwykle istotne są możliwość wyboru i prawo do 
podejmowania decyzji156.

1.2.2. WIDOWNIA TELEWIZYJNA

W okresie monopolu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio 
i Telewizja”157 rynek odbiorców mediów elektronicznych nie był przed-
miotem pogłębionych analiz i badań. Sygnał telewizyjny z zasady miał być 
dostępny – poprzez sieć nadajników i przekaźników telewizyjnych – na tery-
torium całego kraju i tym samym miał docierać do każdego gospodarstwa 
domowego wyposażonego w odbiornik telewizyjny. Uwolnienie rynku i dzięki 
ustawie o radiofonii i telewizji stworzenie warunków do rozwoju nadawców 
zarówno komercyjnych, jak i społecznych, spowodowało konieczność pogłę-
bionej analizy struktury, potrzeb i oczekiwań widzów. W telewizji linearnej 
oraz w warunkach konkurencji na rynku medialnym udział poszczegól-
nych stacji telewizyjnych w strukturze odbiorczej widowni staje się swoi-
stym papierkiem lakmusowym wskazującym nasycenie zadowolenia widzów 
z proponowanej przez stacje oferty programowej i tym samym określa ich 

155 Tamże.
156 Tamże.
157 W dalszej części opracowania używana będzie skrócona nazwa: Komitet do Spraw Radia i Tele-

wizji.

Swierczynska_2 łamanie.indd   64 2017-05-11   13:15:42



Programowanie 65

szanse w rywalizacji z konkurencją o czas i uwagę widowni, a zatem i o pie-
niądze reklamodawców. W tradycyjnym ujęciu widownia na rynku mediów 
audiowizualnych pojmowana jest jako średni odsetek osób oglądających 
konkretną audycję telewizyjną (lub w ogóle telewizję bądź jakąś stację tele-
wizyjną) w określonym czasie. Obliczeń widowni dokonuje się natomiast, 
jako sto procent traktując wszystkich Polaków. Wskaźnikiem pozwalającym 
określić pozycję rynkową poszczególnych nadawców oraz tym samym usta-
lić, która stacja telewizyjna jest oglądana najczęściej, jest tak zwany udział. 
Określa on, jaki odsetek osób z ogółu telewidzów oglądających w tym cza-
sie jakikolwiek program to widzowie wybranej stacji telewizyjnej lub audy-
cji158. Powyższe wskaźniki połączone z wiedzą na temat gustów i preferencji
odbiorców de facto stanowią modus operandi nadawców telewizyjnych.

ZMIANA ZACHOWAŃ ODBIORCZYCH

Zachodzące zmiany na rynku telewizyjnym i, co za tym idzie, większe ocze-
kiwania odbiorców wobec mediów wymuszają na nadawcach telewizyjnych 
jeszcze większą skrupulatność w badaniu, monitorowaniu, prognozowaniu 
i ocenie segmentu odbiorców.

Przez ostatnie 10 lat zmieniły się kryteria, cele i stosunek do telewizji. Przede 
wszystkim grupa, do której kierowaliśmy nasz program, którą mieliśmy na myśli, 
kształtując ofertę programową, stała się powolutku grupą nieuchwytną. Nauczyła 
się błyskawicznie korzystać z mediów elektronicznych we własny sposób. Na rynku 
medialnym aktywne jest obecnie pierwsze pokolenie, które w inny niż dotychczas 
sposób konsumuje telewizję. Odbiorcy mediów nauczyli się szukać „kontentu” 
niezależnie od tego, kto go dystrybuuje159.

Wraz z coraz szerszym dostępem do telewizji wielokanałowej zmieniają się 
przyzwyczajenia widzów.

Dawniej telewizje budowały nawyki widza, przyzwyczajając go do określonych 
stałych pasm, serializacji czy też konkretnych pozycji programowych nadawa-
nych w określonych dniach o stałych godzinach. Czyli widz przyzwyczajał się do 

158 W. Siesicki, Telemetria. Jak czytać, rozumieć i interpretować wyniki badań widowni telewizyjnej, 
Wydawnictwo TVP SA, Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna, Warszawa 2000, s. 19.

159 Fragment wywiadu udzielonego autorce 10 lutego 2016 roku przez Edwarda Miszczaka, Dyrek-
tora Programowego TVN.
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ramówki i podążał za nią. Dzisiaj musimy pamiętać, że powoli od tego odcho-
dzimy. Widzowie sami mogą sobie zbudować ofertę, którą chcą obejrzeć w wybra-
nym przez siebie czasie. Co więcej, dawniej było ważne to, co podawano o dzie-
więtnastej. Dzisiaj już jest to kompletnie nieistotne. O dziewiętnastej widz wie już 
wszystko, bo w ciągu dnia miał dostęp do informacji i oglądał wiele kanałów160.

Dzisiaj widzowie są coraz bardziej wymagający, świadomi dostępnych możli-
wości i uczą się je wykorzystywać w coraz większym stopniu. Do przeszłości 
należą już czasy, gdy stacje miały zaangażowanych widzów, czekających na 
koniec reklam i układających plan dnia tak, by móc obejrzeć ulubioną audy-
cję. Dzisiejsi odbiorcy, zwłaszcza ci młodsi, przyzwyczajają się do kontrolowa-
nia tego, co i kiedy oglądają, słuchają i czytają. Przy dostępności rozległych 
możliwości elektronicznych konsumenci stają się coraz bardziej wymagający, 
jeśli chodzi o czas, ceny, a nawet mobilność wykorzystywanych mediów161.

W nowej rzeczywistości medialnej TVP straciła na rynku pozycję lidera, 
a wobec szerokiego wyboru dostępnych kanałów osłabło również przyzwycza-
jenie, że oglądanie telewizji rozpoczyna się od kanałów TVP162. Dodatkowo 
platforma dystrybucji sygnału telewizyjnego naziemnej telewizji cyfrowej 
(ang. Digital Terrestrial Television, DTT) zmienia obraz rynku telewizyjnego. 
Największa zmiana jest widoczna, gdy porównamy obraz rynku i modele 
konsumpcji telewizji dla widzów odbierających telewizję analogową (ang. 
Analogue Terrestrial Television, ATT) i DTT. Przede wszystkim na rynku 
cyfrowym zmniejsza się dominacja tak zwanej wielkiej czwórki, czyli TVP1, 
TVP2, TVN i Polsatu. Dominujący na rynku analogowym nadawcy tracą 
bowiem aż 25% udziałów na rzecz kanałów w ogóle lub częściowo niedo-
stępnych dla widzów w dystrybucji ATT163. Anteny TVP notują największe 
spadki w oglądalności – w okresie od 2005 do 2012 roku TVP1 straciła pra-
wie 8%, a TVP2 8,3% udziałów w rynku widowni164.

Kolejnym elementem wpływającym na zmianę widowni jest stały odpływ 
widzów do kanałów tematycznych. Tracą na tym anteny ogólnotematyczne. 
Jak wynika z założeń strategicznych TVP, przewiduje się, że trend ten będzie 

160 Tamże.
161 Por. S.M. Chan-Olmsted, Competitive…, s. 9 i nast.
162 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A., Telewizja 

Polska SA, Warszawa, styczeń 2012, s. 6 i nast.
163 Cyfryzacja – jak zmienia oglądanie telewizji?, Nielsen, Warszawa, listopad 2012, http://www.

press.pl/attachments/www-data/Jak-cyfryzacja-zmienia-ogladanie-telewizji_242.pdf (dostęp: 
15.12.2015).

164 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu…, s. 6 i nast.
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się w najbliższych latach nasilał. Szczególne nasilenie tego zjawiska zakładano 
po całkowitym wyłączeniu naziemnego nadawania analogowego. Wyka-
zywano w związku z tym, że widzowie, dotychczas korzystający z telewizji 
analogowej (z wyłączeniem użytkowników odbiorników przystosowanych 
do odbioru sygnału cyfrowego), staną przed wyborem: zakup dekodera lub 
dołączenie do grona abonentów telewizji płatnej. Przewidywano, że wielu 
z nich, jeszcze przed wyłączeniem sygnału analogowego (proces określany 
w literaturze przedmiotu switch-off em) wybierze drugie rozwiązanie165. Ozna-
czało to dla TVP znaczny ubytek widowni. W wyniku przejścia na nadawanie 
cyfrowe zmieniła się więc struktura widowni rynku telewizyjnego. Ponad 36% 
udziału w widowni wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej mają kanały 
wcześniej w ogóle niedostępne dla widzów lub niedocierające do wszystkich 
odbiorców telewizji analogowej. Wśród nich znaczną część stanowią właśnie 
kanały tematyczne. Wynika to z faktu, że widzowie wybierają nową, szerszą, 
odmienną i bardziej urozmaiconą ofertę.

Wśród osób przeznaczających przed cyfryzacją najwięcej czasu na oglą-
danie TVP1 udziały tej anteny spadły o 30%. Na stracie TVP1 zyskały nato-
miast kanały, do których badani widzowie nie mieli dostępu przed cyfryzacją, 
a także analogowa konkurencja. Ponadto ponad 15% czasu przeznaczonego 
na oglądanie telewizji widzowie TVP1 po przeprowadzonej cyfryzacji zaczęli 
przeznaczać na kanały wcześniej dla nich niedostępne.

W przypadku osób przeznaczających największą część czasu na oglądanie 
TVP2 przed cyfryzacją udział tej anteny w ich budżecie czasu spadł o 46%. Na 
stracie „Dwójki” zyskuje, podobnie jak w przypadku TVP1, analogowa kon-
kurencja. Blisko zaś 19% czasu przeznaczonego na oglądanie telewizji widzo-
wie TVP2 po cyfryzacji przeznaczają na kanały wcześniej niedostępne166.

W próbie zobrazowania tendencji zmian w zachowaniach widzów telewi-
zyjnych ważny jest również aspekt wpływu Internetu na konsumpcję telewizji.
Wbrew pozorom dość powszechnie głoszona teza dotycząca odbierania 
widowni telewizji w związku z upowszechnieniem się komputerów i dostępu 
do Internetu nie jest do końca prawdziwa. Jak wskazują autorzy Strategii roz-
woju rynku medialnego w Polsce 2015–2020, w odbiornik telewizyjny wypo-
sażonych jest 97,1% gospodarstw domowych, z czego ponad połowa to urzą-
dzenia nowe (zakupione nie wcześniej niż trzy lata temu). Ilość gospodarstw 
domowych, które posiadają Smart TV, szacuje się na poziomie 40%, co stawia 
Polskę w europejskiej czołówce w tym zakresie (dla porównania we Francji 

165 Tamże.
166 Cyfryzacja – jak zmienia…
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jest to 42%, w Niemczech 34%, we Włoszech 28%, w Hiszpanii i Holandii 
tylko 22%). W ostatnich latach znacznie szybszy był przyrost gospodarstw 
domowych posiadających telewizor LCD lub plazmowy niż tych wyposa-
żonych w komputery i dostęp do Internetu167. W okresie 2007–2013 odse-
tek gospodarstw wyposażonych w nowoczesne telewizory wzrósł z 20% do 
ponad 64%. W tym samym okresie wzrósł także odsetek gospodarstw korzy-
stających z płatnej telewizji satelitarnej lub kablowej. W 2013 roku było to 
72% gospodarstw, a więc więcej niż tych, które miały dostęp do Internetu. 
Inwestycje w odbiorniki i w dostępność kanałów – czy to przez satelitę, czy 
to przez sieci kablowe – świadczy o tym, że Polacy dbają o warunki ogląda-
nia telewizji i cały czas jest to najważniejsze dla nich medium168. Znaczenie 
telewizji dostrzec można w analizach czasu, jaki Polacy poświęcają na jej 
oglądanie. Należy zauważyć, że czas spędzany przed telewizorem nie maleje, 
a odsetek osób oglądających telewizję przez przynajmniej dwie godziny dzien-
nie zwiększa się systematycznie i między 2007 a 2013 rokiem wzrósł z 55% 
do 59%. Faktem jest jednak, że osoby, które telewizji nie oglądają wcale, to 
również stale powiększająca się grupa. W okresie 2007–2013 udział takich 
osób wzrósł o 1,7%, z poziomu 2,6% do wartości 4,3%169. Oznacza to więc, 
że w 2013 roku liczba osób niekorzystających z telewizji wrosła o 65% w sto-
sunku do roku 2007. Na czas spędzany przed telewizorem znaczący wpływ 
ma wiek odbiorców.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem przy tworzeniu programu jest fakt, że 
w tak zwanych dolnych grupach społecznych wydłuża się czas oglądania telewi-
zji. Im widz plasuje się społecznie wyżej, tym mniej czasu poświęca na ogląda-
nie telewizji. Ponadto musimy pamiętać, że do dwudziestego piątego roku życia 
ludzie, generalnie rzecz ujmując, nie oglądają wspólnie telewizji. Dopiero kiedy 
założą rodzinę albo rozpoczną z kimś życie, zaczyna się wspólne przeżywanie 
historii i losów bohaterów. Relacja ta zanika ponownie po czterdziestym roku 
życia. Znowu następuje powrót do oddzielnych ekranów, innych motywów korzy-
stania z mediów i poszukiwania innego „kontentu”170.

167 Dane z badania Concreta Marketing Research dla GFU. Strategia rozwoju rynku medialnego 
w Polsce 2015–2020, oprac. D. Batorski, W. Dziomdziora, T. Gackowski, A. Garapich, T. Kowal-
ski, T. Miczka, A. Ogrodowczyk, S. Piątek, Fundacja Sztuka Media Film, Warszawa, czerwiec 
2015, s. 28.

168 Tamże.
169 Tamże.
170 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Edwarda Miszczaka, Dyrektora Programowego 

TVN 10 lutego 2016 roku.
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POTRZEBY I MOTYWACJE WIDOWNI

Omawiając zmianę zachowań widowni telewizyjnej, nie sposób pominąć 
również zagadnienia motywacji i powodów, dla których odbiorcy zasiadają 
przed telewizorem, oraz potrzeb, jakie widzowie chcą zaspokoić przez korzy-
stanie z oferty nadawców telewizyjnych.

Analizując motywy i powody, dla których widzowie oglądają telewi-
zję, można ustalić, że –  jak wynika z badań przeprowadzonych w 2004 
roku – w Polsce funkcjonowały dwie kategorie telewizji. Jedna kategoria, do 
której należały TVP1 i TVN, przyciągała widzów, którzy chcieli sprawdzić 
bezpieczeństwo „własnego ja”, chcieli się „sfotografować na tle”, określić, jakie 
mają poglądy polityczne, jak plasują się ich dochody i cele, czy wyjeżdżają we 
właściwe miejsca i czy są „trendy”. Widzowie, oglądając telewizję, chcieli coś 
zrozumieć. Druga kategoria telewizji gromadziła widzów z powodów eskapi-
stycznych. Odbiorcy chcieli obejrzeć telewizję, żeby „wyemigrować” z własnej 
rzeczywistości. Wybierali nadawcę w zależności od swojego gustu i smaku171.

Obecnie jednak zmienił się powód korzystania z telewizji, więc zmieniło się nasze 
podejście do zasad tworzenia oferty programowej. Trzeba zaznaczyć, że zmienił 
się główny powód, dla którego ludzie oglądają telewizję. Kiedyś takim powodem 
były dążenia i aspiracje do przynależności do innej grupy społecznej czy fi nan-
sowej. To dzieliło widownię na tak zwaną wielkomiejską i pochodzącą z małych 
miast czy z terenów wiejskich. Dzisiaj już, jak pokazują badania naszej widowni, 
takich podziałów praktycznie nie ma. Obecnie nie ma znaczenia, gdzie mieszka 
nasz widz. On chce jedynie odpocząć po ciężkim dniu i obejrzeć program, który 
go uspokoi lub odrealni. Dzisiaj tę świątynię buduje się wokół określonej grupy 
medialnej, która powiązana jest z określoną estetyką, gwiazdami czy znanymi 
twarzami. Dzisiaj widzowie mówią, czego chcą i czego oczekują. I nie wstydzą 
się swoich poglądów i upodobań. W jakiś sposób identyfi kują się z określonymi 
stacjami. Ponadto tak zwana grupa docelowa jest mniej lojalną grupą, jest bar-
dzo aktywna politycznie, w związku z tym jej lojalność w stosunku do stacji 
telewizyjnej uzależniona jest też od postawy stacji. Współczesna widownia ma 
bowiem swoje kościoły, swoje tablice ogłoszeniowe zgodne z ich wyborami poli-
tycznymi, zgodne z ich kulturą medialną, zgodne z ich kulturą estetyczną. Od 
swoich świątyń medialnych odbiorcy zaczynają więc przeglądanie informacji. 

171 Na podstawie informacji udzielonych autorce przez Edwarda Miszczaka, Dyrektora Programo-
wego TVN w 2004 roku.
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Dla nich jest ważne, jak myśli ten krąg ludzi. Odnajdują tam kierunki myślenia, 
interpretacje faktów zgodne z ich poglądami172.

Jak przekonuje Irene Costera Maijer, jest czymś naturalnym, że nadawcy pry-
watni starają się zorientować, jakie audycje chcą oglądać w danym momen-
cie dnia widzowie i podporządkowują się ich potrzebom. Bardziej radykalne 
opinie dotyczące nadawców komercyjnych wskazują, że w telewizji komer-
cyjnej nie ma specjalnego znaczenia, czego pragną widzowie. Liczą się żąda-
nia reklamodawców płacących za reklamy. To oni wyznaczają standardy, nie 
publiczność. Funkcja nadawcy publicznego polega natomiast na prezentowa-
niu oglądającym rzeczy, których oni być może nie oczekują, zaskakiwaniu ich 
rzeczami, których jeszcze nie widzieli, i na kształtowaniu ich gustów. Bada-
nia przeprowadzone przez I.C. Maijer173 dostarczają szeregu wyjaśnień dla 
dwuznacznego stosunku publicznych nadawców wobec publiczności. Pierw-
sze wiąże się z automatycznym kojarzeniem podejścia nastawionego na pub-
liczność z podejściem nastawionym na rynek. W opinii badaczki, gdy twórcy 
telewizji publicznej twierdzą, że „chcą skuteczniej zaspokajać potrzeby konsu-
mentów”, mają w zwyczaju używać terminologii marketingowej, aby opisać, 
w jaki sposób ich produkcja trafi a do szerszej publiczności. Krytycy logiki 
marketingu często odwołują się natomiast do logiki artystów, która zdaje się 
monopolizować dyskurs na temat jakości telewizji. Ostrzegają oni, że jeśli 
twórcy audycji będą nadmiernie dostosowywać swój „produkt” do publiki, 
wartości ilościowe będą zwiększane kosztem wartości jakościowych. Skutkiem 
będą „(…) programy z nadmiarem powtórzeń, niewielką ilością niespodzianek 
oraz jeszcze mniejszą oryginalnością. Audycje natomiast będą maksymalnie 
spłycone i mocno odcięte od indywidualnej osobowości twórcy”174. Przyjęcie 
artystycznej logiki może zaś prowadzić do ustabilizowania jakości.

Przeprowadzone badania oraz analiza dokumentów dotyczących strate-
gii wskazują bowiem, jak podkreśla I.C. Maijer, na konieczność, a jednocześ-
nie niemożność połączenia zorientowania na odbiorców z misją publiczną, 
a wyników z jakością. Producenci telewizyjni i kierownictwo stanęli przed 
dylematem: albo zdecydują się spełniać życzenia odbiorców (czyli wybiorą 
podejście komercyjne), albo postawią na jakość, ryzykując utratę znacznej 

172 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Edwarda Miszczaka…
173 Wywiady pogłębione z 48 specjalistami i praktykami branży telewizyjnej. Szerzej zob. I.C. Mai-

jer, Impact or Content: Ratings vs. Quality in Public Broadcasting, „European Journal of Com-
munication”, SAGE Publications, London 2005, s. 28 i nast.

174 Tamże. 
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części widzów. Albo skierują się ku widzom, co oznacza obniżenie standar-
dów do wspólnego mianownika, albo dalej będą tworzyć wartościowe audy-
cje, co oznacza liczenie się jedynie z opinią krytyków175.

Rozwiązaniem dylematów mogłoby być wprowadzenie rozróżnienia mię-
dzy polityką grup docelowych telewizji publicznej, mającą na celu unikanie 
wykluczania grup widzów, a polityką grup docelowych stacji komercyjnych, 
skupiającą się na włączeniu pewnych grup, które są atrakcyjne z ekonomicz-
nej perspektywy. Jak bowiem dowodzi Tadeusz Kowalski, telewizja publiczna 
to taki typ instytucji telewizyjnej, która swoich widzów postrzega jako jed-
nostki społeczne, jako obywateli, a w perspektywie potencjalnych zachowań 
politycznych – jako uczestników demokratycznych procedur wyborczych 
i referendalnych (wyborców). Podstawą jej polityki programowej jest telewidz 
postrzegany nie jako konsument, ale przede wszystkim jako obywatel. Zasadą 
działania telewizji publicznej nie mogą więc być kryteria ekonomiczne lub 
rynkowe, ale dążenie do osiągania ważnych celów społecznych, promowanie 
systemu wartości uznawanych w społeczeństwie, edukacji, równości obywa-
teli, narodowej tożsamości i społecznej spójności176. Wyraźnie inną logiką 
działania kieruje się natomiast telewizja komercyjna, dla której podstawowym 
źródłem przychodów jest reklama. Media komercyjne, które są niezależne od 
rządu, nie są jednak wolne od partykularnych interesów swoich właścicieli. 
Najczęściej celem właścicieli jest potrzeba osiągania zysku z działalności, co 
prowadzi do nacisku w kierunku komercjalizacji struktury programowej. 
Funkcją celu nadawcy komercyjnego jest tworzenie takiego programu, aby 
mieć jak największą widownię i dzięki reklamom towarzyszącym prezentowa-
nym audycjom osiągać wysoki zysk. Telewizje komercyjne tworzą swój image 
struktur profesjonalnych, technokratycznych, których celem jest zapewnie-
nie informacji i rozrywki swoim odbiorcom, zdobycie jak największej liczby 
widzów przy całkowitej apolityczności. Dla telewizji komercyjnych, których 
podstawą ekonomicznego bytu jest przychylność widzów oraz reklamy, tego 
rodzaju partykularyzm ma znaczenie podstawowe. Maksymalizacja audyto-
rium jest kryterium oceny działalności nadawcy komercyjnego, a programo-
wanie, polegające na modelowaniu programu według wyników oglądalności, 
jest w istocie podstawą programowania nadawców komercyjnych177.

Powracając jednak do badań I.C. Maijer, należy zaznaczyć, że dwie wska-
zane przez autorkę koncepcje widowni nie odnoszą się jednak do dwóch 

175 Tamże.
176 T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania maso-

wego, Przedsiębiorstwo Handlowe „Tex”, Warszawa 1998, s. 154.
177 Tamże.
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różnych grup odbiorczych, lecz do dwóch różnych form adresowania. Na 
początek należałoby uczynić z określenia „obywatel” centralny punkt dla 
twórców audycji, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie widzów w sprawy 
społeczne. Pod tym kątem sukces audycji zależy od tego, czy jej publiczność 
staje się lepiej poinformowana lub bardziej zaangażowana w demokratyczną 
kulturę. Ponadto zredukowanie podstawowego znaczenia słowa „konsu-
ment” do jego defi nicji jako „potencjalnego nabywcy produktów i usług” 
pozbawia ten termin znaczenia dla nadawców publicznych. Czy należałoby 
zatem wysnuć wniosek, że nadawcy publiczni mają się skupić na obywate-
lach, a komercyjni – na konsumentach? Odpowiedź na to pytanie nie jest 
taka prosta. Według logiki rynku dopóki audycje tworzą rynek dla rekla-
modawców – czyli przyciągają uwagę widzów – dopóty nie ma znaczenia, 
w jaki sposób to robią. Nieistotne jest, czy audycja kierowana jest do widza 
obywatela (np. wiadomości), czy widza konsumenta (np. lokowanie produktu 
w telenowelach). Ze względu na fi nansowanie i misję rozróżnienie pomiędzy 
konsumentami i obywatelami jest kluczową kwestią dla publicznych nadaw-
ców. Ani logika rynku, ani logika sztuki nie wystarczają jednak, by stwierdzić, 
czy nadawca dostarcza jakościowych audycji, rzetelnych informacji i anga-
żuje ludzi w kulturę demokratyczną. Pojęcia takie jak produkt czy sztuka nie 
są tu odpowiednie. Szukając sojuszu z „logiką służby publicznej” naturalnie 
koncentrujemy się na kwestii uznania publiczności.

Jeśli jednak nie chcemy opierać się ani na logice sztuki, w której służba 
społeczeństwu jest relatywnie nieistotnym wyznacznikiem jakości, ani też 
nie chcemy podporządkowywać jakości audycji służbie zwracania się do 
widza jako obywatela, potrzebna jest trzecia koncepcja, która usprawiedliwi 
tworzenie wysokiej jakości fi lmów, teleturniejów, seriali kryminalnych i fi l-
mów przyrodniczych. Zgodnie z logiką służby publicznej jakościowa usługa 
nie może być ograniczana tylko do niektórych gatunków i ocen recenzen-
tów. Jest to cecha zależna zarówno od oceny profesjonalisty dostarczającego 
usługę, jak i od publiczności, która ją odbiera. Odnośnie do tej ostatniej moż-
liwym wyznacznikiem jakości mogłoby być ustalenie, czy audycja podobała 
się publiczności, czy delektowali się jej oglądaniem. Ten pomysł mieści się 
w holenderskim określeniu De Genieters, francuskim Les Jouisseurs i niemie-
ckim Die Geniesser. Z braku angielskiego odpowiednika i potrzeby znalezie-
nia lepszego terminu – w języku angielskim musimy zadowolić się terminem 
enjoyer dla oznaczenia widzów, którzy mają prawdziwą przyjemność z oglą-
dania określonych audycji178.

178 Tamże. 
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Wprowadzenie pojęcia enjoyer na określenie trzeciej grupy docelowej dla 
twórców audycji (obok obywateli i konsumentów) może rozwiązać problem 
powszechnej sprzeczności w telewizji publicznej między jakością a oglądal-
nością. Ostatecznie, pomijając ściśle elitarne poglądy na jakość (kojarzone 
z kulturą wyższą), istotnym standardem dla pluralistycznej, jakościowej oferty 
programowej jest właśnie stwierdzenie, czy publiczności podobała się dana 
audycja. Jak zatem twórcy mogą się odnosić do widzów typu enjoyer? Irene 
Costera Maijer zauważa, że audycja powinna zabrać widza w miejsce poza 
jego codziennością, przynajmniej częściowo należące do innego wymiaru 
realności, a taki stan umysłu może oferować każdy gatunek – od poważnego 
reportażu lub dokumentu – do fi lmu fabularnego lub serialu telewizyjnego.

Tabela 2. Trzy sposoby rozumienia zorientowania na widzów

Do której grupy 
adresowana jest 
audycja?

OBYWATELE KONSUMENCI ODBIORCY 
TYPU ENJOYER

Co jest celem 
audycji?

• Zwracanie się do 
widzów jako osób 
zaangażowanych 
społecznie

• Zadowolenie 
reklamodawców

• Sprawienie 
przyjemności 
widowni

Jaka jest 
relacja między 
twórcą audycji 
a widownią? 

• Uświadamianie 
widowni

• Zwracanie się 
do odpowied-
nich grup, two-
rzenie rynku 
(np. konsumenci 
w wieku 19–49 
lat młodzież)

• Zamiłowanie do 
swoich odbiorców

Co jest 
wyznacznikiem 
jakości audycji?

• Większe zaanga-
żowanie społeczne 
widowni

• Poczucie wspólnoty

• Edukowanie i infor-
mowanie publicz-
ności

• Tworzenie widocz-
nej kultury demo-
kratycznej

• Zadowolenie 
konsumenta

• Przekształcenie 
grupy docelowej 
w potencjalnych 
nabywców dóbr 
lub usług

• Wizualna przy-
jemność

• Zafascynowanie 
widowni

• Odwołanie się do 
rozrywkowości 
widzów

• Eskapizm uto-
pijny: wyobra-
żenie lepszego 
świata i ludzkości 

Źródło: I.C. Maijer, Impact or Content: Ratings vs. Quality in Public Broadcasting, „European Journal 
of Communication”, SAGE Publications, London 2005, s. 36.
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Z tabeli 2 wynika, że obywatele, konsumenci i osoby typu enjoyer nie są 
rozumiani jako wstępnie podane pozycje, ale raczej idealne „efekty” oglądania 
audycji. Publiczni nadawcy zazwyczaj mierzą jakość swoich programów pod 
względem ich zawartości, nie zaś pod względem wpływu, jaki wywierają na 
odbiorców proponowane audycje. Dodanie koncepcji odbiorcy typu enjoyer 
i uwzględnienie znaczenia wywieranego wpływu są kluczowe dla dyskursu 
dotyczącego profesjonalnej jakości. Tylko wtedy możliwe będzie przezwy-
ciężenie dylematu pomiędzy oglądalnością a jakością179.

Rozwiązanie oparte na wyodrębnieniu typów widzów wśród odbiorców 
TVP zaproponował Krzysztof Kłopotowski. W jego opinii działalność pro-
gramowa TVP skierowana jest bowiem do dwóch rodzajów publiczności: 
elity i mas. To wymaga od stacji podejmowania twardych decyzji. Koniec 
oglądalności jako sięgnięcie wyłącznie do tego kryterium. Nie jest ważne, 
ilu widzów ogląda audycję, ale kto ją ogląda i co uczyni z uzyskaną wiedzą 
i energią umysłową. Czy pomnoży ją i przekaże dalej? Energia odebrana 
przez nauczyciela, inteligenta, lokalnego opiniotwórcę ma o wiele bardziej 
znaczące skutki, niż w wypadku gdy jej odbiorcą jest widz masowy. Dlatego 
nie można tej ważniejszej publiczności skąpić najlepszego czasu na ante-
nie, chociaż to spowoduje spadek oglądalności w danym paśmie odbioru. 
W popularnym paśmie powinna obowiązywać zasada dodawania widza 
do widza – im więcej, tym lepiej. W paśmie misyjnym powinna natomiast 
obowiązywać zasada mnożenia widza przez zasięg jego wpływu. Jeden widz 
pasma misyjnego będzie miał o wiele większy wpływ na życie społeczne 
przez samodzielne działanie w swym środowisku. Dlatego jest wart dla 
naszego życia zbiorowego tyle, ile setki innych, źle wykształconych, biernych 
i pasywnych telewidzów. Tych ostatnich niech zabawiają stacje komercyjne.

Opracowanie metod jakościowego, a nie tylko ilościowego, pomiaru pub-
liczności pozwoli ocenić (i docenić?) misyjną rolę Telewizji Polskiej SA180.

ZMIANA KONCEPCJI WIDOWNI TELEWIZYJNEJ

Nowy krajobraz medialny spowodował wejście na rynek odbiorczy widza 
partycypacyjnego. Oznaczało to przejście z tradycyjnej, ilościowej, oceny 
widowni do nowej, jakościowej, kultury społeczności, a także rozwój nowych 

179 Tamże.
180 K. Kłopotowski, Socjotwórcza rola TVP [w:] Raport o mediach publicznych, oprac. Komitet Roz-

woju Mediów Publicznych, kwiecień 2008, s. 7.
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sposobów generowania wpływów181. Połączenie serwisów Web 2.0 z kanałami 
telewizyjnymi wymogło na nadawcach działania zmierzające do zwiększenia 
ich wiedzy o widzach i użytkownikach, a także spowodowało podjęcie próby 
angażowania widowni na różne sposoby. Celem było pozyskanie widzów 
internetowych za pomocą nowego ekranu, na którym dostępne miały być 
nowe treści, mające wpływ na wymiar konsumpcji.

Nadawcy starają się maksymalnie wykorzystywać atuty oferowane przez 
sieć jako system dystrybucji w celu zwiększenia ich udziału w rynku i zgłę-
biania nowych modeli biznesowych. Mariano Cebrián Herreros ujął to tak: 
„Telewizja, co do zasady, wykorzystuje udział widowni nie tyle jako komu-
nikacyjny model dialogowy, ile jako model biznesowy, jako sposób fi nanso-
wania programów”182. Według zaś Sonii Livingstone pojęcie widowni odnosi 
się do szeregu powiązań, które powstają między mediami a publicznością, 
a które są głęboko zakorzenione w wartościach społecznych i kulturowych183. 
Specyfi czne relacje mogą ponadto powstawać pomiędzy różnymi modelami 
widowni w zależności od sposobu, w jaki dany kanał telewizyjny zwraca się 
do swoich widzów. Eugenia Siapera wprowadza klasyfi kację sześciu wizerun-
ków publiczności stosownie do różnych sposobów powiązania z telewizyjnymi 
stronami internetowymi: widzowie, fani, konsumenci, obywatele, odbiorcy 
edukacyjni i internauci184. Trine Syvertsen twierdzi zaś, że programiści mają 
również do czynienia z publicznością nie tylko jako obywatelami i konsu-
mentami, ale także klientami i graczami185. W tym kontekście I.C. Maijer 
zwraca natomiast uwagę na znaczenie publiczności jako „nabywców” jakoś-
ciowych audycji186. Wyobrażenie stacji telewizyjnych na temat jej widowni jest 
szczególnie ważne dla opracowania strategii partycypacji, ponieważ rodzaj 

181 E. Sanz, Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: 
European Television in the New Media Landscape, European Commission, Joint Research Centre 
Institute for Prospective Technological Studies, 25277 EN/5, Publications Offi  ce of the European 
Union, Luxembourg 2012, s. 11 i nast.

182 M.C, Herreros, Modelos de televisión: Generalista, temática y convergente con Internet, Paidós, 
Barcelona 2004, s. 48 [za:] J.A. García-Avilés, Roles…, s. 431 i nast.

183 S. Livingstone, Audience Research at the Crossroads, „European Journal of Cultural Studies” 1998, 
nr 1 (2), s. 193–217 [za:] J.A. García-Avilés, Roles…, s. 432.

184 E. Siapera, From Couch Potatoes to Cybernauts? Th e Expanding Notion of the Audience on TV 
Channels’ Websites, „New Media and Society” 2004, nr 6 (2), s. 155–172 [za:] J.A. García-Avilés, 
Roles…, s. 432.

185 T. Syvertsen, Citizens, Consumers, Customers and Players: A Conceptual Discussion of the Rela-
tionship between the Broadcasters and their Publics, „European Journal of Cultural Studies” 2004, 
nr 7 (3), s. 363–380 [za:] J.A. García-Avilés, Roles…, s. 432.

186 I.C. Maijer, Impact or Content? Ratings vs. Quality in Public Broadcasting, „European Journal of 
Communication” 2005, nr 20 (1), s. 27–53 [za:] J.A. García-Avilés, Roles…, s. 432.
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zaangażowania związany z klientem lub konsumentem wydaje się zupełnie 
inny niż ten związany z obywatelem lub działaczem. W tym zakresie pojęcie 
widza odnosi się do ludzi, którzy pochłonięci są kontemplacją przekazu oraz 
posiadają, związane z przekazem, motywacje i pragnienia. Podatni są rów-
nież na treści zawarte w oglądanych obrazach. W przypadku „konsumenta 
telewizyjnego” występuje tendencja do traktowania medium jako biznesu. 
W tym przypadku następuje upodobnienie praw widza do praw tych kon-
sumentów, którzy zachęcani są do kupna produktów online.

Obraz obywatela przed odbiornikiem telewizyjnym wykracza zatem poza 
upraszczające koncepcje widza i konsumenta. Obywatel jest nie tylko podmio-
tem odbioru czy zwykłym konsumentem obrazów lub produktów, ale pod-
miotem zaangażowanym w różnego rodzaju procesy: komunikacyjne, kul-
turowe, społeczne, polityczne itp.187 T. Syvertsen przekonuje, że zakres praw 
i obowiązków obywatela jest dużo bardziej skomplikowany niż konsumenta188.

Inni autorzy podkreślają różnice między tradycyjnymi widzami a przed-
stawicielami generacji epoki cyfrowej, którzy skłaniają się ku oglądaniu pro-
gramów w naziemnej telewizji cyfrowej i Internecie. Karol Jakubowicz twier-
dzi, że udział publiczności może być traktowany jako przejaw funkcji usług 
publicznych świadczonych przez nadawców. W dobie monopoli i dużego 
sektora publicznego ideałem byłaby dla ludzi możliwość włączenia odbior-
nika telewizyjnego i aktywnego uczestniczenia w sprawach społecznych. 
Nowe strategie partycypacji opierają się jednak na założeniu, że widownia 
nadal będzie obserwatorem korzystającym z dowolnego ekranu oraz będzie 
się angażować się w różne działania189.

187 J.A.García-Avilés, Roles…, 431 i nast.
188 T. Syvertsen, Citizens…, s. 432.
189 K. Jakubowicz, Participation and Partnership: A Copernican Revolution to Reengineer Public Ser-

vice Media for the 21st Century, RIPE@2008, Public Service Media in the 21st Century, Participa-
tion, Partnership and Media Development, October 8–11 2008, Mainz, Germany [za:] J.A.García-
-Avilés, Roles…, s. 431 i nast.
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Rozdzia ł  2

TELEWIZJA PROGRAMOWA W POLSCE

Analizując kształt oferty programowej w pierwszych latach funkcjonowania 
telewizji w Polsce, należy wskazać, że początkowo program miał głównie 
charakter rozrywkowy. Pierwsze audycje składały się bowiem z widowisk 
artystycznych, sztuk teatralnych, audycji dla dzieci. Sporadycznie emitowano 
audycje okolicznościowe, między innymi na tematy polityczne. W kwiet-
niu 1953 roku nadano pierwszą w dziejach TVP audycję sportową w postaci 
relacji z zawodów zapaśniczych190. W 1955 roku program zdominowany był 
głównie przez rozrywkę, fi lm, sport, audycje dla dzieci oraz materiały Pol-
skiej Kroniki Filmowej. Taki dobór gatunków programowych w pierwszych 
latach funkcjonowania telewizji wynikał z faktu, że ówczesna władza trak-
towała telewizję jako instrument rozrywki, a nie jako narzędzie propagandy. 
Dzięki takiemu podejściu władz możliwe stało się w 1957 roku obsadzenie na 
stanowisku dyrektora programowego redakcji telewizyjnej Radiokomitetu 
Jerzego Pańskiego, którego marzeniem było stworzenie telewizji ambitnej, 
pięknej, pełnej teatru, muzyki, poezji i kultury oraz wolnej od polityki i przy-
tłaczających problemów społecznych. Zgodnie z przyjętą fi lozofi ą oferta pro-
gramowa została wówczas wzbogacona o kabarety, audycje edukacyjne i, co 
istotne, do repertuaru włączono produkcje kinematografi i zachodniej, co sta-
nowiło swoiste odstępstwo od polityki programowej pozostałych krajów bloku 
wschodniego. Był to również okres rozkwitu Teatru Telewizji. W 1958 roku 
telewizja nadała 33 transmisje z teatrów i 80 własnych inscenizacji. Od 1961 
roku widzowie mogli ponadto obejrzeć audycje oświatowe dla szkół, a rok 
później zainicjowano stałą, codzienną pozycję dla dzieci – „Dobranockę”191.

190 http://www.tvp.info/8879449/tvp-zaczela-nadawanie (dostęp: 11.12.2015).
191 Por. J. Maziarski, Telewizja w czasach PRL 1952–1989 [w:] Media w Polsce w XX wieku. Prasa, radio, 

telewizja, reklama, public relations, badania rynku, red. R. Gluza, PRESS, Poznań 1999, s. 167 i nast.
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Przyjęta fi lozofi a programowa była jedną z głównych przyczyn dynamicz-
nego wzrostu zainteresowania społeczeństwa nowym medium. W rezultacie, 
kiedy 1 stycznia 1957 roku, w piątym roku istnienia telewizji w Polsce, wpro-
wadzono rejestrację telewizorów, było ich już 21 tysięcy. Po sześciu latach, 
w 1963 roku, odnotowano pierwszy milion użytkowników. W 1969 roku liczba 
telewidzów wzrosła do 4 milionów abonentów, a w połowie lat 70. TVP posia-
dała 6,5 miliona abonentów i liczebność tej widowni wciąż rosła192. Ówczesna 
władza polityczna kraju zaczęła dostrzegać potencjał i możliwości związane 
z telewizją. De facto od 1965 roku (od zarejestrowania dwumilionowego abo-
nenta) zaczyna wśród partyjnych dygnitarzy pokutować – niestety aktualna 
do dziś – zasada, że ważne jest tylko to, co pokażą w telewizji. Takie podej-
ście skutkowało coraz większym zainteresowaniem ówczesnej władzy nada-
wanym programem, a z czasem bezpośrednią ingerencją w emitowane treści. 
Z odejściem ze stanowiska, jesienią 1963 roku, Jerzego Pańskiego rozpoczyna 
się więc stopniowe odchodzenie od dotychczasowej polityki programowej 
na rzecz materiałów propagandowych, wspierających poczynania władzy193.

Powstanie w Polsce telewizji o ogólnokrajowym zasięgu oraz dynamiczny 
rozwój jej popularności pociągnęło za sobą konieczność powołania instytu-
cji sprawującej nadzór nad jej funkcjonowaniem oraz regulującej jej dalszy 
rozwój. Pierwszą regulacją w tym zakresie był dekret o utworzeniu Polskiego 
Radia194. Pomimo że prace nad uruchomieniem telewizji programowej dopiero 
trwały, w dekrecie wyodrębnione zostały zarówno audycje radiofoniczne, jak 
i telewizyjne. Organem odpowiedzialnym za ich tworzenie i przekazywanie 
do powszechnego odbioru był, stworzony przy Radzie Ministrów, Komitet do 
Spraw Radiofonii „Polskie Radio”. Na uwagę zasługuje fakt, że w dokumencie 
z 1951 roku zarówno dokonano pierwszej próby określenia gatunków pro-
gramowych, które powinny znaleźć się w ofercie telewizyjnej, jak i zakła-
dano ekspansję sygnału nadawania poza granice Polski. Wskazano zatem, 
że do zadań komitetu należy w szczególności „tworzenie i przekazywanie 

192 Por. F. Skwierawski, Telewizja w Polsce [w:] Prasa, radio, telewizja w Polsce – zarys dziejów, red. 
D. Grzelewska, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1999, s. 221 i nast. oraz tamże.

193 Por. J. Maziarski, Telewizja…, s. 167 i nast.
194 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radiofo-

nii „Polskie Radio”, Dz.U. 1951 nr 41 poz. 308. Komitet do Spraw Radia i Telewizji (tzw. Radio-
komitet) był to centralny organ administracji państwowej. Powstał w wyniku przekształcenia 
funkcjonującego wówczas Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”. Składał się, jako ciało 
kolegialne, z 25 osób na czele z przewodniczącym. Przewodniczącego Radiokomitetu powoływał 
Prezes Rady Ministrów, natomiast prezydium Komitetu oraz jego Radę Programową powoływała 
ustawa. Struktura organizacyjna Komitetu zawierała zarząd i podporządkowane mu hierarchicz-
nie biura i departamenty z rozdziałem niektórych na pion radiowy i telewizyjny. 
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dla powszechnego odbioru w kraju i za granicą radiofonicznych i telewi-
zyjnych programów: informacyjnych, muzycznych, literackich, teatralnych 
i oświatowych”195.

Ostatecznej regulacji funkcjonowania telewizji w Polsce dokonano na pod-
stawie ustawy z dnia 2 grudnia 1960 roku o Komitecie do Spraw Radia i Tele-
wizji „Polskie Radio i Telewizja196. Ustawa, podobnie jak dekret z 1951 roku, 
wyszczególniała zadania Komitetu. Wśród nich znalazły się również obo-
wiązki związane z tworzeniem i przekazywaniem do powszechnego odbioru, 
w kraju i za granicą programów radiofonicznych i telewizyjnych. Zmieniły 
się jednak wyszczególnione gatunki. W ustawie wymienione zostały audy-
cje polityczne, a teatr telewizji zniknął z oferty programowej. Umieszczono 
też zapis o zasadzie wyłączności dotyczącej Komitetu na wykonywanie tego 
ustawowego zadania197. Oznaczało to, że Komitet posiadał pełną władzę nad 
telewizją i tym samym decydował o formie oraz treści nadawanych audy-
cji198. Wejście w życie Ustawy z 2 grudnia 1960 roku o Komitecie do Spraw 
Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, a także zmiany osobowe w tele-
wizji, rozpoczęły proces tworzenia się, działającego do 1989 roku, modelu, 
w którym – jak dowodzi Dorota Piontek – media miały być instrumentem 
wychowania społeczeństwa, a więc miały służyć realizacji interesów władzy 
państwowej. Charakteryzowało się to ścisłym podporządkowaniem wszyst-
kich mediów instytucjom politycznym, rozbudowanym systemem instytu-
cjonalnej cenzury oraz embargiem na przekazy płynące z zagranicy199. Ten 
model telewizji okazał się jednak dysfunkcjonalny z punktu widzenia samej 
władzy komunistycznej. Zdaniem Karola Jakubowicza dominacja funkcji 
propagandowej (ideologicznej) realizowanej w sposób stereotypowy osła-
biała bowiem jego wiarygodność oraz stopień akceptacji przez odbiorców 
przekazywanych informacji. Znaczna część przekazu nie odzwierciedlała 
natomiast rzeczywistości, a jedynie była odbiciem problemów oraz poglądów 
i zainteresowań aparatu partyjno-państwowego. Telewizja w takim kształcie 
nie była też dostosowana do potrzeb poznawczych i aspiracji społeczeństwa, 
co w rezultacie prowadziło do pogłębienia dysonansu pomiędzy rządzonymi 
a rządzącymi. Próba oferowania tych samych zestawów treści ogółowi odbior-
ców była działaniem w kierunku unifi kacji, standaryzacji i homogenizacji 

195 Tamże, art. 3 pkt 2.
196 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewi-

zja”, Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307.
197 Tamże, art. 2 pkt 2.
198 D. Piontek, Media polityczne w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 2 (3), s. 40.
199 Tamże.
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wiedzy oraz gustów masowego audytorium. Nie uwzględniono naturalnej 
w tym zakresie tendencji do ich różnicowania się200.

2.1. PROGRAM TELEWIZJI POLSKIEJ DO 1989 ROKU

Od początku funkcjonowania telewizji w Polsce do okresu przemian 89’ roku 
można, biorąc pod uwagę obszar polityki programowej, wyszczególnić kilka 
zasadniczych etapów. Nie sposób jest jednak wyznaczyć dokładnych gra-
nic czasowych zachodzących zmian, gdyż w większości przypadków – poza 
momentem wprowadzenia stanu wojennego – zmiany te zachodziły stop-
niowo, a program w swoim kształcie bardziej ewoluował, niż dokonywano 
w nim gwałtownych przekształceń. Nie można w tym okresie mówić jesz-
cze o podejmowanych strategiach programowych201, ale można wyodrębnić 
trendy i kierunki, które miały znaczący wpływ na ostateczny kształt emito-
wanego programu.

2.1.1. NIEZALEŻNOŚĆ

Początki telewizji w Polsce to czas ambitnej, wizjonerskiej telewizji, której 
oferta programowa tworzona była na podstawie koncepcji Jerzego Pańskiego, 
polegającej na stworzeniu medium mającego za zadanie szerzenie kultury 
i edukacji oraz dostarczanie rozrywki na wysokim poziomie, jak również 
propagowanie sportu. Ponadto pozostawiono jej twórcom stosunkowo duży 
stopień niezależności oraz swobodę w rozwijaniu własnych koncepcji pro-
gramowych i artystycznych202.

Oferta programowa zdominowana była zatem przez audycje w dzisiejszym 
rozumieniu tak zwanej kultury wyższej. To również okres tworzenia się zaląż-
ków późniejszych form i gatunków telewizyjnych. Przyjęte w pierwszym okre-
sie działania telewizji rozwiązania okazały się na tyle trwałe i funkcjonalne, 

200 K. Jakubowicz, Publiczna i prywatna telewizja w Polsce [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 
1989–1995, red. G.G. Koper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kra-
ków 1996, s. 61.

201 Jako początki myślenia strategicznego w aspekcie polityki programowej w Telewizji Polskiej 
można wskazać dokument z kwietnia 1987 r. pt. Program rozwoju radiofonii i telewizji do 2000 
roku przygotowany w formie raportu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Szerzej na ten temat 
w dalszej części pracy.

202 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 52.
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że przetrwały kolejne dekady. Co więcej, był to również czas uczenia się 
widzów odbioru telewizji i powstawania nowych nawyków, przyzwyczajeń 
i oczekiwań wobec telewizji.

W pierwszym okresie funkcjonowania telewizji program przygotowywany 
był przez trzy istniejące wówczas działy redakcyjne: dramatu, rozmaitości 
(drobne formy rozrywkowo-estradowe i aktualności) oraz fi lmu. Nie dziwi 
zatem fakt, że telewizja najpierw „sprofi lowana” była artystycznie, a dopiero 
z czasem nabrała wymiaru informacyjno-publicystycznego. Redakcja dra-
matu realizowała przedstawienia teatralne. Widzowie mieli do wyboru trzy 
formy: transmisję sztuki teatralnej (po zakupie przez telewizję wozu transmi-
syjnego w 1956 r.), sztukę przeniesioną z teatru do studia telewizyjnego oraz 
sztukę realizowaną przez telewizję. Drugim po teatrze blokiem programo-
wym były fi lmy – fabularne, dokumentalne i oświatowe. Dodatkowo oferta 
wzbogacona była o fi lmowe koncerty życzeń oraz wykłady z historii fi lmu. 
Film i teatr wypełniały początkowo 80% czasu antenowego.

W kolejnych latach, 1955–1956, rozwijała się struktura organizacyjna tele-
wizji. Powstały nowe działy: polityczno-informacyjny, estrady i satyry, dla 
dzieci, popularnonaukowy, sportowy oraz łączności z widzami. Wraz z roz-
wojem organizacyjnym telewizji wzbogacała się również jej oferta progra-
mowa. Zdominowany dotychczas przez teatr i fi lm program zaczął zyskiwać 
na rozmaitości. Rozpoczęto emisję audycji edukacyjnych, w tym lekcji języka 
angielskiego czy telewizyjnego kursu dla kierowców. Pojawiły się zaczątki 
dzisiejszych programów poradnikowych – wówczas były to porady fi lateli-
styczne. W ofercie programowej lat 50. można znaleźć pierwsze próby inter-
akcji z odbiorcami w postaci prowadzonych na antenie rozmów z widzami. 
Interesującą pozycją programową, która znalazła swoją kontynuację po sześć-
dziesięciu latach, w momencie przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, 
były porady techniczne w zakresie odbioru telewizji.

Pod koniec lat 50. w telewizji rozpoczęła się era audycji informacyjno-
-publicystycznych. Od 2 stycznia 1958 roku rozpoczęto nadawanie Dzien-
nika Telewizyjnego zawierającego: serwis wiadomości, sport oraz prognozę 
pogody. Na uwagę zasługuje fakt, że taka formuła utrzymała się de facto do 
momentu upadku monopolu Telewizji Polskiej. Nadawanie Dziennika Tele-
wizyjnego było w dużej mierze decyzją polityczną, czego dowodem jest mię-
dzy innymi fakt uznania go za pierwszy w bloku programu ogólnopolskiego. 
Takie podejście do głównego serwisu informacyjnego nie uległo zmianie 
przez kolejne dekady. W końcu lat 50. wśród telewizyjnych form publicystycz-
nych dominowały: komentarz polityczny, dyskusja (z udziałem publiczności, 
literatów, naukowców i inteligentnych, zadziornych laików) oraz wywiad. 
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Rozpoczęto również tworzenie i nadawanie audycji łączących gatunki (np. 
magazynów i reportaży).

Szeroką ofertę programową prezentowała także redakcja estrady i satyry. 
Nadawano kukiełkowe szopki satyryczne oraz koncerty połączone ze ske-
czami, poszukiwano nowych talentów czy wybierano najpiękniejszą warsza-
wiankę. Najważniejszą produkcją okazał się jednak Kabaret Starszych Panów. 
Ponadto w ofercie telewizyjnej znalazły się quizy, teleturnieje, a także, póź-
niej, audycje oparte na współzawodnictwie w zręczności i konkursy słowne. 
Można zatem stwierdzić, że był to okres tworzenia się prekursorskich form 
audycji rozrywkowych, które kilka dekad później powróciły na antenę jako 
formaty typu talent-show lub innego rodzaju konkursy.

Dużą rozmaitością w formach przekazu charakteryzował się również blok 
audycji przeznaczonych dla dzieci. Młodzi widzowie mieli możliwość oglą-
dania inscenizacji teatralnych, fi lmów czy też form kukiełkowych. Z czasem 
zaczęto wprowadzać formy estradowe z konkursami, zabawami na scenie 
i przed kamerą telewizyjną.

Od 1957 roku rozpoczęła swoją działalność redakcja popularnonaukowa 
oraz rozwinęła się redakcja sportowa. Podobnie jak wcześniej zakup wozu 
transmisyjnego przyczynił się do wzbogacenia oferty teatralnej nadawanej 
w telewizji, tak i w późniejszych latach wóz transmisyjny stał się podstawą 
funkcjonowania redakcji sportowej. Możliwość przeprowadzenia transmisji 
z zawodów zmieniła oblicze telewizyjnego sportu203.

Pomimo tak dynamicznego rozwoju, zarówno pod względem ilości funk-
cjonujących redakcji, jak i oferty programowej, telewizja w swoim pierw-
szym okresie była mocno krytykowana. Negatywne oceny dotyczyły między 
innymi oferty programowej. Początkowo bowiem program był emitowany 
bez opracowanego programu ramowego, a czas nadawania ciągle się zmie-
niał. Zarzuty dotyczyły także przypadkowego doboru repertuaru widowisk 
dramatycznych, doraźnego „klecenia” widowisk rozrywkowych, niechlujstwa 
w wiązaniu odcinków audycji oraz braku autorskiego zaplecza. Zmieniły się 
także oczekiwania widzów wobec nowego medium. Nie chcieli oni już trakto-
wać telewizji jako projektu eksperymentalnego z licznymi pomyłkami i błę-
dami, a oczekiwali profesjonalnie przygotowanych audycji204. Jednocześnie, 
co już zostało wspomniane wyżej, po okresie niedoceniania nowo powstałej 
telewizji przez partyjne kierownictwo, rozpoczyna się okres ingerencji wła-

203 Por. A. Kozieł, D. Grzelewska, Polska…; oraz K. Jakubowicz, Telewizja w czasach PRL 1952–1989 
[w:] R. Gluza (red.), Media w Polsce…, s. 167 i nast.

204 Por. A. Kozieł, D. Grzelewska, Polska…, s. 263 i nast.
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dzy w działania i ofertę programową nowego medium205. Do głosu dochodzi 
wpływ władzy w postaci komisji prasowej KC PZPR. Jej ocena dotychcza-
sowego kształtu emitowanego w telewizji programu oraz zalecane przez nią 
działania naprawcze stanowią zapowiedź zmian, które w kolejnych latach 
zaznaczą się w polityce programowej telewizji206.

2.1.2. WSPÓŁEGZYSTENCJA

Kolejny etap, przypadający na początek lat 60., to okres współegzystencji 
audycji czysto propagandowych z produkcjami ambitnymi, inteligentnymi 
i cenionymi przez widzów. Polityka mocno zaznaczała się w audycjach pub-
licystycznych i informacyjnych, pozostałe zaś dziedziny – kino, edukacja, 
audycje młodzieżowe czy teatr – utrzymywały przyzwoity poziom207.

W całej dekadzie lat 60. postrzegano telewizję jako medium o dużym 
znaczeniu kulturalnym i edukacyjnym. Stąd wielki nacisk kładziono na 
zatrudnienie w telewizji wybitnych twórców kultury i wysoki poziom arty-
styczny programu. Zakładano bowiem, zgodnie z obowiązującymi wcześ-
niej teoriami naukowymi, bezpośrednie i głębokie oddziaływanie telewi-
zji na widza, możliwość łatwego sterowania odbiorem oraz realny wpływ 
na kształtowanie gustów publiczności telewizyjnej208. W dekadzie lat 60. 
wykształciły się również klarowne preferencje widzów dotyczące oferty 
programowej. Ulubioną pozycją programową, i  jednocześnie podstawą 
oceny pracy telewizji przez widzów, były fi lmy fabularne i seriale. Ponieważ 
początkowo produkcje telewizyjne w obozie socjalistycznym były ubogie, 
w Telewizji Polskiej pokazywano stosunkowo dużo fi lmów zachodnich. 
Stopniowo jednak zastępowano je serialami produkcji krajów socjalistycz-
nych oraz produkcją własną209.

Przełomowym momentem, w aspekcie ingerencji władzy w ofertę pro-
gramową telewizji, okazał się kwiecień 1960 roku. Wówczas została pod-
jęta uchwała Sekretariatu KC PZPR210 oceniająca dotychczasową linię pro-
gramową oraz wskazująca cele i zadania, jakim miała sprostać telewizja. 

205 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 52 i nast.
206 Por. A. Kozieł, D. Grzelewska, Polska…, s. 263 i nast.
207 Por. J. Maziarski, Telewizja…, s. 167 i nast.
208 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 52 i nast.
209 Tamże.
210 Uchwała Sekretariatu KC PZPR w sprawie radia i telewizji, kwiecień 1960 [w]: Uchwały KC PZPR 

od III do IV Zjazdu, Warszawa 1964 [za:] K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 70 i nast.
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Od tamtej chwili telewizja miała intensywniej zaangażować się w proces 
budowania społeczeństwa socjalistycznego, naświetlać pracę partii, prze-
konywać odbiorców do aktywnego włączania się do realizacji programu 
wyznaczonego społeczeństwu przez władzę polityczną. Zawarte w uchwale 
zarzuty w stosunku do telewizji i jej pracy stały się podstawą sformułowa-
nia w Radiokomitecie wytycznych programowych na 1961 rok. Jakkolwiek 
był to dokument polityczny powstały poza strukturą Telewizji Polskiej 
i dotyczył wykorzystania programu telewizyjnego do działań propagan-
dowych, można go uznać za pierwszą próbę określenia polityki progra-
mowej nadawcy telewizyjnego. Dokument z jednej strony zawierał omó-
wienie poszczególnych audycji ze wskazaniem możliwych „politycznych 
ulepszeń”, z drugiej – precyzował zarzuty kierownictwa partyjnego wobec 
dotychczasowej oferty programowej. Skupiały się one wokół „niedosta-
tecznej ofensywy programu politycznego i pomijania węzłowych proble-
mów naszej gospodarki narodowej”211. Telewizji zarzucano również „nie-
fachowość i brak kompetencji w opracowaniu wielu materiałów z zakresu 
spraw krajowych i międzynarodowych, słabą selekcję i bardzo nierówny 
poziom audycji rozrywkowych, przypadkowość i zły dobór repertuaru 
fi lmowego”212. Stwierdzono też, że w dużym stopniu błędy te są spowodo-
wane „żywiołowym rozwojem programu” i kierowaniem się względami 
głównie artystycznymi, bez należytego uwzględniania wydźwięku poli-
tycznego i konsekwencji wychowawczych213. Była więc to zapowiedź odej-
ścia od ambitnej i artystycznej oferty na rzecz audycji o dużym nasyceniu 
polityki i propagandy.

2.1.3. PROPAGANDA

Kolejny okres (pod koniec lat 60.) to czas ingerencji władzy w ofertę progra-
mową. Zachodzące zmiany widoczne były chociażby w ofercie fi lmowej oraz 
rozrywkowej. Widzowie coraz rzadziej mogli oglądać zachodnie produkcje 
fi lmowe, a oferta została zdominowała przez fi lmy z Europy Wschodniej. 
Zakończono również emisję Kabaretu Starszych Panów, stawiając na audycje 
pseudorozrywkowe, łączące marnej jakości sztukę estradową z prezentacją 

211 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 70 i nast.
212 Tamże.
213 Por. tamże.
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zakładów pracy i wyróżniania aktywistów. Na antenie emitowane były rów-
nież stricte propagandowe materiały214.

Wraz z początkiem lat 70. telewizja stała się głównym instrumentem pro-
pagandy. Została połączona z wydziałem propagandy KC tak zwanym sztyw-
nym łączem, które pozwalało sekretarzowi ds. propagandowych oglądać 
każdą audycję przed jego emisją. Władza ingerowała w zawartość serwisów 
informacyjnych (w tym także w pogodę), audycji publicystycznych, cenzoro-
wała resztę oferty programowej. Program stanowił dziwną mieszankę atrak-
cyjnych i wartościowych pozycji, niewybrednej rozrywki w stylu NRD-ow-
skiej rewii Friedrichstadtpalast i propagandowej tandety215.

Sposób postrzegania zadań i roli mediów tamtego okresu oddają treści 
uchwał podejmowanych przez organy ówczesnej władzy. Przykładem jest tu 
chociażby Uchwała VII Zjazdu PZPR z 1975 roku:

Istotne znaczenie dla procesu pogłębiania się socjalistycznej świadomości spo-
łeczeństwa dla umacniania jedności moralnopolitycznej narodu ma działal-
ność prasy, radia, telewizji i wydawnictw. Z tego względu partia będzie nadal 
umacniać swoje kierownictwo środkami masowego przekazu. Prasa, radio, 
telewizja i wydawnictwa, upowszechniając program partii i dorobek budow-
nictwa socjalistycznego, kształtując zaangażowanie i obywatelskie postawy, 
powinny wyzwalać w ludziach pracy aktywność produkcyjną, społeczną i toro-
wać drogę nowatorskim tendencjom dynamizującym socjalistyczny rozwój 
kraju. Ich zadaniem jest służyć partii jako skuteczny instrument w przezwy-
ciężeniu wszelkich sprzecznych z socjalizmem zjawisk. Środowisko dzien-
nikarskie – pełniąc tak istotną społecznie rolę – musi nieustannie podnosić 
swe kwalifi kacje zawodowe, poziom ideowy i poczucie politycznej odpowie-
dzialności216.

Podobny charakter miała uchwała Biura Politycznego z lipca 1973 roku pod-
jęta wspólnie z Prezydium Rządu. Określała ona, iż „Partia i państwo przy-
wiązują ogromną wagę do rozwoju radia i telewizji jako instrumentu naj-
bardziej masowego i efektywnego oddziaływania na społeczeństwo w duchu 
ideologii marksistowskiej i zdobywania społecznego poparcia dla polityki 
partii”. Precyzowała, że jednym z głównych zadań radia i telewizji, „któremu 

214 Por. J. Maziarski, Telewizja…, s. 167 i nast.
215 Tamże.
216 Uchwała VII Zjazdu PZPR, „Nowe Drogi” 1976, nr 1, s. 145–146 [za:] T. Goban-Klas, Polityka 

informacyjna, „Zeszyty Prasoznawcze” 1981, nr 1 (87), s. 10.
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ma być podporządkowana cała działalność informacyjno-publicystyczna 
i artystyczno-rozrywkowa, jest umacnianie zaufania społeczeństwa do par-
tii i władzy ludowej”. Krytykowała natomiast „audycje, które osłabiałyby 
zaufanie do polityki partii i państwa, budziły pesymizm i stwarzały wra-
żenie, że jesteśmy niezdolni do rozwiązywania problemów, jakie wysuwa 
życie społeczne”217.

Struktura programowa Telewizji Polskiej w drugiej połowie lat 70. dosto-
sowana została w pełni do zadań i wskazań decydenta politycznego. Cechą 
charakterystyczną tego okresu był wysoki udział w ofercie programowej 
audycji informacyjnych i publicystycznych218.

Jednocześnie, wraz z uruchomieniem 1 października 1970 roku Pro-
gramu 2 TVP, nastąpiły pierwsze próby profi lowania anten. Program 1 
traktowany był jako uniwersalny i adresowany do całego audytorium, choć 
zdawano sobie sprawę ze zróżnicowania demografi czno-socjologicznego 
widzów, a także z różnic w preferencjach i oczekiwaniach odbiorców. Kon-
cepcja ramówki „Dwójki” zakładała natomiast, że antena nie powinna kon-
kurować z Programem 1, ale go uzupełniać i wzbogacać przede wszystkim 
o treści edukacyjne. Audycje o tym charakterze wypełniały większość czasu 
antenowego. W 30 procentach były to audycje poświęcone naukom ścisłym, 
tyle samo zajmowała szeroko rozumiana humanistyka219. Ponadto „Dwójka” 
miała specjalizować się w audycjach bardziej ambitnych, nowatorskich, prze-
znaczonych dla bardziej wymagającego widza, o wyższych aspiracjach inte-
lektualnych i artystycznych220.

2.1.4. „„RĘCZNE” STEROWANIE

Z początkiem lat 80. w atmosferze zaostrzającego się kryzysu politycznego 
wszystkie istotne decyzje dotyczące funkcjonowania telewizji oraz zawarto-
ści audycji podejmowane były na najwyższych szczeblach władzy. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego telewizja zrasta się z aparatem kontroli i represji. 
Telewizja emituje audycje będące manipulacją i prowokacją. Jednocześnie, 
w związku z bojkotem telewizji przez aktorów, w ofercie programowej znaj-
dują się powtórki spektakli i przedstawienia z teatrów prowincjonalnych. 

217 T. Goban-Klas, Polityka…, s. 13.
218 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 70 i nast.
219 Por. A. Kozieł, D. Grzelewska, Polska Telewizja…, s. 263 i nast.
220 K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 100.
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Ponadto rozpoczyna się proces ewolucji nadawcy telewizyjnego w stronę 
komercyjnej oferty, apelującej do najmniej wybrednych gustów. Wartościowe 
audycje pozostają poza głównym nurtem oferty programowej, a w 1986 roku 
telewizja emituje pierwszą reklamę221.

Lata 80. to również okres opracowywania typowych dla państw realnego 
socjalizmu planów: bieżących, krótkoterminowych i długoterminowych, 
które stały się trwałym elementem systemu kierowania telewizją. W Radio-
komitecie działalnością tą zajmowało się Biuro Planowania. W 1982 roku 
przygotowano program rozwoju Telewizji Polskiej do 1990 roku, który stał 
się podstawą do dalszych strategicznych decyzji programowych. W doku-
mencie tym zwrócono uwagę na konieczność przygotowania się przez tele-
wizję do konkurowania z nowymi technologiami. Działania te postrzegano 
jednak nie w aspekcie rozwoju bazy sprzętowej czy technologicznej, wska-
zywano na konieczność takiego kształtowania oferty programowej, aby ta, 
dostarczając widzom satysfakcji, powstrzymała ich przed zakupem sprzętu 
do odbioru telewizji satelitarnej. Tę ostatnią postrzegano natomiast jako 
groźną obyczajowo i politycznie. Zagrożeniem dla dotychczasowego spo-
sobu kierowania telewizją, poza rozwojem technologicznym, okazała się też 
sytuacja ekonomiczna kraju, a tym samym również Radiokomitetu. W rezul-
tacie – w planie rozwoju telewizji na lata 1983–1985222 – kwestie fi nansowe 
zaczynają dominować w zakresie kształtowania oferty programowej. Pro-
gram telewizyjny miał być bowiem ograniczony do niezbędnego minimum, 
przez co rozumiano z jednej strony rozwijanie własnej produkcji fi lmowej na 
potrzeby TVP, a dopóki nie było nowych fi lmów – zwiększanie liczby powtó-
rek ulubionych pozycji archiwalnych. Z drugiej natomiast strony zakładano 
zwiększenie udziału na antenach ogólnopolskich materiałów przygotowa-
nych przez ośrodki regionalne. Aby mogły one podołać temu zadaniu, pla-
nowano budowę nowych ośrodków regionalnych, zwłaszcza na tak zwanej 
ścianie wschodniej, oraz rozbudowę już istniejących. W przyjętych założe-
niach wiele uwagi poświęcono również Programowi 2. Postulowano przede 
wszystkim – w drugiej połowie lat 80. – zapewnienie „Dwójce” ogólnokra-
jowego zasięgu oraz wydłużenie czasu jego emisji, jak również rozszerze-
nie zasięgu Programu 2, tak by stanowił on rzeczywistą alternatywę dla 

221 Por. J. Maziarski, Telewizja…, s. 167 i nast.
222 Radio i Telewizja oraz ich miejsce w modelu społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju 

w latach 1983–1985 oraz założenia do 1990 roku”, Dział Dokumentacji Aktowej Ośrodka Doku-
mentacji i Zbiorów Programowych TVP, Biuro Ekonomiczne, sygn.1761/28, s. 1 [za:] K. Pokorna-
-Ignatowicz, Telewizja…, s. 213.
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„Jedynki”, a tym samym dawał widzowi poczucie różnorodności i możli-
wości wyboru. Zwracano uwagę na konieczność poprawy jakości przekazu 
„Dwójki”, przede wszystkim postulowano konieczność rozpoczęcia emisji 
w kolorze. Dodatkowo zakładano wprowadzenie nowych i rozwój dotych-
czasowych platform dystrybucji programu przez uruchomienie w 1986 roku 
Programu 3 (regionalnego) oraz rozpoczęcie produkcji kaset wideo z ulu-
bionymi audycjami i fi lmami.

Równolegle zakładano jakościowe zmiany oferty programowej, które 
miały nastąpić przez jej uatrakcyjnienie. Ponieważ trudności fi nansowe 
Radiokomitetu ograniczały możliwości zakupów interesujących fi lmów 
zagranicznych, postulowano przynajmniej zmianę struktury programo-
wej i dostosowanie jej do życzeń i gustów widzów. Od 1983 roku telewi-
zja była zmuszona uwzględniać w swojej działalności programowej dwa 
nurty: ideologiczny – wynikający z realizowanej na bieżąco linii partii; 
oraz drugi – polegający na dostarczaniu widzom rozrywki. Podejście to 
było zgodne ze stanowiskiem ówczesnych decydentów politycznych, któ-
rzy uznali, że telewizja powinna się kierować gustem tak zwanej szerokiej 
widowni, a nie – jak dotychczas – środowisk intelektualnych. To masowy 
widz miał być ukontentowany (a widz elitarny również chętnie oglądał 
audycje, które krytykował jako mało wartościowe). Nowa koncepcja kiero-
wania telewizją zakładała więc uwzględnianie dwóch czynników: po pierw-
sze propagandy, wynikającej z zobowiązań wobec decydentów, po drugie, 
zaspokajania potrzeb masowego widza223.

Na przełomie 1984 i 1985 roku podjęto próbę zmian strukturalnych 
w zakresie zarządzania radiem i telewizją w Polsce. Ostatecznie, 16 września 
1985 roku, Rada Ministrów podjęła w tym zakresie dwie ważne uchwały.

Pierwsza z nich (Uchwała nr 145/85 Rady Ministrów z dnia 16 wrześ-
nia 1985 r.) dotyczyła nadania Komitetowi do Spraw Radia i Telewizji sta-
tutu – tworząc na jego podstawie Państwową Jednostkę Organizacyjną 
PRiTV (p.j.o. „PRiTV”), będącą drugim, obok Zarządu, aparatem wyko-
nawczym Komitetu224. Jednostka PRiTV miała wyłączność ustawową, a więc 
monopol na prowadzenie działalności nadawczej (radiowo-telewizyjnej). Jed-
nostka była wydzieloną komórką organizacyjną Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji, który łączył w sobie przymiot centralnego organu administracyj-
nego właściwego w sprawach radia i telewizji z atrybutami cywilnymi jed-
nostki organizacyjnej Skarbu Państwa, uczestniczącej w obrocie prawnym 

223 K. Pokorna Ignatowicz, Telewizja..., s. 214 i nast.
224 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 23 i nast.
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(gospodarczym). Jako taka nie posiadała ona osobowości prawnej, czyli 
w sensie prawnym nie miała osobistej zdolności prawnej ani zdolności do 
czynności prawnych. Wszelkie czynności prawne podejmowała w imieniu 
i na rzecz Skarbu Państwa, przez swe umocowane organy. PJO PRiTV posia-
dała wydzielone mienie Skarbu Państwa przekazane jej jedynie w zarząd. 
Tak samo mienie, które wytwarzała lub nabywała w toku swej działalno-
ści, wchodziło z mocy ustawy (art. 34 kc) w skład mienia Skarbu Państwa. 
Dotyczyło to zarówno własności rzeczy (nośników materialnych), jak i praw 
autorskich majątkowych do utworów audiowizualnych utrwalonych na tych 
nośnikach225.

Druga ze wspomnianych uchwał, nr 146/85226, regulowała zasady gospo-
darki fi nansowej PJO PRiTV, umożliwiając jej korzystanie z dwojakich 
dotacji poza dochodami z opłat abonamentowych, a mianowicie: dotacji 
przedmiotowej z budżetu na sfi nansowanie kosztów realizacji audycji dla 
zagranicy oraz dotacji przedmiotowej z budżetu państwa do opłat abona-
mentowych227.

2.1.5. ZAPOWIEDŹ ZMIAN

Zmianę w podejściu do zadań i funkcji telewizji przyniósł rok 1987. W kwiet-
niu tego roku odbyło się posiedzenie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, 
na które przygotowano specjalny raport Węzłowe problemy funkcjonowa-
nia radia i telewizji, prezentujący stan i problemy mediów audiowizualnych 
w Polsce. W dokumencie tym dokonano modyfi kacji dotychczasowych zadań 
i funkcji telewizji. Niezmiennie głównym i podstawowym zadaniem było 
wspieranie przez telewizję systemu politycznego i instytucji państwa (już 
jednak nie partii). Ponadto przeniesiono na telewizję współodpowiedzial-
ność za stan nastrojów społecznych. Jednakże, co należy podkreślić, w 1987 
roku przypomniano o kulturotwórczej funkcji telewizji, roli TVP w upo-
wszechnianiu wartości i dorobku kultury narodowej, oraz o tym, że dla 
wielu grup społecznych kontakt z telewizją jest jedyną formą uczestnictwa 
w kulturze. Raport dał podstawy do pierwszej tak otwartej debaty, podczas 

225 R. Kroplewski, Archiwa audiowizualne telewizji publicznej – od sejfu do kreatywności, „Interne-
towy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 7 (4), s. 100 i nast.

226 Uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie art. 13. Ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. – Prawo 
budżetowe, Dz.U. nr 56 poz. 283.

227 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 23 i nast.
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której przedstawiono problemy i dylematy związane z miejscem i rolą tele-
wizji państwowej w systemie medialnym i politycznym Polski. Pokazano 
wzajemnie sprzeczne oczekiwania wobec TVP i zażądano pomocy w ich 
rozwiązaniu. Uznając bowiem nadrzędność funkcji perswazyjnej, zwró-
cono uwagę na jej sprzeczność z pozostałymi funkcjami, które telewizja 
powinna realizować228.

W zakresie oferty programowej raport przyniósł natomiast kilka nowych 
rozwiązań. Po pierwsze, kierownictwo Radiokomitetu uznało siebie po raz 
pierwszy za nadawcę odpowiedzialnego za politykę programową, stwierdza-
jąc, że to Radiokomitet kształtuje program, uwzględniając racje decydenta 
politycznego i uznając swoją podległą wobec władzy pozycję. Oznaczało to 
koniec prymatu aparatu partyjnego w zakresie kształtowania oferty pro-
gramowej Telewizji Polskiej. Po drugie, w raporcie ujawniły się dylematy 
związane z planowaniem działalności programowej w jej krótko- i dłu-
gofalowej strategii. Można je uznać za początki myślenia strategicznego 
w aspekcie polityki programowej Telewizji Polskiej. W dokumencie dość 
krytycznie odniesiono się także do zawartości oraz kształtu programu tele-
wizyjnego. Charakteryzując bowiem program, autorzy raportu wyrazili 
zaniepokojenie pogarszaniem się ocen wystawianych telewizji przez odbior-
ców oraz spadkiem zaufania do niej. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatry-
wano zarówno w nieprawidłowej strukturze programowej, która ukształ-
towała się w latach 80., jak i w rozczarowaniu widzów ofertą rozrywkową. 
W raporcie stwierdzono, że w ofercie telewizji zdecydowanie za dużo jest 
audycji informacyjno-publicystycznych. Uznano, że lepszą metodą wywią-
zywania się telewizji z funkcji perswazyjnej i informacyjnej będzie mniej-
sza liczba, ale za to lepszych jakościowo, audycji z tego gatunku. Według 
deklaracji ówczesnego kierownictwa telewizja przywiązywała szczególną 
uwagę do funkcji edukacyjnej, którą realizowały głównie tak zwane audy-
cje oświatowo-wychowawcze. Ich udział w ofercie był dość znaczny (23%), 
gdyż zaliczano do nich zarówno pozycje oświatowe (audycje dla szkół), jak 
i pozycje popularnonaukowe229.

Kolejnym krokiem w kierunku zmiany zasad funkcjonowania i zadań 
telewizji Polskiej był, przedstawiony w marcu 1988 roku przez Radiokomitet, 
kompleksowy Program rozwoju radiofonii i telewizji do 2000 roku. Trzeba pod-
kreślić, że zmianie uległy główne zadania i funkcje nadawcy telewizyjnego:

228 Tamże, s. 247 i nast.
229 Tamże.
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Radio i telewizja spełniają w naszym kraju szeroko rozumiane funkcje informa-
cyjne, perswazyjne, edukacyjne i rozrywkowe. Podstawowym zadaniem radia 
i telewizji (…) jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających akceptacji 
państwa i norm ustrojowych, na jakich opiera się jego funkcjonowanie, oraz 
rozszerzanie dialogu władzy ze społeczeństwem i w samym społeczeństwie230.

Następuje więc odejście od funkcji propagandowej – odzwierciedlającej 
się dotychczas w deklaracjach o realizacji programu partii czy uzyskiwaniu 
dla niego poparcia – w kierunku funkcji perswazyjnej, polegającej na kształ-
towaniu postaw społecznych oraz na działaniach zmierzających do akceptacji 
instytucji państwa i jego podstaw ustrojowych. Do powinności telewizji nale-
żało natomiast upowszechnianie wiedzy, oświaty i dostarczanie odbiorcom 
rozrywki przez wychodzenie naprzeciw ich potrzebom rekreacji i relaksu231.

2.1.6. TRANSFORMACJA

Przełomowym dla telewizji wydarzeniem politycznym i medialnym była 
debata telewizyjna w dniu 30 listopada 1988 roku przewodniczącego OPZZ 
Alfreda Miodowicza z przywódcą zdelegalizowanej „Solidarności” Lechem 
Wałęsą232. Debata stanowiła wstęp do mających nastąpić obrad Okrągłego 
Stołu, którego porozumienia formalnie uruchomiły procesy zmian między 
innymi systemu medialnego w Polsce.

W trakcie obrad, ze względu na konieczność stworzenia nowego ładu 
informacyjnego (w tym uchwalenia nowej ustawy o radiofonii i telewizji, zno-
welizowania ustawy o łączności czy też prawa prasowego) konieczne okazało 
się wprowadzenie swoistego okresu przejściowego233.

Teresa Sasińska-Klas, omawiając polskie społeczeństwo w okresie trans-
formacji234, podkreśla, że gdy analizujemy proces przechodzenia z jednego 
systemu do następnego, widać, że następuje pewien interwał pomiędzy jed-
nym systemem a drugim, a taki okres przejściowy zdaniem autorki wymaga 

230 Program rozwoju radiofonii i telewizji do 2000 roku, Raport dla Komitetu do Spraw Radia i Telewi-
zji, kwiecień 1987, Dział Dokumentacji Aktowej Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych 
TVP, Biuro Ekonomiczne, sygn. 2080/2, s. 1 [za:] K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja…, s. 265.

231 Tamże.
232 A. Kozieł, D. Grzelewska, Polska telewizja…, s. 307.
233 Główne założenia reformy radiofonii i telewizji, Komisja do Spraw Reformy Radia i Telewizji, 

Warszawa, luty 1990, s. 4 i nast.
234 T. Sasińska-Klas, Społeczeństwo polskie w transformacji [w:] Media i dziennikarstwo…, s. 13 i nast.
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sprecyzowania. Twierdzi, że przejście zaczyna się w momencie rozpadania się 
zasad autorytarnego reżimu, a kończy się, gdy instaluje się nowe formy demo-
kracji lub przywraca niektóre stare autorytarne zasady bądź gdy pojawia się 
rewolucyjna alternatywa. I to przejście, w opinii T. Sasińskiej-Klas, w zakresie 
zasad gry politycznej jest niedefi niowalne. Charakterystycznym natomiast 
sygnałem, wskazującym na proces przechodzenia od jednego systemu do 
innego, jest załamanie się autorytarnych zobowiązań bez względu na przy-
czyny, dla których się ono dokonuje. Powstają wówczas nowe zasady porządku 
społecznego, które w konsekwencji dają więcej gwarancji w zakresie praw 
jednostkom i grupom społecznym235.

Podobny mechanizm zachodził w telewizji. Jak ocenia Wiesław Dudek, 
transformacja telewizji w Polsce w latach 90’ polegała między innymi na 
odchodzeniu od jednego typu telewizji, niedawno wąsko rozumianego, to jest 
telewizji państwowej. Modelu takiego nie dało się bowiem pogodzić z rodzą-
cym się demokratycznym porządkiem państwa opartym na zasadach plura-
lizmu politycznego, wielopłaszczyznowych ruchach społecznych i wielopar-
tyjnym systemie politycznym, oraz z systemem prawnym, który bez reszty 
akceptuje uznane powszechnie na świecie zasady wolności praw człowieka 
i obywatela236.

Telewizja stanęła przed koniecznością wyboru strategii i celu w warun-
kach rozpoczynającej się transformacji systemowej. Główną determinantą 
w tym procesie była decyzja o przyszłych źródłach fi nansowania, a zwłaszcza 
o udziale przychodów reklamowych w dochodach poszczególnych telewizji237. 
Polski nadawca telewizyjny mógł bowiem – zgodnie z opcjami przedstawio-
nymi w raporcie McKinsleya przygotowanym na zamówienie BBC – zasto-
sować jedną z trzech opcji. W myśl pierwszej z nich dla nadawcy misja pub-
liczna jest ważniejsza niż udziały rynkowe: stacje publiczne kierujące się tą 
strategią mają mały wpływ na cały system mediany. Jest to spowodowane 
ograniczeniami wynikającymi z prawnie zapisanych zadań mediów pub-
licznych lub sposobu ich fi nansowania. W drugiej opcji nadawca przedkłada 
udziały w rynku ponad misję publiczną. Stacje takie w zasadzie nie różnią się 
swym programem od stacji komercyjnych, ale są jednocześnie silnie zależne 
od reklamy. Ostatnia z wyszczególnionych opcji to nadawcy prezentujący 

235 Por. tamże.
236 W. Dudek, Transformacja telewizji w Polsce, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 

8–9 grudnia 1994 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 8.
237 Reforma Telewizji Polskiej, Raport Zespołu ds. Reformy Telewizji Polskiej SA, Warszawa, marzec 

1999, s. 7.
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pośrednią pozycję. Stacje są tu zarówno zdolne do wypełniania misji pub-
licznej, jak i utrzymują silną pozycję na rynku238.

2.2. ZASADY TWORZENIA OFERTY PROGRAMOWEJ TVP SA

2.2.1. ROZWIĄZANIA FORMALNOPRAWNE

Aktem prawnym określającym status środków masowego przekazu w Polsce 
jest Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku239, uchwalona 
przez Sejm RP w celu zaprowadzenia ładu w eterze i usankcjonowania real-
nego, lawinowego rozwoju sieci radiowych i telewizyjnych, który postępo-
wał po 1989 roku240. Fakt, że przyjęcie ustawy poprzedziły trwające trzy lata 
spory, wskazuje, że stworzenie norm formalnoprawnych dla funkcjonowania 
mediów elektronicznych w Polsce okazało się niezwykle trudne241. Dyskusja 
nad kształtem i strukturą nadawcy publicznego była wówczas odbiciem dys-
kusji na temat kształtu państwa oraz wzajemnych relacji pomiędzy różnymi 
władzami. Była to więc, według Karola Jakubowicza, debata o społecznym 
i geografi cznym umiejscowieniu telewizji oraz o tym, czy uda się ją przenieść 
spod dominacji państwa i polityki do sfery publicznej i nadać jej charakter 
ogólnokrajowy242.

Kolejna trudność w tworzeniu norm prawnych dla rynku telewizyjnego 
wynikała z tego, że na grunt polski zaimplementowano rozwiązania doty-
czące organizacji rynku medialnego, przyjęte i praktykowane w krajach euro-
pejskich, na przykład we Francji. Specyfi ka transformacji w Polsce powo-
dowała, że proces ten okazał się niezwykle trudny. Wynikało to między 
innymi z faktu, że w trakcie tworzenia na nowo mediów publicznych na 
polskim rynku medialnym istniały już media komercyjne. Media publiczne 
nie miały czasu, aby się „zdefi niować”, bo w momencie swojej transforma-
cji zderzyły się z bardzo zdecydowaną konkurencją. Ponadto, co podkreśla 

238 Public Service Broadcasters around the World, A. McKinsley Report for BBC, January 1999, 
s. 5 [za:] B. Ociepka, Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środko-
wej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 80. 

239 Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
240 J. Świderski, Radio i telewizja w Polsce po 1989 roku [w:] Transformacja systemów medialnych 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 179.

241 J. Braun, Telewizja…, s. 141.
242 K. Jakubowicz, Publiczna…, s. 64.
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K. Jakubowicz, przenosząc na grunt polski koncepcję mediów publicznych, 
nie wzięto pod uwagę, że jest to instytucja bardzo wrażliwa na okoliczno-
ści zewnętrzne, która musi stale defi niować się na nowo w zmieniających się 
warunkach, stale walczyć o swoją legitymizację oraz stale potwierdzać swoje 
prawo do istnienia243.

Ustawa o radiofonii i telewizji – akt prawny powstający w toku procesu 
transformacji systemowej – była, według K. Jakubowicza, swego rodzaju 
deklaracją intencji. Nie opisywała stanu, który miał powstać natychmiast po 
jej uchwaleniu, ale stan, który mógł być wynikiem dwudziestu lat rozwoju 
demokracji. Według autora założenie, że przewidywany dwudziestoletni 
okres będzie wystarczający do rozwoju skutecznych mechanizmów demo-
kratycznych w Polsce, które z kolei stworzą właściwe warunki do dzia-
łania mediów publicznych i regulatora rynku audiowizualnego, okazało 
się błędne244. Praktyka pokazała, że ustawa, która miała stać się podstawą 
stworzenia ram funkcjonowania nadawcy publicznego, w tym również 
w obszarze oferty programowej, nie sprostała postawionemu zadaniu. Róż-
norodność stanowisk oraz możliwych rozwiązań w zakresie kształtowania 
programu nadawcy publicznego ujawniły się bowiem już na etapie prac nad 
ustawą. W dyskusji na temat możliwych rozwiązań, o czym pisze Juliusz 
Braun, jedną z zasadniczych koncepcji była dopuszczalność wprowadzenia 
ograniczeń i zobowiązań dotyczących treści programu mediów publicznych. 
Przedstawiano oczekiwania zarówno o charakterze ogólnym (ich ilustracją 
był między innymi przepis zobowiązujący do rzetelnego przedstawiania 
rzeczywistości i realizacji zadań na rzecz kultury narodowej, nauki i edu-
kacji), jak i bardziej szczegółowe, na przykład zobowiązanie do uwzględ-
niania w programie działań służących umacnianiu rodziny i zwalczaniu 
patologii społecznej. Kolejne projekty zawierały też przepisy o charakterze 
restrykcyjnym, odnoszące się zwłaszcza do nadawców koncesjonowanych, 
pozwalające na pozbawienie koncesji nadawcy, jeśli jego działalność stwa-
rzałaby zagrożenie dla kultury narodowej, dla bezpieczeństwa państwa lub 
naruszałaby normy dobrego obyczaju. Dla wielu dyskutantów przepisy te 
stanowiły gwarancję, że media, zwłaszcza publiczne, będą działały zgod-
nie z interesami państwa i dobrem publicznym245. W toku prac nie uzy-

243 Por. K. Jakubowicz, „Media publiczne” [w:] Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, 
red. J. Adamowski, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 35 i nast.

244 K. Jakubowicz [w:] Media publiczne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. J. Adamowski, 
L. Jaworski, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 72 i nast.

245 Por. J. Braun, Telewizja…, s. 171.
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skano jednak rozwiązania jednoznacznie określającego ramy programowe 
nadawców publicznych. Przyjęte rozwiązania – pozostawiające dobrowol-
ność interpretacyjną odnośnie do zdefi niowania przedmiotowego zakresu 
ogólnych zadań nadawców radiowych i telewizyjnych, jak również swobodę 
dotyczącą stopnia ich realizacji przez nadawcę publicznego – pozwalają na 
stwierdzenie, że nadawcy publicznemu ustawodawca wyznaczył zaledwie 
kierunki działania i w zakresie oferty programowej pozostawił szeroki mar-
gines swobody. Przy braku jednoznacznych, ustawowych wytycznych co do 
przyszłej oferty programowej TVP dyskusja i rozważania nad jej kształtem 
trwają po dziś dzień.

ZADANIA I OBOWIĄZKI

Wśród zadań nadawców publicznych wyróżnia się dwa zasadnicze modele: 
tradycyjny i model służby.246 Model służby (controlled service model) oparty 
jest na szczegółowym określeniu zadań i sposobów ich realizacji w dodat-
kowym dokumencie (umowie/kontrakcie, statucie, rozporządzeniu itp.) 
w zamian za zapewnienie stabilnego fi nansowania w perspektywie średnio-
terminowej (najczęściej 3–5 lat) oraz na kontroli realizacji wymogów okreś-
lonych w takim dokumencie przez niezależne ciało regulujące lub/i organ 
nadzorczy nadawcy. Zadania te mogą być ujęte zarówno w sposób ogólny, 
jak i szczegółowy. W zakresie oferty programowej ogólne ujęcie zadań naj-
częściej odwołuje się do postulatu udostępniania audycji o wysokiej jakości 
oraz szerokiego dostępu do oferowanych przez siebie programów. Szczegó-
łowe ujęcie zadań polega na określeniu wymogów gatunkowych (przy czym 
większość krajów poprzestaje na wyliczeniu gatunków objętych szczególną 
misją, w tym audycji: informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i rozryw-
kowych). Kolejnym elementem są wymogi dotyczące treści. Nieliczne kraje 

246 Inny sposób określania zadań programowych nadawców telewizyjnych polega na analizie oferty 
programowej w ujęciu jakościowym, ilościowym lub przez pryzmat odbiorców. Pierwszy spo-
sób – jakościowy – opiera się na obowiązku emitowania pewnych typów audycji i/lub gatunków 
programowych bez określania ich liczby bądź ilości. Drugi sposób – ilościowy – zakłada obo-
wiązek przeznaczania określonej liczby godzin lub części czasu antenowego na konkretne treści 
albo typy lub gatunki programów, bądź nadania określonej liczby audycji danego typu w ciągu 
okresu sprawozdawczego. W trzecim wypadku najistotniejszy jest wskaźnik dotyczący liczby 
odbiorców i nakłada na nadawcę obowiązek osiągania pewnego udziału w rynku, docierania 
do pewnych określonych grup odbiorców bądź emitowania pewnych typów treści lub gatunków 
programowych o pewnych porach (zwykle w prime time). Strategia państwa polskiego w dziedzi-
nie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 
sierpień 2005, s. D/45.
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poprzestają na ogólnym zapisie w tym zakresie, zdecydowana większość 
bardzo dokładnie określa, jakie audycje mają być objęte szczególną opieką, 
chodzi tu zwłaszcza o wiadomości, publicystykę i produkcje dla dzieci247.

Drugi ze wskazanych modeli – tradycyjny, zwany również modelem auto-
nomicznym – został zastosowany w Polsce. Odwołuje się on do ogólnych 
przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji (lub innych tego rodzaju regula-
cji prawnych), w zakresie zadań mediów publicznych pozostawiając samym 
nadawcom wybór sposobu ich realizacji i interpretacji248. Idea modelu auto-
nomicznego osadza się więc na, z jednej strony zapisach ustawy, z drugiej 
natomiast na intencji i sposobie realizacji jej zapisów przez nadawcę publicz-
nego. W sytuacji, w której już na poziomie ustawy proponowane rozwiązania 
są nieprecyzyjne lub wręcz kontrowersyjne, model ten staje się bezużyteczny. 
W przypadku bowiem braku jednoznaczności i klarowności zapisów ustawy 
kwestia ich interpretacji pozwala na wiele swobody i dowolności. W rezulta-
cie założone zadania nie muszą zostać wykonane przez nadawcę publicznego 
zgodnie z intencją ustawodawcy, a ich wykonanie zależy de facto od dobrej 
woli i chęci nadawcy.

Należy zatem przyjrzeć się Ustawie o radiofonii i telewizji uchwalonej 
w 1992 roku w Polsce oraz zawartym w niej rozstrzygnięciom dotyczącym 
oferty programowej nadawców telewizyjnych. W artykule 1 sprecyzowane 
zostały, ogólnie, zadania radiofonii i telewizji. Ustawodawca wskazał tu na: 
dostarczanie informacji, udostępnienie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie 
korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji 
obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej twórczości 
audiowizualnej249. O ile zakres zadań nie budzi zasadniczych wątpliwości, 
o tyle dyskusję wywołuje znaczenie każdego z nich oraz podejście ustawo-
dawcy do poszczególnych zadań. W opinii Elżbiety Czarny-Drożdżejko kolej-
ność wymienionych zadań nie jest bowiem przypadkowa. Przemawia za 
tym argument, że ustawodawca, nowelizując ustawę o radiofonii i telewizji 
w 1995 roku, wprowadził dodatkowy cel (upowszechnianie edukacji obywa-
telskiej), który umieścił w pkt 3a art. 1 ust. 1 u.r.t., a nie na końcu interpreto-
wanego przepisu, jako pkt 6. Odmienny pogląd został wyrażony w wyroku 

247 E. Murawska-Najmiec, Informacja o sposobie określania zadań programowych nadawców pub-
licznych oraz o sposobach ich fi nansowania i rozliczania/kontroli na podstawie wybranych przy-
kładów nadawców telewizyjnych, Analiza Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2004, nr 8, 
Warszawa, lipiec 2004, s. 10 i nast.

248 Strategia państwa polskiego…, s. D/44.
249 Art. 1 ust.1 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
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Naczelnego Sądu Administracyjnego250, gdzie stwierdzono, że brakuje wystar-
czającej argumentacji do przyjęcia założenia, że kolejność zadań radiofonii 
i telewizji wymienionych w art. 1 ust. 1 u.r.t. jest ich zestawieniem według 
kryterium ważności bądź rangi251.

Wśród wielu kontrowersji i dyskusji wokół ustawowych regulacji doty-
czących kształtu oferty programowej nadawców telewizyjnych na uwagę 
zasługuje podejście ustawodawcy do zadania polegającego na dostarcza-
niu rozrywki. Tu dyskusję wywołuje zarówno samo zdefi niowanie pojęcia 
rozrywki, jak i przyporządkowanie do niego gatunków programowych. Na 
uwagę zasługuje bowiem fakt, że już na etapie tworzenia ustawy nie zostały 
jednoznacznie zdefi niowane pojęcia poszczególnych kategorii zadań. Skutkuje 
to ostatecznie sporą dowolnością choćby w określaniu gatunków programo-
wych czy w klasyfi kowaniu poszczególnych audycji w obrębie konkretnych 
zadań. Problem ten widoczny jest również w założeniach doktrynalnych 
dotyczących tej kwestii.

Dla Jacka Sobczaka brak precyzyjnego określenia zakresu przedmioto-
wego terminu „rozrywka”, jak również zepchnięcie rozrywki na margines 
ustawy – zarówno w zadaniach nadawców telewizyjnych, jak i w obowiąz-
kach programowych nadawcy publicznego – są o tyle niezrozumiałe, że to 
właśnie rozrywka jest głównym elementem składowym w ofercie progra-
mowej, którego odbiorcy najczęściej poszukują. Zawarty w ustawie obowią-
zek wskazuje również, że zadaniem telewizji jest dostarczanie takich treści, 
które stanowią rozrywkę dla przeciętnego widza. Co istotne – jak podkre-
śla autor – to widzowie, a nie nadawcy, decydują o tym, co stanowi dla nich 
rozrywkę. Nie oznacza to jednak, że nadawca ma schlebiać gustom odbiorcy, 
ale nie może wyręczać go bądź ograniczać w wyborze dozwolonych treści. 
Zdaniem J. Sobczaka rozrywką będą więc zarówno przedstawienia teatralne, 
występy operowe i orkiestr symfonicznych, jak i fi lmy przygodowe, podróż-
nicze, przyrodnicze czy kryminalne, a także seriale telewizyjne, teletur-
nieje, kabarety, opery mydlane, mecze lub też dyskusje polityczne252. W opi-
nii E. Czarny-Drożdżejko audycje zakwalifi kowane przez J. Sobczaka do 
kategorii „rozrywka” są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej, 
a więc zaliczane są do zadania polegającego na „udostępnianiu dóbr kultury 

250 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z  28 września 2004 r., GSK 550/04 (Lexis.pl 
nr 2126663) [za:] E. Czarny-Drożdżejko, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, LexisNexis, 
Warszawa 2014, s. 16 i nast.

251 E. Czarny-Drożdżejko, Ustawa… 
252 Tamże.
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i sztuki”. Wśród nich autorka wymienia: „teatry, opery, operetki, fi lharmo-
nie, orkiestry, instytucje fi lmowe, (…) spektakle teatralne, muzykę poważną”. 
Są to, zdaniem autorki, formy polegające na promowaniu kultury wyższej 
w celu podniesienia wrażliwości odbiorcy masowego. Niewątpliwie w ramach 
udostępniania kultury mieści się również nadawanie muzyki rozrywkowej, 
co pozwala zwiększać zyski, biorąc pod uwagę gusty słuchaczy i widzów253.

Szczegółowe zadania nadawcy publicznego zostały natomiast określone 
w art. 21 u.r.t. W pierwotnej ustawie, z 1992 roku, znalazło się początkowo 
siedem zadań, które realizować mieli radiowi i telewizyjni nadawcy pub-
liczni, oraz wskazano dziewięć cech, którymi programy te powinny się cha-
rakteryzować. W kolejnych latach katalog powinności nadawców publicz-
nych został rozbudowany. W 1995 roku nowelizacja wprowadziła do cech 
programów nadawcy publicznego zasadę „służenia kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych”254, w 2010 roku dołączono zasadę, w świetle której pro-
gramy nadawców publicznych mają „służyć propagowaniu i upowszechnia-
niu sportu”255. Rok później ustawodawca dołączył również obowiązek słu-
żenia edukacji medialnej256.

Rozszerzeniu uległ także katalog zadań nadawcy publicznego. W 2000 
roku dołączono zadanie polegające na upowszechnianiu wiedzy o języku 
polskim”257. W 2004 roku w zakresie zadań nadawców publicznych znala-
zło się „tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na 
których rozpowszechnianie uzyskano koncesję”, rozbudowano także zadanie 
w zakresie nadawania programów uniwersalnych, które – od tej pory – miało 
polegać na „tworzeniu i rozpowszechnianiu programów ogólnokrajowych, 
programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku pol-
skim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, 
społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych”258. W 2011 roku usta-
wodawca dołączył do zadań nadawcy publicznego „zapewnianie dostępności 
programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunk-
cji narządu słuchu” oraz „upowszechnianie edukacji medialnej”259.

253 Tamże.
254 Nowelizacja u. o r.t. z dnia 27.12.1995, Dz.U. 1995 nr 142 poz. 701.
255 Nowelizacja u. o r.t. z dnia 16.10.2010, Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857.
256 Nowelizacja u. o r.t. z dnia 23.05.2011, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459.
257 Nowelizacja u. o r.t. z dnia 09.05.2000, Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999.
258 Nowelizacja u. o r.t z dnia 01.05.2004, Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874.
259 Nowelizacja u. o r.t z dnia 23.05.2011, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459.
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Zgodnie z Ustawą o radiofonii i telewizji:

1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, 
(…) należy (…): tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, 
programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku pol-
skim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, 
społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych; tworzenie i rozpo-
wszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnia-
nie uzyskano koncesję; budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych 
stacji radiowych i telewizyjnych; rozpowszechnianie przekazów tekstowych; 
prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania 
programów radiowych i telewizyjnych; prowadzenie działalności produkcyjnej, 
usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu 
i importu; popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz dzia-
łalności oświatowej i działalności w zakresie sportu; upowszechnianie wiedzy 
o języku polskim; uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie 
serwisów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języku regionalnym; tworzenie i udostępnianie audycji edukacyjnych na 
użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą; zapew-
nianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełno-
sprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu słuchu oraz upowszechnianie edukacji medialnej.
 2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: kiero-
wać się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii 
i telewizji; rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za 
granicą; sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formo-
waniu się opinii publicznej; umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczest-
niczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów 
i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej; służyć 
rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego 
dorobku intelektualnego i artystycznego; respektować chrześcijański system 
wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; służyć: umacnianiu 
rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych, propagowaniu i upowszechnia-
niu sportu, zwalczaniu patologii społecznych oraz edukacji medialnej260.

260 Art. 21, ust. 1a i ust. 2 u. o r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34. Brzmienie artykułu 21 ust. 1a i ust. 2 
w całości, z pominięciem numeracji poszczególnych punktów.
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Zestaw ten, określany jest często jako sui generis defi nicja misji publicznej, 
misji defi niowanej przez katalog powinności261.

Jak zaznacza J. Sobczak, wyliczenie zadań publicznej radiofonii i telewizji 
zawarte w art. 21 ust. 1a i ust. 2 u.r.t. nie ma charakteru enumeratywnego262. 
Tym samym możliwe jest, że poszczególni nadawcy publicznej radiofonii 
i telewizji zadania nakreślone przez ustawodawcę będą realizować w różnym 
stopniu. Ponadto, jak zaznacza autor, z postanowień tego artykułu nie wyni-
kają żadne prawa podmiotowe dla odbiorców programów, którzy opierając się 
na dyspozycjach tego przepisu, nie mają podstaw domagania się pełniejszej 
realizacji któregoś z zadań. Dodatkowo ustawodawca, w art. 13 u.r.t. wskazał, 
że co prawda za treść programu ponosi odpowiedzialność nadawca, jednak 
zapis ustawy ograniczył ją wyłącznie do odpowiedzialności za zgodność pro-
gramu z zadaniami radia i telewizji oraz za treści tego programu Ustawa nie 
określa jasno zasad ponoszenia tej odpowiedzialności263. W ustawie przewi-
dziane są wyłącznie sankcje, które mogą być wymierzone ex post. Naruszenie 
niektórych części zadań programowych jest zagrożone nałożeniem sankcji 
karnej na nadawcę, na przykład nałożenie kary pieniężnej za emisję w godz. 
6.00–23.00 audycji, której treści zagrażają rozwojowi dzieci i młodzieży264, 
czy też wezwanie nadawcy przez Przewodniczącego KRRiT do przestrzega-
nia w przyszłości nakazów i zakazów265.

Kolejnym wzbudzającym dyskusję elementem jest samodzielność nadawcy 
publicznego w zakresie kształtowania programu. Konstytucyjnie określona 
niezależność nadawców została unormowana wprost w art. 13 ust. 1 u.r.t. – jest 
on w równym stopniu wiążący zarówno dla prywatnej, jak i publicznej radio-
fonii i telewizji. Prawo nadawcy do samodzielnego kształtowania programu 
określa art. 14 ust. 1 u.r.t., zgodnie z którym obowiązki i zakazy rozpowszech-
niania określonej audycji lub przekazu mogą być nałożone na nadawcę wyłącz-
nie na podstawie ustawy266. Jednakże, co podkreśla J. Sobczak, we wspomnia-

261 J. Braun, Telewizja…, s. 187.
262 Jest to określenie prawnicze, stosowane w sytuacji, gdy intencją jest podkreślenie, że katalog, 

o którym jest mowa, jest katalogiem zamkniętym – że prawodawca wszystkie elementy tego 
katalogu wymienia, że nie ma już innych niż wymienione możliwości. Jest to tzw. numerus clau-
sus (w przeciwieństwie do katalogu otwartego, oznaczanego przez ustawodawcę m.in. poprzez 
zastosowanie zwrotu w szczególności). Poradnia Językowa PWN, termin oprac. przez K. Bidziń-
ską, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/enumeratywnie;8524.html (dostęp: 8.02.2015).

263 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 194 i nast.
264 Art. 53 ust. 1 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
265 C. Banasiński, R. Rittler, M. Kolasiński, Prawo radiofonii i telewizji w Polsce. W świetle standar-

dów europejskich, Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001, s. 64.
266 Tamże, s. 57.
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nym wyżej art. 13 ust. 1 u.r.t. zagwarantowano samodzielność nadawców 
w kształtowaniu programu, zawężając jednak granice tej samodzielności 
zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 u. o r.t. Nadawca, wykraczając poza 
zadanie wyraźnie określone w art. 1 ust. 1, nie może już zatem kształtować 
programu samodzielnie. Pozostaje jednak kwestią otwartą – gdyż ustawa 
nie zawiera w tym zakresie rozstrzygnięć – kto przyjmuje na siebie prawo 
do kształtowania programu wybiegającego poza określone w art. 1 zadania. 
Według J. Sobczaka samodzielności w zakresie kształtowania programu nie 
można utożsamiać z wolnością kształtowania programu. Jednocześnie zakres 
terminu „samodzielność” należy rozumieć w ten sposób, że nadawca kształ-
tuje program bez czyjegokolwiek wpływu, niezależnie, odrębnie, nie będąc 
uzależnionym od nikogo267.

Nie oznacza to jednak, że nadawca telewizyjny w Polsce, w tym nadawca 
publiczny, nie jest w żaden sposób ograniczony w zakresie kształtowania 
programu. Istnieją jednak inne ograniczenia, które mają dwojaki charak-
ter. Dotyczą poszczególnych audycji bądź całości działalności programowej 
nadawców. Pierwsza grupa ograniczeń wiąże się z możliwością nałożenia na 
nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub 
przekazu i nie wynika z Ustawy o radiofonii i telewizji, lecz innych przepisów, 
na przykład z ustawy z przepisów szczególnych, takich jak ustawa Prawo Pra-
sowe268. Druga kategoria ograniczeń swobody kształtowania treści programu 
wynika wprost z Ustawy o radiofonii i telewizji i zawiera normy określające: 
dyrektywy działalności programowej, zasady udziału w programie audycji 
producentów krajowych i europejskich, zasady emisji reklam, zasady spon-
soringu oraz zasady utrwalania audycji i ich przechowywania269.

Dyrektor Biura Koordynacji Programowej TVP Sławomir Zieliński tak 
charakteryzuje ograniczenia i wymogi dotyczące działalności programowej 
nadawcy publicznego:

Trzeba też pamiętać, że kształt programu nadawcy publicznego określa wiele 
czynników. One wpływają, w znacznej mierze, na ostateczny kształt emitowa-
nej oferty. Nie da się tego porównać z obowiązkami nadawców komercyjnych, 
którzy mają de facto jeden czynnik determinujący ich program: zysk. Wylicza-
jąc natomiast zmienne wpływające na kształt programu TVP, powiedziałbym, 
że opiera się on na:

267 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 194 i nast.
268 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24.
269 C. Banasiński, R. Ritler, M. Kolasiński, Prawo…, s. 58.
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a) ustawie,
b) powinnościach,
c) misji,
d) wartościach, czyli na tym, jak traktujemy święta narodowe, jak postrzegamy 

naszą tradycję,
e) na porozumieniach z różnymi instytucjami, na przykład z Konferencją Epi-

skopatu Polski, Polską Radą Ekumeniczną, Związkiem Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich, ministerstwem obrony narodowej, sportu i turystyki, PKOL-em, 
ministerstwem edukacji, spraw zagranicznych czy ministerstwem kultury,

f) tradycji,
g) archiwach270.

W obszarze dyrektyw działalności programowej ustawa wskazuje również, 
w art. 18 ust. 2 u.r.t., że audycje telewizyjne nie mogą propagować działań 
sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw sprzecznych z moral-
nością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści dys-
kryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość. Audycje powinny 
ponadto szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijań-
ski system wartości. W odniesieniu do publicznej radiofonii i telewizji ustawa 
w art. 21 ust. 2 pkt 6 zakłada, że programy radiowe i telewizyjne powinny 
„respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uni-
wersalne zasady etyki”. Zapis ten wzbudził kontrowersję i wywołał szeroką 
dyskusję. W konsekwencji podniesiony został zarzut niezgodności powyż-
szego sformułowania z wyrażoną w Konstytucji zasadą wolności słowa, i zapis 
ustawy został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskodawca 
uzasadniał, że przedmiotem zastrzeżeń nie są „wartości chrześcijańskie” 
w ogóle, lecz nadanie im przez ustawodawcę charakteru normatywnego, co 
ogranicza swobodę wyrażania opinii. Ponadto zarzucano, że ustawodawca 
odchodzi od zasady demokratycznego państwa prawa, ustalając arbitralnie, że 
jeden spośród wielu istniejących systemów wartości ma stanowić kryterium 
dopuszczalności rozpowszechniania programów. Trybunał Konstytucyjny 
oddalił jednak wniosek. Zdaniem TK art. 18 ust. 2 u.r.t. określa chrześci-
jański system wartości jedynie jako jedną z kilku równorzędnych dyrektyw 
dotyczących działalności w obszarze radiofonii i telewizji. Nie można zatem 
interpretować go jako nakazu propagowania chrześcijańskiego systemu war-
tości. Wymienione wartości nie mogą być jednak negowane w publicznej 

270 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego, Dyrektora Biura Koor-
dynacji Programowej TVP w lipcu 2015 r.
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radiofonii i telewizji271. Dodatkowo, w obszarze dyrektyw działalności pro-
gramowej, art.18 ust. 4 przestrzega, że „zabronione są audycje, które zagra-
żają fi zycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, 
w szczególności zawierające treści pornografi czne lub w sposób nieuzasad-
niony i nadmierny eksponujące przemoc”, a audycje zawierające wskazane 
wyżej elementy nie mogą być rozpowszechniane w godzinach pomiędzy 
6 rano a 23 wieczorem.

W zakresie zapewnienia udziału w programie audycji producentów kra-
jowych i europejskich Ustawa o radiofonii i telewizji nakazuje, by nadawcy 
programów telewizyjnych przeznaczali co najmniej 33% kwartalnego czasu 
nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim272 
i ponad 50% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europej-
skie273. W obu przypadkach z tak zwanych kwot wyłączone są serwisy infor-
macyjne, reklamy, telesprzedaż, transmisje sportowe, przekazy tekstowe 
i teleturnieje. Należy zaznaczyć, że w pierwotnym kształcie ustawa z 1992 
roku wyznaczała próg kwartalnego czasu nadawania programu na audy-
cje wytworzone pierwotnie w języku polskim na poziomie 30%, a kwoty 
dla programów europejskich zostały wprowadzone do ustawy nowelizacją 
z 2004 roku.

W obszarze zasad emisji reklam i zasady sponsoringu wprowadzone ogra-
niczenia mają przede wszystkim za zadanie ochronę odbiorcy. W ustawie 
określono bowiem, że reklama musi być wyraźnie wyodrębniona w pro-
gramie i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości co do jej charakteru, 
a sponsor nie może wpływać na treść audycji w sposób ograniczający samo-
dzielność nadawcy. Zapisy te pokazują intencje ustawodawcy, którego celem, 
w tym zakresie, było ułatwienie widzowi identyfi kacji treści reklamowych 
i oddzielenie ich od przekazu programowego zarówno w obszarze konteksto-
wym, jak i ramówkowym. W ustawie został ponadto wyszczególniony kata-
log produktów, których reklama jest zakazana.

W obszarze utrwalania audycji i ich przechowywania na nadawców został 
nałożony obowiązek utrwalania wszystkich audycji i ich przechowywanie 
przez okres 28 dni, licząc od dnia rozpowszechniania. W przypadku nato-
miast jeśli audycja jest przedmiotem postępowania przed organami pań-
stwowymi, przechowuje się jej zapis do czasu zakończenia postępowania274.

271 C. Banasiński, R. Ritler, M. Kolasiński, Prawo…, s. 61 i nast.
272 Art. 15. pkt 1, Obwieszczenie…, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459.
273 Art. 15. pkt 3, Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459.
274 C. Banasiński, R. Ritler, M. Kolasiński, Prawo…, s. 96.
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Jak pokazała jednak praktyka, zawarte w ustawie rozstrzygnięcia nie oka-
zały się wystarczająco precyzyjne. Pomimo późniejszych nowelizacji jej zapi-
sów w obszarze programowym, w tym próby precyzyjnego określenia misji 
nadawcy publicznego, zapisy ustawy nadal wywołują dyskusje i pozwalają 
na ich szeroką interpretację.

MISJA NADAWCY PUBLICZNEGO

Należy zauważyć, że w 2004 roku wprowadzono do Ustawy o radiofonii i tele-
wizji defi nicję misji nadawcy publicznego. Misja publiczna, według A. Jaskierni, 
uzasadnia, z powodu jakich przesłanek media publiczne powinny mieć miej-
sce w systemie nadawania275. Katalog tych przesłanek przedstawił K. Jakubo-
wicz, mówiąc, że racją bytu i podstawą prawomocności istnienia nadawców 
publicznych są między innymi: zaspokajanie demokratycznych, społecznych 
i kulturalnych potrzeb społeczeństwa, wysoki udział pozycji produkcji rodzi-
mej, w tym szczególnie produkcji fabularnej w programie, oraz bliski zwią-
zek zawartości programu z życiem odbiorców, a także z kulturą, tradycją, 
historią i tożsamością kraju. Jakubowicz wskazał też na konieczność prze-
strzegania właściwej proporcji między gatunkami „misyjnymi” i ich dostęp-
ność we wszystkich porach dnia, jak również na odpowiedni poziom meryto-
ryczny i warsztatowy programu we wszystkich gatunkach oraz na tworzenie 
łatwego i powszechnego dostępu do pełnej gamy treści programowych276. 
Maciej Mrozowski277 pisze natomiast, że na początku XXI wieku w odniesie-
niu do warunków działania mediów publicznych można zidentyfi kować naj-
ważniejsze postulaty i założenia, które obejmowały: cztery główne cele, cztery 
podstawowe zasady działania i dwa fundamentalne zabezpieczenia instytu-
cjonalne. Wszystkie razem stanowią rdzeń koncepcji misji społecznej nadaw-
ców publicznych. W zakresie celu działania określono idee, którymi nadawcy 
publiczni mieli się kierować; było to: kształtowanie świadomości i aktywno-
ści obywatelskiej, troska o intelektualny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży, 
mecenat kultury oraz wyrażanie narodowej i regionalnej tożsamości. Zasady 

275 A. Jaskiernia, Publiczne media elektroniczne w Europie, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa 2006, s. 183.

276 K. Jakubowicz [w:] Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, red. J. Adamowski, „Ofi -
cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 41.

277 M. Mrozowski, Media publiczne – współcześni misjonarze, czyli dekalog nadawcy publicznego,
II Konferencja Nadawców Publicznych nt. Media publiczne i edukacja Polaków. Społeczeństwo, 
naród, kultura, obywatel, Kraków 24–25 maja 2001, RN PR SA i RN TVP SA, Warszawa 2002, 
s. 219 i nast.
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działania, na których miała się opierać koncepcja służby publicznej, dotyczyły 
natomiast oferty programowej. Nadawcy mieli w tym obszarze wykazać się 
troską o jakość nadawanych programów oraz o zróżnicowanie oferty progra-
mowej, rozwijanie nowych form twórczości audiowizualnej i dostosowanie 
programu do potrzeb i możliwości odbiorców. Instytucjonalnym zabezpie-
czeniem tych działań miało być zapewnienie względnej niezależności ekono-
micznej oraz trzymanie względnej równowagi zależności pozaekonomicznych. 
Troska o wysoką jakość intelektualną (poznawczą) oraz estetyczną (styl) była 
natomiast podstawową zasadą działania mediów publicznych. Do czasu wejścia 
na rynek i rozwoju nadawców komercyjnych standardy te były dość łatwe do 
wypracowania. Jednakże presja nadawców komercyjnych nadających audycje 
„lekkie, łatwe i przyjemne” zmusiła nadawców publicznych do dbałości nie 
tylko o wartość oferty, ale i o wskaźniki oglądalności. Aby jednak nadawcy 
publiczni nie stali się, jak podkreśla M. Mrozowski, „lepszym nadawcą komer-
cyjnym”, podstawową zasadą ich działania stało się dążenie do stanu wyra-
żającego się w swoistym credo: „aby audycje dobre były popularne, a audycje 
popularne były dobre”. Precyzując tę zasadę – nadawcy publiczni mają emi-
tować audycje dobre „w swojej kategorii”, jedynymi zaś kryteriami dotyczą-
cymi wszystkich kategorii są: ich komunikatywność, obiektywizm, rzetelność 
i atrakcyjność. Audycje mają być więc zrozumiałe i interesujące, mają też dawać 
odbiorcom „coś jeszcze”, czego widzowie nie znajdują u nadawców komercyj-
nych, czyli na przykład refl eksję, ogólniejsze przesłanie czy naukę moralną.

Drugie z zadań programowych nadawców publicznych dotyczyło zróż-
nicowania oferty programowej. Opierało się na założeniu, że nadawca pub-
liczny musi, w przeciwieństwie do nadawcy komercyjnego, dostrzegać zróż-
nicowanie społeczne odbiorców. Z ich perspektywy społeczeństwo jawi się 
jako konglomerat rozmaitych grup, społeczności, środowisk i mniejszości, 
które mają specyfi czne potrzeby i interesy. Media publiczne muszą więc rea-
lizować wszystkie swoje cele i zadania programowe z uwzględnieniem owego 
zróżnicowania odbiorców. Oferta programowa powinna więc być różnorodna, 
zarówno pod względem gatunku, jak i treści oraz form przekazu. Wszystkie 
natomiast grupy społeczne powinny znaleźć tam propozycje odpowiadające 
ich gustom i upodobaniom.

Trzecie zadanie polegało na rozwijaniu nowych form i formatów. Zada-
nie to miało być realizowane z założeniem, że każdy program, jako całość, 
oraz poszczególne audycje powinny być stale doskonalone zarówno pod 
względem warsztatowym, jak i realizacyjnym. Warunkiem żywotności więk-
szości gatunków i form medialnych jest ciągłe twórcze ich modyfi kowa-
nie. Nadawcy komercyjni robią to, by utrzymać krąg odbiorców, nadawcy 
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publiczni natomiast – w celu wzbogacania wartości poznawczej i estetycz-
nej przekazu. Wypełnienie tego zadania jest możliwe w warunkach rozwi-
jania kreatywnego myślenia w zespołach redakcyjnych i producenckich, co 
wymaga zapewnienia twórcom możliwości eksperymentów formalnych oraz 
pozostawienia im dużej wolności intelektualnej.

Ostanie zadanie polegało na dostosowaniu programu do możliwości inte-
lektualnych odbiorców. Jak podkreśla M. Mrozowski, wyodrębnienie tej 
zasady jest następstwem prymatu funkcji edukacyjnej nad wszystkimi zada-
niami i formami działania mediów publicznych. Nadawca publiczny musi 
w tym obszarze działać, opierając się na trafnym rozpoznaniu kompetencji 
komunikacyjnej tej grupy odbiorców, dla których przeznaczony jest przekaz, 
a także dokładnie określić pułap ich możliwości, aby przekaz nie okazał się 
zbyt trudny i nie został odrzucony278.

Do polskiej Ustawy o radiofonii i telewizji po raz pierwszy pojęcie misji 
publicznej zostało wprowadzone w ramach tak zwanej europejskiej nowe-
lizacji, czyli w procesie dostosowania polskiego ustawodawstwa do acquis 
communautaire279. Określono wówczas, że:

(…) publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na 
zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego 
częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicy-
styki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstron-
nością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością 
i integralnością przekazu280.

Defi nicja ta, w ocenie J. Brauna, nie wprowadza żadnych ograniczeń tematyki 
ani form dziennikarskich. Wyróżnikiem misji publicznej są kwestie związane 
przede wszystkim z wysoką jakością programów i innych usług. Defi nicja 
ta odwołuje się również do pojęcia niezależności, traktując je jednak w tym 
miejscu jako cechę treści przekazu281.

Według A. Jaskierni, choć pojęcie misji wydaje się sprecyzowane, to w kolej-
nych dokumentach TVP SA można zauważyć jego ewolucję. W 1994 roku 
w Misji Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego wprowadzono gwarancję, 

278 Por. tamże.
279 Acquis communautaire (fr.) – dorobek prawny wspólnotowy, sprzed traktatu lizbońskiego. Zob. 

też: J. Braun, Telewizja…, s. 188 i nast.
280 Nowelizacja u.r.t. z dnia 1.05.2004, Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874.
281 J. Braun, Telewizja…, s. 188 i nast.
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że co najmniej 50% czasu antenowego telewizja publiczna ma przeznaczyć 
na „gatunki misyjne”, w tym na: audycje informacyjno-publicystyczne, edu-
kacyjne, kulturalne i artystyczne, jak również audycje dla rodziny, dzieci 
i młodzieży282. Zapis ten od początku wywoływał dyskusję. Jego idea polegała 
bowiem na wprowadzeniu gwarancji, że określona ilość czasu antenowego 
telewizja publiczna przeznaczy na „gatunki misyjne”283. Pojawiły się jednak 
obawy, że w ten sposób powstanie wymierne kryterium oceny działalności 
programowej nadawcy oparte na wewnętrznych statystykach programowych, 
nad którymi, co podkreśla K. Jakubowicz, nie będzie zewnętrznej kontroli.

W 2005 roku, w dokumencie Strategia transformacji TVP284 poddano ana-
lizie zapisy ustawowe na temat zadań mediów publicznych i wyodrębniono 
tak zwane zadania miękkie, czyli takie, którym nie przypisano mierników 
ilościowych, oraz zadania twarde, które były mierzalne. Jak twierdzi K. Jaku-
bowicz, analizę tę konkludowano następująco: „Ustawa defi niuje 28 celów, 
spośród których 20 celów to «cele miękkie», a 8 to «cele twarde». Spośród 
8 celów twardych, 4 odnoszą się do wszystkich nadawców, w tym do nadaw-
ców prywatnych”285. Następnie w Strategii stwierdzono:

Ponieważ cele twarde odnoszące się do TVP defi niują wartości graniczne, a nie 
docelowe, Zarząd TVP zdecydował się wyznaczyć jeden cel korporacyjny oraz 
5 celów operacyjnych wynikających lub bazujących na celach określonych przez 
ustawodawcę. Posługiwanie się tymi celami jest znacznie bardziej efektywne 
z punktu widzenia zarządzania dużą organizacją. Wykonanie celów operacyj-
nych zapewni wypełnienie celów wynikających z ustawy286.

W kolejnym dokumencie przyjętym w 2005 roku przez Zarząd TVP pt. 
Zasady realizowania przez Telewizję Polską SA misji publicznej znalazł się już 
tylko jeden twardy wymóg: „Każdy program ogólny TVP zawiera co najmniej 
jedną stałą audycję informacyjną, która trwa co najmniej 20 minut i jest nada-
wana między godz. 18.00 a 23.00 (z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych)”287. 
Odejście od celów twardych okazało się uzasadnione. Nadawca publiczny 

282 A. Jaskiernia, Publiczne media…, s. 190 i nast.
283 Por. K. Jakubowicz, Telewizja Polska o swojej misji publicznej, Biuletyn Informacyjny, Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, styczeń–maj 2005.
284 Strategia transformacji TVP, dokument przyjęty przez Zarząd Spółki TVP S.A. w grudniu 2004 r.
285 Tamże.
286 Strategia transformacji…. Cyt. za: K. Jakubowicz, Telewizja Polska..., s. 16.
287 Zasady realizowania przez Telewizję Polską SA misji publicznej, Załącznik do Uchwały Zarządu 

TVP SA nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 r., s. 10.
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zdał sobie bowiem sprawę z niebezpieczeństwa, jakim było posługiwanie 
się pojęciem gatunków misyjnych. Mogło to, w rezultacie, doprowadzić do 
„zatrzymania ewolucji” i sprowadzenia mediów publicznych do roli „niszo-
wego nadawcy”. Tak mogłoby się stać w przypadku uzyskania ścisłej defi ni-
cji prawnej zadań mediów publicznych zgodnej z tradycyjnym ich obrazem 
(powszechnie dostępne uniwersalne programy adresowane do całego społe-
czeństwa jednocześnie i nastawione na jego edukację oraz „ukulturalnienie”), 
a następnie wykorzystywania tej defi nicji, aby nie dopuścić do najmniejszych 
nawet zmian w sposobie funkcjonowania mediów publicznych. Zatrzymanie 
ich ewolucji i dostosowywania się do zmieniających się warunków sprawi-
łoby, że wkrótce stałyby się przeżytkiem288.

ZASADA „„MUST CARRY”

Przepisy dotyczące must carry („obowiązek dostarczania” bądź „zobowią-
zanie do transmisji”) powstały wraz z rozwojem sieci telewizji kablowej, ich 
celem zaś było zapewnienie obecności w ofercie operatorów programów tele-
wizji publicznej. Ze względu na to, że zasadą działania mediów publicznych 
jest pełnienie usługi powszechnej, konieczne jest zapewnienie powszechnego 
dostępu odbiorców do ich programu289. Dostęp ten mógł jednak okazać się 
utrudniony z uwagi na postępującą koncentrację własności mediów, co może 
doprowadzić do ograniczenia oferty zarówno pod względem odzwierciedlania 
różnic społecznych, udostępniania różnych punktów widzenia, jak i możli-
wości wyboru tematów. Przy wysokim poziomie koncentracji odbiorca może 
ponadto otrzymywać przekaz z jednego źródła290. W tym kontekście, jak pisze 
Paweł Stępka, koncentracja może wiązać się z komercjalizacją oferty progra-
mowej, homogenizacją treści czy wreszcie kontrolowaniem debaty publicznej 
przez główne podmioty medialne291. Co więcej, kontrola ta może być sprawo-
wana przez podmioty, które nie funkcjonują na analogowym wyniku medial-
nym, a zawdzięczają swoją pozycję właśnie rewolucji cyfrowej. Taki rozwój 
sytuacji może, jak wynika z analiz zawartych w Zielonej księdze, zmniejszyć 

288 K. Jakubowicz, Telewizja Polska…, s. 16.
289 P. Popa, Polskie przepisy „must-carry” w świetle dyrektyw wspólnotowych dotyczących komuni-

kacji elektronicznej i praktyki europejskiej, Analiza Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
2006, nr 9 (luty).

290 A. Hess, Pluralizm, Koncentracja (własności) mediów [w:] Słownik terminologii medialnej, red. 
W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006. 

291 P. Stępka, Unia Europejska względem zjawiska koncentracji własności mediów, www.ce.uw.edu.
pl/pliki/pw/art%20-stepka%20(LSS)(mp).pdf (dostęp: 25.03.2015), s. 81 i nast.
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rolę mediów jako wydawców w sferze publicznej i wzmocnić rolę operatorów 
platform, na przykład dostawców usług internetowych. Operatorzy platform 
mogą nie tylko określać, jakie treści są dostępne, lecz mogą także mieć wpływ 
na wybory dokonywane przez klientów, na przykład poprzez zmianę pozy-
cji i częstotliwości wyświetlanych treści, ograniczanie możliwości zmiany 
menu przez obywateli oraz ograniczanie stosowania określonych aplikacji. 
Może to wpłynąć na rzeczywiste prawo obywateli do wyboru ofert medial-
nych reprezentujących pluralizm opinii i doprowadzić do sytuacji, w której 
obywatele znajdą się w potencjalnie niekorzystnej sytuacji, nie zdając sobie 
z tego sprawy. Warunkiem utworzenia dynamicznego sektora audiowizual-
nego jest zapewnienie dostępności różnorodnych platform dostarczających 
użytkownikom wartościowych treści, jak również gwarancja ich otwartości292.

W związku z obawami Komisji Europejskiej związanymi z malejącą rolą 
mediów jako wydawców w sferze publicznej oraz rosnącą rolą operatorów 
platform dostępu do informacji, dzięki czemu ci ostatni mogą mieć zna-
czący wpływ na wybory dokonywane przez obywateli oraz określać, jakie 
treści są dla nich dostępne, państwa członkowskie podjęły kroki w kierunku 
ochrony pluralizmu treści. Na gruncie polskim KRRiT rozpoczęła działania 
mające na celu zapewnienie odbiorcom nieskrępowanego dostępu do treści 
istotnych ze względu na kształtowanie ich opinii i poglądów oraz sprzyjanie 
demokratycznemu uczestnictwu jednostek. Jednym z istotniejszych działań 
było określenie listy programów, które – ze względu na szczególne znacze-
nie społeczne – byłyby objęte statusem must carry i zostałyby wyróżnione na 
wszystkich platformach dostępu. Dla programów o tym statusie miały być 
zagwarantowane wysokie pozycje w elektronicznych przewodnikach pro-
gramowych (ang. Electronic Program Guide, EPG) oraz ich dostępność we 
wszystkich pakietach oferowanych przez operatorów293. Rozwiązanie to było 
możliwe dzięki temu, że zgodnie z dyrektywą o usłudze powszechnej pań-
stwa członkowskie mogą nałożyć na operatorów obowiązek rozprowadzania 
określonych programów (zasada must carry), o ile służy on wspieraniu roz-
woju pluralistycznej oferty programowej nadawców, którzy ze względu na 
niszowy charakter swoich programów nie mogliby się utrzymać, opierając się 
wyłącznie na mechanizmach wolnorynkowych. W Polsce, zgodnie z zapisami 

292 Zielona księga. Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych. 
Wzrost gospodarczy, twórczość i wartości, Komisja Europejska, COM (2013) 321 fi nal, Bruksela, 
kwiecień 2014, s. 15.

293 Strategia Regulacyjna na lata 2014–2016, Krajowa Rada Radiofonii i  Telewizji, Warszawa,
18 marca 2014 r. s. 25 i nast.
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ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, zasadą tą zostały jak dotąd 
objęte programy rozpowszechniane dotychczas w sposób analogowy przez 
nadawców uczestniczących w procesie konwersji analogowo-cyfrowej, tworzą-
cych oligopol na rynku telewizyjnym, czyli: TVP, Polsat i TVN. Rozwiązanie 
takie miało służyć wsparciu nadawców obciążonych kosztami podwójnego 
nadawania w okresie tak zwanego simulcastu (równoległego nadawania ana-
logowego i cyfrowego). Jednocześnie zapisy art. 43 ust. 3 i 4 u.r.t. zobowiązały 
Przewodniczącego KRRiT do przeprowadzania regularnej oceny realizacji 
obowiązku must carry. Wyniki tej oceny miały być przedstawiane ministrowi 
właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego294.

Jak pokazała praktyka, zasada must carry nie była jednak realizowana 
zgodnie z oczekiwaniami. Wynikało to z jednej strony ze zbyt szerokiego 
zdefi niowania operatora rozprowadzającego programy, z  drugiej nato-
miast – z niedoprecyzowania kryteriów określających funkcjonowanie tejże 
zasady. Proponowano zatem wprowadzenie rozwiązań opartych na dele-
gowaniu organu regulacyjnego do ustalenia listy programów objętych tą 
zasadą, mających zapewnić odbiorcom dostęp do wybranych programów, 
oraz bardziej precyzyjne określenie operatorów telekomunikacyjnych obję-
tych tą regulacją.

W pierwszym obszarze postulowane rozwiązania miały więc uwzględ-
niać, po pierwsze, zachowanie zasady must carry dla programów nadawcy 
publicznego wymienionych w Ustawie o radiofonii i telewizji (art. 43 ust.1). 
Po drugie, odstąpienie od ustawowego określenia listy programów telewizyj-
nych do obowiązkowego rozprowadzania. Wybór programów koncesjonowa-
nych, objętych tą zasadą powinien być dokonywany przez organ regulacyjny 
po przeprowadzeniu odrębnego postępowania. Trzeci element dotyczył pro-
gramów lokalnych lub regionalnych. Postulowano także, aby w gestii KRRiT 
znalazła się możliwość wskazania operatorów, którzy będą mieli obowiązek 
umieszczenia ich w swojej ofercie na eksponowanym miejscu. W przypadku 
natomiast uznania kompetencji Krajowej Rady do ustalania listy programów 
objętych zasadą must carry wskazywano na konieczność zapewnienia operato-
rom możliwości zmiany oferty bez konieczności zmiany umowy abonenckiej.

W drugim obszarze zakładano ustalenie zasady umieszczania progra-
mów objętych zasadą must carry w podstawowych pakietach operatorów. 
Ponadto proponowano wyłączenie spod zasady must carry / must off er ope-
ratorów, którzy rozprowadzając programy, nie stosują systemów dostępu 
warunkowego (z wyjątkiem sieci analogowych) i nie dostarczają urządzeń 

294 Tamże, s. 42 i nast.
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końcowych, oraz takich, którzy obejmują zasięgiem mniej niż 100 tysięcy 
odbiorców. Nieustannie miał być także prowadzony monitoring stosowania 
zasady must carry295.

Należy podkreślić, że w cyfrowej rzeczywistości medialnej zasada must 
carry będzie wymagała wprowadzenia nowych rozwiązań. Wymagania 
ustawodawcze tego typu nie mogą być bowiem stosowane chociażby wobec 
dostawców IPTV (ang. Internet Protocol TV). Podobnie nie można wymagać, 
aby IPTV zapewniała usługi wspomagające, takie jak napisy dla osób niesły-
szących, dzięki którym telewizja jest bardziej dostępna dla określonych seg-
mentów społeczeństwa. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform nadaw-
czych państwa mają mniejsze możliwości regulowania treści internetowych, 
a tym samym stosują mniejszą liczbę norm. Stosowanie zasady „must carry” 
może więc okazać się w przyszłości problematycznym rozwiązaniem296.

2.2.2. ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W TVP

Próby sformułowania zasad tworzenia oferty programowej zostały podjęte 
również przez samego nadawcę publicznego. W 1994 roku przyjęty został 
dokument Misja Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publicznego297. Wska-
zane zostały w nim funkcje, jakie spełniać ma nadawca publiczny:

(…) funkcję informacyjną, edukacyjną i rozrywkową. [Nadawca publiczny] 
rzetelnie ukazuje, omawia i wyjaśnia całą różnorodność wydarzeń i zjawisk 
w kraju i zagranicą, dąży do odzwierciedlenia oraz wzbogacenia wszystkich 
dziedzin życia społeczeństwa, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spę-
dzania czasu wolnego, rozrywki i odpoczynku298.

Zostały również określone zasady tworzenia oferty programowej. Przede 
wszystkim miała być to oferta odmienna od komercyjnej, zawierająca mię-
dzy innymi poważniejsze i ambitniejsze treści ujęte w atrakcyjne i wartoś-
ciowe formy oraz zrodzone z rodzimej kultury i tradycji. Program miał 

295 Tamże.
296 Competition Issues in Television and Broadcasting, raport z podsumowania debaty w trakcie OECD 

Global Forum on Competition, Organisation for Economic Co-operation and Development, DAF/
COMP/GF (2013) 13, luty 2013, s. 18 i nast.

297 Uchwała Zarządu TVP SA nr 181/94 z dnia 27 października 1994 r., Misja Telewizji Polskiej S.A. 
jako nadawcy publicznego, Warszawa 1994.

298 Tamże, s. 1.
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harmonijnie łączyć realizację misji telewizji publicznej z zaspokajaniem 
zróżnicowanych potrzeb, zarówno masowej widowni, jak i występujących 
w niej grup, społeczności i mniejszości. Program miał także pomóc widzowi 
w zrozumieniu otaczającej go rzeczywistości i w znalezieniu w niej swo-
jego miejsca. Ponadto nadawca publiczny miał koordynować zawartość 
wszystkich programów, pozwalającą adresować różne treści i elementy 
oferty programowej do różnych widzów w tym samym czasie. W obszarze 
programowym szczególnie wyróżnione zostały trzy zadania, którym TVP 
miała sprostać, a mianowicie: informacyjne, kulturotwórcze oraz eduka-
cyjne. Zadaniem TVP miało być dostarczanie informacji o funkcjonowa-
niu mechanizmów i instytucji systemu demokratycznego oraz gospodarki 
kraju, jak również przybliżać istotę procesów zachodzących w życiu kraju 
i na scenie międzynarodowej. Telewizja publiczna miała być forum debaty 
publicznej, a także przybliżać działalność różnych uczestników życia poli-
tycznego i publicznego299.

Założenia te dość szybko okazały się widoczne w ofercie programowej. 
Jak opisuje K. Jakubowicz, już – de facto od 1989 roku:

(…) program telewizyjny opanował szał publicystyki niekończących się dys-
kusji i debat, mających dowodzić otwartości TVP na pluralizm opinii. Poja-
wiły się audycje w formule „ringu”, do których zapraszano polityków różnych 
opcji. Dopiero w 1999 roku TVP zaczęła odchodzić od tej formuły, zastępując 
ją rozmowami z ekspertami komentującymi wydarzenia dnia300.

Kolejne zadanie, określone w Misji, polegało na tym, że programy Telewizji 
Polskiej S.A. miały zmierzać do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspól-
noty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania we wszystkich gatun-
kach – w tym zwłaszcza w gatunkach fabularnych – polskiej tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego. W obszarze edukacyjnym nadawca publiczny miał za 
zadanie ułatwiać widzom korzystanie z oświaty i dorobku naukowego w for-
mie pozycji programowych z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy i dyscyplin 
badawczych, przeznaczonych dla wszystkich grup wieku301. Na uwagę zasłu-
guje również fakt, że w dokumencie zapisano, iż w obszarze programowym 

299 Tamże.
300 Por. K. Jakubowicz, Telewizja Polska…, s. 16 i nast.
301 Uchwała Zarządu TVP SA nr 181/94… 
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TVP „nie jest głównym celem maksymalizowanie widowni i konkurowanie 
o nią w każdym programie i każdej pozycji programowej z osobna”302.

Istotnym elementem w procesie tworzenia i ewolucji strategii programo-
wej TVP był przyjęty w 2005 roku dokument Zasady realizowania przez Tele-
wizję Polską S.A. misji publicznej303. Uszczegółowione zostały w nim zadania 
nadawcy publicznego w zakresie kształtowania oferty programowej, a także 
określone zostały cechy, którymi powinien charakteryzować się program 
TVP. W dokumencie między innymi zapisano, że dążenie TVP do wszech-
stronnej realizacji zadań nadawcy publicznego przejawia się w zróżnicowa-
niu oferty pod względem adresatów, charakteru programów i innych usług 
publicznych oraz struktury gatunkowej. Wskazano, że TVP tworzy i rozpo-
wszechnia programy różniące się charakterem, a zarazem komplementarne. 
W celu uzupełniania oferty programów ogólnych TVP powinna rozwijać pro-
gramy wyspecjalizowane oraz inne usługi publiczne, zaspokajające węższe, 
a nawet zindywidualizowane, potrzeby odbiorców. Ponadto TVP miała ofe-
rować odbiorcom szeroką gamę różnych gatunków programowych w zakresie 
informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, dbając o harmo-
nijny i komplementarny ich zestaw w poszczególnych programach. Programy 
nadawcy publicznego miało cechować zróżnicowanie rodzajowe i gatunkowe 
audycji i które powinny być obecne w programach TVP na zasadzie rozsąd-
nego harmonizowania potrzeb i zainteresowań szerokich kręgów odbiorców 
z potrzebami i zainteresowaniami widowni mniejszościowej. Audycje adre-
sowane do widowni mniejszościowej miały być nadawane w taki sposób, aby 
miała ona do nich dogodny dostęp. TVP miała dążyć ponadto do wyważenia 
udziału poszczególnych rodzajów treści (informacji, publicystyki, kultury, 
rozrywki, edukacji i sportu) w programach tak, aby każdy rodzaj treści zaj-
mował znaczącą pozycję w programie i żaden nie był marginalizowany304. 
Założenia te stały się podstawą określania standardów programowych TVP 
na kolejne lata. Jak pokazała praktyka, okazały się one niewystarczające. Naj-
wyższa Izba Kontroli w 2009 roku zakwestionowała politykę programową 
TVP i wskazała na brak posiadania przez nadawcę publicznego kryteriów 
kwalifi kujących ofertę programową do zadań realizowanych w ramach misji 
publicznej i ich fi nansowania ze środków pochodzących z opłat abonamen-
towych. W ocenie NIK kwalifi kowanie całej oferty programowej TVP SA 

302 Tamże.
303 Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej, załącznik do Uchwały Zarządu 

TVP SA nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 r.
304 Tamże.
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(poza emisją reklam, telesprzedaży i płatnych ogłoszeń) do misji publicznej 
było działaniem nierzetelnym. Spółka, wykorzystując ogólnie sformułowane 
przepisy prawne – pozwalające na swobodną interpretację misji publicz-
nej – określiła (w drodze uregulowań wewnętrznych) zasady jej realizacji, 
które nie pozwalały na wyraźne rozróżnienie zadań misyjnych i komercyj-
nych. Według NIK efektem braku precyzyjnych i jednoznacznych kryteriów 
podziału wymienionych wyżej zadań jest komercjalizacja oferty programo-
wej TVP SA. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Naj-
wyższa Izba Kontroli zaleciła opracowanie strategicznych kierunków roz-
woju Spółki oraz wieloletnie plany w zakresie działalności programowej305.

Trzy lata później sytuacja jednak nie uległa zmianie. W wystąpieniu 
pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli podtrzymała swoją opinię z 2009 
roku, dotyczącą braku określenia przez TVP, w sposób precyzyjny i jedno-
znaczny, kryteriów kwalifi kowania audycji do misji publicznej. W dokumen-
cie wykazano, że przyjęte zasady kwalifi kowania całej oferty programowej 
(z wyjątkiem reklam, telesprzedaży i płatnych ogłoszeń) do misji publicznej306, 
było działaniem nierzetelnym. Ponadto, jak wynika z opracowania NIK, na 
potrzebę doprecyzowania defi nicji misji publicznej wskazuje także wstępne 
stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 czerwca 2011 roku 
w sprawie wstępnej opinii Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Euro-
pejskiej z dnia 10 maja 2011 roku. Według powyższego dokumentu system 
fi nansowania Telewizji Polskiej SA wymaga doprecyzowania przepisów prawa 
polskiego w zakresie niektórych elementów tworzących defi nicję misji pub-
licznej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji307 wyraziła pogląd, że istnieje 
potrzeba nowelizacji art. 21 ust. 1 u.r.t. w zakresie doprecyzowania defi nicji 
misji publicznej. Ustawowa defi nicja zawarta w tym przepisie stwarza moż-
liwość wielu interpretacji, a praktycznym tego przejawem są między innymi 
sprawozdania z rocznej działalności nadawców308. Najwyższa Izba Kontroli 
ponownie wniosła więc, podobnie jak w 2009 roku, o przyjęcie strategicznych 

305 Informacja o wynikach kontroli gospodarowania mieniem oraz realizacji zadań nadawcy publicz-
nego przez Telewizję Polską S.A., Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dzie-
dzictwa Narodowego, nr ewid. 160/2009/P/09/071/KNO, KNO-410-02/2009, Warszawa, listopad 
2009. 

306 Działania te wynikały z uchwały Zarządu Spółki nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie 
przyjęcia Zasad realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej.

307 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku, Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji, Warszawa 2011, s. 110.

308 Gospodarowanie mieniem oraz realizacja zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską S.A., 
Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Nr ewid. 69/K/11/008/KNO KNO-
-4111-01-01/2011, Warszawa, maj 2012.
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planów wieloletnich Spółki, uwzględniających między innymi realizację misji 
publicznej, oraz o egzekwowanie od dyrektorów jednostek organizacyjnych 
Spółki opracowania wieloletnich planów dotyczących działalności programo-
wej i fi nansowej, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Spółki309.

JAKOŚĆ OFERTY TVP

Konieczność określenia standardów i kryteriów oceny programów nada-
wanych przez telewizję została wskazana przez Komisję ds. Reformy Radia 
i Telewizji310. Autorzy dokumentu podkreślili, że z jednej strony ocena pro-
gramu i poszczególnych audycji powinna opierać się na badaniach audyto-
ryjnych, czyli na pomiarze audytorium i ocenie audycji przez odbiorców, 
z drugiej natomiast strony ocena audycji powinna wynikać z analizy infor-
macji pochodzących z innych źródeł, czyli na listach i telefonach od widzów, 
a także na informacjach z prasy, środowisk fachowych, twórczych i nauko-
wych. Dodatkowo oprócz oceny audycji TVP powinna – w myśl założeń pro-
jektu reformy – dokonywać również ich regularnej analizy. Analiza ta miała, 
po pierwsze, obejmować gromadzenie informacji i dokumentacji zawartości 
audycji wraz z pełną i wszechstronną statystyką programową, odpowiednio 
skorelowaną ze statystyką fi nansową, po drugie – miała zawierać badania 
zawartości treści. Uzyskane w ten sposób dane miały być wykorzystywane 
na kilku płaszczyznach. Na poziomie redakcji informacje te miały służyć do 
oceny własnych audycji. Na szczeblu dyrekcji programów, ośrodków oraz kie-
rownictwa dane te miały stanowić podstawę oceny w dłuższych przedziałach 
czasowych oraz miały służyć do regularnej całościowej i pogłębionej oceny 
poszczególnych odcinków działalności programowej. Wyniki przeprowadzo-
nych analiz i ocen programowych miały istotne znaczenie dla rad progra-
mowych, które – dzięki temu – mogły dokonywać całościowej oceny działal-
ności programowej i na tej podstawie określać główne zadania programowe 
na najbliższy okres. Wyniki miały ponadto stanowić punkt wyjścia oceny 
pracy jednostek i zespołów, podejmowania decyzji programowych, tworze-
nia ramówki i formułowania polityki programowej TVP311.

Postulowane rozwiązania, jak się wydaje, w sposób kompleksowy i wielo-
aspektowy porządkowały kwestie tworzenia standardów programowych 
oraz wykorzystywania pozyskanych informacji i wyników badań w procesie 

309 Tamże.
310 Główne założenia…, s. 30.
311 Tamże.
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tworzenia oferty programowej. Propozycja zakładała także znaczący i realny 
udział rad programowych w tworzeniu oferty programowej. Pomimo że pro-
jekt reformy z 1990 roku nie został przyjęty, kolejne lata pokazują, że stworze-
nie i utrzymanie standardów programowych były ważną i często dyskutowaną 
kwestią. Niestety nie utrzymano postulowanej w 1990 roku roli i znaczenia 
rad programowych w konstruowaniu oferty programowej.

Narzędziem mającym między innymi zapewniać jakość programu wszyst-
kich nadawców telewizyjnych, w tym także telewizji publicznej, jest zapis 
art. 21 ust. 3 u.r.t., zgodnie z którym nadawcy publiczni opracowują corocz-
nie, w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, plany fi nan-
sowo-programowe przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań ustawowych, 
wymagających fi nansowania ze środków publicznych, uwzględniając w tych 
planach koszty funkcjonowania i rozwoju spółek. Plany te są przedkładane 
KRRiT wraz z oceną planowanego programu dokonaną przez radę progra-
mową danej spółki i dotyczą wszystkich typów nadawanych programów: 
ogólnokrajowych, regionalnych, wyspecjalizowanych (koncesjonowanych), 
oraz odbiorców za granicą. W trakcie procedury uzgadniania i zatwierdzania 
planów Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazuje spółkom informacje 
o preferowanych na dany rok elementach programu (np. obecności w nich 
słuchowisk, reportaży i dokumentów, audycji adresowanych do młodzieży 
czy służących edukacji obywatelskiej). Podstawą do ustalenia takich prefe-
rencji są dwojakiego rodzaju kontrole: zawartości programów prowadzone 
między innymi przez monitoring oraz analizy fi nansowe, w tym dotyczące 
wydatkowania środków publicznych. Narzędziami kontroli realizacji pla-
nów programowo-fi nansowych uzgodnionych przez nadawców z KRRiT 
jest ich roczna sprawozdawczość oraz prowadzony przez regulatora moni-
toring programów312.

Kwestia dbałości o jakość programu podniesiona została także w doku-
mencie określającym misję TVP z 1994 roku. Zapisano w nim, że „Telewi-
zja Polska dba o wysoką warsztatową jakość i profesjonalizm pracy progra-
mowej, tworzy mechanizmy stałej kontroli jakości programu i oceny jego 
twórców z tego punktu widzenia”313. TVP miała poza tym starać się two-
rzyć standardy jakościowe stanowiące kryterium oceny wszystkich telewizji 

312 Nowy model funkcjonowania mediów publicznych w Polsce, analiza i oprac. Biuro KRRiT – Depar-
tament Strategii we współpracy z Departamentem Mediów Publicznych, Departamentem Budżetu 
i Finansów oraz Biurem Kontrolingu i Restrukturyzacji TVP SA i fi rmami: Trusted Information 
Consulting, Inter Service, Handikap Audyt, Warszawa, 1 grudnia 2015, s. 69 i nast.

313 Dokument Misja Telewizji Polskiej S.A. jako nadawcy publicznego, przyjęty przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą w październiku 1994 r.
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w Polsce. W ocenie pozycji programowych emitowanych w TVP zakładano 
uwzględnienie kilku kryteriów traktowanych równorzędnie. Po pierwsze, 
było to kryterium wielkości widowni, uwzględniające gatunek, zawartość 
i pasmo emisyjne pozycji. Po drugie, zakładano uwzględnianie w ocenie kry-
terium akceptacji pozycji przez widzów. Kolejne kryteria dotyczyły walorów 
treściowych i formalnych oraz stopnia realizacji przez audycje zadań telewi-
zji publicznej314. Wszystkie one łącznie powinny uzyskać dostateczny zasięg 
społeczny i dostatecznie masową widownię, aby uzasadnić pobieranie opłat 
abonamentowych od całego społeczeństwa315.

Także w opublikowanym w 1998 roku raporcie Th e Digital Age. European 
Audiovisual Policy316 zawarte zostały założenia dotyczące przyszłości nadaw-
ców publicznych w krajach Unii Europejskiej. Wśród wymienionych zadań, 
jakie zostały postawione przed nadawcami publicznymi, oraz obok określe-
nia roli, jaką mają oni do odegrania w kształtującym się rynku wspólnoto-
wym, wskazano na fakt, że „fundamentem działalności nadawców publicz-
nych powinna być jakość i różnorodność programu”317.

Konieczność wprowadzenia skutecznych mechanizmów nadzoru nad 
działalnością programową, w tym nad jego jakością, oraz potrzeba oceny 
działalności autorów audycji były także przedmiotem analizy w dokumen-
cie Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania systemowe z 1999 roku318. 
Konieczność ta wynikała przede wszystkim z braku dostatecznych mecha-
nizmów nadzoru nad działalnością programową oraz braku procedur oceny 
i analizy merytorycznej projektów programowych przed ich skierowaniem 
do produkcji. Postulowano wówczas, że wprowadzenie wieloletnich ramówek 
oraz zmiana struktury i zadań anten powinny stworzyć warunki do wprowa-
dzenia procedur profesjonalnego przygotowywania i oceny projektów progra-
mowych. Najistotniejszym elementem w całej procedurze kontroli programu 
miała być dbałość o jego jakość. Zadanie to miały realizować redakcje bez-
pośrednio zlecające produkcję konkretnej audycji. W przypadku większych 

314 Tamże.
315 Przyszłość telewizji publicznej w Polsce. Tezy do dyskusji, Analiza Biura Krajowej Rady Radiofo-

nii i Telewizji 1995, s. 5 i nast.
316 Th e Digital Age. European Audiovisual Policy, Raport Grupy Wysokiego Szczebla ds. Polityki 

Audiowizualnej. Grupa powołana przez Marcelina Oreja z Komisji Europejskiej w celu opraco-
wania założeń polityki audiowizualnej Unii Europejskiej [za:] Reforma Telewizji Polskiej S.A. Roz-
wiązania systemowe, dokument przyjęty przez Zarząd Spółki Telewizja Polska SA na posiedzeniu 
nr 31/99 w dniu 6 maja 1999 r., Warszawa 1999, s. 22.

317 Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania systemowe, dokument przyjęty przez Zarząd Spółki 
Telewizja Polska SA na posiedzeniu nr 31/99 w dniu 6 maja 1999 r.

318 Tamże, s. 80 i nast.
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projektów proces ten miał obejmować procedury związane z recenzowaniem 
projektu lub scenariusza, przeprowadzeniem badań (pretesty, badania foku-
sowe) pozwalające, między innymi ustalić – we współpracy z Biurem Poli-
tyki i Koordynacji Programowej – miejsce w ramówce, oczekiwaną widownię 
i grupę docelową. W zakresie zapewnienia jakości programu w 1999 roku, po 
pierwsze, postulowano opracowanie systemu ocen pracowników twórczych, 
w tym dziennikarzy, autorów audycji, producentów czy realizatorów; po dru-
gie, wskazywano na potrzebę wprowadzenia konkursów ofert na wybrane 
cykle oraz duże przedsięwzięcia programowe; po trzecie, zgłaszane propo-
zycje miały być poddawane szczegółowej analizie merytorycznej i kosztowej, 
a do produkcji kierowane miały być wyłącznie propozycje z zatwierdzonym 
kosztorysem i scenariuszem; po czwarte, podejmowanie decyzji o kontynu-
acji cyklu miało się dobywać na podstawie odcinków pilotowych, a decyzje 
o zdjęciu cyklicznych decyzji z anteny miało następować w sytuacji, w któ-
rej nie spełniałyby one wymogów jakościowych lub/i oglądalnościowych. Po 
piąte, dokonywanie kolaudacji audycji i analiz przebiegu poszczególnych eta-
pów procesu twórczego miało się odbywać z udziałem całego zespołu redak-
cyjnego. Ważnym elementem miało też być wprowadzenie pretestów, badań 
fokusowych oraz dodatkowych analiz ramówkowych i oglądalnościowych319.

Planowany system oceny i kontroli programu nie spełnił jednak ocze-
kiwań. Wkrótce okazało się bowiem, że większość wymienionych postu-
latów pozostała jedynie teoretycznym założeniem, a w praktyce nie jakość, 
a wynik fi nansowy, stanowił o przyjęciu do produkcji lub emisji poszczegól-
nych audycji. W przyjętym w 2005 roku dokumencie Zasady realizowania 
przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej320 zwrócono uwagę na koniecz-
ność dbałości o jakość oferowanych przez TVP programów, z zaznaczeniem, 
by były one atrakcyjne i zrozumiałe, odznaczały się wartością poznawczą, 
intelektualną lub estetyczną oraz odpowiadały wysokim standardom jakości 
i profesjonalizmu i w ten sposób kształtowały zapotrzebowanie odbiorców 
na wysoką jakość przekazów. Audycje popularne, adresowane do szerokiego 
audytorium, są nie tylko źródłem przyjemności i relaksu, mają także rozbu-
dzać wrażliwość społeczną, pomagać zrozumieć rzeczywistość oraz kształto-
wać refl eksyjny stosunek do świata. Aby te założenia mogły być realizowane, 
w TVP funkcjonować miał wewnętrzny system kontroli i oceny jakości nada-
wanych audycji, programów i innych usług, oparty na analizach eksperckich 
oraz ilościowych i jakościowych badaniach opinii odbiorców, które to bada-

319 Tamże, s. 84.
320 Zasady realizowania…
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nia uwzględniają w szczególności sposób rozumienia przekazu oraz poziom 
akceptacji zawartych w nim treści321. Założenia te, pomimo że miały stać się 
podstawą do określania standardów programowych TVP przez kolejne lata, 
nie były w całości realizowane. W 2006 roku w systemie ocen brano pod 
uwagę jedynie wyniki oglądalności w tak zwanej grupie komercyjnej, czyli 
w wieku 16–49 lat. Oznaczało to, że TVP, jak wskazywali krytycy ówczes-
nego systemu ocen, z założenia traktuje jako widzów drugiej kategorii nie 
tylko osoby powyżej 50. roku życia, ale także najcenniejszych dla każdej tele-
wizji publicznej widzów młodych. Ocena programu wyłącznie pod wzglę-
dem komercyjnym oznaczała także rezygnację TVP z kształtowania gustów 
widowni. Jako zasadniczy błąd wskazywano uznawanie przez TVP, że audy-
cje ambitniejsze nie będą miały wysokiej oglądalności, skazując również na 
marginalizację na przykład interesujące produkcje regionalne czy polskie 
fi lmy dla dzieci. Tym samym TVP rezygnowała całkowicie z próby kreowa-
nia widowni najcenniejszej, bo własnej322. Jak pokaże praktyka, w kolejnych 
latach, po utracie przez TVP pozycji lidera na rynku telewizyjnym, postulat 
odbudowy własnej widowni stanie się jednym z podstawowych celów stra-
tegicznych nadawcy publicznego.

W obliczu nieefektywności istniejącego systemu ocen programu TVP 
zaczęły się pojawiać propozycje zmiany dotychczasowej polityki w tym zakre-
sie. W jednej z nich postulowano, aby wprowadzić do TVP rozwiązania, które 
stosowane były w innych organizacjach medialnych. Przykładem miał być 
tu system wykorzystywany w płatnych kanałach telewizji kablowych. Opiera 
się on na badaniu tak zwanej total viewers satisfaction, czyli zadowolenia 
widza z programu. Najważniejszym miernikiem nie jest tutaj oglądalność, 
lecz powód, dla którego ludzie decydują się zapłacić za abonament, a powo-
dem może być jedna choćby audycja, niedostępna gdzie indziej. Sugerowano 
więc, że skoro TVP jest fi nansowana częściowo z abonamentu, powinny 
zostać określone grupy widzów „niekomercyjnych”, dla których ona jest two-
rzona. Dla nich właśnie telewizja publiczna jest jedyną szansą zaspokojenia 
potrzeb. Do widzów spoza „grupy komercyjnej” zaliczano: dzieci i młodszą 
młodzież, osoby powyżej 50. roku życia, inteligencję oraz mniejszości (w tym 
społeczności regionalne, które z defi nicji są mniejszościami). Każda audy-
cja w TVP powinna mieć, w myśl proponowanego rozwiązania, podwójną 

321 Tamże.
322 J. Bromski, M. Strzembosz, Telewizja bardziej publiczna, „Gazeta Wyborcza”, 6.05.2006, s. 20, 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4619950,20060506RP DGW,TELEWIZJA_
BARDZIEJ_PUBLICZNA.html?t=1457269669606 (dostęp: 16.02.2016).
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ocenę – oglądalności oraz zadowolenia widza, przy czym dyrekcja anteny 
powinna z góry określać, czy audycja jest komercyjna, czy misyjna, czyli 
podlega przede wszystkim ocenie zadowolenia widza (i w której grupie)323.

Rozwiązanie to, pomimo że pozostało tylko głosem w publicznej dysku-
sji na temat systemu oceny audycji w TVP oraz jakości oferty programowej, 
wpisywało się w ogólne trendy w postrzeganiu oferty programowej nadaw-
ców telewizyjnych. Istniejący de facto od początku ukształtowania się zde-
monopolizowanego rynku telewizyjnego dylemat pomiędzy wynikami oglą-
dalności a jakością zasadza się na fundamentalnej różnicy w postrzeganiu 
roli publiczności w programach komercyjnych przez publicznych i komer-
cyjnych nadawców.

Niezależnie jednak od teoretycznych rozwiązań praktyka pokazała, że 
TVP przez cały okres swojego funkcjonowania nie potrafi ła rozstrzyg-
nąć ani znaleźć własnego sposobu na pogodzenie jakości z oglądalnością. 
W rezultacie nadawca publiczny stracił pozycję lidera na rynku nadawców 
telewizyjnych, a udziały w rynku oraz widowni systematycznie i znacząco 
spadały. W TVP podjęto jednak próbę zahamowania tej tendencji, przyj-
mując w Strategii rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. na lata 2012–2015 
jako podstawowy cel działania organizacji (rozumiany jako misja) dostar-
czanie wartościowego i atrakcyjnego programu wysokiej jakości, z poszano-
waniem zainteresowań i potrzeb widzów. Stwierdzono bowiem, że spadek 
udziałów TVP nie może być jednoznacznie kojarzony ze spadkiem jako-
ści programu, a wprowadzone w 2011 roku działania programowe dawały 
szansę na odwrócenie trendu spadkowego widowni. Większe zaangażowa-
nie w realizację powinności publicznych znajduje swoje odzwierciedlenie 
w poprawiającej się wśród widzów opinii na temat jakości programu (wg 
badań trackingowych), co stanowi dobrą podstawę do odbudowy wyników 
programowych całej TVP w kolejnych latach. Ustalono więc, że powinnoś-
cią TVP jest określenie i przestrzeganie standardów jakości audycji (samo-
dzielnie produkowanych i pozyskiwanych). Jednocześnie niezbędny jest 
wzrost kreatywności i innowacyjności programu. Aby skutecznie konku-
rowała na rynku, TVP musi działać jako silny producent i nadawca tre-
ści audiowizualnych. Zakładano więc konieczność skojarzenia misyjności 
z „wyższą jakością”, przez którą rozumiano wartość i odpowiedni dobór 
audycji, poziom i styl realizacji programu, dbałość o standardy, innowacyj-
ność i nowoczesność. Jakość programu miała zostać zagwarantowana przez 
stworzenie Funduszu Rozwoju Programowego pozwalającego pozyskiwać, 

323 Tamże.
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produkować, badać i oceniać projekty nowych audycji (w tym pozyskiwa-
nie nowych projektów przez konkursy organizowane w zakresie różnych 
gatunków twórczości telewizyjnej). Planowano wprowadzenie monitoringu 
oraz systemu ocen programu TVP, jak również zakładano planowanie karier 
zawodowych i rozwój systemu szkoleń (dla pracowników twórczych i realiza-
torów). Dodatkowo, przez zmiany organizacyjne, planowano wzmocnienie 
systemu ocen i kontroli jakości programu, wdrożenie systemu konkursów 
na realizację audycji oraz wprowadzenie systemu ocen pracowników anten 
(dyrekcji, redakcji, redaktorów) oraz pracowników twórczych324. Na uwagę 
zasługuje fakt, że proponowane postulaty były de facto powtórzeniem zało-
żeń proponowanych w reformie z 1999 roku.

Jednocześnie, w związku z koniecznością wprowadzania do polskiego 
porządku prawnego prawa unijnego w zakresie zasad udzielania pomocy 
mediom publicznym oraz konwergencją oferty programowej, KRRiT zapro-
ponowała opracowanie formuły „karty powinności” oraz procedury uprzed-
niej oceny (analiza ex ante). Obie zaproponowane propozycje, jakkolwiek 
wynikały z konieczności wprowadzenia zmian w obszarze zasad fi nansowa-
nia mediów publicznych oraz doprecyzowania ich misji, o tyle bezpośrednio 
miały wpływać na jakość oferty programowej TVP.

Formuła „karty powinności” miała być porozumieniem zawieranym na 
okres pięciu lat pomiędzy poszczególnymi nadawcami a KRRiT, mającym 
na celu określenie, jakie audycje i inne znaczące usługi (np. usługi na żądanie) 
mają być realizowane w ramach misji publicznej. Karta miała również okreś-
lać zasadnicze cechy tych usług (m.in. nazwę, zobowiązania programowe, 
platformę techniczną rozpowszechniania lub udostępniania) oraz wskazywać 
źródło fi nansowania i szacunkowy ich koszt. Wprowadzenie takiego systemu 
ustalania zadań publicznych w perspektywie kilkuletniej miało być zgodne 
z istniejącym systemem przyjmowania planów fi nansowo-programowych. 
Roczne plany pod względem kosztowym i programowym miały natomiast 
stanowić konkretyzację strategicznych zamierzeń określonych w porozumie-
niach. Rozwiązaniem mającym na celu rozszerzenie kontroli na przewidy-
wane nowe istotne usługi medialne miała być procedura uprzedniej oceny 
(analiza ex ante). Procedura miała dotyczyć usług fi nansowanych zarówno ze 
środków publicznych, jak i własnych nadawcy, realizowanych przez nadaw-
ców publicznych w ramach misji publicznej. Przed decyzją o uruchomieniu 
nowej, znaczącej usługi nadawca miał występować do KRRiT o zgodę na jej 

324 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015, Strategia Zarządu Spółki Telewizja Polska SA, Warszawa, 
styczeń 2012, s. 6 i nast.
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uruchomienie. W takiej sytuacji Krajowa Rada miała badać, czy dana usługa 
będzie służyła rozwojowi pluralizmu, zaspokajaniu demokratycznych, spo-
łecznych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa, oraz oceniać to, w jaki sposób 
wpisuje się w defi nicję mediów publicznych, a także czy nie zakłóci warun-
ków konkurencji na rynku (test ex ante). Przed wydaniem zgody na urucho-
mienie nowej usługi KRRiT miała przeprowadzać konsultacje publiczne325.

2.2.3. POSTULOWANE ROZWIĄZANIA

LICENCJE PROGRAMOWE

W 2001 roku w propozycji zasadniczej nowelizacji ustawy medialnej zapro-
ponowane zostało wprowadzenie instytucji tak zwanej licencji programowej 
dla mediów publicznych. Rozwiązanie to zaproponował powołany w Krajo-
wej Radzie Radiofonii i Telewizji zespół ekspercki, który – korzystając z roz-
wiązań europejskich – opracował między innymi koncepcję zmiany zasad 
funkcjonowania nadawców publicznych w Polsce326.

Autorzy opracowania, opierając się na zasadach Unii Europejskiej i innych 
organizacji europejskich, odnośnie do nadawców publicznych wskazali, że 
misja nadawców publicznych jest elementem popularnego, wszechstronnego 
programu skierowanego do szerokiej widowni327. Podejście to nie wprowadza 
rozłącznego podziału gatunków czy typów treści między nadawcami pub-
licznymi i komercyjnymi. Niemniej racją bytu i podstawą prawomocności 
istnienia nadawców publicznych są między innymi: właściwa proporcja mię-
dzy gatunkami misyjnymi i pozostałymi oraz dostępność tych pierwszych 
we wszystkich porach dnia; odpowiedni poziom merytoryczny i warszta-
towy programu w gatunkach innych niż misyjne, a także tworzenie łatwego 
i powszechnego dostępu do pełnej gamy treści programowych. Problematyka 
ta została pominięta w Ustawie o radiofonii i telewizji, co stało się przyczyną 
trudności w zdefi niowaniu zadań i roli nadawców publicznych. Dlatego też, 

325 Strategia Regulacyjna…, s. 50 i nast.
326 J. Braun, Telewizja…, s. 161 i nast.
327 K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicz-

nych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej. Założenia strategiczne do nowej ustawy 
o mediach elektronicznych oraz nowelizacji innych ustaw, studium opracowane w ramach projektu 
PHARE 2001 realizowanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji we współpracy z Direc-
tion du Développement des Média Francji zatytułowanego: „Kształtowanie i dostosowanie poli-
tyki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”, Warszawa 2004.
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w opinii autorów opracowania, obecne brzmienie art. 21 u.r.t.328 powinno 
zostać uzupełnione o defi nicję nadawców publicznych. Defi nicja ta, wraz 
z zadaniami nadawców publicznych określonymi między innymi w art. 1 i art. 
21–25 u.r.t., jak również (znacznie bardziej szczegółowo) w licencjach pro-
gramowych, stanowić może podstawę do między innymi określenia miej-
sca nadawców publicznych w systemie radiofonii i telewizji w Polsce oraz 
formułowania kryteriów oceny sposobu realizacji ich obowiązków progra-
mowych329.

W dokumencie została ponadto sprecyzowana koncepcja licencji progra-
mowych. Ich rolą miało być szczegółowe określenie zadania każdego z osobna 
programu nadawcy publicznego – w celu zapewnienia jego właściwej zawar-
tości i jakości oraz możliwości zweryfi kowania (na podstawie jasno określo-
nych kryteriów) właściwej realizacji tych zadań przez organ regulacyjny oraz 
opinię publiczną. Poza tym, wychodząc naprzeciw zmianom technologicz-
nym, autorzy zasugerowali, że licencje programowe powinny określać też 
zadania nadawcy w zakresie: nowych technologii, to jest radiofonii i telewi-
zji cyfrowej; tworzenia treści internetowych (wspierających działalność ante-
nową lub realizowanych w formie samodzielnej działalności programowej, 
niezależnej od zawartości programu radiowego lub telewizyjnego); wprowa-
dzania elementów interaktywności, posługiwania się pocztą elektroniczną, 
sms-ami i innymi formami komunikacji dla uzupełniania i wspierania dzia-
łalności programowej. Licencje miały być wydawane na okres roku, lub na 
okres kadencji zarządu, z corocznymi protokołami określającymi zadania 
na najbliższy rok. Postulowano, aby projekt licencji programowej opracowy-
wał nadawca publiczny na podstawie wytycznych KRRiT. Projekt ten – wraz 
z założeniami fi nansowymi jego realizacji – miał być przedmiotem konsulta-
cji między zarządem a KRRiT. Uzgodniony tekst licencji miał stanowić treść 
porozumienia zawieranego między przewodniczącym KRRiT, działającym 
na mocy uchwały rady, po zasięgnięciu opinii rady programowej, i zarządem 
nadawcy publicznego, działającym na mocy upoważnienia rady nadzorczej. 
Poprzez wyposażenie rady nadzorczej w kompetencję upoważniania zarządu 
do zawierania porozumienia z przewodniczącym KRRiT w sprawie licencji 
programowej, rada miała brać na siebie współodpowiedzialność za zreali-
zowanie zadań programowych objętych licencją oraz za zdolność spółki do 
sfi nansowania tych zadań.

328 Stan na 2004 rok.
329 Por. K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka…, s. 34 i nast.
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Licencje programowe oraz skwitowania fi nansowo-programowe wraz 
z całym trybem opracowywania treści licencji oraz doroczną oceną wykona-
nia warunków licencji programowej i konsekwencjami następującymi w przy-
padku ich niewykonania – jak również ze zmianami w sposobie fi nansowa-
nia nadawców publicznych (patrz poniżej) – miały zapewnić koncentrację 
władz spółek radiofonii i telewizji publicznej na działalności programowej 
i właściwym realizowaniu zadań z tej dziedziny oraz stać się instrumentem 
bardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych330.

Zgodnie z zaproponowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
dokumentem w 2002 roku w ministerstwie kultury trwały prace nad projek-
tem nowelizacji ustawy medialnej. Projekt rządowy określał jednak licencję 
programową jako formę porozumienia zawieranego przez przewodniczącego 
KRRiT z nadawcami publicznymi, której zadanie miało polegać na precyzo-
waniu zasady realizacji zadań programowych. Było to rozwiązanie znacznie 
odbiegające od opracowania KRRiT, w którym licencja programowa miała być 
udzielana przez KRRiT na wniosek nadawcy. Oznaczało to, że to w gestii regu-
latora rynku pozostać miało określenie treści zapisów i zobowiązań zawartych 
w licencji. Projekt rządowy pozbawiał KRRiT decyzyjności w tym zakresie.

Jednocześnie projekt zawierał poszerzony i  zmodyfi kowany katalog 
powinności programowych. Do katalogu dołączono zapisy mówiące o tym, 
że nadawcy publiczni mają służyć polskiej racji stanu, kultywowaniu polskiej 
tradycji i zachowaniu tożsamości narodowej, jak również mają rozwijać w spo-
łeczeństwie wiedzę o państwie i jego zasadach konstytucyjno-ustrojowych. 
Kwestie te miały być w szczególności objęte zapisami licencji.

Dodatkowo postulowano wprowadzenie pełnej transparentności w wydat-
kowaniu środków przeznaczonych na licencje programowe. Nadawcy pub-
liczni mieli prowadzić odrębną rachunkowość dla tych środków, aby nie było 
możliwości łączenia ich z wpływami z abonamentu oraz ze sprzedaży reklam. 
Nadawcy publiczni byliby ponadto zobowiązani do corocznego sprawozda-
nia z wydatkowania tychże. Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki zapropono-
wanym rozwiązaniom KRRiT uzyskiwała bezpośredni wpływ na sposób 
realizacji ustawowych zadań przez media publiczne oraz możliwość kontroli 
wykonywania tych zadań331.

W 2003 roku projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, zawie-
rający postulat wprowadzenia licencji programowych, został ostatecznie 
wycofany przez rząd.

330 Tamże, s. 34 i nast.
331 J. Braun, Telewizja…, s. 161 i nast.
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O ile koncepcja licencji programowych nie znalazła się w przyjętej noweli-
zacji ustawy medialnej, o tyle Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie porzu-
ciła działań na rzecz implementacji tego rozwiązania do polskiego systemu 
medialnego. Dała temu wyraz w Strategii państwa polskiego w dziedzinie 
mediów elektronicznych na lata 2005–2020332. Zawarte tam zostały rozwiąza-
nia mające na celu uporządkowanie i sprecyzowanie zadań nadawcy publicz-
nego. Służyć temu miała czteroletnia umowa pomiędzy organem regulacyj-
nym a nadawcą, zwana „kontraktem służby publicznej”. Zawarte w kontrakcie 
obowiązki miały być uszczegółowieniem zadań określonych w Ustawie 
o radiofonii i telewizji, a integralną część kontraktów stanowić miały właś-
nie licencje programowe.

Kontrakt służby publicznej miał określać cele i warunki działania nadawcy 
publicznego na wielu płaszczyznach: począwszy od programowej przez uwa-
runkowania technologiczne i zadania inwestycyjne, na kwestiach fi nansowa-
nia działalności skończywszy. W zakresie programowym kontrakt miał się 
opierać na zadaniach programowych określonych w licencji bądź licencjach 
programowych (w zależności od tego, ile programów nadawca emituje, w tym 
oczekiwany średnioroczny udział programu w rynku widza). Kontrakt miał 
natomiast określać w szczególności liczbę, rodzaj i charakter programów nim 
objętych oraz minimalny dobowy czas nadawania programów. Miał też regu-
lować inne formy działalności programowej, na przykład dostarczanie usług 
za pośrednictwem nowych technologii, jak również rozwój oferty programów 
wyspecjalizowanych lub realizacja innych zadań, na przykład utrzymanie 
i modernizacja archiwów (katalogowanie i cyfryzacja zasobów).

Na podstawie wytycznych zawartych w kontrakcie służby publicznej 
nadawca publiczny miał opracowywać projekt licencji programowej, uwzględ-
niając przy tym to, że podczas konstruowania założeń programowych nale-
żało pamiętać, iż zadaniem nadawcy publicznego nie jest dążenie do moż-
liwie największego udziału w rynku. Jednakże udział ten musiał być na tyle 
znaczący, by media publiczne mogły odgrywać swoją założoną rolę w społe-
czeństwie i w krajobrazie audiowizualnym. Proponowano więc, aby licencja 
programowa określała między innymi rodzaj i charakter programu, którego 
licencja dotyczyła (m.in. w celu profi lowania programów emitowanych przez 
tego samego nadawcę w imię gwarantowania pluralizmu oferty i zaspokajania 
potrzeb różnych grup odbiorców). Wskazywała ponadto minimalny dobowy 
czas nadawania programu. W obszarze obowiązków programowych nadawcy 
licencja programowa miała określić ogólną strukturę gatunkową programu 

332 Strategia państwa polskiego…, s. 80 i nast.
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oraz strukturę gatunkową w szerokim prime time. Dodatkowo miały być 
określone udziały produkcji z różnych regionów Polski w rocznym czasie 
antenowym, udział pozycji premierowych produkcji własnej i produkcji nie-
zależnej w czasie przeznaczonym na poszczególne gatunki programowe, jak 
również udział własnej produkcji lokalnej na antenie programów regional-
nych i ewentualnie zakup tej produkcji od oddziałów terenowych poprzez 
sieciowy program regionalny. Planowano także średnioroczny udział pro-
gramu w rynku widza333. Zaproponowane rozwiązanie, podobnie jak w latach 
wcześniejszych, nie zostało wprowadzone do ustawy medialnej.

Wraz z próbami wprowadzenia idei licencji programowych do ustawy 
medialnej temat ten stał się szeroko dyskutowany w środowisku osób zwią-
zanych z rynkiem telewizyjnym. Podkreślano, że licencje programowe muszą 
określać, po pierwsze, jaki procent wydatków TVP może przeznaczać na dzia-
łania administracyjne, a jakie środki mają być zagwarantowane na produk-
cję programów. Po drugie, licencja musiała też określić minimalny poziom 
wydatków programowych TVP na tak zwane stock programs, a więc audycje 
o trwałej wartości, czyli fi lmy i seriale fabularne (bez telenowel), teatry tele-
wizji i fi lmy dokumentalne. Audycje te, w odróżnieniu od tak zwanych fl uid 
programs (teleturnieje, wiadomości, telenowele, proste formy rozrywkowe, 
transmisje sportowe – a więc programy jednorazowego odtworzenia), two-
rzą tak zwaną bibliotekę programową i z roku na rok powiększają rzeczywi-
stą wartość telewizji. Tymczasem fl uid programs, nawet jeśli odnoszą sukces 
fi nansowy, nie pomnażają ogólnej wartości telewizji, gdyż nie wzbogacają 
jej majątku o trwałe wartości w postaci praw autorskich i producenckich. 
Po trzecie, licencja musiała określić minimalny poziom wydatków na twór-
czość dla dzieci i młodzieży, ponieważ kształtowanie gustów młodego poko-
lenia jest podstawową racją bytu telewizji publicznej w ogóle. Proponowano 
ponadto, aby ze względu na kłopot z wprowadzeniem licencji programowej 
w drodze ustawy TVP przygotowała taki dokument i, po zatwierdzeniu go 
przez radę nadzorczą, realizowała oraz publicznie rozliczała się z tej realiza-
cji co roku334. Pomysł ten, podobnie jak wcześniejsze rozwiązania, nie został 
wcielony w życie.

333 Tamże, s. 76 i nast.
334 J. Bromski, M. Strzembosz, Telewizja… Jacek Bromski – reżyser fi lmowy, scenarzysta i produ-

cent, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Przewodniczący Rady Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Maciej Strzembosz – scenarzysta i producent, były dyrektor Programu 1 TVP 
(1990–1991), współautor pierwszego projektu ustawy o radiofonii i telewizji, Prezes Krajowej Izby 
Producentów Audiowizualnych.
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W kolejnych latach koncepcja licencji programowych kilkakrotnie powra-
cała jeszcze na forum publicznej debaty. W 2008 roku w projekcie ustawy 
medialnej autorstwa SLD335 oraz w 2010 roku w projekcie obywatelskim. 
W 2009 roku, na Kongresie Kultury w Krakowie, grupa twórców, dzienni-
karzy, medioznawców i menedżerów kultury z ruchu Obywatele Kultury 
powołała Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. Komitet podjął prace 
nad koncepcją radykalnej zmiany funkcjonowania nadawców publicznych. 
W rezultacie w 2010 roku został przygotowany projekt mediów publicznych, 
zwany projektem obywatelskim. Postulowano w nim między innymi wpro-
wadzenie obowiązków programowych, czyli licencji programowej336. W myśl 
projektu telewizja publiczna miała tworzyć otwartą ofertę dla całego społe-
czeństwa, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, pub-
licystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu. Licencja programowa miała 
zatem przeciwdziałać komercjalizacji programu, stawiając przed nadawcą 
publicznym wymagania wyższe niż dotychczas i wyższe niż w mediach 
komercyjnych337. Żaden z tych projektów nie został jednak wcielony w życie.

Następna próba wprowadzenia do ustawy medialnej koncepcji licencji 
programowych została podjęta w czerwcu 2006 roku wraz z powołaniem 
pięcioosobowego zespołu ekspertów przy ministrze kultury i dziedzictwa 
narodowego, mających przygotować nową ustawą medialną338.

Według projektu licencja programowa określać miała szczegółowo wykaz 
zadań powierzanych dostawcy usług medialnych w ramach poszczególnych 
programów oraz innych usług medialnych, z jednoczesnym przyznaniem 
środków pomocy publicznej z Funduszu Zadań Publicznych na realizację 
tych zadań. Idea wzorowana na rozwiązaniach znanych w innych porząd-
kach prawnych była taka, aby w sposób szczegółowy określać nadawcom pub-
licznym zadania do wykonania, a potem rozliczać ich z wykonania. Jędrzej 
Skrzypczak, podobnie jak autorzy założeń do reformy mediów publicznych 

335 Projekt SLD z 29.04.2008 – druk sejmowy nr 1084 [za:] J. Skrzypczak, Założenia przebudowy 
systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie 
usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 
2008 r., „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1–2, s. 51 i nast.

336 R. Pawłowski, Obywatelski projekt ustawy o mediach, „Gazeta Wyborcza”, 21.05.2015, s. 5, http://
www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,8024303,20150521RPDGW,Obywatelski_projekt_
ustawy_o_mediach,.html?t=1456663229239 (dostęp: 11.10.2015).

337 Projekt Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych, http://www.batory.org.pl/upload/ustawa-
-medialna-prezentacja.pdf (dostęp: 10.01.2016).

338 Inauguracja prac nad nową ustawą o mediach publicznych, 18.06.2008, http://www.mkidn.gov.
pl/pages/posts/inauguracja_prac_nad_nowa_ustawa_o_mediach_publicznych105.php?search-
-result=1&sstring=system (dostęp: 18.02.2016).
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w 2004 roku, zwraca uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym w 2008 
roku poziom ogólności zadań nadawcy publicznego zapisanych w art. 21 u.r.t. 
jest taki, że o skutecznym rozliczaniu władz spółki z realizacji misji publicznej 
właściwie nie ma mowy. Licencja, według pomysłu członków zespołu, miała 
określać w szczególności: nazwę nadawcy i programu, charakter programu 
(uniwersalny, wyspecjalizowany), minimalny dobowy czas nadawania pro-
gramu, strukturę gatunków programu, porę dnia pierwotnej emisji audycji 
fi nansowanych ze środków Funduszu Zadań Publicznych, minimalny udział 
produkcji wytworzonej pierwotnie w języku polskim, w przypadku nadaw-
ców regionalnych minimalny udział audycji regionalnej i lokalnej, mini-
malny udział w programie audycji powstałych nie później niż trzy lata wstecz 
(licząc od dnia pierwotnej emisji), udział produkcji europejskiej, udział pro-
dukcji producentów zewnętrznych, udział produkcji producentów niezależ-
nych, udział reklamy społecznej oraz porę dnia jej emisji, zadania nadawcy 
dotyczące innych niż programy usług medialnych, wspierające działalność 
antenową lub niezależną od anteny oraz wprowadzania elementów interak-
tywności tych usług339.

Projekt nowej ustawy medialnej został przegłosowany w sejmie 22 maja 
2009 roku, a na uwagę zasługują zastrzeżenia, które zostały zawarte w opi-
niach prawnych przygotowanych do projektu ustawy340. Wśród zagadnień 
związanych z licencjami programowymi wymagającymi doprecyzowania lub 
też zmiany wskazywano, po pierwsze, konieczność uszczegółowienia kwestii 
udzielania licencji programowych nadawcom publicznym. Problem polegał 
na tym, że ustawa nie do końca precyzowała, z jaką częstotliwością nadawca 
publiczny będzie mógł się ubiegać o przyznanie wspomnianej licencji. Z jed-
nej bowiem strony art. 11 ust. 1 projektu wyraźnie upoważniał nadawców 
publicznych do corocznego występowania o licencję, w terminie do 31 paź-
dziernika każdego roku. Z drugiej jednak strony art. 13 projektu stanowił, że 
„licencję programową przyznaje się na dwa lata”. Po drugie, projekt ustawy 
pozostawiał wiele wątpliwości w zakresie licencji programowej przyznawa-
nej przez KRRiT z urzędu, a więc gdy żaden z uprawnionych nadawców pub-
licznych (tzn. spośród tych, którzy nie posiadali licencji programowej oraz 
którym wygasała ona w trwającym roku) nie złoży wniosku o przyznanie 
mu licencji programowej do dnia 31 października danego roku. Wówczas 
KRRiT powinna z urzędu dokonać wyboru benefi cjenta licencji programowej. 

339 J. Skrzypczak, Założenia…, s. 51 i nast.
340 Zob. Opinia prawna o projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, 

oprac. M. Szydło, Warszawa, dnia 8 kwietnia 2009 r. (druk sejmowy nr 1847).
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Projekt nie rozstrzygał jednak, jednoznacznie, w jakim przypadku (w jakich 
konkretnie okolicznościach) uruchomiony zostaje mechanizm przyznawania 
przez KRRiT licencji programowej z urzędu wybieranemu przez nią nadawcy 
publicznemu. Co więcej, niejasne było również to, czy KRRiT mógł dokonać 
wyboru spośród wszystkich nadawców publicznych, czy też może jedynie 
spośród tych, którzy licencji programowej nie posiadali oraz którym wyga-
sała ona w bieżącym roku. W projekcie brakowało również wskazania kon-
kretnych kryteriów, jakimi KRRiT powinna się kierować, przyznając licencję 
programową z urzędu. Po trzecie, projekt ustawy nie rozstrzygał w sposób 
wyraźny kwestii terminu (nie podawał konkretnej daty), do którego w danym 
roku kalendarzowym muszą być przyznane licencje programowe. Nie wska-
zano także daty początkowej ważności danej licencji. Ponadto doprecyzo-
wania wymagały kwestie związane z trybem przyznawania licencji progra-
mowej nadawcom niepublicznym, jak również niezbędne było dopracowanie 
zakresu zadań publicznych, jakie mogły być realizowane przez nadawców 
niepublicznych na podstawie licencji programowej341.

Projekt SLD z 2010 roku zakładał natomiast wprowadzenie licencji pro-
gramowych, czyli umowy między KRRiT a nadawcą. Projekt ten bliższy był 
rozwiązaniom rządowym z 2002 roku (kiedy to postulowano licencje pro-
gramowe w formie porozumienia pomiędzy nadawcą publicznym a KRRiT) 
niż projektowi regulatora, w myśl którego licencja programowa miała być 
udzielana przez KRRIT na wniosek nadawcy. Dodatkowo projekt zapropono-
wany w 2010 roku przewidywał pięcioletni okres licencji i coroczny obowią-
zek przedstawiania przez nadawców sprawozdania z realizacji licencji. Należy 
zauważyć, że projekt ten zakładał ograniczenie licencji do określonych rodza-
jów audycji. Zdaniem autorów przygotowanego dokumentu licencje miały 
być bowiem panaceum na odpolitycznienie nadawców publicznych i zmianę 
oferty programowej. W ofercie programowej miało więc być dużo kultury, 
edukacji, rozrywki, a przede wszystkim bardzo rzetelnej informacji342.

Na konieczność wprowadzenia zarówno „kontraktu służby publicznej”, 
jak i licencji programowych zwracał również uwagę K. Jakubowicz. Widział 
w nich – oprócz potrzeby uzupełnienia ustawy o dokument strategiczny 
szczegółowo defi niujący misję publiczną – elementy niezbędne do stworze-
nia nadawcom publicznym, na poziomie praktycznym, jasnych i precyzyj-
nych wytycznych do realizacji ich zadań.

341 Tamże.
342 Media według Sojuszu, „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2010, s. 8, http://www.archiwum.wyborcza.pl/

Archiwum/1,0,7155901,20100127RP-DGW,Media_wedlug_Sojuszu,zwykly.html.
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Kontrakty służby publicznej między poszczególnymi nadawcami publicz-
nymi a państwem reprezentowanym na przykład przez KRRiT i MKiDN343, 
miały konkretyzować obowiązki danego nadawcy w  ogólnym systemie 
mediów publicznych i kierunki jego rozwoju:

Powinny być one zawierane na podstawie strategii programowych i strategii 
rozwoju tworzonych na swój użytek przez samych nadawców oraz gwarantować 
fi nansowanie programu objętego licencjami programowymi ze środków pub-
licznych. Obu stronom porozumienia powinno przysługiwać prawo do wnios-
kowania o jego zmianę, jeżeli strona państwowa ocenia, że jest ono realizowane 
niewłaściwie bądź, gdy nadawca ocenia, że wymogi przekraczają jego możliwo-
ści, bądź zmieniły się okoliczności realizacji umowy/porozumienia. (…) Zmiana 
umowy/porozumienia w części programowej powinna w uzasadnionych przy-
padkach skutkować zmianami w licencjach programowych344.

Licencje programowe natomiast, zdaniem K. Jakubowicza, miały być udzielane 
przez KRRiT bądź przez władze nadawców publicznych (i wówczas powinny 
być zatwierdzane przez KRRiT), poszczególnym programom lub formom 
działalności internetowej nadawców publicznych, zgodnie z całościowym, 
pełnym podejściem do misji publicznej. Licencje powinny w szczególności 
określać formułę oraz strukturę zawartości każdej z osobna formy tej działal-
ności oraz kryteria oceny wykonania licencji. Żadna część oferty podstawo-
wej nadawcy publicznego nie miała być rozpowszechniana ani fi nansowana 
ze środków publicznych bez licencji programowej. Zarówno umowy/porozu-
mienia, jak i licencje programowe miały być jawne i dostępne publicznie345.

Pomimo podejmowanych przez wiele lat prób licencje programowe nie 
zostały dotychczas wprowadzone do Ustawy o radiofonii i telewizji i kon-
cepcja ta nie została zaaprobowana przez TVP. Duże znaczenie w tym zakre-
sie miało stanowisko osób krytycznych wobec takiego rozwiązania, którzy 
licencje programowe postrzegali jako argument za zlikwidowaniem mediów 
publicznych, których zadania realizowane byłyby w drodze otwartych prze-
targów na produkcję programów misyjnych346.

343 MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
344 K. Jakubowicz, Model nadzoru nad działalnością Telewizji Polskiej S.A. [w:] Opinie i Ekspertyzy, 

OE-134, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycz-
nych, Warszawa, czerwiec 2010, s. 14 i nast.

345 Tamże.
346 Stanowisko Karola Jakubowicza. Por. Media publiczne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, red. 

J. Adamowski, L. Jaworski, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007, s. 75.
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2.3.  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT OFERTY 
PROGRAMOWEJ TVP

2.3.1. POZYSKIWANIE TREŚCI

W latach 80. XX wieku wprowadzono w Polsce, w organizacjach radiowo-
-telewizyjnych, wiele nowoczesnych metod zarządzania, zwłaszcza fi nanso-
wego, które już wówczas były standardem zarządzania w medialnych fi rmach 
zachodnich. Chodzi tu głównie o budżetowanie kosztów programu i pro-
dukcji, rachunku kosztów, benchmarkingu – porównawczej analizie kosztów, 
metod oraz procesów produkcyjnych i administracyjnych między antenami 
czy partnerami zewnętrznymi. Dodać tu również należy sprawozdawczość 
fi nansową, kontrolę budżetową wydatków produkcyjnych, wewnętrzny rachu-
nek kosztów w budżecie zdecentralizowanym, ewidencję zobowiązań, pomiar 
produktywności – określanie kosztów programu na godzinę antenową itd. 
Na dużą skalę wprowadzono również outsourcing, obejmując nim – oprócz 
takich usług, jak sprzątanie czy ochrona – produkcję i procesy postproduk-
cyjne, zakupy, szkolenie wewnętrzne, łączność wewnętrzną i wewnętrzne pub-
likacje, organizację podróży, technologię informacyjną, obsługę archiwum, 
zarządzanie wyposażeniem i wiele innych. W latach 90. XX wieku najwięk-
sze zmiany objęły planowanie programu i organizację produkcji. Proces ten 
określany jest w literaturze przedmiotu mianem restrukturyzacji mediów347. 
W rzeczywistości chodzi tu o wprowadzenie w obrębie organizacji nadawczej 
mechanizmów wolnego rynku, co niekiedy określa się jako „budowę giełdy 
w katedrze”, a co w praktyce oznacza złamanie dotychczasowego „monopolu” 
producentów wewnętrznych348. Ustanowienie wolnego rynku wymaga jed-
nak wprowadzenia co najmniej trzech mechanizmów operacyjnych. Pierwszy 
z nich polega na określeniu przejrzystości granic kompetencyjnych między 
komórkami. Drugi mechanizm zakłada zorganizowanie komórek producen-
ckich i dostawców wewnętrznych w tak zwanej result-unit, jednostki o okreś-
lonych z góry, mierzalnych celach działania, z zakresem odpowiedzialności, 
mechanizmów kontroli itd. Trzeci mechanizm polega natomiast na wprowa-
dzeniu regulacji dotyczących zakupów i sprzedaży dóbr i usług, zawierających 

347 S. Jędrzejewski, Przetrwanie czy rozwój. Zarządzanie i fi nansowanie nadawców publicznych 
w warunkach konkurencji rynkowej, Sesja naukowa nt. Globalizacja mediów elektronicznych 
a rynki narodowe i lokalne, 24–25 lutego, Kraków 2000, s. 61.

348 Tamże.
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zasady kształtowania cen, reguł uczciwej konkurencji, zasady zastępowania 
producenta wewnętrznego zewnętrznym itd.349

Wydaje się jednak, że w TVP, od początku jej funkcjonowania, takie 
mechanizmy nie funkcjonowały prawidłowo lub wręcz nie istniały. Jak 
wynika bowiem z treści raportu prac komisji odpowiedzialnej za przygoto-
wanie reformy TVP w 1990 roku, w związku z brakiem strategii oraz efek-
tywnych narzędzi zarządzania realizacja zamierzenia polegającego na zapew-
nieniu „Jedynce” oraz „Dwójce” własnego oblicza i specjalizacji programowej 
spowodowało znaczące problemy. Przyniosło to skutki dające przerost zatrud-
nienia, nieuzasadniony wzrost kosztów, jak również dublowanie pomysłów 
i przedsięwzięć programowych, a – co najistotniejsze – również nakładów. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano między innymi w braku przej-
rzystej struktury organizacyjnej. Planowany wcześniej „pionowy” podział 
na samodzielne dyrekcje programów, grupujące wszystkie działy i redakcje 
potrzebne w danym programie, nie został w pełni przeprowadzony. W rezul-
tacie, poza ujednoliconą strukturą anten Programu 1 oraz Programu 2 zna-
lazły się redakcje o dużym znaczeniu, w tym: Dyrekcja Programów Informa-
cyjnych, Naczelna Redakcja Telewizyjnych Filmów Fabularnych, Naczelna 
Redakcja Sportu i Rekreacji czy też Naczelna Redakcja Teatru Telewizji, 
Dyrekcja Programów Oświatowo-Wychowawczych oraz Naczelna Redakcja 
Programów Wojskowych350.

Wobec takich problemów Komisja od Spraw Reformy Radia i Telewizji 
rozpoczęła prace studyjne nad nową strukturą organizacyjną, która elimino-
wałaby dotychczasowe słabości funkcjonowania TVP. Pomimo świadomości 
tego, że ostateczny kształt organizacyjny telewizji będzie wynikał z rozwią-
zań przyjętych w nowej ustawie o radiofonii i telewizji, komisja przygoto-
wała wytyczne dotyczące najważniejszych aspektów pożądanego kształtu 
struktury programowej351.

Rozwiązaniem miało być przyjęcie zasady, że wewnętrzną strukturę 
w Telewizji Polskiej będzie się tworzyć według anten, a podstawową jed-
nostką organizacyjną będzie Dyrekcja Programu. Będzie ona dysponować 
czasem emisyjnym oraz środkami na fi nansowanie produkcji. Sama produk-
cja natomiast została praktycznie w całości „wyprowadzona” poza dyrekcje 
programowe. Zaproponowano również trzy drogi pozyskiwania czy też two-
rzenia oferty programowej.

349 T. Colbjornsen, B. Shuhrke, Setting up a Stock Market in a Cathedral, NRK, Oslo 1998.
350 Główne założenia…, s. 28 i nast.
351 Tamże.
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Pierwsza z nich zakładała, że w obrębie struktur programowych anteny 
TVP miały zostać ograniczone do nielicznych, samodzielnych redakcji na 
bieżąco obsługujących potrzeby antenowe i realizujące dla danego kanału 
audycje tak zwanego szybkiego przebiegu, czyli przede wszystkim publicy-
stykę. Poza tym struktury te powinny ograniczać się do działalności redak-
torów – producentów odpowiedzialnych za określone gatunki, typy audycji 
i współpracujących z produkcją. Pozostawiono możliwość tworzenia w obrę-
bie anten redakcji lub działów powoływanych w przypadku powstania stałej 
pozycji programowej lub długotrwałego cyklu, gdzie wymagana jest ścisła 
specjalizacja oraz ciągłość pracy352. Drugą drogą pozyskiwania zawartości 
miały być wyspecjalizowane jednostki organizacyjne odpowiedzialne za pro-
dukcję, redakcje naczelne. Ich zadaniem miała być produkcja poszczególnych 
gatunków i typów audycji na użytek obu anten i pod ich nadzorem, zgod-
nie z umowami zawieranymi dwa razy do roku – w związku z tworzeniem 
ramówki jesienno-zimowej i wiosenno-letniej – ze środków pochodzących 
z obu kanałów. Trzeci wariant zakładał natomiast pozyskiwanie audycji od 
producentów zewnętrznych.

Na uwagę zasługuje podjęta wówczas próba rozdzielenia, w obrębie jed-
nostek organizacyjnych TVP, funkcji zarządczych (mających na celu uspraw-
nienie funkcjonowania i uzyskanie zadowalającego wyniku ekonomicznego) 
od działań twórczych – mających za zadanie przygotowanie wartościowej 
i interesującej oferty programowej. W tym celu zakładano, że zarówno stałe 
redakcje naczelne, jak i redakcje i działy w obrębie poszczególnych anten, 
będą konstytuowały struktury menedżerskie. Dziennikarze i pracownicy 
programowi oraz współpracownicy powinni natomiast być wyłączeni ze 
stałych struktur, a w zamian łączyć się w zespoły twórcze powoływane do 
wykonywania ściśle określonego zadania i na ściśle określony czas. Nadzór 
nad projektem programowym miał sprawować kierownik zespołu twór-
czego. Miał on, w założeniu, uzyskiwać akceptację dla projektu, jak również 
starać się o przyznanie odpowiedniego limitu fi nansowego od redaktora 
naczelnego lub dyrektora programu. Również w gestii kierownika zespołu 
twórczego miał pozostać dobór członków zespołu, których liczba miała być 
uzależniona od typu podejmowanego zadania, wymogów produkcyjnych 
i realizacyjnych danego gatunku353.

352 Tamże.
353 Tamże, s. 36 i nast.
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SYSTEM PRODUCENCKI

W 1990 roku, kiedy rozpoczęto prace nad nowym kształtem TVP, jednym 
z elementów wymagających usprawnienia i przeorganizowania okazał się 
system producencki. Było bowiem oczywiste, że TVP będzie się borykała, 
podobnie, jak telewizja państwowa, z niedoborem audycji koniecznych do 
wypełnienia coraz obszerniejszego programu, zaspokajającego oczekiwania 
odbiorców. Postulowano wówczas działania zmierzające do maksymalizacji 
ilości źródeł służących realizacji oferty programowej. Zakładano więc, że 
znaczną część osób zaangażowanych w produkcję programów będą stano-
wili pracownicy kontraktowi oraz ryczałtowi telewizji oraz współpracownicy 
lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Postulowano, aby ros-
nącą część czasu antenowego zajmowały audycje zakupione u niezależnych 
producentów354. W procesie przekształcenia p.j.o. „PRiTV” w TVP SA zakła-
dano, że w przyszłości w zreformowanej TVP system producencki będzie:

 – opierać się na zasadzie rynku wewnętrznego;
 – funkcjonować na podstawie rachunku ekonomicznego, a system ekono-

miczno-fi nansowy zapewni podział środków fi nansowych ze względu 
na kryterium realizacji zadań telewizji publicznej oraz z uwzględnie-
niem rachunku kosztów;

 – charakteryzować się konkurencją między różnymi jednostkami 
wewnętrznymi (i zewnętrznymi), co pozwoli na ustalanie realnych 
cen produkcji dla jednostek programowych;

 – wykorzystywać własną bazę realizacyjną i techniczną TVP;
 – tworzyć mechanizm efektywnej kontroli i szybkiego rozliczania kosz-

tów produkcji jednostek programowych w celu nadzorowania reali-
zacji kosztorysów przez producentów355.

Powstanie efektywnego systemu zarządzania programem w TVP wyma-
gało więc między innymi stworzenia warunków do rozwoju i funkcjono-
wania wewnętrznego systemu producenckiego. Według Stanisława Jędrze-
jewskiego rynek wewnętrzny jest systemem ekonomicznym, który reguluje 
obszar produkcji programowej. W zasadzie oznacza to, że przez wprowa-
dzanie prawa wyboru i możliwości wymiany producenta wewnętrznego na 
zewnętrznego zaczyna funkcjonować prawo konkurencji – lub, inaczej okreś-
lając, prawo kija i marchewki – skłaniające wszystkich udziałowców na rynku 
produkcji medialnej do zachowań rynkowych. Najważniejszym elementem 

354 Tamże, s. 28.
355 Przyszłość telewizji publicznej…, s. 5 i nast.
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rynku wewnętrznego staje się możliwość dokonywania zakupów produk-
cji zewnętrznej. Stąd projektowane zmiany struktury zmierzają zasadniczo, 
mimo różnic w przyjmowanych wariantach, do oddzielenia procesu plano-
wania programu (zamawiania produkcji) od procesu tworzenia programu 
oraz od struktury gospodarowania zasobami technicznymi i technologicz-
nymi, a następnie zintegrowanie tych trzech procesów na poziomie relacji 
kontraktowych o charakterze handlowym356.

Aby stworzyć warunki do zainicjowania konkurencji pomiędzy produ-
centami, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zobowiązała Zarząd TVP, by 
od 1 stycznia 1995 roku obligatoryjnie 10% czasu emisji przeznaczyć na audy-
cje zamawiane u niezależnych producentów z zewnątrz357. W sprawozdaniu 
KRRiT za 1995 rok znajduje się stwierdzenie, że:

(…) ważnym elementem rynku audiowizualnego są niezależni producenci. 
Ustawa o radiofonii i telewizji nakazuje nadawcom przeznaczyć co najmniej 
10% rocznego czasu nadawania na audycje przez nich wytworzone. Rozwój tego 
sektora zwiększa ilość propozycji i pomysłów, po które mogą sięgać nadawcy 
oraz sprzyja wzrostowi przemysłu audiowizualnego w ogóle. (…) Ułatwia to 
również wprowadzenie systemu producenckiego w telewizji publicznej, a tym 
samym wprowadzenie w niej rachunku ekonomicznego oraz konkurencji dla 
jej personelu358.

Wewnątrz TVP budowa rynku wewnętrznego opierać się miała na oddzie-
leniu, w obrębie spółki, funkcji programowania od funkcji produkcji oraz 
na wprowadzeniu wewnętrznego systemu producenckiego, w ramach któ-
rego miały zostać opracowane zasady zleceń produkcji audycji, zasady fi na-
sowania i rozliczania, jak również miało zostać wprowadzone stanowisko 
producenta. W myśl planowanych rozwiązań anteny Biuro Koordynacji 
Sieci – czyli oddziałów terenowych – oraz TV Polonia miały się stać jed-
nostkami programującymi i zamawiającymi audycje telewizyjne. Produk-
cja miała natomiast skupić się w pionie producenckim, w którym plano-
wano powołanie kilku agencji produkcji audycji telewizyjnych, w których 
mieli pracować dziennikarze, kierownicy produkcji, reżyserzy, realizatorzy 

356 Tamże.
357 Prawdopodobnie nikt wtedy nie przypuszczał, że takie rozwiązanie stanie się w przyszłości jed-

nym z podstawowych zasad reformy Telewizji Polskiej.
358 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 1996, www.krrit.gov.pl (dostęp: 20.01.2016).
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wizji, światła, dźwięku, operatorzy kamer i montażyści. Mieli oni tworzyć 
zespoły producenckie wytwarzające audycje na zlecenia anten. Kluczową 
rolę w procesie produkcji miał odgrywać producent wewnętrzny359. Naj-
ważniejsze więc okazało się sprecyzowanie, kim jest i jakie ma prawa oraz 
obowiązki producent wewnętrzny. W 1995 roku wskazywano, że produ-
cent wewnętrzny to pracownik TVP SA, który ma swobodę konkurowania 
o zlecenia od wszystkich potencjalnych zleceniodawców. Do jego zadań 
miało należeć organizowanie całego procesu produkcji audycji lub cyklu; 
stworzenie zadaniowego zespołu producenckiego złożonego ze wszystkich 
osób potrzebnych do realizacji tego zadania, w tym również z osób nieza-
trudnionych w TVP. Producent wewnętrzny miał ponosić odpowiedzial-
ność w obszarze: twórczym, organizatorskim oraz fi nansowym, a także miał 
odpowiadać za dobór współpracowników oraz przebieg i rezultat projektu360. 
Takie rozwiązanie zgodne było z obowiązującym w połowie lat 90. mecha-
nizmem działania stosowanym przez nadawców publicznych, polegającym 
na dominacji struktury umożliwiającej funkcjonowanie nadawców jako 
telewizji programująco-twórczo-produkcyjnych. Ogólna koncepcja i wizja 
programowa przyoblekana była natomiast w kształt przygotowanej do emi-
sji audycji wytworzonej przez własne zaplecze realizacyjne361. Rozwiązania 
przyjęte przez Ustawę o radiofonii i telewizji wydawały się zgodne z tym 
trendem. Ustawodawca, jak dowodzi J. Sobczak, nie wymagał, aby program 
tworzony przez nadawcę składał się wyłącznie z audycji wyprodukowanych 
przez tego nadawcę. Tworzenie programu, czyli konstruowanie go w spo-
sób uporządkowany w siatki audycji telewizyjnych, mogło więc opierać się 
również na audycjach, których nadawca nie wytworzył362.

Pomimo podejmowanych od 1994 do 1999 roku prób nie udało się 
przeprowadzić w TVP znaczących zmian organizacyjnych i uruchomić 
efektywnego systemu producenckiego. Zlikwidowano jedynie naczelne 
redakcje oraz działy wewnątrz struktur anten, a także powołano wewnątrz 
anten redaktorów programujących i zamawiających, z intencją przeniesie-
nia dziennikarzy i kierowników produkcji z anten do jednostek organiza-
cyjnych poza antenami. W rezultacie jednak zmiana ta nie została w pełni 
zrealizowana i od 1994 roku do końca lat 90’ w obrębie anten trwała sytuacja 

359 Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewi-
zji, Warszawa 1999, s. 81 i nast.

360 Tamże, s. 81 i nast.
361 Przyszłość telewizji publicznej…, s. 28.
362 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 77 i nast.
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przejściowa, a dawne działy zostały de facto, choć nie w sposób formalny, 
odtworzone363.

W późniejszym czasie, w trakcie procesu reformowania TVP w 1999 roku, 
doprecyzowano, że producentem wewnętrznym może być osoba zatrudniona 
w TVP, ale musi ją wiązać umowa o pracę. Producentem mógł więc zostać 
każdy pracownik TVP bez względu na dotychczas zajmowane stanowisko. 
Mógł nim więc być dziennikarz, kierownik produkcji czy, przykładowo, rea-
lizator. Kryterium doboru producentów stanowiły natomiast uznane kom-
petencje producenckie oraz dorobek, osobowość twórcza i doświadczenie 
zawodowe. Wprowadzono również większą kontrolę w formie konieczności 
wcześniejszego zatwierdzenia scenariusza w ramach środków określonych 
w kosztorysie produkcyjnym. Rozszerzono również obszar funkcjonowania 
producentów wewnętrznych, wskazując, że działają oni – w celu wytworze-
nia audycji telewizyjnej – zarówno na rynku wewnętrznym TVP, jak i na 
rynku zewnętrznym. Producent wewnętrzny mógł zatem przyjmować zlece-
nia od wszystkich zleceniodawców wewnętrznych i zewnętrznych, jednakże 
z zastrzeżeniem, że podmioty zewnętrzne nie mogły być bezpośrednio kon-
kurencyjne w obszarze rywalizacji o widownię i wpływy reklamowe w sto-
sunku do TVP. W gestii zarządu pozostawiono natomiast zdefi niowanie 
i określenie specyfi ki podmiotów konkurencyjnych.

W trakcie reformy nie zmienił się, co do obszaru, katalog zadań produ-
centa wewnętrznego. Uległ on uszczegółowieniu. Jego zadania obejmowały 
kilkanaście kluczowych kwestii – od pozyskania pomysłu i scenariusza audy-
cji przez dobór zespołu, kontrolowanie procesu produkcji i nadzorowanie 
postprodukcji – do przygotowania rozliczenia kosztorysu. Na uwagę zasłu-
guje też, że wykonywanie części prac w każdej z tych dziedzin producent 
mógł powierzyć innym członkom swojego zespołu. Rozszerzone zostały także 
uprawnienia producenta – uzyskał on możliwość zakupu usług technicznych, 
praw i innych świadczeń od jednostek organizacyjnych TVP lub poza nią, 
jak również możliwość zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi, nie 
tylko osobami fi zycznymi, ale i prawnymi, na zakup usług niezbędnych do 
wyprodukowania audycji364.

Tryb zlecania produkcji producentowi wewnętrznemu miał natomiast 
przybierać trzy podstawowe formy. Po pierwsze miały to być ogłaszane kon-
kursy na zapełnienie pasm w ramówce pasmowej lub na wyprodukowanie 

363 Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania systemowe, dokument przyjęty przez Zarząd Spółki 
Telewizja Polska SA na posiedzeniu nr 31/99 w dniu 6 maja 1999 r., Warszawa 1999, s. 44.

364 Por. tamże, s. 93 i nast.
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audycji zgodnie z pomysłem pochodzącym z dyrekcji anteny. Zakładano, że 
do takiego konkursu będą mogli też przystąpić producenci zewnętrzni. Ele-
mentem zaś usprawniającym działanie systemu zamówień miało być wpro-
wadzenie wieloletnich ramówek. Miały one ułatwić antenom i producen-
tom programowanie oraz planowanie produkcji z dużym wyprzedzeniem 
czasowym.

Druga forma zlecania produkcji się opierać miała na inwencji producen-
tów. To oni mieli zgłaszać, z własnej inicjatywy, oferty programowo-kosztowe, 
które tym samym nie podlegały procedurom konkursowym.

W trzecim natomiast przypadku możliwa była procedura polecenia wyko-
nania audycji na wniosek dyrekcji anten lub z polecenia zarządu. Takie roz-
wiązanie przewidziano w przypadku, w którym nie byłoby ofert producentów 
wewnętrznych lub zewnętrznych, lub też występowałaby konieczność szybkiej 
produkcji materiału. Wydaje się więc, że pomimo wprowadzenia procedury 
konkursowej, która miała stworzyć transparentność systemu, wprowadzenie 
procedury działającej na podstawie poleceń stanowiło furtkę do jej ominięcia.

W wyniku tych zmian system producencki w TVP miał się opierać na 
trzech fi larach. Po pierwsze – na producentach wewnętrznych, którzy mogli 
realizować audycje z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych TVP, produ-
centów i usług zewnętrznych oraz potencjału oddziałów terenowych TVP 
i niezależnych współpracowników. Drugim fi larem mieli być producenci 
zewnętrzni, którzy również mogli współpracować z oddziałami terenowymi 
TVP, zawiązywać konsorcja z innymi producentami oraz realizować zlecenia 
wraz z pracownikami TVP. Trzeci fi lar stanowiła natomiast produkcja pocho-
dząca z oddziałów terenowych. Zakładano tu współpracę zarówno z produ-
centami wewnętrznymi TVP, jak i zewnętrznymi fi rmami producenckimi, 
a także kooperację pomiędzy samymi oddziałami365. Aby usprawnić funk-
cjonowanie oddziałów terenowych jako potencjalnych producentów audy-
cji oraz ze względu na sytuację fi nansową oddziałów TVP, planowano rady-
kalną zmianę ich dotychczasowego działania. Zakładano bowiem, że TVP 
powinna utrzymywać i modernizować najwyżej kilka centrów produkcyj-
nych w kraju, do których trafi ałyby największe nakłady inwestycyjne spółki. 
Pozostałe ośrodki miałyby otrzymać rolę producentów i nadawców progra-
mów wyłącznie regionalnych. Ten pomysł spowodował natychmiastowe pro-
testy pracowników mniejszych oddziałów, którzy uznali, że wprowadza się 
podział na ośrodki kategorii A i B, bez wyraźnych ich zdaniem kryteriów 

365 Tamże.
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podziału366. W zaproponowanym rozwiązaniu polegającym na rozdzieleniu 
programowania od produkcji audycji i na wprowadzeniu systemu produ-
cenckiego upatrywano kilka zasadniczych korzyści dla TVP. W obszarze 
twórczym producenci i autorzy audycji mieli zostać uwolnieni od admini-
stracyjnej podległości dyrekcji programu i mieli mieć możliwość ubiegania 
się o zlecenia od wszystkich potencjalnych zleceniodawców w TVP. Umożli-
wiono ponadto dyrekcjom anten wykorzystanie wszystkich, a nie tylko przy-
porządkowanych dotychczas do danej anteny, autorów audycji. Stworzono 
zatem warunki do pełnego wykorzystania potencjału twórczego w obrębie 
TVP. W zakresie organizacyjnym rozdzielenie funkcji programowania od 
produkcyjnej i wprowadzenie systemu producenckiego umożliwiło dyrek-
cjom programu skupienie się na programowaniu i na nadzorze produkcji bez 
odpowiedzialności za sprawy pracownicze i socjalne dziennikarzy. Zapro-
ponowane rozwiązanie tworzyło także warunki do powstania wewnętrznej 
konkurencji oraz urynkowienia relacji pomiędzy pionem programowym, 
produkcyjnym i usługowym, a także podporządkowanie ich rygorom eko-
nomicznym. Audycje telewizyjne miały być więc, co do zasady, wybierane 
w drodze konkursu, na podstawie najlepszych projektów programowo-kosz-
towych. Producenci wewnętrzni otrzymali możliwość zlecania produkcji 
zarówno oddziałom terenowym, jak i producentom zewnętrznym. Wpro-
wadzenie wewnętrznej konkurencji miało ponadto sprzyjać przestrzeganiu 
standardów produkcji, takich jak jakość, terminowość czy utrzymanie zało-
żeń kosztorysu367.

Z praktycznego punktu widzenia zaproponowane rozwiązanie oznaczało, 
że wszyscy dziennikarze musieli się zapisać do jednej z trzech agencji: publi-
cystyki i edukacji, widowisk lub fi lmowej. Fakt przynależności do określonej 
agencji był jednak tylko formalny. Wszyscy mogli bowiem proponować audy-
cje o dowolnej tematyce. Oznaczało to, że każdy kto wymyślił nową audycję, 
napisał konspekt i kosztorys, mógł przedstawić go szefowi agencji. Jeśli szef 
agencji zaakceptował projekt (i doliczył prowizję na utrzymanie agencji), autor 
zgłaszał się z tą propozycją do szefa właściwej redakcji, ustalał warunki oraz 
cenę. Po podpisaniu porozumienia dziennikarz dobierał sobie ekipę współ-
pracowników i realizował audycję. Stawał się bezpośrednim producentem368. 

366 J. Grzybczak, Telewizja regionalna w reformie TVP, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, nr 1–2, s. 25 
i nast.

367 Por. Reforma…, s. 68.
368 L. Zalewska, Szokująca terapia, „Rzeczpospolita”, 19.02.2000, http://archiwum.rp.pl/arty-

kul/264477.html?_=Rzeczpospolita-264477?_=1#.VtaOhvnhDIU (dostęp: 19.02.2016).
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Rozwiązanie to wzbudziło wiele kontrowersji. W rezultacie w 2001 roku unor-
mowano tę kwestię i określono, że producentem wewnętrznym mógł zostać 
wyłącznie pracownik zatrudniony w agencji produkcji audycji telewizyjnych 
na stanowisku pracy „producent”, któremu powierzono wytworzenie dla anten 
lub kontrahentów zewnętrznych audycji telewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym 
scenariuszem i w ramach środków określonych w kosztorysie tej audycji369.

W wyniku wprowadzanej od stycznia 2000 roku reformy dokonano 
również organizacyjnego wydzielenia pionu producenckiego. Znajdowały 
się w nim jednostki wykonujące zadania produkcji audycji. Były to: agen-
cja produkcji audycji telewizyjnych, agencja fi lmowa, telewizyjna agencja 
informacyjna oraz regionalne agencje producenckie w oddziałach tereno-
wych. Agencje te miały produkować audycje telewizyjne oraz świadczyć inne 
usługi na zlecenie jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa spółki i kon-
trahentów zewnętrznych. W agencjach zostały utworzone zespoły realiza-
torów wyspecjalizowanych w poszczególnych gatunkach programowych. 
Producenci wewnętrzni natomiast, na podstawie porozumienia zawartego 
z anteną, otrzymywali określone pełnomocnictwa fi nansowe wraz ze zle-
ceniem produkcji na okres realizacji zadania produkcyjnego. W gestii pro-
ducenta pozostawał dobór zespołu, zamawiania usług intelektualnych oraz 
technicznych. Producent był również odpowiedzialny za audycje w wymia-
rach: kreatywnym, fi nansowym, organizacyjnym, oraz za terminową reali-
zację zadań produkcyjnych.

W obszarze przewidzianych zadań agencja produkcji audycji telewizyj-
nych miała między innymi produkować audycje oraz świadczyć inne usługi 
związane z produkcją i realizacją audycji dla kontrahentów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Dodatkowo miała sporządzać oferty programowo-kosztowe 
z własnej inicjatywy lub na zamówienie jednostek programowych spółki, jak 
również inicjować prace wstępne w obszarze produkcji audycji, a zatem: pozy-
skiwać pomysły, scenariusze oraz formaty, w celu stworzenia ofert progra-
mowych. Agencje producenckie w oddziałach terenowych miały produkować 
(na zlecenie i za środki fi nansowe oddziału terenowego) program regionalny, 
oraz (na zlecenie i za środki fi nansowe oddziału terenowego w Warszawie 
i jednostek programowych w Zakładzie Głównym) pozycje dla pasm wspól-
nych oddziałów i programów ogólnopolskich370. Przyjęte rozwiązania spot-

369 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2001 Zarządu Spółki TVP SA z dnia 14 marca 2001 r.
370 Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie struktury organizacyjnej Telewizji Polskiej S.A. 

oraz rozwiązania zastosowane w wybranych europejskich telewizjach publicznych, Biuro Zarządu, 
Zespół ds. Strategii i Organizacji TVP SA, Warszawa, wrzesień 2003, s. 22 i nast.
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kały się jednak z falą krytyki w środowiskach osób związanych zawodowo 
z telewizją publiczną.

Przede wszystkim nowym rozwiązaniom zarzucano, że prowadzą do zbiu-
rokratyzowania struktury. Powstałe agencje postrzegane były bowiem jako 
kolejny krok w kierunku rozrostu biurokracji w TVP. Pracownicy musieli 
wypracowywać zyski pozwalające na utrzymanie powstałych jednostek. Prze-
kładało się to na proponowane przez nich wyższe ceny za świadczone usługi 
i tym samym znacznie obniżało ich zdolności do konkurowania z producen-
tami zewnętrznymi. Aby zminimalizować negatywne skutki takiego stanu 
rzeczy, pod naciskiem działaczy związkowych władze TVP zgodziły się, by 
wartość produkcji kupowanej od producentów zewnętrznych utrzymała się 
na poziomie z roku 1999. Gdyby nie wprowadzono wówczas tego warunku, 
los telewizyjnych dziennikarzy byłby trudny. Mogłoby się bowiem zdarzyć, 
że niewielkie fi rmy producenckie, które nie muszą utrzymywać dużej struk-
tury (z biurem spraw socjalnych i ośrodkiem transportu samochodowego 
włącznie), proponowałyby antenom konkurencyjne cenowo oferty.

Drugi zarzut dotyczył nadmiernej fi skalizacji. Na każdą usługę wszyst-
kie samofi nansujące się jednostki wprowadziły cennik. Spowodowało to, że 
zaczęto naliczać opłaty za każdy, nawet najdrobniejszy, element produkcji. 
Naliczane więc były opłaty za przechowywanie rekwizytów i scenografi i do 
cyklicznej audycji. Opłatę pobierano od metra zajętego przez scenografi ę 
miejsca. W koszt audycji wliczane były także koszty sprzątania po nagraniu 
w studiu. Ośrodek dokumentacji, który gromadził wszystkie taśmy, wpisał 
do swojego cennika usługę „taśmoruch”. Tak nazwano przewiezienie przez 
telewizyjne korytarze stosu kaset na montaż. Za każdą kasetę opłata nali-
czana była oddzielnie, co oznaczało, że przewiezienie dziesięciu kaset do 
stanowiska montażowego wiązało się z opłatą za dziesięć „taśmoruchów”.

Kolejny zarzut dotyczył spadku jakości audycji. Oparcie produkcji pro-
gramowej na kryterium ceny skutkowało w rezultacie spadkiem jakości 
oferowanych produkcji. Aby bowiem pokonać konkurencję producentów 
zewnętrznych i zaproponować bardziej atrakcyjną i konkurencyjną ofertę, 
producenci TVP musieli realizować audycje jak najniższym kosztem, poszu-
kując oszczędności w obszarze twórczym. Oszczędności musiały być na tyle 
duże, by pokryć, niedotyczące producentów zewnętrznych, koszty admini-
stracyjne.

Poza tym w rozwiązaniach reformy postrzegano ukrytą restrukturyzację 
zatrudnienia. Wprowadzenie systemu producenckiego, opartego w znacznej 
mierze na rachunku ekonomicznym, dało asumpt do rozważań nad pozio-
mem i strukturą zatrudnienia w TVP. Do produkcji audycji zatrudniani byli 
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bardzo często pracownicy spoza stacji. Główną tego przyczyną były niższe 
koszty zatrudniania freelancerów w porównaniu z obciążeniami idącymi za 
pracownikiem etatowym TVP. Władze TVP postrzegały jednak taki stan 
rzeczy przede wszystkim przez pryzmat potencjału twórczego i kompetencji 
zawodowych członków zespołu, uznając, że pracownicy TVP, którzy nie są 
zatrudniani do produkcji, mają niższe kompetencje niż ich koledzy działający 
niezależnie na rynku. Zadawano pytanie o sens utrzymywania ówczesnego 
poziomu zatrudnienia. Chodziło o to, aby go obniżyć. W rezultacie plano-
wana restrukturyzacja stawała się faktem371. Dziennikarze, którzy przestali 
być pracownikami anten i zostali przeniesieni do nowo powstałych agencji, 
stali się pracownikami drugiej kategorii i musieli zabiegać o dobre kontakty 
z producentami372.

Kolejne próby zreformowania wewnętrznego systemu producenckiego 
były podejmowane w TVP wielokrotnie w ciągu kolejnych lat. Na przykład 
w 2006 roku Zarząd TVP planował restrukturyzację agencji produkcji audy-
cji telewizyjnych, a w kwestii systemu producenckiego zakładano oparcie się 
na wzorcach z BBC373. W tym też roku został wprowadzony w TVP, uchwałą 
Zarządu nr 158/2006 z dnia 30 marca 2006 roku, system rejestracji i oceny 
propozycji audycji telewizyjnych (system ROPAT).374 Miał to być instrument 
wspierający podejmowanie decyzji programowych w zakresie wprowadzenia 
każdej nowej audycji telewizyjnej do produkcji. W systemie ROPAT umiesz-
czane miały być propozycje audycji jeszcze niepowstałych oraz gotowych do 
kupienia z przeniesieniem praw, według trybu konkursowego prowadzonego 
poprzez system, z wyjątkiem zwiastunów audycji, oprawy i reklam, audycji 
informacyjnych, licencji fi lmowych i sportowych, audycji szybkiego przebiegu 
(audycje poświęcone bieżącym, niespodziewanym wydarzeniom), krótkich 
form reportażowych i dokumentalnych produkowanych na potrzeby audy-
cji cyklicznych, transmisji uroczystości, koncertów lub wydarzeń, które nie 
wiążą się z zakupem licencji. Działanie systemu oparte było na następujących 
etapach: rejestracji, wstępnej ocenie, kryteriach podstawowych i ocenie kom-
pleksowej propozycji. W ramach „kompleksowej oceny” propozycja miała 
podlegać szczegółowej ocenie dokonywanej przez ekspertów reprezentują-

371 Por. L. Zalewska, Szokująca… (dostęp: 19.02.2016).
372 M. Sosnowski, Lepszy model, „Press”, 19.10.2006, http://www.press.pl/archiwum-platne/

pokaz/270580 (dostęp: 23.02.2016).
373 TVP chce reformować APAT na wzór BBC, „Press”, 20.07.2006, http://www.press.pl/archiwum-

-platne/pokaz/247236 (dostęp: 23.02.2016). 
374 Uchwała została zmieniona Uchwałą nr 581/2006 Zarządu TVP SA z dnia 27 października 2006 r.

(dokument niepublikowany).
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cych poszczególne jednostki organizacyjne. Każda jednostka oceniała pro-
pozycję według swoich kryteriów. Ostateczna decyzja programowa podejmo-
wana była natomiast przez dyrektora anteny. W latach 2011–2014 (I kwartał) 
w systemie ROPAT zarejestrowano łącznie 2737 propozycji, w tym 1513 propo-
zycji zaakceptowano (55,3%), a 1224 propozycje odrzucono (44,7%). W wyjąt-
kowych przypadkach, uzasadnionych przez dyrekcje anten, dopuszczono 
szybką realizację propozycji, która była ograniczona do redakcyjnej oceny 
wstępnej i akceptacji dyrektora anteny. Pomimo jednak wprowadzenia tego 
systemu, jak również wielu dyskusji oraz planów dotyczących usprawnienia 
rynku wewnętrznego w TVP, ten obszar funkcjonowania nadawcy publicz-
nego nadal pozostaje kwestią nierozwiązaną.

PRODUKCJA TREŚCI

Również sytuacja TVP jako producenta treści przez lata pozostawiała wiele 
do życzenia. W 2012 roku zwracano uwagę na kilka kluczowych elementów, 
które negatywnie rzutowały na sytuację TVP jako producenta treści. Przede 
wszystkim wskazano na niespójny system zarządzania programem, który 
był skomplikowany, niespójny i przyczyniał się do powstawania niekorzyst-
nej konkurencji wewnętrznej. Rozwiązaniem miało tu być wdrożenie zinte-
growanego z innymi obszarami systemu zarządzania programem i produk-
cją. Stwierdzono też, że rozbudowane struktury i nawyki biurokratyczne 
utrudniają osiągnięcie właściwej efektywności, a nakładające się kompeten-
cje wydłużają procesy decyzyjne i rozmywają odpowiedzialność za osiągane 
wyniki. Dodatkowo wskazano na potrzebę odbudowy potencjału twórczego 
i produkcyjnego TVP, co wiązało się z koniecznością zadbania przez nadawcę 
o wzrost efektywności wykorzystania posiadanego potencjału produkcyj-
nego375. Jak wynika z analizy strategicznej TVP wykonanej w 2012 roku, 
spółka była jednym z największych producentów na polskim rynku telewi-
zyjnym, zarówno jeżeli chodzi o produkcję wykonywaną samodzielnie, jak 
i produkcję realizowaną przez podmioty zewnętrzne na zlecenie nadawcy 
publicznego. Nieprawidłowości w zakresie produkcji nadal jednak było wiele.

Po pierwsze, wskazywano, że zaplecze produkcyjne, którym dysponuje 
TVP, nie było w pełni wykorzystane. Wynikało to między innymi z nadmier-
nego rozbudowania i rozproszenia majątku ciężkiego, w tym za dużej liczby 
średnich i dużych studiów producenckich, głównie w oddziałach oraz z braku 
przystosowania do potrzeb (starzejącego się sprzętu) czy też z funkcjonowania 

375 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015…, s. 17 i nast.
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wielu formatów zapisu. Po drugie, jak wynika z analizy, mimo zwiększają-
cych się wydatków TVP na produkcję telewizyjną brakowało długofalowych 
planów produkcyjnych. Taka sytuacja mogła skutkować niedopasowaniem 
zaplecza technicznego do potrzeb programowych i doprowadzić do nieefek-
tywnego wykorzystania majątku produkcyjnego spółki. Po trzecie, zwracano 
uwagę, że nie było również długofalowego planu działania uwzględniającego 
nowe kanały dystrybucji (mobilne i internetowy) w zamierzeniach programo-
wych. Po czwarte, niewielka była również innowacyjność wewnętrzna – więk-
szość nowych pozycji programowych, formatów pochodziła od producentów 
zewnętrznych – wiele redakcji zajmowała się głównie obsługą kontraktów 
z zewnętrznymi producentami, co w rezultacie prowadziło do dużego uza-
leżnienia telewizji publicznej w sferze produkcji od podmiotów zewnętrz-
nych. W analizie wskazano również na konieczność poprawy wykorzystania 
i zarządzania dostępnymi zasobami technicznymi i ludzkimi376.

PRODUKCJA ZEWNĘTRZNA

Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym regulującym kwestie pozy-
skiwania audycji od producentów zewnętrznych w spółce była Uchwała 
nr 86/97 Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 1997 roku w sprawie Instrukcji 
współpracy z producentami zewnętrznymi audycji telewizyjnych, czyli tak 
zwana instrukcja. Zgodnie z zapisami ust. 1 części I Instrukcji stanowią-
cej załącznik do wymienionej wyżej uchwały TVP SA, realizując zadania 
nadawcy publicznego, prowadziła współpracę z producentami zewnętrz-
nymi poprzez: nabywanie licencji na korzystanie z audycji, nabywanie 
w całości lub części praw do audycji wytworzonych lub uprzednio naby-
tych przez producenta zewnętrznego, nabywanie praw do audycji wytwo-
rzonych na zamówienie TVP SA lub w koprodukcji z udziałem TVP SA377. 
W instrukcji określono zasady nabywania gotowych audycji, zamawiania 
audycji w trybie konkursu ofert oraz zakup audycji wyprodukowanych na 
podstawie oferty producenta zewnętrznego. Jedynie w wyjątkowych, uza-
sadnionych przypadkach dyrektorzy jednostek mogli zamówić produk-
cję w trybie indywidualnym, poprzez zamówienie audycji bezpośrednio 
u podmiotów zewnętrznych, nabywanie licencji na korzystanie z audycji, 

376 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Analiza strategiczna TVP…, s. 7 i nast.
377 Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A., wystąpienie pokontrolne, Departament Nauki, Oświaty 

i Dziedzictwa Narodowego, Najwyższa Izba Kontroli, KNO-4101-003-01/2014, Warszawa 2014.
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nabywanie w całości lub w części praw do audycji wytworzonych lub uprzed-
nio nabytych przez producenta zewnętrznego378.

Jednakże, jak wskazują wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyż-
szą Izbę Kontroli, w latach 1997–2011 nie przyjęto w TVP tekstu jednolitego 
instrukcji, a spółka dokonała w niej, lub w jej załącznikach, siedmiu zmian. 
Problem został również zauważony przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrz-
nej TVP SA w audycie D/01/201151. Biuro zarekomendowało opracowa-
nie zasad przygotowywania i publikowania tekstów jednolitych regulacji 
wewnętrznych TVP SA, w tym obowiązek ujednolicania kluczowych aktów 
wewnętrznych379. Ponadto, w opinii NIK, w badanym okresie w poszczegól-
nych jednostkach organizacyjnych TVP nie istniały procedury, zalecenia ani 
wytyczne dotyczące prowadzenia i dokumentowania negocjacji z producen-
tami zewnętrznymi (mimo że taki obowiązek został zawarty w instrukcji), 
co stwarzało ryzyko braku kontroli nad procesem nabywania i koproduk-
cji audycji380.

Pomimo tych uwag kontrolerzy zaznaczyli, że zaangażowanie TVP SA 
we współpracę z producentami zewnętrznymi było zgodne z założeniami 
strategicznymi spółki, pokazując jednocześnie tendencję spadkową na rzecz 
produkcji wewnętrznej. W badanym okresie, od 1997 do 2011 roku, TVP 
wydatkowała łącznie na produkcję telewizyjną 2848,5 mln zł, w tym na pro-
dukcję zewnętrzną 807,5 mln zł, a na produkcję wewnętrzną 2041 mln zł. 
Zgodnie z podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi malały więc 
koszty ponoszone przez TVP na obie formy produkcji, co wynikało między 
innymi z obniżania kosztów jednostkowych produkowanych i zamawianych 
audycji. Jednocześnie, zgodnie z założeniami strategii, wzrastała rola pro-
dukcji wewnętrznej wobec produkcji zewnętrznej. Udział kosztów produk-
cji zewnętrznej w produkcji ogółem sukcesywnie malał w latach 2011–2013 
i wynosił odpowiednio: 299,84 mln zł, 242,44 mln zł, 222,89 mln zł, co sta-
nowiło odpowiednio: 30,69%, 28,20% i 26,77% kosztów produkcji spółki 
ogółem. Jak wykazano w raporcie, TVP nabywała produkcję zewnętrzną 
zgodnie z założeniami programowymi dla poszczególnych anten. Oprócz 
tego pozytywnie zostały ocenione założenia strategiczne TVP, w których 
stwierdzono, że:

378 Tamże.
379 W TVP SA wyjaśniono, że rekomendacja została zrealizowana Uchwałą nr 390/2012 z dnia 18 

lipca 2012 r., a ostatnia zmiana instrukcji, dotycząca współpracy z producentami zewnętrznymi, 
została dokonana 15 lutego 2011 r., czyli przed wprowadzeniem w życie Uchwały nr 390/2012.

380 Produkcja…
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TVP konsekwentnie wdrażać będzie pozyskiwanie pomysłów i scenariuszy 
poprzez konkursy i przeglądy” oraz, że „nowe projekty programowe pozy-
skiwane będą (co do zasady) w formie otwartych i transparentnych konkur-
sów organizowanych w zakresie różnych gatunków twórczości telewizyjnej381.

Potwierdzeniem tych założeń było pismo okólne nr 22/2012 Prezesa Zarządu 
Spółki mówiące, że w celu pozyskania projektów nowych audycji lub ich czę-
ści (scenariuszy) zaleca się w jednostkach programowych TVP SA preferowa-
nie formuły konkursowej. Jednakże, jak stwierdza raport NIK, TVP w ogra-
niczonym stopniu uzyskiwała produkcję zewnętrzną w drodze konkursów. 
NIK widziała w takiej praktyce zagrożenie polegające na tym, że ograniczone 
pozyskiwanie przez TVP SA propozycji programowych w trybie konkurso-
wym, przy jednoczesnej dominacji ofert nielicznych producentów w niektó-
rych gatunkach telewizyjnych, może skutkować uzależnieniem TVP SA od 
ofert producentów zewnętrznych oraz osłabiać jej pozycję negocjacyjną382.

Podobnie w 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na nie-
prawidłowości w TVP w obszarze produkcji zewnętrznej. W wynikach kon-
troli wskazano, że TVP działała niezgodnie z założeniami strategii i inte-
resem ekonomicznym. Wskazano bowiem na uzależnienie od podmiotów 
zewnętrznych przez koncentrację pozyskiwanych przez TVP SA audycji 
u nielicznej grupy producentów zewnętrznych. W przypadku audycji roz-
rywkowych nadawanych w TVP1 w latach objętych kontrolą NIK wartość 
umów z jednym producentem stanowiła około 64,4% ogólnej kwoty wydat-
kowanych na ten cel środków na produkcję zewnętrzną. W przypadku TVP2 
łączna wartość umów z dwoma producentami na audycje rozrywkowe sta-
nowiła 82,3% ogólnej sumy wynikającej z zawartych umów na ten rodzaj 
produkcji z producentami zewnętrznymi. Stwierdzono również koncentra-
cję zamówień w zakresie audycji publicystycznych.

Dyrektorzy kontrolowanych anten oraz oddziałów terenowych TVP SA 
uzasadniali swoją politykę w zakresie nabywania produkcji zewnętrznej 
tym, że większość produkcji zamówionej na podstawie ofert producentów 
zewnętrznych była kontynuacją popularnych, cieszących się wysoką oglą-
dalnością, cykli audycji funkcjonujących od wielu lat na antenach TVP SA, 
lub – w przypadku oddziałów terenowych – brakiem środków na pozyski-
wanie audycji w trybie konkursowym. W TVP SA nie obowiązywały rów-
nież określone kryteria, kiedy celowe i gospodarne jest zamawianie audycji 

381 Tamże.
382 Tamże.
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u producentów zewnętrznych, a nie realizowanie jej poprzez produkcję 
wewnętrzną.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nabywanie przez TVP SA audycji 
u nielicznej grupy producentów/producenta może nadal skutkować zagro-
żeniami wykazanymi w 2014 roku. NIK uznała również, że niezdywersyfi -
kowana paleta dostawców audycji może skutkować monotonną i przewidy-
walną ofertą programową anten383. Obawy NIK wydają się potwierdzać opinie 
innych uczestników rynku, według których telewizja publiczna bierze pod 
uwagę jedynie nieliczne, wybrane fi rmy producenckie. Realia pokazują, że 
grupa producentów telewizyjnych współpracujących z TVP zmienia się wraz 
z decydentami mającymi wpływ na wybór fi rm zewnętrznych. Jest to więc 
rynek lobbystyczny, a nie racjonalny. Nadawcy komercyjni natomiast opie-
rają swoją produkcję na kryteriach rynkowych, z uwzględnieniem potrzeb 
i oczekiwań widza384.

ARCHIWA

Jednym z kluczowych elementów, na których opiera się budowa przewagi 
konkurencyjnej na rynku medialnym przez telewizję publiczną, są progra-
mowe zasoby archiwalne.

Na mocy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach385, 
archiwa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji (art. 22 ust. 1 pkt 4) zostały 
włączone do państwowej sieci archiwalnej. W odróżnieniu od innych archi-
wów zakładowych (instytucji) ich status ze względu na specyfi kę wynikającą 
z charakteru zbiorów (materiały audiowizualne) został odrębnie określony 
w ustawie archiwalnej386. Następcą prawnym zniesionego w 1993 roku Komi-
tetu do Spraw Radia i Telewizji, a tym samym jego zbiorów archiwalnych, 
stała się państwowa jednostka organizacyjna p.j.o. „PRiTV”, której działalność 
ustała z dniem 31 grudnia 1993 roku na mocy art. 63 ust. 1 Ustawy o radio-
fonii i telewizji. Status archiwów radia i telewizji pozostał niezmieniony387. 

383 Tamże.
384 Wypowiedź Edwarda Miszczaka, Dyrektora Programowego TVN z 2004 roku.
385 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 

poz. 173 ze zm.
386 W. Świerczyńska-Głownia, Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Analiza przypadku TVP i TVN, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 74.
387 D. Nałęcz, Problemy zarządzania zbiorami b. Radiokomitetu. Status Archiwum Komitetu do Spraw 

Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” do grudnia 1993 r., wystąpienie podczas konferencji 
Rynek audiowizualny…, s. 421.
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W kolejnych latach rozgorzała gorąca dyskusja nad tym, do kogo należy 
archiwum i kto może rozporządzać i korzystać z praw zawartych w zbio-
rze, a przede wszystkim, na jakich zasadach może być on udostępniany388. 
Zgodnie z obowiązującym prawem materiały archiwalne – zarówno aktowe, 
jak i audiowizualne – powinny zostać przekazane do właściwych archiwów 
państwowych, które stawały się jedynie właścicielem oryginalnych nośników 
z zapisami audycji zakwalifi kowanych do kategorii archiwalnej bez upraw-
nień do dysponowania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. 
Natychmiastowe przekazanie audiowizualnych materiałów archiwalnych 
telewizyjnych do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (ADM) w prak-
tyce oznaczałoby zablokowanie wszelkiej działalności programowej powo-
łanej do życia z dniem 1 stycznia 1994 roku spółki Telewizja Polska SA389.

Jednocześnie z art. 2 ustawy o archiwach wynika naczelna zasada, że mate-
riały archiwalne służą nauce, kulturze, gospodarce narodowej oraz potrze-
bom obywateli. Oznacza to, że archiwa powinny służyć całemu społeczeństwu 
i jego rozwojowi, a kultura audiowizualna stanowi fundament i źródło tożsa-
mości społeczeństwa polskiego, jego trwania i rozwoju390. W art. 37 zapisano 
także, że zasady gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifi kowania, klasyfi -
kowania, brakowania oraz udostępniania ma ustalić minister nauki i szkol-
nictwa wyższego (edukacji narodowej) w porozumieniu z przewodniczącym 
komitetu, ten ostatni zaś został zobowiązany do wprowadzenia w archiwum 
szczególnego systemu ochrony zbiorów przed utratą lub zniszczeniem391.

Kolejny problem stanowił również stan zewidencjonowania zasobów. O ile 
bowiem były one formalnie zewidencjonowane, o tyle księgi inwentarzowe 
i kartoteki nie pokrywały się ze stanem magazynów telewizyjnej fi lmoteki. 
Precyzyjne ustalenie listy audycji na taśmie światłoczułej oraz rodzaju mate-
riałów zachowanych do poszczególnych pozycji wymagało przejrzenia każ-
dego krążka taśmy oddzielnie, a następnie systematycznego skatalogowania 
całości zasobu oraz wyodrębnienia z niego materiałów archiwalnych pod-
legających przekazaniu do ADM. Taką operację z oczywistych względów 
należało rozłożyć na wiele lat. Ze względu na presję czasu wybrano metodę 
uproszczoną. Powołany przez likwidatora p.j.o. Polskie Radio i Telewizja 
zespół do spraw zbiorów programowych zliczył więc jedynie znajdujące się 

388 C. Jermanowski, Rynek audiowizualny…, s. 439.
389 J. Sałkowski, Doświadczenia w opracowywaniu materiałów fi lmowych na przykładzie Telewizji 

Polskiej, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, nr 5, s. 103 i nast.
390 R. Kroplewski, Archiwa…, s. 100 i nast.
391 Zarządzenie nr 32 Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 20 września 1985 r. (dokument niepub-

likowany).
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w magazynach krążki taśmy, nie zajmując się w ogóle ich merytoryczną zawar-
tością. W sprawozdaniu końcowym podano ostatecznie, że w zbiorze fi lmo-
wym znajduje się 343 100 krążków taśm. Przy czym – poza różnego rodzaju 
gatunkami telewizyjnymi – w zestawieniu uwzględnione zostały także pozy-
cje obce, do których TVP nie posiadała żadnych praw, oraz ogromna ilość 
bezwartościowych „ścinków” stanowiących odpady poprodukcyjne. W tym 
kontekście nie mogło być więc mowy o wyodrębnieniu z tego nieusystema-
tyzowanego zbioru materiałów archiwalnych, będących częścią państwo-
wego zasobu archiwalnego, które zgodnie z prawem powinny zostać prze-
kazane – przynajmniej w sensie formalnoprawnym – do ADM. Ponadto 
okazało się, że zarówno ADM, jak i pozostałe archiwa państwowe w Polsce 
nie były przygotowane do przyjęcia tego rodzaju dokumentacji i, co istotne, 
odpowiedniego jej zabezpieczenia, a następnie sprawnego nią zarządzania. 
Główną barierą uniemożliwiającą w owym czasie rozpoczęcie procesu kwa-
lifi kacji archiwalnej i merytorycznego opracowania audiowizualnej doku-
mentacji telewizyjnej był brak przepisów określających zasady oceny warto-
ści archiwalnej tego rodzaju materiałów392.

Kolejną dyskusję wywołał także przyszły los Ośrodka Informacji i Zbio-
rów Programowych byłej PJP PRiTV oraz konieczność stworzenia warun-
ków dla realizacji wymogu art. 15 ust. 1 u.r.t., nakładającego na nadawców 
obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% rocznego czasu nadawania pro-
gramu (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na dzienniki, transmisje spor-
towe, reklamy, teleturnieje i przekazy tekstowe) na audycje wytworzone przez 
producentów krajowych. Minimalny udział audycji wytworzonych przez pro-
ducentów krajowych w programach nadawców działających na podstawie 
koncesji został następnie podniesiony, w rozporządzeniu KRRiT z 22 wrześ-
nia 1993 roku, do 35–45% – w zależności od charakteru programu. Nadawcy 
prywatni przekonywali, że będzie im bardzo trudno zrealizować te wymogi 
w sytuacji, gdy monopolistycznymi dysponentami jedynych w Polsce zaso-
bów archiwalnych audycji produkowanych dotąd przez PRiTV będą spółki 
publicznej radiofonii i telewizji.

Równocześnie KRRiT, w Uchwale nr 33 z 31 sierpnia 1993 roku, przyjęła 
stanowisko, że zbiory programowe PRiTV powinny być traktowane jako nie-
podzielny zasób archiwalny, podlegający postanowieniom ustawy z 14 lipca 
1993 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Podkreślono, 
że publiczna radiofonia i telewizja powinny mieć uprzywilejowaną pozycję 
w korzystaniu ze zbiorów, ale że należy też dopuścić do korzystania z nich 

392 J. Sałkowski, Doświadczenia…, s. 103 i nast.
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innych nadawców, na zasadach komercyjnych393. W praktyce udostępnianie 
materiałów audiowizualnych dla kontrahentów zewnętrznych (osoby pry-
watne, instytucje, producenci, nadawcy) odbywało się więc bądź na podsta-
wie udostępniania do użytku osobistego (po opłaceniu kosztów technicznych 
przegrania oraz po złożeniu stosownych oświadczeń), bądź na podstawie 
udostępniania bezlicencyjnego – zgodnie ze stosownymi przepisami prawa 
i po opłaceniu kosztów technicznych przeglądu lub wykonania kopii. Dostęp 
do zasobów możliwy był również w formie udostępniania licencyjnego przez 
udzielanie licencji na podstawie umowy licencyjnej. Wycena licencji miała 
następować po złożeniu pisemnego wniosku określającego licencjobiorcę, 
temat lub rodzaj materiału oraz zakres ich wykorzystania394. Zasady prze-
chowywania i tworzenia zbiorów przez spółki radiowe i telewizyjne określała 
natomiast umowa zawarta między KRRiT a Naczelną Dyrekcją Archiwów 
Państwowych395. Formalizując status archiwów, rozważono więc możliwość 
wniesienia w aporcie do tworzącej się spółki TVP SA zbiorów programo-
wych likwidowanej p.j.o „PRiTV”396. Przedmiotem takiego aportu byłaby 
wydzielona część mienia zlikwidowanej PJP PRiTV, w formie prawa własno-
ści do materialnych zbiorów programowych i dokumentacji, ale także prawa 
własności intelektualnej do dóbr niematerialnych utrwalonych na nośnikach 
materialnych. W rezultacie więc z jednej strony audiowizualne zbiory pro-
gramowe miały należeć do TVP, z drugiej zaś – miały stanowić dobro naro-
dowe podlegające szczególnej ochronie państwa zgodnie z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach397.

Jak zostało to już wykazane wyżej, określenie ich rzeczywistej wiel-
kości i sporządzenie aktualnej wyceny było niemożliwe. W tych warun-
kach naczelny dyrektor archiwów państwowych i przewodniczący Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisali
15 kwietnia 1994 roku porozumienie w sprawie przekazania jednostkom 
publicznej radiofonii i telewizji, na zasadach użyczenia, zbiorów dokumen-
tacji byłej p.j.o. „PRiTV”. Dokument ten przewidywał m.in., że ADM oraz 
właściwe archiwa państwowe podpiszą z działającymi wspólnie spółkami 

393 Sprawozdanie KRRiT za 1993 r., www.krrit.gov.pl (dostęp: 10.08.2015).
394 Digitalizacja archiwów audiowizualnych TVP S.A., Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki 

i Technik Informacyjnych, 5 czerwca 2014 r., https://www.google.pl/?ion=1&espv=2#q=ELKA%2B-
-%2BXVII%2BSpotkanie%2BZawodowe%2B-%2Bprezentacja.pdf (dostęp: 10.08.2015).

395 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 1994, www.krrit.gov.pl (dostęp: 10.08.2015).

396 J. Sałkowski, Doświadczenia…, s. 103 i nast.
397 R. Kroplewski, Archiwa…, s. 100 i nast.
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Telewizja Polska SA i Polskie Radio SA oraz ze spółkami radiofonii regio-
nalnej na okres 10 lat umowę użyczenia zbiorów dokumentacji byłej p.j.o. 
„PRiTV”. Telewizja oraz radio publiczne miały wspólnie zarządzać tymi 
zasobami za pośrednictwem utworzonego przez nie odrębnego podmiotu 
administrującego. Niezależnie od tego każda ze spółek została zobligowana 
do prowadzenia na obowiązujących zasadach własnego archiwum zakłado-
wego na potrzeby dokumentacji bieżącej. W rezultacie miały zatem istnieć 
trzy odrębne archiwa: jedno wspólne, administrujące zbiorami powierzo-
nymi, oraz dwa od siebie niezależne. Ostatecznie umowa została podpisana 
2 września 1994 roku. W myśl umowy radio i telewizja uzyskały między 
innymi możliwość korzystania z przekazanej im w użyczenie dokumenta-
cji fonicznej i wideografi cznej na własne potrzeby programowe oraz moż-
liwość udostępniania jej na zasadach przez siebie określonych. Warunkiem 
było używanie nie oryginałów, lecz kopii użytkowych. Ponadto na telewizję 
i radio nałożono obowiązek wyodrębnienia, do końca 1995 roku, z przeka-
zanych do ich dyspozycji zbiorów materiałów archiwalnych, sporządzenia 
ich spisów zdawczo-odbiorczych i przekazania właściwym archiwom pań-
stwowym do zaakceptowania. Zasady kwalifi kacji zbiorów oraz wyodręb-
niania z nich materiałów archiwalnych miały zostać uzgodnione z właści-
wym archiwum państwowym398.

Dość szybko okazało się jednak, że zupełnie nie sprawdził się narzucony 
model wspólnego zarządzania przez obie spółki medialne powierzonymi 
zbiorami. Dlatego już 11 grudnia 1995 roku zarządy radia i telewizji, bez 
uzgodnienia z archiwami państwowymi, podpisały porozumienie o mery-
torycznym podziale pomiędzy siebie przejętej w użyczenie dokumentacji 
i odrębnym zarządzaniu nią bezpośrednio przez dwa samodzielne archiwa 
zakładowe. 29 kwietnia 2005 roku została podpisana umowa w sprawie prze-
dłużenia użyczenia zbiorów dokumentacji i materiałów archiwalnych (co 
odbyło się na postawie wspomnianej wyżej umowy z 1994 r.), w myśl której 
TVP SA została zobowiązana do zakończenia, do 31 grudnia 2013 roku, pro-
cesu kwalifi kacji archiwalnej zbiorów powierzonych, wyodrębnienia z nich 
materiałów archiwalnych oraz do protokolarnego przekazania ich spisów do 
Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Nie oznaczało to jednak fi zycz-
nego przeniesienia tych materiałów do wspomnianego archiwum. Z chwilą 
zaakceptowania spisów przez NAC materiały archiwalne miały stanowić 
przedmiot użyczenia na warunkach określonych w umowie399. 20 grudnia 

398 J. Sałkowski, Doświadczenia…, s. 103 i nast.
399 Tamże.
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2013 roku przedłużono czas realizacji umowy z 29 kwietnia 2005 roku do
31 grudnia 2014 roku. Jednocześnie w 2014 roku w TVP SA zakończono przy-
gotowania do przedłużenia umowy z Narodowym Archiwum Cyfrowym do 
28 kwietnia 2025 roku400.

Kolejnym istotnym problemem związanym z archiwum TVP SA stała się 
ochrona zbiorów przed zniszczeniem. Podstawową sprawą było zapewnie-
nie optymalnych warunków klimatycznych do przechowywanych nośników, 
różnych taśm magnetycznych i fi lmowych. W przeszłości nie zawsze bowiem 
zachowywano odpowiednie warunki przechowywania zbiorów, co spowodo-
wało konieczność transferu zagrożonych materiałów na bezpieczne nośniki, 
czyli nośniki cyfrowe401. Cyfrowa rewolucja technologiczna wymagała więc 
nowego podejścia do audiowizualnych zasobów programowych w aspekcie 
dostosowania ich do nowych standardów telewizyjnych i sposobów udostęp-
niania odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym. Digitalizacja zbiorów pro-
gramowych TVP objęła zatem działania organizacyjno-techniczne w trzech 
zasadniczych obszarach. Po pierwsze, wiązało się to z systematycznym prze-
grywaniem analogowych materiałów audiowizualnych zarejestrowanych na 
magnetycznych nośnikach taśmowych znajdujących się w zasobie objętym 
umową użyczenia na nośniki magnetyczne cyfrowe. Po drugie, działania 
objęły digitalizację analogowych materiałów audiowizualnych zgromadzo-
nych na nośnikach światłoczułych w ramach digitalizacji archiwizacyjnej 
oraz rekonstrukcji obrazu i dźwięku i przegrywanie ich na nośniki magne-
tyczne (np. HDCam i HDCam SR). Trzeci obszar dotyczył digitalizacji zbio-
rów audiowizualnych do udostępniania plikowego402.

Jednym z kluczowych wyzwań digitalizacji, w zakresie kształtowania pro-
gramu, okazał się aspekt technologiczny. W jego obszarze digitalizacja ozna-
czała bowiem konieczność dostosowania zawartości do wymogów standardu 
telewizyjnego HD TV oraz do potrzeb telewizji hybrydowej (HbbTV). To 
także konieczność dostosowania zawartości do rosnących wymagań odbior-
ców w zakresie jakości technicznej dostępnych treści, jak również do potrzeb 
związanych ze środowiskiem sieciowym, VOD, TVP Stream. Digitaliza-
cja w obszarze technologicznym oznaczała również konieczność posiada-
nia narzędzi technologicznych do digitalizacji i rekonstrukcji poklatkowej 
obrazu oraz konieczność posiadania olbrzymich zasobów pamięci macierzy 

400 Produkcja…
401 Podsumowanie osiągnięć Zarządu drugiej kadencji 1998–2002, materiał opracowany przez Biuro 

Zarządu Telewizji Polskiej SA, Warszawa, maj 2002, s. 49.
402 Digitalizacja…

Swierczynska_2 łamanie.indd   152 2017-05-11   13:15:45



Telewizja programowa w Polsce 153

dyskowych na gromadzenie kopii cyfrowych403. Powstałe więc w wyniku pro-
cesu digitalizacji materiały cyfrowe dawały możliwość emisji i udostępnia-
nia oferty programowej na wielu platformach. W znacznej mierze wpływało 
to na budowanie przewagi konkurencyjnej przez TVP w obszarze dostępu 
do unikatowych treści. Przyjęcie właściwej strategii w doborze i kolejności 
przenoszenia audycji z nośników analogowych na cyfrowe stało się jedną 
z głównych determinant programowych TVP w cyfrowej rzeczywistości.

Digitalizacja audiowizualna rozpoczęła się w TVP w 1996 roku. Do dnia 
22 lipca 2014 roku realizowana była zgodnie z Uchwałą nr 619/2010 Zarządu 
TVP SA z dnia 31 sierpnia 2010 roku, odnoszącą się do standardów technicz-
nych między innymi w zakresie formatów materiałów medialnych wyko-
rzystywanych w produkcji audycji i fi lmów oraz ich archiwizacji, nośni-
ków stosowanych w produkcji i archiwizacji. Od dnia 23 lipca 2014 roku 
obowiązuje w TVP Uchwała nr 340/2014 Zarządu TVP SA z dnia 23 lipca 
2014 roku w sprawie standardów technicznych w zakresie produkcji emisji 
i archiwizacji telewizyjnej, obowiązujących w TVP SA, która w załączniku 
nr 10 zawiera wymagania dotyczące standardów technicznych w zakresie 
archiwizacji materiałów medialnych wykorzystywanych w produkcji i emi-
sji programów. Dodatkowo Uchwałą nr 370/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku 
Zarządu TVP SA w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedury 
i standardy produkcyjne obowiązujące w Telewizji Polskiej, wprowadzono 
w spółce instrukcje dotyczące procesu archiwizacji. Procedury organizacji 
procesu digitalizacji materiałów audiowizualnych zapisanych na taśmach fi l-
mowych zostały doprecyzowane pismami służbowymi Dyrektora Ośrodka 
Dokumentacji i Zbiorów Programowych404.

Na początku zainicjonowanego procesu cyfryzacji TVP przewidziała 
do tego celu 29 tysięcy godzin audycji zarejestrowanych na taśmach mag-
netycznych i  analogowych oraz 13 tysięcy godzin audycji zarejestrowa-
nych na taśmach fi lmowych. W pierwszej kolejności do cyfryzacji przezna-
czone zostały najstarsze zbiory magnetyczne analogowe, co stanowiło około 
9 tysięcy godzin programu. Równolegle realizowany był transfer materiałów 
fi lmowych405.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, 
TVP nie wywiązywała się skutecznie z zadania opracowania, konserwa-
cji i digitalizacji zbiorów archiwalnych. Zgodnie z informacją pokontrolną 

403 Tamże.
404 Digitalizacja…, s. 3 i nast.
405 Podsumowanie osiągnięć Zarządu…, s. 49.
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NIK z 2009 roku w zakresie zarządzania zbiorami programowymi Zarząd 
TVP SA nie podjął skutecznych działań w celu przyspieszenia procesu opra-
cowania, konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych, w tym zbiorów 
użyczonych przez Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie 
(obecnie – Narodowe Archiwum Cyfrowe), to jest tworzonych przez byłą 
p.j.o. „PRiTV” przed dniem 31 grudnia 1993 roku, stanowiących narodowy 
zasób archiwalny kategorii A. Jednostki organizacyjne Zakładu Głównego 
Spółki (tj. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Agencja Pro-
dukcji Audycji Telewizyjnych, a także Oddział Terenowy TVP SA Warszawa) 
nie posiadają nowoczesnych technologii wspomagających procesy konser-
wacji i digitalizacji zarówno zasobów użyczonych, jak i wyprodukowanych 
po 1993 roku. Skala poniesionych wydatków, a także zgłoszone potrzeby 
w zakresie zakupu nowych technologii, świadczą o ograniczeniu możliwości 
przyspieszenia prac w wyżej wskazanym zakresie406. Równocześnie, w kolej-
nej kontroli NIK w 2009 roku, stwierdzono, że w planach jednostek organiza-
cyjnych TVP posiadających zbiory archiwalne nie uwzględniono odpowied-
nich środków na konserwację, opracowanie oraz digitalizację. Skutkowało 
to tym, że proces digitalizacji nie był realizowany w sposób zapewniający 
wykonanie tych prac w najbliższej perspektywie czasowej. Spółka, zdaniem 
NIK, nie posiadała także bazy danych zawierającej pełną informację na temat 
zakresu posiadanych przez TVP SA praw do wyprodukowanych przez nią 
lub zakupionych materiałów audiowizualnych. Zarząd telewizji publicznej 
dopiero w dniu 29 grudnia 2010 roku podjął Uchwałę nr 900/2010 w sprawie 
powołania zespołu ds. opracowania założeń strategicznych procesu utwo-
rzenia i funkcjonowania Biblioteki Praw. Termin zakończenia pierwszego 
etapu tworzenia biblioteki został przewidziany na dzień 31 października 2011 
roku, a przewidziane koszty jego realizacji szacowano na 226,0 tys. zł. Ter-
min wdrożenia drugiego etapu prac został natomiast uzależniony od przy-
jęcia przez zarząd spółki raportu z realizacji etapu pierwszego407. W drugim 
etapie prac nad Biblioteką Praw miało nastąpić opracowanie procedur, stra-
tegii działania i zakresu współpracy jednostek organizacyjnych celem uzu-
pełnienia modułu Biblioteka Praw o informacje o wszystkich posiadanych 
przez spółkę prawach do utworów audiowizualnych wyprodukowanych przez 
TVP lub przez nią zakupionych z umów zawartych po 1 stycznia 2012 roku, 

406 Kontrola NIK przeprowadzona w  2009 roku na wniosek Komisji Skarbu Państwa Sejmu 
RP – uchwała Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP z dnia 10 lipca 2008 r. Informacja o wynikach 
kontroli: nr ewidencyjny kontroli: 160/2009/P/09/071/KNO, s. 24.

407 Gospodarowanie…
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opracowanie strategii dostępu do bazy, opracowanie Instrukcji użytkowania 
Biblioteki Praw, przeprowadzenie szkoleń dotyczących zasad korzystania 
z systemu SZARP, dalsze poszukiwanie umów archiwalnych, których nie 
odnaleziono w ramach projektu „Biblioteka Praw – etap 1”.. W opinii NIK 
brak bazy danych dotyczących praw do utworów audiowizualnych ograniczał 
możliwości pozyskiwania przychodów z tytułu odpłatnego ich udostępniania 
kontrahentom zewnętrznym, a zaniechania powodujące utratę możliwości 
uzyskania przychodów zostały określone jako niegospodarne408.

Ze względu na trudności TVP w samodzielnej realizacji nałożonych na nią 
zadań w aspekcie digitalizacji zbiorów 30 stycznia 2012 roku TVP podpisała 
umowę z Narodowym Instytutem Audiowizualnym w sprawie digitalizacji 
archiwów TVP sprzed 1994 roku. W jej rezultacie cyfryzacja archiwów TVP 
miała być realizowana w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+, Prio-
rytetu „Digitalizacja”. Program ten jest, uchwalonym przez Radę Ministrów, 
Wieloletnim Programem Rządowym na lata 2011–2015, zarządzanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tej umowie istotna 
część archiwów TVP miała zostać ucyfrowiona, zabezpieczona oraz udo-
stępniona szerokiej publiczności409. W zakresie zbiorów powstałych w okre-
sie działania spółki TVP SA cyfryzację i udostępnianie archiwów nadawca 
publiczny miał realizować samodzielnie410.

Jak wynika z raportu NIK z 2014 roku, Telewizja Publiczna prawidłowo 
zorganizowała proces digitalizacji materiałów audiowizualnych obejmujący 
swym działaniem wybór, przygotowanie i konwersję materiałów do wersji 
cyfrowej. Na dzień 30 września 2014 roku do digitalizacji przeznaczono łącz-
nie 165 918 zbiorów, z czego zdigitalizowano 67,3% (111 639 zbiorów). Naj-
większą grupę stanowiły audycje/materiały audiowizualne zarejestrowane 
na nośnikach magnetycznych (z 50 760 zbiorów zdigitalizowano 41 513, tj. 
81,8%), a najmniejszą – audycje/materiały audiowizualne zarejestrowane na 
nośnikach światłoczułych 16 i 35 mm411.

W samym tylko 2014 roku, w ramach działań Ośrodka Dokumenta-
cji i Zbiorów Programowych, w toku prac mających na celu zabezpiecze-
nie i przywrócenie właściwych wartości artystycznych analogowym zasobom 
audiowizualnym znajdującym się w dyspozycji TVP SA, zdigitalizowano: 

408 Tamże.
409 Telewizja Polska digitalizuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, http://www.mkidn.gov.

pl/pages/posts/telewizja-polska-digitalizuje-z-narodowym-instytutem-audiowizualnym-2686.
php (dostęp: 20.01.2016).

410 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu…, s. 6 i nast.
411 Digitalizacja dóbr…, s. 3 i nast.
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audycje ze zbiorów „użyczonych” (wytworzonych do 31 grudnia 1993 r.), 
dotychczas zarejestrowane na nośnikach magnetycznych w zapisie analogo-
wym; audycje ze zbiorów TVP SA (wytworzonych od 1 stycznia 1994 r. do 
końca 2014 r.), zarejestrowane na nośnikach magnetycznych w zapisie ana-
logowym; oraz audycje zapisane natywnie na taśmie fi lmowej 16 i 35 mm412.

Proces archiwizacji i cyfryzacji zbiorów w latach 1998–2001 kosztował 
TVP 48 mln zł. Stopień cyfryzacji zbiorów, przy uwzględnieniu materiałów 
archiwalnych i nowo wyprodukowanych cyfrowych, wynosił w 2002 roku 
około 10%. Zakładano wówczas, że całkowita digitalizacja zbiorów progra-
mowych TVP SA potrwa około 8 do 10 lat. Według przewidywań proces ten 
miał kosztować jeszcze około 100 mln zł413. W kolejnych latach kwoty prze-
znaczane na proces digitalizacji zasobów sięgały kilku milionów złotych. Na 
przykład w 2010 roku Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, czyli 
jednostka organizacyjna zarządzająca archiwami Zakładu Głównego TVP, 
na eksploatację, archiwizację i digitalizację zbiorów programowych przezna-
czył 9 mln 257 tys. 600 zł. Na kolejny, 2011 rok, zaplanowano podobną kwotę, 
wynoszącą 9 mln 353 tys. 600 zł, w czym – co należy podkreślić – około 75% 
stanowiły koszty wynagrodzeń414. W latach 2011–2014 na digitalizację TVP 
wydała łącznie 38 mln 836 tys. 800 zł, w całości pochodzących z własnych 
środków fi nansowych. TVP SA przeprowadziła również oszacowanie kosz-
tów niezbędnych do przeprowadzenia pełnej digitalizacji zasobów archi-
walnych (z wyłączeniem materiałów pozostających w dyspozycji ośrodków 
regionalnych) na poziomie 59 mln zł, co – jak się przewiduje – pozwoliłoby 
zakończyć digitalizację w 2024 roku.

Proces digitalizacji zbiorów programowych, pomimo następującego 
progresu, może jednak nie zostać w pełni zrealizowany ze względu na to, 
że – jak uzasadnia raport NIK – mimo iż TVP dysponuje infrastrukturą 
potrzebną do digitalizacji, to ilość sprzętu, pomimo sukcesywnego uzupełnia-
nia, jest niewystarczająca do zdigitalizowania jednocześnie wszystkich zbio-
rów TVP SA415. Ponadto – jak diagnozuje Robert Kroplewski – proces prze-
kształcenia p.j.o. „PRiTV” w spółkę TVP SA wymaga dokończenia w formie 

412 Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamen-
towych na realizację misji publicznej w 2014 r. (Załącznik do Uchwały nr 90/2015 Zarządu Spółki 
TVP S.A. z dnia 11 marca 2015 r.), s. 89 i nast.

413 Podsumowanie osiągnięć…
414 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzona w 2009 roku na wniosek Komisji Skarbu 

Państwa Sejmu RP – uchwała Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP z dnia 10 lipca 2008 r. Infor-
macja o wynikach kontroli, nr ewidencyjny kontroli: 160/2009/P/09/071/KNO, s. 24.

415 Digitalizacja dóbr…, s. 3 i nast.
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uzupełnienia aportu. Konieczność ta wynika nie tylko z nadal istniejącego 
nakazu ustawowego416 czy wymogu zapewnienia ciągłości programowej dla 
TVP, lecz także z potrzeby zapewnienia odbiorcom publicznego dostępu do 
archiwalnych audycji audiowizualnych stanowiących zasób zbioru progra-
mowego. Docelowo dostęp ten powinien być zapewniany już w konwergen-
tnym środowisku audiowizualnych usług medialnych, czyli usług odpo-
wiednich zarówno do tradycyjnego nadania telewizyjnego, jak i poprzez 
linearne przekazy programów z audycjami ustalonymi w układach ramo-
wych i w określonym czasie ich nadania (online), udostępniane także w sie-
ciach teleinformatycznych, na przykład w Internecie (streeming, webcasting), 
a również poprzez różnorodne przekazy nielinearne (audycje udostępniane 
w katalogach na żądanie) możliwe do odbioru w dowolnym czasie i miejscu 
wybranym przez odbiorców (on demand)417.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

W zakresie kształtowania polityki programowej istotnym elementem jest rów-
nież sposób nabywania projektów programowych. W 2012 roku TVP pod-
jęła decyzję o uporządkowaniu i ustandaryzowaniu działań w tym zakresie.

Sposób na pozyskanie treści TVP postrzegała przede wszystkim w odtwo-
rzeniu własnych zdolności produkcyjnych. Założenie to dotyczyło głównie 
produkcji seriali i fi lmów telewizyjnych, jak również informacji, produkcji 
rozrywkowych oraz zwiększenia produkcji i liczby premier Teatru Telewizji 
oraz, w perspektywie kilku lat, osiągnięcia docelowego poziomu produkcji 
w HD w 2015 roku. Planowano także przywrócić produkcję własną w zakresie 
bieżącej publicystyki polityczno-społecznej (dyskusja/wywiad/debata) w celu 
zachowania pełnej kontroli merytorycznej oraz fi nansowej. Ponadto zakładano 
zwiększenie poziomu produkcji własnej w zakresie reportażu i fi lmu dokumen-
talnego oraz pozostałych typów publicystyki, a także w zakresie teleturnieju418.

W strukturze pozyskania audycji planowano zwiększenie udziału koproduk-
cji oraz (szczególnie) wymiany. Zakładano przeprowadzenie szczegółowej ana-
lizy oraz weryfi kację i ujednolicenie procedury kwalifi kacji pozyskiwania audycji 
w poszczególnych rodzajach. Niezbędne okazało się uporządkowanie relacji z pro-
ducentami zewnętrznymi poprzez dywersyfi kację zamówień (eliminując ryzyko 
uzależnienia się od grupy producentów, w wyniku ich potencjalnej konsolidacji) 

416 Art. 65 ust. 1., art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 pkt 1, u. o r.t., Dz.U 1993 nr 7 poz. 34.
417 R. Kroplewski, Archiwa…, s. 100 i nast.
418 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu…, s. 6 i nast.
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oraz wprowadzenie transparentnych procedur wyboru ofert i zawierania umów, 
między innymi poprzez rozwój publicznych konkursów419.

Audycje, co do zasady, miały więc być pozyskiwane w formie otwartych 
i transparentnych konkursów organizowanych w zakresie różnych gatunków 
twórczości telewizyjnej. Wsparcie nowych projektów zapewnić miało stworze-
nie Funduszu Rozwoju Programowego. Miał on pozwolić na pozyskiwanie, 
produkowanie, badanie i ocenianie projektów nowych audycji (w tym pozyski-
wanie nowych projektów poprzez organizowanie przeglądów i konkursów róż-
nych gatunków i form telewizyjnych – w tym w celu pozyskiwania pomysłów 
i scenariuszy audycji). Ponadto zakładano rozwijanie współpracy z organiza-
cjami i środowiskami twórczymi oraz producenckimi. Dodatkowo planowano 
wprowadzenie monitoringu oraz systemu ocen programu TVP. System ochrony 
jakości programu miał być wzmocniony przez planowanie karier zawodowych 
i rozwój systemu szkoleń (dla pracowników twórczych i realizatorów)420.

W zakresie optymalizacji nabywania i eksploatacji licencji zakładano powo-
łanie kolegiów gatunkowych i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje 
dotyczące planowania zakupów i emisji (dla różnych anten, w tym w ramach 
powtórek 12/24/48 godz.). W dokumencie wskazano, że niezwykle ważna przy 
pozyskiwaniu audycji (niezależnie od ich gatunku i źródeł pochodzenia) jest 
dbałość o odtwarzanie zasobów, które mogą być następnie wykorzystywane na 
wewnętrznym rynku wtórnym (do emisji powtórkowych na pozostałych ante-
nach). Dotyczy to zarówno odpowiedniego dostosowania nabywanych praw, 
jak i dbałości o samą formę audycji (tak by w miarę możliwości zachowywała 
walory eksploatacyjne przez możliwie długi czas). Twierdzono, że zapewnienie 
możliwości efektywnej eksploatacji na rosnącej liczbie anten oraz na nowych 
polach (w tym w nowych mediach) spowoduje konieczność stworzenia central-
nej bazy praw wspartej odpowiednim systemem informatycznym421.

2.3.2. SYSTEM FINANSOWANIA TVP

ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY

Polskie Radio i Telewizja funkcjonowały w pierwszych latach swojej dzia-
łalności, jak zostało to już wcześniej przedstawione, na podstawie Ustawy 

419 Tamże.
420 Tamże.
421 Tamże.
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z 2 grudnia 1960 roku o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji422 oraz Ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o łączności423. Na mocy tych uchwał Komitet do 
Spraw Radia i Telewizji działał jako centralny urząd administracji państwo-
wej, miał status jednostki budżetowej i prowadził swoją działalność fi nan-
sową na podstawie ustawy Prawo budżetowe z dnia 5 stycznia 1991 roku424. 
Agnieszka Hencel pisze, że zgodnie z zasadą budżetowania brutto Komi-
tet związany był z budżetem pełnymi kwotami swoich dochodów i wydat-
ków oraz zobowiązany był w całości przekazywać doń osiągane przez sie-
bie dochody425. Komitet otrzymywał w całości z budżetu państwa środki 
fi nansowe niezbędne na pokrycie swoich wydatków. Polskie Radio i Tele-
wizja funkcjonowały natomiast jako państwowa jednostka organizacyjna, 
która – mając osobowość prawną – posiadała status jednostki samobilansują-
cej się, a zatem działającej na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku 
gospodarczego. Był zatem, jak zaznacza autorka, jednostką gospodarczą 
samodzielną, prowadzącą działalność na własny rachunek i ryzyko, z obo-
wiązkiem pokrywania wszelkich nakładów z wpływów uzyskanych na przy-
kład ze sprzedaży usług. P.j.o. prowadziła swoją gospodarkę fi nansową zgod-
nie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Ministrów nr 146/85 z dnia 16 
września 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki fi nansowej 
p.j.o. „PRiTV” oraz w oparciu o przepisy ogólne obowiązujące przedsiębior-
stwa Państwowe w dostosowaniu do potrzeb wewnętrznych p.j.o. „PRiTV”.

Postawienie p.j.o. „PRiTV” w stan likwidacji w 1992 roku wiązało się 
między innymi z koniecznością wyboru formy prawnej tworzonych nadaw-
ców radiowych i telewizyjnych, a co za tym idzie, z określeniem sposobów 
ich fi nasowania. W Polsce przyjęty został tak zwany mieszany lub łączony 
model fi nansowania nadawcy publicznego, oparty na dochodach z abona-
mentu oraz ze sprzedaży czasu reklamowego. Artykuł 31 ust. 1 u.r.t., mówi 
o tym, że przychodami spółek publicznej radiofonii i telewizji są wpływy 
pochodzące: z opłat abonamentowych (w tym z odsetek za zwłokę w ich 
uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników radio-
fonicznych i telewizyjnych), z obrotu prawami do audycji, z reklam i audy-
cji sponsorowanych oraz innych źródeł. Ustawa wskazuje, że przychodami 

422 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewi-
zja”, Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307.

423 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności, Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275.
424 Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18.
425 A. Hencel, System fi nansowania spółek radiofonii i telewizji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Bydgoszczy, „Administracja Publiczna” 1997, nr 1 (11), s. 142 i nast.
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spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa426. W związku z tym 
na fi nasowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Telewizji Polskiej SA 
przeznaczone zostały środki pieniężne pochodzące z przychodów scentra-
lizowanych i zdecentralizowanych. Podstawowe źródła przychodów spółki, 
realizowane centralnie, obejmowały: przychody z reklam, przychody z opłat 
abonamentowych, przychody ze sprzedaży praw (licencje) oraz inne przy-
chody, w tym pochodzące na przykład z MEN czy MSZ. Telewizja Polska 
prowadziła także, na poziomie scentralizowanym, aktywną politykę pozy-
skiwania przychodów z operacji fi nansowych (lokaty bankowe, obligacje, 
kwity) oraz korzyści z zewnętrznych źródeł zasilania (kredyty bankowe)427.

System fi nansowania spółek radiofonii i  telewizji tak charakteryzuje 
A. Henzel:

(…) na fi nansowanie swojej działalności spółki publicznej radiofonii i telewi-
zji tworzą fundusze. Wśród nich istotną rolę, wywierającą wpływ na wielkość 
funduszy fi nansowych, jakimi dysponują spółki, mają fundusze: statutowy, 
rezerwowy i rozwoju. Fundusz statutowy obejmuje rachunkowo ujęty majątek 
spółki i, w dużej mierze, odzwierciedla wartość środków trwałych i obroto-
wych, a także wartości niematerialne i trwałe. Fundusz rezerwowy natomiast 
stanowi zaplecze fi nansowe na pokrycie strat. Środki zgromadzone na fundu-
szu rozwojowym przeznaczone są głównie na spłatę kredytu bankowego, fi nan-
sowanie inwestycji i uzupełnianie funduszu statutowego w części dotyczącej 
środków obrotowych428.

Dodatkowym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż zewnętrzna usług 
i produktów poszczególnych jednostek organizacyjnych429.

Dochody zdecentralizowane są (…) pozyskiwane przez poszczególne spółki 
(oddziały terenowe) i są zasobami niezależnymi od spółki nadrzędnej. Spółki 
w przedmiocie dochodów zdecentralizowanych w pełni samodzielnie dysponują 
swoimi środkami. Dochody zdecentralizowane pochodzą głównie z reklam, 
jak również ze sprzedaży audycji na antenę ogólnopolską, sprzedaży audycji 
lokalnych w ramach sprzedaży wewnętrznej do innych ośrodków terenowych, 
sprzedaży czasu antenowego, wynajmu pomieszczeń, urządzeń oraz studiów. 

426 Art. 31, pkt 1 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
427 Por. Reforma Telewizji Polskiej…, s. 143 i nast.
428 A. Hencel, System…, s. 145.
429 Por. Reforma Telewizji Polskiej…, s. 143 i nast.
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Największy udział w omawianych dochodach ma działalność reklamowa i zwią-
zane z nią kwestie sponsoringu, audycji sponsorowanych, lokowania produktu, 
a także patronatu430.

Przyjęty model fi nansowania wkrótce jednak okazał się systemem zawod-
nym. Jego głównym mankamentem była niska ściągalność abonamentu, któ-
rego braki TVP równoważyła wzrastającymi udziałami na rynku reklamy. 
To z kolei prowadziło wprost do komercjalizacji oferty programowej. Rów-
nocześnie pod koniec lat 90. sytuacja na rynku telewizyjnym zmieniała się 
dynamicznie. Rynek ten szybko się rozwijał i pojawiali się coraz liczniejsi 
konkurenci oraz wzrastała siła ekonomiczna sektora komercyjnego. Wzra-
stały koszty tworzenia programu i audycji, a także koszty licencji i praw. Jed-
nocześnie relatywnie spadały przychody TVP. Przewidywano wówczas, że 
w pierwszych latach XXI wieku nastąpi spadek udziałów telewizji publicznej 
na rynku widowni telewizyjnej, a TVP będzie osiągała dochody reklamowe 
poniżej udziału w rynku widowni, co miało wynikać nie tyle z niskiej spraw-
ności w zakresie pozyskiwania reklam, ile – w większym stopniu – z reali-
zacji misji publicznej i nadawania programów oraz osiągania przychodów 
także z abonamentu. Przewidywano też spadek udziału opłaty abonamento-
wej w przychodach TVP i wskazywano, że spółka nie będzie w stanie zrów-
noważyć tych strat innymi przychodami. Biorąc więc pod uwagę powyższe 
tendencje oraz analizując dynamikę kosztów i przychodów, wskazywano, że 
w pierwszej dekadzie XXI wieku TVP będzie generowała straty. Efekty trudnej 
sytuacji fi nansowej były jednak widoczne już pod koniec lat 90. Przede wszyst-
kim skutki problemów fi nansowych odczuwane były w obszarze programo-
wym. TVP bowiem miała coraz większe kłopoty z fi nansowaniem zakupów 
fi lmów i seriali zagranicznych. Brakowało środków na fi nansowanie ambit-
nej koncepcji programowej TV Polonia, w której wzrastał udział produkcji 
własnej, jak również na fi nasowanie działalności programowej oddziałów 
terenowych i pasm wspólnych programów regionalnych. TVP miała rów-
nież trudności z zapewnieniem właściwego poziomu wzrostu fi nansowania 
działalności anten ogólnopolskich431.

Usprawnienie systemu ściągania abonamentu oraz urealnienie mechani-
zmów fi nansowania nadawcy publicznego stało się zatem zadaniem prioryte-
towym. Jak przekonuje K. Jakubowicz, konieczne działania związane z korygo-
waniem niskiej ściągalności abonamentu powinny obejmować kilka obszarów. 

430 A. Hencel, System…, s. 147.
431 Reforma Telewizji Polskiej…, s. 41 i nast.
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Po pierwsze, powinna nastąpić zmiana konstrukcji opłaty abonamentowej, 
która nie powinna być związana z posiadaniem odbiornika, ale z możliwoś-
cią odbioru programu radiowego lub telewizyjnego niezależnie od terminalu, 
który do tego służy (tradycyjny odbiornik, sprzęt przenośny, komputer, Inter-
net, kabel itd.). Po drugie, powinny zostać usprawnione metody poboru opłaty 
abonamentowej. Powinny zostać wprowadzone także ograniczenia w emisji 
reklamy przez nadawców publicznych oraz, co podkreśla K. Jakubowicz, powi-
nien zostać wprowadzony Fundusz Radiowo-Telewizyjny, którego zadaniem 
ma być zrekompensowanie (przynajmniej częściowo) ubytku fi nansowania 
związanego z ograniczeniem reklam. Autor wskazał również, że usprawnienie 
poboru abonamentu wymaga, między innymi, powrotu do pomysłu „odwró-
conego domniemania”, czyli przepisu nakazującego potencjalnemu płatnikowi 
abonamentu udowodnić, że nie ma możliwości odbioru programu. Pomysł 
ten został jednak odrzucony w Polsce jako niekonstytucyjny432.

Powyższe postulaty znalazły się również w dokumencie Polityka państwa 
polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej poli-
tyki audiowizualnej. Założenia strategiczne do nowej ustawy o mediach elek-
tronicznych oraz nowelizacji innych ustaw. W dokumencie tym podkreślono, 
że nadawca publiczny powinien się skupić na swojej podstawowej działalno-
ści programowej, realizując misję publiczną. Finansowanie publiczne może 
być przeznaczone jedynie na ten cel. Nadawca publiczny może podejmować 
dodatkową działalność programową, musi jednak uzyskać koncesję na nowe 
programy (satelitarne lub cyfrowe) i fi nansować je ze środków innych niż pub-
liczne. W kwestii usprawnienia metody poboru opłaty abonamentowej autorzy 
raportu przekonywali, że abonament powinien być pobierany przez urzędy 
skarbowe i przekazywany w całości na wydzielone konto regulatora rynku, 
który miałby przekazywać wszystkie uzyskane w ten sposób środki nadawcom 
publicznym. W celu zagwarantowania nadawcom publicznym przychodów 
z opłat abonamentowych państwo zrekompensowałoby nadawcom publicz-
nym ubytek wpływów abonamentowych wynikający z ulg i zwolnień poszcze-
gólnych grup odbiorców z płacenia abonamentu. Państwo zagwarantowałoby 
też otrzymywanie przez nadawcę publicznego fi nansowania z opłat abona-
mentowych w pełnej wysokości wynikającej z ogólnej liczby abonentów433.

W kwestii ograniczenia emisji reklam w telewizji publicznej stwierdzono, 
że nadawcy publiczni będą mogli emitować reklamę, jednak ograniczenia 
(czasowe lub inne) w tym zakresie spowodują, że środki otrzymane z tego 

432 Por. K. Jakubowicz, dyskusja na temat „Media Publiczne” [w:] Rynek…, s. 49.
433 K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka…, s. 46 i nast.
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tytułu będą jedynie uzupełnieniem przychodów z abonamentu434. Rekompen-
satę utraty wpływów powinien zapewnić nowo powstały Fundusz Radiowo-
-Telewizyjny. Powstałby on z opłat kompensujących nałożonych na nadawców 
komercyjnych, którzy uzyskają dodatkowe przychody dzięki ograniczeniu 
działalności reklamowej nadawców publicznych lub z podatku od wpływów 
z reklamy435. Koncepcja ta zyskała wówczas aprobatę nadawców komercyj-
nych. TVN i Polsat postulowały bowiem uwolnienie mediów publicznych od 
zadań komercyjnych poprzez wprowadzenie dla nadawców komercyjnych 
quasi-podatku, który dofi nansowałby telewizję publiczną do poziomu, jaki 
pozwoliłby nadawcy publicznemu realizować ambitne i wartościowe pro-
dukcje oraz utrzymać standardy jakościowe. W efekcie nastąpiłoby wyeli-
minowanie nadawcy publicznego z gry cenowej na rynku mediów. Nadawcy 
komercyjni natomiast, dzięki znacznemu podniesieniu na rynku cen reklam, 
mogliby przekazywać na rzecz TVP, via Skarb Państwa, takie pieniądze, które 
pozwoliłyby realizować ambitny profi l programowy436.

Wskazane przez K. Jakubowicza kierunki działań w celu usprawnienia systemu 
fi nansowania mediów publicznych ówczesna ekipa rządząca próbowała imple-
mentować do proponowanych rozwiązań ustawowych. W 2004 roku Platforma 
Obywatelska zaproponowała całkowitą likwidację abonamentu, prywatyzację 
TVP1 i ustanowienie Funduszu Misji Publicznej prowadzonego przez Krajową 
Radę Radiofonii i Telewizji. Fundusz fi nansowałby programy publiczne, zarówno 
w mediach publicznych, jak i prywatnych. Zasilany byłby dochodami ze środ-
ków prywatyzacyjnych, z opłat za koncesje radiowe i telewizyjne oraz z innych 
źródeł, takich jak jednoprocentowe odpisy podatkowe obywateli oraz opłaty za 
użytkowanie archiwów TVP pochodzących sprzed 1989 roku. Celem reformy 
było uzyskanie efektu odchudzenia i ożywienia TVP, tak by była ona w stanie 
konkurować z nadawcami komercyjnymi o środki z Funduszu Misji Publicznej, 
jak i o wpływy reklamowe. Propozycja ta spotkała się z falą krytyki437.

Pomimo negatywnych opinii środowisk naukowych i medialnych PO do 
2015 roku powracała – jak się okazało, bezskutecznie – do koncepcji likwi-
dacji abonamentu. W 2007 roku politycy PO rozważali różne warianty zwią-
zane z fi nansowaniem mediów publicznych. Jeden z nich zakładał, że telewi-
zja publiczna otrzymywałaby środki wyłącznie z budżetu państwa. Innym 
rozwiązaniem miało być oparcie fi nansowania telewizji publicznej tylko na 

434 Tamże.
435 K. Jakubowicz, dyskusja na temat „Media Publiczne” [w:] Rynek…,  s.49.
436 M. Walter, dyskusja na temat „Media Publiczne” [w:] Rynek…, s. 66.
437 Szerzej na ten temat zob. A. Jaskiernia, Publiczne…, s. 274 i nast.
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dochodach z reklam. Telewizja miała w takim wypadku uruchomić kanały 
komercyjne, które utrzymywałyby niedochodowe kanały skupione na rea-
lizacji misji. Powrócono również, do podnoszonego już we wcześniejszych 
latach, pomysłu całkowitego zakazu reklam w TVP. W zamian telewizja 
publiczna otrzymywałaby od telewizji komercyjnych rentę za nieograni-
czony dostęp do rynku reklamowego438.

W 2008 roku Platforma Obywatelska pracowała nad alternatywnym sposo-
bem fi nansowania mediów publicznych poprzez Fundusz Misji Publicznej. FMP 
miał zostać wprowadzony w drodze tak zwanej dużej nowelizacji ustawy o RTV 
(nazwa robocza „o nadawcach publicznych”). Fundusz miał być zasilany przez 
budżet i, ewentualnie także przez nadawców komercyjnych. To drugie źródło 
dochodu mediów publicznych wchodziłoby w grę tylko wówczas, gdyby TVP 
i PR miały ograniczone prawo do nadawania reklam: nie mogłyby ich emito-
wać na przykład w prime time, w weekendy czy przerywać nimi audycji, i tym 
samym uwolniłyby część rynku reklam. Projekt zakładał dwa warianty zasila-
nia FMP z budżetu. W pierwszym pieniądze pochodziłyby z tych ministerstw, 
które byłyby zainteresowane wypełnianiem misji przez TVP i PR, czyli kul-
tury, edukacji, szkolnictwa wyższego i MSZ. Przewidywano, że miałby zostać 
ustalony ustawowo procent budżetów, jaki te ministerstwa byłyby zobowiązane 
wpłacać do funduszu. Drugi rozważany wariant zakładał, że to minister kul-
tury zasilałby i zarządzał FMP, czyli decydowałby, czy licencja jest wypełniana 
prawidłowo i przydzielałby pieniądze. W pierwszym wariancie funduszem 
miałaby zarządzać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Planowano zmianę 
sposobu jej powoływania tak, by mogliby w niej zasiadać tylko członkowie 
rekomendowani przez ogólnopolskie stowarzyszenia twórcze, dziennikarskie 
lub uczelnie akademickie. Tak odpolityczniona i skonstruowana Krajowa Rada 
decydowałaby, ile pieniędzy z FMP dostawałaby TVP, a ile publiczne radio. Te 
sumy byłyby przeznaczone na produkcję audycji zgodnie z licencją. Licencja 
szczegółowo opisywałaby natomiast, na czym polega misja mediów publicz-
nych439. Zakładano zniesienie abonamentu z dniem 1 stycznia 2009 roku440.

W 2008 roku powstał też inny projekt nowelizacji ustawy medialnej, w któ-
rej podobnie proponowano zniesienie abonamentu, w miejsce którego miał 
powstać Fundusz Misji Publicznej podlegający KRRiT, z którego miały być 

438 PO zlikwiduje abonament radiowo-telewizyjny?, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/po-zli-
kwiduje-abonament-radiowo-telewizyjny (dostęp: 11.06.2016).

439 A. Kubik, Fundusz Misji zamiast abonamentu RTV, http://wyborcza.pl/1,75398,4990045.html, 
(dostęp: 10.06.2016).

440 PO zlikwiduje…
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utrzymywane TVP i Polskie Radio. Pieniądze miały jednak tym razem pocho-
dzić z budżetu państwa. Dodatkowo zakładano przekazanie ośrodków regional-
nych samorządom lokalnym, co wzbudziło obawy szefów regionalnych ośrod-
ków telewizji publicznej, że staną się one tubą propagandową lokalnych władz441.

W 2012 roku zmieniła się nieco w debacie publicznej retoryka dotycząca 
abonamentu. Proponowano odejście od:

(…) rejestracji odbiorników telewizyjnych i radiowych, uznając anachronizm tego 
wymogu, jednakże postulowano utrzymanie obecnej formy opłaty abonamento-
wej oraz dodatkowe fi nansowanie przez państwo dotychczasowych obowiązków 
telewizji publicznej. Radykalniejsze zmiany planowano wprowadzić w 2014 roku. 
Wtedy to miał zacząć obowiązywać tzw. niemiecki model funkcjonowania mediów 
publicznych. Do tego czasu abonament miał zostać zastąpiony opłatą audiowi-
zualną – niższą od dotychczasowego abonamentu, jednak bardziej powszechną. 
Planowano ponadto wdrożenie projektu przejściowego z Funduszem Misji Pub-
licznej, który byłby formą pomostowego pomagania telewizji poprzez instytucję, 
która byłaby kompletnie niezależna od rządu, a pilnowałaby standardów związa-
nych z misją publiczną. Jednocześnie porzucono koncepcję „telewizji bez reklam”, 
uznając ją za nierealną. Według ówczesnych szacunków kwoty uzyskane przez TVP 
poprzez samoopodatkowanie się nadawców komercyjnych byłyby niższe niż dotych-
czasowe zyski TVP z reklam. Wskazano również, że budżetu państwa nie stać na 
większe – niż dotychczas – dofi nansowywanie działalności nadawcy publicznego442.

W 2013 roku zapadła polityczna decyzja dotycząca wprowadzenia tak 
zwanej opłaty audiowizualnej. Tym samym zniesiony miał zostać obowiązek 
rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych, a w to miejsce każde 
gospodarstwo domowe miało wnosić jedną opłatę za odbieranie radia i tele-
wizji. Do decyzji sejmu pozostawiono rozstrzygnięcie, które rozwiązanie jest 
zgodne z prawem: opłata audiowizualna ściągana według bazy adresów pocz-
towych poszczególnych gospodarstw domowych, czy też wariant pobierania 
takiej opłaty wraz z rachunkiem za prąd443.

441 Zamiast abonamentu – fundusz misji publicznej, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zamiast-
-abonamentu-fundusz-misji-publicznej (dostęp: 11.06.2016).

442 Abonament RTV ma zostać zastąpiony powszechną opłatą audiowizualną, http://www.wirtual-
nemedia.pl/artykul/abonament-rtv-ma-zostac-zastapiony-powszechna-oplata-audiowizualna 
(dostęp: 10.06.2016).

443 K. Lisowski, Koniec abonamentu – opłata audiowizualna z rachunkiem za prąd lub wg bazy adresów 
pocztowych, http://www.wirtualnemedia.pl/arty kul / koniec- abo na mentu- oplata- audio wizualna- z- ra-
chun kiem- za- prad- lub- wg- bazy- adre sow-po czto wych (dostęp: 10.06.2016).
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Na początku 2014 roku na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego opublikowany został dokument Koncepcja zasad fi nansowa-
nia mediów publicznych, który był rezultatem prac nad reformą fi nasowania 
mediów publicznych zespołu kierowanego przez ministra Bogdana Zdrojew-
skiego. Jak wynika z dokumentu, opłata audiowizualna zastępująca opłatę 
abonamentową miała być w dalszym ciągu pobierana de facto od gospo-
darstw domowych rozumianych jako „zespół osób mieszkających i utrzymu-
jących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie”. Rozwią-
zanie to miało być zatem zbliżone do obecnie obowiązującego. Zakładano 
także – postulowane wcześniej – odejście od obowiązku rejestracji odbiorni-
ków radiofonicznych lub telewizyjnych. W związku z tym konieczne stało się 
ustalenie kręgu podmiotów, które byłyby zobowiązane do uiszczania opłaty 
audiowizualnej, na podstawie dostępnych danych i rejestrów. Wskazano, że 
najprostszym rozwiązaniem w tym zakresie jest zobowiązanie do uiszcza-
nia opłaty audiowizualnej płatników podatku od nieruchomości444. Wyso-
kość opłaty miała być stała i wynosić 10 zł miesięcznie445.

Pobór opłaty audiowizualnej miał być natomiast zadaniem Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, która jednak nie miała samodzielnie pobierać tej opłaty, 
lecz – podobnie jak dzisiaj – zadanie to miało zostać zlecone podmiotowi 
niezależnemu od administracji rządowej oraz Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. W myśl proponowanych przepisów opłaty abonamentowe miały 
być pobierane przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe446.

Koncepcja zakładała ponadto stworzenie Funduszu Misji Publicznej. Jego 
celem miało być zapewnienie dostępu do jak największej liczby audycji radio-
wych i telewizyjnych spełniających kryteria misji publicznej. Fundusz miał 
być zasilany przez część środków pochodzących z opłaty audiowizualnej. 
Środki gromadzone w funduszu miały być przyznawane, w ramach konkur-
sów, na poszczególne przedsięwzięcia programowe, a podmiot, który uzy-
skałby dofi nansowanie w ramach funduszu, byłby zobowiązany do jak naj-
szerszego udostępnienia danej audycji447.

444 Koncepcja zasad finansowania mediów publicznych, http://www.mkidn.gov.pl/media/
docs/2014/201401_Koncepcja_zasad_fi nansowania_mediow_publicznych.pdf (dostęp: 5.06.2016).

445 Ł. Brzeźnicki, Opłata audiowizualna wyniesie 10 zł, powstanie Fundusz Misji Publicznej, http://
www.wirtualnemedia.pl/artykul/oplata-audiowizualna-wyniesie-10-zl-powstanie-fundusz-misji-
-publicznej (dostęp: 11.06.2016).

446 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Dz.U. 2012 poz. 1529.
447 Koncepcja zasad…
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Minister Bogdan Zdrojewski uważał wówczas, że:
(…) w pierwszym roku obowiązywania opłaty audiowizualnej minimum 10 pro-
cent dochodów z niej powinno być przeznaczone na dofi nansowanie progra-
mów misyjnych, realizowanych przez podmioty prywatne – na przykład TVN, 
Polsat, prywatne radia etc. Ta kwota w przyszłości powinna być zwiększana. 
Górny pułap powinien zostać określony w odrębnej decyzji KRRiT448.

Jak wynika z przedstawionej koncepcji, warunki konkursu powinny były 
określać między innymi porę emisji, a także sposób udostępnienia audycji 
w Internecie. Dodatkowo, ze względu na to, że FMP był nowym elementem 
systemu pomocy publicznej, konieczna była notyfi kacja propozycji w tym 
zakresie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia Rady ustana-
wiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE449. Wprowa-
dzenie funduszu miało wpłynąć także na zmianę dotychczasowego systemu 
fi nansowania mediów publicznych, co wiązało się z zapowiadanym na przy-
szłość ograniczeniem ilości reklam w telewizji publicznej450.

Propozycje rozwiązań dotyczących uszczelnienia systemu poboru opłat 
abonamentowych zgłaszane były również przez inne partii polityczne, ugru-
powania, instytucje czy wreszcie przez samą TVP. Wśród różnych pomy-
słów było między innymi zaproponowane w 2006 roku przez ówczesnego 
wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Selina rozwią-
zanie, aby znieść abonament, a fi nasowanie mediów publicznych zapewnić 
przez odpowiednie zwiększenie podatków od dochodów osobistych PIT i od 
dochodów fi rm CIT451. Rozwiązanie to ponownie, w 2010 roku, zapropo-
nował klub lewicy. Według tego pomysłu środki pochodzące z odpisu PIT 
i CIT przekazywałby, raz na kwartał, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, 
minister fi nansów452. W 2008 roku SLD postulował natomiast, aby abona-
ment odliczać od podatku453. Innym z proponowanych rozwiązań w zakresie 
usprawnień procesu poboru opłat abonamentu miała być pełna rejestracja 
odbiorników przez Internet, aby uniknąć konieczności odsyłania formularza 

448 Opłata audiowizualna będzie obowiązkowa, mniej reklam w mediach publicznych, http://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/oplata-audiowizualna-bedzie-obowiazkowa-mniej-reklam-w-me-
diach-publicznych (dostęp: 3.06.2016).

449 Koncepcja zasad…
450 Opłata…
451 A. Jaskiernia, Publiczne…, s. 276.
452 Zamiast abonamentu odpis podatku z  PIT i  CIT, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/

zamiast-abonamentu-odpis-od-podatku-pit-i-cit (dostęp: 11.06.2016).
453 Lewica: abonament powinno odliczać się od podatku, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo-

sci/1,114873,5166382.html (dostęp: 11.06.2016).
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i sprowadzania tej procedury rejestracyjnej do quasi-cyfrowej. Dzięki temu 
rozwiązaniu miała być udrożniona komunikacja z osobami rejestrującymi 
odbiorniki przez Internet, co miało zostać powiązane z okresowymi wysył-
kami informacji przypominającymi o opłacie całorocznej oraz o jej ewentu-
alnej zmianie. Oparcie procedury na Internecie miało również wpłynąć na 
usprawnienie procedury pobierania abonamentu czy na udostępnienie róż-
nych mechanizmów płatności, w tym między innymi na dokonanie szyb-
kiego przelewu, zleceń stałych czy opłat poprzez sms-y454.

W kwestii opłat abonamentowych głos w publicznej dyskusji zajął rów-
nież Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Jego sygnatariusze opo-
wiadali się za zniesieniem obowiązku rejestrowania odbiorników i zastąpie-
niem abonamentu powszechną opłatą audiowizualną. Podkreślali, że poziom 
reklamy w mediach publicznych musi być znacząco zredukowany – docelowo 
do poziomu 25% budżetu mediów publicznych, a ustawa powinna gwaran-
tować bezpłatną emisję reklamy społecznej i kulturowej. Opowiedzieli się 
ponadto za utworzeniem Funduszu Misji Publicznej, którego celem miało 
być współfi nansowanie produkcji i upowszechniania wysokiej jakości treści 
realizujących zadania określone w misji publicznej przez niepubliczne media 
audiowizualne i cyfrowe455.

Głos w wieloletniej dyskusji zabrała również Krajowa Radia Radiofonii 
i Telewizji. W 2005 roku wskazywała ona, że fi nansowanie nadawców publicz-
nych w Polsce ma, ze względu na niewłaściwą strukturę – zwłaszcza w przy-
padku TVP SA – wyraźne skutki negatywne, jeżeli chodzi o niezależność tego 
nadawcy od presji komercyjnej. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia pro-
cesu uzdrawiania sytuacji w Telewizji Polskiej jest odwrócenie proporcji źró-
deł fi nansowania, gdzie dominujące będą wpływy z abonamentu, a nie przy-
chody z reklam. Wskazywano, że aby tego dokonać, niezbędne są dwojakiego 
rodzaju decyzje. Po pierwsze, istotne jest zwiększenie udziału środków pub-
licznych (w tym dotacji budżetowych) w przychodach nadawców publicznych. 
Po drugie, wskazano na konieczność wprowadzenia – jeżeli zostanie spełniony 
powyższy warunek i wprowadzone zostaną określone zasady fi nansowania 
nadawców publicznych, rekompensujące częściową utratę przychodów rekla-
mowych – ograniczeń w działalności reklamowej nadawców publicznych.

454 I. Ostrowski, O potrzebie nowej ustawy medialnej [w:] Finansowanie mediów publicznych w Pol-
sce. Teoria i praktyka, red. J. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-
-JR, Warszawa 2012, s. 32. 

455 Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych, http://www.mediapubliczne.org.pl (dostęp: 
4.08.2016).
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W tym modelu postulowano, aby media publiczne fi nansowane były 
z trzech rodzajów źródeł. Jednym z nich miały być opłaty abonamentowe 
oraz ich pochodne, czyli: kary za niezarejestrowany odbiornik oraz odsetki 
za zwłokę w uiszczeniu opłat. Drugim źródłem miały być przychody własne 
nadawców, w tym między innymi przychody z reklamy i sponsoringu czy też 
przychody z obrotu prawami do audycji. Trzecie źródło miały stanowić dotacje 
budżetowe, w tym na pokrycie niedoboru przychodów wynikającego z usta-
wowych zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej.

Oprócz zmiany w systemie fi nansowania nadawców publicznych postulo-
wano wprowadzenie działań naprawczych wewnątrz TVP, mających na celu 
racjonalizację wydatków i decyzji podejmowanych na różnych szczeblach. 
Zakładano bowiem, że proponowany kontrakt służby publicznej i licencje 
programowe określać będą między innymi poziom kosztów i przychodów 
związanych z realizacją zadań mediów publicznych oraz główne zadania pro-
gramowe i inwestycyjne. W kontrakcie – w miarę potrzeby – organ regula-
cyjny będzie mógł nałożyć na nadawcę obowiązek przygotowania i wdrożenia 
planów restrukturyzacyjnych lub naprawczych w sytuacji trudności fi nanso-
wych. Wprowadzenie powyższych postulatów i powiązanie realizacji zadań 
w nich zawartych z uzyskaniem przez zarząd absolutorium, gwarantowa-
łoby właściwą kontrolę efektywności ekonomicznej nadawców publicznych 
oraz sposobu i celowości wydatkowania środków publicznych456. W strategii 
KRRiT przyjętej na lata 2014–2016 regulator podtrzymał swoje stanowisko 
dotyczące konieczności przeprowadzenia zmian w sposobie fi nansowania 
mediów publicznych, wskazując, że:

Krajowa Rada będzie wspierać wszystkie działania zmierzające do wypraco-
wania nowych ram prawnych fi nansowania mediów publicznych, promując 
zmianę opłaty abonamentowej (za posiadanie odbiornika) na powszechną opłatę 
audiowizualną (z tytułu powszechnego dostępu do oferty programowej mediów 
publicznych) oraz współpracować w procesie tworzenia nowego modelu pozy-
skiwania środków na realizację zadań publicznych radiofonii i telewizji457.

W 2015 roku wieloletnia dyskusja o konieczności zmiany abonamentu na inną 
formę opłaty na rzecz mediów publicznych zaowocowała propozycją wprowa-
dzenia tak zwanej składki audiowizualnej. W jednym z głównych argumentów 
uzasadniających tę zmianę wskazywano na fakt, że opłata abonamentowa za 

456 Strategia Państwa Polskiego…, s. 80 i nast.
457 Strategia Regulacyjna…, s. 41.
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posiadanie odbiornika jest już konstrukcją archaiczną. Klasyczne odbiorniki 
telewizyjne i radiowe powszechnie zastępowane są bowiem urządzeniami 
multimedialnymi i wielofunkcyjnymi. Osoby obywające się bez tradycyjnego 
odbiornika uważają, że fakt ten zwalnia ich, w świetle prawa, od obowiązku 
płacenia abonamentu. Ponadto wiele osób opłacających dostęp do kilkuset 
programów telewizji kablowej lub satelitarnej sądzi, że płacenie dodatkowo 
abonamentu radiowo-telewizyjnego na rzecz mediów publicznych jest nie-
uzasadnionym ponoszeniem kosztów za tę samą usługę458. Postulowano więc, 
że nowy model fi nansowania mediów publicznych powinien uwzględniać 
powszechną, masową, nieograniczoną miejscem i czasem odbioru indywi-
dualną dostępność treści audiowizualnych. Opłata na ten cel powinna przy-
jąć formę daniny publicznej. Podmiot, wobec którego byłaby wprowadzona 
nowa danina powszechna, powinien być tożsamy z podmiotem uczestni-
czącym we wspólnocie kulturowej języka i tradycji oraz realizującym spo-
łeczne i ekonomiczne cele w ramach tej wspólnoty. W kręgu tym znajdują się 
wszyscy dorośli obywatele, zdolni do ponoszenia obciążeń fi nansowych459.

Tabela 3. Rozwiązania formalnoprawne abonamentu i składki audiowizualnej

ABONAMENT SKŁADKA AUDIOWIZUALNA

Nazwa Abonament RTV Składka audiowizualna

Forma Charakter deklaratywny Charakter obligatoryjny

Płatnik Gospodarstwo domowe 1) osoby fi zyczne
2) podmioty gospodarcze

Podstawa 
poboru opłat

Posiadanie zarejestrowanego 
odbiornika radiowo/telewi-
zyjnego

1)  osoby fi zyczne: posiadanie 
dochodu podlegającego opodatko-
waniu lub objęte ubezpieczeniem 
KRUS

2)  podmioty gospodarcze: osiągnię-
cie przychodów lub dochodów 
wykazanych w deklaracji podat-
kowej

Baza danych 
płatników

Zarejestrowane odbior-
niki radiowo/telewizyjne na 
Poczcie Polskiej

Rejestry referencyjne: ewidencje 
podatników: osoby fi zyczne i pod-
mioty gospodarcze oraz ewiden-
cja ubezpieczonych (ministerstwo 
fi nansów, KRUS)

458 Nowy model…, s. 11. 
459 Tamże, s. 74 i nast.
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ABONAMENT SKŁADKA AUDIOWIZUALNA

Operator Poczta Polska 1) wariant: Ministerstwo Finansów
2)  wariant: operator wybierany 

w drodze konkursu

Identyfi kacja 
płatnika

Skomplikowany sposób 
wyznaczania głównego 
płatnika składki w imieniu 
pozostałych osób i zwią-
zane z tym problemy prawne 
z identyfi kacją zobowiąza-
nego

Na podstawie rejestrów referencyj-
nych ministerstwa fi nansów i KRUS

Aktualizacja 
danych

Z uwagi na deklaratywną 
formę abonamentu aktu-
alizacja przyjmuje formę 
dobrowolności płatników 
w kwestii rejestracji odbior-
ników radiowo-telewizyj-
nych

Aktualizacja danych dokonana 
w systemie podatkowym (oraz ubez-
pieczenia KRUS) będzie automatycz-
nie odzwierciedlana w rejestrze płat-
ników składki audiowizualnej

Zwolnienia Katalog 23 tytułów do zwol-
nień zawiera trzy grupy 
zwolnień:
1) osoby, które ukończyły 75. 
rok życia
2) osoby niesłyszące i niewi-
dome
3) osoby z innymi niepełno-
sprawnościami lub otrzymu-
jące różne formy rent i eme-
rytur oraz zasiłków

Zwolnienia dotyczą jedynie osób 
fi zycznych:
1)  osób które ukończyły 75. rok 

życia zgodnie z PESEL podanym 
w zeznaniu podatkowym

2)  29 391 osób niesłyszących i niewi-
domych na podstawie dokumen-
tacji ZUS i KRUS

3)  73 296 osób całkowicie niezdol-
nych do pracy na podstawie doku-
mentacji ZUS oraz KRUS

Kontrola 
systemu

Brak skutecznych narzędzi 
prawnych do prowadzenia 
kontroli

Operator prowadzi analizę wpływów 
ze składek

Egzekucja 
należności

Egzekucja w trybie admini-
stracyjnym. Odpowiada za 
nią administracja skarbowa 
(na czele której stoi minister-
stwo fi nansów)

Administracja skarbowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nowy model funkcjonowania mediów publicznych w Polsce, 
analiza i oprac. Biuro KRRiT, 1 grudnia 2015; oraz Strategia Regulacyjna na lata 2011–2013, Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 1 marca 2011, s. 45.

W rezultacie zaproponowano rozwiązanie, które miało być panaceum na 
słabości dotychczasowej opłaty abonamentowej. Stwierdzono, że najkorzyst-
niejszą opcją jest zidentyfi kowanie płatników – osób fi zycznych wnoszących 
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podatek dochodowy na podstawie ewidencji prowadzonej przez ministerstwo 
fi nansów. Aby uwzględnić fakt, że osoby prowadzące działalność rolniczą nie 
podlegają przepisom ordynacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego, 
dane te należałoby uzupełnić o świadczeniobiorców KRUS (z których część 
jest również podatnikami PIT, przy czym przyjmuje się, że w tym przypadku 
o rejestracji decyduje aktywność w systemie podatkowym). Opłata abona-
mentowa od osób fi zycznych pobierana jest obecnie w Polsce na podstawie 
deklaracji abonentów składanych u operatora, to jest w oddziale Poczty Pol-
skiej. Ze względu na brak skutecznych narzędzi prawnych, w szczególności 
upoważnienia pracowników Poczty Polskiej do przeprowadzania kontroli 
w gospodarstwach domowych, niemożliwa jest weryfi kacja stanu posiada-
nia odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Ponieważ planowano oprzeć 
model na rejestrach referencyjnych prowadzonych przez administrację pub-
liczną (ministerstwo spraw wewnętrznych, ministerstwo fi nansów, KRUS), 
możliwa stałaby się w ten sposób bieżąca aktualizacja danych dokonywana 
w systemie podatkowym oraz ubezpieczenia KRUS. Dzięki temu rejestry 
miałyby automatycznie odzwierciedlać płatników składki audiowizualnej. 
W przypadku podmiotów gospodarczych zakładano, że staną się one płat-
nikami składki audiowizualnej, będą osiągać przychody lub dochody wyka-
zane w deklaracji podatkowej. Proponowany model zakładał alternatywne 
warianty operatora składki audiowizualnej. W jednym wypadku istniała 
możliwość ustanowienia ministerstwa fi nansów jako organu pobierającego 
składki i przekazującego je bezpośrednio na konto KRRiT. Drugi wariant 
zakładał, że operator będzie podmiotem rynkowym wybieranym przez Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji w postępowaniu konkurencyjnym (przetarg, 
konkurs lub postępowanie o udzielenie koncesji)460.

Nowy model zakładał również rozwiązania dotyczące zwolnień w obo-
wiązku opłaty. Obecnie w systemie abonamentowym ze zwolnień od płace-
nia abonamentu korzysta około 45% zarejestrowanych. Są to w większości 
osoby powyżej 75. roku życia zwolnieni z tytułu I grupy inwalidztwa oraz te 
osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury w wyso-
kości nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie. 
Grupa uprawnionych do zwolnień zwiększa się systematycznie, co oznacza, 
że system niebawem okaże się niewydolny. Nowy model nie zakładał wpro-
wadzania do niego rozwiązań stanowiących kontynuację dotychczasowego 
podejścia do ulg i zwolnień. Jeżeli jednak ulgi i zwolnienia w poborze/wyso-
kości składki audiowizualnej miałyby zostać wprowadzone, zakładano, że 

460 Tamże, s. 74 i nast.
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konieczne jest zastosowanie mechanizmów weryfi kacji stanu ekonomicznego 
i formalnego płatnika składki lub posiadania przez niego innych uprawnień. 
Wiązałoby się to na przykład z ustalaniem zasadności zwolnienia na podsta-
wie orzeczenia ustawowo uprawnionego organu bądź ze względu na osiąg-
nięcie określonego wieku461.

Należy również zaznaczyć, że poza działaniami ustawodawczymi i projek-
tami zmian systemu fi nansowania mediów publicznych w ciągu lat podejmo-
wano również działania promocyjne związane z propagowaniem opłacania 
abonamentu. Przykładem są tu chociażby działania mające na celu spopula-
ryzowanie strony Placeabonament.pl462. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
również podejmowała działania „proabonamentowe”. Realizowane one były 
na trzech poziomach. Pierwszy to poziom doraźny, polegający na promocji 
i popularyzacji wpłat. Obejmował on wszelkiego rodzaju akcje reklamowe 
oraz zachęty do terminowych wpłat. Poziom drugi, operacyjny – zawierał 
działania zmierzające do uszczelnienia abonamentu. Poziom trzeci, strate-
giczny – obejmował natomiast prace koncepcyjne oznaczające udział KRRiT 
we wszystkich gremiach politycznych oraz współpracę z organizacjami poza-
rządowymi zaangażowanymi w tworzenie nowego prawa medialnego463. TVP 
prowadziła również różnorodne własne działania w celu zachęcania abonen-
tów do terminowego uiszczania opłat. Jednakże przedsięwzięcia z zakresu PR, 
takie jak konkursy dla abonentów i audycje przybliżające działalność telewizji 
publicznej, okazały się kosztowne, a ich skuteczność ograniczona464. Wiele 
dyskusji dotyczyło również kwestii ściągalności abonamentu. Pojawiały się 
w nich głosy mówiące o konieczności zniesienia monopolu Poczty Polskiej 
i wyłonienia, w drodze konkursu ofert, operatora abonamentu, który zapro-
ponuje najlepsze rozwiązania techniczne, funkcjonalne oraz procentowe. Inna 
propozycja dotyczyła stworzenia spółki fi nansowej, podległej KRRiT, która 
będzie działała w imieniu regulatora i ściągała opłatę za media publiczne465.

Ostatecznie po wieloletniej dyskusji brak zgody politycznej uniemożli-
wił przeprowadzenie zapowiadanej na 2015 rok nowelizacji ustawy medial-
nej zmieniającej sposób fi nasowania mediów publicznych. Wyniki wyborów 
parlamentarnych w październiku 2015 roku przyniosły zmianę władzy w Pol-
sce. Nowa ekipa rządząca, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczęła od 

461 Tamże.
462 I. Ostrowski, O potrzebie…, s. 32.
463 S. Rogowski [w:] Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, (red.) J.W. Ada-

mowski, A Jupowicz-Ginalska, ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 35.
464 Rozwiązania prawne…, s. 14.
465 S. Rogowski [w:] Finansowanie mediów publicznych w Polsce…, s. 35.
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nowa prace nad reformą mediów publicznych, w tym nad sposobem ich fi nan-
sowania. Przygotowywany projekt poselski zakładał, podobnie jak koncepcja 
Bogdana Zdrojewskiego, wprowadzenie – w miejsce abonamentu – opłaty 
audiowizualnej. Jej wysokość miała wynosić od 11 lub 12 do 15 zł. Miała, 
podobnie jak we wcześniejszych projektach, przestać obowiązywać koniecz-
ność rejestrowania odbiorników, a składka miała mieć charakter powszechny 
i była przewidywana na gospodarstwo domowe. Opłata miała być natomiast 
dopisywana do rachunku za prąd elektryczny. Miała ona zacząć obowiązy-
wać od 1 stycznia 2017 roku i być przeznaczona tylko na media publiczne. 
Zapowiadano także, w przyszłości, ograniczenie ilości reklam466. Ani prze-
głosowana w Sejmie w grudniu 2015 roku tak zwana mała ustawa medialna, 
ani przyjęta przez Sejm w czerwcu 2016 roku tak zwana pomostowa ustawa 
medialna nie rozstrzygnęły jednak kwestii fi nansowania mediów publicz-
nych. Próba uszczelnienia systemu pobierania abonamentu spoczywa obec-
nie na Radzie Mediów Narodowych, która będzie również pracować nad 
opracowywaniem projektu nowelizacji ustawy abonamentowej. Na koniec 
2016 roku planowane są natomiast działania zmierzające do uszczelnienia 
systemu w ramach obowiązującej już ustawy467.

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji468 stawki 
abonamentu w 2017 roku pozostaną na niezmienionym poziomie.

NOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Ze względu na wciąż nieuregulowaną kwestię zmiany systemu fi nansowania 
mediów publicznych oraz rosnące koszty produkcji programu i audycji naj-
ważniejszym wyzwaniem wydają się działania zmierzające do racjonalizacji 

466 Powszechna opłata audiowizualna za 11 zł z rachunkiem za prąd. Nowa ustawa medialna będzie 
gotowa za kilka dni, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/powszechna-oplata-audiowizualna-
-za-11-zl-z-rachunkiem- za-prad-nowa-ustawa-medialna-bedzie-gotowa-za-kilka-dni (dostęp: 
11.06.2016); TVP, Polskie Radio i PAP według nowej ustawy nie będą już spółkami akcyjnymi, 
w przyszłości mniej reklam, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-polskie-radio-i-pap-
-wedlug-nowej-ustawy-nie-beda-juz-spolkami-akcyjnymi-w-przyszlosci-mniej-reklam (dostęp: 
11.06.2016).

467 K. Lisowski, Krzysztof Czabański: Najważniejsze zadanie Rady Mediów Narodowych to uszczel-
nienie systemu poboru abonamentu, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krzysztof-czaban-
ski-najwazniejsze-zadanie-rady-mediow-narodowych-to-uszczelnienie-systemu-poboru-abo-
namentu (dostęp: 16.07.2016).

468 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat 
abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich 
uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 roku, http://www.krrit.gov.pl/Data/
Files/_public/abonament/rozporzadzenie-737_2016.pdf (dostęp: 4.06.2016).
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kosztów wewnątrz TVP oraz poszukiwania nowych źródeł przychodów. Jed-
nym z wdrożonych obecnie rozwiązań jest przeniesienie zadań autopromo-
cyjnych w zakresie tak zwanej cross-promocji do Biura Reklamy. Podobne 
rozwiązanie próbowano, bezskutecznie, wdrożyć w TVP w 2007 roku.

Obecnie uznaliśmy autopromocję za najsilniejsze narzędzie marketingowe, które 
ma służyć sprzedaży. To jest oczywiste: do najlepszych programów „przypięta” 
jest najlepsza reklama. W związku z tym promowanie tych programów daje 
większy przychód. Jesteśmy oczywiście w tym przypadku cały czas w logice tej 
części budżetu, która pochodzi z reklamy i ze sponsoringu. Z pewnością fi lozofi a 
ta zmieni się w sytuacji zrównoważenia źródeł przychodu. Dzisiaj jednak mamy 
ponad 70% z reklam i w takich realiach działamy469.

Należy również założyć, że podobnie jak w wypadku innych nadawców pub-
licznych również TVP będzie musiała sprostać tendencjom na rynku mediów, 
które w jeszcze większym stopniu będą zagrażać jej fi nansowej stabilno-
ści. Główne determinanty zmieniające, w sposób fundamentalny, strategie 
biznesowe fi nansowania mediów publicznych w Europie można ująć w pię-
ciu zasadniczych obszarach.

1)  Dalszy systematyczny spadek i fragmentacja oglądania liniowego zagraża 
uniwersalnemu zasięgowi mediów publicznych i ich zdolności do pozy-
skiwania publiczności na rynku masowym.
Media publiczne utrzymały swoją pozycję w środowisku liniowym po 

przejściu na nadawanie cyfrowe. Głównie było to możliwe poprzez kontynu-
owanie przez nadawców inwestycji w treści wysokiej jakości oraz przez opty-
malizację ich dystrybucji. Dodatkowo – w reakcji na spowodowaną cyfry-
zacją fragmentaryzację rynku – media publiczne poszerzyły swoje marki 
i inwestycje w treści dostępne na różnych platformach. Dzięki temu zacho-
wały swoją oglądalność.

2)  Zmiana gustu odbiorców skutkuje oddaleniem się od kanałów i treści 
mediów publicznych na rzecz nowych operatorów lub bardziej niszowych 
treści.
Media publiczne zachowały niemal powszechny zasięg i nadal zapew-

niają znaczny udział w całej oglądalności liniowej, ale także utrzymują 

469 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Macieja Staneckiego, Członka Zarządu TVP SA, 
w dniu 20 czerwca 2016 roku.
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podobny poziom zaangażowania w zakresie oglądania programów nielinio-
wych. Wyniki te odzwierciedlają ciągły prymat treści mediów publicznych 
w ramach preferencji konsumentów i istnieją pomimo istotnych – i ciągle 
rosnących – możliwości czerpania treści z innych źródeł.

3)  Zmiany w praktyce rynkowej polegające na karaniu nadawców za nada-
wanie z przesunięciem czasowym. Praktyka ta daje możliwość pominię-
cia reklam, co w konsekwencji zagraża (lub całkowicie pozbawia) zysków 
z oglądania telewizji z przesunięciem czasowym.
Praktyka rynkowa już wyklucza sprzedaż treści komercyjnych, które 

pomijają reklamy, ale pozwala nadawcom na monetyzację audycji przesu-
niętych, jeśli są oglądane bez przewijania. Ta praktyka będzie najprawdopo-
dobniej kontynuowana, ponieważ nadawcy i reklamodawcy mają podobne 
motywacje – pozyskanie odbiorców audycji na żywo lub audycji, jakich nada-
wanie jest możliwe dzięki zmianom w technologii.

4)  Defl acja reklamy dla telewizji – w wyniku spadku popularności telewi-
zji analogowej (wraz ze spadkiem oglądania na żywo) i utowarowieniem 
telewizji VOD CPT (np. za pośrednictwem handlu automatycznego).
Telewizja pozostaje istotnym medium dla reklamodawców, szczególnie dla 

reklamy marki, dla której idealnie nadaje się wyświetlanie obrazów. Telewizja 
pozostaje stosunkowo odporna na nowe formy reklamy cyfrowej, a komer-
cyjne media publiczne oferują reklamodawcom kompleksowe możliwości 
reklamowania zarówno wśród odbiorców liniowych, jak i nieliniowych, tym 
samym wspierając inwestycje marketingowe w telewizji mimo zmiany nawy-
ków w zakresie oglądania.

5)  Presja infl acyjna na koszty produkcji kluczowych gatunków (np. talent-
-show) lub zmiany warunków handlowych, które sprzyjają niezależnym 
producentom, kosztem zysków zatrzymanych przez nadawców.
Media publiczne mierzą się z konkurencją ze strony pozostałych nadaw-

ców i coraz częściej nowych operatorów (np. Netfl ix). To nieuchronnie pro-
wadzi do pewnego wzrostu presji cenowej. Względna skala mediów publicz-
nych pozwala im wytrzymać część tej presji, a nawet zrównoważyć infl ację 
(np. inwestowanie w technologię produkcji, wykorzystywanie wcześniej eks-
ploatowanych talentów, posiadanie formatów/zasobów produkcyjnych)470.

470 Mediatique. PSB Review: Investment in TV Genres, Final Report, Ofcom, grudzień 2014, s. 13 
i nast.
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Na politykę fi nansową nadawców wpływać będzie ponadto potencjał przy-
chodowy poszczególnych audycji oraz gatunków. Dzięki temu możliwa będzie 
optymalizacja przychodów na poszczególnych platformach ekspolatacji tre-
ści. Zaznacza się, że w przyszłości zdolność poszczególnych treści do gene-
rowania zysków będzie główmym czynnikiem branym pod uwagę podczas 
kwalifi kacji czy oceny audycji.

Wykres 2. Cykl życia przychodów z treści mediów publicznych

Źródło: Mediatique. PSB Review: Investment in TV Genres, Final Report, Ofcom, grudzień 2014, s. 29.

Ustalanie zwrotu fi nansowego audycji lub gatunku to proces coraz bar-
dziej złożony. Poszczególne audycje z różnym skutkiem są w stanie wyge-
nerować przychody całej gamy platform i modeli biznesowych. Podstawowa 
platforma, czyli ekran telewizyjny transmisji pozostaje nadal fundamentem 
generowania przychodów dla kanałów mediów publicznych, ale decyzje doty-
czące produkcji danej audycji coraz częściej będą podejmowane pod wpły-
wem możliwości i zdolności poszczególnych audycji do monetyzacji treści 
na innych platformach. A zatem zdolność poszczególnych audycji do gene-
rowania przychodów z dodatkowych platform dystrybucyjnych ma coraz 
większy wpływ na decyzje o ich produkcji471.

W zakresie kształtowania programu telewizyjnego istotne wydaje się więc 
zidentyfi kowanie zmiennych rynkowych, które będą miały w przyszłości wpływ 

471 Tamże, s. 29.

Podstawowa platforma 
transmisji, w tym powtórki 
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na potencjalną opłacalność poszczególnych gatunków. Gatunki, które obecnie są 
opłacalne, w przyszłości mogą mieć mniejsze zdolności do generowania zysków.

Pierwsza zmienna rynkowa związana jest ze spadkiem oglądalności linio-
wej w stosunku do całkowitej oglądalności. Wyraża się to spadkiem oglą-
dalności w godzinach premierowych, co zmniejsza potencjał generowania 
przychodu od głównego uczestnika rynku telewizyjnego, czyli widowni. 
Z punktu widzenia gatunków telewizyjnych należy zauważyć, że wszystkie 
są lub będą dotknięte spadkiem ilościowym publiczności audycji na żywo. 
Jednakże gatunki wyraźnie nastawione na telewizję na żywo, na przykład 
wiadomości, wydają się najbardziej wrażliwe na zmiany praktyki rynkowej, 
a co za tym idzie, formy monetyzacji.

Druga zmienna rynkowa związana jest z penetracją PVR472 i zasięgiem 
pomijania reklam. Wyraża się to zwiększeniem oglądalności audycji z prze-
sunięciem czasowym (kosztem audycji na żywo) i późniejszym pomijaniem 
reklam. W konsekwencji wpływa to na utratę przychodów z oglądalności 
i zmniejsza współczynnik zwrotu kosztów inwestycji. Gatunki o większej 
skłonności do oglądania z przesunięciem czasowym, na przykład teatr, są 
więc bardziej narażone na skutki pomijania reklam.

Trzecia zmienna rynkowa związana jest ze wzrostem skali oglądalności 
audycji on-demand. Ten wzrost oglądalności VOD z jednej strony zmniejsza 
skalę widowni ‘na żywo’, z drugiej natomiast zabezpiecza pewne dochody 
wyrównujące ze sprzedaży audycji na żądanie. Tu zatem zagrożenie dla przy-
chodów, wynikające z pomijania reklam, można zrównoważyć dzięki możli-
wości uzyskania przychodów z odbioru on-demand. Gatunki z ograniczonymi 
opcjami na żądanie, na przykład wiadomości czy sport, nie mogą skorzystać 
z kompensacji przychodów VOD.

Czwarta zmienna rynkowa związana jest ze zmianami w grupie konku-
rencyjnej. Dla mediów publicznych może to oznaczać wzrost kosztów pro-
dukcji kluczowych gatunków. Wszystkie gatunki wrażliwe na zmiany kosz-
tów – gatunki z większą liczbą odbiorców lub części serii – są w stanie lepiej 
wytrzymać zmiany kosztów473.

Poza tym istotnym elementem są również innowacje w fi nansowaniu 
audycji telewizyjnych. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła ewolucja z począt-
kowego fi nansowania pochodzącego z różnych licencji – od przesyłania stru-
mieniowego na telefony komórkowe w telewizji mobilnej aż do subskrypcji 

472 PVR (ang. personal video recorder) zwany także DVR (digital video recorder) to elektroniczne 
urządzenie służące do nagrywania audycji telewizyjnych na dysk twardy w formacie cyfrowym.

473 Mediatique. PSB Review…, s. 63.
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wideo na żądanie w innych obszarach – jako uzupełnienie pierwotnej emisji474. 
Prognozy ewolucji form fi nansowania telewizji zakładają, że w najbliższym 
okresie na znaczeniu będą zyskiwać nowe formy fi nasowania. W niedługim 
czasie w erze telewizji wielokanałowej istotnym źródłem – obok tradycyjnej 
reklamy i sponsoringu charakterystycznych dla telewizji tradycyjnej – będzie 
abonament za pay-TV. Cyfrowa telewizja interaktywna ograniczy reklamę 
tradycyjną na korzyść sponsoringu, lokowania produktu. Dominować będą 
natomiast reklama interaktywna połączona z pocztą elektroniczną oraz bez-
pośrednie linki do usług interaktywnych. Spersonalizowana telewizja inter-
aktywna cechować się natomiast będzie reklamą w portalach internetowych, 
reklamą w EPG, sponsoringiem, lokowaniem produktu, reklamą interak-
tywną połączoną z pocztą elektroniczną, bezpośrednimi linkami do usług 
interaktywnych oraz reklamą adresowaną do poszczególnych odbiorców bez 
względu na kanał czy program475.

W przyszłości nie można również wykluczyć implementacji rozwiązań sto-
sowanych obecnie w świecie gier, a mianowicie VR (virtual reality) z treściami 
360 stopni. Obecnie dostępne są już produkty reklamowe stworzone z zasto-
sowaniem tej technologii. W przyszłości, wraz z rozwojem oprogramowania 
pozwalającego w linearny sposób stworzyć takie przekazy, VR-y mogą być 
wykorzystywane przy tworzeniu zarówno reklamy, jak i treści telewizyjnych.

Zachodzące i przewidywane zmiany w oczywisty sposób wymuszają rów-
nież kolejną innowację niezbędną dla reklamy telewizyjnej, a mianowicie 
aktualizację systemów pomiarowych. Obecnie bowiem mierzy się oglądal-
ność w telewizorze, ale większość systemów pomiarowych w Europie nie jest 
jeszcze w stanie przechwycić danych o oglądalności z komputerów, table-
tów i smartfonów, w wyniku czego nie jest mierzona całkowita oglądalność, 
szczególnie wśród młodszych grup wiekowych476.

2.3.3. RADY PROGRAMOWE

Koncepcja rad programowych istniała w Polsce od lat 40. XX wieku. Instytucja 
rad programowych funkcjonowała przez cały okres PRL, a jej idea przetrwała 

474 Por. Television’s Business…, s. 14 i nast.
475 Th e Future of Television: A Vision of 2005. Digital Storage and “Time Shift ing” Will Change the 

nature of Television, Raport z konferencji zorganizowanej przez fi rmę konsultacyjną J.P. Morgan, 
Londyn, listopad 2000 [w:] Strategia rozwoju spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, Warszawa, 
październik 2002, s. A/12.

476 Por. Television’s Business …, s. 14 i nast.
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proces transformacji systemowej. W okresie kształtowania się współczes-
nego rynku medialnego rozpoczęła się natomiast dyskusja o pozycjonowa-
niu i określeniu rzeczywistej roli rad programowych we współczesnym syste-
mie medialnym. Dylemat ten do dzisiaj de facto pozostał nierozstrzygnięty.

Rada programowa jako ciało doradcze została już wyszczególniona w sta-
tucie organizacyjnym Centralnego Urzędu Radiofonii w 1949 roku477. Rada 
miała działać przy Prezesie Centralnego Urzędu Radiofonii, a jej zakres funk-
cjonowania, skład oraz sposób powoływania członków określał Prezes Rady 
Ministrów na wniosek Prezesa Centralnego Urzędu Radiofonii. Ponieważ do 
zadań innego organu CUR, a mianowicie Samodzielnego Wydziału Bada-
nia i Nadzoru Programu, należało opiniowanie treści i układu programu 
radiowego zarówno dla Prezesa CUR, jak i właśnie dla Rady Programowej, 
można zakładać, że rada pełniła funkcję doradczą478. Dekret powołujący do 
życia Komitet do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”479 utrzymał istnienie rad 
programowych, defi niując je jednoznacznie jako organy doradcze i opinio-
twórcze (w zakresie działania komitetu480 Szczegółowy zakres działania rady 
określony został w statucie komitetu481. Rady programowe, wówczas jeszcze 
zarezerwowane dla radiofonii, miały być organem doradczym i opiniodaw-
czym przy Komitecie do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”. Ich szczegółowe 
zadania zostały określone w tymczasowym statucie komitetu482. Do zadań 
rady programowej należało opiniowanie i ocena ramowych programów radio-
wych, uzgadnianie programowych postulatów resortów państwowych i orga-
nizacji społecznych oraz rozpatrywanie innych zagadnień programowych na 
wniosek Komitetu lub z inicjatywy członków rady. Rady programowe, działa-
jące przy komitecie, miały za zadanie pomoc w realizacji partyjnych wytycz-
nych dotyczących treści rozpowszechnianych w radiu, a następnie w tele-
wizji. O całkowitym upolitycznieniu i braku możliwości wyrażania przez 
radę zdania innego niż zgodne z linią partii świadczy choćby sposób powo-
ływania członków. W skład rady programowej wchodzili: przewodniczący, 

477 Centralny Urząd Radiofonii powstał na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakre-
sie działania Centralnego Urzędu Radiofonii (Dz.U.1949 nr 9 poz. 50); Regulamin Organizacyjny 
CUD: Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1949 r. w sprawie tymczaso-
wej organizacji Centralnego Urzędu Radiofonii (MP nr A-80 poz. 987, 988, 989).

478 Art. 1, art. 8, art. 9, Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1949 r.
479 Dekret z dnia 2 sierpnia 1951 roku o utworzeniu i zakresie działania Komitetu do Spraw Radio-

fonii „Polskie Radio”, Dz.U. 1951 nr 41 poz. 308.
480 Tamże, art. 5.
481 Uchwała nr 674 Rady Ministrów z dnia 29 września 1951 r. w sprawie tymczasowego statutu 

Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”, MP nr A-87, poz. 1195, 1196 i 1197.
482 Tamże.
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powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego 
Komitetu, po jednym przedstawicielu: Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Oświaty oraz 
Szkół Wyższych i Nauki, jak również przedstawiciele organizacji społecz-
nych, a także wybitni przedstawiciele świata nauki, literatury i sztuki, powo-
łani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu. 
Liczba członków rady programowej nie mogła przekraczać piętnastu osób483. 
Przyjęte przez rady programowe, przeznaczone dla radiofonii, rozwiązania 
zostały przeniesione na grunt regulacji dotyczących rozwijającej się w Pol-
sce telewizji. W 1960 roku ustawa o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji 
„Polskie Radio i Telewizja” powołuje Radę Programową jako organ dorad-
czy i opiniotwórczy komitetu484.

Wraz z upadkiem monopolu państwowej radiofonii i telewizji w komi-
tecie powołana została Komisja do Spraw Reformy Radia i Telewizji, któ-
rej zadaniem miało być wypracowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych 
regulujących kształt przyszłej radiofonii i telewizji w Polsce. W obszarze rad 
programowych komisja zaproponowała, aby program radiowy i telewizyjny 
tworzony był na podstawie uchwalonych przez radę programową Główne 
zasady działalności programowej. Zasady te miały określać cele programowe, 
które nadawcy powinni realizować. Zadaniem rady programowej miała być 
także ocena efektów realizowanej polityki programowej. Komisja zapropo-
nowała dwa typy rad programowych. Pierwszy stanowiły rady programowe 
o charakterze ogólnoantenowym. Miały one mieć charakter specjalistyczny 
i działać przy poszczególnych kanałach radiowych i antenach telewizyjnych. 
Postulowano, by rady programowe były powiązane z profi lem kanału i by 
zasiadali w nich „wybitni specjaliści oraz twórcy z danych dziedzin”485. Drugi 
typ proponowanych rad programowych (lub rad artystycznych) miał nato-
miast mieć charakter gatunkowy. Rady tego typu miały czuwać nad pozio-
mem poszczególnych gatunków oraz kierunków działalności programowej na 
przykład muzyki poważnej czy audycji dla dzieci. Miały być umiejscowione 
jako odrębne ciała lub funkcjonować przy ogólnoantenowych radach progra-
mowych486. Zadanie rad programowych miało polegać także na partycypacji 
w kształtowaniu polityki programowej oraz ocenie jej realizacji. Rada miała 

483 Tamże, art. 11–13, 
484 Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewi-

zja”, Dz.U. 1960 nr 54 poz. 307, art. 4 pkt 2.
485 Główne założenia…, s. 29 i nast.
486 Tamże.
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bowiem periodycznie (co najmniej raz do roku) dokonywać całościowej oceny 
działalności programowej PRiTV, i na tej podstawie, biorąc pod uwagę rów-
nież bieżącą sytuację w kraju i na świecie, określać główne zadania progra-
mowe na najbliższy okres487. Wydaje się zatem, że – przynajmniej teoretycz-
nie – w przypadku braku nacisków politycznych zaproponowana koncepcja 
dawała radzie programowej narzędzia umożliwiające jej wpływ na politykę 
programową, a powołanie rad programowych, zarówno o charakterze spe-
cjalistycznym, jak i gatunkowym dawało szanse na stworzenie standardów 
dotyczących jakości oraz zawartości prezentowanych treści. Poza komitetem 
rozwiązania dotyczące rad programowych proponowane były w projektach 
ustaw o radiofonii i telewizji zgłaszanych do laski marszałkowskiej na ple-
narnym posiedzeniu sejmu w dniach 8–10 listopada 1990 roku. Przykładem 
jest tu poselski projekt ustawy o komitecie do spraw radia i telewizji PRiTV. 
Zakładał on utworzenie, przy komitecie, rady programowej i rady naukowo-
-technicznej jako organów doradczo-opiniujących488.

Ostatecznie pozycja i kształt rad programowych zostały określone w Usta-
wie o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1993 roku w art. 30 pkt 4489. 
Ustawodawca przyjął koncepcję utrzymania rad programowych jako organu 
opiniodawczo-doradczego zarządu w sprawach programowych. W kwestii 
składu rady programowe miały reprezentować ugrupowania parlamentarne 
oraz społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową 
spółki. Na poziomie regionalnym rady programowe oddziału miały być 
organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki. 
Zasady powołania i funkcjonowania rady programowej miały zostać okreś-
lone przez statuty spółek Telewizja Polska Spółka Akcyjna i Polskie Radio 
Spółka Akcyjna.

Zaproponowane rozwiązanie od początku wzbudzało sporo kontro-
wersji. Przede wszystkim, jak podkreśla Zbigniew Kosiorowski, w prak-
tyce stosowania prawa handlowego, w tym także polskiego kodeksu hand-
lowego, trudno znaleźć przykłady tworzenia w spółkach kapitałowych 
tak niedookreślonych bytów jak „organy opiniotwórczo-doradcze”. Autor 
dostrzega, że analiza prawnicza przez organ każe uznać, określoną prawem, 
formę organizacyjną, wyróżniającą zaś cechą organu jest przyznanie mu 
przez prawo dookreślonych kompetencji i odpowiedzialności za sprawy 
spółki w podziale organów spółki akcyjnej na: stanowiące, nadzorcze 

487 Tamże.
488 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 61 i nast.
489 Art. 30 §4 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34.
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i wykonawcze. Trudno więc zdaniem autora znaleźć miejsce na taki organ 
jak rada programowa490.

Zdaniem Stanisława Piątka rada programowa nie naruszała układu orga-
nów spółki, a status TVP SA miał wykazać, kiedy zasięganie opinii rady 
mogło mieć charakter fakultatywny, a kiedy obligatoryjny. Statut jednak tego 
nie wykazał. Ustawa i statut stworzyły zatem organ opiniodawczo-doradczy, 
który miał szerokie uprawnienia do oceny, mógł poprzez krytykę i zawarte 
w opiniach oceny wpływać bezpośrednio na rezultaty fi nansowo-ekonomicz-
nej działalności spółki, na wartość produktu spółki, czyli programu, ale nie 
ponosił żadnej odpowiedzialności za skutki swojego działania491.

Taki stan prawny obowiązywał do wejścia w życie Ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji492. Jędrzej Skrzypczak 
zaznacza, że prezydent RP wniósł do Trybunału Konstytucyjnego o stwier-
dzenie niezgodności niektórych przepisów tego aktu normatywnego z Kon-
stytucją, zarzucając, że:

(…) nie określono (…) w sposób czytelny charakteru, ustroju i pozycji tych rad 
w stosunku do organów spółek. Wykreowano więc organ, którego ustroju i cha-
rakteru nie da się ustalić. Ponadto, w art. 28a w ust. 2 stwierdzono, że członko-
wie rad reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnoś-
cią programową, co prowadzi do refl eksji, że rady stały się stróżami interesu 
społecznego w publicznej radiofonii i telewizji, to zaś pozostaje w sprzeczności 
z przepisami konstytucyjnymi, które rolę stróża wyznaczyły Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji493.

Orzeczeniem z dnia 28 listopada 1995 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że zaskarżone przepisy są zgodne z ustawą zasadniczą.

Wspomniana nowelizacja ustawy z 1995 roku wprowadziła rozwinię-
cie pierwotnych uregulowań. Ustawodawca wprowadził art. 28a, który jed-
nocześnie uchylił art. 28 pkt 7 pierwotnego tekstu ustawy494. Utrzymane 
zostały wcześniejsze rozwiązania, w myśl których zasady powoływania 
i formę funkcjonowania rad programowych określają statuty spółek, a ich 

490 Por. Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 61 i nast.
491 Tamże.
492 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw, Dz.U. 1995 nr 142 poz. 701.
493 J. Skrzypczak, Pozycja i kompetencje rady programowej w spółce publicznej radiofonii i telewizji, 

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 8 i nast.
494 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 375.
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utworzenie ma charakter obligatoryjny. Podobnie nie zmienił się charakter 
rad programowych jako organów opiniodawczo-doradczych. Wydaje się, że 
nowelizacja naprawia wcześniejszy błąd ustawodawcy, polegający na tym, co 
wyjaśnia Jacek Sobczak, że pierwotne umiejscowienie rad programowych 
powodowało, że nie były one – zarówno w świetle kodeksu handlowego, jak 
i ustawy o radiofonii i telewizji – organami spółki495. Rada programowa nie 
wchodzi w skład struktury organizacyjnej władz spółki jako jej organ sta-
tutowy. W świetle nowelizacji rada programowa stała się bytem wkompo-
nowanym w strukturę spółki prawa handlowego, ale już nie jako jej organ 
czy też pseudoorgan, a prawny reprezentant społecznych interesów i ocze-
kiwań związanych z działalnością programową spółki. Rada programowa 
przestała być organem opiniotwórczo-doradczym Zarządu, a jej uchwały 
stały się przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej496. W regulami-
nie rady programowej Spółki TVP SA497 jej pozycja jest natomiast określona 
jako ustawowy i statutowy organ opiniodawczo-doradczy Spółki TVP SA 
w sprawach programowych498. Dodatkowo nowelizacja poszerzyła kompe-
tencje rady programowej o prawo oceny poziomu nie tylko programu bieżą-
cego, ale i programów ramowych499.

W kwestii sposobu wypełniania przez radę programową nałożonych na 
nią zadań ustawodawca założył, że uchwały rady programowej nie mogą 
wywołać żadnych skutków prawnych wobec podmiotów innych niż rada 
nadzorcza. Co należy podkreślić, z prawnego punktu widzenia uchwały te 
są jedynie opiniami dla rad nadzorczych, które mają obowiązek je rozpatrzyć 
te opinie, a następnie przyjąć bądź odrzucić500.

Ustawa nie określa jednak, czy korzystanie z opinii rady programowej 
będzie obowiązkiem czy też prawem zarządu. Postępowanie przez zarząd 
wbrew wskazaniom rady programowej nie może jednak, zdaniem Jacka Sob-
czaka, wobec opiniotwórczego charakteru tego organu, rodzić dla zarządu 
spółki bezpośrednio żadnych negatywnych skutków. Fakt ten może stać się 
jednak podstawą oceny funkcjonowania zarządu przez walne zgromadzenie 

495 Tamże, s. 381.
496 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 61 i nast.
497 Na podstawie art. 28a Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 

34 ze zm.) oraz § 29 ust. 8 Statutu Spółki Telewizja Polska SA z dnia 31 grudnia 1993 r. został 
uchwalony Regulamin Rady Programowej TVP SA.

498 Art. 1 Regulaminu Rady Programowej TVP SA.
499 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 61 i nast.
500 C. Banasiński, R. Rittler, M. Kolasiński, Prawo radiofonii…, s. 113.
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lub radę nadzorczą501. Rada programowa może formułować opinie i postulaty 
na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy. Ponadto również rada nadzorcza 
może wystąpić do zarządu o przedstawienie radzie programowej określonej 
sprawy do zaopiniowania502. Ustawodawca wyposażył także radę w prawo 
do zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego spo-
łecznych skutków, a zarząd spółki do zapewnienia członkom rady programo-
wej organizacyjnych i fi nansowych warunków dokonywania ocen poziomu 
i jakości wyemitowanego programu, jak również badania jego odbioru503.

Regulamin rady programowej wskazuje natomiast, że rada wyraża swoje 
stanowisko nie tylko w formie uchwał, ale również w sposób mniej formalny, 
czyli w formie opinii i oświadczeń. Adresatem uchwał rady programowej jest 
rada nadzorcza, ale mogą być również „inne właściwe organy spółki”. Opinie 
i oświadczenia rady kierowane są natomiast do „właściwych organów spółki”504.

Kompetencje rady programowej ograniczone zostały –  jak stwierdza 
J. Sobczak – wyłącznie do spraw programowych, a więc do doboru poszcze-
gólnych audycji, proporcji między nimi, ogólnych założeń działalności radia 
i telewizji505. Artykuł 28a pkt 3 stanowi, że: „rada programowa podejmuje 
uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz pro-
gramów ramowych (…)”506. Tym samym rada nie ma podstaw do wypowia-
dania się w sprawach kadrowych, technicznych, gospodarczych czy praw-
nych507. W tym obszarze regulamin rady programowej TVP stanowi, że do jej 
kompetencji należy przedstawienie uchwał, opinii i oświadczeń w sprawach 
dotyczących działalności programowej spółki oraz uchwalanie planów pracy 
rady. Regulamin wskazuje, że rada programowa rozpatruje sprawy wniesione 
zarówno przez zarząd, jak i przez radę nadzorczą. W obszarze oceny pro-
gramowej kompetencje rady obejmują podejmowanie uchwał zawierających 
oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, 
w szczególności wyraża opinię w sprawie realizacji w programach telewizji 
publicznej, zasad określonych w art. 21 pkt 1a ustawy508.

501 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 381.
502 Przyszłość…, s.14.
503 Art. 28a pkt 5 u.r.t., Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226.
504 Art. 12 pkt 1–5 Regulaminu Rady Programowej TVP SA.
505 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 381.
506 Art. 28a pkt 3 u.r.t., Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34. ze zm. TZN. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226.

507 J. Sobczak, Radiofonia…, s. 381.
508 Art. 5 pkt 2 i 3 Regulaminu Rady Programowej TVP SA.
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Ponadto ustawa stanowi, że rady programowe publicznej radiofonii i tele-
wizji powoływane są na czteroletnie kadencje i liczą 15 członków509. Spore 
trudności interpretacyjne rodzi jednak, jak podkreśla Jacek Sobczak, ogólne 
sformułowanie w ustawie wytycznych w kwestii składu rad programowych. 
Spośród 15-osobowego składu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powo-
łuje dziesięciu członków rady reprezentujących ugrupowania parlamentarne, 
a pozostałych pięciu powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem 
i doświadczeniem w sferze kultury i mediów510. W tym, że rady programowe 
powinny reprezentować ugrupowania parlamentarne, Jacek Sobczak upa-
truje kilka dyskusyjnych kwestii. Po pierwsze, z obowiązku reprezentacji 
ugrupowań politycznych można wysnuć wniosek, że skład rad programo-
wych powinien się zmieniać wraz ze zmianami w składzie Sejmu i Senatu, 
a więc na przykład każdorazowo po wyborach. Po drugie, otwarte pozo-
stają kwestia parytetu w radach programowych i pytanie, jaki powinien 
być stosunek mandatów zdobytych przez partie i ugrupowania polityczne 
w Sejmie i Senacie do liczby miejsc w radach programowych511. Obecność 
przedstawicieli ugrupowań politycznych w dwóch trzecich składu rad pro-
gramowych zniweczył nadzieje, że rady będą wolne od uwarunkowań poli-
tycznych. Za J. Sobczakiem należy stwierdzić, że oczekiwanym rozwiąza-
niem byłoby stworzenie ciała, które byłoby rzeczywistym reprezentantem 
odbiorców, a więc składającego się z przedstawicieli środowisk twórczych, 
świata nauki, stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, narodowościowych 
i religijnych512. W przyjętej nowelizacji ustawodawca wskazuje, że „uchwały 
w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień 
rady nadzorczej”513. Może to oznaczać, zupełnie hipotetycznie, że uchwały 
dotyczące spraw programowych mogą być podejmowane tylko przez przed-
stawicieli ugrupowań politycznych, których liczba wystarcza do spełnienia 
warunków ilościowych stawianych przez ustawodawcę. Wątpliwości co do 
tego zapisu wyrazili również autorzy ekspertyzy przygotowanej na zlecenie 
Senatu RP514. Nie ma bowiem w opinii autorów informacji o tym, jak prze-
pis ten jest realizowany i czy rozwiązanie to zasadniczo wzmocniło system 

509 Art. 28a.1, Art. 28a.2 u. o r.t., Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226.
510 Art. 28a.1, u. o r.t., Dz.U. 2011 nr 43 poz. 226.
511 Szerzej na ten temat zob. J. Sobczak, Radiofonia…, s. 382.
512 Tamże, s. 375.
513 Art. 28a pkt 3 u.r.t., Dz.U. z 2011 nr 43 poz. 226.
514 Model nadzoru nad działalnością Telewizji Polskiej S.A., Opinie i Ekspertyzy OE-134, Biuro Ana-

liz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, czerwiec 2010, s. 12 i nast.
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nadzoru nad działalnością programową zarządów spółek radiofonii i tele-
wizji publicznej.

Co więcej, jak podkreśla J. Sobczak, poważne trudności może rodzić speł-
nienie przez rady programowe wymogu „reprezentowania społecznych inte-
resów i oczekiwań związanych z działalnością programową spółki”515. W opi-
nii autora poznanie tych interesów i oczekiwań w praktyce może okazać się 
niesłychanie trudne. Ponadto ustawodawca nie sprecyzował, czy członkowie 
rad programowych powinni starać się reprezentować wszelkie społeczne 
interesy, czy też tylko wybrane. Problematyczny pozostaje również sposób 
wyboru społecznych interesów, które miałaby reprezentować rada516.

Przyjęte przez ustawodawcę rozstrzygnięcia dotyczące rad programo-
wych oraz związane z nimi kontrowersje oraz możliwe interpretacje zapi-
sów ustawy spowodowały, że rady programowe stały się ciałami fasadowymi, 
pozbawionymi rzeczywistego wpływu na kształt i jakość programu nadaw-
ców publicznych.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy obrazuje chociażby podsumowanie 
prac rady programowej TVP w latach 2006–2010517. W dokumencie czy-
tamy, że:

Rada Programowa w czteroletniej kadencji zajmowała się oceną programów 
ramowych oraz bieżących, gdy występowały wyraziste naruszenia standardów, 
oceniała program w czasie kampanii wyborczych, przekazywała radzie nad-
zorczej i zarządowi TVP swoje stanowisko w sprawach aktualnie dla programu 
TVP istotnych (sygnalizowała zagrożenia)518.

Rada programowa podsumowuje ponadto, że w  trakcie jej kaden-
cji – pomimo pięciokrotnej zmiany prezesów i składów zarządów – od każ-
dego zarządu domagała się założeń programowych, przedstawienia instru-
mentów podnoszących jakość oferty i  dbałość o  zachowanie wysokich 
standardów dziennikarskich.

W obszarze struktury gatunkowej programu rada programowa TVP 
kadencji 2006–2010 systematycznie sygnalizowała zanikanie różnicy między 
TVP a stacjami komercyjnymi, czyli zaburzenie proporcji między audycjami 

515 Art. 28a pkt 2, u. o r.t., Dz.U. z 2011 nr 43 poz. 226.
516 Szerzej na ten temat zob. J. Sobczak, Radiofonia…, s. 382.
517 Uchwała nr 10/2010 Rady Programowej TVP S.A. w sprawie podsumowania prac Rady Progra-

mowej w latach 2006–2010.
518 Tamże.
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realizującymi zadania publiczne a zarabiającymi na misję, co wpływało na 
tabloidyzację oferty TVP. Ponadto zwracała uwagę na niedosyt audycji edu-
kacyjnych i kształtujących postawy aktywne, prospołeczne, obywatelskie.  
W obszarze jakości programu rada wskazywała na brak obiektywizmu, jed-
nostronność, tendencje do nadmiernego ulegania naciskom politycznym.  
W obszarze proceduralnym natomiast – zauważała brak transparentnych 
procedur, zwłaszcza dających nowym polskim autorom szansę na poszuki-
wanie ambitnych, oryginalnych formatów. W obszarze produkcyjnym rada 
podnosiła problem zanikania produkcji własnej w TVP. W jej opinii w ofercie 
programowej przeważały formaty licencyjne i produkcja zewnętrzna. W spra-
wozdawczości do KRRiT to zjawisko nie było eksponowane. Według niej nie 
było środków i woli na promowanie pomysłowości i innowacyjności twórczo-
ści oryginalnej TVP. Odbiorca otrzymywał banalny produkt wzorowany na 
formatach komercyjnych. W obszarze planowania strategicznego rada pro-
gramowa wzięła udział w dyskusji o reformie TVP i nowej ustawie medialnej. 
Jednym z analizowanych elementów była propozycja zastosowania licencji 
programowej z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów oceny audy-
cji. W dyskusji wskazano również na potrzebę jasnego zdefi niowania – w pla-
nowanej nowelizacji ustawy medialnej – misji nadawców publicznych519.

Wydaje się jednak, że propozycje rady programowej nie zostały uwzględ-
nione w szerszej debacie. Jak czytamy w sprawozdaniu, „(…) w zasadzie nasze 
opinie i propozycje pozostawały bez echa. Zarząd i Rada Nadzorcza nie tylko 
nie uwzględniały naszych sugestii, ale najczęściej nie reagowały na nie”520.

Rada programowa TVP w kadencji w latach 2006–2010 sformułowała 
ponadto wnioski i rekomendacje dla telewizyjnego nadawcy publicznego:

TVP, jeśli ma przetrwać, musi podnieść jakość oferty programowej.
 TVP musi zdobyć się na odwagę przerwania pościgu za komercją.
 TVP musi być znakiem jakości – zyskać opinię stacji wyróżniającej się rze-
telnymi, sprawdzonymi informacjami, publicystyką, która inspiruje ogólno-
polską debatę publiczną, kulturą przekazu.
 TVP, w odróżnieniu od komercji, winna pokazywać całą złożoność świata, 
tak w dziedzinie polityki, gospodarki, jak kultury i nauki.
 TVP, w odróżnieniu od komercji, musi w swojej ofercie pamiętać o całym 
przekroju społecznym: dzieciach, młodzieży, mieszkańcach wsi i małych mia-
steczek, ludziach starych i niepełnosprawnych.

519 Tamże.
520 Tamże.
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 TVP winna tworzyć nowe standardy, przeciwstawić się współczesnemu, 
agresywnemu, plotkarskiemu dziennikarstwu, które nie pokazuje rzeczywi-
stości, lecz ją deformuje, zaciemnia incydentami bez znaczenia, tworzy wirtu-
alny świat faktów medialnych biorących udział w grze politycznej, a całkowicie 
oddalonym od codziennej rzeczywistości Polaka.
 TVP powinno ograniczyć zakupy formatów zagranicznych, otworzyć się na 
autorów polskich. Formaty edukacyjne, ambitne, sięgające do polskich doświad-
czeń, głębszej wiedzy, artystyczne i nowatorskie mogą w tej sytuacji okazać się 
prawdziwymi hitami.
 Ostatnia nowelizacja ustawy o radiofonii i TV otwiera szczelinę do zmiany 
tej sytuacji. Od KRRiT będzie zależało, czy wykorzysta ten instrument do egze-
kwowania jakości programu TVP. Jeśli przy podziale środków uwzględni treść 
uchwał rady programowej kierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpo-
wiedzi tych ciał na nie, istnieje szansa by rada programowa TVP stała się part-
nerem zarządu pomocnym w podniesieniu jakości całej oferty programowej521.

Podobnie w podsumowaniu prac rady programowej w latach 2010–2014522 
znalazły się wskazówki dotyczące przyszłości i kierunków rozwoju telewi-
zji publicznej. Rada uznała, że media publiczne powinny być mniej uzależ-
nione lub całkiem niezależne od presji reklamodawców, nie powinny kon-
kurować słupkami oglądalności ze stacjami komercyjnymi, nie powinny też 
należeć do właścicieli, którzy za ich pośrednictwem realizują swoje interesy 
polityczne i gospodarcze. Mają nie tylko podążać za powszechnym, maso-
wym odbiorcą, ale i kształtować jego wiedzę, gusty i poglądy. To jest misja 
mediów publicznych. Telewizja publiczna kształtująca postawy obywatelskie 
i poziom zaufania społecznego wydaje się instytucją o tak istotnym znaczeniu 
dla państwa polskiego, że uprawnione jest myślenie o stworzeniu odrębnej 
ustawy o radiofonii i telewizji publicznej. Rada programowa podziela niepokój 
o przyszłość mediów publicznych, przede wszystkim o przyszłość TVP SA, 
wyrażany przez różne środowiska zawodowe i polityczne, a także przez Kra-
jową Radę Radiofonii i Telewizji. Media publiczne powinny szybko uzyskać 
stabilne fi nansowanie ze środków publicznych. Obecnie, kiedy media pub-
liczne i komercyjne są regulowane przez tę samą ustawę o radiofonii i telewizji, 
splot sprzecznych interesów między mediami komercyjnymi a publicznymi 
zawartych w jednej ustawie powoduje, że każda jej zmiana mobilizuje do 

521 Tamże.
522 Uchwała nr 9/2014 Rady Programowej TVP S.A. w sprawie podsumowania prac Rady Progra-

mowej w latach 2010–2014.
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aktywności „za” i „przeciw” tym zmianom wszystkie środowiska: medialne 
(rozumiane jako właściciele mediów i ich dziennikarze) oraz polityczne, 
w wyniku czego proces zmian jest bardzo powolny, a w rzeczywistości wręcz 
niemożliwy. Przygotowanie ustawy o mediach publicznych staje się sprawą 
fundamentalną. Konieczna jest odrębna, nowa ustawa o telewizji publicznej 
jako państwowej instytucji kultury523.

Pomimo że uwagi oraz spostrzeżenia rad dotyczące nieprawidłowości 
funkcjonowania TVP w zakresie polityki i kształtowania oferty programo-
wej, jak również przedstawiane przez nie propozycje zmian mających na celu 
poprawę tego stanu rzeczy, spotykały się z brakiem zainteresowania, a co za 
tym idzie, z brakiem reakcji organów TVP. Rada programowa, ze względu 
na brak wyposażenia jej przez ustawodawcę w narzędzia do prawdziwego 
wpływu na kształt oferty programowej, stała się jedynie gremium wyraża-
jącym opinie na własny de facto użytek. W rezultacie rodziło to wiele fru-
stracji osób będących członkami rady.

Przykładem może być tutaj chociażby rezygnacja Jakuba Wygnańskiego, 
przewodniczącego rady programowej TVP, z piastowanego stanowiska 
w sierpniu 2013 roku. Wyjaśniając przyczyny swojego odejścia, wskazał on 
na kilka kwestii, które charakteryzowały rolę i znaczenie rady programowej 
w 2013 roku524. Zarzuty dotyczyły głównie właśnie braku formalnego umo-
cowania rady. Jej słabe umocowanie, struktura, ale przede wszystkim spo-
sób, w jaki była w praktyce traktowana (czy raczej ignorowana) przez władze 
TVP, podważał sens jej istnienia i powodował, że jej prace były w struktu-
rach TVP w przeważającej większości marnotrawione. Kolejnym elemen-
tem, który zadecydował o decyzji przewodniczącego, był brak dostępu do 
informacji umożliwiający wypełnienie przez radę jej zadań. Rada z reguły 
o planach programowych TVP (w szczególności wyrażonych w postaci tzw. 
ramówek) dowiadywała się już po tym, gdy zostały one zatwierdzone (a nawet 
publicznie ogłoszone) przez władze TVP525. Podobna sytuacja wystąpiła pod-
czas prezentacji ramówek w kolejnych latach. W 2014 roku rada programowa 
TVP otrzymała ramówkę w terminie, który uniemożliwiał jej na przyjęcie 
stanowiska na jej temat przed emisją zaplanowanych pozycji programowych 

523 Tamże.
524 Na podstawie listu Jakuba Wygnańskiego, członka rady programowej TVP z ramienia KRRiT 

do Jana Dworaka, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z 16 sierpnia 2013 
roku, http://www.tvp.pl/centrum-informacji/o-nas/rada-programowa-tvp-sa/aktualnosci/
rezygnacja-jj-wygnanskiego-z-czlonkostwa-w-radzie-programowej-tvp-sa/15780386 (dostęp: 
10.08.2015).

525 Tamże.
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na antenie. Ówczesna Przewodnicząca Rady, Iwona Śledzińska-Katarasińska 
podkreślała, że taki stan rzeczy powtarza się de facto notorycznie. Wyraziła 
również nadzieję, że „telewizja uwzględni nasze uwagi, planując programy 
na lato lub jesień”526.

Problem w relacji rada programowa–TVP kształtował się również w zakre-
sie umożliwiania radzie wykonywania jej zadań. Przykładem jest tutaj sytu-
acja opisana w uchwale rady programowej w 2013 roku, z której wynika, że: 
„Uchwała Nr 174 /2013 Zarządu Spółki TVP S.A. z 16 kwietnia 2013 roku 
stanowi, że projekty planów przesyłane do KRRiT powinny być zaopinio-
wane przez Radę Programową”527. Rada wyraziła zdziwienie, w jakim trybie 
miała zaopiniować projekty planów, skoro otrzymała je tego samego dnia, 
co KRRiT, to jest 16 kwietnia 2013 roku.

Następnym zarzut dotyczył braku merytorycznej współpracy. Rada pro-
gramowa jako ciało doradcze nie była brana pod uwagę w dyskusji nad gene-
ralnymi założeniami programowymi dotyczącymi: pasm, proporcji progra-
mów, pomysłów programowych i organizacyjnych, a także w dyskusji nad 
programową strategią wizji i misji telewizji publicznej. Podczas przewodni-
czenia radzie przez Jakuba Wygnańskiego nie udało się ani razu doprowa-
dzić do rzeczowej dyskusji na powyższe tematy z gronem realnych decyden-
tów TVP, również Zarząd TVP nigdy nie zwrócił się do rady programowej 
z żadną prośbą czy wnioskiem, z którego mogłoby wynikać, że istotnie chce 
skorzystać z jej opinii. Ponadto rada programowa nie była w żadnej mierze 
uczestnikiem dyskusji nad prowadzonymi w ówczesnym czasie licznymi 
i głębokimi zmianami organizacyjnymi i strukturalnymi, z których wyło-
nić się mógł nowy model funkcjonowania TVP528.

Wskazane niedoskonałości w dotychczasowym kształcie rad programo-
wych TVP oraz kontrowersje związane z ich formalnym umiejscowieniem 
stały się przyczynkiem do próby znowelizowania przepisów ustawy o radio-
fonii i telewizji w tym zakresie.

W przypadku kształtowania składu i kompetencji rad programowych 
spółek publicznej radiofonii i telewizji projektowana ustawa jednoznacznie 
przesądzała o charakterze prawnym tych rad poprzez wskazanie, że są one 

526 E. Rutkowska, Rada programowa TVP ma uwagi do wiosennej ramówki, „Press”, http://www.
press.pl/newsy/telewizja/pokaz/44381,Rada-programowa-TVP-ma-uwagi-do-wiosennej-ramowki 
(dostęp: 10.08.2015).

527 Uchwała nr 3/2013 rady programowej TVP S.A. w sprawie oceny planów fi nansowo-programowych 
TVP S.A.

528 Na podstawie listu Jakuba Wygnańskiego…
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organami opinio-doradczymi529. W art. 28a pkt 1 projektu ustawy zostało 
bowiem wskazane, że „organem opiniodawczo-doradczym jednostki publicz-
nej radiofonii i telewizji w sprawach programowych jest rada programowa”530. 
Zaproponowane rozwiązanie zbliżone było do usytuowania rady programo-
wej w jej regulaminie organizacyjnym, w którym rada określana jest jako 
„ustawowy i statutowy organ opiniodawczo-doradczy Spółki TVP SA w spra-
wach programowych”.

Nowelizacja rozszerzała również kompetencje rad programowych. Obo-
wiązująca ustawa531 określa zakres kompetencji rady w obszarze uchwał 
związanych z oceną poziomu i jakości programu bieżącego oraz progra-
mów ramowych. Takie rozwiązanie wzbudzało wiele kontrowersji i trud-
ności w rzeczywistym pełnieniu przez radę założonych przez ustawodawcę 
funkcji i zadań. Nowe kompetencje, ujęte w projekcie ustawy, miały zapewnić 
im realny wpływ na kształt programów nadawców publicznych. Wiązało się 
to z faktem, że rady programowe miały mieć prawo podejmowania uchwał 
oceniających poziom i jakość programu bieżącego, ale – co istotne – również, 
a właściwie przede wszystkim, projektów programów ramowych, oraz uchwał 
opiniujących projekty planów fi nansowo-programowych i projekty sprawo-
zdań rocznych z wykonania planów fi nansowo-programowych. Wydaje się 
zatem, że ustawodawca tym samym dążył do wyeliminowania dotychczaso-
wej praktyki, w której rady programowe otrzymywały do zaopiniowania na 
przykład układy ramowe w chwili ich emisji na antenie. Obowiązujące prze-
pisy nie precyzowały natomiast, ile dni wcześniej rada programowa miała 
otrzymywać materiały do zaopiniowania. Artykuł 28a pkt 3 projektu ustawy 
stanowił jedynie, że rada programowa ma to robić. Można założyć, że dopeł-
nieniem intencji ustawodawcy mogłaby być tu dobra praktyka przekazywa-
nia do rad programowych dokumentów programowych z wyprzedzeniem 
umożliwiającym radzie dokonanie ich analizy i zaopiniowanie.

Należy zwrócić uwagę, że w proponowanej noweli w sprawach progra-
mowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu rady, miały być przedmiotem obrad i posiedzeń zarządu oraz rad 

529 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy Prawo tele-
komunikacyjne z dnia 6 marca 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12269051/12274924/
12274925/dokument163008.pdf (dostęp: 10.08.2015).

530 Art. 28a pkt 1 projektu Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz Ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne z dnia 6 marca 2015 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12269051/122749
24/12274925/dokument163008.pdf (dostęp: 10.08.2015).

531 Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34. ze zm.
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nadzorczych532. Ustawa wskazywała jedynie na radę nadzorczą jako organ, 
którego przedmiotem obrad i postanowień są uchwały rady programowej. 
Rada w regulaminie rozszerzyła katalog adresatów swoich uchwał o „inne 
właściwe organy Spółki”533. Z uwagi jednak na nadrzędność ustawy wzglę-
dem regulaminu zapis regulaminu nie rozszerzał skutecznie katalogu orga-
nów TVP, które zobligowane by były wprowadzeniem do przedmiotu obrad 
i posiedzeń uchwał rady programowej.

Nowelizacja znacząco zmieniała sposób procedury kształtowania składów 
osobowych rad programowych. W uzasadnieniu do nowelizacji czytamy:

(…) celem nowej regulacji jest zapewnienie większej kontroli społecznej nad 
jednostkami publicznej radiofonii i telewizji. Rady programowe składające 
się w większości z przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyposażone 
w dodatkowe kompetencje winny uzyskać większy, realny wpływ na funkcjo-
nowanie nadawców publicznych”534.

A zatem, zgodnie z projektowaną ustawą, wszystkie kluby parlamentarne 
miały rekomendować po jednym kandydacie do rad programowych Telewi-
zji Polskiej SA oraz Polskiego Radia SA. Pozostali członkowie rad progra-
mowych w tych spółkach, a także wszyscy członkowie rad programowych 
spółek publicznej radiofonii i telewizji535 mieli być wybierani spośród grona 

532 Art. 28a pkt 6 projektu Ustawy o zmianie ustawy…
533 §12.3 Regulaminu Rady Programowej TVP S.A.
534 Uzasadnienie projektu ustawy…
535 Status nadawców publicznych został określony w art. 26 oraz w art. 30 ustawy z dnia 29 grudnia 

1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 roku nr 253 poz. 2531 z późn. zmianami). Zgod-
nie z art. 64 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji na ministra Skarbu Państwa został nałożony 
obowiązek zawiązania: 1) spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 
i oddziałami terenowymi; 2) spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie; 
3) spółek radiofonii regionalnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowi-
cach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Telewizję publiczną, w myśl art. 26 
ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” zawiązana 
w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I i II, TV Polonia oraz 
regionalnych programów telewizyjnych. Zgodnie z art. 30 ust.1 tworzenie i rozpowszechnianie 
regionalnych programów telewizji publicznej należy do terenowych oddziałów spółki „Telewi-
zja Polska – Spółka Akcyjna”. Oddziały terenowe Telewizji Polskiej S.A. mają swoje siedziby
w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Kra-
kowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wroc-
ławiu. Radiofonię publiczną, w myśl art. 26 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji tworzy spółka 
„Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólno-
krajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą oraz spółki zawiązane 
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osób rekomendowanych przez organizacje społeczne w rozumieniu przepi-
sów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego536. W przypadku rad 
programowych w oddziałach regionalnych Telewizji Polskiej SA ustawo-
dawca wskazał w projekcie, że organem opiniodawczo-doradczym dyrektora 
oddziału spółki jest rada programowa oddziału, którą – czego nie było w obo-
wiązującej wówczas ustawie – powołuje Krajowa Rada537. KRRiT, tworząc 
rady programowe oddziałów rozpowszechniających programy zawierające 
audycje w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regio-
nalnym, miała brać pod uwagę kandydatów zgłaszanych przez organizacje 
społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posłu-
gujących się językiem regionalnym. Zapis ten miała zapewnić, by nadawcy 
regionalni w większym stopniu realizowali ofertę programową dla mniej-
szości narodowych i etnicznych oraz dla osób posługujących się językiem 
regionalnym. KRRiT nie powinna być jednak związana wnioskami zgłasza-
nymi przez organizacje społeczne. Taki zapis, jak wskazuje uzasadnienie pro-
jektu nowelizacji, wynikał z faktu, że nałożenie na Krajową Radę obowiązku 
uwzględniania wszystkich wniosków mogło skutkować brakiem możliwości 
oceny kompetencji merytorycznej kandydatów do rad programowych, a co 
za tym idzie, uczestnictwem w pracach tych rad osób nieposiadających kom-
petencji. Ponadto, przy większej liczbie organizacji społecznych mniejszo-
ści narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem 
regionalnym, mogłoby dojść do sytuacji, w której wobec braku możliwości 
odmówienia powołania ich przedstawicieli w niektórych radach programo-
wych byłaby nadmierna reprezentacja tego typu organizacji538. W propono-
wanej nowelizacji bez zmian pozostał natomiast czteroletni okres, na jaki 
powoływani mieli być członkowie rad programowych, jak również utrzy-
many został zapis, że za swoją pracę otrzymują oni dietę wypłacaną przez 
spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę539. Ustawodawca nie usu-
nął jednak, co podkreśla J. Sobczak, nadal nieprecyzyjnego sformułowania 
i, w praktyce, trudnego do zrealizowania wymogu reprezentowania przez 

w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, zwane w ustawie 
spółkami radiofonii regionalnej. W myśl art. 64 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji siedzibą 
spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” jest Warszawa. Jako siedziby spółek radiofonii regio-
nalnej wskazano: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, 
Łódź, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław i Zieloną Górę.

536 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. 2013 poz. 267 oraz Dz.U. 2014 poz. 183.
537 Art. 30 pkt 4 projektu ustawy o zmianie…
538 Uzasadnienie projektu ustawy… 
539 Art. 28a pkt 5 i pkt 7 projektu ustawy o zmianie ustawy…
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rady programowe „społecznych interesów i oczekiwań związanych z dzia-
łalnością programową spółki”.

Ze względu na zmiany, jakie zaszły w Polsce na scenie politycznej, pro-
ponowana nowelizacja ustawy nie weszła w życie. W rezultacie pozycja rad 
programowych w strukturze TVP nadal pozostaje niedookreślona, a jej rola 
w kształtowaniu oferty programowej i polityki programowej nadawcy pub-
licznego jest iluzoryczna.

Należy jeszcze zauważyć, że w 2004 roku, w ramach przygotowywanych 
założeń do nowej ustawy medialnej, zaproponowana została koncepcja zupeł-
nie zmieniająca dotychczasowe umiejscowienie rad programowych w struk-
turze rynku. Jak bowiem zaznaczyli autorzy omawianego projektu, dotych-
czasowa praktyka działania rad programowych wykazała ich niezdolność 
w obecnym stanie prawnym do odegrania jakiejkolwiek roli w określaniu 
strategii i polityki programowej spółek publicznej radiofonii i telewizji, bądź 
też do korygowania ewentualnych błędów w tym zakresie. Wzmacnianie 
ich roli i nadawanie im jakichkolwiek kompetencji stanowiących rodziłoby 
natomiast swoistą dwuwładzę lub możliwość konfl iktu z radą nadzorczą, 
przy braku odpowiedzialności rady programowej za fi nansowe konsekwen-
cje swoich ewentualnych decyzji programowych. Ponadto postulowano, aby 
rada w jej obecnym kształcie została zlikwidowana. Zaproponowano powo-
łanie rady programowej jako ciała doradczego KRRiT w sprawach działal-
ności programowej nadawców publicznych. Rada ta, złożona z osób desyg-
nowanych przez środowiska i stowarzyszenia dziennikarskie i twórcze oraz 
reprezentacje widzów i słuchaczy, miała opiniować projekty licencji progra-
mowych dla poszczególnych nadawców, jak również formułować, na pod-
stawie opracowań przygotowanych przez Departament Programowy Biura 
KRRiT, doroczne oceny wywiązywania się przez nadawców z ich obowiąz-
ków programowych540. Również i to rozwiązanie nie zostało wcielone w życie.

2.4. OFERTA PROGRAMOWA TVP SA

2.4.1. REFORMA

Zmiany systemowe w Polsce po 1989 roku w dziedzinie środków maso-
wego przekazu zniosły dotychczasowy monopol państwa w zakresie two-
rzenia i rozpowszechniania programów. Rozpoczął się proces tworzenia 

540 K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka państwa…, s. 36.
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instytucjonalnych gwarancji wolności komunikowania przez radio i telewizję. 
W czasie jego trwania zaplanowana została gruntowna reforma wewnętrzna 
Polskiej Radiofonii i Telewizji obejmująca wszystkie obszary działania nadaw-
ców, w tym również politykę programową541.

Podjęto więc działania w kierunku rozwiązania Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji co miało umożliwić rozdzielenie działań polegających na wykony-
waniu administracji w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz zadania związa-
nych z tworzeniem i rozpowszechnianiem programów. W tym też obszarze 
swoje pierwsze decyzje podjął premier Tadeusz Mazowiecki. Dokonał zmian 
na kierowniczych stanowiskach w Komitecie ds. Radia i Telewizji, powołu-
jąc na przewodniczącego Andrzeja Drawicza. Nowy przewodniczący zapo-
czątkował szereg reform w komitecie, poprzedzając je szeroką wymianą kadr 
w radiu i telewizji centralnej oraz w ośrodkach i rozgłośniach regionalnych. 
Na jego wniosek premier powołał również nowy skład komitetu, który wraz 
z licznymi ekspertami, politykami i parlamentarzystami podjął się zrefor-
mowania radiofonii i telewizji542. Reforma ta miała natomiast służyć stwo-
rzeniu podwalin dla demokratycznego, pluralistycznego i otwartego systemu 
komunikacji społecznej, który miał realizować zasadę wolności słowa, sprzy-
jać politycznej i społecznej aktywności obywateli, tworzeniu społeczeństwa 
obywatelskiego i demokratyzacji systemu sprawowania władzy, pobudzaniu 
kultury i sztuki543.

Dokumenty przygotowane przez komisję obrazują polską koncepcję 
mediów publicznych końca lat 80., w tym zadań, jakie wypełniać miały media 
publiczne. Zapisano tam, że:

(…) radio i telewizja w Polsce powinny dążyć do pełnego zaspokajania potrzeb 
odbiorców, realizować zasadę wolności słowa, sprzyjać politycznej i społecznej 
aktywności obywateli oraz tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i demokra-
tyzacji systemu sprawowania władzy, pobudzaniu kultury i sztuki. W tym celu 
system radia i telewizji musi mieć charakter otwarty, demokratyczny i plura-
listyczny, tj. każdej liczącej się grupie i sile społecznej tworzyć możliwość upo-
wszechniania swoich poglądów w skali odpowiedniej do zasięgu jej oddziały-
wania w celu pozyskiwania zwolenników oraz wpływania na opinię publiczną, 
jak i na władze544.

541 Główne założenia…, s. 4 i nast.
542 Szerzej na ten temat zob. Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 24 i nast.
543 Główne założenia…, s. 5.
544 Tamże, s. 4 i n.

Swierczynska_2 łamanie.indd   196 2017-05-11   13:15:47



Telewizja programowa w Polsce 197

Ponadto komisja sformułowała rekomendacje dotyczące formuły i struk-
tury oferty programowej TVP. Uznano, że należy: „wypracować nową kom-
plementarną formułę obu programów, pozwalającą im w sumie dostarczyć 
pełną gamę treści i gatunków programowych, w pełni zaspokajającej potrzeby 
widowni”545. Rekomendacja ta miała być realizowana przez wprowadzanie 
w TVP zmian zarówno o charakterze rewolucyjnym, jak i poprzez stop-
niową reorganizację dotychczasowych zasad. Na uwagę zasługuje fakt, że od 
początku swojej działalności anteny TVP kształtowane były w różny sposób, 
co pozwalało na utrzymanie ich odrębności i było poniekąd początkiem ich 
profi lowania. Dzięki takiemu założeniu „Jedynka” i „Dwójka” miały tworzyć 
komplementarną ofertę programową. Program 1 adresowany był bowiem do 
najszerszych kręgów odbiorców, koncentrował się na bieżącej informacji, pub-
licystyce, przy jednoczesnej dbałości o pełnienie funkcji rozrywkowej i relak-
sowej. Zawierał ponadto wiele audycji oświatowych. Program 2 adresowany 
był natomiast do widza bardziej wymagającego, oferował pozycje o głębszych 
walorach poznawczych, kierowany był do poszczególnych grup odbiorców 
wyróżnionych za względu na wiek, zainteresowania itp. Znaczną jego część 
wypełniały materiały zrealizowane przez ośrodki telewizyjne.

W wyniku wprowadzanej reformy, jak również na skutek nakładanych 
na telewizję dodatkowych funkcji, które miała w okresie przemian ustro-
jowych realizować, istniejący w ówczesnym czasie podział zadań między 
dwoma programami TVP zaczął ulegać stopniowemu zakłóceniu. Skutko-
wało to między innymi nakładaniem się funkcji obu programów. Zrodziła 
się więc potrzeba wypracowania nowej, ponownie komplementarnej formuły 
obu programów, która pozwoliłaby dostarczyć pełną gamę treści i gatun-
ków programowych, w pełni zaspokajającej potrzeby widowni jako całości 
oraz występujących w nim grup, wyróżnionych według kryterium miejsca 
zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, przynależności narodowej bądź 
etnicznej itp. Należy zatem zauważyć, że następuje zmiana podstawowego 
celu działalności programowej z dotychczasowej funkcji usługowej telewizji 
na rzecz państwa jako instytucji, w kierunku zaspokajania potrzeb audy-
torium jako całości i występujących w nim grup społecznych, zawodowych 
i lokalnych oraz mniejszości546.

W związku z tymi zadaniami zaistniała konieczność udostępniania anteny, 
w różnych formach, w celu wyrażania i obrony poglądów, opinii i interesów 
obywateli, partii, organizacji oraz grup zawodowych i lokalnych. Wymagało 

545 Tamże, s. 27.
546 Tamże, s. 27 i nast.
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to wypracowania odpowiednich środków i form dziennikarskich, a także 
form społecznego dostępu do programu. Istotna okazała się tu zasada prowa-
dzenia tak zwanej aktywnej polityki pluralizmu, nakładającej na dziennika-
rzy obowiązek docierania do wszystkich liczących się sił i grup społecznych 
celem poznania i uwzględniania ich poglądów w programie. Do obowiąz-
ków nadawców dołączono ponadto zadania polegające na uczestniczeniu 
w przekształceniach systemu gospodarczego kraju, upowszechnianie wiedzy 
o mechanizmach gospodarki rynkowej, upowszechnianie wiedzy o działal-
ności rządu i celach przez niego realizowanych – wszechstronne wyjaśnianie 
i analiza programu rządu, prowadzenie działalności oświatowej i edukacyj-
nej, pełnienie roli kulturotwórczej i sprawowanie mecenatu kulturalnego. 
Na uwagę zasługuje zadanie związane z „zaspokajaniem zapotrzebowania 
wielu widzów na ofertę rozrywkową, pozwalającą rozładować napięcia, nio-
sącą odprężenie i wypoczynek”547. Zapisano, że realizacja wskazanych obo-
wiązków stawia przed obu programami telewizji, a także programami radio-
wymi, ważne zadania, co w efekcie może spowodować czasowe zakłócenie 
proporcji między poszczególnymi gatunkami i formami programowymi na 
rzecz gatunków informacyjnych i publicystycznych548. Prace nad przygoto-
waniem koncepcji reformy telewizji publicznej, podjęte w ramach Komitetu 
do Spraw Radia i Telewizji, trwały do 1994 roku i nie zaowocowały przyję-
ciem i podjęciem realizacji koncepcji takiej reformy.

Jednocześnie, w 1991 roku, sformułowano postulat likwidacji komitetu, 
a zwłaszcza p.j.o. „PRiTV”549. Ostatecznie przewodniczący Komitetu posta-
wił w stan likwidacji państwową jednostkę organizacyjną Polskie Radio 
i Telewizja w lipcu 1991 roku550. Wraz z uchwaleniem Ustawy o radiofonii 
i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 roku likwidacji uległ Komitet do Spraw 
Radia i Telewizji551.

Ustawodawca kreujący na początku lat 90. nowy porządek medialny w Pol-
sce ustalił model transformacji p.j.o. „PRiTV” w kapitałową spółkę akcyjną 
TVP. Do czasu przekształcenia Zespół Telewizji Polskiej stanowił wydzie-
loną państwową jednostkę organizacyjną działającą w ramach Komitetu do 

547 Tamże, s. 5.
548 Tamże, s. 14 i nast.
549 Z. Kosiorowski, Radiofonia…, s. 61 i nast.
550 Zarządzenie nr 24 przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji z dnia 2 lipca 1991 r.

w sprawie postawienia w stan likwidacji p.j.o. „PRiTV”.
551 J. Skrzypczak (red.), Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklo-

pedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. T. 11. Media, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998, 
s. 106 i nast.
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Spraw Radia i Telewizji. Nie miał on statusu przedsiębiorstwa państwowego 
(stanowiącego osobę prawną), jednakże był przedsiębiorstwem w znaczeniu 
przedmiotowym i funkcjonalnym, stanowiącym wydzielone mienie Skarbu 
Państwa, oddane mu w zarząd. Przedsiębiorstwo działało na zasadach samo-
fi nansowania i samodzielności, na podstawie sporządzanego bilansu. Oso-
bowość prawną TVP uzyskała dopiero po sporządzeniu aktu notarialnego 
w dniu 19 listopada 1993 roku w wyniku zawiązania spółki Telewizja Polska 
Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 63 ust. 2 u.r.t. ustawodawca określił wyraź-
nie, że zadania komitetu oraz przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji w zakresie „tworzenia i rozpowszechniania programów radio-
wych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej radiofonii i telewizji, 
odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych”. Z kolei w celu 
zapewniania skuteczności przejścia wspomnianych zadań, w art. 64 ust. 1 pkt 
1 u.r.t., zobowiązano ministra Skarbu Państwa do zawiązania spółki Telewizja 
Polska SA, a na mocy art. 65 ust. 1 u.r.t. – do wniesienia do nowo założonej 
spółki Telewizja Polska SA mienia pozostałego po likwidacji p.j.o. „PRiTV”552.

Prace nad reformą zostały ponownie wznowione w 1994 roku wraz z utwo-
rzeniem, na mocy ustawy, TVP SA. Nowy zarząd, kontynuując działania 
w kierunku usprawnienia funkcjonowania i określenia tożsamości telewi-
zyjnego nadawcy publicznego, opracował – w latach 1994–1995 – koncepcję 
reformy w trzech wariantach. Dwa z nich, polegające na skierowaniu całej 
produkcji programowej anten ogólnokrajowych na zewnątrz (przy pozosta-
wieniu wewnętrznej produkcji programu TAI i w oddziałach terenowych) 
oraz na wprowadzeniu wewnętrznego systemu producenckiego (przez stwo-
rzenie w zakładzie głównym Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych) nie 
spotkały się z akceptacją rady nadzorczej TVP SA. Ostatecznie przyjęto rea-
lizację wariantu trzeciego, polegającego na poprawie funkcjonowania TVP 
bez zasadniczych zmian strukturalnych czy systemowych553.

O ile w TVP nie podjęto więc konkretnych działań, o tyle potrzebę 
uregulowania polityki programowej TVP dostrzegł regulator rynku. 
W 1995 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaproponowała, w obsza-
rze budowy ramówki, dwa możliwe do przyjęcia rozwiązania. Pierwsze 
polegało na zbudowaniu pozycji TVP na rynku telewizyjnym poprzez 
„schodkową” konstrukcję ramówki. Jej założenie miało się opierać się na 
naprzemiennym umieszczaniu w obu programach ogólnokrajowych oraz 
w pasmach regionalnych audycji masowych i elitarnych. Dzięki takiej 

552 R. Kroplewski, Archiwa…, s. 100 i nast.
553 Reforma Telewizji Polskiej…, s. 59.
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konstrukcji ramówki jeden z programów zawsze przyciągałby masową 
widownię, a drugi adresowałby ofertę do widowni bardziej wykształco-
nej, o większych wymaganiach i oczekiwaniach. Realizacja takiej strategii 
wymagała jednak stałej kontroli zawartości oferty obu programów, a także 
ręcznego sterowania i dostosowywania obu programów w celu uzyskania 
ich komplementarności.

Drugie rozwiązanie zakładało wprowadzenie „specjalizacji” pomię-
dzy programami TVP. W myśl tej koncepcji oba programy miały rozwijać 
odrębną tożsamość, dając do wyboru widzowi możliwość pomiędzy róż-
nymi ofertami. Jeden z programów mógłby wówczas wejść w bezpośred-
nią rywalizację z nadawcami komercyjnymi, a drugi skupić się na właści-
wej dla telewizji publicznej działalności programowej, której osiągnięć nie 
da się zmierzyć wyłącznie liczebnością widowni. Opcją najprostszą byłby 
rozwój w tym kierunku Programu 2. Takie rozwiązanie zakładało wyco-
fanie jednego z programów z walki o widza i przejście z zasady wewnętrz-
nej konkurencji anten na zasadę współpracy i podziału zadań554. Uzupeł-
nieniem odpowiednio dobranej konstrukcji ramówki miał być właściwy 
dobór nadawanych gatunków programowych, dobranych zgodnie z pre-
ferencjami i potrzebami odbiorców. Jak wynika z badań widowni telewi-
zyjnej tamtego okresu, istotne wówczas znaczenie miała funkcja infor-
macyjna i edukacyjna. Telewizja publiczna powinna była zatem przyjąć 
świadomą i przemyślaną strategię nasycania całości programu i różnych 
gatunków treściami pozwalającymi poznać i zrozumieć zachodzące pro-
cesy, odnaleźć ich kierunek i sens, pojąć, co znaczą one dla jednostki i jej 
środowiska społecznego, oraz jakie stwarza szanse i zagrożenia. Realiza-
cję tych zadań umożliwiały preferowane gatunki programowe, takie jak: 
informacja, reportaż, dokument publicystyka oraz audycje poradniczo-
-edukacyjne. Gatunkiem wspierającym miała być fabuła, która najlepiej 
mogła zilustrować istotę przemian555.

Działania zmierzające do zreformowania TVP nadawca publiczny podjął 
dopiero w 1997 roku. Wówczas został powołany zespół, a następnie grupa 
redakcyjna, złożona z członków KRRiT, zarządu TVP SA i rady nadzorczej 
TVP SA, która – w rezultacie swoich prac – przygotowała opracowanie pt. 
Podstawowe założenia reformy Telewizji Polskiej SA. W zakresie programu 
stwierdzono w nim, że telewizja publiczna powinna kłaść silny akcent na 

554 Tamże.
555 Oczekiwania wobec telewizji publicznej, oprac. J. Konieczna, Załącznik do: Reforma Telewizji Pol-

skiej… 
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produkcję rodzimą i nadawać dwa uniwersalne programy ogólnokrajowe, 
o odrębnym, wyraźnie określonym profi lu programowym, oraz program 
sieciowy tworzony przez oddziały regionalne o własnej specjalizacji uzu-
pełniającej ofertę TVP. Oferta miała być uzupełniana przez programy regio-
nalne, emitowane w ramach programu sieciowego oddziałów regionalnych 
oraz program satelitarny TV Polonia, służący Polonii oraz promocji Polski za 
granicą. Dodatkowo TVP miała oferować wyspecjalizowane programy sate-
litarne, tworzone przez centralę lub oddziały regionalne albo, ewentualnie, 
wspólnie z nadawcami prywatnymi bądź podmiotami zagranicznymi. TVP 
miała oferować także telegazetę.

Koncepcja zakładała ponadto decentralizację kierowania programem. 
Zarząd miał określać strategiczne cele programowe, a dyrektorzy anten mieli 
samodzielnie kierować antenami i określać sposób realizacji tych celów. 
Zakładano również wprowadzenie wewnętrznego systemu producenckiego, 
który składałby pełną odpowiedzialność za pozycje programowe w ręce pro-
ducenta i zapewniałby twórczą oraz dziennikarską swobodę autorów audycji. 
Rada nadzorcza TVP SA, powołana w sierpniu 1997 roku, przyjęła opraco-
wanie KRRiT za swój dokument programowy. Został on też wykorzystany 
przez Biuro Analiz i Planowania Strategicznego TVP SA do przygotowania 
ostatecznej wersji Strategii działania TVP SA, mającej stanowić podstawę 
projektowania i wdrażania szczegółowych rozwiązań reformy556. Ostatecznie 
powstało w opracowanie Strategia działania i podstawowe założenia reformy 
Telewizji Polskiej SA, przyjęte przez zarząd TVP we wrześniu 1997 roku. 
Dokument ten dał początek etapowym i ewolucyjnym zmianom w TVP. 
W 1998 roku zarząd zaakceptował projekt docelowej struktury organizacyj-
nej TVP SA oraz dwa – istotne z punktu widzenia kształtowania oferty pro-
gramowej – dokumenty: Zadania programowe Telewizji Polskiej SA i Zało-
żenia utworzenia Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych i funkcjonowania 
systemu producenckiego. Od października 1998 roku do kwietnia 1999 roku 
działa zespół ds. reformy TVP SA; rozpoczęły również działalność grupy 
problemowe. Podsumowaniem działalności grup problemowych oraz zespołu 
ds. reformy był dokument pt. Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania 
systemowe, który został przekazany zarządowi TVP 19 marca 1999 roku557. 
Reforma TVP SA została opracowana.

556 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 1998, s. 59 i nast.

557 Reforma Telewizji Polskiej…, s. 59 i nast.
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2.4.2. KOMERCJALIZACJA OFERTY

Rynek telewizyjny w Polsce na początku XXI wieku charakteryzuje się rozwo-
jem płatnej telewizji analogowej oraz telewizji cyfrowej. Telewizje te jednak, 
ze względu na wysokie koszty i ryzyko niskiej oglądalności, w mniejszym 
stopniu rozwijają własną produkcję, korzystają natomiast z audycji wypro-
dukowanych przez telewizje naziemne, głównie przez nadawcę publicznego. 
Jednocześnie następuje zmiana w sposobie oglądania telewizji. W wyniku 
mnożenia się stacji telewizyjnych rozpoczyna się rozdrobnienie widowni 
i proces erozji lojalności widzów wobec stacji telewizyjnych. Młodzi widzowie 
coraz częściej poszukują i oglądają poszczególne audycje czy gatunki progra-
mowe. Dodatkowo telewizja cyfrowa zmienia sposób komunikacji widzów 
z programem. Antena przestaje być pośrednikiem między widzem a audycją, 
gdyż dzięki możliwościom technologicznym widz sam może zaprogramować, 
co chce obejrzeć. Jednocześnie wzrasta zagrożenie konkurencyjne ze strony 
nadawców komercyjnych, którzy zaczęli wkraczać w obszary programowe 
dotychczas zajmowane przez nadawcę publicznego, czyli w audycje publicy-
styczne, reportaż oraz fi lmy dokumentalne558.

Powyższe zmiany wpływały bezpośrednio na sytuację nadawcy publicz-
nego. Z jednej bowiem strony telewizja cyfrowa umacniała pozycję TVP jako 
głównego inwestora w nowe produkcje, z drugiej natomiast TVP musiała 
tworzyć lepsze audycje, lepiej programować oraz trafniej i efektywniej pro-
mować to, co chciała oferować swoim widzom.

Aby sprostać wyzwaniom nowej sytuacji rynkowej, w TVP postulowano 
przyjęcie strategii, która miała uchronić ją od utraty czołowej pozycji na 
rynku oraz zapewnić nadawcy publicznemu przewagę konkurencyjną. Zało-
żenia te planowano osiągnąć przez zmianę dotychczasowej fi lozofi i polityki 
programowej.

Po pierwsze, zakładano przejście od polityki programowej skoncentro-
wanej na zadaniach dwóch anten ogólnokrajowych do polityki programowej 
całej korporacji dysponującej wieloma programami-kanałami, w tym kana-
łami tematycznymi oraz przekazem internetowym. Po drugie, postulowano 
przejście od myślenia w kategoriach anten do myślenia kategoriami marki 
i gatunków programowych w stosunku do wszystkich programów-kanałów, 
jakimi dysponowała TVP SA. Po trzecie, wskazywano na konieczność umoc-
nienia pozycji TVP SA jako głównego inwestora w nowe produkcje (własne 

558 Por. Strategia programowa TVP S.A., Biuro Polityki i Koordynacji Programowej, Telewizja Pol-
ska SA, Warszawa, październik 2000, s. 2 i nast.
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i współfi nansowane), co miało zapewnić dominację na rynku dostawców treści. 
Po czwarte, zakładano wejście na rynek telewizji cyfrowej przy wykorzystaniu 
możliwości własnego potencjału programowego i połączenie kanałów tema-
tycznych oraz przekazu internetowego z tradycyjnymi antenami poprzez spójną 
politykę programową. Po piąte, postulowano traktowanie widzów nie jako 
widowni masowej, ale jako zróżnicowane i wielowymiarowe grupy widowni.

Rdzeniem planowanej zmiany miało być założenie, że współzawodnicząc 
o widownię, TVP musi dokonać takich zmian programowych, które zapew-
nią jej satysfakcjonujący poziom tej widowni, przede wszystkim w porze naj-
większej oglądalności. Rozwiązanie nie miało polegać na adaptowaniu tych 
samych strategii, którymi posługują się komercyjni nadawcy, ale na odwoła-
niu się do idei służby publicznej. TVP miała prowadzić więc swoją politykę 
programową, opierając się na kilku głównych założeniach. Przede wszyst-
kim oferta programowa nadawcy publicznego miała konkurowaćze stacjami 
komercyjnymi w szerokim prime time, czyli pomiędzy godz. 17.00 a 23.00, 
w szczególności natomiast w prime time komercyjnym, czyli pomiędzy godz. 
19.15 a 22.15. Konkurencja ta miała opierać się na ofercie programowej zapew-
niającej maksymalizację ratingów. TVP miała się koncentrować na określo-
nych gatunkach programowych i formatach, które miały ją odróżniać od 
nadawców komercyjnych. Specjalnością nadawcy publicznego miały zatem 
być informacja i publicystyka, polskie telenowele, seriale i teatr TV, doku-
ment z reportażem, edukacja, a także sport i rozrywka. Istotną cechą pro-
gramu TVP miała być obecność na antenach wielkich widowisk. Szczególną 
pozycję w strukturze gatunkowej TVP nadal zajmował fi lm, serial fabularny, 
rozrywka, publicystyka i informacja.

Kolejna zasada miała dotyczyć relacji pomiędzy dwoma antenami. W tym 
zakresie przewidywano komplementarność obu anten ogólnokrajowych i tym 
samym zróżnicowanie oferty programowej pod względem dotarcia do róż-
nych grup widowni. Następne założenie wiązało się z serializacją oferty, czyli 
zwiększeniem częstotliwości emisji programów i zachowaniem, w miarę moż-
liwości, jednorodności pasm oraz łączeniem audycji w bloki wyróżniające się 
nośną nazwą. Następne założenia dotyczyły (w obszarze programowym) skon-
centrowania nakładów na zakupy licencyjne przeznaczone do emisji w prime 
time wraz ze zwiększeniem ich liczby oraz czasu antenowego ich powtórek, 
jak również ochrony priorytetów programowych rozumianych jako nadawa-
nie audycji uznanych za szczególnie ważne w czasie najwyższej oglądalności. 
Ramówka miała być dopasowana do zwyczajów spędzania wolnego czasu 
przez widzów i miała ją cechować stałość, co miało pozwolić na zbudowanie 
przyzwyczajeń widzów. Jednocześnie planowano wprowadzenie standardów 
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kontroli programów oraz stosowanie badań na każdym etapie produkcji tele-
wizyjnej, poczynając od produkcji programu i układania ramówki, a kończąc 
na promocji i sprzedaży czasu reklamowego. Dodatkowo zakładano określe-
nie atutów programowych TVP w konfrontacji z rynkiem poprzez stałą ana-
lizę potencjału programowego oraz szans i zagrożeń rozwojowych anten. Ele-
mentem pomagającym w programowaniu miało być wyraźne zdefi niowanie 
odbiorców programu, co miało ułatwić właściwy dobór oferty programowej. 
Narzędziami wspomagającymi miały być promocja poszczególnych progra-
mów oraz kreowanie wizerunku TVP jako jednej telewizji.

W TVP planowano także znaczące zmiany w zakresie struktury widowni. 
Przede wszystkim planowano odmłodzenie widowni i zakładano, że w 2003 
roku odbiorca TVP1 głównie będzie się mieścił w przedziale wiekowym 
40 lat i więcej. W 2000 roku dominowali natomiast widzowie powyżej 55. 
roku życia. W 2003 roku program adresowany miał być do osób z wykształ-
ceniem zawodowym i średnim i zarazem do ludzi aktywnych, z rozbudzo-
nymi aspiracjami zawodowymi. W 2000 roku natomiast widzami TVP1 były 
głównie osoby z wykształceniem średnim i wyższym oraz osoby na stano-
wiskach kierowniczych, wykonujące prestiżowe zawody. Ponadto widzami 
„Jedynki” były także osoby niepracujące, emeryci oraz gospodynie domowe. 
Tak znaczny dysonans w obrębie głównej grupy widowni skutkował w 2000 
roku rozbieżnymi oczekiwaniami i potrzebami, jakie miała zaspokajać oferta 
programowa. Skierowanie się TVP1 w kierunku bardziej jednolitej, a równo-
cześnie obszernej, grupy docelowej, miało ułatwić programowanie i umożliwić 
zbudowanie bardziej przejrzystej ramówki. Dodatkowo planowano, by w 2003 
roku w programie TVP1 interesujące dla siebie pozycje mogły znaleźć dzieci 
oraz młodzież. Takie podejście było natomiast elementem strategii budowa-
nia widowni i kreowania przyzwyczajeń odbiorców do nadawcy publicznego, 
czyli „wychowywania widza”. W przypadku TVP2 w 2000 roku jej widownię 
stanowili głównie widzowie w wieku 46 lat i więcej, z wykształceniem powy-
żej zawodowego. Były to osoby mieszkające w małych miastach do 100 tysięcy 
mieszkańców, niepracujące oraz emeryci i gospodynie domowe. Podobnie jak 
w przypadku TVP1, również w stosunku do „Dwójki” planowano, w ciągu 
trzech lat, odmłodzenie widowni. Zakładano bowiem, że widzami TVP2 
w 2003 roku będą osoby powyżej 35. roku życia. Planowano także zmianę 
struktury widowni i przeznaczenie programu dla osób aktywnych zawodowo, 
mieszkających w dużych miastach. Podobnie jak w „Jedynce”, zakładano kie-
rowanie części oferty do dzieci i młodzieży. W 2003 roku w obszarze kreacji 
grupy docelowej widoczna jest zatem próba stworzenia z TVP1 i TVP2 kana-
łów, które miały kierować swoją ofertę do różnych grup widowni. „Jedynka” 
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miała się stać anteną schlebiającą bardziej masowym gustom, ale przy zacho-
waniu informacyjno-publicystycznego charakteru. TVP2 natomiast miała 
oferować program dla bardziej wymagającego widza.

W obszarze gatunków programowych w 2000 roku w „Jedynce” domino-
wały: informacja, publicystyka, fi lm dokumentalny, teatr TV, audycje dla dzieci 
i młodzieży, popularyzacja wiedzy, audycje o tematyce rolniczej, tematyka spo-
łeczna. W 2003 roku zakładano natomiast, że podstawą oferty TVP1 będzie 
repertuar fi lmowo-serialowy. Gatunki te miały zajmować 35,4% czasu emisji. 
Widoczne było zatem stopniowe profi lowanie „Jedynki” w kierunku anteny 
o charakterze publicystyczno-informacyjnym. Zakładano bowiem, że w ofer-
cie programowej głównie dominować będą: informacja (11,6%), publicystyka 
(14,2%), fi lm dokumentalny i reportaż (10,3%). Pozostałą część programu miały 
wypełniać audycje dla dzieci i młodzieży, audycje popularyzujące wiedzę, teatr 
TV, audycje rozrywkowe, relacje z wydarzeń sportowych oraz audycje katolic-
kie. Po uruchomieniu kanałów tematycznych w TVP1 miało nastąpić posze-
rzenie pasm powtórkowych. Rytm dnia miał być wyznaczany przez serwisy 
informacyjne nadawane ze zwiększoną częstotliwością. Planowane zwiększenie 
widowni w zakładanej grupie docelowej miało nastąpić dzięki wprowadzeniu 
nowych form i gatunków umożliwiających takie zwiększenie. Wielkość udzia-
łów w ogólnej widowni telewizyjnej w 2000 roku wynosiła 26,4%. W 2003 roku 
zakładano, że wartość ta spadnie do przedziału 23,5%–25%. W ofercie TVP2 
dominowały gatunki programowe, takie jak: polskie fi lmy, telenowele oraz 
seriale, widowiska artystyczne, publicystyka wspierająca regionalizm. Poza 
tym było tam także miejsce na rozrywkę, sport, fi lmy dokumentalne i repor-
taż, teatr TV, muzykę poważną oraz relacje sejmowe. W perspektywie trzech lat 
oferta miała ewoluować przede wszystkim w kierunku fi lmów, seriali i teleno-
wel (26,7%) oraz audycji rozrywkowych (22,6%). Ponadto w programie TVP2 
miały się znaleźć: informacja (9,5%) i fi lm dokumentalny oraz reportaż (9,4%). 
Widzowie mieli mieć możliwość oglądania również publicystyki, transmi-
sji z imprez sportowych oraz audycji dla dzieci i młodzieży. Ramówka TVP2 
w 2003 roku miała się opierać przede wszystkim na szacunku do przyzwyczajeń 
widzów oraz na poszerzaniu pasm fi lmu dokumentalnego i reportażu. Zakła-
dano zwiększenie liczby audycji nadawanych na żywo, pozwalających na dialog 
z widzami. Jednocześnie planowano wprowadzenie w dotychczasowe pasma 
zajęte przez programy regionalne i relacje sejmowe pozycji mogących zwięk-
szyć udziały w widowni bez rezygnacji z podejmowanej w nich tematyki559.

559 Por. Strategia programowa TVP S.A., s. 9 i nast.
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Na podstawie założeń z 2000 roku rok później TVP przyjęła dokument 
pt. Strategia programowa Telewizji Polskiej do 2004 roku560. W dokumencie 
tym, próbując określić cele strategiczne TVP na najbliższe lata, zapisano, że 
po pierwsze, TVP jest największym producentem polskiej twórczości telewi-
zyjnej, posiadaczem praw do pakietów i formatów, wpisanym w układ euro-
pejski (koprodukcje). Po drugie, telewizja publiczna jest największą w Polsce 
telewizją edukacyjną, kulturalną i informacyjną, oraz po trzecie, koncentruje 
się na zaspokajaniu wszystkich potrzeb swoich widzów. Poza tym TVP miała 
starać się zebrać jak najwięcej pieniędzy na rynku po to, aby reinwestować 
środki w opłacalne działania.

Utrzymano, zaproponowaną rok wcześniej, fi lozofi ę kształtowania 
oferty programowej. Miała ona więc zostać osiągnięta poprzez realizowa-
nie przez TVP istoty jej zadań, poprzez oferowanie wszechstronnego i god-
nego powszechnej aprobaty zestawu programów. Oznaczało to zróżnicowa-
nie zarówno gatunkowe, jak i w treści i formie audycji oraz zróżnicowanie 
ramówki według docelowych grup widzów. Założona fi lozofi a miała być 
realizowana poprzez wypełnianie ustawowych obligacji, uwzględniających 
w strukturze programowej informację, edukację oraz kulturę. Szczególne 
miejsce w ofercie programowej miały zajmować audycje dla dzieci i mło-
dzieży, których celem miało być wyrównywanie szans intelektualnych i emo-
cjonalnych. TVP miała uwzględniać w swojej ofercie audycje regionalne, 
opisujące życie i problemy lokalnych społeczności, w tym także mniejszości 
narodowych, jak również audycje religijne (katolickie i ekumeniczne), któ-
rych zadaniem miało być spełnienie oczekiwań i potrzeb społecznych. Do 
określonych w 2000 roku założeń, na których TVP SA miała oprzeć swoją 
politykę programową, dołączono konieczność precyzyjnego określania kosz-
tów zarówno całych ramówek, jak i dokonywanych korekt, a także audycji 
i cykli wypełniających ich poszczególne pasma.

Wskutek przeprowadzonej analizy zmian w zachowaniach telewidzów, 
pokazującej między innymi, że wzrasta segment widzów młodych, a maleje 
segment widzów „zmęczonych po pracy”, TVP tym bardziej rozpoczęła dzia-
łania w kierunku odmłodzenia widowni. Planowano więc, w odniesieniu do 
Programu 1, poszerzenie widowni o dzieci do 9. roku życia oraz osoby w wieku 
od 16 do 49 lat, a także mieszkańców wsi i małych miast. Był to więc moment, 
w którym nadawca publiczny ofi cjalnie rozpoczął kształtowanie oferty pro-
gramowej z uwzględnieniem komercyjnej grupy docelowej. W przypadku 
Programu 2 widownia miała zostać poszerzona o młodzież w wielu od 9 do 15 

560 Strategia programowa Telewizji Polskiej do 2004 roku, Telewizja Polska SA, Warszawa, maj 2001.
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lat oraz o osoby od 35. do 45. roku życia. Planowano również dotrzeć z ofertą 
programową do widzów o wyższym wykształceniu, większych dochodach 
i mieszkających w dużych miastach561. Tym samym Program 2 utrzymał się, 
tak jak zakładano, poza grupą komercyjną. Swoją ofertę miał bowiem kiero-
wać do dzieci i młodzieży do 15. roku życia, a następnie program miał być 
przeznaczony dla widzów powyżej 35 lat.

Przy określaniu zasad budowy ramówki TVP1 utrzymano wcześniej-
sze decyzje dotyczące oparcia ramówki na serwisach informacyjnych, które 
wyznaczały rytm dnia, utrzymano także założenie o potrzebie tworzenia 
nowych form i gatunków programowych. Dołączono natomiast koniecz-
ność stosowania zasady różnicowania odbiorców oraz dostosowywania do 
nich form programowych. Ponadto założono, że w paśmie prime time, czyli 
w godzinach od 19.00 do 22.30 emitowane będą atrakcyjne audycje, takie jak 
debaty „na żywo”, bieżący dokument czy polskie kino, a w weekendy seriale 
komediowe przed fi lmem fabularnym. Taki repertuar miał odróżniać TVP 
od oferty nadawców komercyjnych. Dodatkowo określono poziom mini-
malnego udziału audycji powtórzeniowych na poziomie 20% całości emisji.

Przy realizacji powyższych założeń, dotyczących konstrukcji ramówki 
oraz rozszerzenia grupy docelowej przewidywano, że struktura gatunkowa 
TVP1 głównie będzie się opierać na fi lmach, serialach i telenowelach, które 
miały zajmować 38% czasu antenowego. Planowano przy tym, aby w prime 
time nadawane było kino popularne, w tym hity kinematografi i światowej oraz 
polskiej, a także seriale i telenowele produkcji własnej, a także fi lmy animo-
wane. W tak zwanym off  time emitowane miały być cykle fi lmowe, w tym kino 
artystyczne. Drugim dominującym w TVP1 gatunkiem miała być publicy-
styka. Zakładano jej udział na poziomie 15%. Audycje miały się koncentrować 
na zagadnieniach społecznych, ekonomicznych i publicystycznych, a prefero-
waną formą miały być audycje „na żywo”, które miały dać widzom możliwość 
współuczestnictwa poprzez telefon oraz Internet; audycje te miały również 
wykorzystywać nowe techniki do zwiększenia liczby miejsc ich realizacji. Na 
poziomie 10% zakładano udział fi lmów dokumentalnych oraz reportażu. 
Planowano, że będą one prezentowane w różnych formach, w tym w wyod-
rębnionych cyklach, jako pojedyncze fi lmy lub nowe formy dokumentalne 
zbliżone do realizacji TV. Planowano zwiększenie ilości informacji, które 
miały stanowić 8,6% oferty programowej. Zakładano stworzenie sieci dłuż-
szych i krótszych dzienników ze specjalizacją merytoryczną poszczególnych 
wydań dostosowanych do pasm, adresatów i tematyki. Informacje miały być 

561 Tamże, s. 16.
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emitowane bądź jako samodzielne audycje, bądź też w wyraźnie oddzielonych 
segmentach zawierających komentarze do bieżących wydarzeń lub zachodzą-
cych procesów. Gatunkiem, który również miał budować ofertę TVP1, były 
także audycje rozrywkowe, których udział planowano zmniejszyć do poziomu 
6%, oraz imprezy sportowe (3,5%). Audycje rozrywkowe emitowane w TVP1 
miały za zadanie pozyskanie młodego widza oraz, poprzez zabawę, naukę 
dzieci. Dodatkowo „Jedynka” miała zwiększyć emisję polskiego sitcomu oraz 
zachować audycje rozrywkowe utrwalone w opinii widzów. Audycje sportowe 
miały natomiast być głównie transmisjami z imprez sportowych o różnej ran-
dze, a specjalizacja w pokazywaniu dyscyplin miała się ograniczyć do piłki 
nożnej i siatkówki. Pozostałe dyscypliny miały być pokazywane w przypadku 
zawodów o dużej randze. Pozostałą część czasu antenowego miały wypełniać: 
teatr TV (1%) oraz audycje o tematyce religijnej, programy popularyzujące 
wiedzę, poradniki czy audycje o sztuce i kulturze.

W przypadku TVP2 w zasadach budowy ramówki utrzymano założenie 
dotyczące poszerzenie pasm fi lmu dokumentalnego i reportażu oraz zwiększe-
nie liczby audycji nadawanych „na żywo”. Zakładano wprowadzenie nowych 
form i gatunków, przede wszystkim w zakresie rozrywki, serialu polskiego 
i relacji z najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Podobnie jak w TVP1 przy-
jęto minimalny udział audycji powtórzeniowych. W TVP2 miał on wyno-
sić 25% całości emisji. Struktura gatunkowa TVP2 miała natomiast opierać 
się głównie, tak jak w TVP1, na fi lmach, serialach i telenowelach. Ich udział 
w ofercie programowej miał zostać jednak zmniejszony o przeszło 3% i wyno-
sić 34%. W przeciwieństwie do „Jedynki” miało tu być emitowane atrakcyjne 
i ambitne kino światowe, w tym cykle autorskie i tematyczne. W ofercie miały 
się również znaleźć polskie seriale i telenowele, a także debiutanckie fi lmy 
młodych twórców, wspieranych lub współfi nansowanych przez TVP. Kolej-
nym głównym gatunkiem TVP2 miała być rozrywka, której udział w ofer-
cie programowej zamierzano podnieść do 18%. Miały tam dominować wiel-
kie imprezy plenerowe, festiwale, kabarety literackie, koncerty przeznaczone 
dla widzów w średnim wieku, przypominające im gwiazdy i przeboje ich 
młodości, teleturnieje oraz nowe formaty typu talk-show czy inforozrywka. 
Udział audycji informacyjnych miał zostać zmniejszony do poziomu 9%. Idea 
informacji miała się opierać na audycjach autorskich oraz innym niż w TVP1 
doborze materiałów fi lmowych, innej redakcji tekstu oraz innych reporterach. 
W „Dwójce” miały się ponadto znaleźć materiały relacjonujące pracę parla-
mentu oraz informacje z regionów. Podobnie jak w TVP1 znaczące miejsce 
miały zajmować fi lmy dokumentalne i reportaż, jak również publicystyka (po 
8%). Miały one jednak, w odróżnieniu od „Jedynki” koncentrować się, poza 
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tematami społecznymi, na tematyce lokalnej i kulturalnej. W TVP2 emito-
wane miały być również imprezy sportowe (6%), w tym transmisje w wielkich 
imprez sportowych, zaplanowano też wprowadzenie stałych pasm w ramówce 
dla audycji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym (promocja kultury 
fi zycznej) i społecznym (publicystyka sportowa). Wprowadzono także ogra-
niczenie liczby transmitowanych dyscyplin sportowych do: piłki nożnej i siat-
kówki. Poza tym w ofercie TVP2 miały się znaleźć audycje dotyczące sztuki, 
kultury i religii, a także Teatr Telewizji oraz audycje popularyzujące wiedzę562.

2.4.3. RYWALIZACJA O WIDZA

W strategii rozwoju spółki na lata 2002–2006563 zaproponowane w 2001 
roku rozwiązania dotyczące polityki programowej obu anten zostały de facto 
powtórzone. W obszarze programowym mowa jest już przede wszystkim 
o konkurencyjności oferty wobec programów stacji komercyjnych w prime 
time jako całości, bez podziału na prime time szeroki i komercyjny. Oferta 
programowa miała być nakierowana na cztery główne grupy gatunkowe: 
wyważoną i rzetelną informację i publicystykę, dostępny na żywo sport, 
szeroką ofertę filmów fabularnych, dokumentalnych i teatru telewizji oraz 
odpowiadającą standardom telewizji publicznej rozrywkę.

Aby zrealizować powyższe założenia, w TVP1 zwiększono udział publicy-
styki do 17%, a audycji sportowych do 5%. Rozszerzono także katalog specjali-
zacji dyscyplin sportowych o skoki narciarskie i boks. Większe zmiany w struk-
turze gatunków programowych wprowadzono natomiast w TVP2. Zmniejszono 
udział informacji do 7%, publicystyki do 7,5%, fi lmu dokumentalnego i repor-
tażu do 8%, a rozrywki do 16%. W obszarze informacji nie zakładano już relacji 
z parlamentu oraz informacji regionalnych. Wprowadzono natomiast 5-pro-
centowy udział nowych gatunków programowych, w których miano kreować 
nowe formy programowe, dzięki czemu miał się wzmocnić wizerunek anteny 
jako nowoczesnej i poszukującej nowych rozwiązań programowych. W tym 
celu miał zostać stworzony zespół zajmujący się opracowaniem założeń nowych 
formatów i poddawaniem ich ocenie oraz badaniom fokusowym. Dodatkowo 
rozszerzono, w obu programach, minimalny udział audycji powtórzeniowych, 
który teraz miał wynosić dla TVP1 23% a dla TVP2 – 30% całości emisji.

562 Tamże.
563 Strategia rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, projekt, Warszawa, październik 2002, 

s. 11 i nast.
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Rozwinięto także, postulowane od 2000 roku, założenie, że TVP powinna 
umacniać swoją pozycję na rynku dostawców treści. W prezentowanej strate-
gii wskazano, że nowa oferta TVP ma się koncentrować na produkcji własnych 
fi lmów, seriali i sitcomów, jak również na dobrych jakościowo programach, 
realizowanych w miarę możliwości „na żywo” oraz opartych na atrakcyjnych 
pomysłach, które można zaoferować partnerom zagranicznym jako kopro-
dukcje. Wskazano także na konieczność kreowania nowych formatów pro-
gramowych, co poza wzbogaceniem oferty programowej miało skutkować 
tworzeniem wizerunku TVP jako stacji nowoczesnej, dynamicznej i poszu-
kującej nowych rozwiązań. TVP umacniać więc miała pozycję lidera inwe-
stycyjnego nowych produkcji telewizyjnych, a także miała starać się wchodzić 
na rynek cyfrowy. Ważnym elementem nakreślonych założeń było położenie 
dużego nacisku na kwestie fi nansowania oferty programowej.

Strategia zakładała także, że oferta programowa będzie nieustannie moni-
torowana i korygowana. Założono też, że zmiany programowe mogą nastą-
pić nie tylko ze względu na ocenę programów, ale również ze względu na 
wskaźniki fi nansowe i ekonomiczne. Wprowadzono także zasadę realizacji 
polityki programowej, opartą na systemie rocznych planów programowych 
uszczegóławianych w ramach czterech sezonowych ramówek.

W myśl przyjętych tam założeń cele polityki programowej miały być osią-
gane poprzez utrzymanie wysokiej oglądalności, na poziomie powyżej 50% 
udziałów w rynku oglądalności. Oferta programowa miała odzwierciedlać 
filozofię telewizji publicznej, w której traktuje ona widzów nie jako widow-
nię masową, ale jako członków zróżnicowanych i wielowymiarowych grup. 
Wobec audytorium planowano więc stosowanie tak zwanej zasady 4R: rów-
ności, różnorodności, równowagi i respektu dla widzów564.

Pomimo przyjmowanych w TVP dokumentów określających kształt poli-
tyki programowej według Macieja Mrozowskiego565 w tamtym okresie trudno 
było mówić o polityce programowej TVP. Proces ten składa się bowiem z trzech 
poziomów: strategii, taktyki i polityki. Powinien on być tożsamy dla całej TVP. 
W 2004 roku polityka programowa opierała się natomiast na kilku elemen-
tach, niemających odzwierciedlenia w jakichkolwiek planach. Przede wszyst-
kim programowanie opierało się na sukcesach programowych, czyli na pozy-
cjach, które osiągnęły sukces. Polityka sprowadzała się więc do ich „ochrony”. 
To bowiem te pozycje generowały oglądalność i tym samym zyski. Drugim 

564 Tamże.
565 Maciej Mrozowski – Dyrektor Biura Programowego TVP w okresie od października 2004 roku 

do maja 2005 roku.
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elementem kreującym program były obowiązki ustawowe. Trzecim nato-
miast – wydarzenia „pozaramówkowe”, do których emisji nadawca publiczny 
był zobligowany. Czwartym elementem były tak zwane niejawne wyznaczniki 
polityki programowej, czyli kwestie, które były związane z preferencjami osób 
na stanowiskach kierowniczych oraz innych decydentów wpływających na 
kształt i zawartość programu. Kolejną zmienną był również przypadek. Nie 
można było bowiem przewidzieć, czy za jakiś czas na rynku nie pojawi się 
doskonała audycja, kiedy stacja już zainwestowała w inny projekt. U nadaw-
ców komercyjnych polityka programowa modelowana jest głównie poprzez 
rachunek ekonomiczny. Jest to związane również ze stałym monitorowaniem 
rynku i wyłapywaniem nisz oraz maksymalizacją widowni. TVP, ze względu 
na przyjęty model fi nasowania, stoi cały czas przed dylematem godzenia misji 
z zarabianiem pieniędzy566. A zatem, w opinii M. Mrozowskiego, biorąc pod 
uwagę powyższe stwierdzenia, w TVP istniała polityka programowa, ale nie 
istniał dokument, który by ją określał. W TVP podjęte zostały więc działa-
nia w kierunku unormowania polityki programowej. Planowano przygoto-
wać zarządzenie w sprawie instrumentów planowania ramówki. Należeć do 
nich miały narzędzia natury instytucjonalnej: po pierwsze, oczekiwania biura 
reklamy, czyli oczekiwana oglądalność oraz udziały w rynku; kwoty mini-
malne programów, czyli ile program zawiera publicystyki, fi lmu itd.; narzędzia 
wynikające z zapisów z ustawy, czyli określony procent zarówno powtórek, 
jak i nowości; zobowiązania różnego rodzaju na przykład wobec ministerstw; 
oraz wytyczne dotyczące ochrony pasm, które już mają dobrą oglądalność567.

Jednocześnie na TVP spadła fala krytyki w związku z realizowaną przez 
nią dotychczas polityką programową. Przede wszystkim wskazywano na 
dominację czynnika komercyjnego. Krytykowano fakt, że TVP1 rywalizuje 
z TVP2, podczas gdy powinny one się uzupełniać. Komercyjna rywaliza-
cja między „Jedynką” a „Dwójką”, wymuszona przez kierownictwo fi rmy 
i wadliwą koordynację, powoduje w rezultacie kanibalizację siostrzanych 
anten568. W TVP jednak odpierano ten zarzut, argumentując, że z jednej 
strony „Jedynka” i „Dwójka” ścigają się z sobą, z drugiej natomiast razem 
mogą „wyjąć” więcej udziałów z rynku. Jeśli zatem rywalizują na rynku 
o widza i budują przyrost w skali ogólnej, to telewizja publiczna tylko na tym 
zyskuje569. Niezależnie jednak od prób zaklinania rzeczywistości konieczność 

566 Na podstawie wypowiedzi Macieja Mrozowskiego z 2004 roku.
567 Tamże.
568 J. Bromski, M. Strzembosz, Telewizja…, s. 20.
569 Na podstawie wypowiedzi Barbary Bilińskiej, Zastępcy Dyrektora TVP2, z 2004 roku.
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przyjęcia przez TVP spójnej i obejmującej wszystkie anteny strategii progra-
mowej stawała się coraz pilniejszą kwestią.

Kolejne lata nie przyniosły jednak istotnych zmian w polityce programowej 
TVP. W 2008 roku Jacek Snopkiewicz wskazał obszary, w których niezbędne 
było przeprowadzenie radykalnych zmian, a poprawa sytuacji rynkowej TVP 
wiązała się z koniecznością uruchomienia działań na kilku płaszczyznach. 
W strukturze wewnętrznej należało wrócić do redakcji lub zespołów twór-
czych. Programowanie należało oprzeć na strategii programowej. Anteny 
musiały zostać sprofi lowane, a biuru programowemu musiała zostać przy-
wrócona rola centrum decyzyjnego. Jacek Snopkiewicz zauważył, że Telewizja 
Polska świeci światłem odbitym, czyli przestała być kreatywna, a zaczęła naśla-
dować komercję, nie tworząc uczciwych relacji z producentami zewnętrznymi, 
pozwalała na tworzenie kosztownych monopoli programowych. Dodatkowo 
TVP nie potrafi ła pozyskiwać audycji w koprodukcji. Należało więc zaprze-
stać rozdawnictwa audycji i oprzeć decyzje na konkursach lub pitchingach 
(prezentacjach własnych projektów), kierowanych zarówno do pracowników, 
jak i do producentów zewnętrznych. Według J. Snopkiewicza należało przy-
wrócić kolegia programowe, kolaudacje oraz oceny programowe. Kadra kie-
rownicza, wyłoniona w uczciwych konkursach, powinna natomiast kierować 
się jasno określonymi standardami postępowania i zachowań. Organizacjom 
pracowniczym, zawodowym i twórczym, należało przyznać miejsce w radzie 
nadzorczej lub w nowej strukturze kontrolująco-rozliczającej. Nowoczesna 
struktura zarządcza powinna natomiast być podporządkowana decyzjom 
programowym, bo program jest celem i sensem działalności telewizji. Mene-
dżerowie wszystkich szczebli i obszarów działalności telewizji powinni więc 
zdawać sobie sprawę z programowych konsekwencji ich decyzji570.

Należy w tym miejscu zauważyć, że część powyższych postulatów – doty-
czących choćby centralizacji programowania, dbałości o jakość programu, 
jako elementu budującego pozycję rynkową TVP, czy pozyskiwania tre-
ści – stała się podstawą strategii działania TVP w 2012 i 2016 roku.

W kolejnych latach w polityce programowej TVP sytuacja nie uległa zmia-
nie, a brak strategii w tym obszarze stał się elementem krytykowanym przez 
Najwyższą Izbę Kontroli. Z raportu NIK wynikało bowiem, że do 2009 roku 
zarząd TVP SA nie określił strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz 
wieloletniej polityki w strategicznych obszarach, w tym także w zakresie poli-
tyki programowej. TVP SA funkcjonowała natomiast na podstawie rocznych 

570 J. Snopkiewicz, Diagnoza pychy [w:] Raport o mediach publicznych, oprac. Komitet Rozwoju 
Mediów Publicznych, kwiecień 2008, s. 9.
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planów, nie określając, zgodnie z regulaminem organizacyjnym przedsię-
biorstwa, strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz wieloletniej polityki 
programowej571. Podobnie – podczas kolejnej kontroli w 2011 roku – NIK 
odniosła się do polityki programowej TVP. W raporcie stwierdzono wów-
czas, że co prawda w TVP SA sporządzono opracowania związane z okreś-
leniem strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz wieloletniej jej poli-
tyki w podstawowych obszarach działalności, takie jak: Kluczowe założenia 
w zakresie strategii Spółki na 2010 rok (materiał roboczy opracowany w paź-
dzierniku 2009 r. przez Biuro Strategii i Rozwoju); Strategia rozwoju Tele-
wizji Polskiej S.A. do roku 2013 (opracowana przez zespół powołany w dniu 
25 sierpnia 2010 r.); Strategia rozwoju TVP S.A. na lata 2011–2013 (opraco-
wana w styczniu 2011 r. przez zespół powołany w dniu 9 listopada 2010 r.) – to 
jednak żaden z wymienionych dokumentów przez zarząd TVP SA nie został 
przyjęty. W dniu 9 sierpnia 2011 roku zarząd spółki powołał kolejny zespół 
do spraw opracowania projektu Strategii TVP S.A. na lata 2012–2015 w ter-
minie do dnia 30 września 2011 roku. Termin ten został ponownie przesu-
nięty – na dzień 30 listopada 2011 roku572.

Wraz z krytyką działania TVP w obszarze programowym, zarówno przez 
widzów, jak i przez uprawnione organy, nadawca publiczny stanął przed 
koniecznością zmiany dotychczas przyjętych rozwiązań. Zadanie to oka-
zało się o tyle niezbędne, że w ciągu kilku lat gwałtownie zmienił się również 
rynek telewizyjny, na którym TVP straciła pozycję lidera.

2.4.4. GRUPA TVP

W 2012 roku dla rynku telewizyjnego kluczową zmianą była postępująca frag-
mentaryzacja rynku. Jej skutkiem były zmiany zarówno zachowań odbior-
ców, jak i ich oczekiwań dotyczących oferty telewizyjnej. W wyniku coraz 
szerszego dostępu do telewizji wielokanałowej (m.in. ze względu na dyna-
micznie rosnącą liczbę abonentów platform satelitarnych i sieci kablowych) 
na znaczeniu zyskują kanały wyspecjalizowane, których liczba, a także atrak-
cyjność i jakość programu, stale rosła. Skutkowało to kilkoma zmianami.

Po pierwsze, wraz z coraz szerszym dostępem do telewizji wielokanało-
wej zmieniały się przyzwyczajenia widzów. Stali się oni bardziej wymaga-
jący i świadomi dostępnych możliwości. Zwiększał się także udział oglądania 

571 Informacja o wynikach kontroli…
572 Por. Gospodarowanie mieniem…
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z przesunięciem czasowym. Widzowie coraz więcej czasu zaczęli spędzać 
w Internecie. Najwyraźniej trend ten był widoczny wśród młodzieży. Tele-
wizja powoli stawała się rozrywką ludzi starszych, a przyciągnięcie młodszej 
widowni – czyli budowa stabilnego audytorium na przyszłe lata – wymagało 
od nadawców intensywnego działania na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Po drugie, zmieniała się dotychczasowa struktura rynku telewizyjnego 
w wyniku odpływu widowni do kanałów tematycznych (wyspecjalizowa-
nych573), co skutkowało spadkiem udziałów w oglądalności anten ogólnych.

Wykres 3 obrazuje udział w rynku widowni największych kanałów uni-
wersalnych, czyli dwóch anten nadawcy publicznego: TVP1 i TVP2 (ujętych 
sumarycznie) oraz dwóch głównych nadawców komercyjnych: TVN i Pol-
satu, w ciągu 15 lat, od 2000 do 2015 roku.

   

Wykres 3. Udział w rynku widowni TVP (TVP1 i TVP2), TVN i Polsatu w latach 
2000–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele-
wizji za lata 2000–2015, Krajowa Rada i Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 2.10.2016.

573 W wyniku nowelizacji u.r.t. z dnia 2 kwietnia 2004 r. TVP otrzymała prawo do tworzenia kana-
łów wyspecjalizowanych. W myśl art. 21 ust. 1a pkt 2 u.r.t., do zadań publicznej radiofonii i tele-
wizji, wynikających z misji, należy między innymi: „tworzenie i rozpowszechnianie programów 
wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję”. Ustawa z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874). „Programem wyspe-
cjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu 
miesiąca, w godzinach 6.00–23.00, stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specja-
lizację programu” – art. 4 pkt 4a Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii 
i telewizji (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 874).
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Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli, udział stacji uniwersal-
nych systematycznie spadał w ciągu analizowanego okresu. Tendencja ta 
dotyczyła anten zarówno nadawcy publicznego, jak i stacji komercyjnych. 
W przypadku TVP należy podkreślić, że w ciągu 15 lat udziały w rynku 
głównych anten spadły o blisko połowę (spadek o 46,8%) z poziomu 44,8% 
w 2000 roku do 21% w roku 2015. Podobnie kształtują się udziały Polsatu, 
którego udziały w rynku w badanym okresie spadły o blisko 46%. TVN 
natomiast osiągnął w 2015 roku udziały zbliżone do wartości z roku 2000. 
W przypadku TVP należy ponadto zauważyć, że spadek udziałów rozpo-
czął się w 2006 roku. Wskazane wyżej założenia strategii na lata 2002–
2006, mówiące o utrzymaniu na poziomie powyżej 50% udziału w rynku 
oglądalności, nie znalazły więc odzwierciedlenia w rzeczywistości. Warto 
również przypomnieć w tym miejscu, o czym była już mowa we wcześniej-
szej części rozważań, że w 2006 roku w TVP SA – w systemie ocen progra-
mów – brano pod uwagę jedynie wyniki oglądalności w tak zwanej gru-
pie komercyjnej, czyli w wieku 16–49 lat, traktując widzów powyżej 50. 
roku życia jako, de facto, widzów drugiej kategorii. Oferta programowa 
kształtowana była więc na potrzeby grupy komercyjnej przy jednoczesnej 
marginalizacji ambitnych audycji. TVP rezygnowała w ten sposób z próby 
kreowania własnej widowni. W rezultacie kolejne lata cechuje silna dyna-
mika spadkowa i, w konsekwencji, w 2015 roku TVP posiada jedynie 21% 
udziałów w rynku.

Na wykresie 4 zaprezentowano udział w rynku największych kanałów 
uniwersalnych, czyli dwóch anten nadawcy publicznego: TVP1 i TVP2, jak 
również dwóch głównych nadawców komercyjnych: TVN i telewizji Polsat 
(ujętych sumarycznie), oraz udział w rynku widowni kanałów wyspecjali-
zowanych, których udział w rynku przekroczył 1%, a także udział kanałów 
wyspecjalizowanych, których udział w rynku nie przekroczył 1%.

Wraz ze stopniowym i znaczącym spadkiem udziałów w rynku stacji uni-
wersalnych następuje wzrost udziałów kanałów wyspecjalizowanych, których 
udział w rynku przekroczył 1%, oraz tych, których udział w rynku nie prze-
kroczył 1%. Kanały wyspecjalizowane – z pozycji niewielkich w 2000 roku 
udziałów w rynku o wartości 7,5% dla kanałów poniżej 1% oraz 10,9% dla 
kanałów powyżej 1% – osiągnęły w 2015 roku znaczące udziały w wysokości 
odpowiednio 29,9% oraz 26,9%.

Od 2006 roku widoczny jest stały i dynamiczny wzrost udziałów kanałów 
wyspecjalizowanych, których udział w rynku nie przekroczył 1%. W przy-
padku kanałów o udziale przewyższającym 1% dynamika wzrostu rozpo-
częła się w roku 2011.
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Wykres 4. Udział w rynku widowni kanałów uniwersalnych i kanałów wyspecjalizo-
wanych w latach 2000–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele-
wizji za lata 2000–2015, Krajowa Rada i Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 5.10.2016

*  Do 2001 roku w prezentowanym zestawieniu oddziały terenowe TVP SA uwzględniane były w zesta-
wieniach pod wspólną nazwą TVP Regionalne. W 2002 roku w TVP SA stworzono kanał infor-
macyjny TVP3. Został on stworzony na bazie oddziałów terenowych w wyniku uchwalenia przez 
Zarząd TVP SA Regulaminu Organizacyjnego OTV Warszawa (Uchwała nr 135/2002 Zarządu 
Spółki TVP SA z dnia 19 czerwca 2002 r.) zatwierdzającego nową strukturę organizacyjną jednostki 
pod nazwą TVP3 Regionalna (nazwa używana: TVP3)574. W październiku 2007 roku zlikwido-
wano TVP3 Regionalna, uruchamiając w to miejsce TVP Info jako kanał informacyjny Telewizji 
Polskiej 575. Stacja powstała na bazie TVP3 i dzieli pasmo programowe z ośrodkami regionalnymi 
TVP. Od 1 września 2013 roku w TVP uruchomiono projekt pod nazwą TVP Regionalna. W zesta-
wieniu od 2014 roku uwzględniane są odrębnie zarówno TVP Info, jak i  i TVP Regionalna.

 Na podstawie: TVP3 Regionalna. Profi l informacyjno-publicystyczny, materiał informacyjny na 
posiedzenie Zarządu TVP SA (ocena TVP3 po sześciu miesiącach); T. Skoczek, Media publiczne 
w Polsce, Mazowiecka Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 121–122 [za:] M. Różycka, Globa-
lizm a lokalizm w perspektywie medialnej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 4, s. 6 i nast.; 
TVP Regionalna – nowa, lokalna telewizja startuje 1 września, www.tvp.pl (dostęp: 5.10.2016).

W wyniku wskazanego wyżej odpływu widowni do kanałów tematycznych 
(wyspecjalizowanych) w  ciągu analizowanych 15 lat nastąpiła wyraźna 
zmiana struktury rynku telewizyjnego w Polsce. Rynek, na którym – w 2000 

574 TVP3 Regionalna. Profi l informacyjno-publicystyczny, materiał informacyjny na posiedzenie 
Zarządu TVP SA (ocena TVP3 po sześciu miesiącach).

575 T. Skoczek, Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 121–
122 [za:] M. Różycka, Globalizm a lokalizm w perspektywie medialnej, „Naukowy Przegląd Dzien-
nikarski” 2013, nr 4, s. 6 i nast.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Główne stacje telewizyjne  Kanały pow. 1%  Kanały pon. 1%

81,5

31,5

45,348
56

23,421
17,914,2

28,2

61,5

26,9

29,9

44,2

65,9
79,2

74,876,3

59,7

1212,4

8,98,57

10,9

7,5
13,61210,411,5

12,8

30,428,5

80,6 79,4 78,8 77,9 78

13,1

9 10,310,9

12,3 23,3
21,3

15,5
11,6

11

Swierczynska_2 łamanie.indd   216 2017-05-11   13:15:48



Telewizja programowa w Polsce 217

roku – dominującą pozycję miały kanały uniwersalne z udziałami w wysoko-
ści 82%, przekształcił się w 2015 roku w rynek z przewagą udziału kanałów 
wyspecjalizowanych z udziałami w wysokości 56% (kanały wyspecjalizo-
wane, których udział w rynku przekroczył 1%–27% oraz kanały wyspecjali-
zowane, których udział w rynku nie przekroczył 1%–29%). Zmiany te obra-
zuje wykres nr 5.

Wykres 5. Struktura rynku telewizyjnego w Polsce w 2000 i 2015 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i tele-
wizji za 2000 rok, Krajowa Rada i Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2001, s. 70; oraz Informacja o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji za 2015 rok, Krajowa Rada i Radiofonii i Telewizji, War-
szawa 2016, s. 40.

Postępująca fragmentaryzacja rynku i popularyzacja nowych techno-
logii spowodowały, że dla nadawców telewizyjnych, w tym także dla TVP, 
koniecznością stał się rozwój portfolio kanałów tematycznych, a także roz-
wój oferty programowej i usług audiowizualnych w Internecie oraz w nowych 
mediach. Opóźnienie w budowie oferty kanałów tematycznych zbiegło się 
w czasie z systematycznym obniżaniem poziomu nakładów możliwych do 
inwestowania w ich rozwój i jakość. Wszystko to doprowadziło do odpływu 
widowni. Oferta programowa TVP SA, pomimo relatywnie dobrej pozycji 
rynkowej, generowanej głównie przez kanały naziemne w tak zwanej grupie 
szerokiej (4+), znajdowała się w złej sytuacji rozwojowej. Udziały anten głów-
nych w segmencie widowni reklamowej (16–49 lat) systematycznie spadały, 
co nie jest dyskontowane przez pozostałą część oferty TVP SA. Pozycja ryn-
kowa TVP SA była w tamtym okresie w znacznej mierze pochodną tak zwanej 
przewagi zasięgowej, która w bliskiej perspektywie miała zostać zniwelowana 
w związku z cyfryzacją nadawania. TVP postrzegała szansę w utrzyma-
niu swojej pozycji w zapewnieniu odpowiedniej reemisji sygnału TVP na 

kanały uniwersalne

kanały pon. 1%

kanały pow. 1%

20152010

82%

27%

29%

44%

7%

11%

Swierczynska_2 łamanie.indd   217 2017-05-11   13:15:48



Rozdział 2218

platformach satelitarnych i w sieciach kablowych, w tym odpowiedniej jako-
ści przekazu (zwłaszcza na platformach satelitarnych), a przede wszystkim 
w zapewnieniu odpowiedniego eksponowania oferty w EPG.

Konieczne okazało się wprowadzenie sprofi lowania anten przez nadawców. 
Portfel marek programowych TVP SA okazał się nieuporządkowany i nie-
skoordynowany, zarówno w płaszczyźnie tematyki, gatunków, jak i przede 
wszystkim grup docelowych. Oferta programowa TVP SA była wzajemnie 
niekomplementarna, niezidentyfi kowana z konkretnymi grupami odbior-
ców. Wpływ na to miał głównie brak profi lowania anten. Brak komplemen-
tarności oferty bardzo istotnie komplikuje zagospodarowanie posiadanego 
spektrum widowni od strony reklamowej, co wprost przekłada się na zmniej-
szony potencjał przychodowy. Znaczna część marek programowych TVP SA 
adresowana była do szerokiej widowni, co powodowało problemy z powią-
zaniem profi lowanej anteny z konkretnym widzem. Efektem ubocznym było 
też, w tym przypadku, wzajemne rywalizowanie wszystkich anten o zago-
spodarowanie tego samego widza bez wzajemnej koordynacji576.

Postępująca w poprzednich latach komercjalizacja treści i form progra-
mowych obniżyła status TVP, nie przynosząc oczekiwanej poprawy wyników 
ekonomicznych. Alternatywą dla komercjalizacji były zadania nałożone na 
telewizję ustawą, jako wartości nadrzędne, będące jednocześnie drogą do rze-
czywistej akceptacji programu przez widzów, a co za tym idzie – do realnego 
zwiększenia i zmiany struktury widowni i tym samym osiągnięcia wymier-
nego sukcesu rynkowego. Niedokończona reforma z 2000 roku w zasadzie 
zlikwidowała zespoły redakcyjne, nie wprowadzając w zamian żadnych roz-
wiązań wspomagających kreację, innowacyjność i wysoką jakość programu.

Dodatkowo wielokrotne zmiany koncepcji budowania oferty w nowych 
mediach spowodowały zastój i utratę posiadanej przez TVP niezłej pozycji 
rynkowej w Internecie. Nie rozwiązano przy tym problemu pozyskiwania tre-
ści dla nowych mediów ani sprawnego zarządzania posiadanymi treściami na 
wszystkich dostępnych polach eksploatacji. Nie stworzono też modelu bizne-
sowego dla Internetu i nowych mediów. W celu przeciwdziałania tym tenden-
cjom niezbędne okazało się wdrożenie zmian w obszarze programowym577.

Świadomość sytuacji, w jakiej znalazła się TVP, widoczna jest chociażby 
w reakcji zarządu TVP SA na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 
Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne, prezes zarządu spółki poinfor-
mował NIK, że spółka w ostatnich latach nie miała wieloletnich planów 

576 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015, s. 7 i nast.
577 Tamże, s. 6 i nast.
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działania w różnych obszarach jej funkcjonowania. Dlatego też zasadniczym 
celem obecnego zarządu było opracowanie strategii przedsiębiorstwa, która 
określałaby cele i zadania w perspektywie wieloletniej. W ślad za tą deklara-
cją zarząd TVP SA uchwałą nr 46/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku zatwier-
dził Strategię rozwoju TVP na lata 2012–2015, którą przedłożono radzie nad-
zorczej spółki w celu uzyskania opinii (na posiedzeniu 27 lutego 2012 r.)578.

Nadawca publiczny powinien mieć strategię, także w obszarze programowym. 
Taki dokument powstał na lata 2012–2015. Został tam określony zarówno cha-
rakter każdego programu, jak i sprecyzowane zostały udziały, jakie powinny uzy-
skać programy TVP. Na czym natomiast polega obecna strategia TVP? Myślę, że 
jak wszystkich nadawców telewizyjnych: aby utrzymać się na rynku579.

We wspomnianej wyżej strategii, w obszarze programowym, sformułowano 
trzy główne przesłanki zmian w programie. Po pierwsze, konieczność zre-
defi niowania sposobu traktowania misji publicznych nadawcy, a co za tym 
idzie, przyjęcia spójnego, przejrzystego i praktycznego sposobu wartościo-
wania treści programowych. Po drugie, zakładano dostosowanie oferty do 
zmian w sposobie tworzenia i odbioru treści, które dyktuje rynek, zwłaszcza 
z uwagi na fragmentaryzację i wzrastającą konkurencyjność nowych mediów. 
Po trzecie, wzrost poziomu konkurencyjności TVP i przeciwdziałanie spad-
kowi udziałów w rynku oraz niekorzystnej strukturze widowni. Ponadto przy-
jęto idee programowe, w których określono, że priorytetem działania TVP 
muszą być inwestycje programowe i ich ochrona, rozumiane jako działania 
zmierzające do uzyskania jak najlepszych wyników anten ogólnych (TVP1 
i TVP2) oraz rozwoju portfolio kanałów tematycznych przy jednoczesnym 
zapewnieniu szerokiego dostępu do oferty programowej we wszystkich moż-
liwych kanałach dystrybucji oraz efektywnych działaniach marketingowych 
i zmianie wizerunku TVP.

Plan ten obejmował kilka zasadniczych obszarów580. Po pierwsze, zakła-
dano konieczność sprofi lowania wszystkich kanałów grupy (a szczególnie 
anten głównych) i kontrolowanie przepływu części widowni z anten otwar-
tych do tematycznych. Programowanie całego portfolio kanałów Grupy TVP 
zachowywać miało komplementarność i unikanie wzajemnej konkurencji 

578 Gospodarowanie mieniem…
579 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego, Dyrektora Biura Koor-

dynacji Programowej TVP w lipcu 2015 roku.
580 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015, Strategia Zarządu Spółki… 
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ramówek anten TVP przy jednoczesnym kontrprogramowaniu wobec 
zewnętrznego otoczenia rynkowego581.

Jeśli zakładamy, że każda z anten musi osiągnąć określone udziały, to musimy 
dać jej na to szansę. Niezbędne jest więc określenie oblicza anteny oraz uzyska-
nie jej indywidualizacji. Poszczególne anteny w ramach TVP muszą się od siebie 
czymś różnić oraz muszą być względem siebie komplementarne. TVP1 i TVP2 
niestety upodobniły się do siebie. Wynika to między innymi z faktu, że w TVP 
co kilka lat zmieniają się ekipy odpowiedzialne za kształtowanie oferty progra-
mowej anten. Skutkuje to ciągłymi zmianami i brakiem jednej, długofalowej 
strategii kształtowania ich wizerunku. W przypadku nadawców komercyjnych 
anteny tworzone są, de facto od początku, przez te same ekipy. Nie możemy już 
sobie pozwolić na wewnętrzną rywalizację. Oczywiste jest, że jeśli na przykład 
„Dwójce” ma wzrosnąć to – na początku – antena zabierze widzów „Jedynce”. 
Identycznie dzieje się w sytuacji, kiedy to „Jedynka” chce podnieść oglądalność. 
Przede wszystkim zabiera widzów „Dwójce”. Niestety nie odbywa się to kosztem 
stacji komercyjnych. Rynek komercyjny ma dzisiaj swoją widownię i są to światy 
słabo się przenikające. Szansą dla TVP jest gra zespołowa. Istotnym elementem 
jest tutaj wiedza, gdzie przechodzi nasz widz. Przykładem są tu chociażby pro-
gramy informacyjne. Pamiętam Kamila Durczoka, który rządził Faktami i zasta-
nawiał się, co zrobić, żeby utrzymać widownię, oraz żeby ludzie nie odchodzili 
do innych kanałów. Potem ktoś wymyślił genialną rzecz – Fakty po Faktach 
w innej, należącej do tej samej grupy stacji, czyli w TVN 24. Okazało się to spo-
sobem na odziedziczenie widowni Faktów. Potem, po latach, TVP skorzystała 
z tego rozwiązania. Powstały na przykład Teleexpress Extra jako kontynuacja 
Teleexpressu czy „Po przecinku” jako kontynuacja Panoramy582.

Po drugie, planowano rozwój oferty kanałów tematycznych poprzez mody-
fi kację i wzmocnienie dotychczasowych kanałów i uruchomienie nowych: 
TVP Rozrywka i TVP Dokument. Nastąpić miały zmiany w pozycjonowa-
niu TVP Polonia oraz uruchomiony miał zostać kanał Polonia Nova, przy-
gotowywany i realizowany we współpracy z ministerstwem spraw zagra-
nicznych, jako element promocji kraju. Dodatkowo miał zostać dokonany 
wybór projektów pozostałych kanałów tematycznych, tworzących docelowe 
portfolio kanałów Grupy TVP, spośród których miał być wyłoniony pakiet 
kanałów przeznaczony do rozpowszechniania w naziemnej telewizji cyfrowej. 

581 Tamże.
582 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego…
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Posunięcia te miały być wsparte działaniami z obszaru cross-promocji pole-
gającymi na promocji kanałów tematycznych na antenach otwartych.

Po trzecie, proponowano powrót do postulowanej we wcześniejszych 
latach oferty programowej skierowanej do dzieci i młodzieży. Od połowy 
2012 roku miała zacząć działać internetowa platforma dziecięco-edukacyjna, 
współtworzona przez TVP i ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego 
wraz z ministerstwem edukacji narodowej. Docelowo platforma ta miała być 
przekształcona w kolejny telewizyjny kanał tematyczny (dostępny w NTC). 
Dodatkowo TVP planowała odbudowę oferty telewizji edukacyjnej w nowo-
czesnej i atrakcyjnej formie. Konieczna okazała się zmiana struktury widowni 
anten (z poszanowaniem lojalności wobec widzów i przyzwyczajeń obecnej 
widowni) w celu spowolnienia tempa spadku ich udziałów w rynku.

Trzeba pamiętać, że główną wartością w telewizji publicznej jest widz. Każdy 
widz. Stacje komercyjne koncentrują się na tak zwanej Grupie 16/49, bo to właś-
nie widzowie z tej grupy są najbardziej pożądani przez reklamodawców, i stacje 
telewizyjne właśnie na nich zarabiają. Widownia starsza jest dla stacji komer-
cyjnych wypadkiem przy pracy. Natomiast widownię TVP stanowią głównie 
widzowie starsi. W Programie 1 prawie 71 procent widowni stanowią odbiorcy 
powyżej 51. roku życia. W Dwójce 60 procent widzów jest powyżej 50. roku życia. 
Można więc powiedzieć, że w TVP jest przewaga widzów ludzi starszych. Nasuwa 
się oczywiste pytanie: dlaczego tak się dzieje? Otóż telewizja komercyjna, która 
powstała w Polsce po 89’ roku, wychowała sobie swoich widzów. Ten rynek rósł 
razem z widzami, którzy dojrzewali wraz z rozwojem stacji komercyjnych. Można 
powiedzieć, że istnieje grupa widzów, którą wychowały stacje komercyjne. Nato-
miast TVP istniała zawsze. TVP stworzyła rynek telewizyjny, a następnie była 
przy jego ewolucji i narodzinach nadawców komercyjnych. To właśnie wydaje 
się zasadniczą różnicą, która wpływa na kształt oferty programowej583.

Po czwarte, zakładano, że przewaga konkurencyjna TVP wynikająca z posia-
dania największych struktur terenowych zostanie wykorzystana przez odno-
wienie (relaunch) oddziałów terenowych i ich oferty programowej oraz szes-
nastu programów regionalnych OTV (TVP3) na MUX 3584. Przewidywano, że 
przekształceniu ulegnie struktura oraz program oddziałów terenowych TVP, 
które (od ramówki wiosennej 2014 r.) nadawać będą szesnaście programów 
regionalnych, dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Kanały te, pozy-

583 Tamże.
584 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015.
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cjonowane zgodnie z charakterem i oczekiwaniami odbiorców lokalnych, 
rozwijać będą współpracę i partnerstwo z władzami oraz instytucjami regio-
nalnymi, i staną się ważnym elementem realizacji misji nadawcy publicznego.

Kluczowym elementem w założonej przez nadawcę publicznego strategii 
miały być nowe projekty programowe.

Trendy i mody determinują ofertę programową. Przykładem jest moda na goto-
wanie. Pokazuje go fenomen Magdy Gessler, który jest absolutny. Dzisiaj jest 
on właściwie wielką bombą reklamową i celebrycką. Wcześniej taką dominu-
jącą modą była, i w zasadzie nadal trwa, moda na taniec. Pytanie, jaka będzie 
następna. Warto jednak zauważyć, że wszystkie aktualne mody i trendy już kie-
dyś były. Obecnie koncentrujemy się na tym jak, de facto na nowo, pokazać je 
w atrakcyjnej formie585.

Założenie to, jak się wydaje, nie gwarantuje jednak TVP osiągnięcia prze-
wagi konkurencyjnej na rynku.

Edward Miszczak tak komentuje obecne trendy:

Teraz jesteśmy na etapie mody na docuscripty, czyli na seriale i serie, które oparte 
są na losach prawdziwych ludzi. Formaty te różnią się jednak od reality. Nie są 
zbudowane na improwizacji, ale na kanwie scenariusza. Różnica, jaka jest mię-
dzy naszą ofertą (TVN) a ofertą konkurencji, polega na tym, że inne stacje są 
jeszcze na etapie takiej pierwotnej wersji docuscriptu, w której każdy odcinek 
opiera się na nowych ludziach. Nasze serie, takie jak na przykład „Szkoła” czy 
„Szpital” bazują na stałej grupie podstawowych aktorów. To nadaje serii ciągłość 
i wprowadza stały element do każdej historii.586.

W opinii zaś Sławomira Zielińskiego,

(…) główne anteny poszły w kierunku, jeśli można tak to określić, „anten forma-
tów” pełnych programów rozrywkowych i seriali. Kilka lat temu ryzykowałem 
stwierdzenie, że Woronicza przestaje potrzebować dziennikarzy. Całe dzienni-
karstwo poszło bowiem do kanałów informacyjnych. O ironio, właśnie w nich 
dziennikarstwo informacyjne i właściwie cała publicystyka tłumacząca zawi-
łości życia stały się „naskórkowe”. Wynika to z faktu, że jak coś się zdarzy, na 

585 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego…
586 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Edwarda Miszczaka, Dyrektora Programowego 

TVN 10 lutego 2016 roku.
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przykład konferencja prasowa czy burzliwe obrady w sejmie lub jakieś nieszczę-
ście czy klęska żywiołowa, program jest przerywany, a zaplanowana ramówka 
łamana. Oczekiwania widzów, że w serwisach informacyjnych na bieżąco będą 
podawane aktualne informacje, powodują, że nie zawsze jest czas na pogłębioną 
dyskusję czy programy publicystyczne. TVP powinna więc w swoich głównych 
antenach wypełniać tę lukę587.

Obok wskazanych wyżej zmian w TVP planowano także jednoznacznie okreś-
lić wzajemne relacje anten. Zakładano więc, że budowa ramówek TVP będzie 
się opierała na trzech głównych założeniach, w tym na komplementarności 
anten i unikaniu ich wzajemnej konkurencji. Całość programu miała pole-
gać na kontrprogramowaniu wobec otoczenia rynkowego588. Warto zauwa-
żyć, że ostatni ze wskazanych elementów polityki programowej postulowanej 
w TVP został już wprowadzony na polskim rynku przez TVN.

W konkurencji pomiędzy stacjami telewizyjnymi ciekawe rozwiązanie zbudo-
wała telewizja publiczna. Nadają pasmo serialowe przez 3 dni oparte na trzech 
serialach: „M jak Miłość”, „Na dobre i na złe” oraz „Barwy szczęścia”. Te trzy 
seriale robią gigantyczne tornado. TVN, kiedyś, przed laty, nie mając tylu środ-
ków, uciekło przed tą ofertą. Nadajemy w tym czasie ofertę w tak zwanym zastęp-
stwie. Moja fi lozofi a na „M jak Miłość” brzmi: Przeżyć. Nie kopię się z koniem. 
Zaczynam więc po tych serialach i jadę dłużej. W takich sytuacjach trzeba więc 
podjąć decyzję programową: albo się wycofać, co jest rozwiązaniem oszczęd-
nościowym, albo podjąć konkurencję, co jest rozwiązaniem inwestycyjnym589.

TVP1 miała pozostać ogólnopolską anteną uniwersalną, skierowaną do sze-
rokiej widowni. Zakładany udział w widowni przewidywał: (4+) – 15%, (16–
49) – 13%. Cechować się miała wielogatunkowością i nie miała posiadać 
określonego profi lu widza. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że „Jedynka” 
miała silną nadreprezentację starszej widowni oraz mieszkańców małych 
miast. Miała też lekką nadreprezentację widowni męskiej. W założeniu TVP1 
miała powiększyć udział widzów „wymagających, otwartych, ambitnych”. 
W zakresie profi lu miała pozostać najbardziej uniwersalnym kanałem tele-
wizyjnym, budującym aspiracje obywatelskie i zaangażowanie w sprawy 
publiczne. W obszarze preferowanych gatunków programowych „Jedynka” 

587 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego…
588 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015.
589 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Edwarda Miszczaka…
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miała eksponować informację, publicystykę, dokument, produkcje fabularne 
oraz seriale rynku polskiego i zagranicznego, a także transmisje prestiżo-
wych wydarzeń (sportowych, kulturalnych, państwowych). Jej celem miało 
być budowanie u widzów aspiracji obywatelskich i zaangażowania w sprawy 
publiczne, rozwijanie i edukowanie polskiego społeczeństwa, w tym w zakre-
sie ekonomii i prawa. TVP1 miała także gwarantować wyjaśnianie polityki 
państwa, oraz spełniać potrzeby najmłodszej widowni.

TVP2 natomiast była drugą ogólną ogólnopolską anteną uniwersalną, 
skierowaną do szerokiej widowni. Zakładany udział w widowni przewi-
dywał: (4+) – 12%, (16–49) – 11%. „Dwójka” miała się cechować, podob-
nie jak TVP1, wielogatunkowością, jak również miała nie posiadać okreś-
lonego profi lu widza. TVP2 miała nieznacznie silniejszą nadreprezentację 
w widowni mieszkańców małych miejscowości niż TVP1, pod względem 
wieku jej widownia była nieco młodsza, choć nadal ta antena miała silną 
nadreprezentację starszej widowni. W założeniu TVP2 miała powiększyć 
udział widzów „aspirujących, poszukujących, młodzieżowych”. W zakre-
sie profi lu miała być ogólnopolską anteną uniwersalną, jednak nieznacznie 
bardziej skierowaną w stronę rozrywki i kultury. W obszarze preferowanych 
gatunków programowych oraz poruszanej tematyki dominować miała sze-
roko rozumiana kultura, nowoczesna rozrywka, polskie seriale oraz reportaż 
jako odważny i odkrywczy obraz Polski, jak również szeroka oferta fi lmowa, 
w tym ambitne, wartościowe realizacje światowej kinematografi i oraz fi lmy 
dokumentalne o charakterze cywilizacyjno-kulturalnym. Jej celem miało być 
stworzenie kanału rozbudzającego aspiracje i aktywność młodzieży, kanału 
promującego pozytywne wzorce zachowań590.

W obszarze programowym działania TVP po raz kolejny Najwyższa Izba 
Kontroli oceniła w 2014 roku. Jak wynika z jej raportu, TVP SA w okresie 
2011–2014, sporządzała założenia do rocznych planów programowych oraz 
roczne plany ekonomiczno-fi nansowe, wymagane kolejnymi regulaminami 
organizacyjnymi spółki591. NIK zarzuciła jednak TVP, że nie sporządzano 
wieloletnich planów programowych i emisyjnych oraz związanych z nimi 
planów ekonomiczno-fi nansowych592. Zarząd TVP SA nie wyegzekwował 

590 Por. Analiza strategiczna TVP, Funkcjonalna strategia programowa, Strategia TVP S.A. na lata 
2012–2015, Strategia Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. [w:] Strategia TVP S.A. na lata 2012–
2015, Telewizja Polska SA, Warszawa, styczeń 2012.

591 Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A., wystąpienie pokontrolne…
592 Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A., informacja o wynikach kontroli, KNO-4101-003-00/2014; 

32/2015/P/14/023/KNO, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Najwyższa 
Izba Kontroli, Warszawa 2015.
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od dyrektorów jednostek organizacyjnych, na których ciążył taki obowiązek, 
sporządzania wieloletnich planów programowych i emisyjnych oraz związa-
nych z nimi planów ekonomiczno-fi nansowych zgodnie z obowiązującymi 
do 30 czerwca 2013 roku regulaminami organizacyjnymi. TVP uzasadniała 
to zaniechanie tym, że:

(…) niestabilne i nieprzewidywalne w dłuższym okresie otoczenie, w jakim 
w ostatnich latach funkcjonowała TVP SA, stwarzało realne problemy dla zbu-
dowania operacyjnego planowania wieloletniego. Jako utrudnienia w tworzeniu 
planów wieloletnich wskazano także m.in.: cyfryzację nadawania, nieprzewi-
dywalność poziomu fi nansowania publicznego oraz fragmentaryzację rynku593.

W opinii NIK dyrektorzy, po przyjęciu Strategii 2012–2015, niekonsekwent-
nie realizowali także jej postanowienia dotyczące przywrócenia wyłączności 
TVP SA w zakresie produkcji publicystycznej594.

2.4.5. REDEFINICJA

Strategia spółki na lata 2016–2020595 zakładała działania, które miały pomóc 
TVP podążać za procesami występującymi na rynku medialnym. Przede 
wszystkim jako główne wyzwania postrzegano cyfryzację oraz fragmenta-
cję rynku, dynamiczne zmiany technologiczne i rozwój nowych mediów, jak 
również – jako najtrudniejsze zadanie – defi niowano kwestię fi nansowania 
działalności przy postępującym kryzysie na rynku reklamy oraz niewydol-
ności systemu abonamentowego. Działania, jakie planowała podjąć TVP, 
miały się koncentrować na kilku głównych obszarach. W pierwszej kolejno-
ści zakładano wyraźną obecność na różnych platformach dystrybucji przez 
rozwój portfolio kanałów tematycznych oraz ekspansję w nowych mediach. 
Działania te miały być możliwe dzięki cyfryzacji produkcji oraz emisji, jak 
również dzięki osiągnięciu przez TVP dominującej pozycji w DVB-T. Powo-
dzenie tych planów warunkowały dywersyfi kacja źródeł przychodów oraz 
przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji w sferze operacyjnej i organi-
zacyjnej.

593 Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A., wystąpienie pokontrolne…
594 Produkcja zewnętrzna dla TVP S.A., informacja…
595 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020, Telewizja Polska SA, Warszawa, grudzień 2015 

(materiały udostępnione przez TVP SA).
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Strategicznym celem w obszarze programowym do 2020 roku miało 
był osiągnięcie przez TVP przewagi programowej. Planowano go osiągnąć 
poprzez profesjonalną, nowoczesną i odpowiedzialną realizację misji oraz 
oparcie działalności na potencjale produkcyjnym TVP. Wskazano ponadto, 
że TVP zamierza skończyć z – jak to określono – „szkodliwą rywalizacją 
z nadawcami komercyjnymi”596.

Jak zaznaczał prezes Janusz Daszczyński, „oferta programowa TVP, 
zarówno na naziemnych platformach cyfrowych, w Internecie, jak i w pro-
gramach ramówkowych czy w zasobach linearnych, by móc wypełnieć swoją 
misję i nie zginąć w gąszczu konkurencji, musi odróżniać się od telewizji 
komercyjnej”597. Program nadawcy publicznego miał zatem wyróżniać się 
na rynku kompozycją oraz jakością oferty programowej. Głównymi gatun-
kami programowymi, które miały wypełniać ofertę programową TVP, miały 
być: informacja, publicystyka, dokument i reportaż, a także rozrywka oraz 
wydarzenia sportowe z udziałem reprezentantów Polski598. Szczegółowe cele 
w obszarze programowym planowano określić w kilku kluczowych obszarach: 
edukacji; debacie publicznej; pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego i kształ-
towaniu kultury języka polskiego; oraz w projekcie Nowe media 3.0 i w kon-
cepcji Przyjazna telewizja.

W obszarze edukacji TVP miała promować edukację obywatelską, a jej 
zasadnicza rola miała polegać na objaśnianiu rzeczywistości. Cel ten miał 
być realizowany poprzez emisję fi lmów i seriali dla dzieci i młodzieży oraz 
fi lmów familijnych i historycznych. Produkcje dla najmłodszych widzów 
miały być produkowane przez TVP zgodnie z planem odbudowy własnej 
produkcji. Strategia zakładała ponadto wypracowanie i wdrożenie nowej 
formuły realizacyjno-scenariuszowej Teatru Telewizji oraz rozwinięcie „pol-
skiej szkoły reportażu i dokumentu”. Wszystkie te działania miały zawierać 
element interaktywności.

W obszarze debaty publicznej zakładano, że TVP będzie – podobnie jak 
planowano to w poprzedniej strategii – posiadać wyłączność do produkcji 
własnej w zakresie informacji i publicystyki. TVP miała także tworzyć własne 
formaty służące edukacji obywatelskiej, ekonomicznej i publicystyce. Pla-
nowano również odbudowę programów telewizji regionalnych, stworzenie 

596 Tamże, https://s.tvp.pl/repository/attachment/d/d/e/ddeb0cb6c303a77263d8327f2530c0fa1451-
476488487.pdf (dostęp: 17.03.2016).

597 J. Daszczyński, List motywacyjny skierowany do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A., War-
szawa 23 kwietnia 2015, http://s.tvp.pl/repository/attachment/8/7/c/87caa2619a8420c33d9cec06
b7eb61b21446648338848.pdf (dostęp: 11.12.2015).

598 Tamże.
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formatów serwisów informacyjnych, publicystycznych oraz reportażu. Aby 
utrzymać niezależność TVP, postulowano dywersyfi kację źródeł pozyski-
wania audycji od producentów zewnętrznych. Telewizja Polska miała nadal 
walczyć o utrzymanie wysokich udziałów w rynku głównych serwisów infor-
macyjnych.

W obszarze dziedzictwa narodowego i kultury języka polskiego TVP 
miała dbać o podnoszenie standardów językowych. We własnych produk-
cjach nadawca publiczny planował popularyzację wiedzy historycznej. Miało 
temu służyć również wzmocnienie oferty programowej TVP Kultura i TVP 
Historia.

W obszarze Nowych mediów 3.0 strategia zakładała „kreatywną koncep-
cję wykorzystania Internetu do nowoczesnej i kreatywnej edukacji dzieci 
i młodych widzów”. Planowano także stworzenie nowego internetowego 
playera TVP, a także produkcję seriali i innych audycji z przeznaczeniem 
do Internetu599. Planowano stworzenie Ośrodka Mediów Interaktywnych 
(OMI), którego głównym celem miało być przyspieszenie rozwoju tego 
obszaru działalności spółki, a także maksymalne wykorzystanie potencjału 
multimediów spółki oraz podniesienie jakości i ujednolicenie standardów 
prezentowanych w Internecie treści programowych. Takie rozwiązanie 
miało pozwolić na spójne zarządzanie multimedialną treścią programową. 
Spójna koordynacja i zarządzanie platformami dystrybucji ułatwić miały 
natomiast dotarcie z ofertą programową TVP do młodych odbiorców. TVP 
postrzegała możliwość zwiększenia zasięgu oddziaływania i atrakcyjności 
poprzez integrację z Internetem. Ośrodek Mediów Interaktywnych (OMI) 
miał powstać poprzez przeniesienie działalności programowej dotyczącej 
mediów interaktywnych z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obszaru 
technologicznego mediów interaktywnych z ośrodka TVP Technologie, 
oraz zadań tworzenia zawartości cyfrowej biblioteki audycji z Biura Hand-
lu. Praca OMI miała się koncentrować na całościowym zarządzaniu obsza-
rem mediów interaktywnych TVP oraz tworzeniu i wydawaniu cyfrowej 
biblioteki audycji w trybie na żądanie. Z obecnego ośrodka TVP Techno-
logie do OMI miały zostać przeniesione zadania związane między innymi 
z opracowaniem strategii rozwoju mediów interaktywnych; tworzeniem 
produktów multimedialnych na bazie posiadanych zasobów spółki; projek-
towaniem i realizacją tych form, interaktywnych rozszerzeń audycji telewi-
zyjnych oraz kanałów interaktywnych; realizacją transmisji telewizyjnych 

599 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020.
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z wykorzystaniem technologii nowych mediów oraz zarządzaniem plat-
formą hybrydową TVP600.

Koncepcja Przyjazna telewizja zawierała w sobie fi lozofi ę działania TVP 
do 2020 roku. Przede wszystkim powrócono do podnoszonej od początku 
istnienia TVP SA potrzeby zdefi niowania programowego dwóch głównych 
anten, właściwego pozycjonowania anten TVP oraz sprofi lowania ich zgod-
nie z charakterystyką i oczekiwaniami odbiorców przekazu601. Planowano 
stworzenie pożądanych modeli konstrukcji treści dla TVP1 i TVP2 oraz 
opracowanie planu osiągnięcia zamierzonych celów antenowych w wyzna-
czonych pasmach602.

Według strategii na 2016 rok TVP1 nadal miała pozostać najbardziej uni-
wersalnym kanałem telewizyjnym w ofercie nadawcy publicznego. Antena 
miała być zaangażowana w sprawy publiczne, a jej głównym zadaniem miało 
być budowanie aspiracji obywatelskich. W programie zakładano ekspono-
wanie audycji informacyjnych, publicystyki, dokumentu, produkcji fabular-
nych rynku polskiego i zagranicznego oraz transmisje prestiżowych wyda-
rzeń sportowych. Program miał ponadto wspierać edukacje społeczeństwa 
oraz tworzyć forum dyskusji o najważniejszych sprawach społecznych, poli-
tycznych i gospodarczych. Główne zadania programowe koncentrowały się 
na umocnieniu pozycji serwisów informacyjnych i audycji publicystycz-
nych, zapewnieniu transmisji z najważniejszych uroczystości państwowych 
i kościelnych, jak również stworzeniu platformy do debat publicystycznych 
związanych z wydarzeniami w kraju i za granicą. „Jedynka” miała utrzy-
mać dotychczasową strategię serializacji oferty, co przełożyło się na konty-
nuację dotychczasowych pasm. Były to między innymi: w obszarze fi lmów 
dokumentalnych – pasma fi lmu dokumentalnego oraz fi lmów przyrodni-
czych; w obszarze rozrywki i kultury – to poniedziałkowe wieczorne pasmo 
teatralno-quizowe; w obszarze edukacji – poranne pasmo z audycjami edu-
kacyjnymi. TVP1 kontynuowała również emisję dotychczasowych, popu-
larnych seriali, a także planowała odświeżyć ofertę fi lmów fabularnych oraz 
popularnych cykli audycji.

TVP2 natomiast miała się koncentrować na eksponowaniu polskich seriali 
i nowoczesnej, wartościowej rozrywki. W jej ofercie miały się znaleźć fi lmy 

600 Ł. Szewczyk, Nowy prezes TVP. Powrót do wartości, informacje bez tabloidyzacji, promocja mło-
dych talentów, 4 listopada 2015, http://m.media2.pl/media/129349-Nowy-prezes-TVP-Powrot-
-do-wartosci-informacje-bez-tabloidyzacji-promocja-mlodych-talentow.html (dostęp: 4.11.2015).

601 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020. 
602 J. Daszczyński, List…
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z ambitnymi, wartościowymi realizacjami światowej kinematografi i. Zada-
niem „Dwójki” miała być także popularyzacja zjawisk kultury i wydarzeń 
kulturalnych, jak również prezentowanie fi lmów dokumentalnych o charak-
terze poznawczym. Ramówka „Dwójki”, podobnie jak TVP1, oparta miała 
być na pasmach programowych. Dominować miały pasma: serialowe, fi l-
mowe, artystyczno-kulturalne, rozrywkowe, dokumentalne, a także publi-
cystyki, reportażu oraz informacji. Ponadto w TVP2 miało nastąpić wzmoc-
nienie pierwszego, porannego daypartu emitowanego od poniedziałku do 
soboty przez cały rok. Podobnie drugi, popołudniowy, daypart miał być 
umacniany poprzez emisję premierowych, zagranicznych seriali w paśmie 
o 14.50, oraz premier polskich seriali dokumentalnych o 17.15 – od ponie-
działku do piątku603.

Oferta obu programów miała zatem mieć charakter komplementarny, 
a anteny miały – w założeniu – z sobą nie rywalizować. Dwójka miała być 
również anteną o profi lu uniwersalnym, jednakże zbudowanym w innych niż 
TVP1 proporcjach. W TVP2 dominować bowiem miały gatunki programowe, 
takie jak: nowoczesne seriale polskie, audycje rozrywkowe, w tym kabarety, 
teleturnieje i koncerty, a także magazyny kulturalne, dokumenty dotyczące 
uniwersalnych problemów współczesnego świata. Informacja, publicystyka 
i reportaż miały stanowić jedynie uzupełnienie całości oferty programowej 
TVP2. W „Jedynce” natomiast dominować miały właśnie informacja i pub-
licystyka, fi lm fabularny, telenowele polskie, dokumenty o charakterze spo-
łeczno-obyczajowym, audycje edukacyjno-poznawcze oraz teatr i transmi-
sje sportowe.

W strategii na lata 2016–2020, co należy podkreślić, zaproponowano 
powrót do centralizacji zarządzania programem poprzez utworzenie jed-
nego ośrodka podejmowania głównych decyzji programowych (Centrum 
Programowe)604. Prezes J. Daszczyński postulował ponadto przywrócenie zre-
formowanych redakcji gatunkowych605. Miała to być Redakcja Filmu, Seriali 
i Teatru TV, która miała być odpowiedzialna za całościową ofertę progra-
mową i produkcję gatunków (fi lm, serial, teatr TV). Jednostka miała powstać 
poprzez wydzielenie strukturalne redakcji fi lmowych z anten, redakcji teatru 
z TVP Kultura oraz przeniesienie z Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmo-
wej obszaru związanego z produkcją fi lmów, seriali i teatru, a także organi-
zowaniem materiałów literackich, inspirowaniem tematów scenariuszy oraz 

603 Na podstawie materiałów udostępnionych przez TVP SA. 
604 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020.
605 J. Daszczyński, List…
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opieką redakcyjną. Powstanie agencji (Redakcji Filmu, Seriali i Teatru TV) 
miało na celu centralizację działalności TVP związanej z obszarem fi lmowym 
i teatralnym, co miało pozwolić na efektywne zarządzanie treściami progra-
mowymi, a także usprawnić określanie celów strategicznych programowego 
rozwoju spółki w tym obszarze. Anteny współpracować miały z – Redakcją 
Filmu, Seriali i Teatru TV w przygotowywaniu oferty programowej zbieżnej 
z jej profi lem gatunkowym. Kompetencją anten miało być natomiast opraco-
wywanie układów ramowych, właściwy wybór treści programowych, dbanie 
o efektywność ekonomiczną audycji oraz podejmowanie ostatecznej decyzji 
w zakresie emisji fi lmów, seriali i spektakli teatralnych z oferty programo-
wej agencji606.

W celu zapewnienia skuteczności realizacji polityki programowej postu-
lowano utworzenie funduszu rozwoju programowego. Planowane zmiany 
o obszarze programowym miały w znacznej mierze opierać się na odbudo-
wie zdolności produkcyjnych, w tym także seriali i audycji rozrywkowych 
oraz na podjęciu przez TVP produkcji godzinnych fi lmów telewizyjnych. 
Znacząco miały zostać rozwinięte działania z zakresu promocji, między 
innymi planowano rozwinąć zintegrowane zarządzanie wewnętrzną pro-
mocją i informacją na antenach TVP. Dodatkowo zakładano powrót sportu 
do TVP poprzez promocję i upowszechnianie dyscyplin sportowych, w któ-
rych Polacy odnosili sukcesy607.

W obszarze kontroli i poprawy jakości oferty programowej wskazywano 
na konieczność zwoływania cotygodniowych kolegiów w antenach oraz na 
systematyczną ocenę programów608.

W obszarze dystrybucji treści strategia TVP zakładała rozwój nowych kana-
łów dystrybucji dla formatów, treści i usług dodanych. Planowano wprowa-
dzenie TVP do nowych mediów 3.0 oraz utrzymanie roli telewizji linearnej609.

606 Ł. Szewczyk, Nowy…
607 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020.
608 J. Daszczyński, List…
609 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020.
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Rozdzia ł  3

DYSTRYBUCJA 
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH TVP

3.1. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Rozwój Internetu, a w konsekwencji powstanie sieci szerokopasmowej, diame-
tralnie zmienił pejzaż medialnego rynku. Internet zarówno otworzył przed 
nadawcami telewizyjnymi nowe możliwości, jak i postawił przed nimi wyzwa-
nia, które wymagały przedefi niowania dotychczasowych strategii funkcjo-
nowania telewizji publicznej. W znacznej części dotyczyło to właśnie działań 
z zakresu kształtowania i dystrybucji oferty programowej.

Sieć Internetu powstała w latach 80. XX wieku. W Polsce pierwsze udane połą-
czenia internetowe (teleinformatyczne) nastąpiły 20 lat temu. Początkowo sieć 
Internetu oferowała dostęp do usług teleinformatycznych z prędkościami rzędu 
10 kb/s, a później około 100 kb/s. Przepływność (prędkość) 144 kb/s, którą ofe-
rowano w systemie ISDN (cyfrowy system łączący usługę telefoniczną, faksową 
i teleinformatyczną), na początku lat 90. określano jako szerokopasmową. Szybki 
postęp naukowo-techniczny w elektronice i optoelektronice oraz w systemach 
transmisji cyfrowej powodował, że za Internet szerokopasmowy w praktyce uwa-
żano dostęp do sieci osiągany z prędkościami nie mniejszymi niż 2 Mb/s610. Od 
2009 roku w Europie można było zaobserwować spadek liczby łączy o przepu-
stowości 144 kb/s do 10 Mb/s na rzecz łączy o przepustowości powyżej 10 Mb/s611.

610 Za: A. Zieliński, Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, „Studia 
BAS” 2012, nr 4(32), s. 17 i nast., http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FC79A822A3021CFFC
1257ADB003BC847/$fi le/Strony%20odStudia_BAS_32-2.pdf (dostęp: 7.04.2015).

611 Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, 
s. 11 i nast., http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:spo%C5%
82ecze%C5%84stwo-informacyjne-w-liczbach&Itemid=3 (dostęp: 3.10.2015).
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Jednak ze względu na szybki postęp techniczny w tej dziedzinie teleko-
munikacji określenie granicznej przepływności (przepustowości łączy cyfro-
wych), od której dane połączenie uznajemy za szerokopasmowe, jest nara-
żone na dezaktualizację wkrótce po przyjęciu defi nicji. Z tego też powodu we 
wspólnotowych badaniach na temat wykorzystania ICT połączenia szeroko-
pasmowe defi niuje się na podstawie rodzaju łączy internetowych. Zgodnie 
z taką defi nicją dostęp szerokopasmowy umożliwiają technologie z rodziny 
DSL (ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modem kablowy), telefony 
komórkowe 3G (UMTS, EDGE itp.) oraz inne, na przykład łącza satelitarne, 
stałe połączenia bezprzewodowe (sieć radiowa). Połączenia szerokopasmowe 
umożliwiają przekazywanie wysokiej jakości obrazów, fi lmów, oglądanie 
telewizji lub granie w gry internetowe, telefonowanie przez Internet z moż-
liwością oglądania rozmówcy oraz pozwalają na korzystanie z różnorodnych 
zaawansowanych usług internetowych612. W tym też duchu w polskim prawo-
dawstwie sieć szerokopasmowa defi niowana jest jako sieć telekomunikacyjna 
służąca do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dostęp 
określa się jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem 
ograniczającym możliwość uruchomienia aplikacji dostępnych w sieci613.

Rozwój Internetu, jego usług i infrastruktury wymusza potrzebę budowy 
szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji, zdolnej 
przekazywać szybki i bardzo szybki Internet. Zgodnie z klasyfi kacją przyjętą 
w dokumencie Unii Europejskiej Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) obecnie 
najczęściej używane są systemy szerokopasmowego Internetu, wykorzystu-
jące miedzianą infrastrukturę dostępu i oferujące szybkość transmisji rzędu 
do 30 Mb/s614. We wrześniu 2010 roku Komisja Europejska przyjęła zalecenie 
w sprawie regulowanego dostępu do sieci dostępu nowej generacji (ang. next-
-generation access, NGA). Zostało w nim przedstawione wspólne stanowisko 
w zakresie regulacji dostępu do sieci światłowodowych, które uzupełniają 
lub zastępują dotychczasowe, tradycyjne miedziane sieci dostępowe o ogra-
niczonej przepustowości. Pomimo że instalacja światłowodów wymagała 
znacznych inwestycji światłowody stanowiły kolejny, naturalny etap ewolu-
cji technologicznej stałych łączy telekomunikacyjnych i były konieczne do 

612 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2014, s. 113 i nast., http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&
view=item&id=347:spo%C5%82ecze%C5%84stwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-bada%C5%84-
-statystycznych-z-lat-2010-2014&Itemid=3 (dostęp: 3.10.2015).

613 Art. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz.U. 
2010 nr 106 poz. 675.

614 Za: A. Zieliński, Stan… 
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spełnienia celów dotyczących Internetu szerokopasmowego, określonych 
w agendzie cyfrowej. Rozpoczął się proces modernizacji obecnych sieci mie-
dzianych w celu przejścia na sieci światłowodowe, z inwestycjami w tym celu 
w sieci typu „światłowody doprowadzane do węzła” (ang. fi bre to the node, 
FTTN) oraz „światłowody doprowadzane do domu” (ang. fi bre to the home, 
FTTH)615. Dotychczasowe stałe sieci dostępowe, zbudowane głównie z kabli 
z parami przewodów miedzianych, i projektowane dla analogowych usług 
głosowych telefaksów, dostępu wdzwanianego i usług ISDN-BR o pasmie czę-
stotliwości 3,4 kHz, przy długości przyłącza abonenckiego do około 10 km 
zaczęły być stopniowo zastępowane przez dostęp szerokopasmowy. Jest on 
bowiem niezbędny dla Internetu, telewizji, zwłaszcza wysokiej rozdzielczo-
ści (ang. High Defi nition Television – HDTV), gier sieciowych i innych usług, 
wymagających łącza stałego o przepływności do abonenta (ang. downstream) 
co najmniej 10 Mbit/s. Dla usług HDTV niezbędne jest natomiast wprowa-
dzenie dostępu abonenckiego o przepływności około 50 bit/s i budowa sieci 
nowej generacji (ang. New Generation Network – NGN)616. Udostępnienie 
bardzo szybkich sieci wpisuje się w Europejską Agendę Cyfrową, której jed-
nym z celów jest zagwarantowanie do roku 2020 każdemu mieszkańcowi UE 
dostępu do Internetu z przepustowością na poziomie 30 Mb/s617. W związku 
z tym Komisja Europejska zakłada przeznaczenie w nowym budżecie Unii 
na lata 2014–2020 ponad 9 mld euro na rozwój sieci szerokopasmowych618. 
W Polsce Narodowy Plan Szerokopasmowy zakłada rozwój sieci i infra-
struktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu na usługi dostępowe 
o wysokich przepływnościach. Cele te są zgodne z celami EAC i zakładają 
zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 
30 Mb/s do końca 2020 roku oraz doprowadzenie do wykorzystania usług 
dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez połowę gospodarstw domo-
wych do końca 2020 roku619.

615 Internet szerokopasmowy. Komisja przedstawia wspólne unijne podejście w sprawie bardzo szyb-
kich sieci szerokopasmowych, MEMO/10/424, Bruksela 2010, http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-10-424_pl.htm (dostęp: 3.10.2015).

616 K. Borzycki, Światłowodowe sieci dostępowe, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&
view=item&id=246:%C5%9Bwiat%C5%82owodowe-sieci-dost%C4%99powe&Itemid=3 (dostęp: 
5.10.2015).

617 Internet o przepustowości na poziomie 30 Mb/s nazywamy pierwszą generacją szybkiego Inter-
netu.

618 Społeczeństwo informacyjne w liczbach…
619 Narodowy Plan Szerokopasmowy, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, styczeń 2014, s. 2 i nast., 

https://mac.gov.pl/fi les/narodowy_plan_szerokopasmowy_-_08.01.2014_przyjety_przez_rm.pdf 
(dostęp: 20.09.2015).
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W Polsce światłowodowa sieć szkieletowa była rozwinięta na poziomie 
europejskim, zgodnie ze standardem określającym, że każde miasto powy-
żej 20 tys. mieszkańców powinno posiadać punkt styku ze szkieletową siecią 
światłowodową. Niestety zależność ta nie przekładała się na światłowodowe 
sieci dostępu. Współczynnik penetracji w 2012 roku dla całego kontynentu był 
niski, w zasadzie na poziomie kilkunastu procent. Sytuacja w Polsce znacznie 
odbiegała zatem od normy europejskiej, plasując nasz kraj na końcu europej-
skiej stawki620. W 2014 roku w Polsce 71,1% ogółu gospodarstw domowych 
miało w domu szerokopasmowy dostęp do Internetu. W badanych latach 
odsetek ten systematycznie wzrastał i w porównaniu z 2010 rokiem był wyż-
szy o 14,3 p. proc. Z roku na rok coraz większa część gospodarstw domowych 
mających w domu dostęp do Internetu posiadała szerokopasmowe połącze-
nia z tą siecią. W 2010 roku gospodarstwa te stanowiły 89,5% ogółu gospo-
darstw domowych posiadających dostęp do Internetu, a w 2014 roku – 95,1%. 
W latach 2010–2014 udział gospodarstw domowych posiadających szero-
kopasmowy dostęp do Internetu w ogólnej liczbie gospodarstw domowych 
rósł szybciej niż udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do 
Internetu. Z roku na rok odsetki te przeciętnie wzrastały odpowiednio o 5,9 
p. proc. i 4,3 p. proc.621. Na obszarach wiejskich gospodarstwa domowe znacz-
nie rzadziej miały szerokopasmowy dostęp do sieci globalnej niż gospodar-
stwa w miastach. W 2014 roku odsetek ten wśród gospodarstw domowych 
na wsi wyniósł 66,7%, podczas gdy w dużych miastach – 77,5%, a w mniej-
szych – 69,1%. W porównaniu z 2010 rokiem największy wzrost odsetka 
odnotowano na terenach wiejskich – 19,8 p. proc., podczas gdy w mniejszych 
i dużych miastach odpowiednio o 9,6 p. proc. oraz 13,8 p. proc. Gospodarstwa 
domowe w centralnej części kraju częściej miały w domu szerokopasmowe 
łącze internetowe niż gospodarstwa ze wschodnich oraz zachodnich terenów 
Polski. W 2014 roku w stosunku do 2010 roku w Polsce centralnej i wschodniej 
wzrósł odsetek gospodarstw z łączem szerokopasmowym odpowiednio o 14,8 
p. proc. i 16,9 p. proc., podczas gdy w zachodniej Polsce – o 11,2 p. proc.622.

W Narodowym Planie Szerokopasmowym zwrócono uwagę na główne 
problemy związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej i tym 
samym z rynkiem usług szerokopasmowych w Polsce na początku 2014 
roku. Wśród zagrożeń wskazano między innymi utrzymujące się bariery 
kompetencyjne i  mentalne społeczeństwa w  korzystaniu z  technologii 

620 Społeczeństwo informacyjne w liczbach…
621 Społeczeństwo informacyjne w Polsce…
622 Tamże.
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teleinformatycznych, utrzymywanie się rosnącego trendu w podziale cyfro-
wym między zamożnymi a biednymi gospodarstwami domowymi oraz utrzy-
mującą się lukę cyfrową między obszarami wiejskimi a resztą kraju. Ponadto 
diagnoza rynku wykazała wiele słabości hamujących lub uniemożliwiających 
rozwój sieci szerokopasmowej. Biorąc pod uwagę możliwości oraz przyzwy-
czajenia potencjalnych odbiorców, autorzy planu wskazali na niską świado-
mość korzyści wynikających z zaawansowanego wykorzystania Internetu 
w życiu osobistym i gospodarczym oraz wykluczenie cyfrowe ponad 9 mln 
osób, co w rezultacie skutkuje między innymi słabym popytem na usługi 
o wysokich przepływach. Autorzy planu podkreślili też niewystarczający stan 
infrastruktury dostępowej oraz, omawiany wyżej, bardzo słaby stan infra-
struktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich i oddalonych, a także 
bardzo niski poziom dostępu do szybkich i bardzo szybkich sieci szerokopas-
mowych. Taki stan rzeczy jest efektem istnienia wysokiej bariery inwestycji 
w infrastrukturę telekomunikacyjną, polegającej chociażby na długotrwałym 
procesie inwestycyjnym wynikającym z konieczności sprostania skompliko-
wanym wymogom prawnym, technicznym czy administracyjnym. Nie bez 
znaczenia są również względy fi nansowe. Zwiększenie znaczenia Internetu 
wiąże się bowiem w znacznym stopniu ze zwiększoną konsumpcją usług 
i aplikacji, co z kolei powoduje ciągłe zwiększenie zapotrzebowania na pasmo. 
Wzrasta tym samym zapotrzebowanie na pasmo przeciętnego użytkownika 
Internetu korzystającego z coraz większej liczby usług i treści opartych na 
sieci, w szczególności multimedialnych, często darmowych, z których ich 
dostawcy czerpią zyski na przykład przez zamieszczanie reklam. Powoduje 
to, że operatorzy telekomunikacyjni zmuszeni są do modernizacji własnych 
sieci, po to by zaspokajać potrzeby ich użytkowników zarówno hurtowych, 
jak i detalicznych, a pośrednio także samych dostawców treści i usług. Jed-
nocześnie działanie na rynku w pełni konkurencyjnym może nie pozwalać 
na podnoszenie cen dostępu w takim zakresie, aby umożliwiało to uzyska-
nie odpowiednich zwrotów i dochodów z poczynionych inwestycji623. Taka 
sytuacja skutkuje niechęcią prywatnych operatorów do inwestycji w infra-
strukturę nowej generacji. Dodatkowo problem pogłębia brak (jak dotąd) 
skutecznej koordynacji działań w zakresie budowy infrastruktury sieci sze-
rokopasmowych.624.

Usługi telekomunikacyjne, w szczególności usługi szerokopasmowe, stały 
się więc kluczową platformą komunikacji i dostępu do informacji, zasobów 

623 Narodowy Plan…, s. 68.
624 Tamże, s. 21.
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wiedzy i usług na całym świecie. Tymczasem, jak pokazują liczne raporty, 
pod względem rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i dostępu do niej 
Polska wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu z innymi państwami 
członkowskimi UE625. Spore zapóźnienia w rozwoju infrastruktury teleko-
munikacyjnej zapewniającej możliwość świadczenia usług dostępu do Inter-
netu wynikają z wielu powodów, które negatywnie rzutowały na opłacalność 
inwestycji budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i stanowiły znaczną 
barierę rozwoju łączności szerokopasmowej w Polsce. Były to czynniki natury 
geografi cznej i demografi cznej oraz uwarunkowania ekonomiczno-prawne626.

Aspekt geografi czny związany jest z dużym obszarem kraju. Aspekt demo-
grafi czny natomiast łączy się z faktem, że Polska cechuje się znacznym roz-
proszeniem mieszkańców, a spory odsetek ludności zamieszkuje tereny wiej-
skie. Choć w większych metropoliach można oczekiwać, że dzięki istniejącym 
mechanizmom konkurencji rynkowej dostawcy usług będą w stanie sprostać 
popytowi na usługi szerokopasmowe, to na obszarach słabo zaludnionych 
konieczna może się okazać interwencja państwa. Ze względu na występu-
jącą dynamikę rynku – aby interwencja państwa była skuteczna, konieczne 
wydaje się odejście od praktyki wskazywania konkretnych, ścisłych parame-
trów łączy, jakie mają powstać w wyniku interwencji627.

3.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI TREŚCI

Do chwili obecnej w literaturze przedmiotu wyróżnia się w rozwoju telewi-
zji kilka etapów. Granice ich wyznaczają kolejno wchodzące na rynek nowe 
technologie informacyjne. Na uwagę zasługuje również fakt, że granice te nie 
są wyraźne ani jednoznaczne. Czas niezbędny do wdrażania nowości tech-
nicznej jest zazwyczaj długi i nie przebiega identycznie we wszystkich krajach.

Jako pierwszy etap wymienia się okres rozwoju telewizji naziemnej. To czas 
od momentu uruchomienia pierwszych stacji i sieci telewizyjnych (opisany 

625 Uzasadnienie do ustawy o  wspieraniu rozwoju usług i  sieci szerokopasmowych w  teleko-
munikacji. Projekt z dnia 5 maja 2009 r., http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_
k2&view=item&id=132:uzasadnienie-do-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-us%C5%82ug-i-sieci-
-szerokopasmowych-w-telekomunikacji&Itemid=3 (dostęp: 7.02.2015).

626 Społeczeństwo informacyjne w liczbach…
627 Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju, projekt, 

Warszawa, listopad 2011, cz. 2, s 122 i nast. http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_
k2&view=item&id=307:polska-2030-trzecia-fala-nowoczesno%C5%9Bci-%E2%80%93-
-d%C5%82ugookresowa-strategia-rozwoju-kraju&Itemid=3 (dostęp: 3.10.2015).
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wyżej). Jako drugą fazę wskazuje się fazę telewizji kablowej, czyli okres dato-
wany od lat 60. w Stanach Zjednoczonych i od przełomu lat 70. i 80. w Euro-
pie. Faza zaś telewizji satelitarnej datowana jest od zainstalowania pierwszego 
satelity Early Bird w USA w 1965 roku, a w Europie od 1988 roku. Jako ostat-
nią wymienia się fazę nowych mediów628. Za jej początek przyjmuje się w tym 
wypadku lata 80., a precyzyjnie – moment rozpoczęcia stosowania na sze-
roką skalę mikroprocesorów w telekomunikacji, informatyce oraz telewizji. 
Uwzględnia się również rozwój telematyki, nowoczesnych technologii cyfro-
wych, telewizji wysokiej rozdzielczości, telekomputerów itp.)629. Za Tomaszem 
Gobanem-Klasem można wymienić ponadto fazę radykalnej transformacji 
medium telewizyjnego w medium posttelewizyjne. Autor wskazuje tu na lata 
90., kiedy nastąpiło zmieszanie różnorodnych środków technicznych, sposobów 
transmisji i selekcji, formatów, gatunków programowych oraz pokazywanych 
obrazów i dźwięków w taki sposób, że właściwą nazwą nie jest już telewizja, ale 
multiwizja630. Jerzy Sławomir Mac wskazywał natomiast, że telewizja w latach 
90. znajdowała się w fazie zmiany systemu telewizji analogowej na cyfrową, 
inaczej telewizję interaktywną, której początek miał nastąpić po zakończeniu 
żywotności użytkowanych analogowych odbiorników telewizyjnych631.

Periodyzację transformacji rynku telewizyjnego w Polsce można rów-
nież oprzeć na kilku, odmiennych w swojej naturze, etapach fragmentary-
zacji. Pierwszym w procesie transformacji rynku mediów elektronicznych 
była fragmentaryzacja ustawowa polegająca na demonopolizacji rynku i wej-
ściu w życie, w 1993 roku, Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 
roku. W jej efekcie na rynku telewizyjnym zaczęli funkcjonować nadawcy 
komercyjni i powstały warunki do działania społecznych nadawców radio-
wych i telewizyjnych632.

628 Tomasz Goban-Klas defi niuje nowe media „jako środki służące (wprost lub pośrednio) poro-
zumiewaniu się ludzi, które pojawiły się w ostatnich dziesiątkach lat (…), a które wykorzystują 
elektronikę do przekazu sygnału. Ich cechą charakterystyczną jest ciągłe i szybkie doskonalenie 
parametrów, miniaturyzacja, standaryzacja, obniżenie kosztów jednostkowych, zmniejszenie 
kosztów użytkowania oraz interakcyjność”. Za: D. Piątek, Nowe media a rozumienie komuni-
kowania masowego [w:] Media i polityka, red. J. Sobczak, Ofi cyna Wydawnicza Likon, Poznań–
Września 2001, s. 129.

629 F. Balle, Medias et Societe, Montchrestien, Paris 1994, s. 115–116. Cyt. za: B. Dobek-Ostrowska, 
Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroc-
ław 1999, s. 132.

630 Tomasz Goban-Klas, Metamorfozy małego ekranu, czyli agonia telewizji i narodziny multiwizji. 
Dramat w dwóch (na razie) odsłonach [w:] W. Dudek, Transformacja…, s. 47 i nast.

631 J.S. Mac, Ekran przyszłości, „Wprost”, nr 873, 22 sierpnia 1999.
632 Szerzej na ten temat zob. W. Świerczyńska-Głownia, Ewolucja…, s. 111 i nast.
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Kolejny etap zmian, określany jako transformacja rynkowa, wiązał się 
bezpośrednio z realiami i warunkami funkcjonowania nadawców telewi-
zyjnych na wolnym rynku oraz ich komercyjną rywalizacją między innymi 
na płaszczyźnie programowej.

Na ustrukturyzowanym i podzielonym rynku, jeżeli coś chcemy robić, to skądś 
musimy pozyskać widzów. Jeżeli TVP ma 32% rynku, a po około dwadzieścia 
kilka procent mają główne stacje komercyjne, to w sumie te trzy wielkie rodziny 
mają blisko 70% rynku. Jak się popatrzy na te trzydzieści parę procent udziału 
TVP w rynku, to – w odniesieniu do poszczególnych anten – Jedynka i Dwójka 
mają po około 10%. Reszta należy do kanałów wyspecjalizowanych. Polsat ma 
w sumie 20 kanałów, a TVP 10. Co do zasady spadają udziały anten uniwersal-
nych, wzrastają natomiast wskaźniki kanałów tematycznych. Dodatkowo kanały 
tematyczne zmieniły strukturę programową Jedynki i Dwójki. O pozostałe 30% 
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DUALIZM PRZEKAZU
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Wykres 6. Etapy ewolucji rynku telewizyjnego w Polsce

Źródło: opracowanie własne.
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walczą pomniejsze stacje. Ale bardzo trudno wejść tam z nową ofertą. Przykła-
dowo dzisiaj kanał fi lmowy nie ma żadnych szans, bo żaden dystrybutor zagra-
niczny nie sprzeda fi lmu czy serialu do kodowanego kanału fi lmowego, bo ma 
własne kanały dystrybucji. I na nich zarabia. W obszarze stacji dedykowanych 
dla dzieci rynek też jest już wypełniony. Rynek informacyjny też jest zagospo-
darowany. Mamy trzy wielkie machiny informacyjne – Polsat, TVN i telewizja 
publiczna. Dodatkowo trzeba pamiętać, że informacja jest to najdroższy kon-
tent. Potrzebna jest infrastruktura korespondencka, zaplecze techniczne, logi-
styczne itd. Ponadto w kanałach informacyjnych powstaje kontent, który nie 
jest powtarzalny. Nie da się tam nagrać kilkunastoodcinkowego serialu i grać 
go przez następne lata. Dzisiaj na rynku polskim istnieje ponad 220–230 stacji, 
które są dostępne w języku polskim. Powstają następne, które mają określoną 
ofertę i pozyskują wycinek widowni. Faktem jest jednak, że stacji, których wiel-
kość widowni nie waha się w granicach błędu statystycznego, jest około stu. One 
muszą się z czegoś utrzymywać. Każda telewizja ma swoje oblicze. Każda telewi-
zja musi się na coś zdecydować. Na rynku mamy już de facto wszystko. Stąd też 
pojawiają się coraz bardziej kontrowersyjne tematy, które powodują dyskusję633.

Trzecim etapem przeobrażeń zachodzących na rynku medialnym była 
transformacja technologiczna wywołana wprowadzeniem technologii tele-
informatycznych, zwłaszcza Internetu i cyfryzacji. Wejście zróżnicowanego, 
multimedialnego, potencjalnie partycypacyjnego systemu umożliwiającego 
pomnażanie kanałów i opcji współwystępowało z pogłębianiem się koncentra-
cji w zakresie własności oraz rozpowszechnianiem platform płatnej telewizji.

W obszarze dystrybucji treści rynek podzielił się w następujący sposób: 1/3 rynku 
to nadawanie naziemne, 1/3 to satelita, a 1/3 to kabel. Oczywiście jest to podział 
umowny, natomiast oddaje on aktualny kształt rynku w obszarze dystrybucji 
treści634.

Omawiając zmiany na rynku telewizyjnym należy wskazać, że do tej pory 
wykształciło się pięć trendów, które obecnie całkowicie zmieniają krajo-
braz mediów: (1) digitalizacja technologii IC, prowadząca między innymi 
do zbieżności między mediami (nadawanie) i telekomunikacji; (2) wykład-
niczy wzrost mediów i dostawy informacji, tworzenie bogactwa mediów 
i informacji w społeczeństwie; (3) wykładnicza dywersyfi kacja produktów 

633 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego…
634 Tamże.
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medialnych, czyli dywersyfi kacja treści (dostosowanie informacji) w techno-
logii przenoszenia treści oraz w kanałach i punktach dystrybucji; (4) stag-
nacja w konsumpcji mediów, czyli popyt na produkty medialne znacznie 
opóźniony względem podaży; oraz (5) segmentacja widowni. Tendencje te 
wspólnie prowadzą do powstawania większej liczby dostawców treści, środ-
ków przekazu, a tym samym większej konkurencji w mediach.

Dwa spośród wskazanych wyżej trendów szczególnie sprzyjają rywalizacji 
o treści – dywersyfi kacja podaży produktów medialnych i segmentacja pub-
liczności. Dywersyfi kacja produktów przejawia się w ilości dostępnych treści 
multimedialnych dla specjalnych grup konsumentów i rynków niszowych. 
Segmentacja publiczności zwiększa możliwości sprzedaży różnych rodza-
jów produktów, a tym samym sprzyja konkurencji między dostawcami tre-
ści multimedialnych. Można oczekiwać zwiększenia otwartej różnorodności 
mediów w wyniku zwiększenia liczby kanałów komunikacyjnych w społe-
czeństwie przez technologie komunikacji. Technologia promuje dostęp do 
idei, czyli dostęp do nowych pomysłów635.

Cyfryzacja telewizji kablowej i satelitarnej zapoczątkowała tendencję do 
stopniowego zastępowania transmisji analogowych w całej Europie, dodat-
kowo wzmacniając szybki wzrost liczby kanałów i opcji. Obniżenie kosz-
tów sprzętu i zaawansowanego oprogramowania spowodowało, że edycja 
i publikacja treści stała się bardziej dostępna. Obniżyło to bariery związane 
z zaangażowaniem w produkcję i dystrybucję. Wprowadzenie usług inter-
netowych i standardów sieciowych zarówno w domenach profesjonalnych, 
jak i amatorskich stało się głównym trendem, który spowodował przemiesz-
czenie się telewizji poza obszar zwykłego telewizora. Nastąpiło, jak oceniają 
Jackie Harrison i Lorna Woods, przesunięcie debaty na temat telewizji w kie-
runku potencjalnego wpływu nowego krajobrazu mediów (ang. new media 
landscape)636. System – złożony dotąd z najwyżej trzech segmentów (media 
publiczne, media komercyjne, media społeczne i non profi t) – ewoluował 
w kierunku nowej ekologii mediów, tworząc wielopodmiotowy krajobraz 
medialny. Doszło do technologicznej integracji telewizji i szerokopasmowego 
Internetu oraz innych sieci szerokopasmowych. Możliwe okazało się, przy 
użyciu tego samego terminala, korzystanie z tradycyjnej telewizji i jedno-
cześnie z pełnej telewizyjnej oferty internetowej, w tym oferty nielinearnej, 

635 E. de Bens, Media Between Culture and Commerce, „Changing Media. Changing Europe Series” 
2007, Vol. 4. Intellect, Bristol, UK–Chicago, USA, s. 42 i nast.

636 E. Sanz, Statistical…, s. 15 i nast.
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oraz z całej zawartości Internetu637. W nowej rzeczywistości dotychczasowe 
modele biznesowe, na których opierają się nadawcy telewizyjni, muszą zostać 
przeorganizowane lub zróżnicowane. Konwencjonalne strategie planowania 
programowego tracą na znaczeniu. Ostatecznie wszystkie fi rmy medialne 
muszą odnieść się do problemu asymilowania nowych technologii i reakcji 
na nowych odbiorców mediów z ich potrzebą kontroli, bez jednoczesnego 
nadmiernego zwiększenia środków638. Zmieniła się również istota konku-
rencji pomiędzy nadawcami.

Dzisiaj rywalizacja polega na tym, żeby po prostu zaistnieć, żeby nie stracić pozy-
cji i żeby mieć lepszą ofertę. Nie jest sztuką wejść na rynek. Nie ma już na nim 
rywalizacji pojmowanej w tradycyjny sposób. Teraz stacje walczą o to, żeby się 
utrzymać na rynku, na którym nie ma już wiele miejsca. Dotyczy to zarówno 
stacji uniwersalnych, jak i tematycznych639.

Czwartym etapem jest fragmentaryzacja dystrybucji polegająca na równo-
ległym dystrybuowaniu treści zarówno w formie tradycyjnej telewizji linear-
nej, jak i poprzez oferowanie treści w systemie dostępowym na zróżnicowa-
nych platformach nadawczych. VOD, (ang. video-on-demand), czyli usługa 
dostarczająca programy telewizyjne za pośrednictwem sieci szerokopasmowych 
jest obecnym wyzwaniem dla tradycyjnej telewizji. Pierwsza znacząca próba 
video-on-demand w Europie, została wprowadzona w 1984 roku przez France 
Telecom w Biarritz i trwała siedem lat. Od tego czasu rozwój technologiczny, 
a przede wszystkim lepsze połączenie szerokopasmowe, sprawiło, że VOD 
stało się komercyjnie realną propozycją, a liczby użytkowników i przychodów 
na tym rynku stale rosną. Pierwotnie subskrypcja Wideo na życzenie (ang. 
subscription video-on-demand, SVOD) było w sposób naturalny postrzegane 
przede wszystkim jako wyzwanie dla tradycyjnych dostawców telewizji płatnej. 
Obawiali się oni, że konsumenci którzy wykupią abonament VOD, zrezygnują 
w tym samym czasie z tradycyjnych usług płatnej telewizji. Obecnie jednak 
video-on-demand jest postrzegane również jako potencjalne zagrożenie dla 
nadawców bezpłatnych programów. SVOD konkuruje bowiem z jednej strony 
o wydatki reklamodawców, a z drugiej – o uzdolnionych prezenterów i akto-
rów, producentów programów i autorów scenariuszy oraz o uwagę widza640.

637 Strategia Regulacyjna…, s. 8 i nast.
638 S.M. Chan-Olmsted, Competitive…, s. 204.
639 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Sławomira Zielińskiego…
640 Por. Television’s Business…, s. 14 i nast.
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(…) dzisiaj wszyscy patrzą na kwestię zastosowania technologii w kreowaniu 
oferty programowej jako na równoważną w stosunku do tradycyjnego progra-
mowania. Dzisiejsza oferta dla widza opiera się bowiem na dwóch nogach: na 
nodze technologicznej i na nodze programowej. Stąd dzisiaj bardzo duży nacisk 
kładzie się na to, w jaki sposób kanały dystrybucji mają dotrzeć do odbiorcy, 
oraz czy ich ilość jest wystarczająca, i czy te kanały dostarczają treści w odpo-
wiedniej jakości. W TVP w ostatnich latach jakość została nieco zapomniana, 
(…) głównie liczyła się ilość, a nie jakość. Nie wynikało to jednak tylko z polityki 
programowej czy podejmowanych decyzji. Wynikało to również po części z tego, 
że w ostatniej dekadzie przeciętny widz był zainteresowany mnogością kana-
łów i hasłem: „mam w domu 600 kanałów”. Nikt jednak nie zadawał pytania, 
ile z tych kanałów tak naprawdę jest wartościowych merytorycznie i technicz-
nie. Jednak takie postrzeganie (…) całego rynku telewizyjnego wpłynęło ponie-
kąd na sposób funkcjonowania TVP. Trzeba też zaznaczyć, że koncentracja na 
„słupkach” (…) wynika z jasnego mechanizmu polegającego na tym, że najważ-
niejsza jest oglądalność, bo ta oznacza pieniądze. Ale z drugiej strony świat nie 
pozostaje w miejscu i statystyki oraz badania, które telewizja dostaje, pokazują, 
że oglądalność w Internecie rośnie. I jest to ogólnoeuropejska tendencja. Jedno-
cześnie wzrasta też oglądalność telewizji liniowej. Jednak jasno już widać, że 
zainteresowanie treściami w Internecie będzie coraz większe, bo pokolenie się 
zmienia. Starsi widzowie, którzy pozostali przy telewizorze, raczej już nie zmie-
nią przyzwyczajeń. (…) nowe pokolenie będzie korzystało tylko z mediów inter-
aktywnych, będzie również oglądało przekazy liniowe, ale nie na telewizorze, 
tylko na swoim smartfonie641.

Termin „platformy nadawcze” odnosi się do rodzajów sieci, które są wyko-
rzystywane do przenoszenia sygnału telewizyjnego do widza. Obecnie tele-
wizja jest zazwyczaj dostarczana za pośrednictwem jednej z następujących 
metod: (a) cyfrowe nadawanie naziemne; (b) transmisja satelitarna odbioru 
bezpośredniego (ang. direct-to-home); (c) transmisja kablowa; oraz (d) pro-
tokół internetowy i telewizja (ang. over-the-top, OTT). Metody te zastąpiły 
tradycyjne nadawanie analogowe.

Analogowa transmisja naziemna była tradycyjną metodą wykorzystywaną 
do transmisji sygnałów telewizyjnych w zasadzie od początku istnienia tele-
wizji. Sygnał przesyłany był za pomocą fal radiowych z krajowej sieci masz-
tów i anten, a następnie odbierany przez widzów za pośrednictwem anteny. 

641 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego, Dyrektora TVP Tech-
nologie, 21 października 2015 roku.
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Obecnie jednak nastąpiło odejście od tradycyjnego, analogowego nadawa-
nia naziemnego programów telewizyjnych i zastąpiło go nadawanie telewizji 
cyfrowej. Podobnie jak standardowa telewizja analogowa cyfrowa telewizja 
naziemna (ang. Digital Terrestrial Television, DTT) jest transmitowana przez 
częstotliwości radiowe. Różnica polega na wykorzystaniu multipleksowych 
nadajników, które pozwalają na odbiór wielu kanałów w tej samej przestrzeni, 
która była dotychczas zajmowana tylko przez jeden kanał analogowy. Widz 
odbiera sygnał za pośrednictwem cyfrowego dekodera lub innego zintegro-
wanego urządzenia odbiorczego będącego w stanie dekodować sygnał odbie-
rany przez standardową antenę642.

Trzeba pamiętać, że nadawca publiczny ma obowiązek realizowania misji rów-
nież w wymiarze technologicznym. TVP jest więc wręcz zobowiązana do wdra-
żania rzeczy, którymi stacja komercyjna nie byłaby zainteresowana, ponieważ 
nowe rozwiązania nie mają odpowiedniego modelu biznesowego i nie są opła-
calne. Tutaj dobrym przykładem może być wdrożenie pierwszych kanałów tele-
wizji w HD do naziemnej telewizji cyfrowej w 2012 roku. Żaden z nadawców 
komercyjnych nie chciał wdrażać kanału HD z tego powodu, że dla niego byłoby 
to nieopłacalne. Musiałby bowiem zapłacić dwa razy więcej, bo w multipleksie 
jeden slot zajmuje program SD, dwa sloty zajmują program HD. Rachunek eko-
nomiczny jest prosty: umieszczenie programów HD w multipleksie jest dwa razy 
droższe za (…) ten sam przekaz. Nadawca publiczny natomiast nie kierował się 
w tym wypadku rachunkiem ekonomicznym, a dbałością o jakość programu”643.

W standardzie DVB-T działają obecnie trzy multipleksy, dzięki którym łączny 
zasięg naziemnych programów cyfrowych po 23 lipca 2013 roku wynosi 
99,6%. Na trzech multipleksach zostały umieszczone następujące programy 
(stan na koniec 2013 r.): w MUX-1 – TVP1 HD, TVP2, TVP Info (wersja regio-
nalna), Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka; w MUX-2 – Polsat, TVN, 
TVN7, TV4, TV Puls, PULS 2, TV6 i Polsat Sport News; w MUX-3 – pro-
gramy Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP Kultura, 
TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Od 15 lutego 2014 roku, po 
zwolnieniu części przepływności w sygnale MUX-1 przez Telewizję Polską 
SA, rozpoczęły nadawanie TV Trwam i TVP ABC. Ustawa o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej644 określała ostateczny termin opuszczenia przez 

642 Strategia Regulacyjna…, s. 4.
643 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
644 Ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, Dz.U. 2011 nr 153 poz. 903.
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TVP MUX-1 na dzień 27 kwietnia 2014 roku, dostęp do naziemnej telewizji 
cyfrowej pod koniec drugiego kwartału 2013 roku posiadało ponad 12,2 mln 
Polaków. Wśród nich 8 mln korzystało wyłącznie z oferty telewizji cyfrowej 
naziemnej, a pozostali, to jest 4,2 mln, mieli dostęp również do oferty kab-
lowej bądź satelitarnej645.

Transmisja satelitarna odbioru bezpośredniego (ang. direct to home – DTH) 
to telewizja satelitarna dostarczana do widza za pośrednictwem satelitów 
komunikacyjnych. Sygnał jest odbierany przez anteny satelitarne i dekodery. 
W wielu miejscach na świecie, w szczególności w tych, które nie są objęte 
zasięgiem dostawców telewizji naziemnej lub kablowej, telewizja satelitarna 
posiada potencjał zapewniający szeroki wachlarz kanałów i usług.

Początki platform satelitarnych w Polsce związane są z rozpoczęciem dzia-
łalności platformy cyfrowej Wizja TV na wiosnę 1998 roku. W 2014 roku na 
polskim rynku telewizji satelitarnej funkcjonowały już trzy platformy sateli-
tarne, z których korzystało około 6,4 mln abonentów. Czołową rolę, z 55,16% 
udziału w rynku, odgrywała wówczas spółka Cyfrowy Polsat SA, z którego 
usług korzystało ponad 3,5 mln abonentów. Drugą co do wielkości platformą 
satelitarną była nc+ z 35,79% udziału w rynku i z bazą 2,3 mln abonentów. 
Na trzecim miejscu znajdowała się platforma Orange TV z udziałem w rynku 
na poziomie 9,05% i bazą 538 tys. abonentów646.

Telewizja Polska w okresie przed włączeniem odbiornika sygnału analogowego 
miała dosyć dobry, bardzo stabilny i pewny kanał dystrybucji, jakim była tele-
wizja analogowa. Rynek był podzielony pomiędzy „wielką czwórkę”. Nadawcy 
ci, mając kilka kanałów na ziemi, zdominowali rynek, również rynek reklamy. 
Sytuacja wydawała się stabilna. Problem jednak się pojawił, kiedy w siłę zaczęły 
rosnąć platformy satelitarne, które dostarczały coraz większą ilość programów. Ci 
nowi gracze budowali swoje platformy dystrybucji. Co jest istotne: słowo „swoje” 
oznacza, że mieli oni całą kontrolę nad treściami i usługami dodatkowymi, które 
przez tę platformę były dystrybuowane. Dzisiaj to jest niezmiernie istotne, dla-
tego że jeżeli platforma komercyjna transmituje swój program, to ma kontrolę 
nad jakością, nad ilością kanałów oraz nad usługami dodatkowymi. Co się (…) 
[dzieje], kiedy do tej platformy swoje kanały chce wprowadzić (i dystrybuować) 
na przykład (…) Telewizja Polska, która jest jednocześnie konkurentem dla tego 
nadawcy czy operatora platformy satelitarnej? Po pierwsze występują problemy 
z jakością. Wynika to z faktu, że sygnały TVP nie są w należyty sposób do końca 

645 Strategia Regulacyjna…
646 Tamże.
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retransmitowane. Po drugie wycinane są wszystkie usługi dodatkowe, które mogą 
spowodować, że ten program może być atrakcyjniejszy od tych, które są nada-
wane przez właściciela satelity. W związku z tym brak własnej platformy dys-
trybucyjnej satelitarnej, kablowej czy własnej platformy internetowej to potężny 
problem Telewizji Polskiej. Z powodu braku własnej platformy TVP musiała, 
do pewnego czasu, oddawać wszystkie swoje treści swoim konkurentom. Żeby 
monetyzować się, czyli zarabiać na treściach, TVP musiała oddawać (…) pro-
gramy na przykład do portali WP, Onetu czy do Playera. Robiła to po to, aby 
programy nadawcy publicznego po prostu były oglądalne. Jedyną platformą, 
która została zbudowana [przez TVP – przyp. W.Ś.-G.] była vod.tvp.pl. Plat-
forma ta miała swoją oglądalność, ale zdecydowanie mniejszy zasięg techniczny 
niż platformy komercyjne647.

Telewizja kablowa działa, wykorzystując sygnał telewizyjny dostarczany za 
pośrednictwem światłowodu lub stałych przewodów koncentrycznych, co 
pozwala dostawcy uniknąć tradycyjnego systemu radiowych anten nadaw-
czych648. W 2004 roku w Polsce zarejestrowanych, to jest wpisanych do reje-
stru przewodniczącego KRRiT obejmującego programy rozprowadzane w sie-
ciach telewizji kablowej, było ponad 600 operatorów sieci telewizji kablowej, 
zarządzających ponad 800 sieciami. Operatorzy ci zarządzali około 4,5 mln 
gniazd abonenckich, a ich możliwości szacuje się na około 7 mln. W 2013 
roku rynek sieci kablowych składał się z około 500 operatorów. Według sza-
cunków Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w 2012 roku łączna liczba 
abonentów krajowych operatorów kablowych wynosiła około 4,6 mln. Głów-
nymi operatorami telewizji kablowej w Polsce w 2012 roku byli: UPC Polska 
z udziałem około 32-procentowym w rynku i bazą ponad 1,46 mln abonen-
tów, Multimedia Polska z udziałem około 18-procentowym i bazą 813 tys. 
Użytkowników, oraz Vectra z udziałem około 18-procentowym w rynku 
i bazą 812,5 tys. abonentów649.

W platformach kablowych sytuacja jest podobna jak w przypadku platform sate-
litarnych. Operator telewizji kablowej (…) posiada najczęściej cyfrową kablówkę, 
co oznacza, że ma także swój set-top box. (…) to tak jak platforma satelitarna 
ma swoje pole dominacji, pole kontroli nad całym pakietem usług. W tym przy-
padku bardzo ważną rolę – w aspekcie konkurencyjności – oprócz tych aspektów 

647 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
648 Competition Issues…, s. 18 i nast.
649 Strategia Regulacyjna…
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technicznych i dystrybucyjnych wyznacza położenie w EPG. Tu rywalizacja polega 
na pozyskaniu jak najniższych numerów i zepchnięciu konkurencji na wyższe, 
czyli dalsze, numery. Telewizja Polska zaczyna się od jedenastego numeru. Już 
to okazało się problematyczne, ponieważ aby dostać się do oferty TVP, konieczne 
było wstukanie dwóch cyfr. Jest to o tyle istotne, że nasi widzowie przez lata byli 
przyzwyczajeni do jednocyfrowych liczb, pod którymi były programy TVP. Warto 
dodać, że kanały regionalne mają trzycyfrowe numery. Jest to więc pole bardzo 
ważnej walki konkurencyjnej i argument za tym, aby TVP miała swoją własną 
platformę dystrybucyjną650.

Telewizja wykorzystująca protokół internetowy IPTV i telewizja OTT to 
rozwiązania stanowiące alternatywę dla telewizji wielokanałowej. IPTV jest 
dostarczana przez operatorów sieci szerokopasmowych za pośrednictwem 
szybkiego łącza (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL) lub świat-
łowodu. Ponadto widzowie mogą także uciekać się do korzystania z telewi-
zji OTT. Różnica między IPTV i OTT TV polega na tym, że ta pierwsza jest 
zwykle oferowana przez operatorów telekomunikacyjnych w ramach zarzą-
dzanej sieci z gwarantowaną jakością usług, podczas gdy ta druga dostarczana 
jest przez właścicieli treści lub wyspecjalizowanych początkujących graczy 
bez angażowania dostawcy usług internetowych lub operatora sieci zarówno 
w kontrolę treści, jak i w dostęp do niej przez widzów. Cechą charakterystyczną 
OTT TV jest to, że jest ona dostępna na wielu urządzeniach, które mają dostęp 
do Internetu, w tym na podłączonych telewizorach, które umożliwiają trans-
akcje jeden na jeden, dzięki czemu widz może wybierać, co chce oglądać651.

Oprócz tradycyjnych metod dystrybucji programu telewizyjnego rozwijają 
się również inne platformy technologiczne, takie jak telewizja strumieniowa 
(ang. streaming). Programy udostępniane są na stronach internetowych lub 
za pomocą specjalnego oprogramowania, także na urządzenia mobilne. Do 
ich odbioru potrzebne jest szerokopasmowe łącze internetowe. Dostawców 
telewizji strumieniowej możemy natomiast podzielić następująco:

 – nadawcy telewizji linearnej  –  najczęściej udostępniają online, za 
pomocą strumieniowania, własne programy dostępne w tradycyjny 
sposób (np. aplikacja TVP Stream, Eska Go, Tv-trwam.pl);

 – fi rmy dostarczające platformę technologiczną do strumieniowania tre-
ści i udostępniające na niej programy pochodzące od nadawców (np. 
Videostar, Pley.pl, Teletivi.pl);

650 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
651 Competition Issues…, s. 18 i nast.
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 – dostawcy udostępniający poprzez swoją platformę technologiczną 
własne treści oraz treści innych dostawców (np. Ipla, Player);

 – programy lub audycje telewizyjne istniejące tylko w Internecie, w tech-
nologii strumieniowej (TVP Parlament, Tuba.tv);

 – dostawcy udostępniający strumieniowe audycje telewizyjne „na żywo” 
jedynie dla abonentów określonych usług, na przykład telefonii komór-
kowej, platformy satelitarnej czy telewizji kablowej.

Wielu nadawców telewizyjnych traktuje wszystkie systemy dystrybucji 
jako równoległe, zakładając występowanie tendencji do rozwoju systemów 
kablowych i satelitarnych jako dominujących. Znaczący rynkowo nadawcy 
telewizyjni albo zawierają partnerskie porozumienia z popularnymi porta-
lami internetowymi, albo uruchamiają i promują własne portale, traktując 
je jako swego rodzaju bramkę do komunikacji szerokopasmowej oraz środek 
promocji programowej652.

Teraz nadawcy telewizyjni muszą mieć na względzie, że widzowie mają możliwość 
wyboru i możliwość współuczestniczenia. Istotne jest, aby zrozumieć, że wszystko 
to, co się dzieje na rynku telewizyjnym, służy na sto procent wolności wyboru 
widza. Widz nie będzie już skazany na żaden monopol. [to będzie jego] indywi-
dualny wybór. Stacje telewizyjne muszą się starać, aby stać się wyborem widza. 
I na tym właśnie polega dzisiejsze wyzwanie: dostosowanie się do nowych realiów. 
Jednak nie chodzi tu jedynie o schlebianie publiczności. Stacje muszą produko-
wać kontent, na który znajdą widza. Nie jest to łatwe. Aby dotrzeć do odbiorcy, 
trzeba umieścić program na wielu płaszczyznach w taki sposób, aby widz, szu-
kając określonych treści, mógł je z łatwością znaleźć. Kontent musi być zatem 
dostosowany do nośników, na których będzie konsumowany przez odbiorców653.

Równoległy rozwój różnych systemów dystrybucji coraz częściej skłania 
nadawców telewizyjnych do oferowania większej liczby kanałów, w tym kana-
łów tematycznych. Ponadto w nowych systemach dystrybucyjnych powstają 
kanały telewizyjne (lub – bardziej precyzyjnie audiowizualne), o różnym 
charakterze (np. kanały w serwisach YouTube). Wreszcie satelitarna dystry-
bucja sprzyja powstawaniu narodowych wersji istniejących kanałów, które 
tym samym stają się coraz bardziej międzynarodowe, niekiedy wręcz o glo-
balnym zasięgu. Dopełnieniem tych tendencji jest globalny zasięg kanałów 
wielkich korporacji telewizyjnych, których programy nadawane są w wersji 

652 Strategia rozwoju rynku medialnego…, s. 50.
653 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Edwarda Miszczaka…
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oryginalnej bądź mają swoje międzynarodowe edycje o skali kontynentalnej 
i ponadkontynentalnej654.

I tu pojawia się duże pole do rywalizacji pomiędzy nadawcami. Wszyscy nadawcy 
używają platform technologicznych, które pozwalają realizować tak zwany 
podwójny workfl ow, czyli podwójny tok produkcji. Tworzone są więc z jednej 
strony materiały dla przekazu liniowego z tradycyjnymi elementami: akwizy-
cja, kamery w studio lub na zewnątrz, produkcja, czyli zmontowanie, zarchiwi-
zowanie, opisanie i rejestrowanie. Z drugiej natomiast realizowany jest też taki 
workfl ow, który pozwala bezpośrednio, z tego głównego nurtu (slotu), w odrębne 
treści przenosić treści do mediów interaktywnych. Takim dobrym przykładem 
mogą być tutaj realizacje meczów sportowych, gdzie te rozwiązania się stosuje. 
Produkując mecz, czyli robiąc transmisję z meczu, Telewizja Polska korzysta ze 
specjalnych urządzeń i systemów, które za pomocą odpowiednich znaczników, 
odpowiedniej reżyserii i określonego wykonania zdjęć przez operatorów pozwa-
lają na zamieszczenie treści w mediach interaktywnych w czasie rzeczywistym. 
W efekcie mamy atrakcyjny standardowy przekaz liniowy oraz jako pierwsi 
dostarczamy użytkownikom usługę dodatkową w postaci pięknej klatki czy zdję-
cia. Tu o sukcesie decyduje szybkość dotarcia z wiarygodną informacją. Nie ma 
już znaczenia, czy jest to informacją, która jest kawałkiem treści większego prze-
kazu, czy też typową informacją”655.

W wyniku rozwoju nowych kanałów dystrybucji treści nastąpił rozwój form 
oferty programowej w postaci treści dostosowanych do wieloplatformowej 
dystrybucji.

Telewizja Polska w swojej najnowszej strategii bardzo jasno zdefi niowała rolę 
technologii przy tworzeniu programów. Warto jednak zaznaczyć, że w TVP stra-
tegie technologiczne powstawały rok po roku. Nie były one w pełni wykorzysty-
wane, ponieważ nie było jednej, spójnej strategii programowej. Każdy kanał był 
„państwem”, każdy kanał miał swoją kreację, często nawet opierającą się na 
walce z sąsiednim kanałem. [Strategie technologiczne były oparte na analizie]
polskiego rynku, ale również (…) materiałów pozyskiwanych z Europejskiej Unii 
Nadawców, która określa trendy rozwojowe zarówno programowe, jak i technolo-
giczne. Takie informacje pozwalały kształtować krótko- i długoterminowe plany. 
Plany długoterminowe są istotne z punktu widzenia kreacji programu, ponieważ 

654 Strategia rozwoju rynku medialnego… 
655 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
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pokazują kierunki i możliwości usług dodatkowych, w jakie można „opakować” 
tradycyjny produkt medialny. Na przestrzeni lat zmieniła się również fi lozofi a 
„trójkąta wartości” w TVP. Dawniej opierał się on na warstwie programowej. 
Dzisiaj w podstawie mamy właśnie technologię, ale rozumianą bardzo szeroko. 
Jest to bowiem technologia produkcji i dystrybucji programów, technologia usług 
dodatkowych, autoryzacji treści w Internecie i tak dalej. Następnym poziomem 
są różnorodne kanały dystrybucji, które determinują określone formy i formaty 
programów. Dopiero w kolejnym etapie można budować program656.

Dodatkowa zawartość to dodatkowe treści powiązane z standardowymi audy-
cjami. Ich produkcja jest podejmowana w sytuacji, gdy planowana jest wielo-
platformowa dystrybucja treści. Przykładowo więc podczas procesu kręcenia 
fi lmu zwyczajem już się stało nagrywanie wywiadów z aktorami, kręcenie 
dodatkowych – nieujętych w pierwotnym scenariuszu – ujęć i scenek, przy-
gotowywanie alternatywnych zakończeń lub zachowywanie scen i epizodów, 
które nie znalazły się w ostatecznej wersji fi lmu czy audycji. Powszechne też 
jest tworzenie dodatkowych treści – bądź przez telefon komórkowy, bądź prze-
znaczonych wyłącznie do dystrybucji w Internecie. Tworzenie dodatkowych 
treści, pomimo że wymaga dodatkowych inwestycji, postrzegane jest jako 
coraz ważniejszy środek do generowania dodatkowych zysków. Treść lub spe-
cyfi czna zawartość przeznaczona dla Internetu cechuje się głównie krótkimi 
formami zawartości i jest produkcją przeznaczoną wyłącznie do dystrybucji 
w sieci. Dziesięciominutowe, samodzielne audycje lub krótkie odcinki seryjne 
są odbierane jako atrakcyjne przez młodszych internautów (i przez reklamo-
dawców chcących uzyskać do nich dostęp). Niektórzy praktycy uznają jednak, 
że formaty internetowe – przedstawiając nowe wyzwania dla sektora, w tym 
oczekiwanie interaktywności – jakościowo różnią się od tradycyjnych form. 
Nowi producenci mediów na razie tylko „czują swoją drogę” (ang.‘ feeling their 
way’), a zasady wykorzystania tych nowych form nie zostały jeszcze ustalone.

Dostosowanie do wieloplatformowej dystrybucji (ang. repurposing) polega 
na dostosowaniu i adaptacji zawartości do dystrybucji na wielu kanałach i plat-
formach. Działanie to jest postrzegane jako kluczowy obszar w innowacyj-
nych działaniach nadawców telewizyjnych. Praktyka pokazuje, że producenci, 
w tym stacje telewizyjne, skłonni są do eksperymentowania z rozwojem wyso-
kiej jakości treści, która może być, dzięki określonym modyfi kacjom, dostar-
czana w wielu formatach i może być odbierana na różnych urządzeniach657.

656 Tamże.
657 I. Miles, L. Green, Hidden…, s. 54.
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3.2.1. NADAWANIE WIELOPLATFORMOWE TVP

Telewizja Polska działania w obszarze udostępniania treści z wykorzysta-
niem różnych narzędzi rozpoczęła de facto w 1989 roku. Wówczas powstał 
najstarszy w Polsce, i jednocześnie jeden z największych na świecie, funk-
cjonujący serwis tekstowy: Telegazeta Telewizji Polskiej SA658. Dostępny jest 
w wersji skierowanej do odbiorcy krajowego w TVP1 i TVP2 oraz w wersji 
opracowanej dla odbiorcy zagranicznego w TV Polonia. Teletekst jest usługą 
telewizyjną polegającą na przesyłaniu w sygnale telewizyjnym dodatkowych 
informacji w postaci znaków alfanumerycznych i grafi cznych zakodowanych 
cyfrowo. Informacje są podzielone na tak zwane strony, które użytkownik 
może wybierać, najczęściej posługując się pilotem. W ramach serwisu tele-
widzowie mogą uzyskać bieżące informacje na tematy społeczno-polityczne 
z kraju i ze świata, wiadomości gospodarcze (w tym informacje o kursach 
walut, o funduszach inwestycyjnych), wiadomości sportowe oraz wiadomo-
ści kulturalne (informacje o premierach spektakli, wystaw, koncertów i festi-
wali). Telegazeta stosuje także tematyczne serwisy informacyjne, na przykład 
Polska w Unii Europejskiej czy Agrobiznes. Ponadto w systemie teletekstu 
emituje się napisy dla osób niesłyszących659.

W 2002 roku TVP przyjęła Strategię rozwoju Spółki660, w której wskazano, 
że w do 2006 roku Telewizja Polska aspirować będzie do miana nadawcy multi-
medialnego, co ma nastąpić poprzez: (1) wzmocnienie i uatrakcyjnienie oferty 
już istniejących audycji dzięki zastosowaniu nowych technologii; (2) zapew-
nienie praw do wszystkich pól eksploatacji audycji telewizyjnych produko-
wanych bądź kupowanych przez TVP, wspieranie inicjatyw legislacyjnych 
zapewniających rozpowszechnianie sygnału multipleksu przez TVP; (3) kon-
tynuowanie działań zmierzających do całkowitego przejścia na produkcję 
i emisję programów w technologii cyfrowej; (4) dostosowanie systemu pro-
dukcji do nowych technologii; (5) wspieranie państwa w programie budowy 
naziemnej cyfrowej sieci rozsiewczej661.

Pomimo przyjęcia powyższych założeń TVP nie potrafi ła konsekwent-
nie ich wcielić w życie. Kolejne lata funkcjonowania nadawcy publicznego 
w mediach interaktywnych okazały się ciągiem przypadkowych decyzji.

658 Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania do Unii Europejskiej, 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, wrzesień 2004, s. 62.

659 Tamże, s. 62 i nast.
660 Strategia rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, projekt, Warszawa, październik 2002.
661 B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnic-

two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 135 i nast.
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Telewizja Polska SA uruchomiła jako pierwsza w Polsce mobilny serwis 
wideo nowej generacji (tzw. telewizja mobilna). Był to nowy typ serwisu infor-
macyjnego dostosowany do potrzeb przemieszczającego się widza. Informacje 
były przekazywane w postaci tekstu uzupełnianego zdjęciami oraz materia-
łem fi lmowym. Zaproponowana przez TVP usługa serwisu mobilnego była 
funkcjonalnie identyczna z VOD, a serwis dostępny był dla użytkowników 
jednego z operatorów sieci komórkowej. Z usługi mogli korzystać użytkownik 
telefonu komórkowego z odpowiednim oprogramowaniem (system Symbian), 
a koszty, jakie ponosił użytkownik, były związane z transmisją danych GPRS.

W 2002 roku ruszyły w TVP także przygotowania do wprowadzenia, 
w perspektywie kilku najbliższych lat, telewizji interaktywnej – iTVP. Zało-
żeniem opacowywanego projektu było stworzenie telewizji interaktywnej, 
dystrybuującej ofertę programową TVP przez Internet. Według jego zało-
żeń TVP SA miała posiadać możliwość za pomocą platformy internetowej 
(IP-iTVP) udostępniania treści w trybie „na żądanie” i „na żywo”. Dzięki 
temu TVP jako nadawca publiczny miała zyskać możliwość szerszego upo-
wszechniania audycji o charakterze edukacyjnym oraz audycji prezentują-
cych osiągnięcia kultury narodowej. Projekt ruszył w 2005 roku. W założe-
niu iTVP miała, po pierwsze, przeprowadzać transmisje wybranych pozycji 
„na żywo”, z możliwością przedłużenia transmisji w Internecie po zakoń-
czeniu emisji na antenie; po drugie, realizować transmisje wielokanałowe 
z możliwością wyboru przez widza kamery, która rejestruje wydarzenie; po 
trzecie, iTVP miała być dostępna za pomocą wszelkich możliwych kanałów 
dystrybucji, a widzowie mieli zyskać możliwość interakcji poprzez fora dys-
kusyjne, czaty, gry online, ankiety czy sondy. Dodatkowo w iTVP miały być 
udostępnione zbiory zarchiwizowanych audycji Telewizji Polskiej. W 2008 
roku iTVP została zastąpiona portalem tvp.pl662.

Portal tvp.pl miał za zadanie dystrybuować i promować ofertę progra-
mową TVP. W założeniu miał prezentować informacje (z TVP Info, TV Regio-
nalnej) oraz materiały archiwalne z lat 60., 70., 80., a także kulturę, rozrywkę 
i sport. Portal zawierał również bieżący program telewizyjny wraz z jego 
szerszym omówieniem. W kolejnej swojej odsłonie, w 2010 roku, przybrał 
charakter portalu horyzontalnego, eksponującego przede wszystkim treści 
newsowe, tekstowe i fotografi czne663.

662 Zob. Radio i telewizja w Polsce. Raport…; oraz Stream. Koncepcja wieloekranowej platformy 
dystrybucyjnej Telewizji Polskiej S.A., Ośrodek TVP Technologie, Warszawa, 24 kwietnia 2015.

663 Nowy model funkcjonowania…, s. 33.
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W dniu 29 grudnia 2010 roku Zarząd TVP SA przyjął dokument pt. Trans-
formacja technologiczna TVP na lata 2011–2013664, określający działania spółki 
w dłuższej niż rok perspektywie czasowej. W dokumencie tym określono 
wizję technologii, w której zostały wyodrębnione cele do realizacji; były to 
między innymi: budowa infrastruktury umożliwiającej pracę na pliku cyfro-
wym, digitalizacja wybranego obszaru archiwum, budowa systemu i zarzą-
dzanie zasobami produkcyjnymi przedsiębiorstwa.

Jak zapisano w strategii na lata 2012–2015, zasadniczych zmian jakościo-
wych wymagała działalność programowa TVP w Internecie, dla rozwoju któ-
rej musiał zostać określony długofalowy model biznesowy. Podkreślano, że 
niezbędne jest upowszechnianie oferty we wszystkich dostępnych kanałach 
dystrybucji (własnych i pozyskiwanych poprzez współpracę z partnerami 
według zasad rynkowych) oraz rozwój oferty programowej i usług audiowi-
zualnych w nowych mediach. Zakładano więc zapewnienie maksymalizacji 
dotarcia do potencjalnego widza z wykorzystaniem dostępnych platform, 
w tym: emisję pakietu kanałów tematycznych na NTC oraz wprowadze-
nie nowych kanałów dystrybucji satelitarno-kablowej, obecność w sieciach 
IPTV, wzmocnienie oferty TVP Kultura i TVP Historia oraz przygotowanie 
do szerokiej dystrybucji w NTC, a także zapewnienie reemisji i najlepszych 
pozycji EPG na wszystkich platformach oraz maksymalne wydłużenie czasu 
obecności kanałów TVP na MUX-1665.

Telewizja Polska niestety w zakresie przygotowania do nadawania wieloekra-
nowego w aspekcie programowym miała lekkie zapóźnienie wynikające z braku 
platformy dystrybucyjnej bazy. Dekadę temu, w 2005 roku, rozpoczęto prace nad 
platformą satelitarno-dystrybucyjną, własną platformą Telewizji Polskiej, wzo-
rowaną na rozwiązaniach BBC. W 2009 roku platforma została uruchomiona 
na dwa tygodnie, potem jednak została zamknięta. Do tej platformy była budo-
wana uniwersalna platforma darmowej TVP, na której odbiorcy, za okazaniem 
karty opłaty abonamentowej i otrzymaniem karty do dekodera czy set-top box, 
mogliby oglądać ponad sto programów, w tym kilkadziesiąt programów Tele-
wizji Polskiej. Był to, jak wspomniałem, model zaczerpnięty z BBC. Ten projekt 
jednak się nie udał. W efekcie TVP, nie mając swojej platformy dystrybucyjnej, 
musi polegać na kanałach dystrybucji, które są dostępne na rynku666.

664 Transformacja technologiczna TVP na lata 2011–2013, dokument wewnętrzny TVP SA, Warszawa 
2010.

665 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu…
666 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
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Na przestrzeni lat należy zauważyć zmianę podejścia do obecności nadaw-
ców telewizyjnych, w tym TVP, w Internecie. Raport KRRiT z 2004 roku 
zwraca uwagę, że podstawowym celem prowadzenia stron internetowych 
jest promowanie produkcji przez prezentacje ramówek oraz opisów poszcze-
gólnych audycji.

W 2012 roku widać już zasadnicze odejście od statycznej funkcji strony 
internetowej TVP. Jak zaznaczono we wskazanej powyżej Strategii na lata 
2012–2015, działalność programowa TVP w Internecie wymagała zasadni-
czych zmian jakościowych oraz określenia długofalowego modelu bizneso-
wego. Rozwój portalu TVP więc następować poprzez równoczesne inwestycje 
w serwisy tematyczne (wraz z poprawą jakości redakcji, zwiększeniem aktu-
alności, referencyjności i interaktywności) oraz dystrybucję treści telewizyj-
nych. Ważnym elementem obecności TVP w Internecie miało być budowa-
nie własnej społeczności. Internet powinien zostać wykorzystany jako kanał 
komunikacji z widownią. Rozbudowa portali regionalnych (przez agregację 
istniejących treści, np. z portali rozgłośni i gazet regionalnych) może stwo-
rzyć dodatkową przestrzeń reklamową oraz pozwolić na zmianę wizerunku 
i zawartości portalu korporacyjnego – zasilając treścią ogólnopolskie serwisy 
tematyczne, których zawartość (a więc i atrakcyjność), wzbogacana materia-
łami fi lmowymi, może okazać się bezkonkurencyjna667. Zakładano ponadto, 
że dystrybucja treści telewizyjnych TVP następować powinna zarówno przez 
portal własny TVP, jak i we współpracy z partnerami zewnętrznymi (dzięki 
której możliwe jest szerokie dotarcie także do odbiorców niebędących użyt-
kownikami portalu TVP). Udostępnianie treści (na zasadach określonych 
w modelu biznesowym) powinno być jak najszersze i obejmować także nowe 
kanały dystrybucji. Aby zwiększyć atrakcyjność serwisów, powinna zostać 
uruchomiona – w miarę posiadanych możliwości – produkcja seriali i innych 
audycji specjalnie na potrzeby Internetu (w tym transmisje wydarzeń kul-
turalnych, sportowych i in. niezależne od przekazów telewizyjnych). Wizu-
alizacja portalu i wszystkich serwisów musi ulec zmianie tak, by była dopa-
sowana do nowego wizerunku TVP668.

Przestrzeni rywalizacji w nowych mediach jest bardzo dużo. Trzeba pamię-
tać, że one też nie są jednym spójnym kanałem komunikacji. Istnieją platformy 
dedykowane do kompletnie innych użytkowników, z którymi trzeba inaczej roz-
mawiać, i którym trzeba inaczej prezentować treści w przekazie. Im nadawcy 

667 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Strategia Zarządu…
668 Tamże.
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szybciej opanują tę trudną sztukę, tym swobodniej będą z tymi grupami użyt-
kowników mogli rozmawiać, i tym samym zyskają przewagę konkurencyjną. 
Dzisiaj nie jest to łatwe, bo każdy kanał dystrybucji ma silne nowe media, ma 
silne portale i łączy je w jeden swój tak zwany ekosystem. Telewizja Polska jest 
na początku tej drogi669.

W zakresie rozwoju oferty programowej i usług audiowizualnych w Inter-
necie oraz nowych mediach TVP planowała, w 2012 roku, podjęcie działań 
w kierunku uatrakcyjnienia internetowej zawartości i dostosowania treści 
linearnych do przekazu wieloplatformowego. Zakładano więc wzbogacenie 
oferty poprzez wykorzystanie treści agregowanych w regionach i w posia-
danych zasobach materiałów fi lmowych. W obszarze internetowych treści 
stawiano na poprawę jakości redakcji, zwiększenie aktualności, referen-
cyjności i interaktywności serwisów, jak również lepsze powiązanie ser-
wisów internetowych (treści i sposobu ich pozyskiwania) z programami 
TVP (strony audycji, czaty, blogi autorskie, dodatkowe materiały, castingi, 
konkursy i in.). Dodatkowo przewidywano produkcję seriali i innych audy-
cji specjalnie na potrzeby Internetu (w tym transmisje wydarzeń kultural-
nych, sportowych i in.). W obszarze dystrybucji TVP zapowiadała udostęp-
nianie bieżącej oferty programowej w serwisach VOD oraz catch-up oraz 
udostępnianie (w miarę posiadanych możliwości) oferty TVP w nowych 
kanałach dystrybucji (OTT, media mobilne i in.), a także emisję interne-
tową TVP Info. Dla wsparcia powyższych działań miały zostać określone 
zasady posiadania praw do treści na odpowiednich polach eksploatacji oraz 
obrotu nimi. Zakładano stworzenie bazy praw. W obszarze monetyzacji 
treści TVP planowała określenie modelu biznesowego w Internecie. Dodat-
kowo nadawca publiczny przewidywał dalszą cyfryzację archiwów, współ-
pracę z NInA (Narodowy Instytut Audiowizualny) w zakresie udostępnia-
nia archiwalnych materiałów TVP wyprodukowanych do 1994 roku oraz 
samodzielne udostępnianie archiwów TVP powstałych po 1994 roku670.

Pomimo przyjętych założeń i planów do 2015 roku TVP nie zdołała zbu-
dować stabilnej pozycji na rynku mediów interaktywnych. Obecnie oferta 
TVP dostępna jest bowiem poprzez kilkanaście dużych portali interneto-
wych i kilkaset serwisów o zróżnicowanym zasięgu.

669 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
670 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015. Funkcjonalna Strategia Programowa…

Swierczynska_2 łamanie.indd   254 2017-05-11   13:15:49



Dystrybucja programów telewizyjnych TVP 255

Wykres 7. Oferta programowa TVP w mediach interaktywnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stream. Koncepcja wieloekranowej platformy dystrybucyj-
nej Telewizji Polskiej S.A., Ośrodek TVP Technologie, Warszawa, 24 kwietnia 2015.

Na portal TVP.pl składają się trzy główne portale informacyjne: TVP.
info; sport.tvp.pl; regionalna.tvp.pl; a także serwisy: kultura.tvp.pl; edu.tvp.
pl; rozrywka.tvp.pl; oraz strony anten TVP, program telewizyjny, witryna 
Centrum Informacji, szesnaście witryn ośrodków regionalnych TVP. Tym 
głównym elementom portalu towarzyszy szereg serwisów specjalnych, powią-
zanych z audycjami, wydarzeniami, z określoną tematyce i z projektami pro-
gramowymi.

Wszystkie główne portale i serwisy zostały przebudowane w 2014 roku 
w technologii pozwalającej na to, aby wygląd i układ strony www dostosowy-
wał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym strona jest 
wyświetlana, na przykład przeglądarki, smartfona czy tabletu (ang. Respon-
sive Web Design, RWD)671. Oferta programowa TVP dystrybuowana jest także 
przez aplikacje mobilne (TVP Stream i tvp.pl), Platformę Hybrydową TVP 
oraz Smart TV672. TVP obecna jest również na platformie YouTube. Kanał 
YouTube i TVP673 miał w 2015 roku 113,3 tys. subskrybentów, a zamieszczo-
nych na nim 4685 klipów zanotowało w sumie 222,9 mln odtworzeń, 79,9 
tys. „polubień” i 22,9 tys. komentarzy. Na kanale zamieszczane są przede 
wszystkim kilku-, kilkunastominutowe fragmenty programów lifestylowych 
i rozrywkowych z różnych anten Telewizji Polskiej.

671 Responsive Web Design to podejście w obszarze projektowania stron www, które oparte jest 
na założeniu, że strona powinna reagować na zachowania i środowisko użytkownika. Strona 
powinna być uniwersalna i powinna automatycznie dostosowywać się do rozmiaru oraz orien-
tacji ekranu, a także zmieniać rozdzielczość, format oraz skrypty, https://www.smashingmaga-
zine.com/2011/01/guidelines-for-responsive-web-design/ (dostęp: 25.06.2016).

672 Stream. Koncepcja…
673 Na podstawie danych NapoleonCat.com przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl (stan na dzień 

29 stycznia 2015 r.).
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Rozproszenie oferty, mnogość marek, produktów oraz usług – często rea-
lizowanych ad hoc, niepowiązanych z sobą lub powielających swoje funk-
cje – wszystko to doprowadziło w efekcie do wielu utrudnień TVP w interak-
tywnej przestrzeni. Wśród głównych problemów, z jakimi nadawca publiczny 
musiał się borykać, można wskazać kłopoty z zasięgiem witryn, kosztem ich 
utrzymania oraz trudnością ze zdefi niowaniem komunikacji marketingowej. 
Produktowe rozproszenie oferty w mediach interaktywnych skutkowało wie-
loma komplikacjami, które powodowane były poprzez:

 – zróżnicowane układy treści i grafi ki;
 – niespójne ścieżki eksploatacji treści;
 – zróżnicowane interfejsy, w szczególności kluczowe elementy nawigacji, 

menu, treści oraz wsparcia użytkownika;
 – brak elementów wspólnych, łączących z sobą serwisy;
 – brak spójności grafi cznej i spójności metadanych opisujących zawartość674.

Brak jednolitej strategii budowania pozycji na rynku mediów interaktyw-
nych widoczny jest w witrynie vod.tvp.pl. Pierwszy problem dotyczy unika-
towości oferty. Zawartość serwisu utraciła bowiem walor unikalności przez 
dystrybucję najatrakcyjniejszej części oferty u partnerów zewnętrznych oraz 
na rzecz nielegalnych witryn. Drugi dylemat związany jest z systemem płat-
ności – witryna daje użytkownikowi ograniczone możliwości i nie przewi-
duje zakupu abonamentu. Trzeci problem mogą stanowić reklamy – z per-
spektywy odbiorcy oferty kłopotem może być duża liczba reklam o łącznym 
długim czasie trwania oraz brak rekomendacji, nawet redakcyjnych. Oferta 
programowa to kolejny, czwarty już, problem Telewizji Polskiej – w serwisie 
brakuje rozbudowanej oferty programowej, składającej się z archiwalnych 
pozycji TVP oraz treści ekskluzywnych, nieemitowanych na antenach. Inne 
trudności są związane z maksymalizacją zasięgu – TVP zobowiązana jest 
do geoblokowania treści675. Na ograniczenie zasięgu wpływa również fakt, 
że nie wszystkie cykle zagregowane są w serwisie, a część z nich to jedynie 
kopie wideo publikowanego w innych portalach TVP. Jeszcze inny problem 
dotyczy architektury serwisu. Witryna posiada niefunkcjonalną nawiga-
cję i nie ma stronicowania zawartości, co jest znacznym utrudnieniem dla 
użytkownika szukającego interesujących go treści w zestawieniach liczą-

674 Stream. Koncepcja…
675 Geoblokowanie to mechanizm ograniczający dostęp do treści lub usług cyfrowych, nakładany 

przez usługodawców na użytkowników ze względu na ich położenie geografi czne, http://tech.
wp.pl/kat,1009785,title,Geoblokowanie-tresci-Komisja-Europejska-chce-z-tym-skonczyc,wid,
18135895,wiadomosc.html?ticaid=117806 (dostęp: 10.02.2016).
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cych nawet kilkaset obiektów wideo. Ponadto modyfi kacji wymaga również 
wyszukiwarka oraz prezentacja słów kluczowych, całkowicie nieobecnych 
w warstwie informacyjnej serwisu.

Niewykorzystaną szansą produktów interaktywnych TVP (np. aplikacji 
mobilnych, Smart TV, HbbTV) jest również brak tożsamej oferty we wszyst-
kich kanałach. Użytkownik nie ma możliwości zapoznania się z pełną ofertą 
na dowolnie wybranym urządzeniu, co powoduje, że misja nadawcy pub-
licznego w obszarze zapewnienia maksymalnie szerokiego dostępu do oferty 
programowej wysokiej jakości nie jest obecnie w pełni realizowana. Oferta 
dostępu faworyzuje niektóre z kanałów urządzeń kosztem innych, ogranicza-
jąc katalog lub funkcje. Dodatkowo słabość aplikacji mobilnych TVP ograni-
cza dostęp do oferty programowej. Udostępniają one tylko niepełną bibliotekę 
treści VOD. Ponadto użytkownicy nie mają możliwości kontynuowania kon-
sumpcji treści na dowolnie wybranym urządzeniu według modelu TV eve-
rywhere przy wykorzystywaniu jednego profi lu użytkownika dla wszystkich 
urządzeń, nie mają również dostępu do oferty mobilnej w modelu catch-up. 
TVP okazała się też jedynym podmiotem na rynku dystrybuującym biblio-
tekę wideo przez dwa oddzielne produkty. Poprawy wymagała również apli-
kacja Smart TV, która okazała się niewystarczająca zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i pod względem zawartości oraz interfejsu676.

W wyniku braku przemyślanej i długofalowej strategii TVP w Internecie 
serwisy nadawcy publicznego cechuje niska powracalność użytkowników, co 
niesie z sobą konsekwencje zarówno w obszarze programowym, jak i bizne-
sowym oraz komunikacyjnym.

Podsumowując, można wskazać, że brak platformy dystrybucyjnej wymusił 
wewnętrzne pytanie w TVP: czy można dalej, bez platformy dystrybucyjnej, żyć 
w dobie konwergencji mediów i oczywiście powolnego, ale świadomego, przesuwa-
nia przekazu liniowego w stronę przekazu internetowego, w stronę przekazu VOD? 
Oczywiście pytanie było retoryczne, więc Telewizja Polska postanowiła budować 
swoją platformę. To była decyzja późna, ale nie spóźniona. Dodatkowo możliwe 
okazało się wyciągnięcie wniosków z błędów popełnionych podczas budowy wcześ-
niejszej platformy. Zapadła decyzja o zbudowaniu platformy na innych troszkę 
zasadach, z innymi funkcjonalnościami, których platformy komercyjne, z powodu 
różnych rodzajów modeli biznesowych, nie mają. I stąd powstał projekt, o któ-
rym można powiedzieć na razie tylko ogólnie, bo on stanowi tajemnicę przedsię-
biorstwa. [Będzie to] projekt TVP Stream, czyli platforma dystrybucyjna, która 

676 Stream. Koncepcja…
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umożliwi Telewizji Polskiej transmitowanie czy nadawanie programu, kontentu 
i usług na wszystkich polach technologicznych, z którymi mamy dzisiaj do czy-
nienia – od PC-ta, laptopa, konsoli do gier, telewizora do smartfona i tak dalej. 
Idea polega na stworzeniu platformy, która w sposób synchroniczny spinałaby 
wszystkie elementy i pola eksploatacji i mogła te treści w sposób interesujący dla 
widza dostarczyć. Elementem tej platformy jest już dzisiaj telewizja hybrydowa677.

3.2.2. TELEWIZJA HYBRYDOWA

Począwszy od stopniowej cyfryzacji usług telewizyjnych w latach 90. XX 
wieku, konsumenci telewizyjni stopniowo korzystali z rosnącej jakości – ze 
standardu najpierw telewizji cyfrowej, a następnie telewizji o wysokiej roz-
dzielczości (HDTV). Jak pokazuje wprowadzenie HDTV za pośrednictwem 
satelity i naziemnej telewizji cyfrowej, sieci nadawcze telewizji jako pierwsze 
przeszły do usług telewizyjnych wysokiej jakości i konsekwentnie odgrywają 
czołową rolę we wprowadzaniu nowych standardów telewizyjnych. Sieci 
nadawcze nie korzystają jednak z „drogi powrotnej”, od widza do nadawcy, 
która jest potrzebna, aby dostarczać zaawansowane usługi telewizyjne. Dzięki 
infrastrukturze internetowej, opartej na IP klient–serwer, sieci szerokopas-
mowe umożliwiają osobiste połączenie między konsumentem a treścią i mogą 
zarządzać dużymi katalogami treści audiowizualnych w centrach magazynu-
jących o dużej pojemności, co czyni sformułowanie „dowolne treści, o dowol-
nej porze, na dowolnym urządzeniu” rzeczywistością. Ponadto usługi na 
żądanie i mnogość urządzeń współpracujących z telewizorami przyspieszają 
przyjęcie nowych wzorców konsumpcji telewizji: „o dowolnej porze, w dowol-
nym miejscu, na dowolnym urządzeniu i o dowolnych treściach”. Ponieważ 
wybór staje się bardziej złożony, telewizyjne usługi liniowe oraz usługi na 
żądanie są coraz bardziej zintegrowane z mediami społecznościowymi. Jed-
nocześnie kanały HD stale poprawiają jakość usług telewizyjnych, a stan-
dard Ultra High Defi nition Television jest już uznawany za kolejny kamień 
milowy na tym rynku678. Ponadto, jak ocenia Andrzej Zieliński, szybki postęp 
naukowo-techniczny i technologiczny w dziedzinie komunikacji elektronicz-
nej nasila panującą w tej dziedzinie tendencję konwergencji systemów, sieci 

677 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
678 Understanding the Digital World: Advanced TV Services for All, Available Now with Hybrid 

Broadcast Broadband TV Solutions, Paper produced by Idate in partnership with Eutelsat and 
Orange Group, IDATE DigiWorld, 2013, s. 3 i nast., www.idate.org (dostęp: 15.08.2015).
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i w efekcie usług telekomunikacyjnych. Systemem i siecią zdolną oferować 
właściwie wszystkie znane usługi telekomunikacyjne, od najbardziej roz-
powszechnionych głosowych do telewizyjnych, jest dziś szerokopasmowy 
Internet. To więc Internet jest bezpośrednim czynnikiem rozwoju rynku 
komunikacji elektronicznej – telekomunikacji i mediów elektronicznych679.

W zmieniającym się środowisku medialnym stosunkowo nową propo-
zycją dostarczania usług audiowizualnych jest telewizja hybrydowa (ina-
czej nazywana: Smart TV lub Connected TV)680. Jej idea polega na łączeniu 
komplementarnych zalet transmisji telewizyjnej i szerokopasmowego Inter-
netu, co zapewnia wysoką jakość telewizji liniowej i najlepsze w swojej kla-
sie, tanie korzystanie z telewizji na żądanie. To szybkie rozwiązanie łączy 
w sobie zalety usług szerokopasmowych, umożliwiających indywidualny 
wybór treści na żądanie przy jednoczesnej wydajności i szerokiej dostęp-
ności jednorodnych transmisji „na żywo” o wysokiej jakości, dostępnej dla 
dużej widowni681. Technologia HbbTV została zaprojektowana w taki spo-
sób, by za jej pośrednictwem widzowie mieli możliwość dostępu do auto-
nomicznych aplikacji telewizyjnych. Jest to rozszerzenie standardowej emi-
sji cyfrowej w ramach telewizji naziemnej (DVB-T), satelitarnej (DVB-S) 
o elementy interaktywne. Można doszukiwać się w niej pewnej analogii do 
teletekstu. Typowy teletekst transmitowany jest bowiem wraz z cyfrowym 
sygnałem telewizyjnym w postaci strumienia danych zawierających pełną 
zawartość każdej ze stron682. A zatem telewizja hybrydowa łączy w nowych 
odbiornikach telewizyjnych tradycyjne usługi linearne (programy telewi-
zyjne dostępne drogą naziemną, satelitarną lub kablową) z usługami nieli-
nearnymi dostępnymi przy użyciu Internetu (VOD, catch-up TV3, portale 
społecznościowe, usługi interaktywne, serwisy informacyjne, napisy do 
oryginalnych wersji językowych, napisy dla niesłyszących, audiodeskryp-
cja itp.)683. Telewizja hybrydowa HbbTV jest więc, jak twierdzi Sandra Wilk, 
kolejnym etapem rozwoju technologicznego cyfrowej telewizji naziemnej 

679 Por. A. Zieliński, Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce a stan i rozwój infrastruktury tele-
komunikacyjnej. Sprawozdanie z pracy nr 70310012, Instytut Łączności, Państwowy Instytut 
Badawczy, Warszawa 2012.

680 Telewizja hybrydowa. Szanse, zagrożenia i wyzwania regulacyjne, Krajowa Radia Radiofonii i Tele-
wizji, Warszawa 2013, s. 4.

681 Understanding the Digital…, s. 3 i nast.
682 Na podstawie materiałów udostępnionych autorce przez TVP SA.
683 Telewizja hybrydowa…
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(DVB-T)684. Pomimo faktu, że HbbTV jest stosunkowo nową technologią 
na rynku globalnym, już cieszy się dużym powodzeniem. Usługa została już 
wdrożona w krajach Unii Europejskiej, w tym między innymi we Francji, 
Hiszpanii i Finlandii. Dostęp do niej mają również użytkownicy w krajach 
Bliskiego Wschodu oraz Australii. Największym natomiast orędownikiem 
technologii HbbTV w Europie są Niemcy. Szacuje się, że na tym rynku działa 
10 mln telewizorów z dostępem do telewizji hybrydowej, podczas gdy, dla 
porównania, w Hiszpanii jest to 1,6 mln. Ponadto 38% niemieckich użyt-
kowników korzysta z funkcji Smart TV (w Hiszpanii – 27%). Dodatkowo 
sprzedaż telewizorów z możliwością odbioru HbbTV rosła dynamicznie 
od roku 2010, sięgając w 2014 roku 97% wszystkich urządzeń z możliwoś-
cią odbioru Smart TV. Na uwagę zasługuje również aktywność korzystania 
z możliwości telewizji hybrydowej. Przykładowo, w październiku 2014 roku 
użytkownicy HbbTV w Niemczech wygenerowali ponad 2,5 mln odtworzeń 
wideo, a kampania reklamowa podczas Mundialu 2014 w HbbTV osiągnęła 
współczynnik CTR na poziomie 15%685.

Dostawcy usług transmisyjnych wchodzących w erę hybrydową napotykali 
trzy główne problemy związane z pierwszą generacją telewizorów hybrydo-
wych, czyli takich, które umożliwiały pewien dostęp do Internetu.

Po pierwsze, każdy producent używał swojego własnego profi lu przeglą-
darki i własnego zestawu funkcji technicznych, takich jak protokoły stru-
mieniowania czy układy przycisków pilota. Oznaczało to, że usługi musiały 
być przerabiane oddzielnie dla każdego producenta, co wymagało wkładu 
nie tylko od strony operacyjnej, ale także koncepcyjnej, jeśli na przykład 
opcje grafi czne lub układy przycisków się różniły. Taki rodzaj rozdrobnienia 
technicznego był znacznym utrudnieniem w dynamicznym rozwoju treści.

Po drugie, możliwość nawiązania połączenia z aplikacjami internetowymi 
poprzez portal była z reguły kontrolowana przez producenta i tylko on był 
w stanie dodawać lub zamieniać aplikacje na portalu. Konsumenci byli więc 
uzależnieni od wyborów producenta.

Po trzecie, mimo używania tego samego ekranu, obydwa światy – świat 
Internetu i nadawania transmisji – ostatecznie były rozgraniczone. Albo 
dotyczyło to przełączania się pomiędzy obydwoma trybami – przy oglądaniu 
telewizji utracone było połączenie z Internetem, a przy aktywnej przeglądarce 

684 S. Wilk, Cyfryzacja telewizji – telewizja HbbTV (telewizja hybrydowa), http://www.audiowizualni.
pl/index.php/dystrybucja-fi lmu/telewizja/problematyka-dystrybucji-telewizyjnej/5751-cyfryza-
cja-telewizji-telewizja-hbbtv-telewizja-hybrydowa (dostęp: 20.03.2015).

685 Na podstawie materiałów udostępnionych autorce przez TVP SA.
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utracony był sygnał telewizyjny – albo na obraz telewizyjny nakładana była 
niepowiązana treść internetowa. Nie przewidziano łączenia się elementów 
usługowych obydwu sieci, przez co potencjał prawdziwej usługi hybrydowej 
został utracony686.

Tym samym, na początku 2009 roku, spora liczba partnerów rynkowych 
połączyła siły w ramach ogólnoeuropejskiego projektu, mającego na celu 
rozwój technicznego scenariusza, który umożliwiałby odniesienie się do 
tych problemów i zapewnienie ujednolicenia ram funkcjonalnych dla tele-
wizji hybrydowej.

Celem tego projektu było:
 – Zapewnienie otwartego i ujednoliconego systemu w oparciu o HTML 

w celu umożliwienia wydajnego tworzenia treści poprzez zwiększanie 
istniejących usług online niezależnych od określonych producentów 
lub operatorów platform.

 – Użycie możliwie największej liczby ujednoliconych elementów w celu 
uzyskania akceptacji oraz korzyści związanych z wprowadzeniem 
wyników badań na rynek.

 – Określenie minimalnego zestawu funkcji dla podstawowych potrzeb, 
co miało umożliwić łatwą integrację w istniejących platformach sprzę-
towych oraz akceptację w całym łańcuchu wartości.

 – Umożliwienie kombinacji wszystkich dystrybucyjnych sieci transmisji 
ze wszystkimi technologiami dostępu do Internetu.

 – Umożliwienie stworzenia usług hybrydowych przy użyciu usług trans-
misyjnych oraz dodatkowych zasobów internetowych jednocześnie.

 – Zapewnienie potencjalnego spadkobiercy systemu Teletekst.
 – Uniknięcie „podbicia” sygnałów telewizyjnych przez nieupoważnione 

strony trzecie związane z usługami sieciowymi687.
Rezultaty tej pracy dały początek defi nicji HbbTV (telewizja szeroko-

pasmowa nadawania hybrydowego) oraz stworzenia konsorcjum HbbTV688.
Ze względu na szybko postępującą konwergencję nie ma obecnie jedno-

znacznie określonej defi nicji wyrażenia „telewizja hybrydowa”. W jednym 
ujęciu wskazuje się, że termin ten opisuje „technologie, które wykorzystując 
szerokopasmowe łącza, umożliwiają wyświetlenie na ekranie telewizora treści 

686 Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV), Radiocommunication Study Groups Docu-
ment WP 6B/[ZDF], F:\innovation\Hbb-Next\WP7\publications\1210_Submission on HbbTV 
to ITU-R WP 6B\Contrib_ZDF_HbbTV_fi nal.doc – 12.10.2012 (dostęp: 6.04.2015).

687 Tamże; zob. też www.hbbtv.org (dostęp: 15.04.2015).
688 Hybrid Broadcast…
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już wyemitowanych audycji, treści na życzenie i telewizji internetowej (OTT), 
a także aplikacji i interaktywnych funkcji”; w drugim ujęciu, kładącym nacisk 
na zmiany w sposobach wykorzystywania treści przez konsumentów, ten 
typ rozpowszechniania treści określany jest jako „telewizja wieloekranowa”. 
Wspólną cechą obu tych defi nicji jest to, że opisują ekran używany do ogląda-
nia programu telewizyjnego (przekazu), który ma również możliwość interak-
cji z platformą usługodawcy lub stroną internetową, poprzez otwarty Internet 
(łącze szerokopasmowe) lub zamkniętą sieć.689 W Polsce używa się terminów 
telewizja hybrydowa i Smart TV. Zwroty anglo- i francuskojęzyczne to z kolei: 
Connected TV oraz Télévision connectée. Koncentrują się one na połączeniu/
powiązaniu, podczas gdy terminy używane w Polsce odwołują się do efektu 
tego powiązania, będącego rozwiązaniem „inteligentnym”/hybrydowym690.

Telewizja szerokopasmowa nadawania hybrydowego (HbbTV) jest tech-
nicznym standardem i europejską inicjatywą mającą na celu ujednolicenie 
przekazu telewizyjnego, szerokopasmowego Internetu i IPTV poprzez dostar-
czanie treści telewizyjnych końcowym użytkownikom na ich inteligentne tele-
wizory i set-top-box-y (STB). Standard HbbTV może współpracować z różnymi 
technologiami transmisji: telewizją naziemną, kablową oraz satelitarną691. 
Ponadto, co należy podkreślić, HbbTV jest standardem interaktywnych usług 
multimedialnych, z których użytkownicy mogą korzystać albo poprzez ekran 
telewizora, albo za pomocą tak zwanego drugiego ekranu. System HbbTV 
jest oparty na istniejących standardach i technologiach internetowych, w tym 
OIPF Forum (Open IPTV), CEA, DVB oraz W3C692. HbbTV zapewnia także 
otwartą i neutralną pod względem biznesowym platformę technologiczną, 
która łączy usługi telewizyjne dostarczane za pośrednictwem łącza szero-
kopasmowego i umożliwia dostęp do usług693 realizowanych wyłącznie przy 
połączeniu z Internetem694. HbbTV oznacza standard tak zwanej telewizji 
hybrydowej, czyli nowej usługi, której istota polega na połączeniu funkcji 
telewizora oraz interaktywnego urządzenia do obsługi multimediów i ser-

689 Wyzwania…
690 Telewizja hybrydowa…
691 J. Rožac, M. Krišelj, M. Pogačnik, Content Delivery Platform for Hybrid Broadcast Broadband 

Television, LTFE, 2013, s. 61, http://www.ltfe.org/wp-content/uploads/2013/09/rozaccontentp.
pdf (dostęp: 2.04.2015).

692 Hybrid Broadcast…
693 Pod pojęciem usług nowej generacji należy także rozumieć usługi łączone – konwergencję usług, 

której efektem jest możliwość korzystania z jednego urządzenia dającego możliwość jednoczes-
nego użytkowania kanałów telewizyjnych, telefonicznej transmisji głosu oraz Internetu i wielu 
innych funkcji (np. usługi tripleplay, Internet, telewizja, telefon). Polska 2030…

694 Hybrid Broadcast…
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wisów internetowych. Odbywa się to w ten sposób, że możliwe jest płynne 
przechodzenie między treściami przekazywanymi w sygnale telewizyjnym 
oraz za pośrednictwem Internetu. Jednak od zwykłego rozwiązania „wszystko 
w jednym” telewizję hybrydową odróżnia to, że treści te mają charakter sko-
jarzony – przykładowo podczas oglądania transmisji z meczu piłkarskiego 
mamy możliwość podglądu statystyk bramek dla drużyn, których zmagania 
właśnie śledzimy. Stwarza to ogromne możliwości uatrakcyjnienia przekazu 
z uwzględnieniem specyfi cznych potrzeb konkretnych widzów695.

Telewizja tego typu to – opisując najprościej – odbiornik telewizyjny połą-
czony z Internetem bezpośrednio lub przez przystawkę umożliwiającą taki 
dostęp. Aby odbiorca mógł korzystać z telewizji hybrydowej, nie wystarczy 
mu jedynie zakup telewizora hybrydowego i dostęp do Internetu. Telewizor 
hybrydowy (lub Smart TV) niekoniecznie musi w całości spełniać wymagania 
niezbędne do prawidłowego odbioru interaktywnych treści. Chociaż ogólnie 
wszystkie telewizory hybrydowe posiadają dwa wejścia: jedno dla sygnału 
transmisji (tuner TV) oraz jedno dla połączenia internetowego (Ethernet/
WLAN), nie muszą one oferować zintegrowanych usług dostępnych poprzez 
wykorzystanie obu ścieżek dystrybucyjnych. Do funkcjonowania pełnej usługi 
hybrydowej wymagany jest swego rodzaju silnik, który łączy treść transmisji 
oferowaną poprzez sieci satelitarne, naziemne lub CATV oraz treść interne-
tową oferowaną poprzez kanał interakcji, dostępny za pośrednictwem Ether-
net (w przypadku DSL) lub poprzez Ethernet na CATV, bądź mobilne sieci 
szerokopasmowe, takie jak LTE, bądź też za pomocą jakiegokolwiek połą-
czenia IP. HbbTV zapewnia taki silnik. HbbTV obejmuje potrzebne sygna-
lizowanie oraz zawiera posiadającą znak CE przeglądarkę, która ma dostęp 
zarówno do danych w strumieniu transmisji, jak i do usług, aplikacji i treści 
udostępnionej drogą internetową. Ze względu na to, iż telewizor hybrydowy 
wyposażony jest w funkcję HbbTV, wystarczy, że konsument wciśnie czer-
wony przycisk na pilocie, by automatycznie umożliwić połączenie pomiędzy 
(obecną) treścią transmisji a dodatkowymi usługami online współpracujących 
nadawców transmisji. Następnie użytkownik końcowy może wybrać wszyst-
kie usługi (wliczając usługi fi lmu na życzenie), które są oferowane przez oraz 
za pośrednictwem tego konkretnego portalu transmisji696.

W zakresie korzystania z telewizji hybrydowej możliwe są dwa typy dostępu: 
system zamknięty, umożliwiający użytkownikom korzystanie z konkretnych 

695 Ł. Szewczyk, Przed Euro 2012 TVP uruchomi telewizję hybrydową, http://media2.pl/euro2012/90733-
-Przed-Euro-2012-TVP-uruchomi-telewizje-hybrydowa.html (dostęp: 28.03.2015).

696 Hybrid Broadcast…
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aplikacji, oraz system otwarty, pozwalający na dostęp do całego środowiska 
Internetu. Z aplikacji HbbTV możliwe jest korzystanie z funkcji stand alone 
poprzez tak zwane aplikacje niepowiązane (ang. broadcast-independent appli-
cation), czyli niezwiązane z żadnymi usługami nadawców, lub poprzez aplika-
cje, tak zwane aplikacje powiązane (ang. broadcast-related application), które 
mogą być inicjowane poprzez nadawcę ora z mogą zostać powiązane z jed-
nym lub większą liczbą nadawców, albo z jedną lub większą ilością produk-
tów w ramach usługi. Aplikacje niepowiązane pobierane są za pośrednic-
twem sieci szerokopasmowych i wymagają dostępu wszystkich związanych 
z nią danych poprzez łącza szerokopasmowe. Aplikacje powiązane mogą być 
natomiast automatycznie uruchamiane w trybie „autostart” lub bezpośrednio 
na żądanie użytkownika. Ten rodzaj aplikacji może być pobierany za pośrednic-
twem sieci szerokopasmowych lub emisji telewizyjnej, jak również za pomocą 
obu tych metod697. Aplikacje telewizji hybrydowej zaprojektowane są tak, że 
można z nich korzystać, nie wyłączając ani nie zasłaniając całkowicie ogląda-
nej audycji. Opierają się przede wszystkim na rozbudowanym teletekście, ale 
w przeciwieństwie do telegazety nie są ograniczone do podstawowych barw 
i prostych kształtów. Mogą posiadać w pełni rozbudowany layout, paletę 
barw i krojów pisma. Menu aplikacji zazwyczaj włączane jest czerwonym przy-
ciskiem (tzw. red button), a poruszamy się po nim za pomocą kursora pilota698.

Istnieją dwie opcje umożliwiające dostarczanie aplikacji do użytkowników 
końcowych. Pierwsza to dystrybucja za pośrednictwem karuzeli danych. Jest 
to metoda dystrybucji ofi cjalnych aplikacji kanałów przez spółki radiowo-
-telewizyjne. Aplikacja jest nadawana za pośrednictwem usług nadawczych, 
a dane są dostępne za pośrednictwem Internetu. Druga to dystrybucja za 
pośrednictwem Internetu. To scenariusz, w którym dostawcy treści dostar-
czają swoje niestandardowe aplikacje do terminali użytkowników końco-
wych. Aplikacje te są dostępne za pośrednictwem głównego interfejsu tele-
wizji i nie wymagają potwierdzenia przez nadawców699.

Użytkownik końcowy może uzyskać dostęp do interaktywnych aplikacji 
poprzez, między innymi:

 – Dostęp do typowych aplikacji związanych z broadcast-autostart, nacis-
kając wskazany wizualnie red button.

 – Uruchamianie aplikacji cyfrowego teletekstu przez naciśnięcie przy-
cisku Text.

697 Tamże.
698 S. Wilk, Cyfryzacja…
699 J. Rožac, M. Krišelj, M. Pogačnik, Content Delivery…

Swierczynska_2 łamanie.indd   264 2017-05-11   13:15:50



Dystrybucja programów telewizyjnych TVP 265

 – Uruchamianie aplikacji rozgłaszania przez niezależny portal telewizji 
internetowej producenta.

 – Uruchamianie aplikacji za pośrednictwem linku700.
Aplikacje HbbTV muszą spełniać podstawowe wymagania, aby włączyć 

cały system (menedżer aplikacji HbbTV), oraz aby działać poprawnie. Wyma-
gane jest więc przede wszystkim włączenie aplikacji. W przypadku aplikacji 
karuzeli danych (kanał) aplikacja zostanie uruchomiona przez kierownika 
aplikacji automatycznie. Tak zwane aplikacje czerwonego przycisku wpro-
wadzone zostały, aby użytkownik końcowy mógł zdecydować, czy chce sko-
rzystać z aplikacji, czy też nie. Gdy aplikacja jest ładowana, wyświetlane jest 
powiadomienie. Po naciśnięciu czerwonego przycisku aplikacja jest wyświet-
lana na kanale wideo. Menedżer aplikacji uruchamia zdarzenia aplikacji. 
Cała procedura musi być obsługiwana przez aplikację.

Następnym elementem jest obsługa nawigacji. Nawigacja jest na ogół ogra-
niczona tylko do pilota zdalnego sterowania. Zalecane jest korzystanie z przy-
cisków strzałek, przycisku OK, numerów i przycisków funkcji. W przypadku 
zarejestrowanych przycisków menedżer aplikacji uruchamia odpowiednie 
zdarzenia aplikacji. Aplikacja jednak ma obsługiwać wszystkie zdarzenia, 
w tym aplikacje systemowe, takie jak zamknięcie lub wyłączenie aplikacji.

Kolejnym wymóg dotyczy budowania wydajnych aplikacji. W związku 
z tym, że telewizory i urządzenia STB są urządzeniami o niskiej wydajno-
ści, funkcjonalności aplikacji muszą być zoptymalizowane pod kątem zuży-
cia niskich zasobów. W stosunku do aplikacji obowiązuje limit wielkości. 
W zależności od urządzenia obsługiwane są tylko aplikacje między 2 MB 
i 4 MB. W przyszłości jednak sytuacja ta zmieni się z powodu wykorzysty-
wania bardziej skomplikowanych urządzeń701.

W telewizji hybrydowej połączenie z Internetem następuje albo w sposób 
bezpośredni (np. poprzez WiFi lub poprzez port Ethernet), albo pośredni (np. 
poprzez konsole do gry czy odtwarzacze Blu-ray). Już taki ogólny opis wystar-
czy do wywołania sporów defi nicyjnych. Są środowiska, w tym dziennikar-
skie, które zamiennie używają terminów „smart” i „hybrydowy” w odniesie-
niu do Connected TV. Z kolei na przykład dla Europejskiej Unii Nadawców 
(European Broadcasting Union, EBU) telewizja hybrydowa opiera się wyłącz-
nie na połączeniu z otwartym Internetem702.

700 Por. Hybrid Broadcast…
701 J. Rožac, M. Krišelj, M. Pogačnik, Content Delivery…
702 Telewizja hybrydowa…
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3.2.2.1. PLATFORMA HYBRYDOWA TVP

Za protoplastę telewizji hybrydowej można uznać telewizję uczestniczącą, 
która dzięki usługom telefonicznym o podwyższonej opłacie (ang. premium 
rate) dawała możliwość udziału w głosowaniach, quizach i czatach703. Jed-
nakże jako pierwsza testowanie emisji treści multimedialnych w standar-
dzie HbbTV w Polsce rozpoczęła, w dniu 12 marca 2012 roku, spółka TVN. 
Nadawca ograniczył się jednak tylko do przeprowadzenia testu technicznego. 
Powodem zaprzestania prac nad serwisem w HbbTV było, zdaniem nadawcy, 
zbyt małe znaczenie biznesowe usługi704. Obecnie w tej technologii najbar-
dziej zaawansowana jest Telewizja Polska, która regularnie emituje treści 
w standardzie HD705. Serwis HbbTV uruchomiła także spółka Eska TV SA, 
nadająca muzykę706.

Telewizja hybrydowa została ofi cjalnie uruchomiona przez Telewizję Pol-
ską 8 czerwca 2012 roku707. Miała ona być sztandarowym produktem TVP 
w mediach interaktywnych. Jak analizuje Monika Mizielińska-Chmielewska, 
Telewizja Polska dzięki tej platformie starała się znaleźć miejsce na rynku 
nowoczesnych usług oczekiwanych przez abonenta708.

A tak ocenia to przedsięwzięcie dyrektor TVP Technologie Wiesław Łodzi-
kowski:

TVP stawia na budowanie przewagi technologicznej. Oczywiście naturalne jest 
też budowanie przewagi programowej. Jeżeli te dwa elementy – programowy 
i technologiczny – są zrealizowane, można zacząć myśleć o budowaniu prze-
wagi w mediach interaktywnych. Tu Telewizja Polska jest liderem z uwagi na 
fakt wdrożenia platformy hybrydowej, która uniezależnia TVP od komercyjnych 
platform interaktywnych. Telewizja hybrydowa daje nam tak zwaną neutral-
ność technologiczną. Ta neutralność doskonale też się wpisuje we wspomnianą 
wcześniej misję technologiczną. Trzeba podkreślić, że telewizja hybrydowa TVP 

703 Propozycja Ofcom na temat regulacji tzw. telewizji uczestniczącej, „Przegląd Międzynarodowy” 
2007, KRRiT, nr 7/8, s. 4.

704 Telewizja hybrydowa…, s. 15 i nast.
705 Strategia Regulacyjna…
706 Telewizja hybrydowa…, s. 15 i nast.
707 M. Honkisz, Telewizja hybrydowa w Polsce już działa, http://gadzetomania.pl/5710,telewizja-

-hybrydowa-w-polsce-juz-dziala (dostęp: 30.03.2015).
708 M. Mizielińska-Chmielewska, Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji 

interaktywnej w Polsce, praca doktorska wykonana pod kier. nauk. dra hab. Krzysztofa Klince-
wicza, prof. UW, Warszawa, kwiecień 2013.
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funkcjonuje z dostępem bezpłatnym. W platformie cyfrowej, jakiejkolwiek: 
czy kablowej, czy cyfrowej, czy w Internecie, żeby korzystać z tych elementów, 
trzeba jeszcze ciągle abonament zapłacić. W przypadku telewizji hybrydowej 
jest ona za darmo709.

Siłą platformy hybrydowej TVP miała być zdolność do kojarzenia kana-
łów nadawanych linearnie z pakietem treści w ramach nadawanych nieli-
nearnie – „na żywo” w mediach interaktywnych, kanałami wirtualnymi. 
Korzystanie z platformy nie wymagało dodatkowego urządzenia. Widz miał 
mieć możliwość konsumowania treści w ramach jednego odbiornika i tym 
samym zyskać poczucie, że ogląda programy w kanałach o takiej samej ran-
dze. Postrzegano w tym możliwość komponowania oferty programów dostęp-
nych dla widza nielinearnie, właśnie przez wirtualizacje kanałów. Ponadto 
platforma hybrydowa została tak zaprojektowana, aby za jej pośrednictwem 
widzowie mieli możliwość dostępu do autonomicznych aplikacji, podobnie 
jak to się dzieje w sklepach z aplikacjami Smart TV, należącymi do produ-
centów telewizorów710.

W ramach budowy platformy interaktywnej nadawca publiczny urucho-
mił serwis HbbTV przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. 
W usłudze Euro 2012 Live Ticker prezentowane były między innymi staty-
styki dotyczące meczów, informacje o zawodnikach, możliwe było również 
głosowanie użytkowników. Podczas Euro 2012 odnotowano 12 tys. uni-
katowych wizyt i 125 tys. odsłon aplikacji HbbTV711. Usługi uruchomione 
z okazji olimpiady w Londynie w sierpniu 2012 roku umożliwiały widzom 
wybór dowolnej dyscypliny sportu niezależnie od nadawanego w danej 
chwili przekazu.

Pytanie na śniadanie, jako pierwszy codzienny program w TVP, wpro-
wadził ofertę platformy hybrydowej –  rodzaj nowoczesnej komunikacji 
z widzem712. Od września 2012 roku w ramach tej audycji uruchomiono całą 
gamę aplikacji interaktywnych – serwis pogodowy, serwis kulinarny, głoso-
wania, informacje ogólne uzupełniające właśnie nadawany przekaz. Widz 
mógł korzystać z dowolnej funkcji w trakcie transmisji podstawowej713. Plat-
forma hybrydowa TVP (z identycznym zestawem aplikacji HbbTV) jest już 

709 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
710 Stream. Koncepcja…
711 Telewizja hybrydowa…
712 M. Mizielińska-Chmielewska, Analiza…
713 http://www.tvp.pl/stylzycia/magazyny-sniadaniowe/pytanie-na-sniadanie/wideo/telewizja-hybry-

dowa-w-pytaniu-na-sniadanie/8391050 (dostęp: 6.10.2015).
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dostępna na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej emitowanych w naziem-
nej telewizji cyfrowej DVB-T68714.

Teraz nadawcom telewizyjnym w zakresie oferty programowej wraz z całą war-
tością dodaną przyświeca stwierdzenie „Keep attention”. Sprowadza się to do tego, 
że w świecie konwergencji, w świecie cyfrowym, w którym mamy natłok infor-
macji, kanałów i przekazów cyfrowych, dedykowanych na wszystkie urządzenia 
dystrybucji, trzeba widza czy użytkownika czymś zainteresować albo na coś mu 
zwrócić uwagę. Nie da się tego zrobić samym tradycyjnym przekazem marketin-
gowym, [jedynie] informując widza, że dzisiaj, jutro lub za tydzień będzie mógł 
obejrzeć określoną pozycję programową. Dzisiaj widz musi otrzymać produkt 
„już”, i dodatkowo w odpowiedniej technologii”715.

Jak wykazano w sprawozdaniu Zarządu TVP SA za 2013 rok716, platforma 
hybrydowa TVP stanowiła zbiór usług i aplikacji oferujących alternatywne 
możliwości dotarcia do treści Telewizji Polskiej. Jako główne zalety platformy 
wskazano, w obszarze programowym, możliwość wzbogacenia oferty oraz 
zwiększenie atrakcyjności audycji. Duży potencjał dostrzeżono w obszarze 
budowania relacji i interakcji z użytkownikami platformy. Podkreślano, że tele-
wizja hybrydowa pozwala na personalizację użytkowników, tworzenie społecz-
ności użytkowników, jak również daje możliwość atomizacji widowni i dotar-
cia do specyfi cznej grupy docelowej. Możliwości te są zaś istotne z punktu 
widzenia monetyzacji zawartości. Dostęp do zdefi niowanego i sprecyzowa-
nego odbiorcy miał pozwolić na oferowanie spersonalizowanej i interaktywnej 
reklamy, a tym samym na wybicie się ponad reklamowy i promocyjny stan-
dard. Niewątpliwą zaletą platformy hybrydowej miała być również jej zdol-
ność do nieograniczonego dostarczania przekazów linearnych niezależnie od 
czasu antenowego i bloków reklamowych, a także możliwość synchronizacji 
przekazu z sygnaturą czasową ramówki TV717.

714 Telewizja hybrydowa…, s. 15 i nast.
715 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
716 Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamento-

wych na realizację misji publicznej w 2013 r. (Załącznik do Uchwały nr 122/2014 Zarządu Spółki 
TVP S.A. z dnia 7 marca 2014 r.), s. 84 i nast.

717 Tamże.
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Wykres 8. Formy oferowania treści w telewizji hybrydowej

Źródło: oprac. własne na podstawie: Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską 
S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2013 r. (Załącznik do Uchwały 
nr 122/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 7 marca 2014 r.).

W roku 2013 TVP wprowadziła hub nawigacyjny platformy hybrydowej. 
Aplikacja ta służy jako brama do innych części platformy. Za jej pomocą 
można w sposób intuicyjny dotrzeć do poszczególnych aplikacji i funkcjonal-
ności. Ponieważ aplikacja hub była najbardziej popularną częścią platformy, 
przewidziano w niej również sekcję do autopromocji i reklamy718.

Platforma oferowała trzy rodzaje treści. Jednym z nich były aplikacje uzu-
pełniające, takie jak serwisy informacyjne: Wiadomości, Panorama, Tele-
express. Stanowiły one prezentację treści dodatkowych do głównych serwisów 
informacyjnych, które z uwagi na ograniczony czas nie mogą być zaprezento-
wane w całości na antenie. Miało to być swoiste wzbogacenie i uzupełnienie 
przekazu linearnego, pozwalające na dodatkowe wykorzystanie efektów pracy 
dziennikarskiej. W oparciu o tę aplikację widz miał otrzymywać przed emisją 
na antenie część informacji, która potem miała być rozwijana na antenie i po 
emisji pogłębiana w platformie hybrydowej719. W ofercie platformy znajdowały 
się również: serwis audycji Pytanie na śniadanie oraz serwis sportowy Sport.
tvp.pl. O ile serwis porannej audycji zawierał materiały uzupełniające przekaz 
telewizyjny, o tyle aplikacja sportowa wprowadzała nowość w postaci możli-
wości oglądania wideowywiadów i skrótów wydarzeń sportowych.

Platforma hybrydowa umożliwiała również transmisję linearnych kana-
łów telewizyjnych w streamingu. W ten sposób mogły być retransmitowane 
istniejące już kanały linearne także od zewnętrznych nadawców telewizyj-
nych, jak też wirtualne kanały telewizyjne. Kanały wirtualne miały być spo-
sobem na rozszerzenie oferty nadawania kanałów linearnych, obecnie ogra-
niczonej przez brak wolnych miejsc na multipleksach naziemnej telewizji 

718 Tamże.
719 Tamże.

SERWISY
TEMATYCZNE

KANAŁY
WIRTUALNE

APLIKACJE
UZUPEŁNIAJĄCE

HbbTV
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cyfrowej oraz na platformach satelitarnych i kablowych. Pierwszy tego typu 
kanał TVP uruchomiła 2 sierpnia 2013 roku. Był to specjalny kanał na żąda-
nie – TVP Żagle – dostępny dla widzów telewizji hybrydowej oraz użytkow-
ników Internetu i urządzeń mobilnych poprzez aplikację TVP Stream. Był to 
kanał uruchamiany okazjonalnie, zgodnie z kalendarzem imprez żeglarskich.

Kanał TVP Żagle w pierwszej odsłonie poświęcony był fi nałowi Regat 
Wielkich Żaglowców – Th e Tall Ships Races 2013, który odbył się w Szcze-
cinie. Było to największe wydarzenie żeglarskie roku w skali światowej. Od 
2 do 5 sierpnia 2013 roku codziennie na antenie Żagli nadawane było 4,5 
godziny programu na żywo poświęconego wyłącznie tym regatom. TVP 
uruchomiła wówczas specjalne studio telewizyjne, z którego wydarzenie było 
relacjonowane i komentowane. W ciągu czterech dni zrealizowano 18 godzin 
specjalnej transmisji, którą obejrzało 51 tys. widzów. TVP Żagle można było 
oglądać nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Po sukcesie kanału wirtualnego 
Żagle, w grudniu 2013 roku, na platformie hybrydowej uruchomiono trans-
misję programu szesnastu oddziałów terenowych TVP SA w aplikacji TVP 
Regionalna720. Do 2015 roku w TVP powstały takie kanały wirtualne i przed-
sięwzięcia okolicznościowe, jak: TVP Regionalna – Śladami Jana Pawła II, 
TVP – 25 lat wolności, TVP Bieszczady, TVP Festiwal Dwa Teatry, TVP 
zdrowo i ze smakiem czy TVP Historia721.

Trzecim elementem platformy hybrydowej były serwisy tematyczne, takie 
jak Festiwal w Opolu czy Teatr Telewizji. W obu przypadkach widzowie mieli 
dostęp do materiałów uzupełniających, wywiadów czy też dodatkowych 
informacji o wydarzeniu722.

W 2014 roku TVP kontynuowała rozwój platformy hybrydowej (HbbTV), 
zwiększając liczbę i  atrakcyjność serwisów, których  –  na koniec 2014 
roku – było już osiemnaście. Poprawiono także zasięg techniczny. W lutym 
2014 roku wprowadzono także szereg usprawnień i nowości w aplikacji na 
urządzenia mobilne TVP Stream oraz poszerzono ją o wersję na platformę 
Windows (Windows Phone 7.8 oraz RT)723.

W 2015 roku w ramach platformy hybrydowej TVP istniało już siedem-
naście stale dostępnych aplikacji HbbTV. Docelowo zakładano, że będzie ich 

720 Tamże.
721 Na podstawie materiałów udostępnionych autorce przez TVP SA.
722 Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. wpływów z opłat abonamen-

towych na realizację misji publicznej w 2013 r.…
723 Media publiczne. Raport z działalności w 2014 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Depar-

tament Mediów Publicznych, Warszawa 2015, s. 36.
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120724. Dotarcie do nich możliwe było za pomocą huba TVP. W 2015 roku hub 
został ponownie przebudowany, zarówno pod względem architektury, grafi ki, 
jak i funkcjonalności. W wyniku tych zmian widzowie mieli dostęp do takich 
treści, jak: informacje – uwzględniające zarówno teksty, zdjęcia, jak i materiały 
wideo z redakcji Wiadomości, Panoramy, Teleexpressu, Serwisu Info, Dzien-
nika Regionów, TVP Sportu; Video – VOD; transmisje antenowe – TVP Par-
lament i TVP Regionalna (oddziały terenowe); kanały internetowe na życze-
nie – okolicznościowe; treści regionalne – TVP Bieszczady, Internetowy Teatr 
TVP dla szkół; społeczne – TVP Rekomenduje (propozycje antenowe), Pogoda 
(informacje o pogodzie dla Polski), Porozmawiajmy (nauka zwrotów i słówek 
angielskich i niemieckich przy okazji programu branżowego); a także: inter-
wencyjne – RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania725; oraz techniczne, roz-
wojowe – 4KTest (test nowego standardu rozdzielczości – video ultra HD)726.

W celu zwiększenia dotarcia i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej plat-
formy hybrydowej TVP stosowała różne rozwiązania. Przykładem jest tu 
chociażby plan nawiązania współpracy z zewnętrznymi dostawcami treści. 
W rezultacie liczba aplikacji dostępnych za pośrednictwem platformy hybry-
dowej HbbTV miała być porównywalna do liczby polskojęzycznych aplikacji 
Smart TV na platformie Samsung Smart TV727. Kolejnym narzędziem miał 
być system rekomendacji. HbbTV bowiem jako jedyna na świecie dysponuje 
usługą rekomendacji, opartą na algorytmie analizy behawioralnej widza. Na 
podstawie jego preferencji aplikacja daje mu możliwość polecenia wybrania 
pozycji z oferty programowej wpisującej się w jego zainteresowania. Reko-
mendacje, obok personalizacji i parowania urządzeń, miały stanowić pod-
stawę strategii rozwoju platformy hybrydowej728.

Telewizja Polska oprócz zbudowania tej interaktywnej platformy, czyli możliwości 
dotarcia do widza z konkretnym komunikatem, ma też – podobnie jak platformy 
komercyjne – możliwość oceniania interakcji użytkownika, jego zachowania, 

724 Stream. Koncepcja…
725 Regionalny System Ostrzegania jest dostępny i rozpowszechniany wieloma kanałami, w tym 

przez: Platformę Hybrydową TVP, Telegazetę (skojarzoną z programami TVP1 HD, TVP2 HD, 
TVP Regionalna, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia), aplikacje dla telefonów komórko-
wych, napisy DVB w odpowiedniej wersji regionalnej programu TVP Regionalna, TVP1 HD, 
TVP2 HD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka oraz serwisy 
internetowe urzędów wojewódzkich.

726 Na podstawie materiałów udostępnionych przez TVP SA.
727 Na podstawie materiałów udostępnionych przez TVP SA.
728 Na podstawie materiałów udostępnionych przez TVP SA.
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i sprawdzenia, co on zrobił z tym przekazem. TVP poszła jednak, w ramach 
walki konkurencyjnej w tym obszarze, o punkt dalej. (…) zbudowała bowiem 
swój własny system rekomendacji. Działa on w oparciu o odpowiednie algorytmy. 
Jest to bardzo nowatorskie działanie, zgodne z najnowszymi europejskimi i świa-
towymi trendami. Dzięki temu możliwe jest badanie profi lu widza, badanie, kto 
i kiedy nas ogląda, i co ogląda. (…) nie wiemy jednak, dlaczego [obecnie system 
rekomendacji TVP nie funkcjonuje], ale wierzę, że przyszłe systemy będą potra-
fi ły na takie pytania odpowiedzieć729.

Należy podkreślić, że w projekcie platformy hybrydowej nadawca publiczny 
od 2012 roku odnotowuje stały, aczkolwiek nierównomierny, przyrost liczby 
unikatowych telewizorów korzystających z telewizji hybrydowej HbbTV, co 
przekłada się na wzrost miesięcznej liczby odsłon730.

Tabela 4. Przyrost liczby urządzeń oraz odsłon w telewizji hybrydowej HbbTV

Miesiąc Liczba unitowych użytkowników 
TV odbierających HbbTV Liczba odsłon miesięcznie

Grudzień 2012 37 441 4 626 062

Grudzień 2013 264 180 32 961 170

Grudzień 2014 761 722 70 220 674

Marzec 2015 1 210 791 77 044 478

Grudzień 2015 1 842 000 120 445 992

Źródło: materiały udostępnione autorce przez TVP SA.

W kolejnym etapie rozwoju platformy hybrydowej planowano zaimplemento-
wanie wersji standardu HbbTV (2.0). Przewidywano, że dzięki temu nadawca 
publiczny w perspektywie kolejnych pięciu lat będzie mógł zaoferować nowe, 
nieznane dotąd usługi telewizyjne, łączące w jedną całość dostęp do telewizji 
linearnej, interakcji oraz wideo na żądanie731.

W 2016 roku TVP podjęła decyzję o wygaszaniu platformy hybrydowej.

729 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
730 Na podstawie materiałów udostępnionych przez TVP SA.
731 Stream. Koncepcja…
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3.2.3. PLATFORMA STREAM732

Platforma Stream planowana była jako projekt porządkujący, upraszczający 
i eliminujący ograniczenia istniejących dotychczas narzędzi cyfrowych TVP. 
Miała to więc być nowa, odrębna marka, nadrzędna dla istniejących i plano-
wanych rozwiązań. Stream miała być międzyplatformową usługą VOD-live-
-streamingową z obsługą profi li i rozbudowanych rekomendacji na ich pod-
stawie, w dostępnych kanałach cyfrowych.

Wykres 9. Koncepcja platformy Stream

Źródło: oprac. własne na podstawie: Stream. Koncepcja...

Nowy produkt miał się więc opierać na założeniu TV everywhere polegają-
cym na tym, że oferta programowa TVP dostępna miała być zawsze i wszę-
dzie, w każdym masowym kanale dystrybucji cyfrowej charakteryzującym 
się interfejsem zdolnym do wyświetlenia usługi wideo przez Internet. Na 

732 Rozdział został opracowany na podstawie: Stream. Koncepcja…
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obecnym poziomie rozwoju technologicznego TVP oznaczało to dystrybu-
cję w czterech zasadniczych kanałach:

 – DESKTOP, czyli dostęp poprzez stacjonarne i przenośne urządze-
nia – przeglądarka internetowa środowisk PC (Windows), Apple (iOS);

 – MOBILE, czyli dostęp poprzez smartfony i tablety jako mobile Web 
(przeglądarka) oraz w  specjalnych macierzystych aplikacjach na 
systemy Android, Windows Phone oraz Apple iOS;

 – SMART TV – dostęp w postaci aplikacji dostarczanych bezpośred-
nio lub pośrednio przez producentów odbiorników TV oraz urządzeń 
peryferyjnych (set-top-boxy oraz konsole);

 – HbbTV Platforma Hybrydowa TVP (TV oraz set-top-box) – umożli-
wiająca bezpośrednie dotarcie do widzów korzystających z naziemnej 
telewizji cyfrowej (DVB-T), z telewizorów podłączonych do Internetu.

Wykres 10. Marka Stream

Źródło: oprac. własne na podstawie: Stream. Koncepcja…

Cechy platformy wieloekranowej jako marki i usługi:
 – Nowa

Planowana platforma miała być uzupełnieniem portfela cyfrowych marek 
TVP. Jej zakładanym celem było z jednej strony przyspieszenie odbudowy 
pozycji TVP w mediach interaktywnych, z drugiej natomiast – otwarcie na 
odbiorcę oferty internetowej i pozyskanie młodszych odbiorców.

 – Odrębna
Stream miała być całkowicie wyodrębnioną i równorzędną marką TVP. 

Zakładano, że stanie się usługą defi niującą pozycję nadawcy publicznego na 
rynku wideo i obrazującą strategię rozwoju cyfrowego TVP.

MARKA
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KOMUNIKOWALNA

UNIKALNA
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INNOWACYJNA

NOWOCZESNA

ODRĘBNA
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 – Nowoczesna
Idea platformy Stream opierała się na założeniu, że będzie się opierać na 

nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które pozwolą jej sprostać 
oczekiwaniom i wymogom użytkowników.

 – Innowacyjna
Jej innowacyjność miała być zbudowana w kilku obszarach. Po pierwsze, 

w warstwie technologicznej przez wykorzystanie do jej konstrukcji najbar-
dziej efektywnych technologii dystrybucji treści, analizy big data, kojarzenia 
urządzeń oraz wydajnej infrastruktury. Po drugie, w warstwie zarządzania 
zawartością planowano zoptymalizowanie procesu zarządzania zawartoś-
cią treści na platformie poprzez zlikwidowanie podziału między telewizją 
linearną a mediami interaktywnymi. Po raz pierwszy, w procesie kreowania 
treści w Internecie, w TVP za kształtowanie oferty interaktywnej miała być 
odpowiedzialna redakcja tworząca zawartość nadawaną liniowo. Wyma-
gało to zarówno zmian w organizacji pracy redakcji, jak i innowacji w spo-
sobie zarządzania zespołem. Takie rozwiązanie miało umożliwić antenom 
samodzielnie kreowanie swoich wizji oraz działać bez dotychczasowych 
pośredników w postaci ośrodka TVP Technologie. Po trzecie, w warstwie 
biznesowej, platforma Stream w perspektywie długoterminowej miała się 
stać jednym z głównych fi larów fi nansowania działalności TVP. Po czwarte, 
w warstwie marketingowej i promocyjnej, Stream miał stać się platformą 
pierwszego wyboru dla użytkowników poszukujących profesjonalnych tre-
ści telewizyjnych.

 – Komunikowalna
Platforma miała być komunikowana jako spójny i skończony produkt, 

zmieniający dotychczasowe pojęcie powstawania i funkcjonowania narzę-
dzi interaktywnych w mediach publicznych.

 – Skupiająca
Platforma miała skupić istniejące usługi wideo TVP i poszerzyć ich port-

fel. Międzyplatformowa usługa miała także, poprzez skupienie istniejących 
narzędzi, zaoferować użytkownikowi spójną fi lozofi ę konsumpcji treści bez 
względu na czas, miejsce i narzędzie, z którego chciałby skorzystać. Ponadto 
Stream miała w przyszłości umożliwić TVP rozbudowywanie portfela usług 
kompatybilnych z wdrożonymi wcześniej rozwiązaniami i korespondującymi 
ze spójną wizją produktu.

 – Unikatowa
Platforma miała ułatwiać odbiorcom, poprzez funkcjonalność i atrakcyjną 

grafi kę, konsumpcję treści oraz zapewniać dostęp do szerokiej i unikatowej 
oferty programowej TVP.
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Jedną z najważniejszych cech platformy miał być natomiast user expe-
rience, czyli zespół pozytywnych doświadczeń budowanych w użytkow-
niku w momencie kontaktu z produktem. Platforma miała się więc opierać 
na zasadzie user center design, a zatem z uwzględnieniem obaw, ograniczeń, 
ułomności, przyzwyczajeń oraz sposobu myślenia użytkowników podczas 
wykonywania zadań. Miało to służyć zapewnieniu możliwości korzystania 
z platformy jak największej grupie użytkowników.

Platforma Stream miała się także opierać na analizie behawioralnej użyt-
kownika i dostarczać mu treści, jakich poszukuje, oraz jakie mogą go zainte-
resować. Zakładano stworzenie produktu z wysokim dopasowaniem treści dla 
użytkowników poprzez analizę oglądanych przez nich treści w poszczegól-
nych kanałach Stream oraz aktywności w sieci na podstawie danych zewnętrz-
nych, pochodzących z metod logowania za pomocą profi li społecznościowych.

Narzędziem nawigacji miał być natomiast system rekomendacji. Miał on 
obejmować przede wszystkim: wideo na żądanie, live streaming, telewizję 
linearną (ofertę ramową), EPG oraz newsy tekstowe.

Platforma Stream miała stanowić również panaceum na dotychczasową 
bolączkę TVP w mediach interaktywnych, polegającą na niskim udziale powra-
cających użytkowników. Z tej perspektywy szczególnie istotne było więc opra-
cowanie przez TVP metod i działań zmierzających do utrzymania i pozyski-
wania odbiorców. Cel ten miał być osiągnięty poprzez:

 – System rekomendacji treści oparty na profi lach użytkowników;
 – Umożliwienie kontynuowania odtwarzania na wielu urządzeniach 

(desktop, mobile, telewizor itp.) – stream everywhere;
 – Kontynuowanie odtwarzania – po zakończeniu jednego materiału 

użytkownik otrzymuje kolejny klip z oferty, dopasowany do jego ocze-
kiwań (na podstawie rekomendacji);

 – Maksymalizację jakości obrazu i dźwięku, w szczególnych wypad-
kach dostęp do treści w jakości 4K (w modelu płatnym lub w ramach 
platformy hybrydowej);

 – Dodatkowe funkcjonalności odtwarzacza wideo, np. polecane (reko-
mendowane) materiały wideo itp.;

 – Projektowanie wszystkich szablonów prezentacji treści w ramach plat-
formy, tak by zapewnić użytkownikowi dostęp do maksymalnie sze-
rokiej oferty, prezentację oferty kontekstowej i rekomendacji;

 – Maksymalną integrację platformy wieloekranowej z serwisami spo-
łecznościowymi, stwarzającą użytkownikowi możliwość dzielenia się 
treściami, ale także otrzymywania rekomendacji na podstawie aktyw-
ności znajomych;
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 – Implementacja własnych narzędzi społecznościowych, polegających 
na zaoferowaniu użytkownikowi możliwości udostępnienia odtwa-
rzanego właśnie materiału innym użytkownikom usługi;

 – Oparcie kategoryzacji w systemie zarządzania treścią CMS na opisy-
waniu, zamiast na kategoriach tematycznych, co daje możliwość bar-
dziej precyzyjnego rekomendowania i prezentacji oferty;

 – Dostosowanie długości form reklamowych do czasu trwania mate-
riału (pre-, post- i midroll).

Najistotniejszym jednak elementem platformy Stream miała być oferta 
programowa. Przede wszystkim planowano znaczny jej rozwój poprzez roz-
budowę oferty o produkcje zagraniczne, zakup licencji tylko do dystrybu-
cji w ramach platformy, oraz rozwój własnych produkcji realizowanych tylko 
w celu dystrybucji nielinearnej.

Zakładano, że o wartości oferty programowej Stream mogą świadczyć 
cykle dostępne wyłącznie w Internecie. Mogą one być zarówno kontynua-
cją cyklu emitowanego na antenie, jak i mogą mieć charakter ekskluzywnej 
produkcji od początku realizowanej w celu publikacji na platformie Stream. 
Ponadto zakładano, że możliwość odtworzenia przewagi konkurencyjnej 
TVP w Internecie będzie możliwa poprzez wzbogacenie zawartości różno-
rodną i aktualną ofertą serialową i fi lmową, w tym także zagraniczną, a także 
poprzez zabezpieczenie prawa do catch-up-u (udostępnienie treści w VOD 
przez określony czas po emisji antenowej) dla danej audycji. Poprzez połącze-
nie oferty VOD i transmisji Stream miał natomiast być syntezą dwóch sposo-
bów udostępniania oferty, co miało służyć konsolidacji oferty programowej.

Dodatkowym elementem podnoszącym wartość i atrakcyjność platformy 
miała być nowa struktura katalogu. Oferta TVP nie była bowiem dotychczas 
odpowiednio ustrukturyzowana, kategoryzowana i pakietowana. Problemy 
w wyszukiwaniu treści przez użytkowników dotychczasowych produktów 
internetowych TVP znacząco osłabiały ich konkurencyjność. Nowa plat-
forma miała rozwiązać ten problem.

Wydaje się zatem, że koncepcja platformy Stream wpisywała się w kierunek 
zmian i tendencji występujących na rynku mediów cyfrowych. Jak wskazuje prak-
tyka, większość nadawców telewizyjnych w celu utrzymania pozycji na rynku 
wdraża strategię działania opartą na aktywności „360–degree”, określaną również 
jako strategię wieloplatformową. Polega ona zasadniczo na r ozproszeniu treści 
na wielu różnych platformach, może być również defi niowana jako tworzenie 
kontentu w celu zwiększenia przydatności treści dla poszczególnych rodzajów 
źródeł. Jedno z podejść do strategii wieloplatformowej zakłada ponowne wyko-
rzystanie istniejących treści w dodatkowych platformach cyfrowych, na przykład 
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dostarczanie liniowych treści telewizyjnych online lub za pośrednictwem urzą-
dzeń mobilnych. Inne podejście zakłada modyfi kację istniejącej zawartości lub 
dodanie dodatkowych elementów. W efekcie mogą powstać dodatkowe ory-
ginalne, na przykład internetowe, treści, mogą też zostać stworzone materiały 
pomocnicze w celu uzupełnienia istniejącej oferty liniowej. Działania te mogą 
okazać się kluczowe dla strategii dystrybucji wieloplatformowej733. Taka stra-
tegia pozwala bowiem na uzyskanie znaczących oszczędności w procesie pro-
dukcji, na wielokrotne wykorzystywanie produktu poprzez wdrożenie systemu 
COPE (Create Once, Play Everywhere: „Produkuj raz, wykorzystuj wszędzie wiele 
razy”), polegającego na uzyskiwaniu zawartości dostosowanej do wymogów róż-
nych platform i różnych tworzonych przez nie sytuacji komunikacyjnych (od 
„odbioru kanapowego” w przypadku tradycyjnej telewizji do „odbioru biurko-
wego” w przypadku mediów interaktywnych). Wymaga to jednak dysponowania 
przez nadawcę szerokim portfolio oraz dostępem zarówno do tradycyjnych, jak 
i do nowych platform dystrybucji treści734. Możliwość wielokrotnego wykorzy-
stania treści na różnych platformach ma również znaczenie z uwagi na potencjał 
w budowaniu i rozszerzaniu grupy odbiorców. Na podstawie tego samego kon-
tentu możliwe staje się zaangażowanie publiczności na wielu platformach – od 
Internetu poprzez tradycyjne media do telefonii komórkowej. Wieloplatformowe 
wykorzystanie treści to obecnie powszechna praktyka wśród największych kon-
cernów medialnych, stosowana w celu uzyskania wysokiego poziomu rentowno-
ści735. Ponadto, jak przekonuje Gillian Doyle, podejście „360-degree commision” 
oznacza także, że nowe pomysły na treści są rozpatrywane w kontekście szero-
kiego zakresu możliwości ich dystrybucji, nie tylko w telewizji liniowej. Strategia 
ta zakłada, że od najwcześniejszych etapów konceptualizacji decyzje o doborze 
treści podejmowane są ze względu na ich potencjał do generowania wartości kon-
sumentów i pozyskania ich uwagi i czasu na wielu platformach, w tym między 
innymi na portalach internetowych, w interaktywnych grach, w obszarze usług 
telefonii komórkowej oraz oczywiście w tradycyjnej telewizji736.

733 G. Doyle, From Television to Multi-Platform: Less from More or More for Less?, „Convergence. 
Th e International Journal of Research into New Media Technologies” 2010, Vol. 16 (4), s. 3 i nast., 
www.oecd.org/tad/services-trade/47559455.pdf (dostęp: 22.03.2015). 

734 Strategia Regulacyjna…
735 G. Doyle, From Television...
736 Por. tamże.
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ZAKOŃCZENIE

Celem niniejszej pracy było przedstawienie zasad i strategii procesu progra-
mowania oraz określenie przyjętych przez TVP SA działań z zakresu roz-
woju kanałów dystrybucji oferty programowej w nowych mediach. W roz-
ważaniach uwzględniono okres od 1992 do 2015 roku. Powyższy cel pracy 
wynikał ze sformułowania następujących hipotez:

1. TVP SA nie wypracowała od 1992 do 2015 roku spójnej i długoletniej 
fi lozofi i programowania, wykorzystującej posiadane zasoby i poten-
cjał twórczy.

2. TVP SA nie jest przygotowana do dystrybucji wieloplatformowej, 
zarówno w aspekcie technologicznym, jak i programowym.

W toku analizy uwzględniono kluczowe determinanty programowania 
i czynniki wpływające na kształt oferty programowej nadawcy publicznego. 
Rozwój i ewolucja kanałów dystrybucji oferty programowej omówione zostały 
na podstawie praktyki działania, jak i założeń oraz wytycznych zawartych 
w dokumentach wewnętrznych TVP SA.

Dokonana w pracy analiza pozwala na stwierdzenie, że cel pracy został 
osiągnięty, a przeprowadzony dowód na przyjęte hipotezy uprawnia do stwier-
dzenia, że przyjęte założenia okazały się słuszne i potwierdziły się w toku 
analizy.

Po pierwsze, jak wynika z przeprowadzonej analizy, TVP SA opraco-
wała szereg dokumentów określających założenia i strategię polityki progra-
mowej. W dokumentach tych zarówno scharakteryzowano ofertę nadawcy 
publicznego, jak i wskazano na sposób prowadzenia przez TVP SA polityki 
programowej.

Próby sformułowania zasad tworzenia oferty programowej zostały pod-
jęte w TVP SA już w 1994 roku w dokumencie Misja Telewizji Polskiej 
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S.A. jako nadawcy publicznego737. W myśl zawartych tam założeń miała to 
być przede wszystkim oferta odmienna od komercyjnej, zawierająca mię-
dzy innymi poważniejsze i ambitniejsze treści ujęte w atrakcyjne i war-
tościowe formy, stworzone na gruncie rodzimej kultury i tradycji. Ofero-
wany program miał harmonijnie łączyć realizację misji telewizji publicznej 
z zaspokajaniem zróżnicowanych potrzeb zarówno widowni masowej, jak 
i występujących w niej grup, społeczności i mniejszości. W opracowaniu 
Podstawowe założenia reformy Telewizji Polskiej S.A., stanowiącym pod-
stawę przyjętego w 1999 roku dokumentu Reforma Telewizji Polskiej S.A. 
Rozwiązania systemowe738, w zakresie programu stwierdzono, że telewi-
zja publiczna powinna kłaść silny akcent na produkcję rodzimą i nadawać 
dwa uniwersalne programy ogólnokrajowe, o odrębnym, wyraźnie określo-
nym profi lu programowym, jak również program sieciowy, tworzony przez 
oddziały regionalne o własnej specjalizacji, uzupełniającej ofertę TVP SA. 
W 2000 roku nadawca publiczny przyjął dokument Strategia programowa 
Telewizji Polskiej do 2004 roku739. W dokumencie tym, próbując określić cele 
na najbliższe lata, nakreślono wytyczne kształtowania oferty programowej. 
Utrzymano de facto rozwiązania zaproponowane rok wcześniej. TVP SA 
miała oferować wszechstronny i godny powszechnej aprobaty zestaw pro-
gramów. Jednakże przeprowadzona analiza wykazała, że w kolejnych latach 
nastąpiło odejście od dotychczasowych założeń programowych. W Strategii 
rozwoju Spółki na lata 2002–2006740 w obszarze programowym mowa jest 
już przede wszystkim o konkurencyjności oferty wobec programów stacji 
komercyjnych, w szczególności w czasie prime time-u. Następuje więc, na 
poziomie strategicznym, zerwanie z dotychczasowym sposobem kształ-
towania polityki programowej. Co więcej, jak wynika z przeprowadzo-
nej analizy, przyjęta strategia zaowocowała zmianą w systemie ocen pro-
gramów. W rezultacie, analizując wyniki oglądalności, brano pod uwagę 
jedynie wskaźniki w tak zwanej grupie komercyjnej, czyli osób w wieku 
16–49 lat, traktując widzów powyżej 50. roku życia jako widzów drugiej 
kategorii. Oferta programowa kształtowana więc była na potrzeby grupy 
komercyjnej, przy jednoczesnej marginalizacji ambitnych audycji. TVP SA 
rezygnowała w ten sposób z próby kreowania własnej widowni. W rezul-

737 Uchwała Zarządu TVP S.A. nr 181/94 z dnia 27 października 1994 r. Misja Telewizji Polskiej S.A. 
jako nadawcy publicznego, Warszawa 1994.

738 Reforma Telewizji Polskiej S.A. Rozwiązania systemowe, dokument przyjęty przez Zarząd Spółki 
Telewizja Polska S.A. na posiedzeniu nr 31/99 w dniu 6 maja 1999 r., Warszawa 1999.

739 Strategia programowa Telewizji Polskiej do 2004 roku, Telewizja Polska S.A., Warszawa, maj 2001.
740 Strategia rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, projekt, Warszawa, październik 2002.
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tacie kolejne lata cechowała silna dynamika spadkowa liczby odbiorców 
i, w konsekwencji, w 2015 roku nadawca publiczny posiadał jedynie 21% 
udziałów w rynku widowni.

Sytuacji, zapoczątkowanej w 2002 roku, nie zmienił przyjęty w 2005 roku 
dokument Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej741. 
W dokumencie tym zapisano między innymi, że dążenie TVP do wszech-
stronnej realizacji zadań nadawcy publicznego przejawia się w zróżnicowa-
niu oferty pod względem adresatów, charakteru programów i innych usług 
publicznych oraz struktury gatunkowej. Wskazano, że TVP tworzy i rozpo-
wszechnia programy różniące się charakterem od nadawców komercyjnych, 
ale równocześnie są to programy komplementarne. W celu uzupełniania 
oferty programów ogólnych TVP miała rozwijać programy wyspecjalizo-
wane oraz inne usługi publiczne, zaspokajające węższe, a nawet zindywidu-
alizowane, potrzeby odbiorców. Założenia te stały się podstawą do określa-
nia standardów programowych TVP na kolejne lata.

Jak jednak pokazała praktyka, programowanie w TVP SA nie miało 
wiele wspólnego z założeniami określonymi w powyższych dokumentach 
i nie miało odzwierciedlenia w założonych planach działania strategii. Przez 
znaczny okres politykę kształtowania oferty programowej opierano na wymo-
gach formalnych, czyli obowiązkach ustawowych i wydarzeniach, do których 
emisji nadawca publiczny był zobligowany, jednocześnie ofertę konstruo-
wano, opierając się na „sukcesach programowych”, czyli pozycjach, które 
przyniosły sukces w zakresie oglądalności. Polityka programowa sprowa-
dzała się więc do ich „ochrony”. To bowiem te pozycje generowały oglądal-
ność i tym samym zyski. Elementem, który de facto uniemożliwiał realizację 
jakiejkolwiek długofalowej polityki programowej, były tak zwane niejawne 
wyznaczniki polityki programowej, to znaczy kwestie, które były związane 
z preferencjami osób na stanowiskach kierowniczych oraz innych decyden-
tów wpływających na kształt i zawartość programu. Kolejną zmienną był 
również przypadek, który decydował o wyborze zakupu, a w konsekwencji 
emisji, formatu lub audycji.

W takiej sytuacji w 2012 roku oferta programowa TVP SA okazała się 
wzajemnie niekomplementarna, niezidentyfi kowana z konkretnymi grupami 
odbiorców. Wpływ na to miał głównie brak profi lowania anten, których pro-
gram okazał się nieuporządkowany i nieskoordynowany zarówno w płasz-
czyźnie tematyki, gatunków, jak i grup docelowych. Konieczne okazało się 

741 Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej, załącznik do Uchwały Zarządu 
TVP SA, nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 r.
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więc, w obszarze programowym, postulowane na początku lat 90., jedno-
znaczne określenie wzajemnych relacji anten TVP SA. Zakładano, że budowa 
ramówek poszczególnych anten będzie się opierała na trzech głównych tezach, 
w tym na komplementarności i unikaniu ich wzajemnej konkurencji, a całość 
programu miała polegać na kontrprogramowaniu wobec otoczenia rynko-
wego.

W 2012 roku po raz kolejny okazało się, że TVP SA nie posiada wielo-
letnich planów działania w tym w obszarze programowym. Na problem ten 
wskazywała także Najwyższa Izba Kontroli, która w 2009 i 2011 roku zaleciła 
TVP SA opracowanie strategicznych kierunków rozwoju spółki oraz wielo-
letnich planów działania w zakresie oferty programowej.

W 2015 roku w Strategii Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020742 plano-
wano powrócić do profesjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej realiza-
cji misji oraz zakładano oparcie działalności na potencjale produkcyjnym 
TVP SA. W obszarze konkurencji na rynku telewizyjnym nadawca publiczny 
zamierzał powrócić do założeń sprzed 2002 roku i zakończyć – jak to okreś-
lono – „szkodliwą rywalizację z nadawcami komercyjnymi”. Strategia ta nie 
została jednak wcielona w życie.

Poza tym, jak wykazuje przeprowadzona analiza, nadawca publiczny nie 
wykorzystał posiadanych zasobów i potencjału twórczego zespołów związa-
nych ze stacją. Nie został bowiem, na przestrzeni badanego okresu, stworzony 
efektywny sposób pozyskiwania treści opartego na wewnętrznym systemie 
producenckim, a także z wykorzystaniem produkcji zewnętrznej. TVP SA nie 
poradziła sobie również z realizacją nałożonego na nią zadania polegającego 
na digitalizacji zbiorów archiwalnych. Ponadto brak precyzyjnego określenia 
pozycji rad programowych w strukturze TVP i tym samym niedookreśle-
nie ich roli w procesie kształtowania oferty programowej nadawcy publicz-
nego pozbawia TVP SA nadzoru nad polityką programową ciała o charak-
terze eksperckim.

Opierając się na powyższych stwierdzeniach, można wykazać, że od 1992 
do 2015 roku TVP SA nie wypracowała spójnej i długoletniej fi lozofi i progra-
mowania, wykorzystującej posiadane zasoby i potencjał twórczy.

Po drugie, jak wykazano w niniejszym opracowaniu, przyjęte przez 
TVP  SA dokumenty dotyczące udostępniania treści z  wykorzystaniem 
różnych platform – w tym: Strategia rozwoju spółki Telewizja Polska S.A. 

742 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020, Warszawa, grudzień 2015. Materiały udostępnione 
autorce przez TVP SA.
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2002–2006743 (2002), Transformacja technologiczna TVP na lata 2011–2013744 
(2010) czy Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015745 (2012) – pomimo zawar-
tych w nich wizji i określenia działań w obszarze programowym i techno-
logicznym, nie doprowadziły do stworzenia spójnej i długofalowej fi lozofi i 
działania w obszarze dystrybucji wieloplatformowej.

Chociaż Telewizja Polska działania w  kwestii udostępniania treści 
z wykorzystaniem różnych narzędzi rozpoczęła w 1989 roku, to w kolejnych 
latach – mimo że obfi towały w opracowania i dokumenty o charakterze stra-
tegicznym – nie udało się nadawcy publicznemu wypracować długofalowej 
strategii działania w tym obszarze.

W erze nadawania analogowego pozycja rynkowa TVP SA wypraco-
wana została w znacznej mierze jako pochodna tak zwanej przewagi zasię-
gowej. Perspektywa przejścia na naziemne nadawanie cyfrowe spowodowała 
konieczność podjęcia przez TVP SA działań mających zapewnić dostęp do 
efektywnych kanałów dystrybucji oferty. TVP postrzegała szansę w utrzy-
maniu swojej pozycji przez zapewnienie odpowiedniej reemisji sygnału TVP 
na platformach satelitarnych oraz w sieciach kablowych, gdzie przepisy doty-
czące must carry miały zapewnić obecność w ofercie operatorów programów 
telewizji publicznej.

TVP SA podejmowała również działania mające na celu przygotowanie 
do nadawania cyfrowego. W 2002 roku wskazywano już bowiem na potrzebę 
wzmocnienia i uatrakcyjnienia oferty już istniejących programów dzięki 
zastosowaniu nowych technologii, konieczność kontynuowania działań zmie-
rzających do całkowitego przejścia na produkcję i emisję programów w tech-
nologii cyfrowej czy też wymóg dostosowania systemu produkcji do nowych 
technologii. W roku 2010 przedstawiona została wizja rozwoju technologicz-
nego TVP SA – określająca działania spółki w dłuższej perspektywie czaso-
wej niż rok – która miała stanowić podstawę funkcjonowania TVP SA w erze 
mediów cyfrowych. W roku 2012 natomiast podkreślano, że zasadniczych 
zmian jakościowych wymaga działalność programowa TVP w Internecie, dla 
rozwoju której musi zostać określony długofalowy model biznesowy. Plano-
wano podjęcie działań w kierunku uatrakcyjnienia internetowej zawartości 
i dostosowania treści linearnych do przekazu wieloplatformowego. Wska-
zywano ponadto, że niezbędne jest upowszechnianie oferty we wszystkich 

743 Strategia rozwoju spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, TVP SA, Warszawa, październik 2002.
744 Transformacja technologiczna TVP na lata 2011–2013, dokument wewnętrzny TVP SA, Warszawa 

2010.
745 Strategia TVP S.A. na lata 2012–2015, Telewizja Polska SA, Warszawa, styczeń 2012.
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dostępnych kanałach dystrybucji (własnych i pozyskiwanych poprzez współ-
pracę z partnerami według zasad rynkowych) oraz rozwój oferty programo-
wej i usług audiowizualnych w nowych mediach. Zakładano więc zapewnie-
nie maksymalizacji dotarcia do potencjalnego widza.

Pomimo przyjęcia powyższych dokumentów TVP SA nie potrafi ła kon-
sekwentnie wcielić w życie ich założeń. Analizowane lata funkcjonowa-
nia nadawcy publicznego w obszarze rozwoju kanałów dystrybucji treści 
w nowych mediach okazały się ciągiem przypadkowych decyzji bez wspar-
cia na założeniach przyjętych dokumentów.

Ponadto błędem TVP SA w zakresie nadawania wieloplatformowego jest 
brak własnej platformy dystrybucyjnej. Podjęte w 2005 roku prace nad stwo-
rzeniem w TVP SA platformy satelitarno-dystrybucyjnej wzorowanej na roz-
wiązaniach BBC zaowocowały uruchomieniem jej dopiero w 2009 roku. Po 
dwóch tygodniach platforma została zamknięta. Ostatecznie, do 2015 roku, 
nadawcy publicznemu nie udało się stworzyć własnego narzędzia, które umoż-
liwiałoby wieloplatformowe nadawanie. W rezultacie, w badanym okresie, 
oferta cyfrowa TVP dostępna była poprzez kilkanaście dużych portali inter-
netowych i kilkaset serwisów o zróżnicowanym zasięgu. Słabością TVP SA 
był również brak tożsamej oferty we wszystkich kanałach dystrybucji, co 
powodowało, że użytkownik nie miał możliwości zapoznania się z pełną 
ofertą na dowolnie wybranym urządzaniu.

Rozwiązaniem mającym – w ograniczonym obszarze – niwelować skutki 
braku własnej platformy multimedialnej miała być telewizja hybrydowa uru-
chomiona przez TVP SA w czerwcu 2012 roku. Platforma hybrydowa stano-
wiła zbiór usług i aplikacji oferujących alternatywne możliwości dodarcia 
do treści Telewizji Polskiej. W obszarze programowym dawała możliwość 
wzbogacenia oferty oraz zwiększenia atrakcyjności audycji. W obszarze 
budowania relacji i interakcji z użytkownikami platformy telewizja hybry-
dowa pozwalała na personalizację użytkowników, tworzenie ich społeczno-
ści, jak również dawała możliwość atomizacji widowni i dotarcia do specy-
fi cznej grupy docelowej. W 2016 roku TVP podjęła decyzję o wygaszaniu 
platformy hybrydowej.

Projektem porządkującym, upraszczającym i  eliminującym, ograni-
czenia istniejących narzędzi cyfrowych TVP miała być platforma Stream, 
która  –  jako marka nadrzędna dla istniejących i  planowanych rozwią-
zań – miała być międzyplatformową usługą VOD-livestreamingową w dostęp-
nych kanałach cyfrowych. Najistotniejszym jednak elementem platformy 
Stream miała być oferta programowa rozwinięta o produkcje zagraniczne, 
zakup licencji tylko do dystrybucji w ramach platformy oraz rozwój własnych 
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produkcji realizowanych wyłącznie w celu dystrybucji nielinearnej. Projekt, 
do 2015 roku, nie został uruchomiony.

Jak więc wskazuje praktyka, wielokrotne zmiany koncepcji budowania 
oferty w nowych mediach spowodowały zastój TVP SA w tym obszarze. 
W badanym okresie nie rozwiązano także problemu pozyskiwania treści 
dla nowych mediów ani sprawnego zarządzania posiadanymi treściami na 
wszystkich dostępnych polach eksploatacji. Powyższe spostrzeżenia stanowią 
dowód, że TVP SA nie jest przygotowana do dystrybucji wieloplatformowej 
zarówno w aspekcie technicznym, jak i programowym.

Należy w tym miejscu również wskazać, że w najbliższych latach TVP 
musi w swoich strategiach i kierunkach działania brać pod uwagę kształtu-
jące się płaszczyzny konkurencji na rynku telewizyjnym, w zakresie których 
nadawca publiczny będzie musiał rywalizować. W najbliższej przyszłości, 
uwzględniając aspekt ochrony konkurencji, rynek telewizyjny będzie można 
defi niować, biorąc pod uwagę:

 – rodzaj nadawcy (tj. komercyjny vs publiczny), w szczególności w zakre-
sie dostarczania płatnej telewizji w odróżnieniu od telewizji ogólno-
dostępnej;

 – rodzaj platformy, która służy do przesyłania i nadawania programów 
telewizyjnych (tj. telewizja kablowa, satelitarna, cyfrowa naziemna itp.);

 – rodzaj usług płatnej telewizji (usługi pay-per-channel, pay-per-view, 
video-on-demand, cyfrowa transmisja interaktywna)746;

 – rodzaj treści premium, które są dostarczane na poszczególnych kana-
łach sportowych i fi lmowych typu premium747.

Rywalizacja na każdym z tych pól wymaga innych kompetencji oraz zdol-
ności. O ile konkurencja oparta na rodzaju nadawcy oraz dotycząca platform 
dystrybucji programu wydaje się dotychczas najbardziej naturalnym obsza-
rem rywalizacji, do której TVP jest przygotowana, o tyle pozostałe obszary 
zdają się nowym polem wyzwań dla nadawcy publicznego.

TVP musi uwzględniać fakt, że na rynku telewizyjnym coraz większa 
liczba twórców i sprzedawców treści nastawionych jest na tych samych odbior-
ców. Aby nadal zdobywać lub utrzymać udział w rynku, nadawcy telewizyjni, 
w tym TVP, muszą przyjąć strategię uwzględniającą powyższą tendencję. Jak 

746 W sprawie News Corp/BSkyB (2010) Komisja Europejska stwierdziła, że „w ramach rynku odpłat-
nej telewizji dostawa detaliczna usług nieliniowych”, takich jak DVD, pay-per-view i video-on-
-demand oraz „kanałów liniowych należy do dwóch odrębnych rynków”. Ust. 106–107. Compe-
tition Issues…, s. 18 i nast.

747 Tamże.
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ocenia Els De Bens, wiele organizacji medialnych podąża raczej konwencjo-
nalną strategią produktową, prawie bez istotnych innowacji w produktach. 
Choć innowacje nadal mieszczą się w planach przedsiębiorstw medialnych, 
dotyczy to głównie innowacji w zakresie procesów prowadzących do zwięk-
szenia efektywności poprzez poszerzanie skali działalności (w celu uzyska-
nia korzyści skali) oraz przez cięcia kosztów748.

Biorąc pod uwagę powyższe refl eksje dotyczące nowych obszarów kon-
kurencji na rynku telewizyjnym, jak również tendencje dotyczące wzrostu 
liczby twórców i sprzedawców treści nastawionych na tych samych odbiorców, 
należy zastanowić się nad kierunkiem działań, które TVP SA musi podjąć, 
aby utrzymać obecną pozycję na rynku. W 2016 roku w TVP SA rozpoczęto 
działania mające na celu zmianę strategii obecności nadawcy publicznego 
w Internecie oraz zaplanowano rozpoczęcie wdrażania działań zmierzają-
cych do racjonalizacji kosztów i optymalizacji przedsięwzięć w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej w obszarze programowym. Planowana strategia 
obecności TVP SA w Internecie zrywać ma z dotychczasowym założeniem 
zakładającym, że Internet jest taki jak antena, i z postrzeganiem go jako kom-
plementarnego do anten kanału dystrybucji oferty programowej TVP. Stra-
tegia ta odnosi się do funkcjonującej w TVP SA od 2009 roku zasady digital’s 
fi rst, która zakładała, że zawartość nie powstaje na potrzeby Internetu, ale jej 
źródło jest w Internecie. W rezultacie w redakcji online TVP prawie w ogóle 
nie wytwarzano newsów, a jedynie przerabiane były informacje przygoto-
wywane przez dziennikarzy na potrzeby poszczególnych anten.

Nasza strategia zakłada powstanie nowej marki. Konieczna jest dobra nazwa, aby 
identyfi kowała ten produkt z nadawcą publicznym. W przyszłości użytkownicy 
Internetu będą [rozpoznawali], że oglądają kontent TVP, jedynie po logotypie, 
który się pojawi w trakcie fi lmu, serialu czy transmisji. Trzeba podkreślić, że TVP 
ma duże możliwości zarówno techniczne, jak i ofertowe. Już w tej chwili jesteśmy 
na tyle technologicznie sprawni, że obsłużyliśmy dwa ostatnie mecze Euro 2016 
z udziałem polskiej reprezentacji, i uzyskaliśmy rekord Internetu. W pierwszym 
przypadku mieliśmy ponad 600, w drugim – prawie 700 tysięcy rozpoczętych strea-
mów, co przekładało się na około 250 tysięcy jednoczesnych transmisji. Takie 
rzeczy się naprawdę [kiedyś] nie zdarzały. Jeśli chodzi o możliwości ofertowe, to 
TVP ma ocean absolutnie unikatowych treści, którymi do tej pory „karmiliśmy” 
konkurencję. Od momentu, kiedy zakończyliśmy współpracę z konkurencyjnymi 
platformami w zakresie dzielenia się nowościami, znacznie wzmocniliśmy własną 

748 E. De Bens, Media Between…, s. 42 i nast.
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pozycję na rynku. Oczywiście nadal będziemy współpracować z Onetem czy Wir-
tualną Polską, ale na innej zasadzie. Będzie to współpraca na kontencie krótkim749.

Zapowiadane są również zmiany w modelu funkcjonowania głównych anten. 
Mają one bowiem pracować zgodnie ze scentralizowaną polityką budowania 
programu w celu z jednej strony wyeliminowania wzajemnej kanibalizacji, 
z drugiej natomiast, w celu racjonalizacji kosztów.

Historycznie rzecz biorąc, pomiędzy TVP1 i TVP2 zawsze była konkurencja. TVP 
stała w ten sposób „na dwóch nogach”. Taka rywalizacja mogła być zdrowa i zapew-
niać rozwój. Tak niestety się nie stało. Okazało się, że taki układ telewizji nie służy 
i dochodzi do kanibalizacji anten. Dodatkowo dyrektorzy TVP1 i TVP2 to zawsze 
były osobowości, które miały swoją wizję. Każdy z nich budował swoją pozycję 
poprzez antenę, bez oglądania się na konkurencję. W rezultacie działaliśmy więc 
w układzie TVP1, TVP2 i Biuro Programowe. W tym trójkącie zawsze odbywała 
się jakaś gra. Oczywiście biuro koordynacji zgłaszało uwagi niemal codziennie do 
ramówek, natomiast bez tego ostatniego słowa były to działania nieskuteczne. Koń-
czyło się właściwie na zgłoszeniu uwag. W pewnym momencie wkraczał Zarząd 
i jakaś zmienna równowaga się utrzymywała, aż do kolejnego konfl iktu. Trzeba 
jednak podkreślić, że przy codziennym programowaniu nie ma czasu na czekanie 
na decyzje Prezesa czy Zarządu. Dzisiaj chcemy uniknąć tego typu sytuacji. (…) 
nie wyobrażam sobie jednak istnienia anten bez osobowości i twarzy. Pogodzenie 
tych dwóch elementów jest niezwykle trudne. Może obecne zmiany doprowadzą 
do sytuacji, w której tymi osobowościami będą właśnie szefowie programowi? Jest 
taka nadzieja. Wówczas, przy pełnym zachowaniu tej specyfi ki antenowej i odręb-
nego charakteru, będzie funkcjonował jeden centralny ośrodek programowania750.

Obecnie, według zapowiadanych zmian, kluczowe zadania, zarówno w kwe-
stii programowania, jak i realizacji ramówki będą skupione w Biurze Koor-
dynacji Programowej. Podobny postulat znalazł się również w – nie wcie-
lonej w życie – strategii TVP na lata 2016–2020751, w której wskazywano na 
konieczność odtworzenia silnego ośrodka programowego. Skupienie decyzji 
w jednym miejscu oznacza więc powrót do centralizacji zarządzania progra-
mem. Należy zauważyć, że próba stworzenia takiego ośrodka była już podjęta 

749 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Macieja Staneckiego, Członka Zarządu TVP SA 
20 czerwca 2016 roku.

750 Tamże.
751 Strategia Spółki TVP S.A. na lata 2016–2020…
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za prezesury Andrzeja Urbańskiego w latach 2007–2008, zapoczątkowane 
jednak wówczas działania nie przybrały tak jednoznacznego charakteru, 
jak obecnie. Według założeń z 2016 roku szefowie anten mają podstawowy 
wkład kreatywny, czyli są odpowiedzialni za wyszukiwanie formatów, pre-
zentowanie ich, a następnie nadzorowanie ostatecznych kształtów tych pro-
gramów. Odpowiedzialność oraz podejmowanie ostatecznej decyzji zostały 
jednak przeniesione do Biura Koordynacji Programowej.

W tej chwili programowanie będzie się odbywało w oparciu na realnej kontrasy-
gnacie – nie chodzi w tym momencie o opinię, ale o decyzję szefa Biura Koordy-
nacji Programowej. Musi powstać silny centralny ośrodek programujący. Więc 
w istocie jest to centralizacja752.

Redukcja kosztów funkcjonowania wydaje się, obok zdolności nadawców do 
szerokiego dotarcia z zawartością do różnych typów widzów i użytkowników 
treści, kluczowym elementem decydującym w przyszłości o sukcesie rynko-
wym. Jeżeli bowiem liczba dostawców produktów medialnych w przyszłości 
będzie ciągle rosła, zachodzi możliwość, w opinii Els De Bensa, wytworzenia 
się niszczącej konkurencji na rynku telewizyjnym. Oznaczałaby to, że orga-
nizacje medialne nie będą skłonne do podejmowania ryzyka nieodłącznie 
związanego z innowacjami. Według E. De Bensa w ciągu ostatniej dekady 
w krajach europejskich różnorodność mediów nie zyskała na zwiększającej 
się konkurencji w mediach. Rosnąca konkurencja doprowadziła do większej 
zbieżności niż różnorodności programowej, a im bardziej się nasilała, tym 
mniejszą można było zaobserwować otwartość w zakresie różnorodności 
i tym bardziej rosło podobieństwo transmitowanych programów. Można 
się więc spodziewać, że programy telewizyjne staną się bardziej konwencjo-
nalne, a główną strategią przyciągania widzów będą cięcia cen, co ostatecz-
nie prowadzi do niszczącej konkurencji, a więc do eliminacji marginalnych 
i nierentownych nadawców753. Aczkolwiek obserwacje E. De Bensa dotyczyły 
rynku telewizyjnego krajów europejskich w 2007 roku, można założyć, że 
z podobnymi wyzwaniami niebawem będą się musieli zmierzyć również pol-
scy nadawcy telewizyjni. Pozostaje zatem pytanie, w jaki sposób tendencja 
ta wpłynie na funkcjonowanie i pozycję rynkową TVP SA.

O ile plany TVP dotyczące stworzenia nowej platformy multimedialnej 
w celu utrzymania przez TVP pozycji na multimedialnym rynku telewizyjnym 

752 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Macieja Staneckiego…
753 E. De Bens, Media Between…, s. 42 i nast.
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wydają się podążać w dobrym kierunku, o tyle warto zwrócić uwagę na fakt, 
że kluczowa okaże się ich realizacja w praktyce i wcielenie w życie podję-
tych założeń. Ponadto należy podkreślić, że w świetle dynamicznie rozwi-
jających się wirtualnych mediów konieczne wydaje się uzupełnienie przez 
nadawcę publicznego pakietu kanałów dystrybucji treści w Internecie. Podą-
żając bowiem za światowymi tendencjami, TVP SA musi rozszerzyć swoją 
ofertę chociażby o własne kanały internetowe ze specjalnymi redakcjami 
oraz unikatowymi treściami. Należy również w przyszłości wziąć pod uwagę 
uruchomienie kanałów współtworzonych przez widzów. Oba rozwiązania 
mają ogromny potencjał i stanowią doskonałe uzupełnienie dotychczas rea-
lizowanych i planowanych działań TVP SA w Internecie. Zadanie to może 
jednak okazać się trudne do zrealizowania.

Aktualne wyzwanie, przed którym stoi TVP, polega na tym, że ludzie odpowie-
dzialni za kreowanie programu uważają, że najważniejsza jest sama zawartość tre-
ści. (…) że program, który stworzą, sam zaistnieje na rynku i zainteresuje widzów. 
Obecnie jednak takie podejście nie gwarantuje sukcesu. Program, aby odniósł suk-
ces, również fi nansowy, musi spełnić różne kryteria. Moim zdaniem najważniej-
sze z nich to jakość i możliwość emisji materiału na różnych platformach. Można 
wydać dużo pieniędzy na przykład na serial i zrobić go dobrze, ale też bardzo łatwo 
jest popełnić błąd. Wystarczy chociażby źle zgrać w nim dźwięk lub zwyczajnie źle 
go rozdystrybuować. Wówczas cały program to niestety zmarnowane pieniądze. 
Współcześni widzowie są coraz bardziej wymagający. Mają duże odbiorniki, 42- 
czy 50-calowe i oczekują przekazu, który będzie się dobrze oglądało, i ze znako-
mitym dźwiękiem. A zatem [to] jakość w dużej mierze decyduje o sukcesie okreś-
lonego programu. Najważniejsze jednak obecnie wyzwanie polega na tym, aby 
przekonać ludzi odpowiedzialnych za program, że treści publikowane na innych 
platformach nie zabiją anteny. Po pierwsze, nie jest to ten sam widz, po drugie, 
jeżeli nawet jest ten sam, to na innych nośnikach szuka on innych treści i usług754.

Nie można jednak zapominać, że nie wszyscy konsumenci podążają za tech-
nologicznymi zmianami zachodzącymi na telewizyjnym rynku. Jak wynika 
z raportu Deloitte, wielu widzów podkreśla potrzebę kontynuacji dotychcza-
sowej formy oglądania telewizji, czyli wybiera oglądanie w salonie, na żywo, 
w godzinach wieczornych, z reklamami, w towarzystwie innych i przy telewi-
zorze nastawionym na kanały, które dominowały dziesięć lat temu. Ponadto 
nastolatkowie i starsze dzieci również oglądają telewizję, czynią to jednak na 

754 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Wiesława Łodzikowskiego…
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laptopach. Telewizja stała się więc innowacyjna, ale jej konsumenci w dużej 
mierze zdecydowali się przy niej pozostać755. Nie zmieniają się także ich ocze-
kiwania względem oferty programowej. Odzyskanie i dbałość o tradycyjnego 
widza staje się dzisiaj kluczowym wyzwaniem dla nadawcy publicznego.

Obecne założenia w TVP SA przewidują, że oferta programowa będzie 
dystrybuowana w dwóch zasadniczych formach, a mianowicie w nadawa-
niu linearnym i VOD. Nadawanie linearne opierać się natomiast będzie na 
trzech podstawowych elementach, czyli na informacji, rozrywce i sporcie. Te 
gatunki mają w najbliższej przyszłości stanowić fi lary linearne i to na nich 
ma być zbudowana fi lozofi a programowania liniowego.

Należy w tym miejscu zauważyć, że po raz pierwszy TVP SA nie zamierza 
opierać istoty programowania liniowego na szeroko pojętej ofercie fi lmowej.

Film, a przede wszystkim serial, który od lat stanowi najważniejszy element 
oferty programowej nadawcy publicznego, zwłaszcza TVP2, nie może jednak 
zostać – z uwagi chociażby na przyzwyczajenia i oczekiwania widzów – wyelimi-
nowany z oferty programowej. W nowej rzeczywistości rynkowej, ukształtowa-
nej również przez nowe nawyki i zwyczaje odbiorców, seriale stały się tą treścią, 
którą coraz częściej oglądana jest w innej niż dotychczas, formie, czyli poprzez 
usługi VOD lub równoległej transmisji internetowej. Seriale więc, podobnie jak 
fabuła, przechodzą do treści multiplatformowych756.

Decyzja ta wydaje się w pełni uzasadniona chociażby z dwóch zasadniczych 
powodów. Przede wszystkim TVP SA od lat krytykowana była za znaczący 
w niej udział oferty fi lmowej, co postrzegane było jako niezgodne z założe-
niami i oczekiwaniami dotyczącymi oferty programowej nadawcy publicznego. 
Należy również zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła gigantyczna 
erozja oferty fi lmowej. Spośród dostępnych obecnie w Polsce 208 kanałów 
wiele to właśnie kanały fi lmowe. Dodatkowo istnieją inne pola eksploata-
cji, na których dostępna jest oferta fi lmowa. Edward Miszczak tak to ocenia:

Filmy dzisiaj można przecież obejrzeć najpierw w kinie, potem w płatnej
telewizji, następnie w  kanale fi lmowym, a  na końcu w  mainstreamowej,
dużej telewizji. W związku z tym premiera telewizyjna to jest dzisiaj puste 
słowo. Nic nie znaczy. Pytanie przecież jest: o którą premierę telewizyjną chodzi? 

755 Por. Television’s Business…, s. 14 i nast.
756 Fragment wywiadu udzielonego autorce przez Macieja Staneckiego…
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Gdzie? Na jakim nośniku? Ogólna premiera telewizyjna, czy premiera u mnie 
w domu w systemie VOD?757.

Chcąc zatem dokonać podsumowania zmian zachodzących we współczes-
nej telewizji, można wskazać na ewolucję od Telewizji 1.0 do Telewizji 3.0.

Era broadcast-only oznaczająca Telewizję 1.0 charakteryzuje się różno-
rodnością treści i kanałów dystrybucji, ale tylko jednym sposobem dyfuzji. 
Wejście Connect-TV i Smart TV (set-top box) zapoczątkowało erę Telewizji 
2.0. Stopień ciężkości został przeniesiony od producenta treści do konsu-
menta. Konsument telewizji, czyli widz, otrzymał natychmiastowy dostęp 
do setek kanałów telewizyjnych, a także duży wybór programów „na żywo” 
i „na żądanie”. Jednocześnie dostęp do treści stał się możliwy zarówno za 
pomocą tradycyjnych odbiorników, jak i urządzeń mobilnych przy wykorzy-
staniu Internetu. Zachodzące zmiany można ująć w kilku przedstawionych 
poniżej zasadniczych obszarach.

„,WSPÓŁKONSUMPCJA” TELEWIZJI

Dokonała się zasadnicza zmiana, przełamująca tradycyjne wyobrażenie o tele-
wizji. Z głównego medium telewizja staje się medium towarzyszącym. Jedynie 
29% badanych Polaków podczas oglądania TV nie robi niczego innego. Aż 
58% badanych „używa Internetu, a telewizja jest w tym czasie włączona”758. 
Obrazuje to wyłaniający się współcześnie najczęstszy schemat jednoczesnego 
korzystania z Internetu i telewizji, w którym Internet odgrywa pierwszopla-
nową rolę (to z niego użytkownicy korzystają w aktywnie), telewizja staje się 
natomiast medium tła, jako ten nośnik, który „jest włączony”.

ZMIANY W KONSUMPCJI TREŚCI – MULTI-SCREENING

Zjawisko multi-screeningu stało się w ostatnim czasie jednym z ważniejszych 
trendów, prezentowanych szeroko w mediach na świecie. Badanie pokazuje, 
że także w Polsce jest ono znaczące – aż 83% internautów można określić 
jako tak zwanych multi-screeners. Rozległa skala tego zjawiska pokazuje, 
w jaki sposób media będą konsumowane w przyszłości. Kolejne pokolenia 
będą więc coraz bardziej „wieloekranowe”.

757 Fragment wywiadu udzielony autorce przez Edwarda Miszczaka…
758 IAB Polska, TV+WWW=Razem lepiej, raport z badania, lipiec 2014, http://iab.org.pl/wp-content/

uploads/2014/07/20140714_IABPolska_TVWWW_raport_fi nal.pdf (dostęp: 5.10.2015).
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ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY

Ważnym czynnikiem jest również rozwój technologiczny, większa dostęp-
ność Internetu oraz spadające ceny urządzeń (smartfonów, tabletów). Spra-
wiły one, że multiscreening stał się powszechnym sposobem konsumpcji 
treści. Oglądając program telewizyjny, internauci chętnie sięgają po tele-
fon czy tablet, aby poszukać dodatkowych informacji na temat oglądanego 
fi lmu czy osoby. Często są równolegle obecni na serwisach społecznościach, 
komentując na żywo lub dzieląc się opiniami ze znajomymi759.

ROZWÓJ FORM TELEWIZYJNYCH

Nowe zjawiska w dziedzinie kształtowania zawartości audycji telewizyj-
nych widoczne są na przykładzie znanych produkcji serialowych. Inten-
cją producentów i twórców w coraz większym stopniu staje się stworzenie 
nie tylko audycji czy serialu, ale raczej pewnej marki programowej, która 
następnie – przez praktyki marketingowe – rozszerza się na inne produkty 
lub usługi (ang. merchandising)760.

TELEWIZJA STAJE SIĘ OSOBISTA I SPOŁECZNA

Ponieważ w ilości dostępnej treści wybór staje się bardziej złożony, usługi 
liniowe i na żądanie będą coraz bardziej zintegrowane z mediami społecz-
nościowymi. Określając to bardziej ogólnie, telewizja na żądanie jest adre-
sowana do bardziej indywidualnych doświadczeń widzów, którzy mieszają 
zawartość dotychczasowych dostawców z zawartością pochodzącą z boga-
tych katalogów. To sprawia, że możliwość rekomendowania właściwej treści 
w odpowiednim momencie jest kluczowym warunkiem oglądania wysokiej 
jakości wideo. Media społecznościowe mają więc do odegrania rolę napę-
dową w procesie rekomendacji, coraz bardziej uzależniając nadawców od 
społeczności widzów w kwestii promowania i generowania uwagi wokół 
dziejących się wydarzeń.

Alternatywną drogą do sugerowania treści jest stymulowanie rekomen-
dacji na podstawie dotychczasowej konsumpcji i porównywalnych profi li 
użytkowników761.

759 Tamże. 
760 Strategia rozwoju rynku medialnego…, s. 52.
761 Understanding the Digital…, s. 3 i nast.
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W świetle powyższych spostrzeżeń należy się więc spodziewać dalszej 
ewolucji telewizji w kierunku medium nowej generacji, a tendencja wzmac-
niania roli widza/użytkownika będzie utrzymana. Telewizja 3.0 zmieni praw-
dopodobnie sposób, w jaki telewizja będzie konsumowana. Ludzie będą nie 
tylko widzami czy użytkownikami, ale także producentami treści. Telewizja 
stanie się punktem agregacji, gdzie gromadzone będą wszystkie informacje, 
nie tylko z kanałów telewizyjnych i Internetu, ale również z urządzeniami 
peryferyjnymi. Z nakładkami społecznościowymi w programach telewi-
zyjnych ekran telewizora stanie się węzłem informacji i rozrywki, a konsu-
menci-widzowie będą stanowić jego centrum762. Najbliższa przyszłość pokaże, 
czy TVP SA podołała wyzwaniom, które są konsekwencją zachodzących 
zmian. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak długofalowych strategii dzia-
łania i w konsekwencji brak adaptacji i przygotowania – zarówno w aspekcie 
organizacyjnym, jak i koncepcyjnym – do wymagań zmieniającego się rynku 
w najbliższej przyszłości może się okazać dla TVP SA krytyczny.

W monografi i podjęto temat, który nie był dotychczas przedmiotem 
naukowej refl eksji. Dostępne publikacje i opracowania dotyczą poszczegól-
nych zagadnień lub omawiają ich wybrany fragment w kontekście telewizyjnej 
praktyki. W niniejszym opracowaniu podjęto starania uwzględnienia najistot-
niejszych elementów i czynników wpływających na omawiane zagadnienia. 
Z pewnością jednak poruszone kwestie wymagają dalszych analiz, a kolejne 
badania – kontynuowane w tym obszarze – będą rozwijały lub weryfi ko-
wały podjęte w pracy rozważania. Niniejsza monografi a stanowi zaczątek 
rozwinięcia tej ścieżki badawczej w przyszłości. Autorka wdzięczna będzie 
za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące poruszanej problematyki.

762 L.Yiqun, TV is Changing: Evolution or Revolution?, ZTE, 2014, http://wwwen.zte.com.cn/endata/
magazine/ztetechnologies/2014/no3/articles/201405/t20140521_424087.html.
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