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Ryszard Filas

O BADANIACH RYNKU PRASY

Z doświadczeń oldboya Ośrodka 
Badań Prasoznawczych

O  FIRMACH I  BADANIACH 
MEDIÓW – UWAGI WSTĘPNE

Tekst miał być w zamierzeniu o badaniu rynku mediów, ale 
ramy objętościowe skłaniają do poskromienia ambicji i po-
zostania bliżej spraw, którymi zajmowałem się przez ostat-

nie trzy dekady jako pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych. 
W tym czasie prawie wszystko, co wiąże się z badaniami rynku 
mediów w naszym kraju, uległo znamiennej ewolucji. Zmieniły się, 
po części, i wzbogaciły źródła twardych danych o stanie oferty ryn-
kowej, przekształciły się firmy badawcze i standardy prowadzenia 
badań, a także klienci – konsumenci wyników tych badań.

W okresie obejmującym już około sześciu dziesięcioleci, a więc 
od drugiej połowy lat 50. XX w. do początków drugiej dekady 
XXI w., badania odbioru mediów w naszym kraju przebyły, z grub-
sza biorąc, trzy fazy rozwoju:
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1. fazę limitowanych badań instytucji branżowych (1956-1989);
2. fazę żywiołowej rywalizacji kilku polskich firm oraz konkuren-

cyjnych technik badawczych (1990-1997);
3. fazę względnego bądź faktycznego monopolu rynku badaw-

czego pod szyldem globalnych firm badawczych (od 1998 
– do dziś).
Na okres pierwszy, wmontowany w ramy ustrojowe PRL, przy-

pada działalność głównie dwóch pozaakademickich instytucji 
badawczych (lub wręcz usługowo-naukowych): Ośrodka Badań 
Prasoznawczych (OBP)1 oraz Ośrodka Badania Opinii Publicznej 
(OBOP)2.

Z kolei przez większą część lat 90. XX w., do mniej więcej 1997 r., 
obserwowaliśmy znaczne rozchwianie spluralizowanego rynku ba-
dawczego. Obok starych, ale działających już w nowych strukturach 
organizacyjnych firm, takich jak krakowski OBP3 czy prywatyzu-
jący się po części OBOP (wciąż będący współwłasnością Telewizji 
Polskiej), pojawiło się co najmniej kilka komercyjnych firm badaw-
czych, dla których badania medialne stanowiły jeden z segmentów 
działalności mającej przynosić dochody (albo prowadzono je przy 
okazji innych badań marketingowych). Coraz większy rozgłos 
uzyskiwały takie placówki, jak Instytut PENTOR, GfK POLONIA, 
SMG/KRC, CEM, IPSOS, ESTYMATOR i inne. Mieliśmy zatem 
wielość niezbyt spójnych wyników na temat czytelnictwa prasy czy 

1 Zob. R. Filas, Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych i początki badań 
odbioru mediów, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 4, s. 115-138; idem, 
Od studiów etnograficznych do ogólnopolskich sondaży, od socjografii do socjo-
logii – czyli pół wieku badań nad czytelnictwem prasy [w:] M. Kawka, R. Fi-
las, P. Płaneta (red.), „Zeszyty Prasoznawcze”: analiza zawartości (1957-2012). 
Metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2016, s. 321-338.

2 Zob. J. Sobczak, „Polski Gallup”. Powstanie i pionierskie lata Ośrodka Badania 
Opinii Publicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 4, s. 63-77.

3 Od 1 X 1990 działający jako międzywydziałowa placówka akademicka 
w strukturach UJ o statusie katedry, potem, do 1998 r., ulokowany na Wy-
dziale Prawa UJ, a następnie – w Instytucie Dziennikarstwa i Komunika-
cji Społecznej na nowo powstałym Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej.
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słuchalności radia bądź odbioru telewizji, uzyskiwanych przy po-
mocy dość rozbieżnych metod i technik badawczych, mierzonych 
przy pomocy odmiennych wskaźników, na licznych typach prób 
i zróżnicowanej ich liczebności. Regułą w tych wszystkich bada-
niach było posługiwanie się już siecią płatnych, „zawodowych” (a 
nie – społecznych) ankieterów, kierowanych przez profesjonalnych 
koordynatorów, a komputeryzacja i telefonizacja kraju dostarczały 
nowych możliwości szybkiego przesyłania danych z terenu i bły-
skawicznego ich przetwarzania. Reguły rynkowe (oczekiwania czy 
wręcz naciski ze strony reklamodawców) stopniowo wymuszały 
wprowadzenie jednolitych standardów badawczych na wzór firm 
zachodnich oraz konsolidację firm badawczych i eliminację konku-
rentów, co wszakże miało miejsce dopiero w fazie trzeciej.

W 1998 r. dokonała się swego rodzaju rewolucja na polskim ryn-
ku badań medialnych i konsumenckich. Praktycznie skończyły się 
czasy prowadzenia konkurencyjnych badań czytelnictwa, a wkrót-
ce potem i radiowych przez kilka (5-6) samodzielnych ośrodków 
badawczych. Rynek został podzielony między dwie wielkie grupy 
o zasięgu światowym, które zresztą od tego czasu, a więc w piętna-
stoleciu (1998-2013) jeszcze się wzbogaciły (o nowe firmy) i rozbu-
dowały. A dziś stanowią część globalnej grupy WPP plc. z siedzibą 
w Londynie4.

GRUPA KANTAR – KTÓREJ POLSKIMI PRZEDSTAWICIELAMI SĄ:

• Kantar Millward Brown (od 2013 r.; dawniej: od 1990 r. 
SMG/KRC, od 2000 r. Millward Brown SMG/KRC);

• Kantar Media – dawny Expert Monitor (od 2011 r.).
Do koncernu WPP należy też:
• Nielsen Audience Measurement; dawniej: AGB Polska, po-

tem AGB Nielsen Media Research (1996-2010).
Wymienione firmy oferują takie produkty, jak: Press Track (ba-

dania czytelnictwa), Radio Track (badania odbioru radia), Net 

4 http://www.wpp.com/wpp/about/whoweare/history/ (dostęp: 15.04.2018).
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Track (badania internautów), indeks konsumencki TGI oraz ba-
dania telemetryczne (Nielsen Audience Measurement – d. panel 
AGB) i analizę rynku reklamy (Kantar Media – d. Expert Moniotor).

GRUPA TAYLOR NELSON SOFRES 

U nas przedstawicielem były: TNS OBOP (od 1998), a także 
TNS Pentor (od 2010); w 2012 r. nastąpiła fuzja obu członów w fir-
mę TNS Polska. W czasach świetności oferował takie produkty, jak: 
Radiomonitor, badania telemetryczne TNS OBOP (1997-2011), 
badanie internetowe (Interbus), indeks konsumencki pn. Index 
Polska, a przez kilka lat także badania czytelnictwa oraz wyniki ba-
dania satysfakcji klientów – Smile Check. Od 2008 roku TNS dołą-
czył do Kantar Group.

Ponieważ uwagę skupiamy na prasie, zatem można ogólnie wy-
różnić trzy kierunki badania rynku prasowego:

• stan oferty prasowej: chodzi o ustalenie liczby tytułów 
dostępnych na rynku w podstawowych podziałach typo-
logicznych, a także pełny zestaw istniejących (albo już nie-
ukazujących się) tytułów prasowych;

• wyniki rozprowadzania poszczególnych tytułów prasowych 
(nakład drukowany, rozprowadzanie płatne, rozprowadzanie 
bezpłatne, zwroty etc.). Takie dane pokazują kondycję ryn-
kową poszczególnych tytułów i całych segmentów;

• czytelnictwo (badane różnymi metodami): współcześnie 
wskaźniki czytelnictwa ważne są głównie dla reklamodaw-
ców i mediaplanerów, którzy na ich podstawie planują kam-
panie reklamowe i liczą koszty dotarcia.

OBR AZ OFERTY PR ASOWEJ

Mamy tu generalnie dwa typy źródeł. Pierwsze to dane o liczbie 
i nakładach dzienników i czasopism w kolejnych edycjach „Roczni-
ka Statystycznego GUS”. Są publikowane od kilku dziesięcioleci (w 
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dziale „Kultura, turystyka, sport”), w rozbiciu na „gazety” i „czaso-
pisma”5 . Wskaźniki: liczba tytułów (na koniec roku); nakład (glo-
balny) w mln egz.; łączny jednorazowy nakład (przeciętny) w tys. 
egz. Mamy tu dane: dla roku ostatniego objętego statystyką (np. 
2011); dla roku przedostatniego (np. 2010); dla dwóch poprzednich 

„okrągłych” roczników (np. dla roku 2000 i 2005).
Zalety: dane pochodzą z Zakładu Statystyki Wydawnictw Bi-

blioteki Narodowej (wcześniej – jako Instytut Bibliograficzny BN). 
Zestawione odpowiednio pozwalają na analizy dynamiki ryn-
ku w skali wieloletniej, a gazet i czasopism według ich częstości 
ukazywania się. Zastosowana jest międzynarodowa klasyfikacja 
UNESCO (podział na gazety i magazyny), co jednak powoduje 
nieporozumienia6.

Słabości: nie ma podziału na tytuły ogólnokrajowe i regional-
ne czy lokalne. Dane te dotyczą tylko nakładów drukowanych, 
i to w znacznej części nieweryfikowanych przez ZKDP (dane 
od samych wydawców); są o rok spóźnione (np. w „Roczniku Sta-
tystycznym” 2013 mamy dane za rok 2011). W ostatnich (po roku 
2014) edycjach „Rocznika” nie ma już danych o nakładach (a jedy-
nie o liczbie tytułów).

Drugi typ źródeł tworzą dane z różnych edycji katalogu prasy 
(mediów) w Polsce, przygotowywanych przez liczne firmy. Oferują 
one dużą ilość informacji na temat każdego tytułu, ale ograniczo-
ną do stosunkowo krótkiego okresu (np. 1-2 lata): częstotliwość 
wydań, właściciel (struktura własnościowa, status instytucjonalny 
wydawcy), wydawca, redaktor naczelny, siedziba redakcji, adresy 
kontaktowe, miejsce druku; format, nakład drukowany i odsetek 

5 Kategorie „gazet”: ogółem, 6-4 razy w tyg., 3-2 razy w tyg., raz w tygodniu 
i rzadziej. Kategorie „czasopism”: ogółem, 6-1 razy w tygodniu (tygodniki), 
3-2 razy w miesiącu (dwutygodniki), raz w miesiącu (miesięczniki), dwumie-
sięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki, „nieregularniki”.

6 Ażeby wyliczyć poprawnie liczbę tytułów i nakłady dzienników, należy – 
moim zdaniem – zrobić korektę danych, tzn.: odjąć w rubryce „Gazety uka-
zujące się w tygodniu raz i rzadziej” oraz odpowiednio (dodać) w rubryce 

„Czasopisma ukazujące się 6-1 razy w tygodniu” (o czym zapominają autorzy 
większości publikacji). 
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zwrotów, ceny reklam, dane o historii pisma (powstanie, istotne 
zmiany własnościowe, ew. data zawieszenia), dominująca tematyka, 
dominujące funkcje, model pisma, krąg odbiorców. 

Słabości: rzetelność zawartych informacji zależy od dobrej 
woli wydawców i dociekliwości autorów katalogu, weryfikujących 
te dane (zwłaszcza o zwrotach i nakładach); czas zbierania mate-
riału jest zwykle dość długi, więc dane nie są w pełni synchronicz-
ne (jedni wydawcy wypełniają szybko, innych trzeba wielokrotnie 
ponaglać); dane o różnych tytułach nie są kompletne (wydawcy 
pomijają niektóre dane); długi cykl produkcyjny powoduje, że nie-
które dane okazują się już nieaktualne w chwili wydrukowania. 
Aby odtworzyć obraz zmian na rynku (bądź jego wycinku) w ska-
li wieloletniej, trzeba zestawić dane z kolejnych edycji podobnego 
katalogu. Autorom katalogu raczej trudno dotrzeć do wszystkich 
tytułów (zwłaszcza gdy chodzi o pisma lokalne i sublokalne). Kata-
log nie uwzględnia też praktycznie czasopism naukowych (ich bazę 
ma Min. Nauki). Na przykład w ostatnim (historycznie) wydaniu 

„Katalogu Mediów Polskich OBP” (z 2000 r.) mamy dane na temat 
3905 tytułów ukazujących się i około 350 zawieszonych. Według 
GUS było wtedy (na koniec 2000 r.) 5534 gazet i czasopism. Kata-
logi opracowywane naukowo dawały szansę na ujęcie możliwie du-
żej liczby tytułów, ale i tak nie udawało się docierać do wszystkich. 
Katalogi wydawane komercyjne uwzględniały głównie parę setek 
tytułów najbardziej liczących się na rynku. Nie były praktycznie za-
interesowane odtworzeniem rynku prasy lokalnej.

KONTROLOWANIE NAKŁADÓW 
GAZET I  CZASOPISM

Analizą danych o wynikach kolportażu zajmuje się w Polsce 
powołany pod koniec 1994 r. Związek Kontroli Dystrybucji Prasy 
(ZKDP). Ma on strzec swoich członków przed manipulacją zawyżo-
nymi informacjami o nakładach i sytuacji rynkowej pisma, a więc 
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przed nieuczciwą konkurencją. Uczestnictwo jest dobrowolne, 
trzeba płacić składkę (ale dzisiaj „wypada” należeć). Sprawozda-
nia wydawców o nakładach, sprzedaży i zwrotach są kontrolowa-
ne przez audytorów. Wyniki kontroli publikuje się miesięcznie, 
kwartalnie, rocznie: początkowo w wersji papierowej („Biuletyny 
Informacyjne”), a od początku XXI w. – wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, dostępnej dla członków Związku – wydawców i agencji 
reklamowych. Na początku XXI w. przekroczono granicę 500 tytu-
łów zarejestrowanych, ale w tej liczbie mieściło się wiele pism już 
się nieukazujących lub wycofanych spod kontroli. Należą tu tytuły 
wydawane głównie przez największych wydawców, ale nie brak wy-
dawców działających na rynkach lokalnych. Zwłaszcza organizacja 
SGL stara się wymusić na swoich członkach członkostwo w ZKDP, 
co udało się tylko połowicznie. Znajdują się tu też pisma skiero-
wane do wąskich grup odbiorców (branżowych). Na koniec 2017 r. 
liczba członków wszelkich typów, nie tylko wydawców, wynosiła 
160, a liczba kontrolowanych tytułów skurczyła się do niespełna 
300. Kontroli podlega także dystrybucja prasy darmowej.

To, co otrzymujemy w raportach ZKDP, traktowane jest przez 
odbiorców tych danych, mniej lub bardziej słusznie, jako tzw. twar-
de dane. Na początku XXI w. ich walor poznawczy obniżało jednak 
zjawisko tzw. gadżetomanii (włoskiej choroby), powodujące duże 
wahania sprzedaży poszczególnych wydań. Dane są publikowane 
z 1,5-2 (dzienniki) lub 2-3-miesięcznym (magazyny) opóźnieniem. 
Czasem czeka się na „spóźnialskich” albo publikuje dane bez szcze-
gólnie opóźnionych wydawców7.

Zestaw parametrów opisujących stan dystrybucji w ciągu prze-
szło dwóch dekad lat działalności ZKDP mocno się zmieniał. Dzi-
siejsze deklaracje przesyłane przez wydawców do kontroli są już 
bardzo rozbudowane i szczegółowe. Sytuacja jeszcze się bardziej 
skomplikowała, gdy pojawił się problem, jak zaliczać wydawcom 
do bilansu miesięcznego e-wydania. Jeśli w latach 90. zadowalano 
się 11 wskaźnikami plus dane dla dzienników w rozbiciu na dzień 

7 Ponieważ dla członków są one dostępne online, więc dane spóźnione albo 
korekty wcześniejszych sprawozdań są aktualizowane na bieżąco.
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tygodnia oraz w podziale na województwa (wskaźnik „rozpo-
wszechnianie ogółem”), to w XXI w. liczba parametrów wzro-
sła do przeszło 30. Nawet arkusz dla pism bezpłatnych zawiera 
21 pozycji.

Za pewną słabość danych ZKDP należy uznać ich zasięg: 
wprawdzie kontrola obejmuje prawie cały rynek prasy codziennej, 
ale wyjątkiem jest „Nasz Dziennik”, a także wznowiony kilka lat 
temu „Dziennik Trybuna”. Ponadto poza kontrolą natomiast znaj-
duje się kilka tysięcy (około 6,8 tys. w 2015 roku) czasopism, cho-
ciaż obecnie bardzo rzadko się zdarza, by nie poddawał się kontroli 
jakiś duży, wysoko- czy średnionakładowy tytuł. Kilka lat temu sza-
cowano, że ZKDP kontroluje ponad 60% nakładów czasopism.

W 2004 r. w ZKDP podjęto przełomową decyzję rejestrowa-
nia dystrybucji cyfrowych wydań gazet i czasopism, a od 2005 r. 
wprowadzono do sprawozdań następujące kategorie analityczne 
(wskaźniki): „Sprzedaż egzemplarzowa e-wydań” oraz „Prenume-
rata e-wydań”. Od lat 2009-2010, wraz z pojawieniem się wydań 
na urządzenia mobilne, mamy już szerszy zestaw wskaźników8.

Próba uporządkowania zjawiska podjęta w połowie 2011 r. 
przez ZKDP pokazuje, jak zróżnicowane były już formy tej prasy 
w naszym kraju. W zależności od tego, czy i w jakim zakresie wy-
danie elektroniczne odzwierciedla wydanie papierowe danego ty-
tułu, wyróżniono generalnie dwie grupy: „wydania cyfrowe” oraz 

„publikacje cyfrowe” (te ostatnie nie mają odpowiednika w wersji 
drukowanej bądź niewielki). Ostatecznie w praktyce ZKDP funk-
cjonuje dziś dwupodział. E-wydania – to dostępne w internecie 
wersje gazet, identyczne pod względem zawartości z wersjami pa-
pierowymi. Ich sprzedaż wraz ze sprzedażą wydań drukowanych 
zalicza się do sprzedaży ogółem. Natomiast mutacje cyfrowe to wy-
dania różniące się finalnie od wersji papierowych, wzbogacone 

8 „Dystrybucja e-wydań” (2009); „Sprzedaż e-wydań” (2010); „Prenumera-
ta hurtowa e-wydań” (2010); „Prenumerata pojedynczych e-wydań” (2010); 

„Inna płatna dystrybucja e-wydań” (2010); „Bezpłatna dystrybucja e-wydań” 
(2010); „Rozpowszechnianie e-wydań” (2011). 
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np. o dodatkowe zdjęcia czy multimedia (np. wydania dzienników 
na tablety i czytniki cyfrowe – iPad czy Kindle). Ich sprzedaż nie 
jest u nas zaliczana do sprzedaży ogółem.

Dla porównania odnotujmy, że w USA jako cyfrowe wydania 
gazet Alliance for Audited Media traktuje znacznie mniej rygory-
stycznie; uznaje bowiem aplikacje na tablety i smartfony, wersje 
na czytniki e-booków, wirtualne repliki oraz strony internetowe 
z ograniczonym dostępem.

BADANIA ODBIORU PR ASY. 
DOŚWIADCZENIA OBP

Badania czytelnictwa prasy dostarczają danych obciążonych 
subiektywizmem osób badanych i niedoskonałością dzisiejszych 
technik badawczych. Mają one w Polsce już kilkudziesięcioletnią 
tradycję. W tym czasie przeszły znaczną ewolucję.

Przez ćwierć wieku (1974-1999) krakowski Ośrodek Badań Pra-
soznawczych prowadził ogólnopolskie badania czytelnictwa prasy. 
Wcześniej, od 1957 r., realizowano badania na próbach mniejszych: 
w pojedynczych zakładach pracy, miejscowościach, wybranych 
kategoriach społecznych (jak robotnicy, młodzież szkolna i akade-
micka), a w końcu – reprezentacjach niektórych regionów. Od po-
czątku jednak gromadzono doświadczenia i prowadzono studia 
i eksperymenty metodologiczne, zintensyfikowane zwłaszcza w la-
tach 70. przez Henryka Siwka. Przeprowadzano m.in. badania po-
równawcze, zmierzające do określenia tzw. efektu ankieterskiego. 
Analizowano, jaki wpływ na wyniki ma sposób pytania o czytelnic-
two, umiejscowienie pytania w ankiecie, kontekst innej problema-
tyki niż czytelnictwo. Badano również efekty stosowania różnych 
metod zbierania informacji (np. wywiad a samozwrotna ankie-
ta pocztowa) czy sposobów doboru próby (losowo-adresowa czy 
udziałowa). Przeprowadzając w krótkich odstępach czasu wywia-
dy z tymi samymi respondentami, starano się określić rzetelność 
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narzędzi badawczych9. Bardziej pogłębione analizy dotyczyły pro-
cesów selekcji zawartości gazety. Walery Pisarek próbował określić 
wielkość rozziewu nie tylko pomiędzy deklaracjami a rzeczywi-
stym czytelnictwem, ale również między deklarowanym a faktycz-
nym stopniem wykorzystania gazety10. Już wcześniej okazało się11, 
że w stosunku do deklaracji rzeczywiste czytelnictwo było trzykrot-
nie mniejsze, rzeczywisty poziom wykorzystania gazety zaś – dwu-
krotnie niższy od deklarowanego; jedynie uzyskana na podstawie 
deklaracji średnia liczba osób korzystających z jednego egzempla-
rza różniła się tylko minimalnie od rzeczywistej (gdy podzielimy 
faktyczne czytelnictwo przez liczbę wykorzystanych egzemplarzy).

Już 45 lat temu wykazano również, że najbardziej wiarygodne 
deklaracje czytelnictwa dotyczą pism niskonakładowych, nato-
miast największa nieokreśloność relacji między deklarowanym 
czytelnictwem a zachowaniami rzeczywistymi dotyczy tytułów 
średnionakładowych12. Działa tutaj prawidłowość polegająca 
na skłonności ankietowanych (badanych) do przedstawiania sie-
bie zgodnie ze wzorcem „człowieka kulturalnego”, co prowa-
dzi do przeceniania swojej aktywności czytelniczej, szczególnie 
w przypadku tytułów zaliczanych do tego wzorca (w OBP mówiono 
tu o „prestiżu pisma”). Skłonność respondentów czy rozmówców 
do częstszego wymieniania pism bardziej popularnych, a rzadszego 

– pism, których jest mniej na rynku, bywa określana przez badaczy 
mianem „efektu Mateusza”13.

Wiele z tych ustaleń sprzed lat znajdowało potwierdzenie 
w nowszych badaniach, prowadzonych w latach 90. także w innych 

9 Zob. H. Siwek H., Badania czytelnictwa prasy – deklaracje a rzeczywistość. 
Szkic metodologiczny, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3-4, s. 8-9.

10 Zob. W. Pisarek, Czytelnicza selekcja zawartości gazety, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 1980, nr 3-4, t. XXIV, s. 127-141.

11 Zob. Z. Nęcki, Z. Sobiecki, Deklarowane i rzeczywiste czytelnictwo dzienników, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 2, s. 5-14.

12 Zob. H. Siwek, Wartość poznawcza wskaźników zasięgu czytelnictwa prasy, 
„Zeszyty Prasoznawcze” 1973, nr 2, s. 5-22.

13 Autor wykorzystał tu opracowania metodologiczne innych autorów powstałe 
w latach 90. Zob. H. Siwek, Badania czytelnictwa prasy.., op. cit., s. 9-11.
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zespołach w związku z pojawieniem się wielu komercyjnych firm 
badających m.in. rynek polskich mediów i uzyskujących wyniki 
rozbieżne i niezbyt skorelowane z danymi o nakładach.

Wiosną 1992 r. wykonano w OBP dwa badania czytelnictwa 
prasy14 na ogólnopolskich próbach udziałowych, które różniły się 
metodą zadawania pytań o czytelnictwo: w pierwszym zastoso-
wano wyłącznie pytanie otwarte, w drugim zaś ankietowanemu 
przedstawiano listę dzienników (choć o czasopisma pytano tu przy 
pomocy pytania otwartego). Przy pytaniu z listą otrzymano prze-
ciętnie trzykrotnie wyższe wskaźniki niż po zastosowaniu pytania 
otwartego. Równocześnie okazało się, że respondenci w badaniach 
są skłonni wymieniać średnio podobną liczbę tytułów ogółem: 
sugerując im – przy pomocy listy tytułów – odpowiedź na pyta-
nie o czytelnictwo dzienników, otrzymywaliśmy w następstwie 
wyraźnie mniejszą liczbę czasopism wymienianych jako czytane 
w pytaniu otwartym. Przy pytaniu wyłącznie otwartym (I badanie) 
wymieniano przeciętnie 1,6 dzienników i 2,0 czasopisma, podczas 
gdy w drugim badaniu było to 2,7 dziennika (pytanie z listą) i 1,2 
czasopisma15. Możemy to interpretować jako efekt definicji sytuacji 
badawczej zarówno przez rozmówcę, jak i przez ankietera. Gdy py-
tamy o czytane gazety i czasopisma w pytaniu otwartym, wówczas 
jedne i drugie mogą się wydawać równie ważne. Gdy zaś eksponu-
jemy specjalny zestaw (lista tytułów plus cała seria pytań szczegóło-
wych o częstotliwość kontaktu i sposób korzystania z pisma) tylko 
pod adresem prasy codziennej, wówczas osoba badana mimowol-
nie traktuje następne, otwarte pytanie o czytelnictwo czasopism 
jako mniej ważne dla prowadzonych badań i, podobnie jak ankie-
ter niezainteresowany wydłużaniem czasu prowadzenia wywiadu, 
ogranicza liczbę wymienianych tytułów, być może w obawie przed 
zadawaniem serii pytań szczegółowych, zadanych wcześniej w py-
taniu o dzienniki. Zapewne te zachowania należy traktować jesz-
cze inaczej. Wymieniając nazbyt dużą liczbę czytanych dzienników, 
postępujemy zgodnie z wzorcem „człowieka kulturalnego”. Warto 

14 Jedno przeprowadził R. Filas (N=2162), drugie – Z. Bajka (N=4056).
15 Analizował to później wspomniany H. Siwek, op. cit., s. 13.
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zauważyć, że Polsce przed 1993 r. „obowiązywał” jeszcze stary, pe-
erelowski model czytelnictwa, oparty na lekturze prasy codziennej. 
Dopiero potem, pod wpływem zmian oferty na rynku prasowym, 
związanych z intensyfikacją inwestycji zachodnich wydawców oraz 
pośrednio także z rozwojem komercyjnej telewizji, w tym modelu 
wiodącą rolę zaczęły odgrywać magazyny kolorowe.

Podwójne badania z 1992 r. potwierdziły także ponownie, 
po 20 latach, walory wskaźnika przeciętnej liczby osób korzysta-
jących z jednego egzemplarza pisma, obliczanego jako średnia 
harmoniczna. Tylko on w obydwu seriach zachował stabilność 
w granicach błędu statystycznego, co wskazuje na jego „metodood-
porność” i zgodność wartości ze zdrowym rozsądkiem. Jak wykazał 
Henryk Siwek, „uzyskane na podstawie deklaracji wskaźniki prze-
ciętnej liczby korzystających z jednego egzemplarza są dogodnymi 
narzędziami umożliwiającymi w sposób bezpośredni oszacować 
przybliżone rozmiary faktycznego czytelnictwa różnych pism. Wy-
starczy tylko pomnożyć taki wskaźnik przez wielkość sprzedaży”16.

W latach 1974-1996 w badaniach czytelnictwa prasy pro-
wadzonych w OBP posługiwano się prawie wyłącznie próbami 
udziałowymi, kwotowymi. Od 1993 r., wraz z wprowadzeniem 
stałej pięciotysięcznej próby, do tradycyjnych kryteriów doboru 
rozmówców (region, typ/wielkość miejscowości, płeć, wiek) włą-
czono także poziom wykształcenia. Wyniki badań wcześniejszych, 
tzn. z lat 1991-1992, dla zachowania porównywalności były ważone. 
W dwóch ostatnich dużych badaniach (1997, 1999) wprowadzili-
śmy próby losowo-adresowe, choć ich pozyskiwanie było utrud-
nione ze względu na rygory ustawy o ochronie danych osobowych. 
Z tychże względów zresztą firmy komercyjne, wykonujące wiele 
badań w roku i dysponujące krótkim, kilkudniowym czasem na ich 
realizację, odeszły w praktyce od posługiwania się próbami adreso-
wymi na rzecz prób losowych typu random route.

Analizy porównawcze wyników badań OBP z 1996 r. z re-
zultatami osiągniętymi w tym czasie przez kilka komercyjnych 

16 Ibidem, s. 13 i n.
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firm badawczych (ESTYMATOR, SMG/KRC), wykonane przez 
wspomnianego H. Siwka, dostarczyły wniosków skłaniających 
do modyfikacji klasycznych standardów badawczych OBP. Znając 
w przybliżeniu oszacowaną wielkość kręgu czytelników przecięt-
nego wydania17, autor określał rozmiary zawyżenia bądź zaniżenia 
wyników, obliczając odpowiednie mnożniki18.

Procedura ta prowadziła do wielu cennych obserwacji, których 
z braku miejsca nie będę tu przytaczał19. Sugerują one, że nie należy 
traktować wskaźników czytelnictwa uzyskiwanych z badań „literal-
nie”; nie charakteryzują one bowiem bezpośrednio i opisowo rze-
czywistych zachowań czytelniczych (są przecież znacznie zawyżone, 
jeśli przeliczamy wprost liczbę czytelników danego pisma), ale słu-
żą jako materiał pośredni, umożliwiający odkrywanie zależności. 
I w tej funkcji muszą być narzędziem właściwie wyskalowanym, 
zachowującym odpowiednie relacje między faktycznym czytelnic-
twem poszczególnych tytułów. Stąd nieoczekiwane dla nas, badaczy 
z OBP, odkrycie, że wbrew oczekiwaniom dane uzyskiwane z ba-
dań posługujących się listą i logo tytułów dają lepsze odwzorowanie 
tych relacji, mogą być zatem atrakcyjniejsze poznawczo, a po od-
powiednich przeliczeniach służą też socjograficznemu opisowi rze-
czywistości. Autor tych analiz zaproponował na tej podstawie „taki 
tryb badań, w których zadawano by najpierw ankietowanym pyta-
nie otwarte, a następnie pytanie z listą tytułów lub kartami logo ce-
lem uściślenia odpowiedzi i przypomnienia ankietowanemu pism, 

17 Obliczano go, mnożąc tzw. wskaźnik nasycenia, czyli sprzedaż na 100 miesz-
kańców kraju w wieku pow. 13 lat, przez średnią liczbę korzystających z jed-
nego egzemplarza (była to, przypomnijmy, średnia harmoniczna) autor okre-
ślał rozmiary zawyżenia bądź zaniżenia wyników, obliczając odpowiednie 
mnożniki (jest to stosunek liczby faktycznych czytelników do deklarowanych, 
czyli liczba, przez którą należy pomnożyć uzyskane z badań wyniki, by uzy-
skać oszacowanie faktycznego zasięgu odbioru pisma).

18 To stosunek liczby faktycznych czytelników do deklarowanych. Stanowi więc 
liczbę, przez którą należy pomnożyć uzyskane z badań wyniki, by otrzymać 
oszacowanie faktycznego zasięgu odbioru pisma.

19 Zainteresowanych odsyłam do cytowanego artykułu metodologicznego. Zob. 
H. Siwek, op.cit., s. 14-19.
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których zapomniał wymienić”20. Siwek, świadom niebezpieczeństw 
łączenia wyników z pytań zamkniętych i otwartych, uważa, że przy 
zachowaniu wspomnianej kolejności zadawania pytań można dojść 
do wypracowania procedur ograniczających niedorzeczne zawyża-
nie wyników (towarzyszące zwłaszcza pytaniu przy pomocy listy ty-
tułów), a zarazem równomierniej skalujących narzędzia badawcze.

W badaniach czytelnictwa z jesieni 1999 r. poszliśmy tym to-
kiem myślenia jeszcze dalej21. Zastosowaliśmy w kwestionariuszu 
ankiety trzystopniową procedurę ustalania i weryfikacji zestawu 
czytanych tytułów. Wprawdzie wyniki tych badań nie zostały w peł-
ni opracowane pod względem metodologicznym, ale nawet wstęp-
ne obserwacje wydają się pouczające i godne przytoczenia22.

Na I etapie dokonywaliśmy spisu z natury, przypominające-
go „zaglądanie do lodówki” w rynkowych badaniach produktów 
spożywczych: osoby badane były proszone o pokazanie wszystkich 
gazet i czasopism znajdujących się w mieszkaniu w momencie 
badania, ankieter zaś ustalał, czy są to numery „stare”, czy „nowe” 
(numery bieżące) oraz czy są one czytane przez respondenta, czy 
też wyłącznie przez innych domowników.

Drugim krokiem było pytanie otwarte, w którym prosiliśmy 
o wymienienie jeszcze wszelkich innych pism, nieposiadanych 
przez rozmówcę w domu, ale czytanych np. w pracy, klubie, czy-
telni etc.

Dopiero na trzecim etapie przedstawiano badanym listę wyso-
ko- i średnionakładowych (do ok. 30 tys. nakładu) tytułów ogól-
nopolskich (oraz pism lokalnych dostępnych w miejscowości 

20 Ibidem, s. 22-23.
21 Były to ostatnie badania z cyklu „Polacy i media masowe” na ogólnopolskiej 

próbie pięciotysięcznej w OBP jako placówce badawczej. W nowych struk-
turach IDIKS pracownicy naukowi Ośrodka przeszli na etaty dydaktyczne, 
a wyodrębniona Pracownia Badań Rynkowych miała kłopoty z samofinanso-
waniem i pozyskaniem dużych środków na dalsze badania. Od 1999 r. zresztą 
wydawcy prasy zostali zobowiązani do korzystania wyłącznie z wyników ba-
dań ciągłych (falowych), prowadzonych pod szyldem Polskich Badań Czytel-
nictwa przez komercyjna firmę SMG/KRC (dzisiejsza Millward Brown).

22 Przedstawiam je w: R. Filas, Czytelnictwo prasy u progu roku 2000, „Zeszyty 
Prasoznawcze” 2000, nr 1-2, s. 206-220.
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zamieszkania rozmówcy) z prośbą o przypomnienie sobie, czy 
wśród tytułów demonstrowanych na kartach pomocniczych (ale 
bez logo) są jeszcze jakieś pisma czytane w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy, a niewymienione w odpowiedzi na dwa poprzednie py-
tania. Tak skompletowany zestaw tytułów czytanych przez osobę 
badaną podlegał dalszej weryfikacji przy pomocy serii pytań do-
tyczących sposobu lektury i związku czytelniczego z każdym z ty-
tułów oddzielnie (według klasycznej metody OBP). Uzyskujemy 
zatem następujące informacje o gazetach i czasopismach:

• czytanych z bardzo dużym prawdopodobieństwem przez re-
spondenta (bo ma w domu ich bieżące numery, choć de fac-
to mogą one bardziej interesować innych członków rodziny, 
a rozmówca przyznaje się do ich lektury nieco „na wyrost”);

• z którymi respondent miał prawdopodobnie kontakt czytel-
niczy w niezbyt odległej przeszłości (było to sprecyzowane 
w zależności od częstotliwości ukazywania się pisma), ale nie 
ostatnio (brak bowiem bieżących numerów pisma);

• z których korzystania badany nie może udokumentować, 
bo nie ma ich w domu, ale spontanicznie, czyli bez wspo-
magania listą deklaruje ich lekturę; zatem tytuł znajduje się 
w „polu świadomości”, co sugeruje dość prawdopodobny 
i subiektywnie ważny, choć może nie zawsze systematyczny 
kontakt z nim;

• o czytaniu których, w ostatnich trzech miesiącach, respon-
dent przypomina sobie dopiero po przedstawieniu listy naj-
popularniejszych gazet i czasopism: prawdopodobieństwo 
regularnego kontaktu czytelniczego jest tu, jak się wydaje, 
mniejsze, podobnie jak ich ranga w indywidualnym zesta-
wie lektury;

• znajdujących się w bliskim otoczeniu rozmówców, choć 
nie przyznają się oni do ich „świadomego” czytania; przez 
samą obecność w domu stwarzają one jednak okazję do na-
wiązania przynajmniej kontaktu przelotnego, np. z powodu 
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zaciekawienia, co czyta dziecko, współmałżonek, rodzic etc. 
Stanowią więc one element środowiska medialnego wspólne-
go wszystkim mieszkańcom.

Analiza wyników, którą także z braku miejsca musimy tu pomi-
nąć, rzuciła światło na podwójne oblicze zjawiska nieczytelnictwa 
prasy, skromne rozmiary „czytelnictwa pozadomowego”, zakres 
rozmijania się zainteresowań czytelniczych poszczególnych człon-
ków rodziny, inne jeszcze źródła naddeklaratywności czytelnictwa, 
niepotwierdzone posiadaniem pisma w domu. Funkcja przypomi-
nająca winietek z tytułami w zakresie tytułów czytanych nieregu-
larnie lub okazjonalnie wskazała inne efekty uboczne tej metody23.

Zmiana metody badań na trójstopniową (w powyżej zdefi-
niowanym sensie) spowodowała zatem określone konsekwencje, 
w tym także nieoczekiwane. Praktycznie nie zawyża ona, a może 
nawet urealnia wskaźniki wielkości zbioru czytelników gazet i cza-
sopism. Aktywizuje bowiem tę część rozmówców, którzy w przy-
padku jedynie otwartego pytania o czytelnictwo zbyliby ankietera 
informacją, że nie czytają w ogóle albo też czytają mniej tytułów 
niż w rzeczywistości. Równocześnie, poprzez zastosowanie pytania 
wspomaganego listą, na trzecim etapie badań uzyskujemy znaczące 
podwyższenie, a zapewne i zawyżenie wskaźnika przeciętnej liczby 
czytanych tytułów. Średnia ta rośnie szczególnie wyraźnie w kate-
goriach osób znanych prasoznawcom od lat jako najaktywniejsze 
czytelniczo. Są to osoby wyedukowane, z dużych miast, raczej mło-
de, lepiej sytuowane materialnie, które tą drogą poprawiają niejako 
swój obraz w oczach ankieterów, popisując się bardziej, jak mnie-
mamy, znajomością rynku niż realnym, a zwłaszcza regularnym 
kontaktem z prasą.

Z powodów niezależnych od woli badaczy OBP, w XXI w. nie 
było już okazji do dalszych eksperymentów i szerzej zakrojonych 
badań populacyjnych. Następne analizy zmian na rynku pra-
sowym oparliśmy na tzw. twardych danych, wykorzystując fakt, 
że od 2001 r. wszyscy duzi wydawcy gazet i czasopism poddawali 

23 Ibidem, s. 209-210.
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znaczną większość swoich tytułów kontroli nakładów ze stro-
ny ZKDP. Efekty tych analiz zawarto w wielu pracach z lat 2001-
200824. W tym czasie czytelnictwo badano już według standardów 
międzynarodowych.

STANDARD MIĘDZYNARODOWY PBC

Od końca lat 90. badania czytelnictwa prasy leżą w gestii spe-
cjalnie powołanej przez ZKDP spółki-córki Polskie Badania Czy-
telnictwa (PBC), która opracowała standard badawczy i zleca 
w drodze konkursu prowadzenie badań specjalistycznym firmom, 
a nad procedurą czuwa zespół ekspertów PBC. W 1998 r. badania 
realizowała firma Taylor Nelson, natomiast od 1999 r. wykonaw-
cą badań jest Instytut Millward Brown SMG/KRC. Kontrakt kil-
kakrotnie przedłużano aż do dziś. O wyborze zdecydowała m.in. 
możliwość równoczesnego wykorzystywania przez klientów da-
nych z badań indeksowych TGI (indeks konsumencki znajomości 
marek25). Po głośnych dyskusjach metodologicznych26 od 2006 r. 
zmieniono standard, przez co wyniki badań straciły porówny-
walność z wcześniejszymi27. W 2006 r. do projektu zgłosiło się 

24 Na przykład R. Filas, Aktywność czytelnicza Polaków przełomu wieków, „Ze-
szyty Prasoznawcze” 2001, nr 3-4, s. 7-36; idem, Polskie czasopisma w XXI 
wieku – rozwój czy kryzys?, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 1-2, s. 8-47; 
idem, Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XXI wieku (w szczególności 
po roku 2003), „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 3-4, s. 7-26.

25 Ankieta TGI jest wręczana respondentowi po przeprowadzeniu wywiadu 
głównego i pozostawiana do samodzielnego wypełnienia na 5-7 dni (wypeł-
nioną odbiera ponownie ankieter).

26 Zob. W. Surmacz, Wyprasowane dane, „Puls Biznesu” 11 II 2005, s. 19-21; 
idem, Jak to się robi w SMG. Rozmowa z prezesem SMG/KRC Krzysztofem 
Kruszewskim, s. 22-23.

27 Zmiany dotyczyły liczby tytułów uwzględnianych w badaniach (158 – 
o 69 mniej niż dotychczas), zastąpiono próbę mieszaną przez całkowicie loso-
wą (ankieter ma obowiązek pięciokrotnie odwiedzić wylosowanego rozmów-
cę), zmieniono technikę zbierania danych z PAPI na CAPI (wywiad osobisty 
ze wspomaganiem komputerowym). Spowodowało to spore przetasowania 
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44 wydawców, więc badano łącznie 181 tytułów, a według rocznika 
statystycznego GUS mieliśmy w tym czasie ponad 6,5 tys. tytułów 
prasowych. Na przełomie 2012/2013 lista badań obejmowała 187 
tytułów28. Od tego czasu liczba uwzględnianych tytułów się kurczy.

Prowadzone są wywiady indywidualne bezpośrednie – dawniej 
techniką PAPI, od 2006 r. CAPI – wywiadów wspomaganych kom-
puterowo, z wykorzystaniem winietek wszystkich tytułów okazy-
wanych rozmówcom w trakcie wywiadu. Badania przeprowadza 
się w sposób ciągły, falami, które obejmują jednorazowo ok. 4 tys. 
osób (wcześniej ok. 3 tys.). Składana próba roczna obejmuje łącz-
nie 42 tys. badanych. Od 2013 r. poziom realizacji próby badania 
PBC był kontrolowany na poziomie 98 podprób (49 „starych” wo-
jewództw podzielonych na „duże” i „małe” miejscowości). Zdaniem 
szefów PBC oznacza to najwyższy poziom reprezentatywności wy-
ników badania.

Badania firmowane przez PBC mają walor wyłączności: klien-
ci nie mogą się powoływać na wyniki konkurencyjnych firm 
badawczych. Obecnie wyniki udostępniane są wyłącznie wydaw-
com, którzy zgłosili swe tytuły do badania i ponoszą ich koszty29. 
Nie sprzedaje się raportów wydawcom niebędącym członkami 
PBC. W raportach przedstawia się dane zagregowane z ostatnich 
sześciu miesięcy, a nie cząstkowe – z poszczególnych fal30. 

w rankingach popularności tytułów (zyskały tytuły mające czytelników lepiej 
wykształconych, mobilnych, mieszkańców dużych miast. Zob. G. Kopacz, 
Okrojone czytelnictwo, „Press” 2006, nr 6, s. 14-15; idem, Skutki większej pró-
by, „Press” 2007, nr 1, s.16.

28 W tej liczbie – 12 dzienników ogólnopolskich (w tym 2 bezpłatne), 25 dzien-
ników regionalnych, 5 regionalnych wydań „Anonsów”, 24 tygodniki ogól-
nokrajowe, 9 tygodników lokalnych, 19 dwutygodników ogólnopolskich, 
85 miesięczników, 7 dwumiesięczników i 2 kwartalniki.

29 Na badania w 2006 r. dysponowano kwotą 4,1 mln zł, choć potrzeby sięgały 
5,5 mln zł; najwyższą wpłatę poniosło Wydawnictwo Bauer (za 30 tytułów). 
Zob. G. Kopacz, 147 zamiast 227, „Press” 2005, nr 10, s. 6-7. W 2014 r. bu-
dżet badań był skromniejszy – 3,8 mln zł i narzekano, że są zbyt kosztow-
ne. Zob. Wiesław Podkański, Badanie czytelnictwa prasy jest za drogie i zbyt 
skomplikowane, Wirtualnemedia.pl, 2014-04-23.

30 Na przykład próba zrealizowana z 6 fal w okresie październik 2006 – ma-
rzec 2007 liczyła łącznie 23593 osoby („Press” 2007, nr 6, s. 113), a od marca 
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Dostarczając wielu szczegółowych informacji o profilach czytel-
niczych każdego tytułu, co jest użyteczne dla reklamodawców, 
nie dają możliwości (przynajmniej użytkownikom standardowe-
go oprogramowania) produkowania wskaźników syntetycznych, 
pokazujących trendy w czytelnictwie prasy w ogóle czy przynaj-
mniej w skali całych segmentów rynkowych. Podstawowe wskaź-
niki w badaniach PBC, używane najczęściej w publikacji wyników, 
to CCS – czytelnictwo cyklu sezonowego (procent osób czytających 
lub przeglądających dany tytuł prasowy co najmniej raz w ciągu cy-
klu sezonowego31), oraz COW – czytelnictwo ostatniego wydania. 
Obydwa wskaźniki dostarczają nam zatem odmiennych informacji. 
CCS określa wielkość publiczności – kręgu osób, które częściej lub 
rzadziej czytają dane pismo, tzn. korzystały z co najmniej jednego 
wydania tego pisma w pewnym przedziale czasu. COW natomiast 
odpowiada pojęciu audytorium, tzn. „publiczności aktualnej”, czyli 
kręgowi odbiorców konkretnego wydania (np. „wczorajszego”).

Zestaw zbieranych informacji w badaniach pod szyldem PBC 
jest szerszy. Mowa bowiem o siedmiu wskaźnikach32, które pocho-
dzą bezpośrednio z danych albo też są kreowane na ich podstawie. 
Nie będziemy tu wchodzić w detale dostępne na stronie interneto-
wej PBC.

PERSPEKTYWY MODERNIZACJI BADAŃ ODBIORU

Tak jak wyzwaniem dla ZKDP stał się pomiar rozprowadzania 
różnych form wydań elektronicznych, tak dla PBC pojawił się pro-
blem zmierzenia czytelnictwa tychże wydań cyfrowych. Pod koniec 
2013 r. kierownictwo PBC informowało o zaawansowanych testach 

do sierpnia 2013 r. – 20237 osób (zob. „Press” 2013, nr 11, s. 76).
31 Cykl sezonowy czytelnictwa: dla dzienników – w ciągu ostatniego tygodnia, 

dla tygodników – w ciągu ostatniego miesiąca, dla dwutygodników – w cią-
gu ostatnich trzech miesięcy, dla miesięczników – w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy

32 Zob. http://www.pbczyt.pl/wskazniki.html (dostęp: 22.05.2018).
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pomiaru tej formy czytelnictwa. Dodajmy, że szersze przejście Po-
laków na lekturę e-prasy może otworzyć rozleglejsze perspektywy 
prowadzenia nieco zapomnianych dziś badań tzw. selekcji czy-
telniczej, a więc uzyskania informacji nie tylko o prenumerowa-
nych i zapewne czytanych przez respondentów tytułach, ale także 
co w nich czytają, które treści preferują, które zaś pomijają.

Nową perspektywą dla marketerów były, jak się wydawało, za-
powiedziane w 2015 r. próby wdrożenia jednolitego pomiaru ko-
rzystania z różnych mediów: internetu, telewizji, radia, prasy oraz 
wielu ekranów33. W ramach tego badania dane z badań Gemiusa, 
Nielsena i Millward Brown, w tym także wyniki pomiaru kon-
sumpcji dóbr i usług TGI, miały zostać połączone w jednolitą bazę 
multimedialną. Tego typu badania, praktykowane już w USA i nie-
których krajach europejskich, stanowiły chyba zbyt duże wyzwanie 
dla instytutów badawczych i organizacji branżowych zlecających 
je (PBI, PBC, KBR) oraz nadawców telewizyjnych. Minęły trzy lata, 
a o rezultatach nie słychać.

Ostatnio badacze wiążą nadzieje z zastosowaniem technologii 
eye trackingu, a więc śledzenia, przy użyciu specjalnego zestawu 
gogli, ruchu gałek ocznych (do gromadzenia danych o nawykach 
i zainteresowaniach odbiorców)34, co zapewne bardziej dotyczy 
obrazu (telewizyjnego, serwisów internetowych etc.) niż tekstu, ale 
może kiedyś zostanie spożytkowane i do badań nad selekcją od-
biorczą czytelników prasy, zwłaszcza w wersji online. Niedawno też 
(w marcu 2018) Wydawnictwo Bauer Polska uruchomiło z dużym 
nagłośnieniem medialnym projekt „Zasięgowy Model Planowania 
Magazynów”, uzupełniający badania czytelnictwa (PBC), realizo-
wane dwa razy w roku, mające m.in. wskazać klientom efektyw-
ność kampanii prasowych, a także urealnić wskaźniki zasięgowe 

33 Gemius, Nielsen i Millward Brown szykują wspólne badanie korzystania 
z mediów, Wirtualnemedia.pl (dostęp: 05.06.2015); Wspólne badanie mediów 
od Gemiusa, Nielsena i Millward Brown pokaże łączny zasięg i czas korzysta-
nia, Wirtualnemedia.pl (dostęp: 07.05.2015).

34 Zob. http://biznes.interia.pl/media/news/media-globalny-rynek-telewizyjny-
bedzie-wart-373-mld,2540700,5058 (dostęp: 12.10.2017).
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przez powiązanie ich ze sprzedażą35. Generalnie jednak celem 
nadrzędnym wszelkich badań komercyjnych jest, jak się wydaje, 
dostarczenie satysfakcjonujących wyników reklamodawcom i me-
diaplanerom (domom mediowym), a nie zaś dociekanie prawdy 
naukowej. Czasy naszych „młodzieńczych” analiz czytelnictwa 
i konstrukcji wskaźników syntetycznych, obrazujących dynamikę 
rynku prasowo-wydawniczego, chyba już nie wrócą.

35 Zob. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bauer-badanie-magazynow-
zasiegowy-model-planowania-magazynow (dostęp: 20.03.2018).


