
EWOLUCJA RYNKU 
TELEWIZYJNEGO W POLSCE



Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna

Seria wydawnicza Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna cieszy się du-
żym uznaniem i jest rozpoznawalna na polskim rynku wydawnictw poświęconych 
procesom komunikacji społecznej i szeroko pojmowanej dyscyplinie nauk o me-
diach. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Autorami monografi i publikowanych
w tej serii są pracownicy i współpracownicy Instytutu Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książki są pomyślane zarówno 
jako materiał źródłowy dla naukowców, badaczy mediów i komunikowania oraz osób 
zainteresowanych tymi zagadnieniami, jak i pomoc dydaktyczna dla studentów.

Rada redakcyjna serii

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
prof. dr hab. Maciej Kawka
prof. dr hab. Walery Pisarek
dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ
dr hab. Agnieszka Hess
dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
dr hab. Maria Magoska
dr hab. Andrzej Nowosad
dr Agnieszka Szymańska

W przygotowaniu:
Michał Bukowski, Słowa klucze w urzędowej komunikacji politycznej. Perspektywa 
międzynarodowa
Maciej Kuciel, Monika Wawer, Reporter w przebraniu. O kulisach prowokacji 



Weronika 
Świerczyńska-Głownia 

EWOLUCJA RYNKU 
TELEWIZYJNEGO W POLSCE 

ANALIZA PRZYPADKU 
TVP I TVN

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



Seria: Dziennikarstwo, Media i Komunikacja Społeczna

Recenzent

dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. UJ

Projekt okładki

Małgorzata Flis

Książka dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

© Copyright by Weronika Świerczyńska-Głownia & Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

 Wydanie I, Kraków 2014
 All rights reserved

Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i roz-
powszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, 
kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie 
informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. 

ISBN 978-83-233-3812-3

www.wuj.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325



SPIS TREŚCI

Wstęp ............................................................................................................................  7

1. Rynek mediów audiowizualnych ........................................................................  9
1.1. Rynek zawartości mediów.............................................................................  10
1.2. Rynek reklamy ................................................................................................  12
1.3. Rynek geografi czny ........................................................................................  15

2. Źródła fi nansowania nadawców telewizyjnych .................................................  17

3. Publiczny i komercyjny nadawca telewizyjny w Polsce ...................................  25
3.1. Geneza powstania TVP S.A.  ........................................................................  30
3.2. Propozycja zmiany struktury prawnej TVP S.A.  ......................................  39
3.3. Geneza powstania TVN – ewolucja od TVN Sp. z o.o. do TVN S.A.  ....  44
3.4. Struktura Grupy ITI (stan na 2004 rok)......................................................  55

4. Program jako podstawowy element strategii nadawcy telewizyjnego ...........  59

5. Determinanty kształtowania oferty programowej ............................................  63
5.1. Uwarunkowania prawne kształtowania oferty programowej ..................  63

5.1.1. Nadawca publiczny ............................................................................  64
5.1.2. Nadawca komercyjny .........................................................................  66

5.2. Koncesja ..........................................................................................................  68
5.3. Częstotliwość ..................................................................................................  71
5.4. Archiwa ...........................................................................................................  73
5.5. Ramówka TVP ...............................................................................................  78
5.6. Ramówka TVN ..............................................................................................  79
5.7. Klasyfi kacja programów telewizyjnych .......................................................  82

6. Kanały tematyczne jako element strategii rynkowej ........................................  85
6.1. Kanały tematyczne TVP ................................................................................  90

6.1.1. TVP Kultura ........................................................................................  93
6.1.2. TVP Sport ...........................................................................................  94
6.1.3. TVP Seriale .........................................................................................  94
6.1.4. TVP Historia .......................................................................................  95
6.1.5. TVP3 / TVP Regionalna ...................................................................  95
6.1.6. TVP Info ..............................................................................................  99
6.1.7. TVP Polonia ........................................................................................  100
6.1.8. Biełsat TV ............................................................................................  100

6.2. Kanały tematyczne TVN ...............................................................................  101
6.2.1. TVN24 .................................................................................................  101
6.2.2. TVN7 ...................................................................................................  106



6  Spis treści

6.2.3. TVN Meteo .........................................................................................  107
6.2.4. TVN Turbo .........................................................................................  107
6.2.5. TVN International (ITVN) ..............................................................  108
6.2.6. TVN Style ............................................................................................  109
6.2.7. TVN CNBC ........................................................................................  109

7. Redefi nicja rynku audiowizualnego ...................................................................  111
7.1. Proces cyfryzacji w Polsce.............................................................................  113
7.2. Nowe realia na rynku mediów .....................................................................  115
7.3. Ewolucja w kierunku opłat za usługi ...........................................................  117

Zakończenie .................................................................................................................  123

Bibliografi a ...................................................................................................................  125

Spis schematów ............................................................................................................  133



Wstęp

Początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce to okres rozpoczynającej 
się transformacji systemu medialnego, dokonującego się równolegle do zmian 
politycznych i ekonomicznych. 

Funkcjonujące wówczas media, podobnie jak inne podmioty życia spo-
łecznego i politycznego, poszukiwały swojego miejsca w okresie transforma-
cji systemowej i instytucjonalizacji życia politycznego. Jak wskazuje Teresa 
Sasińska-Klas, istniejące instytucje miały do wyboru dwa sposoby realizacji 
procesu instytucjonalizacji. Pierwszy z nich, jak zaznacza autorka, polegał na 
modyfi kacji starego systemu i adaptacji do nowych warunków. Drugi nato-
miast opierał się na tworzeniu zupełnie nowych instytucji i równoczesnej li-
kwidacji instytucji starego systemu1. O ile w obszarze instytucjonalizacji życia 
politycznego w Polsce zdecydowano się na wariant pierwszy, o tyle w mediach 
mamy raczej do czynienia z połączeniem rozwiązań z obu wariantów. Z jednej 
bowiem strony funkcjonująca wówczas telewizja państwowa przeszła proces 
głębokiej transformacji i na jej bazie stworzono Telewizję Publiczną. Z drugiej 
natomiast państwowe środki masowego przekazu, podporządkowane przed 
1989 rokiem ówczesnej władzy i służące propagowaniu wizerunku systemu 
oraz rządzących elit politycznych, zaczęły być stopniowo wypierane przez no-
wych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz wydawców prasowych, za-
czynających funkcjonowanie według zasad wolnego rynku oraz praw konku-
rencji. Rynek, z defi nicji, to całokształt stosunków handlowo-gospodarczych, 
obejmujący sprzedaż i kupno towarów, wymianę kapitałów, usług itp. Można 
go również defi niować jako ogół kupujących i sprzedających, których decyzje 
wpływają na kształtowanie podaży i popytu oraz poziomu cen2. Rynek to rów-
nież zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu między kupującymi 

1   T. Sasińska-Klas, Społeczeństwo polskie w transformacji – dylematy przejścia od mono-
centrycznego ładu społecznego do demokracji, w: G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep (red.), 
Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków 1996, 
s. 15.

2  E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
s. 983.
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i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług3. Z ekonomicznego punk-
tu widzenia rynek (właściwy) to zbiór kupujących i sprzedających dobra oraz 
usługi, które są bardzo bliskimi substytutami4. Jak wskazuje David Begg, rynek 
jest syntetycznym pojęciem, określającym proces prowadzący do tego, że de-
cyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, de-
cyzje o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak 
dużo i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim 
zastosowaniom cen. W tym ujęciu rynek to układ, za pomocą którego ceny 
sterują alokacją zasobów5. Rynek natomiast, w którego działanie nie ingeruje 
bezpośrednio państwo, nosi nazwę wolnego rynku. Wolny rynek umożliwia, 
z ekonomicznego punktu widzenia, autonomiczne ustalanie się cen, wyłącznie 
w wyniku gry sił podaży i popytu6. W fi lozofi cznym ujęciu wolnego rynku, 
jak wskazuje Leon Dyczewski, postrzega się jednostkę jako producenta i kon-
sumenta, posiadających wolność w dokonywaniu wyborów. Wybór produk-
tów i usług oraz ich formy użytkowania stanowią zatem sprawę indywidualną 
każdego obywatela. Wspomniana fi lozofi a wolnego rynku sprowadza kulturę 
(określaną jako przekaz treści o kulturowym wymiarze) do produktów i usług 
rynkowych. Wytwory kulturowe, a w ich obrębie także i program telewizyjny, 
stają się wartościami rynkowymi, a co za tym idzie (tak jak inne produkty 
i usługi), podlegają one prawu popytu i podaży7. Jak pisze Peter A. Bruck: 

Rynek niesie ze sobą wolność. Może także powodować zniewolenie. W dziedzinie radia 
i telewizji przeciwdziała spełnieniu nadziei na wolność, którą sam pobudza. Podbija 
całe systemy radiowo-telewizyjne i podporządkowuje je celowi maksymalizacji audyto-
rium. Filozofi a rynkowa poważnie ogranicza jednak kulturotwórczą rolę radia i telewi-
zji oraz ich swobodę tworzenia programu wszechstronnego i zróżnicowanego8.

3  Tamże, s. 983.
4  W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menadżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 1998, s. 501.
5  D. Begg, Ekonomia, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s. 40.
6  Tamże, s. 95.
7  Tamże; L. Dyczewski, Więź ze społeczeństwem i dobra jakość telewizji publicznej?, 

„Za  Ekranem. Kwartalnik warsztatowy” 2003, nr 3, Akademia Telewizyjna TVP, Warszawa, 
s. 30.

8  P.A. Bruck, Bye, bye Wajda, czyli sprzeczności interesów rynku i kultury, „Przekazy i Opi-
nie” 1991, nr 1, Warszawa, s. 131.
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Odmienność rynku mediów, w porównaniu z klasycznym rynkiem wymiany 
dóbr i usług, polega na tym, że działa on na „rynku podwójnym” (dual product 
market). Produkt wytwarzany przez przemysł mediów jest obecny na dwóch 
odrębnych rynkach. Efektywność osiągana na jednym wpływa na skutecz-
ność funkcjonowania na drugim9. Jak zaznacza Robert G. Picard, powodzenie 
na rynku zawartości owocuje zyskaniem przez medium licznych odbiorców, 
a ponadto stwarza przesłanki dla potencjalnego sukcesu na rynku reklamy. Ta 
relacja zachodzi także w drugą stronę. Powodzenie na rynku reklamy, dzię-
ki zapewnieniu medium wysokich dochodów, stwarza wstępne warunki do 
jakościowego rozwoju medium, a tym samym do oferowania potencjalnym 
odbiorcom coraz lepszego produktu. Powstaje tu zatem pewna wspólnota inte-
resów mediów i reklamy w kształtowaniu zawartości i dostępie do odbiorców 
postrzeganych także jako konsumentów10.

Schemat 1. Elementy defi nicji rynku mediów

Źródło: T. Kowalski, Media i pieniądze: ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowe-
go, Przedsiębiorstwo Handlowe „Tex”, Warszawa 1998, s. 31.

9  R.G. Picard, Pojęcie i rola rynku, „Przekazy i Opinie” 1991, nr 3, Warszawa, s. 21.
10  T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowa-

nia masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe „Tex”, Warszawa 1998, s. 30.
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Ta swoista dualność rynku mediów wskazuje na równorzędny charakter 
rynku zawartości treści i rynku reklamy. Zależność ta widoczna jest również 
w aspekcie geografi cznym, czyli zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i re-
gionalnym, lokalnym i środowiskowym.

1.1. Rynek zawartości mediów

Pierwszy rynek medialny to rynek produktów, czyli zawartości mediów. Pro-
duktem oferowanym odbiorcy jest tu informacja i rozrywka, która może wy-
stępować w formie gazety drukowanej, czasopisma, książki, audycji radiowej, 
programu telewizji naziemnej i satelitarnej bądź kablowej, produkcji fi lmo-
wej lub wideo. Ze względu na bezustanny postęp technologiczny i powstawa-
nie nowych form przekazu szeroko pojętej informacji powyższą listę należy 
obecnie uzupełnić o internet, przekaz satelitarny oraz cyfrowe nośniki obrazu 
i dźwięku. Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa 
owej postaci medium, a więc jego zdolność do zaspokajania potrzeb informa-
cyjnych i rozrywkowych różnych kategorii odbiorców11. W literaturze przed-
miotu „potrzebę” określa się jako stan napięcia nerwowego, jako pożądanie 
(wynikające z odczuwania braku), które można zaspokoić w formie doznań 
fi zycznych lub psychicznych. Pożądanie takie przejawiają zarówno jednostki, 
grupy społeczne, jak i całe społeczeństwo12. W defi nicji potrzeb konsump-
cyjnych można spotkać sformułowanie, że potrzeba to „dążenie do dyspo-
nowania dobrem (posiadania dobra) bądź usługą w celu uniknięcia odczucia 
dyskomfortu lub osiągnięcia pozytywnych i satysfakcjonujących wrażeń”13. 
Satysfakcję klienta (odbiorcy) można natomiast zdefi niować jako pozytyw-
ne lub negatywne odczucie klienta w związku z wartością, którą otrzymał 
w rezultacie skorzystania z określonej oferty produkowanej w specyfi cznej 
sytuacji. Odczucie to może być bezpośrednią reakcją na korzystanie z pro-
duktu lub całkowitą reakcją na serię doświadczonych sytuacji14. Przyjmuje 
się, że potrzeby konsumpcyjne to takie, których zaspokajanie powoduje zuży-
cie towarów lub usług oferowanych przez instytucje socjalne i gospodarcze15. 
W literaturze ekonomicznej można spotkać wiele podziałów i hierarchizacji 
potrzeb. Jedną z częściej przyjmowanych przez autorów koncepcji jest hie-

11  Tamże, s. 26.
12  S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haff er (red.), Marketingowe testowanie produktu, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 15.
13  Tamże.
14  Tamże, s. 289.
15  Tamże, s. 15 i n.
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rarchizacja potrzeb zaproponowana przez amerykańskiego psychologa spo-
łecznego Abrahama H. Maslowa. Autor ten wyróżnia trzy podstawowe grupy 
potrzeb, a w ich obrębie pięć rodzajów potrzeb. 

Pierwsza grupa to potrzeby fi zyczne. W jej ramach rozróżnia się dwa ro-
dzaje potrzeb:

– potrzeby fi zjologiczne – wynikające z życia biologicznego,
– potrzeba bezpieczeństwa – wynikająca z chęci odczuwania przez czło-

wieka stanu stabilności i spokoju, zarówno w kraju, jak i w domu czy 
w pracy. 

Druga grupa to potrzeby wynikające z przynależności społecznej, która za-
wiera w sobie dwa rodzaje potrzeb:

– potrzeba przynależności i miłości, która przejawia się wysiłkami czy-
nionymi w celu uzyskania akceptacji najbliższego otoczenia oraz uzy-
skania znaczenia dla tego otoczenia,

– szacunek i pozycja – tu wysiłki koncentrują się na osiągnięciu wybranej 
pozycji w porównaniu z innymi ludźmi, w tym także na chęci domina-
cji, prestiżu oraz sławy.

Ostatnia, trzecia, grupa potrzeb wskazanych przez Maslowa to potrzeby 
osobiste. Przejawiają się one chęcią realizacji własnej osobowości przez wie-
dzę, zrozumienie czy zbudowanie własnego systemu wartości16. 

Teoria Maslowa pomaga personelowi zarządzającemu przedsiębiorstwem 
zrozumieć, jak różne produkty wpływają, kształtują plany, cele i sposoby życia 
potencjalnych konsumentów17. W odniesieniu do produktu jako programu, 
który oferują media, w ujęciu powyższej koncepcji, zaspokaja on potrzeby 
wynikające z dwóch ostatnich z wymienionych powyżej grup, a mianowicie: 
przynależności społecznej oraz potrzeb osobistych. Ludzie, uczestnicząc przez 
przekazy medialne w życiu i w problemach pewnej społeczności, przyjmują 
określone postawy, wzorce zachowań czy kształtują własne sądy. Opierając 
swoje opinie na ogólnodostępnym przekazie oferowanym przez media, mogą 
zakładać, że ich postawy oraz poglądy będą zbieżne i w dużej części tożsa-
me z opinią społeczności, w obrębie której funkcjonują. Wzrasta zatem ich 
przekonanie o byciu akceptowanym przez otoczenie. Potrzeba akceptacji przez 
otoczenie, kultywowanie określonego stylu i sposobu życia oraz wewnętrzne-
go przekonania o własnej wiedzy i aktywnym uczestnictwie w życiu społecz-
nym, wydają się głównymi potrzebami, które zaspokajają media.

Na szczególną uwagę zasługuje skala, w jakiej media pośredniczą między 
przeciętnym obywatelem a światem bezpośrednio dla niego niedostępnym. 
Media zapewniają także – pośrednio – kontakt z głównymi instytucjami 

16  Tamże, s. 18.
17  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 171.



12 Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce...

publicznymi funkcjonującymi w społeczeństwie18. Kultura obrazkowa, któ-
ra jest wytworem wynikającym ze sposobu funkcjonowania środków maso-
wego przekazu, charakteryzuje się rozdrabnianiem rzeczywistości na wiele 
fragmentów czasowych i przestrzennych. Gubi cechy opowiadania, kosztem 
wizualnej atrakcyjności podawanych odbiorcy informacji. Sposób ich po-
dawania oducza odbiorcę od myślenia o nich. Wskutek możliwości dostę-
pu do „wszystkich” informacji, ale bez nadania im priorytetów, a dokładniej 
bez wyposażenia jednostki w umiejętność oraz możliwość selekcjonowania 
i weryfi kowania tych informacji, wytwarza się na naszych oczach nowy typ 
świadomości. Można ją nazwać „świadomością obrazkową”, co w pełni odda-
je charakter jej funkcjonowania19.

Zważywszy na funkcję zaspokajania potrzeb odbiorców oraz kreacji rze-
czywistości, należy wskazać na produkt jako na główną zmienną determinu-
jącą skalę oraz zakres wypełniania owych funkcji przez poszczególne media. 
W przypadku stacji telewizyjnej zmienną tą jest emitowany na antenie pro-
gram adresowany do jego odbiorców, a dokładniej poszczególne jego pozycje. 
Struktura gatunkowa programu, jak również pluralizm zawartości treści to 
cechy, które w ogromnym stopniu decydują współcześnie o rynkowym fi asku 
bądź sukcesie poszczególnych stacji telewizyjnych.

1.2. Rynek reklamy

Kolejny rynek, w którym uczestniczą media, to rynek reklamy. Wprawdzie 
powszechnie przyjmuje się, że media sprzedają przestrzeń i czas reklamodaw-
com, to jednak bliższe prawdy i wyczerpujące wydaje się określenie, że media 
sprzedają reklamodawcom dostęp do publiczności20. Media oferują reklamo-
dawcom swoją usługę polegającą na pośrednictwie w nawiązywaniu kontak-
tów między reklamodawcą a odbiorcami mediów. Znaczenie tego pośredni-
ctwa jest dla reklamy istotne ze względu na zdolność mediów do przyciągania 
uwagi odbiorców, którzy gotowi są poświęcić im swój czas wolny21. W Pol-

18  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 114.

19  P. Napieracz, Obraz rzeczywistości społecznej w telewizji – aspekt kulturowy, w: W. Dudek 
(red.), Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2000, s. 193.

20  R.G. Picard, Pojęcie i rola rynku, s. 22.
21  T. Kowalski, Media i pieniądze…, s. 29.
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sce średni czas oglądania telewizji dziennie w 2002 roku sięgał 231 minut22, 
a w 2010 roku szacowano go na 245 minut23.

Rozwój reklamy był i jest ściśle związany ze zmianami zachodzącymi 
w świecie mediów, a zwłaszcza z przekształcaniem się autonomicznych insty-
tucji prasy, radia i telewizji w środki komunikacji o charakterze masowym24. 
Procesowi rozwoju mediów towarzyszyły wyraźne zmiany w sferze rynku, 
orientacji funkcjonowania przedsiębiorstw i, wreszcie, w strukturach spo-
łecznych. Jak wskazuje Jan W. Wiktor, rolę mediów w reklamie trafnie oddaje 
koncepcja określana mianem „modelu rozgłosu”25. Podstawową kategorią tego 
modelu są media, których główną funkcją staje się przyciąganie uwagi i utrzy-
manie jej na stałym, wysokim poziomie. Poszukując rozgłosu, media realizują 
klasyczną strategię pull (wciągaj). Czynią wiele, by zdobyć i utrzymać większe 
audytorium widzów, słuchaczy, czytelników, a przez to zdobyć lepszą pozycję 
w rankingach popularności mediów26.

To założenie „modelu rozgłosu”, jak wskazuje autor, jest istotne w analizie re-
klamy i komunikacji masowej z wykorzystaniem mass mediów. Reklamodawca 
dąży (przy stałości innych założeń i uwarunkowań) do wykorzystania w swoich 
kampaniach tych mediów, które mają większą „moc przyciągania” uwagi pub-
liczności w tym szczególnym segmencie rynku oraz w ogóle27. Wydaje się, że 
telewizja najdokładniej spełnia założenia wymagane w realizacji koncepcji okre-
ślanej jako „model rozgłosu”. Reklamy emitowane w telewizji mają bowiem wy-
soką zdolność kształtowania popytu, sugerowania określonych kryteriów wybo-
ru i upowszechniania wzorców zachowań nabywców na rynku. Równocześnie 
telewizja umożliwia dotarcie z przekazem do bardzo szerokiego rynku zarówno 
w sensie przestrzennym (geografi cznym), jak i strukturalnym (społecznym)28.

Należy zastanowić się jednak nad słusznością owego założenia traktujące-
go telewizję jako najlepszy i najskuteczniejszy środek dotarcia do odbiorcy, 
czyli do potencjalnego klienta. Reklama bowiem, uznawana za główny ka-
nał komunikacji między reklamodawcą a widzem, obarczona jest wieloma 
wadami i niedoskonałościami. Za Wiktorem można, w pierwszej kolejności, 
wskazać na krótki „cykl życia reklamy”29, wynikający z ograniczonego czasu 

22  One television year in the 2002, Mediametrie, za: „Biuletyn Informacyjny TVP” 2003, 
nr 5, s. 8.

23  Informacja KRRiT o podstawowych problemach o radiofonii i telewizji w Polsce w 2011 r., 
s. 8, www.krrit.gov.pl.

24  J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 160.

25  Tamże.
26  Tamże.
27  Tamże.
28  Tamże, s. 171.
29  Tamże.
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emisji, a relatywnie długi czas produkcji i doprowadzenia reklamy do emisji, 
ponadto na wysokie koszty produkcji i nadawania reklam. Za wadę reklam 
telewizyjnych uznaje też autor zakłócenia w percepcji spotu reklamowego ze 
względu na krótki czas jego „żywotności” na ekranie telewizyjnym, utrudnia-
jący jego odbiór i właściwe zrozumienie kodu przekazu. Ostatnim problemem 
związanym z reklamą telewizyjną jest negatywne społeczne nastawienie do 
reklamy w ogóle30. Niezależnie jednak od powyższych uwag reklama nadal 
pozostaje głównym źródłem fi nansowania działalności nadawców telewizyj-
nych. Na rynku medialnym obserwujemy natomiast działania zmierzające do 
ograniczenia przeszkód i niedogodności w jej odbiorze, jak również ewolucję 
jej formy, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań współczesnego widza. Na ko-
nieczność zmiany formy reklamy telewizyjnej, tak by mogła w pełni funkcjo-
nować w dobie telewizji cyfrowej oraz interaktywnej, wskazywał już w 2003 
roku Jacek A. Żurawski. Zdaniem autora można było już wówczas wskazać na 
trzy nowe formy reklamy medialnej: reklamę interaktywną, reklamę na po-
dzielonym ekranie oraz reklamę wirtualną31. 

Pierwsza wskazana przez autora forma to reklama interaktywna. Umożli-
wia ona odbiorcy (widzowi) bezpośrednie przekazywanie informacji do na-
dawcy (reklamodawcy). 

Druga to reklama na podzielonym ekranie. Jest ona dostępna dla odbiorcy 
telewizji cyfrowej, ale również dla posiadaczy odbiorników analogowych. Re-
klamę podzieloną można przedstawić jako równoczesną prezentację reklamy 
oraz innej audycji przez podzielenie ekranu na dwie lub więcej części. 

Trzecia forma wskazywana przez Żurawskiego to reklama wirtualna. Jest 
to techniczna możliwość umieszczania spotów reklamowych lub sponsorskich 
w audycjach telewizyjnych (na przykład podczas transmisji z meczu)32.

Kolejnym źródłem fi nansowania nadawców telewizyjnych, zmieniającym 
dotychczasowy układ relacji na rynku reklamowym, jest coraz dynamiczniej roz-
wijający się branding33. Podczas obrad seminarium EBU w listopadzie 2003 roku 
w Lizbonie zwrócono uwagę na fakt, że wykreowanie brandu to coś znacznie 
więcej niż uproszczenie, ujednolicenie i uporządkowanie znaków grafi cznych. 
Potrzebna jest, zdaniem ekspertów, wspólna polityka promocyjna i marketin-
gowa prowadzona zgodnie z wizerunkiem każdej z anten. Niektóre europejskie 

30  Tamże.
31  J.A. Żurawski, Reklamy przyszłości. Rzeczywistość wirtualna w rzeczywistości medialnej, 

„Zeszyty Europejskie” 2003, nr 20, Telewizja Polska S.A., Warszawa, s. 27 i n.
32  Tamże.
33  Branding (z ang. „wyciskanie znaku fi rmowego”) – działanie pozwalające na utrwaleniu 

znaku fi rmowego na rynku.
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stacje nadawców publicznych uzyskiwały wpływy ze sprzedaży artykułów z logo 
dochodzące do jednej trzeciej wpływów uzyskanych ze sprzedaży reklam34.

1.2. Rynek geografi czny

Obecność mediów na dwóch rynkach: zawartości i reklamy, łączy się w sposób 
nierozerwalny z obecnością na trzecim rynku – geografi cznym. 

Schemat 2. Geografi czny podział tradycyjnego rynku medialnego

Źródło: oprac. własne na podst.: M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Ofi cyna Wy-
dawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 123.

Dość często zdarza się jednak, że charakteryzując media, zapomina się o ich 
aspekcie geografi czno-przestrzennym. Jego znaczenie jest niewątpliwie istotne 
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, obecność medium na określo-
nym rynku geografi cznym, a więc jego dystrybucja lub rozpowszechnianie na 
pewnym obszarze, często wiąże się z kształtowaniem zawartości pod kątem 

34  Materiały z seminarium marketingowego Komisji Szkoleń EBU, zorganizowanego 
w dniach 13–14 listopada 2003 roku w Lizbonie, udostępnione autorce przez Akademię Telewi-
zyjną TVP w Warszawie.
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potrzeb i oczekiwań konkretnego rynku. Po drugie, znaczenie wymiaru geo-
grafi czno-przestrzennego kształtowane jest również przez reklamę i jej dotar-
cie do odbiorcy. Podąża ona za geografi cznym zasięgiem określonych mediów. 

Podobnie jak same media, również reklamodawcy kształtują często zawar-
tość swoich komunikatów pod wpływem oczekiwań związanych z konkret-
nym rynkiem geografi cznym35. Media o zasięgu ogólnopolskim są bowiem 
wybierane jako miejsce nadawania reklamy przez przedsiębiorstwa czy kor-
poracje o znacznej skali działania, dla których rozpoznawalność i obecność 
na rynku krajowym jest elementem strategicznym, a co istotne, wydatki na 
reklamę ogólnopolską są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 
Media o ogólnopolskim zasięgu dają więc im możliwość budowania spójne-
go wizerunku i prowadzenia jednolitej kampanii promocyjnej niezależnie 
od specyfi ki regionu. Inaczej rzecz się ma na poziomie regionalnym. Media 
o tym zasięgu przyciągają reklamodawców działających na mniejszą skalę, 
z uwzględnieniem specyfi ki i różnorodności danego obszaru geografi cznego. 
W mediach regionalnych zarówno zawartość treści, jak i przekaz reklamo-
wy dedykowane są dla odbiorców, dla których sprawy dotyczące otoczenia, 
w którym żyją, pracują czy spędzają wolny czas, są istotne. Jest więc w nich 
miejsce na tworzenie przekazu reklamowego z uwzględnieniem niuansów kul-
turowych czy regionalizmów charakterystycznych dla konkretnego obszaru. 
Media lokalne opierają się natomiast, jak to wskazał Stanisław Michalczyk, 
na – między innymi – terytorialno-przestrzennej lokalizacji, która w wąskim 
ujęciu pozwala ograniczyć media lokalne do obszaru dzielnicy, osiedla czy 
wręcz określonego przedsiębiorstwa lub instytucji. Oferowane w nich treści, 
jak wskazuje autor, mają charakter bliski, „swojski” i są sprawdzalne. Odbiorcy 
szukają w nich dokładnie określonych treści i użytkują je w określonym celu36. 
Media lokalne przyciągają więc reklamodawców o zawężonej, lokalnej – na 
przykład w obrębie określonego centrum handlowego czy konkretnej miejsco-
wości – skali działania. W przypadku dużego skupiska handlowego klientami 
mediów lokalnych stają się także duże koncerny lub sklepy sieciowe. Ich obec-
ność w mediach przeznaczonych dla klientów konkretnego centrum handlo-
wego jest działaniem uzupełniającym w stosunku do kampanii ogólnopolskiej 
i dedykowanym dla wyodrębnionego geografi cznie odbiorcy. Media środowi-
skowe natomiast cechują się określoną specjalizacją dotyczącą zarówno poru-
szanej tematyki, jak i kodu językowego. Media te, dedykowane dla określonych 
grup zawodowych lub znawców i pasjonatów określonych dziedzin i tematyki, 
przyciągają jedynie wyspecjalizowanych i powiązanych z poruszaną w nich te-
matyką reklamodawców. 

35  Tamże, s. 30 i n.
36  S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2000, s. 143.



2 
Źródła fi nansowania nadawców 

telewizyjnych

Aktualne zasady i mechanizmy fi nansowania działalności nadawców publicz-
nych i komercyjnych w Polsce zostały określone w treści ustawy o radiofonii 
i telewizji uchwalonej 29 grudnia 1992 roku (u.r.t.). Artykuł 31 ust. 1 ustawy 
określa źródła przychodów spółek akcyjnych będących jednostkami publicz-
nej radiofonii i telewizji37. Treść powyższego artykułu wskazuje, że nadawca 
publiczny uzyskuje wpływy na swoją działalność z opłat abonamentowych 
oraz z odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, a także z kar za użytkowanie nieza-
rejestrowanych odbiorników. 

Kolejnymi źródłami są dochody z obrotu prawami do audycji, z reklam 
oraz audycji sponsorowanych. Jak wskazuje Jacek Sobczak, wyliczenie źródeł 
nie ma charakteru enumeratywnego ze względu na otwarty charakter normy 
art. 31 ust. 1 pkt 1–3 u.r.t., pozwalającej na uznanie za przychód wpływów 
pochodzących z jakichkolwiek, poza wymienionymi, zgodnych z prawem źró-
deł38. Dotacje budżetowe zostały ujęte w odrębnym ustępie omawianego arty-
kułu. Jak zaznacza Sobczak, może to wskazywać na chęć potraktowania dotacji 
z budżetu jako źródła fi nansowania o charakterze fakultatywnym, a nie obliga-
toryjnym. Tym samym, zdaniem autora, z jednej strony wskazano na wyjątko-
wy charakter dotacji, która nie musi nastąpić, z drugiej strony natomiast pod-
kreślono samodzielność spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii 
i telewizji39.Wysoka zależność pozycji fi nansowej TVP od przychodów rekla-
mowych (między innymi w wyniku niskiej ściągalności abonamentu) dawno 
przekroczyła bezpieczne granice i pozbawiła tego nadawcę autonomii progra-

37  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Kraków 2001, 
s. 391 i n. 

38  Tamże, s. 392.
39  Tamże.
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mowej, zmuszając do konkurowania z nadawcami komercyjnymi o widownię 
i przychody reklamowe, co ma znaczący wpływ na zawartość programu40.

Przyjęty w Polsce tak zwany mieszany lub łączony model fi nansowania 
nadawcy publicznego, oparty na dochodach z abonamentu oraz ze sprzedaży 
czasu reklamowego, jest preferowany przez większość krajów Europy Zachod-
niej. Jak wskazują doświadczenia polskiego nadawcy, system ten, ze względu 
na niską ściągalność abonamentu, jest zawodny i nie spełnia swojej funkcji. Jak 
między innymi wskazuje Maciej Mrozowski, zachodzi konieczność opracowa-
nia nowego systemu fi nansowania, którego kształt i zasady działania będzie 
musiała zawierać przyszła znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji. Zda-
niem autora nowy system fi nansowania telewizji publicznej powinien spełniać 
trzy zasadnicze warunki:

Po pierwsze – powinien gwarantować stabilne i dostatecznie wysokie fi -
nansowanie mediów publicznych, pozwalające im na długookresowe plano-
wanie polityki programowej. 

Po drugie – powinien utrzymywać mieszany system fi nansowania, oparty 
na kilku komplementarnych źródłach, które łącznie zapewnią mediom pub-
licznym bezpieczeństwo ekonomiczne. 

Po trzecie – głównym źródłem fi nansowania mediów publicznych powin-
ny być przychody niekomercyjne, uniezależniające działanie tych mediów od 
przymusów i dynamiki gospodarki rynkowej41. 

Mając te wymogi na względzie, jak zaznaczył Mrozowski, trzeba stwierdzić, 
że w grę wchodzi kilka źródeł fi nansowania. Z jednej strony są to tak zwane 
źródła podstawowe, czyli abonament, dochody z emisji reklam i sponsoring, 
z drugiej natomiast – to źródła dodatkowe, czyli sprzedaż usług i programów, 
subwencje ze środków publicznych, darowizny oraz jakaś forma „podatku od-
pisowego” (procent wpływów od nadawców komercyjnych) itp.42 Koncepcja 
zaproponowana przez Mrozowskiego stanowi próbę określenia partycypacji 
źródeł fi nansowania zarówno nadawców publicznych, jak i komercyjnych 
w tworzeniu oferty programowej. Jako pierwsze źródło autor wskazuje rekla-
mę, czyli jedno z podstawowych źródeł fi nansowania nadawcy publicznego, 
drugie zaś, według autora, to potrzeba wprowadzenia tak zwanego podatku 
odpisowego, wpłacanego przez nadawców komercyjnych na rzecz nadawcy 
publicznego. Potrzebę wprowadzenia takiego funduszu proponuje także Ma-
riusz Walter – prezes TVN. Podkreśla on jednak, że byłaby to opłata, którą 

40  Tamże.
41  M. Mrozowski, wystąpienie podczas konferencji „Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena 

i perspektywy”, Warszawa, 28–31 października 2003 roku. J. Adamowski (red.), Rynek audiowi-
zualny w Polsce. Ocena i perspektywy, Ministerstwo Kultury – Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 19 i n.

42  Tamże.
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uiszczaliby nadawcy komercyjni jako rekompensatę za wycofanie się nadawcy 
publicznego z rynku reklamowego.

Debata na temat przyszłości i kształtu rynku reklamowego w Polsce oraz 
miejsca, jakie będą na nim zajmować poszczególni nadawcy telewizyjni, od-
była się podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury, 
dotyczącej przyszłości rynku audiowizualnego w Polsce. Odbywała się ona 
w dniach 28–31 października 2003 roku w Warszawie. Prezes TVN Mariusz 
Walter zaproponował wówczas, aby w przyszłości doprowadzić do całkowitego 
uwolnienia telewizji publicznej od reklam, co miałoby nastąpić może już jutro, 
może za rok, a może dopiero za dwa lata. Należy, jego zdaniem, uwolnić tele-
wizję publiczną od zadań komercyjnych. Przez zadania komercyjne rozumie 
on prosty udział w rynku reklam. 

Kiedyś zaproponowaliśmy [stwierdził Mariusz Walter] by obciążyć stację telewizyjną 
quasi-podatkiem, znaleźć formułę na dofi nansowywanie telewizji publicznej do pozio-
mu, który pozwoli być jej najlepszą na rynku. Dziś rozumiem, że jest to budżet rzędu 
1  mld, 1 mld 500 lub 1 mld 600 tys. zł. Mówię zatem tak: telewizja publiczna musi 
mieć 1 mld 600 tys zł, żeby mogła tworzyć najlepszy program. Nadawcy komercyjni 
podniosą radykalnie ceny reklam, co zapewne wyeliminuje nadawcę publicznego z gry 
cenowej na rynku reklam. W zamian nadawcy komercyjni przekażą na Skarb Państwa 
takie pieniądze dla TVP, by ta mogła sprawować najlepiej skonstruowany profi l pro-
gramowy, przeznaczony dla naszych dzieci i tych, którzy będą mieli ambicję oglądać 
coś ciekawszego niż Big Brother. Chodzi, bowiem o to, aby telewizja publiczna była 
jakościowym sztandarem i wzorcem wartości. Tu natomiast słyszę z ust ekspertów, że 
rozważana jest wersja aż czterech źródeł fi nansowania: abonament, częściowo reklama, 
sponsoring i inne przychody. Nie tak brzmiała propozycja nadawców komercyjnych43. 

Odpowiedzią na przedstawiony postulat była wypowiedź ówczesnego pre-
zesa TVP S.A. Roberta Kwiatkowskiego, który zaproponował własny pogląd 
na przedłożoną ofertę nadawców komercyjnych: 

Telewizja publiczna, zgodnie z propozycją, miałaby rezygnować z nadawania reklam 
w jednym z programów [tu prawdopodobnie może chodzić o TVP2]. Równocześnie 
dochodzi do zwiększenia ściągalności abonamentu. Telewizja publiczna otrzymuje 
również od nadawców prywatnych część pieniędzy, która potrzebna jest do zrekom-
pensowania ubytków w budżecie telewizji publicznej po wycofaniu się jej z rynku 
reklamowego wynoszącym ok. 1 mld 600 mln zł. Tym samym równowartość sumy 
„pozostawionej” przez TVP na rynku nadawcy komercyjni mogliby podzielić między 
siebie, w taki sposób, żeby ich kondycja fi nansowa była lepsza. Można i tak. Nie powie-
działbym, że jest to szczególnie hojna oferta, choć, oczywiście, lepsze to niż oferta taka, 
żeby telewizja publiczna w ogóle się reklamami nie zajmowała44. 

43  M. Walter, wystąpienie podczas konferencji„ Rynek audiowizualny…”, J. Adamowski 
(red.), Rynek audiowizualny…, s. 67.

44  R. Kwiatkowski, wystąpienie podczas konferencji „Rynek audiowizualny…”, tamże, s. 80.
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Precyzując swoją propozycję, Walter wskazał, że

[…] opiera się ona na następujących założeniach: Jeżeli telewizja publiczna twierdzi, że 
musi brać udział równolegle w zmaganiach rynku komercyjnego i spełniać misje, to my, 
jako nadawca komercyjny, mówimy tak: oznacza to, że walczycie o pieniądze, bowiem 
zasoby budżetowe nie starczają wam na taki rozwój, jaki planujecie. Telewizja publiczna 
odpowiada, że budżety, które oparte są na dwóch źródłach fi nansowania, z których jeden 
to reklamy, zapewniają nieograniczone możliwości rozwoju. Odpowiedź nasza jest taka, 
że TVP nie powinna rozwijać się w sposób nieograniczony. Przez blisko 50 lat zdobyła 
ogromny potencjał materialny. Jest teraz najstarszą i najtrwalszą, i najbogatszą organi-
zacją telewizyjną w Polsce. Powinna zatem zadbać, aby to, co robi, było na najwyższym 
poziomie. Jeśli potrzebuje na to dodatkowych pieniędzy niż te, które zbiera z abona-
mentu, rynek prywatny jest w stanie samoopodatkować się, z wyraźnym wskazaniem 
celu tych podatkowych efektów fi nansowych: a mianowicie, że będą one, w dużej części, 
uzupełniały budżet telewizji publicznej po to, by nie musiała się ścigać z nami na rynku 
reklam. Kiedy TVP ze swoimi trzema kanałami nie będzie uczestnikiem gry na rynku 
komercyjnym, nadawcy komercyjni poradzą sobie z wyasygnowaniem kwoty na taki po-
datek, choćby poprzez dodatkowe przychody wynikające z podniesienia cen na rynku 
reklam. Jednym słowem: stacje komercyjne opodatkowują się na rzecz telewizji publicz-
nej, a ta rezygnuje z nadawania reklam. Ile miałaby ta kwota wynosić? Na dzień dzisiejszy 
trudno powiedzieć. Trzeba skonstruować taką kwotę: największy dotychczasowy budżet 
w historii (myślę tu o ostatnich latach). Rokrocznie przemnażać tę kwotę przez właściwe 
wskaźniki, żeby nie była to suma uszczuplana na przykład infl acją, co w ostateczności 
spowodowałoby wpływanie do budżetu TVP takiej kwoty. Nikt jednak nie chce na ten 
temat rozmawiać. Dlaczego telewizja publiczna nie chce się pozbyć reklam?45

Dyskusja dotycząca dostępu bądź też ewentualnego ograniczenia nadawcy 
publicznego do źródła fi nansowania, jakim są dochody z rynku reklam, jest 
pochodną uwarunkowań występujących na rynku mediów. Nadawcy komer-
cyjni w Polsce, w przeciwieństwie do nadawcy publicznego, nie mają bowiem 
ustawowo określonych źródeł fi nansowania. Ustawodawca ustanowił w art. 36 
ust. 1 pkt 2, że w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się między inny-
mi możliwość dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i po-
tencjalne koszty fi nansowania programu. Zdaniem Sobczaka dokonana przez 
wnioskodawcę ocena możliwości zrealizowania koniecznych inwestycji oraz 
proponowanych kosztów fi nansowania programów powinny zostać przepro-
wadzone na podstawie ścisłych danych dotyczących stanu majątkowego wnio-
skodawcy. Ocena ta, jak wskazuje autor – wybitny specjalista w zakresie prawa 
mediów – powinna znaleźć uzasadnienie nie tylko w deklaracjach, ale przede 
wszystkim, w dokumentach fi nansowych i bankowych: wyciągach z kont ban-
kowych, informacjach o stanie aktywów i pasywów wnioskodawcy, umowach 
kredytowych, gwarancjach kredytowych, wyciągach z ksiąg wieczystych itd.46 

45  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez M. Waltera 23 listopada 2004 roku.
46  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 429 i n. 
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Do wniosku koncesyjnego powinny zostać dołączone udokumentowane in-
formacje o posiadanej i planowanej przez wnioskodawcę bazie produkcyjnej 
i postprodukcyjnej w zakresie objętym wnioskiem, w końcu zaś informacje 
o możliwościach kadrowych i produkcyjnych tworzenia programu, posiada-
nych prawach do audycji telewizyjnych, umowach o produkcję i koprodukcję 
audycji47. 

Kwestia źródeł fi nansowania działalności przez stacje telewizyjne w Polsce 
została rozwiązana przez ustawodawcę w sposób wskazujący na uprzywilejo-
waną pozycję nadawcy publicznego względem stacji komercyjnych. Nadawca 
komercyjny przez obowiązek dostarczenia informacji o źródłach fi nansowa-
nia swojej działalności, zarówno programowej, jak i strukturalnej, obarczony 
został obowiązkiem zapewnienia odpowiednich środków we własnym zakre-
sie. W przypadku nadawcy publicznego po części obowiązek ten został prze-
jęty przez państwo. Po pierwsze, przez konieczność zapewnienia sprawnego 
i efektywnego systemu ściągania abonamentu. Wydaje się, iż nieuregulowana 
dotychczas kwestia niskiej ściągalności abonamentu może się doczekać roz-
wiązania na początku 2015 roku. Obowiązujący obecnie abonament rtv, uza-
leżniony od liczby zarejestrowanych odbiorników, zostanie zastąpiony „opłatą 
audiowizualną”, która zakłada, że każde gospodarstwo będzie płacić za możli-
wość odbioru programu mediów publicznych, niezależnie od liczby i rodzaju 
posiadanych odbiorników48. Po drugie, przez fi nansowanie działalności te-
lewizji publicznej z dotacji budżetowych. Zasadność takiej strategii znajduje 
swoje odbicie w nałożeniu w art. 21 u.r.t. na nadawcę publicznego zadań, które 
powinien wypełniać, jak również w posiadaniu przez niego pewnych zobowią-
zań programowych, na których realizację otrzymuje właśnie środki z wpły-
wów abonamentowych lub dotacji budżetowych. Nadawca komercyjny nato-
miast nie musi ponosić takich zobowiązań, a jego wysiłek skierowany jest na 
maksymalizację audytorium, co przekłada się na wyższe dochody reklamowe. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że osiąganie zysku jest głównym i podstawo-
wym celem funkcjonowania nadawcy komercyjnego. W przypadku nadawcy 
publicznego dobre wyniki fi nansowe są kolejnym, obok zadań misyjnych, ce-
lem, który nadawca powinien realizować. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku wprowadzono w Polsce wiele nowo-
czesnych metod zarządzania, zwłaszcza fi nansowego, które już wówczas były 
standardem zarządzania w fi rmach zachodnich. Chodzi tu głównie o budże-
towanie kosztów programów i produkcji, rachunek kosztów i benchmarking 
(analiza porównawcza kosztów, metod oraz procesów produkcyjnych i admi-
nistracyjnych między antenami czy z partnerami zewnętrznymi). Dodać tu 

47  Tamże, s. 435.
48  Prezes TVP: Opłata audiowizualna powinna wynieść 20 złotych miesięcznie, www.wirtu-

alnemedia.pl.
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również należy sprawozdawczość fi nansową, kontrolę budżetową wydatków 
produkcyjnych, wewnętrzny rachunek kosztów w budżecie zdecentralizowa-
nym, ewidencję zobowiązań, pomiar produktywności (określanie kosztów 
programu w przeliczeniu na jedną godzinę antenową) itd. 

Na dużą skalę wprowadzono również outsourcing, obejmując nim – oprócz 
takich usług, jak sprzątanie czy ochrona – produkcję i procesy postprodukcyj-
ne, zakupy, szkolenie wewnętrzne, łączność wewnętrzną i wewnętrzne pub-
likacje, organizację podróży, technologię informacyjną, obsługę archiwum, 
zarządzanie wyposażeniem i wiele innych49. W latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku w obrębie zarządzania stacjami telewizyjnymi największe zmiany 
dotyczyły planowania programu i organizacji produkcji. Proces ten jest okre-
ślany w literaturze w zakresie teorii zarządzania i praktyki mianem restruk-
turyzacji w obrębie mediów50. W rzeczywistości chodzi tu o wprowadzenie 
w obręb organizacji nadawczej zasad wolnego rynku, co niekiedy określa się 
jako „budowę giełdy w katedrze”, a co, w praktyce, oznacza złamanie dotych-
czasowego „monopolu” producentów wewnętrznych51.

Czym, w tym przypadku, jest rynek wewnętrzny? Jest systemem ekono-
micznym, który reguluje obszar produkcji programowej. W zasadzie oznacza 
to, że przez wprowadzanie prawa wyboru i możliwości wymiany producenta 
wewnętrznego na zewnętrznego zaczyna funkcjonować prawo konkurencji 
lub – inaczej określając – prawo kija i marchewki skłaniające wszystkich udzia-
łowców na rynku produkcji medialnej do zachowań rynkowych. Najważniej-
szym elementem rynku wewnętrznego staje się możliwość zakupów produkcji 
zewnętrznej. Stąd projektowane zmiany struktury zmierzają w zasadzie, mimo 
różnic w przyjmowanych wariantach, do oddzielenia procesu planowania pro-
gramu (zamawiania produkcji) od procesu tworzenia programu oraz od struk-
tury gospodarowania zasobami technicznymi i technologicznymi, a następnie 
do zintegrowania tych trzech procesów na poziomie relacji kontraktowych 
o charakterze handlowym52.

Wielu nadawców wprowadza system rozliczeń wewnętrznych, które po-
zwalają precyzyjnie policzyć przychody, zyski i koszty produkcji medialnej. 
Jeżeli nie idą za tym zmiany relacji między poszczególnymi komórkami orga-
nizacyjnymi na handlowe i jeżeli dalej anteny są uzależnione od wewnętrznych 
producentów, wspomniane rozliczenia stają się bardziej audytem niż mechani-
zmem wzmacniającym orientację rynkową w obrębie organizacji. 

49  S. Jędrzejewski, Przetrwanie czy rozwój. Zarządzanie i fi nansowanie nadawców publicz-
nych w warunkach konkurencji rynkowej, w: S. Jędrzejewski (red.), Globalizacja mediów elektro-
nicznych a rynki narodowe i lokalne, Telewizja Polska S.A. – Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2000, s. 61 (materiały z sesji naukowej, Kraków, 24–25 lutego 2000 r.).

50  Tamże.
51  Tamże.
52  Tamże.



232 Źródła fi nansowania nadawców telewizyjnych  

Ustanowienie wolnego rynku w obrębie sektora mediów wymaga, jak się 
wydaje, co najmniej trzech mechanizmów operacyjnych:

1) przejrzystości granic kompetencyjnych między komórkami,
2) zorganizowania komórek producenckich i dostawców wewnętrznych 

w tzw. result-unit (jednostki o określonych z góry, mierzalnych celach 
działania, z zakresem odpowiedzialności, mechanizmami kontroli itd.),

3) wprowadzenia regulacji dotyczących zakupów oraz sprzedaży dóbr i usług, 
zawierających zasady kształtowania cen, reguły uczciwej konkurencji, za-
sady zastępowania producenta wewnętrznego zewnętrznym itd.53

Najbardziej ogólne wnioski, jakie można wysnuć z zakończonych sukce-
sem przykładów zmian w organizacjach medialnych, są następujące:

a) proces zmian ma kilka kolejnych etapów wymagających dłuższego czasu,
b) żadnego etapu nie da się pominąć,
c) jakikolwiek błąd, popełniony na którymkolwiek etapie, mści się na 

następnych54.
W przypadku telewizji publicznej rozwiązaniem, a jednocześnie sposobem 

na uzyskanie przejrzystości i efektywności ekonomicznej, miał się okazać „sy-
stem producencki”.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) – główny regulator rynku 
mediów elektronicznych w naszym kraju – zobowiązała Zarząd TVP, by od 
1 stycznia 1995 roku obligatoryjnie 10% czasu emisji przeznaczyć na programy 
zamawiane u niezależnych producentów z zewnątrz. W sprawozdaniu KRRiT 
za 1995 rok znalazło się wówczas stwierdzenie:

[…] ważnym elementem rynku audiowizualnego są niezależni producenci. Ustawa 
o radiofonii i telewizji nakazuje nadawcom przeznaczyć co najmniej 10% rocznego cza-
su nadawania na audycje przez nich wytworzone. Rozwój tego sektora zwiększa ilość 
propozycji i pomysłów, po które mogą sięgać nadawcy, oraz sprzyja wzrostowi prze-
mysłu audiowizualnego w ogóle. Stwarzając również coraz więcej miejsc pracy, w tym 
dla osób, które wraz z restrukturyzacją telewizji publicznej będą musiały z niej odejść. 
Wspierany zostanie tym samym rozwój telewizji komercyjnej (naziemnej i kablowej), 
niezainteresowanej nadmiernym rozwojem własnej bazy produkcyjnej. Ułatwia to 
również wprowadzenie systemu producenckiego w telewizji publicznej, a tym samym 
wprowadzenie w niej rachunku ekonomicznego oraz konkurencji dla jej personelu. 
Rozwiązanie to będzie stanowić z czasem jedną z sił napędowych współpracy i integra-
cji z europejskim przemysłem audiowizualnym55.

53  Tamże, s. 62.
54  Tamże, s. 63.
55  Sprawozdanie KRRiT za 1995 rok, www.krrit.gov.pl.





3 
Publiczny i komercyjny nadawca 

telewizyjny w Polsce

W Polsce do roku 1989 funkcjonował model mediów państwowych, który cha-
rakteryzował się ścisłym podporządkowaniem mediów instytucjom politycz-
nym oraz instytucjonalnej cenzurze. 

Stosując typologię stosunków komunikacyjnych zaproponowaną przez 
Denisa McQuaila56, dominującym w tym okresie modelem relacji między 
mediami i odbiorcami był model dowódczy. Odbiorcy, poza grupami naj-
bardziej zaangażowanych i tym samym zdeterminowanych w poszukiwaniu 
niezbędnej informacji, byli uzależnieni wyłącznie od ofi cjalnych mediów, po-
zostających pod ścisłą, choć w miarę upływu lat „liberalizującą się”, kontrolą 
instytucji systemu politycznego. Podstawową funkcją mediów w owym czasie 
była funkcja propagandowa, a ściślej ideologiczno-wychowawcza. Jak pisał 
Stanisław Kuśmierski:

[…] w praktycznym działaniu ideologiczno-wychowawcza funkcja propagandy ozna-
cza, że działalność propagandowa przejawia się zarówno w postaci dobrowolnej per-
swazji, jak i walce ideologicznej. Upowszechniając ideologię, propaganda wnosi ją 
w system potocznego myślenia ludzi, umożliwiając jej przenikanie w życie społeczne, 
organizuje i ukierunkowuje sposób widzenia ludzi na rzeczywistość społeczno-poli-
tyczną, pozwala dostrzegać odmienność interesów społecznych57. 

Celem nadrzędnym w procesie ustawodawczym po 1989 roku, określają-
cym nowy system funkcjonowania mediów, była zmiana pozycji ustrojowej 
publicznej radiofonii i telewizji oraz uniezależnienie jej polityczne i organiza-
cyjne od organów administracji rządowej.

56  D. McQuail, Mass Comunication Th eory. AnIntroduction, Sage, London 1991, s. 32–33, 
za: D. Piontek, Media polityczne w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 2, Warszawa, s. 40. 

57  S. Kuśmierski, Teoretyczne problemy propagandy i opinii publicznej, PWN, Warszawa 
1980, s. 104, za: D. Piontek, Media polityczne…
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Punktem wyjścia i zarazem początkiem tego procesu był stan de facto mono-
polistycznej pozycji, jaką zajmował na rynku nadawca publiczny58. Podobne 
mechanizmy tworzenia i przekształcania się systemu mediów audiowizualnych 
zachodziły w większości krajów byłego tak zwanego bloku wschodniego. 

Jak wynika z rekomendacji Rady Europy, podstawowym problemem, przed 
jakim stanęły nowe demokracje w Europie Środkowej i Wschodniej, było 
stworzenie takiego systemu audiowizualnego, który zastąpiłby dotychczaso-
wy – scentralizowany i kontrolujący politycznie media. Jak jednak stwierdzo-
no w dokumencie, alternatywą nie mogła być niekontrolowana prywatyzacja 
i pełna liberalizacja, które w rezultacie doprowadziłyby do rujnującej konku-
rencji o szczególne uprawnienia lub nawet monopolu. Zdaniem autorów do-
kumentu próżnia prawna pozostawiona przez upadek systemów totalitarnych 
powinna zostać pilnie wypełniona przez stworzenie publicznego radia i telewi-
zji, pluralizm, niezależność oraz równowagę59. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
w Polsce rozpoczął się proces transformacji polityczno-gospodarczej, społecz-
nej, a przede wszystkim ustrojowej. W dziedzinie ekonomii przejawiał się on 
odejściem od systemu nakazowo-rozdzielczego, w polityce upadkiem systemu 
totalitarnego z kierowniczą rolą partii na czele, a w społeczeństwie przejściem 
od porządku monocentrycznego w kierunku systemu demokratycznego. 
W konsekwencji tych zmian dokonywała się również transformacja systemu 
medialnego. Państwowe środki masowego przekazu, podporządkowane ów-
czesnej władzy i służące propagowaniu wizerunku systemu oraz rządzących 
elit politycznych, zostały stopniowo wyparte przez wchodzących na rynek 
mediów nowych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz wydawców praso-
wych funkcjonujących według zasad wolnego rynku i konkurencji. W ujęciu 
ekonomii politycznej, odwołującej się do procesu komunikowania masowego, 
za Tadeuszem Kowalskim można stwierdzić, że z komercjalizacją mamy do 
czynienia wówczas, gdy regulacja oparta na specyfi cznym rozumieniu interesu 
publicznego, usług i dóbr publicznych oraz związanych z nimi standardach 
jest zastępowana lub ustępuje miejsca regulacji rynkowej i wytwarzanym przez 
nią wzorcom. Zjawisko komercjalizacji, jak twierdzi autor, może dotyczyć za-
równo sektora prywatnego, jak i publicznego lub państwowego60. W obszarze 

58  Monopol to taki rynek, na którym w roli sprzedawcy występuje tylko jedno przedsię-
biorstwo. Warto jednak zaznaczyć, że czyste monopole są zjawiskiem bardzo rzadkim (ocenia 
się, że mniej niż 3% amerykańskiego produktu narodowego brutto, czyli wyrażonej w dolarach 
wartości wszystkich dóbr i usług, jest wytwarzane na zmonopolizowanych rynkach). Monopol 
defi niujemy też jako taki rynek, na którym pojedyncze przedsiębiorstwo kontroluje co najmniej 
90% rynku. 

59  Rekomendacja 1147 (1991) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat 
parlamentarnej odpowiedzialności za demokratyczne reformy w radiu i telewizji. Przyjęta 
22.04.1991 roku podczas 43. Sesji Zwyczajnej, pkt 5.

60  T. Kowalski, Ekonomia polityczna obecności kapitału zagranicznego w Polsce, „Studia 
Medioznawcze” 2002, nr 5, Warszawa, s. 19 i n.
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komunikowania masowego komercjalizacja oznacza zwiększenie nacisku na 
osiąganie wysokiej pozycji na rynku, na wypracowanie zysku oraz należytej 
stopy zwrotu w aktywach. Można założyć, że te same zasady dotyczą obecnie 
również instytucji państwowych. 

W przypadku stacji telewizyjnych komercjalizacja oznacza tendencję do 
osiągania jak największego audytorium, pozyskiwania wysokich przychodów 
z reklamy oraz wytwarzania takich form i treści programowych, które sprzyjają 
osiąganiu tych celów i, tym samym, generowaniu przychodów61. Dla będących 
własnością prywatną podmiotów medialnych komercjalizacja jest procesem 
naturalnym. Rynek jest jedynym miejscem i sposobem pozyskiwania przy-
chodów, a motywacje działania właścicieli mają przede wszystkim charakter 
ekonomiczny. Dla sektora publicznego, jak pisze Tadeusz Kowalski, w dłuż-
szym okresie komercjalizacja jest wstępem do prywatyzacji62. Może być rów-
nież formą walki o miejsce i pozycję na rynku medialnym. Za Dorotą Piontek, 
należy wskazać, że proces komercjalizacji na rynku mediów audiowizualnych 
rozpoczął się już w latach siedemdziesiątych minionego wieku. Jak wskazuje 
autorka, komercjalizacja sama w sobie sprzyja podejmowaniu działań o ni-
skim stopniu ryzyka, przeznaczonych na masowy rynek, co w rezultacie może 
prowadzić do uniformizacji przekazów powstających według sprawdzonych 
standardów i niosących uniwersalne treści63. 

Osobnego omówienia wymaga również kwestia defi nicji nadawcy komer-
cyjnego.

W komunikowaniu masowym nadawcą jest zazwyczaj pewna zbiorowość, 
działająca w sposób zorganizowany i mająca status instytucji. W opracowa-
niach teoretycznych instytucje te określa się zbiorczym terminem „instytucje 
nadawcze” – określenie to obejmuje zarówno nadawców radiowych i telewizyj-
nych, jak i wydawców prasowych, dystrybutorów nagrań wideofonicznych oraz 
gier komputerowych64. Przez termin „telewizja komercyjna”, a ściślej „nadawca 
komercyjny”, rozumie się natomiast stację telewizyjną, utrzymującą się głów-
nie z przychodów pochodzących z reklam – bloki reklamowe emitowane na 
antenie co kilkanaście minut przyczyniają się tym samym do fragmentaryzacji 
przekazu. Cechą odróżniającą nadawcę komercyjnego od telewizji płatnej jest – 
przynajmniej pozorna – zasada, według której nadawca komercyjny nie pobiera 

61  Tamże. 
62  Tamże. 
63  D. Piontek, Nowe media a rozumienie komunikowania masowego, w: Media i polityka, 

s. 131.
64  M. Mrozowski, Media masowe. władza, rozrywka i biznes, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-

-JR, Warszawa 2001, s. 46.



28 Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce...

od widzów opłat za odbiór jego programu65. Finansowanie stacji komercyjnych 
i emisji poszczególnych programów jest rozwiązywane na wiele sposobów66.

Maciej Mrozowski przedstawił w 2001 roku typologię nadawców, w któ-
rej jako kryterium przyjął formę własności. Obok własności państwowej oraz 
własności organizacji społecznych wyodrębnił własność prywatną, w przypad-
ku której właścicielem jest osoba fi zyczna, grupa osób fi zycznych lub prywatne 
przedsiębiorstwo (koncern, holding, grupa kapitałowa)67. W myśl tej typologii 
Mrozowski defi niuje media komercyjne jako:

[…] tego typu instytucje nadawcze, które są z reguły prywatnymi przedsiębiorstwami, 
którymi zarządzają właściciele bądź zatrudniani przez nich menedżerowie. Celem i ra-
cją ich istnienia jest pomnażanie zysków, natomiast sposobem ich pomnażania – po-
lityka repertuarowa nastawiona na rozrywkę, przyciągająca wielkie rzesze odbiorców 
i zapewniająca wielkie zyski ze sprzedaży powierzchni reklamowych68.

Z logiki tej wynika, że zasadą regulacji działania jest tu podporządkowanie 
się ekonomicznym prawom rynku, to znaczy oferowanie atrakcyjnego produk-
tu (przekazu) przy ciągłej trosce o minimalizowanie kosztów jego pozyskania 
(produkcji lub zakupu). Instytucjonalizacja komercyjna stanowi dominującą 
formę regulacji komunikowania masowego w warunkach gospodarki rynko-
wej, obejmując wszystkie sektory mediów masowych69. Mrozowski twierdzi, 
że typologia nadawców dokonana według kryterium własności jest jednak 
pewnym uproszczeniem. Podstawą typologii nadawców musi bowiem być, 
zdaniem autora, „cały mechanizm regulujący sposób działania instytucji na-
dawczej, czyli specyfi czny dla danego typu nadawców układ środków kontroli 

65  Powszechna opinia o bezpłatnym dostępie do oferty telewizji komercyjnej wydaje się 
nieprawdziwa. Widz, a jednocześnie konsument, uiszcza opłatę w sposób pośredni – nabywając 
towary reklamowane na antenie i płacąc za nie, uiszcza on cenę podniesioną o koszty produ-
centa poniesione na kampanię reklamową, a tym samym na zakup czasu antenowego. Podobną 
opinię przedstawił P.A. Bruck. Twierdzi on bowiem, że skoro widz nie musi bezpośrednio płacić 
za to, co może odbierać z eteru, to program ten otrzymuje za darmo. Radio i telewizja komer-
cyjna wiele ze swej atrakcyjności zawdzięcza właśnie owemu przekonaniu ludzi, że otrzymują 
usługę bezpłatną. W istocie natomiast koszty takiej telewizji ponoszą zarówno oglądający, jak 
i nieoglądający. Płacą oni pośrednio, gdyż – jak wskazuje autor – nakłady poniesione na reklamę 
radiową i telewizyjną są doliczane do ceny towarów. Za: P.A. Bruck, Bye, bye Wajda…, s. 135. 
Z poglądem tym polemizuje T. Goban-Klas, zauważając, że rzeczywiste koszty ponoszone na 
promocję nie zwiększają znacząco jednostkowych cen reklamowanych produktów, gdyż dzięki 
masowej produkcji cena ta jest znacznie niższa (na podstawie fragmentu wywiadu udzielonego 
autorce przez T. Gobana-Klasa).

66  J. Skrzypczak (red.), Media. Aktualizacje encyklopedyczne, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 
1998, s. 263.

67  M. Mrozowski, Media masowe…, s. 47.
68  Tamże.
69  Tamże.
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wynikający w znacznym stopniu z formy własności oraz uwarunkowany przez 
różnorakie czynniki zewnętrzne”70. Można zatem, za Mrozowskim, wyróżnić 
trojakiego rodzaju środki kontroli instytucji nadawczych.

Przede wszystkim polityczno-osobowe, które określają, kto i jak wytycza 
kierunki polityki komunikacyjnej, to znaczy wskazuje adresata i profi l tema-
tyczny nadawanych przekazów oraz kryteria oceny realizacji zamierzonych 
celów. Środki te umożliwiają obsadzenie kierowniczych stanowisk w instytucji 
nadawczej osobami lojalnymi, kierującymi się wskazaniami dysponenta.

Następnie prawnoproceduralne, które określają status prawny nadawcy, 
w tym głównie możliwość wpływu na jego działanie organów władzy pań-
stwowej lub samorządowej, organizacji politycznych, gospodarczych lub spo-
łecznych czy też poszczególnych jednostek. Środki te wskazują także, za po-
mocą jakich procedur powyższe podmioty mogą skutecznie realizować swoje 
uprawnienia wobec nadawcy.

Jako ostatnie Mrozowski wymienia środki ekonomiczne, które określają 
sposób fi nansowania działalności nadawczej, dysponowanie wpłatami z dys-
trybucji przekazów i sprzedaży usług reklamowych, a także różne obciążenia 
i opłaty z tytułu prowadzonej działalności, jak również możliwość uzyskania 
subwencji z innych źródeł czy funduszy71.

Ze względu na charakter oraz cel, który przyświeca działalności stacji ko-
mercyjnych, należy zakwalifi kować je do grupy nadawców, których funkcjo-
nowanie oparte jest w głównej mierze na ekonomicznych środkach kontroli. 
Nie sposób jednak pominąć faktu, że zarówno czynniki polityczno-osobowe, 
jak i prawnoproceduralne w znacznym stopniu wpływają na ich funkcjonowa-
nie. Jak zauważył Mrozowski: 

[…] kwintesencją wiary w magiczną niemal moc wolnego rynku w sferze komuniko-
wania masowego jest przekonanie, że taki rynek gwarantuje niezależność mediów od 
kontroli politycznej ze strony państwa […]. Przekonanie, iż niezależność od państwa 
jest równoznaczna z polityczną niezależnością mediów, całkowicie ignoruje możliwość 
podporządkowanie mediów interesom i sympatiom politycznym ich właścicieli czy re-
klamodawców72.

W polskim ustawodawstwie nie funkcjonuje terminem „sektor komer-
cyjny” czy „nadawca komercyjny”. Ustawodawca, odnosząc się do innych niż 
publiczne jednostki radiofonii i telewizji, używa z reguły omówień – nie na-
zywając tych jednostek wprost, na przykład nadawcą niepublicznym. W po-
stulatach Komisji ds. Reformy Radiofonii i Telewizji uznano jedynie w 1991 
roku, że sektor komercyjny powinien być złożony ze stacji prywatnych fi nan-

70  Tamże.
71  Tamże, s. 226.
72  Tamże, s. 158.
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sowanych z reklamy i podporządkowujących swoją działalność programo-
wą zasadzie maksymalizacji zysku73. Zysk został wskazany jako główny, lub 
wręcz wyłączny, cel działania nadawców komercyjnych. Pozostałe elementy 
mechanizmu regulacji mają za zadanie zapewnienie właścicielom mediów 
komercyjnych maksymalnego dostosowania sposobu działania do wymogów 
konkurencji rynkowej, a także swobodne dysponowanie zyskami.

Takie zasady funkcjonowania nie wykluczają jednak zewnętrznej kontroli 
nadawcy komercyjnego przez odpowiednie organy władzy. Ograniczają one 
jednak tę kontrolę do przestrzegania ogólnych, wynikających z ustawy bądź 
koncesji, standardów programowych i wywiązywania się nadawcy z zobowią-
zań podatkowych74.

3.1. Geneza powstania TVP S.A.75

Powstanie formalnej struktury prawnej radia i telewizji w Polsce zosta-
ło zapoczątkowane uchwałą spółki akcyjnej Siła i Światło z lipca 1923 roku 

73  Na podstawie: M. Romanowski, Wolność słowa w mediach elektronicznych, Ofi cyna Wy-
dawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2003, s. 224.

74  Tamże, s. 228.
75  Spółka akcyjna należy do kategorii spółek kapitałowych, stanowiących, w odróżnieniu od 

spółek osobowych, połączenie kapitałów, a nie osób. Ryzyko gospodarcze związane z działalnoś-
cią spółki jest zatem zlokalizowane w niej samej, a jej wspólnicy ponoszą w tym zakresie jedynie 
ryzyko ograniczone do wkładów, jakie wnieśli do spółki. Spółka akcyjna może zostać utworzona 
w każdym celu prawnie dopuszczalnym, ale jej utworzenie niekoniecznie musi się wiązać z osiąg-
nięciem celu gospodarczego. Może być zawiązana przez jedną albo więcej osób, przy czym wy-
łącznym wspólnikiem nie może być inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią. Obecnie podstawą prawną istnienia i działalności spółek kapitałowych jest Ustawa Kodeks 
spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. Spółek kapitałowych dotyczą przepisy: art. 1–7 
(przepisy wspólne), art. 11–21 (przepisy wspólne dla spółek kapitałowych) i odpowiednio art. 
151–300 (dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz art. 301–490 (dotyczące 
spółki akcyjnej). Regulację odnośnie do łączenia się, przekształcania i podziałów spółek zawiera 
tytuł IV przywołanej ustawy. Spółki kapitałowe z chwilą wpisu do rejestru (Krajowego Rejestru 
Sądowego) uzyskują osobowość prawną i od tej chwili stają się odrębnym od osób je tworzących 
podmiotem praw i obowiązków. Spółka akcyjna jest jedyną właściwą formą prawną dla spółek, 
które mają obejmować większą liczbę wspólników. Stąd przepisy jej dotyczące przewidują mecha-
nizmy prawne pozwalające na odebranie oświadczeń woli od bardzo wielu osób, które chcą się 
stać wspólnikami (na przykład jak dzieje się to przy publicznej subskrypcji akcji; charakteryzuje 
ją także sformalizowane postępowanie związane z wyceną wkładów niepieniężnych, zarówno na 
etapie jej tworzenia, jak i funkcjonowania). Oprac. na podst.: Ustawa Kodeks spółek handlowych 
z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Pra-
wo spółek, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999; S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, 
Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, C.H. Beck, wyd. 2, Warszawa 1997; K. Kruczalak, Zarys prawa 
handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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o współtworzeniu spółki pod nazwą Polskie Radio. Została ona powołana 
do życia 5 lutego 1924 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Dnia 17  czerwca 1926 roku z dotychczasowej formy prawnej Polskie Radio 
przekształciło się w fi rmę Polskie Radio Spółka Akcyjna i zostało wpisane 
do rejestru handlowego w Warszawie76. Do realizacji zadań programowych 
oraz fi nansowo-ekonomicznych i inwestycyjnych Polskie Radio przystąpi-
ło w 1925 roku, pod dyrekcją Zygmunta Chamca, jako „prywatno-rządowa” 
spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 1 mln 250 tys. zł, podzielonym na 
akcje wartości 100 zł każda. Skarb Państwa pozostał właścicielem 40% akcji. 
Oceniając prawny status spółki, znany publicysta okresu przedwojennego Sta-
nisław Odyniec nazwał ją „prywatno-rządową spółką akcyjną” i stwierdził, że 
„radiofonia polska jest przedmiotem monopolu państwowego”77. Po 1944 roku 
i wprowadzeniu po II wojnie światowej ustroju socjalistycznego w Polsce Pol-
skie Radio stało się instytucją państwową w pełni podporządkowaną władzom 
państwowym i politycznym, działającą pod kontrolą cenzury oraz poddaną 
wskazaniom aparatu centralnego Polskiej Partii Robotniczej, a po 1948 roku 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Podstawę prawną do utworzenia Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie 
Radio” stanowił dekret PKWN z 22 listopada 1944 roku78. Formalny nadzór 
nad działalnością radia, zwłaszcza programową, sprawował włączony w struk-
turę organizacyjną PKWN (dekretem z dnia 7 września 1944 roku) Resort In-
formacji i Propagandy. W zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwo 
podlegało Resortowi Gospodarki Narodowej i Finansów, a w sprawach tech-
nicznych – Resortowi Komunikacji Poczty i Telegrafów. W 1949 roku ustawą 
z 4 lutego zlikwidowano Państwowe Przedsiębiorstwo „Polskie Radio”, tworząc 
w jego miejsce Centralny Urząd Radiofonii79. Urząd przejął niektóre kompe-
tencje zlikwidowanego Resortu Informacji i Propagandy oraz najważniejsze 
funkcje dotychczasowego przedsiębiorstwa. Podlegał bezpośrednio prezesowi 
Rady Ministrów, a środki na fi nansowanie jego działalności zapewniał budżet 
państwa80. Dwa lata po zlikwidowaniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Pol-
skie Radio” i utworzeniu Centralnego Urzędu Radiofonii powstał w 1951 roku 
Komitet ds. Radiofonii „Polskie Radio”. Powstał on na mocy dekretu z 2 sierp-
nia 1951 roku81. Dekret ten uchylił zarówno dekret PKWN z 22 listopada
1944 roku o utworzeniu Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Radio”, jak 
również ustawę z 4 lutego 1949 roku o utworzeniu i zakresie działania Cen-

76  Kalendarium, w: 70 lat Polskiego Radia, Warszawa 1995, za: Z. Kosiorowski, Radiofonia 
publiczna, Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, Szczecin 1999, s. 16.

77  S. Odyniec, Nowy Rok, „Radioamator” 1926, nr 12, s. 17.
78  Dz.U. RP z 1944 r. Nr 13, poz. 69, s. 19.
79  Dz.U. z 1949 r. Nr 9, poz. 69.
80  Tamże.
81  Dz.U. Nr 41, poz. 308, 1951, s. 20.
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tralnego Urzędu Radiofonii82. Na czele nowo powstałego kolegialnego ciała 
stał przewodniczący powołany przez prezydenta na wniosek prezesa Rady 
Ministrów. Zachowano natomiast dotychczasowy system fi nansowania radia 
oparty na dotacjach państwowych. W latach 1955–1956 nastąpiły modyfi kacje 
wewnątrz przyjętej struktury centralistycznego, stalinowskiego modelu zarzą-
dzania. W ich wyniku wojewódzkie ekspozytury radia zostały przekształcone 
w rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Wzmocniono podległość centralną, 
ograniczając tym samym samodzielność ośrodków regionalnych, oraz wpro-
wadzono ich podległość polityczną wobec wojewódzkich ośrodków władzy 
partyjnej (PZPR). Po krótkim czasie odwilży politycznej w 1956 roku nastą-
piło dalsze wzmocnienie kompetencji cenzora. Od 5 lipca 1946 roku działał 
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk83 (od 1981 roku Główny Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk84). Jego kompetencje zostały określone 
9 maja 1949 roku przez Prezesa Rady Ministrów85. Ustawa z 2 grudnia 1960 
roku uchyliła formalnie dotychczas obowiązujący dekret z 1951 roku i w miej-
sce Komitetu ds. Radiofonii „Polskie Radio” utworzono Komitet ds. Radia 
i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”86. 

82  M. Romanowski, Wolność słowa…, s. 34.
83  Ofi cjalnym powodem oraz uzasadnieniem powołania Urzędu była kontrola wszelkiego 

rodzaju utworów rozpowszechnianych za pomocą druku, obrazu i żywego słowa między in-
nymi w celu „zapobiegania godzeniu w ustrój państwa polskiego oraz wprowadzaniu w błąd 
opinii publicznej poprzez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością”. Rzeczywista 
rola Urzędu sprowadzała się jednak do zapewniania rządzącym pełnej kontroli nad środka-
mi masowego przekazu, informacją, życiem naukowym oraz kulturalnym. Urząd był również 
narzędziem służącym do izolowania społeczeństwa polskiego przed jakimikolwiek wpływa-
mi zewnętrznymi, co z kolei miało służyć zachowaniu monopolu władzy przez PZPR. Urząd 
przestał istnieć na mocy ustawy z 11 czerwca 1990 roku o zniesieniu cenzury prewencyjnej. 
Za: J. Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 226.

84  Zniesienie cenzury było w myśl pkt 3 tzw. porozumień sierpniowych sprawą pierwszo-
rzędnej wagi. Dnia 31 lipca 1981 roku sejm uchwalił ostatecznie nową ustawę o kontroli publi-
kacji i widowisk. Nie znosiła ona jednak cenzury prewencyjnej. Stwierdzała co prawda w art. 1 
ust. 1, że Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia wolność słowa i druku w publikacjach i wi-
dowiskach, traktując jako obowiązek organów i instytucji państwowych ochronę tejże wolności. 
Na uwagę zasługuje jednak fakt, że art. 2 tej ustawy zawierał numeryczne wyliczenie sytuacji, 
w których ochrona dla wolności słowa i druku nie przysługiwała. Ustawa wprowadziła również 
zasadę, że przeznaczone do rozpowszechniania publikacje oraz widowiska podlegają kontro-
li wstępnej właściwych organów. Zasada ta dotyczyła między innymi scenariuszy programów 
telewizyjnych lub radiowych. Jednocześnie ustawa z 31 lipca 1981 roku, realizując tym samym 
częściowo postulaty społeczne, wprowadziła zasadę sądowo-administracyjnej kontroli wobec 
decyzji cenzorskich. Wraz z wejściem ustawy w życie Dekret z 5 lipca 1946 roku utracił swoją 
moc. Za: M. Romanowski, Wolność słowa…, s. 39 i n.

85  Tamże.
86  Ustawa o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji z dnia 2 grudnia 1960 roku „Polskie Ra-

dio i Telewizja” (Dz.U. Nr 54, poz. 307), za: Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna, s. 20.
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Powstał on jako ciało kolegialne składające się z 25 osób, na czele którego 
stał przewodniczący powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Działał jako 
nowy centralny organ administracji państwowej. Komitet funkcjonował przy 
Radzie Ministrów i podlegał nadzorowi premiera87. Strukturę organizacyjną 
Komitetu ustanawiał zarząd i podporządkowane mu hierarchicznie biura oraz 
departamenty z rozdzieleniem niektórych na dwa piony: radiowy i telewizyjny. 
Komitet przejął struktury organizacyjne dawnego przedsiębiorstwa państwo-
wego, w tym regionalne rozgłośnie radiowe oraz terenowe ośrodki telewizyjne. 
Ustawa, na mocy swojej treści, utrzymywała oraz potwierdzała monopol pań-
stwa zarówno w kreowaniu programów radiowych i telewizyjnych, jak i w two-
rzeniu i rozbudowie rozgłośni oraz ośrodków telewizyjnych, a także w sferze 
przekazywania audycji i programów drogą przewodową lub bezprzewodową. 
Sposób fi nansowania, podporządkowanie celom politycznym, nieliczenie się 
z kosztami fi nansowymi oraz brak osobowości prawnej zarówno Komitetu, jak 
i ośrodków w terenie nie dawały w przyszłości realnej szansy na zreformowanie 
struktury i zasad działania Komitetu. Na przełomie lat 1984 i 1985 podjęto jed-
nak próbę zmian strukturalnych przez utworzenie, w miejsce dotychczasowej 
jednostki budżetowej, nowej instytucji, którą nazwano Państwową Jednostką 
Organizacyjną „Polskie Radio i Telewizja”. Rozwiązanie to nie naruszało kom-
petencji oraz struktur organizacyjnych Komitetu ds. Radia i Telewizji. Dnia
16 września 1985 roku Rada Ministrów podjęła dwie ważne dla dalszej działal-
ności radiofonii i telewizji w Polsce, uchwały. Pierwsza dotyczyła nadania Ko-
mitetowi ds. Radia i Telewizji „PRiTV” statutu, na mocy którego została utwo-
rzona Państwowa Jednostka Organizacyjna88 „PRiTV”, będąca drugim, obok 
zarządu, aparatem wykonawczym Komitetu89. Druga uchwała (nr 146) – którą 
Rada Ministrów przyjęła na podstawie art. 13 ustawy Prawo budżetowe z dnia 
3 grudnia 1984 roku90 – regulowała zasady gospodarki fi nansowej Państwowej 
Jednostki Organizacyjnej „PRiTV”, umożliwiając jej korzystanie z dwojakich 
dotacji, poza dochodami z opłat abonamentowych: 1) z dotacji przedmioto-
wej z budżetu na sfi nansowanie kosztów realizacji programów dla zagranicy, 
2) dotacji przedmiotowej z budżetu państwa do opłat abonamentowych. Jed-
nostki terenowe nadal jednak były na garnuszku centrali i nie miały osobo-
wości prawnej. Rozdział środków fi nansowych był uznaniowy i wielokrotnie 
skażony „racjami politycznymi”91. Dnia 23 grudnia 1987 roku Rada Ministrów 
uchwałą nr 202/87 przyjęła nowy statut regulujący działalność Komitetu ds. 

87  J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Ewolucja systemu prawnego, w: tychże, Telewizja kab-
lowa i prawo, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 20.

88  W dalszej części opracowania Państwowa Jednostka Organizacyjna będzie określana 
skrótem „p.j.o.”.

89  Uchwała nr 145/85 Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r., s. 23 i n.
90  Dz.U. z 1985 r., Nr 56, poz. 283.
91  Tamże.
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Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, znosząc tym samym wyżej wy-
mienioną ustawę nr 145/85 z 16 września 1985 roku. Do głównych zadań Ko-
mitetu, w myśl nowego statutu art. 1 pkt 2, należało rozpatrywanie i ocena: 
założeń rozwojowych radiofonii i telewizji dla powszechnego odbioru w za-
kresie programowym, organizacyjnym i technicznym; polityki i działalności 
programowej radia i telewizji oraz wniosków w sprawie popierania twórczości 
radiowej i telewizyjnej; kierunków i założeń współpracy z zagranicą w dziedzi-
nie radia i telewizji; stanu oraz rozwoju bazy techniczno-produkcyjnej do two-
rzenia, realizacji i przekazywania do stacji nadawczych programów radiowych 
i telewizyjnych; stanu i rozwoju technicznej bazy nadawczej oraz warunków 
odbioru programów radia i telewizji. Komitet rozpatrywał również założenia 
i wnioski w sprawie kształtowania opłat za używanie odbiorników radiofo-
nicznych i telewizyjnych, a także oceniał opinie i wnioski składane przez Rady 
Programowe i Rady Naukowo-Techniczne. Ocena regulaminu pracy Komitetu 
i jego prezydium również mieściła się w gestii samego Komitetu. Jak wynika 
z §2 art. 1 ustawy, w skład Komitetu wchodzili: przewodniczący Komitetu, za-
stępca przewodniczącego oraz członkowie w liczbie do 20 osób. Członkami 
Komitetu byli: rzecznik prasowy rządu i przedstawiciele ministra, szefa Urzę-
du Rady Ministrów oraz ministrów właściwych w sprawach edukacji naro-
dowej, kultury i sztuki, łączności, współpracy z organizacjami politycznymi 
i społecznymi (§2 art. 2 pkt 1). 

Powoływani byli oni przez prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodni-
czącego Komitetu (§2 art. 3).

Załącznik do statutu Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Tele-
wizja” wskazuje, że Komitetowi były podporządkowane następujące przedsię-
biorstwa i jednostki:

1) Państwowa Jednostka Organizacyjna „Polskie Radio i Telewizja”,
2) Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji „CENRIT”,
3) Biuro Studiów i Programów Radia i Telewizji,
4) Przedsiębiorstwo Nagrań Wideo-Fonicznych „WIFON”92,
5) Zakład Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Urzędu Komitetu ds. Ra-

dia i Telewizji93.
Zasady funkcjonowania Państwowej Jednostki Organizacyjnej „Polskie 

Radio i Telewizja” regulował §8 omawianego statutu, który zawierał następu-
jące postanowienia:

• programy radiowe i telewizyjne tworzy do odbioru w kraju i za granicą 
Państwowa Jednostka Organizacyjna „Polskie Radio i Telewizja” – zwa-
na dalej „PRiTV”;

92  Załącznik do Statutu Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, Archi-
wum TVP S.A. Oddział w Krakowie.

93  Tamże.
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• do zakresu działania „PRiTV” należy w szczególności budowa i eksplo-
atacja rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, działalność wy-
dawnicza oraz eksportowo-importowa;

• zasady gospodarki fi nansowej „PRiTV” określają odrębne przepisy;
• regulamin organizacyjny „PRiTV” nadaje Komitet94.
Uchwała Rady Ministrów nr 111/90 z 18 lipca 1990 roku wprowadziła wie-

le zmian do istniejącego statutu. Zmieniła, między innymi, liczbę członków 
Komitetu z dotychczasowych 20 na 30 oraz określiła, że „Członków Komitetu 
powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu” 
(dodatkowo §2 ust. 3)95. Poszerzone zostały również kompetencje „PRiTV” – 
w §8 ust. 2: 

Do zakresu działalności „PRiTV” należy stwarzanie materialnych i technicznych wa-
runków do produkcji i emisji programów radiowych i telewizyjnych, w szczególności 
budowa i eksploatacja rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, także z wykorzy-
staniem nowych technik przekazu radiowego i telewizyjnego, produkcji fi lmów telewi-
zyjnych, działalność wydawnicza oraz eksportowo-importowa96.

W lipcu 1991 roku na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Te-
lewizji Mariana Terleckiego Państwową Jednostkę Organizacyjną „Polskie Ra-
dio i Telewizja” postawiono w stan likwidacji97. W §1 zarządzenie stanowi:

Stawia się z dniem 2 lipca 1991 roku w stan likwidacji państwową jednostkę organiza-
cyjną „Polskie Radio i Telewizja”, zwaną dalej „jednostką organizacyjną”. „Celem likwi-
dacji, jak wynika z §3 ust. 1, było przygotowanie państwowej jednostki organizacyjnej 
do jej przekształcenia w radiofonię i telewizję publiczną w formie spółki (spółek) Skar-
bu Państwa”. 

Na likwidatora został wyznaczony dyrektor generalny w Komitecie ds. Ra-
dia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” – Tomasz Kwiatkowski98.O fakcie tym 
przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji powiadomił Sejmową Komisję 
Kultury i Środków Przekazu. Podczas jej obrad został odczytany list Mariana 
Terleckiego skierowany do przewodniczącego Komisji Andrzeja Łapickiego:

Uprzejmie informuję, że wobec znacznego zaawansowania prac nad ustawą o radiofonii 
i telewizji, działając z upoważnienia Rady Ministrów, wydałem 2 lipca br. Zarządzenie 
stawiające p.j.o. PR i TV w stan likwidacji. Zgodnie z §5 zarządzenia, które załączam, 

94  Tamże.
95  Uchwała Rady Ministrów nr 111/90 z dnia 18 lipca 1990 r. Archiwum TVP S.A. Oddział 

w Krakowie.
96  Tamże.
97  Zarządzenie nr 24 Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio

i Telewizja” z dnia 2 lipca 1991 r. Archiwum TVP S.A. Oddział w Krakowie.
98  Tamże.
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terminem końcowym podjętej przez nas likwidacji będzie wejście w życie nowej usta-
wy, do którego to czasu mam zamiar zakończyć ustalenie stanu majątku, sporządzenie 
bilansu likwidacji, przygotowanie procedur prywatyzacyjnych wybranych jednostek99.

Dnia 5 grudnia 1991 roku obowiązki likwidatora p.j.o. „PRiTV” powierzo-
no Piotrowi Andrzejewskiemu, dyrektorowi generalnemu w Komitecie ds. Ra-
dia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”100. Rok później likwidator uzyskał 
dodatkowe kompetencje jako pełnomocnik ds. przekształceń p.j.o. Obowiązki 
likwidatora pełnomocnika ds. przekształceń p.j.o. „PRiTV” przejął przewod-
niczący Komitetu ds. Radia i Telewizji Bronisław Borkowski101.

W wyniku działań likwidatora pod koniec 1991 roku zlikwidowano Ośrod-
ki Radiowo-Telewizyjne w kraju, tworząc samodzielnie bilansujące się jed-
nostki organizacyjne radia oraz telewizji w ramach p.j.o. „PRiTV”102. Zmianie 
uległ również status prawny telewizji. Od 31 grudnia 1993 roku Telewizja Pol-
ska, która przez cały poprzedni okres funkcjonowała w strukturze rządowego 
Komitetu ds. Radia i Telewizji, uzyskała status spółki akcyjnej Skarbu Pań-
stwa, a także samodzielność organizacyjną oraz niezależność merytoryczną 
i fi nansową. Zmiany te były możliwe dzięki uchwaleniu 29 grudnia 1992 roku 
ustawy o radiofonii i telewizji. Jednocześnie 10 lokalnych ośrodków TVP S.A.,
do których w 1994 roku dołączył nowo powstały ośrodek w Bydgoszczy, 
a w 1996  roku kolejny, z siedzibą w Białymstoku, zostało przekształconych 
w oddziały terenowe TVP S.A.103 W sprawozdaniu KRRiT za 1993 rok omó-
wiony proces przekształceń został uznany za jedną z największych operacji 
tego rodzaju na rynku audiowizualnym w Polsce.

Próbując dokonać podsumowania przeprowadzonych zmian, można wska-
zać sześć podstawowych etapów:

• pierwszy – zniesienie Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Tele-
wizja” jako centralnego organu administracji państwowej (z dniem 
1  marca 1993 roku) oraz likwidacja urzędu Komitetu (z dniem
30 czerwca 1993 roku);

• drugi – zakończenie rozpoczętego jeszcze w 1991 roku procesu likwida-
cji p.j.o. „PRiTV” (tj. zakończenie działalności p.j.o. „PRiTV” w dotych-
czasowej strukturze organizacyjnej z dniem 1 lipca 1993 roku i wciele-
nie komórek p.j.o. „PRiTV” odpowiednio do struktur PR i TVP) oraz 
sporządzenie na ten dzień bilansu zamknięcia p.j.o. „PRiTV”; bilans 

99  Z. Kosiorowski, Radiofonia publiczna, s. 28 i n.
100  Zarządzenie nr 32 Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Te-

lewizja” z dnia 5 grudnia 1991 r. Archiwum TVP S.A. Oddział w Krakowie.
101  Zarządzenie nr 5 Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Tele-

wizja” z dnia 1 października 1992 r. Archiwum TVP S.A. Oddział w Krakowie.
102  Decyzja likwidatora p.j.o. „PRiTV” nr 41/91 z dnia 20 grudnia 1991 r., za: Z. Kosiorow-

ski, Radiofonia publiczna, s. 28 i n.
103  www.tvp.pl.
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ten był jednocześnie bilansem otwarcia zorganizowanych części mienia 
p.j.o. „PRiTV” wydzielonych 1 lipca 1993 roku w strukturze odpowia-
dającej przyszłym spółkom; 

• trzeci – przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowego majątku obroto-
wego i wyposażenia tych jednostek (spis z natury) oraz szczegółowej 
wyceny ich środków trwałych, która to wycena została zakończona spo-
rządzeniem bilansów zamknięcia według stanu na dzień poprzedzający 
dzień zarejestrowania nowych spółek;

• czwarty – dokończenie rozpoczętego wcześniej podziału mienia między 
PRiTVP (podział bazy wczasowo-wypoczynkowej, funduszy wspól-
nych, gruntów i budynków); 

• piąty – opracowanie i uzgodnienie, w tym samym czasie, między kie-
rownictwem p.j.o. „PRiTV”, Ministerstwem Finansów oraz Krajową 
Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT) statutów spółek, aktów notarial-
nych oraz informacji o raportach wnoszonych do spółek;

• ostatni – zawiązanie i zarejestrowanie w okresie między 1 października 
a 31 grudnia 1993 roku 17 regionalnych spółek radiofonii publicznej 
oraz spółek PR S.A. i TVP S.A., co poprzedzone było powołaniem ich 
organów (rad nadzorczych i zarządów) przez Krajową Radą Radiofonii 
i Telewizji (KRRiT) oraz wizytacjami wszystkich spółek przez przewod-
niczącego lub wiceprzewodniczącego pierwszych posiedzeń rad nad-
zorczych104.

Telewizję publiczną, w myśl art. 26 ust. 2 u.o.r.t., tworzy „Telewizja Polska 
– Spółka Akcyjna” zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólno-
krajowych programów: I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów te-
lewizyjnych105. Publiczną radiofonię i telewizję ujęto w formę prawną spółek 
akcyjnych i stworzono dwustopniową strukturę zarządzania jej sprawami. 
Z jednej strony utworzono KRRiT106 jako organ konstytucyjny, pełniący funk-
cję ciała regulującego, z drugiej zaś powołano w poszczególnych spółkach za-
rządy i rady nadzorcze. Te ostatnie Trybunał Konstytucyjny trafnie określił 
jako bufory między władzą polityczną a redakcjami. Powiązania z władzą poli-
tyczną ma tylko KRRiT, ale i jej pozycję należy interpretować, opierając się na 
zasadzie niezależności107. 

104  Na podst.: Sprawozdanie KRRiT za rok działalności: 1993, rozdz. III. Udział w tworze-
niu publicznej Radiofonii i Telewizji, s. 11 i n., www.krrit.gov.pl.

105  Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., art. 26 ust. 2 (Dz.U. Nr 66, 
poz. 335).

106  W dalszej części opracowania w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie 
używany akronim KRRiT. 

107  TK 13 grudnia 1995 r., W 6/95 (OTK 1995 nr 3, poz. 23), za: C. Banasiński, R. Rittler, 
M. Kolasiński, Prawo radiofonii i telewizji w Polsce w świetle standardów europejskich, Wydawni-
ctwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001, s. 101.
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Funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji w formie spółki akcyjnej 
nie powinno przesłaniać jej cech szczególnych. Związek z zasadą wolności 
słowa, który wynika z bezpośredniego powiązania publicznej radiofonii i te-
lewizji z realizacją tej wolności i prawem do informacji, zakazuje – zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego – oceniania spółek publicznej radiofonii i tele-
wizji według takich samych kryteriów jak pozostałych spółek handlowych, 
chociaż ich forma prawna opiera się na tym samym modelu. Funkcja spółek 
handlowych polega na wykonywaniu czynności handlowych i zabezpieczeniu 
odpowiedniego wykorzystania majątku wspólników lub akcjonariuszy. Temu 
celowi służy ich struktura i podejmowane działania. Funkcja spółek publicznej 
radiofonii i telewizji ma inny charakter. Polega ona, przede wszystkim, na ści-
słym powiązaniu z prawami politycznymi obywateli. Spółki te uzyskują przez 
to szczególny, publicznoprawny wymiar, który podkreślony jest przez nada-
nie im ustawowej struktury spółek jednoosobowych. Podstawowy cel spółek 
publicznej radiofonii i telewizji został określony w ustawie i nie jest to cel go-
spodarczy. Działalność gospodarcza tych spółek, w przeciwieństwie do celów 
i zadań ustawowych, ma charakter drugorzędny i jedynie pomocniczy108.

Ustawodawca, od momentu wejścia w życie ustawy o radiofonii i telewizji, 
dopuszcza funkcjonowanie publicznej radiofonii i telewizji tylko i wyłącznie 
w formie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W spółkach tych, zarów-
no w chwili zawiązania, jak i w późniejszym okresie, wykluczony jest udział 
innych podmiotów poza Skarbem Państwa109.

W myśl art. 64 ust. 1 u.o.r.t. obowiązek założenia takiej spółki został nało-
żony na ministra Skarbu Państwa110. Ustawodawca nałożył na niego tym sa-
mym obowiązek ustalenia statutów spółek. Treść statutów spółek musi zostać 
uzgodniona przez ministra Skarbu Państwa z KRRiT.

Ustawodawca w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 u.o.r.t. wskazał, jakie oddziały spó-
łek obligatoryjnie muszą zostać utworzone, zezwolił jednak na to, aby statuty 
spółek przewidziały powołanie innych oddziałów, niezależnie od tych, których 
obowiązek utworzenia został narzucony przez ustawodawcę111. Zgoda KRRiT 
na proponowaną przez ministra skarbu treść statutu spółki powinna zostać 

108  TK 7 czerwca 1994 r., K. 17.93 (OTK 1994 nr 1 poz. 11), za: C. Banasiński, R. Rittler, 
M. Kolasiński, Prawo radiofonii i telewizji…, s. 114.

109  Ogólnie, w myśl art. 308 k.h., powinno być przynajmniej trzech założycieli spółki ak-
cyjnej. Zasada ta nie dotyczy jednak sytuacji, gdy założycielem spółki jest państwo lub związek 
samorządu terytorialnego. Za: J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 355.

110  Tamże, s. 356.
111  Art. 64.1. Minister Skarbu Państwa zawiąże: „[…] 2) spółkę, o której mowa w art. 26

ust. 3 pkt 1, z siedzibą w Warszawie oraz spółki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 z siedzi-
bami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lubli-
nie, Łodzi, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze”.



393 Publiczny i komercyjny nadawca telewizyjny w Polsce  

wyrażona w formie uchwały, której odpis należy przedstawić (w myśl art. 331 
§1 pkt 5 k.h.), zgłaszając zawiązanie spółki w celu wpisania do rejestru han-
dlowego112.

Jak więc wynika z treści statutu (część I: Postanowienia Ogólne, §1) nazwa 
Spółki brzmi: „TELEWIZJA POLSKA – Spółka Akcyjna”; do użytku dopusz-
czone są skróty „TVP S.A.” lub „Telewizja Polska S.A.”. Siedzibą Spółki, w myśl 
§2, jest miasto stołeczne Warszawa. Z kolei §3 statutu jako założyciela Spół-
ki wskazuje Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra fi nansów. Spółka 
działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, 
a czas jej działalności jest nieograniczony113.

3.2. Propozycja zmiany struktury prawnej TVP S.A.

Pod koniec września 2003 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedsta-
wiła propozycje eksperckie, opracowane w ramach programu PHARE 2001, 
dotyczące nowych uregulowań prawnych na polskim rynku audiowizual-
nym114. W ramach kontynuacji programu w 2004 roku KRRiT przedstawiła 
dokument, tak zwaną Białą Księgę, prezentujący politykę państwa polskie-
go w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki 
audio wizualnej115. Jak wynika z treści omawianego opracowania, za jedną 
z przyczyn komercjalizacji TVP S.A. uznaje się, w debacie publicznej, obecną 
formę prawną nadawców publicznych jako spółek akcyjnych. W istocie jed-
nak, jak wskazują autorzy opracowania, forma prawna spółki akcyjnej nie jest 
samoistną przyczyną tego procesu, gdyż ze statusu spółki prawa handlowego 
nie wynika obowiązek osiągania zysku. Można wyznaczyć jej zadania o cha-
rakterze niekomercyjnym. Zdaniem autorów projektu nie ma obecnie potrze-

112  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 560.
113  Statut TVP S.A. (tekst jednolity), Akt Notarialny (Rep.: A Nr 2480/93), zmiany: 

Akt Notarialny (Rep.: A Nr 2381/95), Akt Notarialny (Rep.: A Nr 2913/95), Akt Notarialny 
(Rep.: A Nr 406/96).

114  J.A. Żurawski, Jaka będzie przyszłość mediów elektronicznych w Polsce?, „Zeszyty Euro-
pejskie” 2003, nr 18, Telewizja Polska S.A., Warszawa, s. 40 i n.

115  K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski (oprac.), Polityka państwa polskiego w dziedzinie 
mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej. Założenia strategicz-
ne do nowej ustawy o mediach elektronicznych oraz nowelizacji innych ustaw, studium opraco-
wane w ramach projektu PHARE 2001 realizowanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewi-
zji we współpracy bliźniaczej z Direction du Développement des Média Francji „Kształtowanie 
i dostosowanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji technologicznej”, Warsza-
wa 2004.
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by zmiany formy prawnej nadawców publicznych116. W dalszej perspektywie 
czasowej może być jednak rozważane przekształcenie telewizji publicznej 
w Telewizję Polską Holding S.A.

Pojęcie „holding” pochodzi z języka angielskiego – czasownik to hold 
oznacza: „trzymać, trwać, dzierżyć”. Słowniki specjalistyczne tłumaczą hol-
ding jako pakiet kontrolny akcji, spółkę posiadającą akcje innych spółek czy 
związek takich spółek. Zgodność panuje co do tego, że instytucja ta jest ściśle 
związana z postępującymi procesami koncentracji kapitału i decyzji ekono-
micznych. Holding jest jedną z form osiągnięcia takiej koncentracji. Można 
uznać go bardziej za twór praktyki gospodarczej niż teoretyczną konstrukcję 
prawną. W polskim prawie spółek nie ma defi nicji holdingu. Jego funkcjono-
wanie jest jednak możliwe na podstawie istniejących przepisów prawa spółek. 
Regulują one zasoby tworzenia nowej spółki kapitałowej przez nabycie albo 
objęcie udziałów/akcji spółki już istniejącej. Jego tworzenie i funkcjonowanie 
opiera się na ogólnych przepisach prawa handlowego117 oraz cywilnego i  in-
nych regulacjach szeroko rozumianej działalności gospodarczej, w tym między 
innymi na:

• Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 1a traktującym 
o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej;

• Ustawie o rachunkowości, w której art. 3 ust. 1 pkt 37 defi niuje pod-
miot dominujący (zresztą bardzo szeroko na użytek tej ustawy) i do-
puszcza możliwość sporządzania bilansów skonsolidowanych dla całej 
grupy obejmującej podmiot dominujący i podmioty od niego zależne 
– rozdz. 6 Ustawy o rachunkowości;

• przepisach Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 
tylko w odniesieniu do akcyjnych spółek publicznych.

Utworzenie holdingu jest możliwe przez co najmniej dwa podmioty, które 
powiązane gospodarczo, pozostają z sobą w stosunku zależności118.

Istotnym elementem konstytutywnym dla holdingu jest pełna niezależność 
prawna wszystkich jego podmiotów, wyrażająca się w suwerennej i niezależnej 
pozycji prawnej.

116  Tamże, s. 49.
117  Dotyczy to przede wszystkim art. 4 §1 pkt 4, art. 6 i art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
118  W szerokim rozumieniu zakłada się, że ów stosunek może być różnorodny co do pod-

staw, rodzaju, zakresu oraz stopnia. W tym rozumieniu przyjmuje się defi nicję spółki dominują-
cej zgodnie z art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Stosunek zależności w wąskim ujęciu 
ogranicza natomiast pojęcie holdingu tylko do związków o charakterze kapitałowym. W takim 
rozumieniu holding ogranicza się jedynie do związków między spółkami kapitałowymi. Hol-
dingi takie są wówczas tworzone w formie spółek akcyjnych lub spółek z o.o., których kapitały 
lokowane są w pakietach kontrolnych innych spółek. Istotą ich funkcjonowania jest zarządzanie 
i kontrolowanie przez spółkę dominującą działalności gospodarczej spółek zależnych.
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Podstawowe przyczyny tworzenia holdingów to: 
• możliwość redukcji ryzyka gospodarczego przez rozproszenie kapitału;
• wzmocnienie pozycji konkurencyjnej względem innych przedsiębiorstw;
• chęć wyeliminowania konkurencji;
• racjonalizacja działań przez wzrost specjalizacji w poszczególnych jed-

nostkach holdingu;
• wspólne prowadzenie działań najbardziej kapitałochłonnych, na przy-

kład sfery badawczo-rozwojowej;
• dążenie do ekonomizacji działań jednostek wewnętrznych;
• konsekwencje fi nansowe, na przykład forma dokapitalizowania spół-

ki, możliwość zwiększenia atrakcyjności na rynku fi nansowo-kredyto-
wym, niekontrolowany przepływ kapitału wewnątrz struktury holdin-
gu, ukrycie i rozmycie rzeczywistych rozmiarów przedsiębiorstwa oraz 
jego centrum decyzyjnego;

• zwiększenie decentralizacji, a co za tym idzie elastyczności zarządzania, 
oraz skrócenie przebiegów informacyjnych;

• elastyczność struktury: łatwiejsza jest odwracalność połączeń holdingo-
wych niż tych opartych na kodeksowych fuzjach119.

Jak wskazali autorzy Białej Księgi, struktura holdingu dla radia publiczne-
go120 mogłaby przynieść korzyści zarówno natury ekonomicznej, jak i progra-
mowej. Z jednej strony zmniejszone zostałyby koszty stałe przypadające na 
godzinę emisji, zaistniałby efekt synergii, powstałaby wspólna strategia mar-
ketingowa, innowacyjna oraz fi nansowa (w tym wydzielenie produkcji fi nan-
sowej ze środków publiczno-abonamentowych)121. Z drugiej natomiast strony 
zaowocowałoby to rzeczywistym pluralizmem programowym, zainteresowa-
niem problematyką regionalną i lokalną oraz wspólnymi działaniami na rzecz 
realizacji licencji programowych122. Pod względem podmiotowym holding (na 
przykład Telewizja Polska Holding S.A.) byłby jednoosobową spółką Skarbu 
Państwa, a podmioty wchodzące w skład holdingu byłyby jego własnością. 
Podmioty zależne przybrałyby postać jednostek organizacyjnych lub spółek 
córek. W jego ramach występowałyby podmioty zależne o zadaniach: progra-
mowych, produkcyjnych (studia, technika), pomocniczych (przedsiębiorstwa 
powołane w celu realizacji zadań gospodarczych i administracyjnych) oraz 
inne podmioty utworzone przez ten holding123.

119  A. Karolak, Instytucja holdingu, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 3, 
s. 8 i n.

120  Doświadczenia zebrane podczas przekształcania oraz funkcjonowania publicznego ra-
dia w formie holdingu mogłyby z czasem zostać, zdaniem autorów opracowania, przeniesione 
na grunt telewizji.

121  K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka państwa polskiego…, s. 50.
122  Tamże.
123  Tamże.
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Schemat 3. Proponowana struktura oraz zakres obowiązków władz holdingu TVP
(stan na 2003 r.)

Źródło: oprac. własne na podst.: J.A. Żurawski, Jaka będzie przyszłość..., s. 40 i n.

Struktura oraz zakres obowiązków władz holdingu TVP mogłyby się kształ-
tować w następujący sposób: Rada Nadzorcza (RN) w proponowanej struk-
turze byłaby pięcioosobowa, przy czym minister skarbu powoływałby jedne-
go członka RN, a wyłonienie pozostałej czwórki leżałoby w kompetencjach
organu regulującego, w tym wypadku KRRiT. Do uprawnień RN należałoby 
zatwierdzanie planów fi nansowych, jak również zatwierdzanie w obrębie TVP, 
a następnie przedkładanie do zatwierdzenia organowi regulującemu trzy- oraz 
pięcioletnich planów fi nansowych i programowych. Rada Nadzorcza miała-
by ponadto wpływ na działanie spółek zależnych przez zatwierdzanie decyzji 
o powołaniu ich prezesów. W holdingu TVP przewidziano także jednooso-
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bowy zarząd, a osoba piastująca to stanowisko byłaby wyłaniania w drodze 
konkursu. Do kompetencji prezesa zarządu należałyby działania związane 
z powoływaniem dyrektorów podmiotów zależnych lub prezesów spółek có-
rek. Bezpośrednia współpraca na linii Rada Nadzorcza – prezes zarządu odby-
wałaby się w przypadku zawierania porozumień licencyjnych z regulatorem. 
Do kompetencji RN należałoby upoważnienie prezesa zarządu do zawarcia ta-
kiego porozumienia, a w gestii zarządu – zawarcie ostatecznego porozumienia 
licencyjnego z regulatorem.

Autorzy Białej Księgi wskazują jeszcze na dwie korzyści wypływające 
z ewentualnej zmiany struktury i formy prawnej TVP. 

Pierwsza z nich jest związana z gwarancją stabilności wynikającą z po-
zbawienia holdingu prawa sprzedaży, likwidacji lub prywatyzacji podmiotów 
programowych (nie licząc programów koncesjonowanych) bez zgody przed-
stawiciela Skarbu Państwa, udzielonej w trakcie walnego zgromadzenia, oraz 
regulatora124. Druga korzyść wynika z faktu, że holding może być atrakcyj-
ną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez wzgląd na możliwość 
dogodnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Żeby jednak taka sytua-
cja mogła nastąpić, holding musi spełnić wiele wymagań, jakie ustawodawca 
stawia (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 1a ust. 2) 
grupom co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mającym osobowość 
prawną, powiązanym kapitałowo. Taka grupa spółek, po spełnieniu określo-
nych kryteriów125, tworzy „podatkową grupę kapitałową”, czyli może uzyskać 
podmiotowość podatkową. 

124  Tamże.
125  Podatkową grupę kapitałowa mogą tworzyć wyłącznie:

1) Spółki mające siedzibę na terytorium RP.
2) Spółki mające kapitał zakładowy w minimalnej kwocie 1 mln zł (może to być mi-

nimalny kapitał każdej ze spółek tworzących holding albo wynik podziału sumy 
kapitałów akcyjnych wszystkich zgrupowanych podmiotów).

3). Spółka dominująca posiadająca bezpośredni 95% udziału w kapitale zakładowym, 
z wyłączeniem takiej części, która przypada na akcje preferencyjne oraz rezerwę 
reprywatyzacyjną Skarbu Państwa.

4) Pomiędzy spółkami zależnymi i pomiędzy nimi a spółką dominującą nie mogą ist-
nieć tzw. udziały krzyżowe, czyli spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapi-
tale innych spółek tworzących grupę.

5) Żadna ze spółek nie może mieć zaległości podatkowych.
6) Żadna ze spółek nie korzysta z innych zwolnień od podatku dochodowego.
7) Podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok obrotowy udział dochodów 

w przychodach w wysokości co najmniej 6%.
8) Spółka dominująca i spółki zależne zawarły w formie aktu notarialnego umowę 

o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. Umowa taka musi być zawarta na 
okres co najmniej trzech lat i zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego 
na minimum trzy miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego. Po rejestracji 
umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki.
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Jak wskazują autorzy opracowania, Telewizja Polska Holding S.A., z punktu 
widzenia prawa podatkowego, byłaby traktowana jako jeden podmiot tylko 
w zakresie, w jakim części tworzące holdingi byłyby w stu procentach włas-
nością Skarbu Państwa126.

3.3. Geneza powstania TVN – ewolucja od TVN Sp. z o.o.
do TVN S.A.

TVN Sp. z o.o.127 została utworzona na podstawie aktu założycielskiego spo-
rządzonego w Warszawie 22 maja 1995 roku. 

Udziałowcami TVN Sp. z o.o. były fi rmy: ITI TV Holdings, która posiadała 
440  860 udziałów reprezentujących 67% kapitału zakładowego spółki i tym 
samym uprawnionych do 67% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, 
oraz Strateurop International B.V., która posiadała 217 140 udziałów reprezen-
tujących 33% kapitału zakładowego spółki i uprawnionych do 33% głosów na 
zgromadzeniu wspólników spółki128. Dnia 12 grudnia 1998 roku Central Euro-
pean Media Enterprises (CEME), amerykański koncern mediowy, odsprzedał 
za 50 mln USD swoje udziały w telewizji TVN. Jedynym właścicielem tej stacji 
stała się odtąd ITI Holdings. CEME otrzymało 50 mln USD za 33-procentowy 
pakiet udziałów w TVN. ITI zapłaciła z własnych środków gotówką, w kwocie 
10 mln USD, a kolejne 40 mln USD trafi ło do CEME w postaci trzyletnich 
papierów dłużnych zamienialnych na akcje ITI. 

ITI przejęła również wszystkie zobowiązania programowe i satelitarne, któ-
re CEME zaciągnęło na rzecz TVN129. 

Przyczyny wycofania się amerykańskiego partnera z udziałów w TVN mia-
ły różnorodny charakter. Z jednej strony były to kłopoty fi nansowe CEME, 
między innymi bankructwo telewizji Plus w Niemczech130. Dodatkowo, od 
1996 roku, CEME zaczęło ponosić straty fi nansowe. W 1997 roku sięgnęły one 
pułapu 85,1 mln USD. W pierwszych trzech kwartałach 1998 roku wzrosły 
do 88,7 mln USD (w tym 24,4 mln USD to straty powstałe w wyniku dzia-
łania stacji TVN) i były one wyższe niż w tym samym okresie (w 1997 roku) 

9) Przedmiotem opodatkowania w takiej grupie jest dochód będący nadwyżką sumy 
dochodów poszczególnych spółek nad sumą ich strat.

126  K. Jakubowicz, B. Jung, T. Kowalski, Polityka państwa…, s. 50.
127  TVN stanowi element szerszej struktury Grupy ITI.
128  Prospekt Emisyjny, Rozdział IV. Dane o Emitencie, s. 101.
129  M. Bratkowska, Cały TVN w ręce ITI, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 12–13.12.1998.
130  Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania do Unii Eu-

ropejskiej, KRRiT, Warszawa 2004, s. 76.
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o 28 mln USD. Według „Th e Financial Times” CEME tylko w drugim kwartale 
1998 roku przyniosło straty netto w wysokości 28,6 mln USD (w 1997 roku 
straty te wynosiły 6,8 mln USD)131.Do kłopotów fi nansowych CEME znacznie 
przyczyniły się inwestycje w postaci nowych stacji telewizyjnych. Koszty ope-
racyjne TVN były natomiast w pierwszym półroczu tegoż roku o 20,67 mln 
USD wyższe od przychodów. Łącznie CEME straciło na nowych przedsięwzię-
ciach telewizyjnych w Polsce i na Węgrzech ponad 24,5 mln USD132. Pierwsze 
sześć miesięcy 1998 roku spółka zamknęła stratą wynoszącą netto 56 mln USD. 
To spowodowało spadek cen akcji CEME na nowojorskiej giełdzie. W styczniu 
1997 roku osiągnęły one pułap 37 USD, a na początku sierpnia 1998 roku wy-
nosiły już tylko 17 USD za akcję133. Drugim źródłem problemów CEME były 
kłopoty biznesowe i prawne, w tym odmowa koncesji na Węgrzech, a także 
proces w USA z Perekhid Media Entreprises w związku z przegraną rywaliza-
cją o uzyskanie koncesji telewizyjnej na Ukrainie. Dodatkowym czynnikiem 
były także złe doświadczenia z telewizyjną stacją komercyjną Novą i konfl ikt 
z czeskim partnerem – formalnym właścicielem stacji. W Polsce natomiast do-
datkowym obciążeniem była rozbieżność zdań między CEME a ITI odnośnie 
do polityki programowej stacji, sprzedaży reklam i terminów osiągania okre-
ślonych wyników na rynku134. Sytuację tę Mariusz Walter tłumaczył na łamach 
„Rzeczpospolitej” następująco: 

[…] akcje CEME spadły głównie dlatego, że CEME, mimo obiekcji ITI, obiecało swoim 
inwestorom nierealne wyniki TVN. Jest to problem CEME, a nie ITI. ITI ma się bardzo 
dobrze. Akcje Grupy ITI, notowanej na giełdzie w Luksemburgu, ciągle rosną i osiąg-
nęły 249,50 USD za akcję (190 USD w styczniu 1997). Wartość rynkowa Grupy ITI 
według notowań na wrzesień 1998 roku wynosiła około 180 mln USD135.

Kolejnym wyzwaniem, z którym musiała się zmierzyć TVN na początku 
swojej działalności, była, mniejsza od planowanej, oglądalność. Początkowo 
stacja TVN zapowiadała, że osiągnie około 25% udziału w rynku i oglądalność 
powyżej 15%. Po uruchomieniu stacji okazało się jednak, że TVN osiągnęła 
zaledwie kilka procent oglądalności. Po blisko roku działalności stacji oglą-
dalność wynosiła, według AGB Polska, około 6%. Ponieważ w umowach na 
emisję reklam zawieranych przez TVN zawarto zapis zapewniający minimum 
15% oglądalności, stacja została zmuszona do kilkakrotnych emisji tych sa-
mych reklam, tak aby zapewnić wymagany wynik136. Według opinii CEME 

131  R. Kasprów, L. Zalewska, Co się dzieje z TVN, „Rzeczpospolita”, 14.09.1998. 
132  M. Bratkowska, Udziałowcy TVN, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 14.09.1998. 
133  R. Kasprów, L. Zalewska, Co się dzieje…
134  Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania…, s. 76.
135  J. Wejchert, Co się dzieje z TVN – Telewizja RMF, „Rzeczpospolita” (Listy), 15.09.1998.
136  R. Kasprów, L. Zalewska, Co się dzieje…
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polska stacja nie zrealizowała przyjętych założeń. Z poglądem tym nie zgadzał 
się członek Rady Nadzorczej TVN Jan Wejchert. Jak twierdził: „TVN odniósł 
sukces, zdobywając 16% widowni w zasięgu swego nadawania. Na wszystko 
potrzeba jednak czasu i żeby nie wiem, jakie programy nadawać, nie da się 
zrobić dobrej telewizji w krótkim czasie”137.

Opracowany wspólnie przez ITI i CEME biznesplan, dołączony do wnio-
sków o koncesję telewizyjną, przewidywał osiągnięcie pod koniec pierwszego 
roku nadawania około 15–18% udziału w rynku w zasięgu TVN. Niestety, jak 
tłumaczył Wejchert: 

[…] przed uruchomieniem TVN szef sprzedaży desygnowany przez CEME oświad-
czył publicznie, że stacja w pierwszych miesiącach nadawania osiągnie około 15–20% 
udziału w rynku ogólnopolskim. Próbowaliśmy, jako ITI, prostować to oświadczenie 
wielokrotnie, niestety, mało skutecznie. CEME nie chciało naszych poglądów w tym 
względzie respektować. Uważamy, jako główni udziałowcy TVN, że to, co udało się 
osiągnąć w ciągu pierwszych 11 miesięcy nadawania, jest wielkim sukcesem, zarówno 
Mariusza Waltera, jak i całego bardzo utalentowanego zespołu TVN i TV Wisła. W na-
szych najskrytszych marzeniach nie przewidywaliśmy, że „Fakty” mogą w tak krótkim 
czasie osiągnąć w zasięgu ogólnopolskim 17,3%, co daje w zasięgu TVN prawie 38%138. 
Jesteśmy przekonani, że żaden ekspert nie uzna tego za porażkę139. 

Nie bez znaczenia okazał się również problem dotyczący przyznania kon-
cesji na nadawanie dla TVN. Po czerwcowym orzeczeniu Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 1998 roku stacja telewizyjna TVN straciła prawo do na-
dawania w Warszawie i Łodzi. Możliwość nadawania w tych miastach miała 
dla stacji podstawowe znaczenie. Mimo orzeczenia sądu Państwowa Agencja 
Radiokomunikacji (PAR) nie zdecydowała się na wyłączenie nadajników stacji 
w tych miastach. Prawdopodobnie głównym powodem braku reakcji ze strony 
PAR była obawa przed odszkodowaniami. W wypadku wyłączenia nadajników 
odszkodowanie, jakie trzeba by zapłacić TVN z budżetu państwa za błędną de-
cyzję KRRiT, mogłoby znacznie przekroczyć 100 mln USD140. Z perspektywy 
czasu wydaje się, że decyzja PAR była słuszna. W sprawie orzeczeń NSA do-
tyczących licencji dla TVN w Warszawie i Łodzi wypowiedziało się w formie 
opinii prawnych wiele autorytetów ze środowiska prawniczego, jednoznacznie 
kwestionując wydane orzeczenie. Opinie te stały się dla KRRiT podstawą do 
złożenia wniosku adresowanego do ministra sprawiedliwości o wniesienie re-
wizji nadzwyczajnej, a wcześniej, natychmiast po wyrokach, do wydania spe-
cjalnego oświadczenia Rady, która zapowiedziała obronę i ochronę koncesjo-

137  M. Bratkowska, Udziałowcy TVN.
138  Dane AGB z dnia 10 września 1998 roku. Za: J. Wejchert, Co się dzieje z TVN…
139  Tamże.
140  R. Kasprów, L. Zalewska, Co się dzieje…
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nowanych stacji141. Orzeczenie NSA spowodowało powstanie kontrowersji co 
do zgodności składu kapitałowego TVN z polskim prawem. Spółka, do której 
należy telewizja TVN, powinna mieć jedynie 33% kapitału zagranicznego. Do-
kładnie tyle, ile wówczas posiadało CEME. 

Drugim udziałowcem spółki była ITI Poland, której współudziałowcem 
była z kolei holenderska spółka N-vision. Zagraniczni inwestorzy posiadali 
więc więcej niż dopuszczalna w polskim prawie jedna trzecia wpływów w sta-
cji. Powstało zatem pytanie: Jaka „czysto polska” spółka będzie w takiej sytua-
cji zainteresowana kupnem 33% akcji TVN?142

Wszystkie wspomniane powyżej kwestie spowodowały, że rozpowszech-
niła się w środowisku medialnym informacja dotycząca planów wycofania 
się Amerykanów ze stacji TVN, której uruchomienie i działalność kosztowa-
ły CEME i ITI do 1999 roku 130 mln USD. Po wycofaniu się z TVN CEME 
pozostało właścicielem kilku telewizji komercyjnych w Europie Środkowo-
-Wschodniej (w Czechach, Słowenii, Rumunii, na Słowacji i Ukrainie). Nie 
prowadziło już jednak żadnych interesów w Polsce143.

Pomimo owych trudności Mariusz Walter uznał pierwszy rok koncesjono-
wanej działalności TVN za niewątpliwy sukces. 

Są [jak mówił] wymierne i niewymierne sukcesy. Cyferki pokazują tylko komercyjny 
sposób patrzenia na stację. Według tego kryterium wrzesień 1998 roku był najlepszym 
miesiącem w historii stacji: osiągnęliśmy prawie 7-procentową oglądalność w skali 
całego kraju. I to jest sukces. Jest jednak jeszcze inny, dla mnie bardzo ważny. Przez 
tych parę miesięcy udało nam się stworzyć bardzo dobry zespół. Jego wartości nie da 
się pokazać w liczbach. A przecież na początku doświadczenie telewizyjne miało tylko 
parę osób. Teraz mamy już nowe przez nas stworzone gwiazdy. To dzięki nim „Fakty” 
odniosły sukces, a „Panorama” czuje już nasz oddech na plecach. Wiem, czego wymaga 
rynek komercyjny, i nie mogę tego lekceważyć. Wciąż jednak walczymy o to, by robić 
telewizję taką, jaką chcemy. Ale jak w tej sytuacji mamy pracować? Gdy NSA uchyla 
decyzję o przyznaniu nam koncesji, a prokuratura wszczyna dochodzenie?144

Sytuację i pozycję TVN poddał także ocenie Jakub Bierzyński, dyrektor 
Domu Mediowego Optimum Media. W jego opinii: 

[…] patrząc na TVN i zapominając o początkowych zapowiedziach, można stwier-
dzić, że radzą sobie całkiem dobrze. Na ich obszarze nadawania mają ok. 15% udziałów 
w rynku. W skali ogólnopolskiej daje to 7–8%. To dobry wynik. Lepszy, niż miał Polsat 
w początkach, choć on startował przy prawie zupełnym braku konkurencji. Gdy zaczy-
nał TVN, na rynku było już prawie 20 nadających po polsku stacji145.

141  J. Wejchert, Co się dzieje z TVN…
142  R. Kasprów, L. Zalewska, Co się dzieje…
143  „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 3–5.04.1999.
144  Rok z przeszkodami, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 5.10.1998.
145  Tamże.
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Jak jednak wskazywał Bierzyński,

[…] w innych sferach TVN radzi sobie znacznie gorzej. Po pierwsze, wciąż trzyma się 
karkołomnego pomysłu robienia telewizji ambitnej, jak stacje publiczne, ale za pry-
watne pieniądze. Realizacja takich ambicji bardzo rzadko się udaje. Po drugie, wciąż 
ma kłopoty ze stworzeniem sensownej ramówki. Przykładowo: „Fakty” mają bardzo 
wysoką oglądalność, przyciągają widzów, ale zaraz po nich nie ma programu, który 
tę zgromadzoną widownię mógłby przytrzymać. I to jest wielki błąd. Po trzecie, TVN 
prowadzi błędną politykę reklamową146. 

Jan Wejchert przyznał, że TVN stała się w 1999 roku jedyną ze spółek ITI, 
która przynosiła straty. Jak wynika z przedstawionego w sądzie bilansu, stra-
ta netto na koniec 1998 roku wyniosła blisko 30 mln zł, a krótkoterminowe 
zadłużenie przekraczało 175 mln zł i było wyższe niż majątek trwały tej spół-
ki szacowany na 169,5 mln zł147. Ostatecznie jednak w listopadzie 1999 roku 
konsorcjum pięciu polskich banków udzieliło spółce TVN kredytu o wartości 
37,1 mln euro na okres pięciu i pół roku. Oprócz BRE Banku (którego zaan-
gażowanie wynosiło 10 mln euro), współorganizatorami kredytu byli: Bank 
Przemysłowo-Handlowy (10 mln) oraz AmerBank (9,3 mln). Pozostali uczest-
nicy konsorcjum to Kredyt Bank (4,8 mln) oraz Bank Współpracy Europejskiej 
(3 mln). Poręczycielem transakcji był koncern ITI Holdings S.A. Luxembourg. 
Pozyskane dla TVN środki miały być przeznaczone przede wszystkim na sfi -
nansowanie nowych licencji programowych. Część z nich miała natomiast po-
służyć do refi nansowania udzielonych kredytów krótkoterminowych148.

Kolejnym inwestorem lokującym kapitał w TVN okazał się europejski kon-
cern medialny SBS Broadcasting. W marcu 2000 roku zapowiedział on zakup 
od ITI 33% udziałów w telewizji TVN za 175 mln USD w gotówce, akcjach 
i papierach dłużnych149.

„Nasze plany wymagają fi nansowania i strategicznych związków, które re-
alizujemy przez umowę z SBS” – wyjaśniał na konferencji prasowej w marcu 
2000 roku Jan Wejchert. Jak podkreślił, strategiczny sojusz z koncernem SBS 
przewiduje współpracę nie tylko we wszelkiej działalności związanej z media-
mi, ale i w internecie, nowych technologiach i w telekomunikacji. Poza sojusz-
nikiem działającym na rynku mediów (radio i TV) oraz internetu, ITI zyskała 
też pokaźny zastrzyk fi nansowy. 

Według ówczesnych słów Jana Wejcherta „transakcja z SBS umożliwi ITI 
rozwój także w innych dziedzinach (wcześniej ograniczył je koszt odkupienia 

146  Tamże.
147  M. Bratkowska, BRE w TVN, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 28.05.1999. 
148  Kredyt dla TVN od pięciu banków, „Rzeczpospolita”, 26.11.1999.
149  SBS jest jednym z największych europejskich koncernów radiowo-telewizyjnych. W po-

czątkach tygodnia kupił za 615 mln USD większościowy pakiet akcji Central European Media 
Enterprises, byłego udziałowca TVN. Za: „Gazeta Wyborcza”, 3–5.04.1999.
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za 10 mln USD w gotówce i 40 mln USD w papierach dłużnych 33% udziałów 
TVN od CEME, poprzedniego partnera ITI)”. W 2000 roku ITI zamierzała 
zainwestować około 30–40 mln USD w telewizję, internet i w multipleksy, 
jako udziałowiec spółki Multikino, która w 2000 roku chciała zwiększyć licz-
bę swych multipleksów z dwóch do czterech i rozpocząć budowę następnych 
trzech–czterech w dużych miastach Polski. Zgodnie z umową zawartą 13 mar-
ca 2000 roku SBS kupił 100% udziałów w należącej do ITI spółce Strateurop 
International B.V., do której należało 33% udziałów w TVN. Zapłacono za 
nie 92 mln USD gotówką, wnosząc też 666 666 swoich akcji o wartości około 
40 mln zł i uprzywilejowane weksle ITI zamienne na akcje spółki (odkupione 
za 37,5 mln USD od poprzedniego partnera ITI, grupy CEME). Transakcja 
miała zostać zawarta do 26 maja 2000 roku150. Ostatecznie do porozumienia 
pomiędzy koncernami doszło 26 lipca 2000 roku. Grupa ITI sprzedała spółce 
SBS 100% udziałów w spółce zależnej Strateurop151. Zgodnie z postanowie-
niami umowy pomiędzy SBS i ITI Holdings oraz aktem założycielskim TVN 
koncern SBS nabył, przez zakup spółki Strateurop International, 33% udziałów 
TVN Sp. z o.o. Umowa ta przewidywała między innymi, że Grupie ITI przy-
sługuje opcja sprzedaży udziałów (realizacja, która może spowodować wzrost 
udziału SBS w kapitale zakładowym TVN Sp. z o.o. powyżej 50%, czyniąc SBS 
większościowym udziałowcem tej spółki). Zawarto jednak w umowie zastrze-
żenie, że polskie przepisy prawne regulujące działalność w dziedzinie mediów 
muszą zezwalać na realizację takiej opcji152. Gdyby taka sytuacja wystąpi-
ła, nie można wykluczyć, że ekonomiczne, strategiczne lub prawne interesy 
oraz cele SBS mogłyby okazać się niezgodne z interesami TVN Sp. z o.o. bądź 
Grupy ITI. SBS mógłby również wprowadzić zmiany w strategii, zarządzaniu 
i działalności operacyjnej TVN, które mogłyby z kolei w znacznym stopniu 
wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność oraz sytuację fi nansową zarówno 
stacji TVN, jak i Grupy ITI.

Powyższe postanowienia umów z SBS mogłyby tym samym ograniczyć 
możliwości Grupy ITI w zakresie zarządzania i kierowania działalnością TVN, 
a także wpłynąć na uprawnienia grupy w zakresie zbywania lub zachowania 
udziałów TVN Sp. z o.o. Warunki te, w ostatecznym rozrachunku niekorzyst-

150  A. Błaszczak, Telewizja to dopiero początek. SBS kupi 33 proc. udziałów TVN, „Rzecz-
pospolita”, 17.03.2000.

151  Prospekt Emisyjny, Rozdział VII. Sprawozdanie fi nansowe, s. 336.
152  Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. w art. 35 pkt 2 ust. 1 określa, 

że koncesja dla spółki z udziałem podmiotów zagranicznych może być udzielona, jeżeli udział 
podmiotów zagranicznych w kapitale zakładowym lub akcyjnym spółki nie przekracza 33%. 
Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zakłada, że od dnia uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską pełnego członkostwa w Unii Europejskiej koncesja dla spółki z udziałem osób 
zagranicznych może być udzielona, jeżeli udział tych osób w kapitale zakładowym lub akcyjnym 
spółki nie przekracza 49%. 
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ne dla TVN, doprowadziły do rozpoczęcia przez Grupę ITI działań mających 
na celu odkupienie udziałów od SBS. Pod koniec 2002 roku została podpisana 
umowa na uruchomienie linii kredytowej w wysokości 75 mln USD dla TVN. 
Kredytu udzieliło konsorcjum banków, między innymi BPH PBK S.A. i Kredyt 
Bank S.A. Pieniądze miały zostać przeznaczone głównie na spłatę wcześniej 
zaciągniętych długów TVN, którego największym wierzycielem jest Grupa 
ITI. Środki z nowej linii kredytowej dla TVN trafi ły na konto Grupy ITI. Mogą 
więc zostać wykorzystane w przyszłości do wykupienia od SBS akcji TVN153. 
Dnia 31 maja 2002 roku Grupa ITI zawarła z SBS umowę przedwstępną, na 
mocy której zobowiązała się do nabycia od SBS 217 140 udziałów stanowią-
cych 33% wszystkich udziałów TVN Sp. z o.o.154 Zgodnie z tą umową w zamian 
za 150 945 wyżej wymienionych udziałów Grupa ITI miała wnieść w rozli-
czeniu 666 666 posiadanych akcji oraz uiścić płatność w kwocie pieniężnej. 
Do końca 2002 roku Grupa ITI zapłaciła SBS 11 mln USD za 2,6% udziałów 
w TVN. Za pozostałe 30,4% ma zapłacić co najmniej 130 mln USD155.

Spółka nie podjęła wówczas decyzji, w jaki sposób sfi nansuje pozostały za-
kup. „Jeżeli poprawi się koniunktura, spróbujemy ponownie wejść na giełdę. 
Bierzemy pod uwagę emisję obligacji lub pożyczkę” – mówił Paweł Kosmala, 
dyrektor generalny ITI Corporation156. 

Umowa umożliwiała odstąpienie od zakupu, gdyby spółka nie znalazła nań 
środków. Na całej transakcji SBS Broadcasting zarobi, jak się szacuje, około 
20  mln USD. Pieniądze te otrzyma głównie za to, że – jak głosi komunikat 
Grupy ITI – przez prawie dwa lata „miał swój wkład w rozwój telewizji TVN, 
przyczyniając się do uzyskania przez nią pozycji jednej z najbardziej docho-
dowych stacji TV w Europie”. Kiedy w lipcu 2000 roku SBS sfi nalizował umo-
wę kupna 33% udziałów telewizji TVN (z opcją zwiększenia tego udziału do 
50%), zapłacił za nie, wnosząc 666 swych akcji oraz 91,4 mln USD w gotów-
ce i 37,5 mln USD w odkupionych od innego podmiotu uprzywilejowanych 
wekslach ITI zamiennych na akcje spółki157. Następnie przyjęto, że TVN ma 
odkupić z powrotem 33% udziałów, oddając akcje SBS i dodatkowo płacąc
150 mln USD w gotówce158. Dnia 5 listopada 2003 roku Grupa ITI sprzedała 

153  Prospekt Emisyjny, Rozdział I. Podsumowanie i czynniki ryzyka, s. 14 i n.
154  Prospekt Emisyjny, Rozdział VI. Oceny i prognozy Emitenta, s. 238.
155  Na mocy umowy opcji Grupa ITI ma prawo do zakupu 30,4% udziałów za kwotę stano-

wiącą równowartość odpowiednio większej z wartości: 12-krotności wartości średniego EBIT-
DA dla okresu 2002/2003 lub 120-krotności EBITDA w 2003 roku, zgodnie z defi nicją tego 
kryterium przyjętą przez SBS i Grupę ITI, pomniejszoną o wartość zadłużenia netto TVN, przy 
założeniu, że całkowita wartość nie będzie mniejsza niż 30 mln USD. Za: ITI odkupuje udziały 
TVN, „Rzeczpospolita”, 31.12.2002.

156  „Press” 2003, nr 1 (84), Dział: Na wizji, s. 17.
157  Tamże.
158  A. Błaszczak, Wszystko zależy od oferty publicznej, „Rzeczpospolita”, 4.06.2002.
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10% swoich udziałów w TVN do TV-Tech za 42 500 mln USD. Przez tę trans-
akcję Grupa ITI zmniejszyła swoje udziały ekonomiczne w TVN o 4,9%159.
2 grudnia 2003 roku spółka ITI Media Group N.V. nabyła od SBS 100% udzia-
łów Strateurop, fi rmy posiadającej 30,43% udziałów TVN, za kwotę 131,5 mln 
euro. Dzięki tej transakcji Grupa ITI zwiększyła swoje udziały ekonomiczne 
w TVN o 30,43%160.

W maju 1999 roku BRE Bank podjął decyzję o zainwestowaniu 15 mln USD
w akcje spółki ITI Holdings. Zgodnie z podpisaną umową BRE Bank161 miał 
objąć 55 556 tys. nowych akcji ITI Holdings. Według ofi cjalnego komunikatu 
spółek wpływy z tej inwestycji miały być przeznaczone na rozwój TVN i Multi-
kina (czyli spółki należącej w połowie do ITI i w połowie do UCI, która w 1999 
roku posiadała jedyny działający w Polsce kinowy multipleks w Poznaniu). Po 
podwyższeniu kapitału BRE Banku przyjęto, że będzie on miał około 7,5% 
udziału w kapitale ITI Holdings162. Jak oceniają analitycy, zaangażowanie BRE 
Banku w ITI Holdings S.A. wynosiło na koniec 2002 roku około 700 mln zł. 
Oprócz obligacji ITI BRE Bank miał 15,225% udziałów notowanego na gieł-
dzie w Luksemburgu ITI Holdings. BRE Bank był więc kredytodawcą Grupy 
ITI i samego TVN. Obecny był również przy wszystkich dużych transakcjach 
ITI, na przykład był gwarantem w debiucie giełdowym. Wejście holdingu ITI 
na giełdę i wykupienie akcji należących do BRE Banku przez inwestorów mia-
ło zapewnić temu bankowi profi ty z zainwestowanych w ITI pieniędzy163. 

Pomimo nieudanego debiutu Grupy ITI na giełdzie na początku 2003 roku, 
BRE Bank podpisał z ITI Holdings list intencyjny w sprawie zmiany sposobu 
fi nansowania zadłużenia grupy ITI wobec Banku. Umowa przewidywała, że 
w ramach zamiany długu BRE Bank stanie się między innymi właścicielem 
10% udziałów TVN Sp. z o.o., do której należy kanał telewizyjny TVN. 

Grupa ITI poinformowała, że w ramach zmiany sposobu fi nansowania 
zostanie między innymi dokonana zamiana obligacji oraz sprzedane będzie 
BRE Bankowi 10% udziałów w TVN Sp. z o.o. za 42,5 mln USD. Przychody 
z tej transakcji zostaną przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji ITI Hol-
dings. Finalizację transakcji sprzedaży pakietu TVN przewidziano na czerwiec 
2003 roku. W marcu 2003 roku BRE Bank posiadał 1689 obligacji Grupy ITI 
o wartości nominalnej 84,5 mln USD. Grupa ITI zagwarantowała sobie jednak 
opcję, w ramach której w ciągu czterech lat mogła odkupić od BRE Banku 
sprzedany pakiet akcji TVN. Dzięki przejęciu udziałów w TVN BRE Bank 

159  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy ITI, 
Nota 28, www.iti.pl.

160  Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy ITI, 
Nota 27, www.iti.pl.

161  Największym zagranicznym udziałowcem BRE jest niemiecki Comerzbank.
162  M. Bratkowska, BRE w TVN. 
163  J. Murawski, Dylematy grupy, „Press” 2003, nr 2(85), s. 38.
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zmniejszy swoje zaangażowanie w fi nansowanie grupy ITI Holdings. Należy 
dodać, że BRE Bank jest akcjonariuszem spółki TVN, posiadając 15,25% ka-
pitału164. 

Dnia 5 listopada 2003 roku BRE Bank zapewnił spółce TV-TECH Invest-
ment1 Sp. z o.o. – podmiotowi powiązanemu z BRE Bankiem S.A.– fi nan-
sowanie w kwocie 42,5 mln USD z przeznaczeniem nabycia 10% udziałów 
w TVN Sp. z o.o., będących dotychczas własnością ITI TV Holdings Sp. z o.o. 
Poza tym 5 listopada 2003 r. spółka TV-TECH Investment 1 Sp. z o.o. naby-
ła udziały TVN. Jednocześnie obligacje ITI Holdings o wartości nominalnej 
42,5 mln USD, których właścicielem był BRE Bank, zostały wykupione i umo-
rzone165. 

W wyniku zawartych transakcji struktura własnościowa TVN, według sta-
nu na wrzesień 2003 roku, przedstawiała się następująco:

• większościowym udziałowcem była Grupa ITI (International Trading 
and Investments Holding) posiadająca 59,57% udziałów;

• 30,43% udziałów należało do Strateurop International B.V.;
• 10% udziałów należało do TV-Tech Investment1 Sp. z o.o.
Pierwszy z mniejszościowych udziałowców, czyli Strateurop International 

B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jest w stu procentach fi lią Grupy SBS (Scandi-
navian Broadcasting Systems), która z kolei jest fi lią amerykańskiego Viacom. 

TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. jest natomiast podmiotem powiązanym 
z BRE Bankiem S.A.166

Ofi cjalna działalność stacji TVN rozpoczęła się w marcu 1997 roku. Wów-
czas KRRiT przyznała TVN koncesję na nadawanie programu telewizyjnego 
o zasięgu ponadregionalnym na obszarze Polski północnej (od Poznania, Ka-
lisza i Szczecina przez Trójmiasto po Toruń i Olsztyn) oraz programów o za-
sięgu lokalnym w Warszawie i Łodzi. 

W październiku 1997 roku TVN Sp. z o.o. oraz Telewizja Wisła 
Sp. z o.o.167(partner strategiczny TVN) zdecydowały o nadawaniu wspólnego 
programu o nazwie TVN, uwzględniającego pasma regionalne i lokalne. Stacja 
miała nadawać program przez 21 godzin, od godziny 6.00 rano do około 3.00 
w nocy, prezentując zarówno fi lmy (10 fabularnych, 7 dokumentalnych i ani-
mowanych oraz ponad 20 odcinków seriali tygodniowo), jak i relacje sporto-
we, teleturnieje oraz programy informacyjne. Nie planowano w ofercie emisji 
programów religijnych. W pierwszym miesiącu stacja TVN zamierzała poka-

164  BRE Bank przejmuje 10% TVN. Udział za długi, „Rzeczpospolita”, 4.03.2003.
165  Finansowanie TV-Tech Investment 1 Sp. z o.o. i objęcie przez spółkę udziałów w TVN 

Sp. z o.o., http://giełda.onet.pl.
166  Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania…, s. 75.
167  Stacja TVN miała 76,25% udziałów w działającej na południu kraju Telewizji Wisła. Za-

miast jednak uruchomić działanie tego kanału TVN podjęła decyzję o rozpoczęciu nadawania 
programu przez TVN-Południe.
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zywać 30% produkcji własnej, a resztę programów kupować. W dalszej kolej-
ności udział produkcji własnej miał się zwiększyć do 50%. Aż 63% programu 
miała natomiast zająć produkcja polska. Stacja chciała również położyć nacisk 
na obsługę i prezentację wydarzeń lokalnych. Zdaniem ówczesnego prezesa 
stacji Mariusza Waltera telewidza będzie bardziej interesował na przykład pro-
jekt budowy mostu Siekierkowskiego w Warszawie, niż to, co się dzieje w da-
lekim Algierze168. Mówił: 

Nigdy nie tworzyliśmy ramówek programowych na początku TVN, które by były sa-
mobójczo ambitne. Natomiast w planie programowym pierwszej nieudanej dla ITI 
koncesji, owszem, trzeba przyznać, że ta ramówka była przepełniona takimi nadziejami 
programowymi, które, de facto, spełniają się dopiero dzisiaj. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że pomysł ten był tylko na papierze i nigdy nie zyskał fi zycznego kształtu, a był jedynie 
zawartością kwestionariusza koncesyjnego. Proponowaliśmy tam, żeby każdy dzień za-
wierał wyraźnie wiodący temat, na przykład poniedziałek banki, wtorek ubezpieczenia, 
środa – edukacja prawna i wskazywanie na możliwości posługiwania się nim. To, przy-
znaję, było bardzo ambitne, ale nie wyszło poza papier169.

W 1997 roku TVN miała być, według założeń, oglądana w 35% gospo-
darstw domowych na obszarze, na który będzie docierać program stacji, 
a w 2002 roku, według ówczesnych założeń, już w połowie. W 1997 roku w za-
sięgu 22 naziemnych nadajników stacji znajdowało się 40% ludności Polski170. 
Program transmitowały również sieci kablowe. Według planów w ciągu trzech 
lat program miał być odbierany w 80–85% gospodarstw domowych171. Stan 
ten został osiągnięty w marcu 2002 roku, kiedy to sygnał docierał do około 
84% ludności Polski, w tym do największych ośrodków miejskich, które uwa-
ża się za najbardziej atrakcyjne dla reklamodawców172. Jak wynika z danych 
zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, TVN dociera do widowni w więk-
szości polskich gospodarstw przez naziemne nadajniki analogowe, analogowe 
i cyfrowe nadajniki satelitarne oraz telewizję kablową. TVN szacuje, że udział 
w widowni, do której dociera sygnał bardzo dobrej jakości, wynosi 72%, czyli 
mniej niż wynika z danych AGB Polska, niebiorących pod uwagę jakości syg-
nału173. W błyskawicznym tempie została zbudowana siedziba stacji w Warsza-
wie, rozbudowano również studia produkcyjne w Krakowie oraz studio grafi ki 
komputerowej, a także stworzono sieć biur regionalnych. Do tego doszły na-

168  P. Różyński, E. Wieczorek, Drugi wyścig telewizji, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 
3.06.1996.

169  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez M. Waltera 23 listopada 2004 roku.
170  Jest to suma zasięgów stacji TV Wisła i TVN.
171  P. Różyński, Konkurent Polsatu i TVP, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 26.09.1997.
172  Prospekt Emisyjny, Rozdział I. Podsumowanie i czynniki ryzyka, s. 3 i n.
173  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane o działalności Emitenta, s. 114.
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dajniki cyfrowe, kamery, satelitarne wozy reporterskie. Ogółem zainwestowa-
no w rozwój stacji blisko 100 mln USD174. 

Zaraz po otrzymaniu koncesji stacja TVN planowała również podniesienie 
kapitału do 9 mln USD, a w ciągu kolejnego roku do 24 mln USD. Oprócz tego sta-
cja miała także otwartą linię kredytową w holenderskim ING Banku w wysokości 
25 mln USD175. Do końca 1997 roku wydatki na TVN wynosiły 85 mln USD176.
Szefowie TVN planowali również, że zyski w wysokości 11 mln USD uzyska-
ją już po trzech latach działalności. Zdaniem wiceprezesa TVN Luca Tomasi-
na inwestycje związane z otwarciem stacji miały się zwrócić w ciągu czterech 
lat. 55% zainwestowanej kwoty pochodziło od udziałowców, a pozostałe 45% 
z kredytów. Docelowo reklamy miały przynieść 97% wpływów telewizji. Kon-
cesje, będące podstawą działalności nadawczej TVN, zostały jej udzielone przez 
KRRiT na czas ograniczony. W wyniku tego koncesja na naziemne nadawanie 
sygnału TV Wisła Sp. z o.o. wygasła w 2004 roku, koncesja na nadawanie syg-
nału TVN Sp. z o.o. w 2007 roku, koncesje satelitarne na nadawanie sygnału 
TVN Sp. z o.o. wygasły odpowiednio w 2008 oraz 2012 roku, a do tego kon-
cesja na satelitarne nadawanie sygnału TVN24 wygasła w 2010 roku. Żadna 
z tych koncesji, stanowiących podstawę działalności stacji telewizyjnych TVN 
Sp. z o.o. – TV Wisła Sp. z o.o. oraz TVN24 (zgodnie z postanowieniami tych 
koncesji oraz przepisów prawa polskiego regulujących nadawanie programów 
radiowych i telewizyjnych) – nie jest odnawiana, lecz może zostać udzielona 
ponownie temu samemu podmiotowi przez właściwy organ177.

W związku z tym w 2003 roku TVN złożyła formalny wniosek o scalenie 
dotychczas posiadanych koncesji (trzy koncesje TVN Sp. z o.o. obejmują War-
szawę i Łódź oraz tak zwaną sieć północną – 13 nadajników) oraz koncesji 
Telewizji Wisła sp. z o.o. (od 1996 roku TVN jest jej stuprocentowym właści-
cielem). Wniosek motywowany był głównie „względami organizacyjnymi oraz 
fi nansowymi”178. Scalenie miało być również dużym ułatwieniem na przykład 
w ubieganiu się o kredyty bankowe lub w przypadku ewentualnej sprzedaży 
stacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przychylnie ustosunkowała się do 
wniosku TVN, co zaowocowało podjęciem przez nią dwóch uchwał w cią-
gu jednego dnia: pierwsza skracała czas trwania wszystkich czterech koncesji 
TVN, druga zawierała ogłoszenie konkursu na wszystkie częstotliwości ob-
jęte koncesjami należącymi do stacji. Nadawcy nie zostały postawione żad-
ne dodatkowe warunki179. Dnia 4 marca 2004 roku KRRiT podjęła uchwałę 

174  www.tvn.pl.
175  P. Różyński, E. Wieczorek, Drugi wyścig…
176  P. Różyński, Konkurent Polsatu…
177  Prospekt Emisyjny, Rozdział I. Podsumowanie i czynniki ryzyka, s. 16.
178  Układ Scalony, „Gazeta Wyborcza”, 3.09.2003.
179  Tamże.
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o przyznaniu TVN Sp. z o.o. koncesji na nadawanie programu przez okres 
10 lat. Ostatecznie 15 kwietnia 2004 roku TVN Sp. z o.o. uzyskał dziesięcio-
letnią koncesję na naziemne nadawanie kanału TVN180. Nowa koncesja, jak 
zaznaczają władze Grupy ITI, zapewnia jednolitą, stabilną oraz długookreso-
wą podstawę prawną do nadawania programu TVN181. Dnia 2 lipca 2004 roku 
Zgromadzenie Wspólników TVN podjęło uchwałę o przekształceniu TVN ze 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółką akcyjną. Tego samego dnia 
Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie umowy spółki i 30 lip-
ca 2004 roku Krajowy Sąd Rejestrowy dokonał wpisu TVN S.A. do rejestru 
przedsiębiorców182.

3.4. Struktura Grupy ITI (stan na 2004 rok)

Stacja TVN stanowi element szerszej struktury – Grupy ITI. Firma Interna-
tional Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg określana jako ITI 
Holdings S.A., ITI Group, Grupa ITI (nazwy funkcjonują wymiennie) została 
utworzona w 1988 roku jako spółka akcyjna zgodnie z luksemburskim prawem 
spółek. Jest również spółką holdingową według postanowień luksemburskiej 
Ustawy o spółkach holdingowych183. W 1990 roku Grupa ITI stała się właści-
cielem, działającego w Polsce od 1984 roku, Przedsiębiorstwa Zagranicznego 
ITI utworzonego na podstawie ustawy z 1982 roku. Grupa ITI jest zorganizo-
wana w strukturze holdingu, a swoją działalność operacyjną prowadzi przez 
spółki zależne i stowarzyszone184. Działa aktywnie głównie w trzech obszarach: 
produkcja i nadawanie programów telewizyjnych, rozrywka oraz nowe media. 

W ramach segmentu produkcja i nadawanie programów telewizyjnych 
działa przez spółki operacyjne:

• TVN Sp. z o.o. wraz z podmiotem zależnym TV Wisła Sp. z o.o. (w któ-
rym TVN Sp. z o.o. posiada 100% udziałów) – obie spółki nadają pro-
gramy TVN oraz TVN7;

• TVN24 – pierwszy polski całodobowy telewizyjny kanał informacyjny;

180  Wynik za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2004 r., Komunikat prasowy 
TVN z dnia 16 sierpnia 2004 r.

181  Raport bieżący nr 04/2004, www.iti.pl.
182  Komunikat prasowy TVN z dnia 16 sierpnia 2004 r.
183  Prospekt Emisyjny, Rozdział IV. Dane o Emitencie, s. 89.
184  Spółki są spółkami stowarzyszonymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4, litera (f) Usta-

wy o rachunkowości – według stanu prawnego sprzed nowelizacji Ustawy o rachunkowo-
ści wprowadzonej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości
(Dz.U. z 2000 r. Nr 113, poz. 1186) zmieniającej Ustawę o rachunkowości z dniem 1 stycznia 
2002 roku. Za: Prospekt Emisyjny, Rozdział IV. Dane o Emitencie, s. 99.



56 Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce...

• Endemol-Neovision – czołowy producent telewizyjnych audycji roz-
rywkowych w Polsce;

• ITI Film Studio – największy producent reklam telewizyjnych w Pol-
sce185.

Schemat 4. Struktura własnościowa Grupy ITI (stan na 2003 r.)

Źródło: 2003 Annual Report TVN Sp. z o.o., 1 March 2004, s. 39, http://investor.tvn.pl/_i/annualreport.pdf 
(2.07.2004), za: Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku w chwili przystępowania do Unii Europej-
skiej, KRRiT, Warszawa 2004, s. 77.

Grupa ITI posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym ITI TV Holdings, 
która z kolei posiada 67% kapitału zakładowego TVN Sp. z o.o. Pozostałe 
51% kapitału zakładowego ITI TV Holdings jest własnością 3W Investments 
S.A., która posiada 51% udziałów i głosów w spółce ITI TV Holdings (przy 

185  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane o działalności Emitenta, s. 110.
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czym w jej posiadaniu znajduje się 67% kapitału zakładowego TVN Sp. z o.o., 
dającej ITI TV Holdings prawo do 67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy TVN Sp. z o.o. oraz 67% kapitału zakładowego TVN24, dającej ITI 
TV Holdings prawo do 67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
TVN24). 3W ma również 51% udziałów i głosów w spółce ITI Neovision, któ-
ra posiada 50% kapitału zakładowego i głosów w spółce Endemol-Noevision – 
głównego dostawcy formatów programów. Ponadto Grupa ITI zawiązała tak-
że spółkę joint venture z Endemol Entertainment (posiadającą 50% udziałów 
w Endemol-Noevision). Endemol Entertainment jest jednym z największych 
europejskich producentów audycji rozrywkowych i równocześnie właścicie-
lem formatów programowych, takich jak Big Brother czy Milionerzy. Do tego 
grupa ITI posiada 49% udziałów w kapitale zakładowym ITI Neovision (właś-
ciciela 50% kapitału zakładowego Endemol-Neovision). Pozostałe 51% kapita-
łu zakładowego ITI Neovision stanowi natomiast własność 3W186. Grupa ITI 
konsoliduje TVN w 100%. Przy czym, co podkreśla Andrzej Szymański (anali-
tyk DM BIG BG), jak wynika z informacji zawartych w prospekcie emisyjnym 
Grupy ITI, na razie ma tylko 33% akcji, i to nie bezpośrednio. Jest bowiem 
ich właścicielem przez swoje spółki zależne, dzięki którym kontroluje 49% 
akcji w ITI TV Holdings, która ma z kolei 67% udziałów w TVN. Pozostałe
33% udziałów pozostaje własnością SBS Broadcasting187.

Choć większość analityków pozytywnie ocenia model biznesowy Grupy 
ITI i część jej aktywów, zwłaszcza szybko rozwijającą się telewizję TVN, zwra-
ca jednak uwagę na fakt, że zarejestrowana w Luksemburgu spółka nie ma 
nad swymi najcenniejszymi aktywami zdecydowanej kontroli. Krytykowana 
jest również jej struktura, która postrzegana jest jako bardzo skomplikowana 
i mało przejrzysta188. Bruno Valsangiacomo w wypowiedzi dla „Rzeczpospoli-
tej” odpierał zarzut braku przejrzystości w strukturze Grupy ITI: 

Oceniając teraz strukturę ITI [mówił] trzeba pamiętać, że jest to wynik jej historycz-
nego rozwoju. ITI Holdings inwestowała zgodnie z ówczesnymi regułami dotyczący-
mi inwestycji zagranicznych w Polsce. Potem, po zmianach rynkowych, pierwszym 
krajem, który podpisał umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania, była 
Holandia, a więc cała działalność została skierowana z Luksemburga przez Holandię 
do Polski. Było to bardzo logiczne rozwiązanie. Nasza struktura była też związana ze 
strategią ITI, która zakładała, że nie wiadomo, co będzie w przyszłości – chcieliśmy, 
aby grupa była elastyczna, a każda spółka niezależna od innych. Ta struktura okazała 
się całkiem efektywna. […] W przyszłości możemy uprościć strukturę Grupy ITI, jeżeli 

186  Prospekt Emisyjny, Rozdział I. Podsumowanie i czynniki ryzyka, s. 15.
187  A. Błaszczak, Biznes dobry, ale nie pod kontrolą, „Rzeczpospolita”, 10.06.2002.
188  Tamże.
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nie będzie to miało niekorzystnych skutków. Równocześnie, w porównaniu ze struk-
turą innych dużych grup medialnych na świecie, nasza jest naprawdę bardzo prosta189.

Tego optymizmu nie podzielili jednak inwestorzy, co zaskutkowało odwo-
łaniem wejścia ITI na Giełdę Papierów Wartościowych w 2002 roku. Jako jeden 
z wielu powodów analitycy wskazywali właśnie mało przejrzystą strukturę190.

189  A. Błaszczak, A. Sierant, Pieniądze na TVN i kanały tematyczne, „Rzeczpospolita”, 
6.06.2002.

190  J. Piński, Wejchert, Walter i Valsangiacomo chcieli sprzedać kota w worku, „Wprost” 2002, 
nr 28.



4
Program jako podstawowy element 

strategii nadawcy telewizyjnego

Logika funkcjonowania rynku medialnego najpełniej wyraża się, jak wskazuje 
Maciej Mrozowski, w strategii produktu. W nauce o zarządzaniu strategię de-
fi niuje się jako szeroki program wytyczania oraz osiągania celów organizacji. 
Pojmuje się ją również jako reakcję organizacji w czasie na oddziaływanie jej 
otoczenia191. Celem nadrzędnym na rynku medialnym jest natomiast skupie-
nie i utrzymanie uwagi pożądanego (pod względem wielkości i składu) audy-
torium. Rynkiem medialnym rządzi bowiem zasada: im atrakcyjniejszy pro-
gram, tym liczniejsze i atrakcyjniejsze dla reklamodawców audytorium. Istota 
strategii produktu sprowadza się zatem do oferowania odbiorcom możliwie 
najatrakcyjniejszego przekazu wyprodukowanego (lub zakupionego) po kosz-
tach niższych od zakładanych wpływów z dystrybucji tego przekazu i sprze-
daży towarzyszącej mu przestrzeni reklamowej192. W literaturze przedmiotu 
znajduje się wiele defi nicji produktu, które określają go, jak wskazał Steven 
Skinner, „jako coś, co zaspokaja potrzeby i oczekiwania oraz może być ofe-
rowane w procesie wymiany”. Jest to również, według Davida W. Cravensa, 
„przedmiot wartościowania przez rynek docelowy ze względu na korzyści 
i satysfakcję, jakiej dostarcza; pojęcie to dotyczy dóbr fi zycznych (obiektów), 
usług, organizacji, miejsca, ludzi, idei”. Produkt to także, zdaniem Davida 
J.  Rachmana, „wszystko, co można zaoferować na rynku w celu zwrócenia 
uwagi, nabycia, użytkowania lub konsumpcji i co może zaspokoić pragnienia 
lub potrzebę”193. 

Na podstawie powyższych stwierdzeń można zatem wskazać, że program 
nadawany przez stacje telewizyjne spełnia wyszczególnione cechy produktu. 
Można go bowiem określić jako usługę, którą nadawcy telewizyjni oferują 
odbiorcy w procesie wymiany zawartości programu na czas przeznaczony na 

191  J.A.F. Stoner, R.E. Freemen, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2001, s. 266.

192  M. Mrozowski, Media masowe…, s. 169.
193  B. Sojkina, Zarządzanie produktem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2003, s. 19.
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jego oglądanie. Treść zawarta w programie może natomiast, jako przedmiot 
podlegający wartościowaniu, zostać oceniona przez widzów pod kątem sa-
tysfakcji oraz ewentualnych korzyści, jakie z sobą niesie. Program może rów-
nież być traktowany, jak zostało to już wskazane, jako metoda zaspokajania 
pragnień oraz potrzeb odbiorcy. Nadawcy telewizyjni koncentrują się zatem 
na znalezieniu sposobu na najskuteczniejsze zaspokojenie oczekiwań widzów. 
Narzędziem do osiągnięcia pożądanego celu jest oferowanie atrakcyjnego pro-
gramu, czyli programowanie. Jak dowodzi Tadeusz Kowalski, programowanie 
to podejmowanie decyzji o tym, jakie programy i w jakim czasie będą przez 
stacje nadawane. Programowanie jest jednym z najważniejszych elementów 
określających zdolność konkurencyjną stacji. Jego istota natomiast sprowadza 
się do tworzenia takiego układu ramowego, aby spełniając różne funkcje, sta-
cja w każdym momencie gromadziła możliwie największe audytorium194. Ze 
względu na swoją specyfi kę oraz określoną fi lozofi ę działania nadawcy pub-
liczni i komercyjni dążą do maksymalizacji audytoriów w nieco odmienny 
sposób.

Telewizja publiczna to bowiem taki typ instytucji telewizyjnej, która swoich 
widzów traktuje jako jednostki społeczne, jako obywateli, a w perspektywie 
potencjalnych zachowań politycznych jako uczestników demokratycznych 
procedur wyborczych i referendalnych (wyborców). Podstawą jej polityki pro-
gramowej jest telewidz postrzegany nie jako konsument, ale przede wszyst-
kim 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 obywateli, narodowej tożsamości i społecznej spójności195.

Wyraźnie inną logiką działania kieruje się natomiast telewizja komercyjna, 
dla której podstawowym źródłem przychodów jest reklama. Media komer-
cyjne, które są niezależne od rządu, nie są jednak wolne od partykularnych 
interesów swoich właścicieli. Najczęściej celem właścicieli jest potrzeba osią-
gania zysku z działalności, co prowadzi do nacisku w kierunku komercjali-
zacji struktury programowej. Celem nadawcy komercyjnego jest tworzenie 
takiego programu, który przyciągnie jak największą widownię, i dzięki rekla-
mom towarzyszącym owym programom osiąganie wysokiego zysku. Telewizje 
komercyjne tworzą swój image struktur profesjonalnych, technokratycznych, 
których celem jest zapewnienie informacji i rozrywki swoim odbiorcom, zdo-
bycie jak największej liczby widzów, przy całkowitej apolityczności. Dla tele-
wizji komercyjnych, których podstawą ekonomicznego bytu jest przychylność 
widzów oraz reklamy, tego rodzaju partykularyzm ma znaczenie podstawowe. 
Maksymalizacja audytorium jest kryterium oceny działalności nadawcy ko-

194  T. Kowalski, Media i pieniądze…, s. 163.
195  Tamże, s. 154.
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mercyjnego, a programowanie, polegające na modelowaniu programu według 
wyników oglądalności, jest w istocie podstawą programowania nadawców ko-
mercyjnych196.

W TVN, zanim powstanie ramówka programowa [wskazywał w 2004 roku Edward 
Miszczak, ówczesny dyrektor programowy TVN] najpierw powstaje ramówka fi -
nansowa. Muszę udowodnić, że na każdą zainwestowaną złotówkę będę miał zwrotu 
2 zł 20 gr. Czyli osiągnę tak zwany współczynnik 2,2. Muszę więc najpierw udowodnić, 
że program przyniesie zyski dla stacji, a dopiero potem mogę go wkładać do ramówki. 
W dalszej kolejności musimy też uwzględniać zainteresowanie widowni, jakie formaty 
lubi oglądać, jej preferencje, oraz znać reakcje widzów. W całym tym układzie musi-
my także pamiętać, że jesteśmy fi rmą komercyjną, która ma przynosić właścicielom 
zyski197. 

196  Tamże, s. 156.
197  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez E. Miszczaka 23 listopada 2004 roku.





5 
Determinanty kształtowania oferty 

programowej

5.1. Uwarunkowania prawne kształtowania oferty programowej 

Zadaniem państwa, jak wynika z zapisów Strategii państwa polskiego w dzie-
dzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, jest stworzenie takich wa-
runków funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych, by odbiorca miał za-
pewniony dostęp do różnorodnych źródeł programu i informacji i nikt nie 
uzyskiwał nadmiernego wpływu na opinię publiczną wynikającego ze zdo-
minowania rynku medialnego. Stąd wynika potrzeba zapewnienia zarówno 
programowego, jak i strukturalnego pluralizmu na rynku mediów198. Każdy 
bowiem z typów nadawców telewizyjnych ma inne cele do spełniania i jest – 
lub w założeniu powinien być – wobec pozostałych komplementarny199. Nie-
zależnie jednak od miejsca i roli w przestrzeni medialnej wszyscy nadawcy 
telewizyjni są zobowiązani do realizowania w swojej działalności programowej 
zapisów art. 1 ust. 1 u.r.t. z 1992 roku, w której zostały sformułowane zada-
nia radiofonii i telewizji200. Ponadto w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku 
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (u.z.u.r.t.)201 dodano art. 1a, w myśl 
którego zapisy ustawy stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, za których, w brzmieniu art. 1a ust. 2 u.z.u.r.t. uważa 
się nadawców, którzy spełniają określone w ustawie warunki. Na uwagę zasłu-
guje fakt wyszczególnienia, jako jednego z kilku kryteriów, warunku mówią-
cego, że „decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na te-

198  Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, 
KRRiT, Warszawa 2005, s. 27.

199  Tamże, s. 22.
200  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 35.
201  Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874. 
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rytorium Rzeczpospolitej Polskiej”202. Zapis ten ma zagwarantować spełnienie 
formalnego wymogu, polegającego na obowiązku konstruowania oferty pro-
gramowej na terenie Polski. Wolą ustawodawcy było zatem integralne związa-
nie merytorycznej sfery działalności nadawcy z terytorium Rzeczpospolitej, 
a polityka programowa została uznana za immanentny element decydujący 
o charakterze oraz pozycji prawnej nadawcy. Jak już to zostało wskazane po-
wyżej, art. 1 ust. 1 u.r.t. określa zadania radiofonii i telewizji, które polegają na 
dostarczaniu informacji, udostępnianiu dóbr kultury i sztuki, ułatwianiu ko-
rzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianiu edukacji obywatelskiej, 
dostarczaniu rozrywki oraz popieraniu krajowej twórczości audiowizualnej. 
Jak wskazuje Jacek Sobczak, treść art. 1 ust. 1 odnosi się do wszystkich na-
dawców203. Dodatkowo media publiczne powinny przede wszystkim realizo-
wać cele określone w art. 21 ust. 1 u.r.t. Media komercyjne natomiast działają 
w ramach zasady swobody gospodarczej oraz wymogów koncesyjnych. Prak-
tyka wskazuje, że realizują one najczęściej potrzeby widowni masowej, a w ra-
mach programów wyspecjalizowanych – wąskich grup widzów; stanowią też 
uzupełnienie i poszerzenie źródeł informacji204.

5.1.1. Nadawca publiczny

Konkretyzację powyższych zadań w odniesieniu do publicznej radiofonii i te-
lewizji precyzuje art. 21 u.z.u.r.t. W myśl ustawy do zadań publicznej radiofonii 
i telewizji wynikających z realizacji misji należą w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, progra-
mów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku pol-
skim i innych językach oraz innych programów realizujących demokra-
tyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na 
których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych 
i telewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszech-

niania programów radiowych i telewizyjnych;

202  Ustawa o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o radiofonii i telewizji, art. 1a ust. 2 
pkt 2 (Dz.U. z 2004 r., Nr 91, poz. 874).

203  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 35.
204  Tamże, s. 22.
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6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związa-
nej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalno-
ści oświatowej;

8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środo-

wisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą205. 
W ustawie nowelizującej z 2 kwietnia 2004 roku określono natomiast zakres 

przedmiotowy misji nadawcy publicznego. Ustawodawca dokonał enumeracji 
gatunków programowych uznawanych za misyjne, wskazując na: informację, 
publicystykę, kulturę, rozrywkę, edukację oraz sport. Zawarł również cechy, 
jakimi powinny charakteryzować się owe programy, a mianowicie: pluralizm, 
bezstronność, wyważenie, niezależność, innowacyjność, wysoka jakość oraz 
integralność programu. Wydaje się, że ostatnia ze wskazanych cech ma szcze-
gólne znaczenie. Integralność przekazu oznacza zakaz przerywania jednostko-
wego programu materiałami reklamowymi. W konsekwencji zapis ten okre-
śla specyfi kę struktury programu emitowanego przez nadawcę publicznego, 
w którym przerwy reklamowe umieszczane są jedynie pomiędzy programami, 
a nie w trakcie ich trwania. Odstępstwem od tej zasady jest zapis art. 16a ust. 3 
mówiący o tym, że w transmisjach zawodów sportowych zawierających prze-
rwy wynikające z przepisów ich rozgrywania, transmisjach innych wydarzeń 
zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych 
części reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych prze-
rwach lub pomiędzy poszczególnymi częściami206.

Niezależnie od specyfi ki nadawcy cecha integralności programu musi zo-
stać zachowana, w myśl art. 16a pkt 6, w wypadku emisji: serwisów informa-
cyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń, audycji o treści religijnej, 
audycji publicystycznych i dokumentalnych o czasie krótszym niż 30 minut207; 
jeżeli czas ich emisji wynosi co najmniej 30 minut, stosuje się przepisy art. 16a 
ust. 2–5 mówiące, że audycję można przerwać w celu nadania reklamy lub 
telesprzedaży, o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie naru-
sza uprawnień właścicieli praw autorskich (ust. 2). Dodatkowo ustawodawca 
wskazał, że można przerwać w celu nadania reklamy lub telesprzedaży fi lmy 
fabularne i fi lmy telewizyjne, z wyłączeniem serii, seriali i audycji dokumen-
talnych, trwające ponad 45 minut; mogą być one przerwane, w celu nadania 
reklam lub telesprzedaży, wyłącznie jeden raz podczas każdego okresu pełnych 

205  Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z 2 kwietnia 2004 r., art. 21 ust. 1a 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).

206  Za: J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 234.
207  Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z 2 kwietnia 2004 r., art. 16a ust. 6 pkt 

3 (Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).
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45 minut. Kolejne przerwy w celu nadania reklam lub telesprzedaży są dopusz-
czalne, jeżeli fi lm trwa co najmniej 20 minut dłużej niż dwa lub więcej okre-
sów pełnych 45 minut (ust. 4). Takim też zasadom podlegają audycje inne niż 
określone w ust. 3 i 4 – mogą być przerywane w celu nadania reklam lub tele-
sprzedaży, jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi 
w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut, a w programie radiowym 
co najmniej 10 minut (ust. 5)208. Zakazowi przerywania programu reklamami 
podlegają natomiast programy przeznaczone dla dzieci209.

Do zadań wymienionych w u.r.t. z 1992 roku ustawodawca dołączył w art. 21 
ust. 2 pkt 1 obowiązek tworzenia i rozpowszechniania programów dla odbior-
ców za granicą w języku polskim oraz innych językach, a także programów 
realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności 
lokalnych. Do powyższych zadań, w myśl pkt 2, zostało również dołączone 
zadanie tworzenia i rozpowszechniania programów wyspecjalizowanych, na 
których rozpowszechnianie uzyskano koncesję.

Artykuł 4a u.z.u.r.t. defi niuje program wyspecjalizowany jako program, 
w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, 
w godzinach od 6.00 do 23.00, stanowią audycje i inne przekazy realizujące 
przyjętą specyfi kę programu. 

Na uwagę zasługuje również to, że dotychczas ustawodawca nie wymagał 
od nadawcy publicznego uzyskania koncesji na jakąkolwiek działalność na-
dawczą. Zapis art. 4a wskazuje na możliwość tworzenia przez publicznych na-
dawców programów o określonej specyfi ce programowej na zasadach stoso-
wanych dotychczas wobec nadawców komercyjnych. 

5.1.2. Nadawca komercyjny

Brak „misyjnych” obowiązków programowych czy też zadań analogicznych 
do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wymienionych w art. 21 u.z.u.r.t., 
czyni zasadę samodzielnego kształtowania programu przez nadawcę na-
czelną w przypadku nadawcy niepublicznego210. Jak wynika jednak z art. 13 
ust. 1 u.r.t. nadawca kształtuje211 oferowany program samodzielnie, w zakresie 

208  Za: Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z 2 kwietnia 2004 r., art. 16a ust. 2–5 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).

209  Tamże, art. 16a ust. 6 pkt 4 (Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).
210  M. Romanowski, Wolność słowa…, s. 225.
211  Pod pojęciem kształtowania należy rozumieć formowanie, modelowanie, a więc bu-

dowanie programu. Ustawodawca nie określił przy tym żadnych dyrektyw tego kształtowania, 
ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że jest to kształtowanie w zakresie zadań określonych 
w art. 1 ust. 1 u.r.t. Za: J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 195.
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zadań określonych w art. 1 ust. 1, ponosi jednak równocześnie odpowiedzial-
ność za jego treść212. Za Sobczakiem należy wskazać, że „samodzielność”213 
w kształtowaniu programu ograniczona jest zakresem zadań radiofonii i tele-
wizji wynikających z u.r.t. i kończy się z chwilą, gdy nadawca wykracza poza 
zadania wyraźnie określone w art. 1 ust. 1 pkt 1–5. Jak zaznacza Sobczak, usta-
wa nie wskazuje jednak, kto ma prawo do kształtowania programu wybiega-
jącego poza zadania określone w art. 1 ust. 1 u.r.t. Bez wątpienia jednak czyn-
nikiem wpływającym na kształt oferty programowej nadawcy komercyjnego, 
podobnie jak publicznego, jest treść art. 15 u.r.t.214

W jego myśl nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 
33% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pier-
wotnie w języku polskim215. Ta sama zasada dotyczy również utworów słowno-
-muzycznych. Ustawodawca nałożył, także na nadawców programów telewi-
zyjnych, obowiązek przeznaczania ponad 50% kwartalnego czasu nadawania 
programu na audycje europejskie, z wyłączeniem: serwisów informacyjnych, 
reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teletur-
niejów. Narzędziem pozwalającym na kontrolę zawartości programowej na-
dawcy komercyjnego jest art. 36 ust. 1 pkt 1 u.r.t. Zgodnie z tym artykułem 
w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności stopień zgod-
ności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 
ust. 1 u.r.t. z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych na-
dawców działających w obszarze objętym koncesją216.

Za Sobczakiem można wskazać, że ustawodawca założył możliwość nie-
wypełniania przez nadawcę nałożonych zadań wynikających z zapisów ustawy 
w równym stopniu. Autor wskazał również na hipotetyczny charakter oceny za-
mierzonej działalności programowej pod kątem jej zgodności z zadaniami ra-
diofonii i telewizji, znajdującej oparcie głównie w deklaracjach wnioskodawcy217.

Ustawodawca określił również przypadki, w których koncesja dla nadawcy 
komercyjnego może zostać cofnięta218. Jeśli koncesjonowana działalność na-

212  Jak wskazuje J. Sobczak, jest to wyłącznie odpowiedzialność za zgodność programu z za-
daniami radiofonii i telewizji oraz za treść tego programu. Tamże, s. 195.

213  Zakres terminu „samodzielność” należy rozumieć w ten sposób, że nadawca kształtu-
je program bez niczyjego wpływu, niezależnie, odrębnie, nie będąc uzależnionym od nikogo. 
Tamże. 

214  Tamże.
215  Wyłączone spod działania artykułu zostały: serwisy informacyjne, reklama, telesprze-

daż, transmisje sportowe, przekazy tekstowe oraz teleturnieje. Ustawa o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji z 2 kwietnia 2004 r., art. 15 pkt 1 (Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).

216  Tamże.
217  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 195.
218  Jacek Sobczak pisze: „Użyte w treści art. 38 u.o.r.t. pojęcie «cofnięcia koncesji» wydaje się 

dalekie od elegancji prawnej i niezbyt fortunne semantycznie. Może wywołać także spory od-
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dawcy niepublicznego jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą (a więc 
przykładowo programy nie realizują lub realizują w niewystarczającym stop-
niu zadań radiofonii i telewizji z art. 1 ust. 1), nadawcy takiemu grozi cofnięcie 
koncesji.

Można jednak również spojrzeć na koncesję rozpowszechniania progra-
mów jako na „regulatora” wolności słowa nadawcy komercyjnego. Wówczas 
należy zwrócić uwagę na: elementy podlegające ocenie organu koncesyjnego 
w trakcie każdorazowego postępowania o udzielenie (odnowienie, przedłu-
żenie) koncesji (art. 36 ust. 1 pkt 1–5 u.r.t.219), w dalszej kolejności – na czyn-
niki decydujące o odmowie udzielenia (odnowienia, przedłużenia) koncesji 
(art. 36 ust. 2), wreszcie – na czynniki decydujące o cofnięciu koncesji (art. 38 
pkt 1–5)220.

Wyszczególnione powyżej zasady oraz warunki regulujące proces konce-
syjny w Polsce zostały w literaturze przedmiotu szeroko omówione. Za Miko-
łajem Romanowskim należy jedynie zaznaczyć, że: 

[…] z przeglądu uregulowań zawartych w u.r.t. koncesja jest, czy też potencjalnie być 
może, stosunkowo efektywnym narzędziem regulacji zachowania się nadawców ko-
mercyjnych, w tym narzędziem regulacji ich propozycji programowych, a tym samym, 
ich wolności przekazu. Wynika stąd, że od polityki koncesyjnej KRRiT może dużo za-
leżeć. Jeżeli organ koncesyjny zdecydowałby się na drobiazgową regulację zachowań 
nadawców komercyjnych, wówczas istniałaby realna groźba poważnej ingerencji wła-
dzy publicznej i administracji w sferę wolności nadawcy. Można stwierdzić, że istnieje 
konstytucyjna granica głębokości regulacji zachowań programowych nadawców przez 
organ koncesyjny w koncesji. Niewątpliwie granicą tą jest istota wolności nadawcy wy-
wiedziona z treści art. 14 w związku z art. 54 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji221.

5.2. Koncesja

Brak kanałów dystrybucji, jak wskazują specjaliści z zakresu zarządzania, 
oznacza dla przedsiębiorstwa wchodzącego na rynek konieczność rezygnacji 
z części ewentualnego zysku, na rzecz stworzenia własnego systemu dystrbu-

nośnie do różnic między skutkami uchylenia decyzji koncesyjnej. Pojęcie «cofnięcie koncesji» 
jest jednak dość mocno osadzone w języku prawnym”. Tamże, s. 459.

219  Zmiana art. 36 pkt 4: „Przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 
i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie ra-
diowym lub telewizyjnym”. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z 2 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).

220  M. Romanowski, Wolność słowa…, s. 227.
221  Tamże, s. 241.
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cji. Na rynku mediów elektronicznych kanałem dystrybucji niezbędnym do 
„rozprowadzania” produktu, jakim jest program, są częstotliwości. Ze wzglę-
du na ich rzadkość komercyjni nadawcy telewizyjni w Polsce otrzymują je 
wyłącznie przez system koncesyjny. W literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że koncesja222 jest formą reglamentacji działalności gospodarczej przez pań-
stwo i wyraża akt zgody władzy publicznej na podjęcie i prowadzenie takiej 
działalności. Zauważa się, że koncesja ma pewne cechy zezwolenia, ale różni 
się tym, że jest udzielana tylko w pewnym zakresie działalności gospodarczej 
oraz z odrębnych powodów i dla szczególnych celów, co uzasadnia zastosowa-
nie specjalnego trybu postępowania przy udzielaniu koncesji223. Do wydania 
koncesji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa). 
Chociaż usytuowanie KRRiT w strukturze aparatu państwowego może stano-
wić przeszkodę do zakwalifi kowania go jako organu administracji państwo-
wej w rozumieniu art. 1 §2 pkt 1 kpa. Zapis ten przewiduje zastosowanie kpa 
w postępowaniach przed organami państwowych jednostek organizacyjnych 
powołanych z mocy prawa do wydawania decyzji administracyjnych224. 

222  Pierwszy proces koncesyjny w historii polskiego rynku audiowizualnego odbył się już 
w 1924 roku. Ustawa o poczcie, telegrafi e i telefonie z dnia 3 czerwca 1924 r. zezwalała Pol-
skiemu Radiu na otrzymanie w dniu 18 sierpnia 1925 r. koncesji na nadawanie programów 
radiofonicznych w Polsce oraz na rozpoczęcie 26 listopada 1925 r. działalności programowej. 
Okoliczności uzyskania, a raczej nieopublikowania owej pierwszej koncesji (zawierającej „pra-
wo wyłącznej eksploatacji radiofonii w Polsce”), są nieco zagadkowe. W połowie 1924 r. w Mo-
nitorze Polskim (nr 151 z czerwca 1924 r.) ogłoszono konkurs na prawo budowy i eksploatacji 
urządzeń radiofonicznych na terytorium Rzeczpospolitej. Jak stwierdza Stanisław Miszczak 
w opracowaniu Radiofonia i telewizja w świecie 1920–1970 (Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-
ności, Warszawa 1972), do konkursu „stanęło kilkanaście fi rm oraz grup krajowych i zagranicz-
nych”. Konkurs rozstrzygnięto 18 sierpnia 1925 r., a koncesję Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
przyznało spółce Polskie Radio Sp. z o.o. Miszczak pisze: „[…] po sprawdzeniu źródeł, w tym 
rocznika Monitora Polskiego z 1925 roku, nabrałem przekonania, że faktycznie tekst pierwszej 
koncesji udzielanej przez rząd nigdy nie został opublikowany” (tamże). Zdaniem Macieja Józefa 
Kwiatkowskiego starający się w owym czasie o koncesje ubiegali się o coś nieokreślonego, po-
nieważ ustawa o poczcie, telegrafi e i telefonie z 3 czerwca 1924 r. nie precyzowała jakichkolwiek 
zasad funkcjonowania przyszłej radiofonii. Treść koncesji Kwiatkowski ustalił na podstawie 
przedruku w „Radioamatorze” nr 15–16 z 1925 r. audycji Stanisława Odyńca. Koncesja nada-
wała uprawnienia i zobowiązywała Polskie Radio Sp. z o.o. „[...] do wybudowania i utrzymania 
w dobrym stanie własnym kosztem odpowiedniej ilości stacji nadawczych, organizowania włas-
nym kosztem repertuaru, do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłat koncesyjnych 
20 procent pobieranych brutto opłat abonamentowych oraz do zbudowania w terminach przez 
koncesję przewidzianych dwóch radiostacji nadawczych” (tamże).

223  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, s. 398.
224  Naczelny Sąd Administracyjny w drodze orzeczeń dokonał ważnej, z praktycznego 

punktu widzenia, interpretacji przepisów u.r.t. Nadał – w drodze wykładni i interpretacji – prze-
pisom u.r.t. precyzyjny charakter. Przez dokonywanie interpretacji przepisów u.r.t. w związku 
z przepisami k.p.a. sąd administracyjny wskazał, że proces koncesjonowania działalności radio-
wo-telewizyjnej jest rodzajem postępowania administracyjnego. W związku z tym koncesjono-
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Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych jest 
decyzją dość specyfi cznego rodzaju. Sama u.r.t. wprowadza ograniczenia for-
malne dotyczące podmiotu koncesji (art. 35), ograniczenia czasowe (art. 36 
ust. 3) czy wreszcie istotne elementy dotyczące treści koncesji (art. 37)225. Ar-
tykuł 106 ustawy Prawo telekomunikacyjne §1 pkt 1 nadaje prezesowi URTiP 
uprawnienia w procedurze koncesyjnej. W myśl tego artykułu: 

Prezes URTiP, po zasięgnięciu opinii Rady Telekomunikacji, ustala plany zagospoda-
rowania częstotliwości oraz zmiany tych planów na wniosek i w porozumieniu z Prze-
wodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w przypadku częstotliwości prze-
znaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych 
lub telewizyjnych. 

Z kolejnych zapisów wyżej wymienionej ustawy wynika również, że pla-
ny zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany uwzględniają politykę 
państwa w zakresie: gospodarki zasobami częstotliwości, radiofonii i telewizji, 
telekomunikacji, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektro-
magnetycznej oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także założenia 
polityki wydawania uprawnień wymagających rezerwacji częstotliwości za-
warte we wnioskach organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy. Plany 
zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany nie mogą naruszać wyda-
nych pozwoleń lub dokonanych rezerwacji częstotliwości. Wśród organów 
państwa regulujących i wpływających na proces koncesyjny w Polsce doszło 
do swoistego podziału kompetencji. URTiP uzyskał co prawda uprawnienia, 
które nadają mu pewną władzę nad rynkiem mediów, a w przyszłości również 
mediów cyfrowych, ale – jak stwierdził szef URTiP Witold Graboś w rozmo-
wie z Vadimem Makarenko226 – zadania URTiP polegają jedynie na uzgod-
nieniach technicznych, a decyzja przyznania koncesji nadal pozostaje w gestii 
KRRiT. Należy wspomnieć, że do niedawna procedura koncesyjna nie doty-
czyła nadawcy publicznego, któremu w świetle ustawy o radiofonii i telewizji 
z 1992 roku częstotliwości niezbędne do wykonywania ustawowych zadań zo-
stały przydzielone z pominięciem procedury koncesyjnej. W myśl ustawy no-
welizującej z 2004 roku nadawca publiczny może jednak starać się o koncesję 
na nadawanie programów wyspecjalizowanych.

wanie podlega, co do zasady, wszelkim regułom, zasadom naczelnym i gwarancjom „klasyczne-
go” postępowania administracyjnego. Za: M. Romanowski, Wolność słowa…, s. 196.

225  Tamże, s. 227.
226  V. Makarenko, Mam władzę, ale i dobre intencje, Gazeta Wyborcza nr 193, wydanie 

z dnia 20/08/2002, Gospodarka, s. 20. 
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5.3. Częstotliwość

Polityka wykorzystania widma częstotliwości nie może wyłącznie opierać się na para-
metrach technicznych, lecz musi brać również pod uwagę względy ekonomiczne, poli-
tyczne, kulturalne, zdrowotne i społeczne. Ponadto coraz większe zapotrzebowanie na 
ograniczone zasoby dostępnych częstotliwości będzie powodować konfl ikty interesów 
różnych grup użytkowników widma częstotliwości w takich sektorach, jak telekomu-
nikacja, radiofonia i telewizja, transport, służby porządku publicznego, wojsko i ba-
dania naukowe. Dlatego polityka w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości musi 
uwzględniać wszystkie sektory i w sposób wyważony zaspokajać ich potrzeby227.

Podstawę planowania naziemnej telewizji analogowej w Europie stanowi 
tak zwany plan sztokholmski z 1961 roku (porozumienie Międzynarodowej 
Unii Telekomunikacyjnej nazwano skrótowo ST’61). Plan ten zawiera szcze-
gółowy wykaz stacji (z określeniem ich nazwy, lokalizacji, częstotliwości, wy-
sokości anteny, mocy promieniowania itd.) i zapewnia możliwość utworzenia 
w każdym państwie trzech ogólnokrajowych sieci, czyli ogólnokrajowej emisji 
trzech programów telewizyjnych. 

Można bez wątpienia stwierdzić, że był to dobry plan. Obowiązywał przez 
ponad 40 lat. Przyjęte procedury sprawdziły się w praktyce i były na tyle ela-
styczne, że pozwalały na dokonywanie pewnych ewolucyjnych zmian, jak 
na przykład zwiększenie liczby stacji przydzielonych dla danego kraju lub 
zwiększenie mocy promieniowania stacji – tam, gdzie było to możliwe228. 
Prowadzeniem wszystkich spraw związanych z gospodarowaniem widmem 
częstotliwości w skali globalnej zajmuje się Międzynarodowa Unia Telekomu-
nikacyjna (International Telecommunications Union, ITU). Należą do niej 
niemal wszystkie kraje świata (obecnie 189), a Polska jest jej członkiem od 
1 stycznia 1921 roku229. Do 1990 roku znaczenie gospodarki częstotliwościami 
było w Polsce znikome. Zastąpił ją daleko idący woluntaryzm w przydziałach 
całych zakresów wraz z dominującym wpływem na tę działalność służb spe-
cjalnych i wojskowych, a także niekompletna dokumentacja oraz brak Krajo-
wej Tabeli Alokacji Częstotliwości230. Reaktywowanie Ministerstwa Łączności 
w 1990 roku oraz uchwalenie przez parlament ustawy o łączności pod koniec 
tego roku, a także rozpoczęcie działalności przez Państwową Agencję Radio-
komunikacyjną w kwietniu 1991 roku pozwoliły dopiero rozpocząć niezwy-

227  Ze wstępu do: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady o ramach regulacyjnych 
dla polityki widma częstotliwości we Wspólnocie Europejskiej- 676/2002/EC z dnia 7 marca 
2002 r., za: E. Kindler-Jaworska, Polityka wykorzystania widma częstotliwości dla potrzeb telewi-
zji cyfrowej, „Zeszyty Europejskie” 2002, nr 9, Telewizja Polska S.A, Warszawa, s. 41.

228  E. Kindler-Jaworska, Polityka wykorzystania…, s. 42.
229  www.itu.int.
230  Sprawozdanie KRRiT za 1993 r., rozdz. II.
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kle złożony proces nadrabiania zaległości z wielu dziesiątków lat, kiedy to nie 
prowadzono w kraju gospodarki widmem częstotliwości – w europejskim tego 
słowa znaczeniu. Gospodarka zasobami częstotliwości została ostatecznie ure-
gulowana ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 roku. Z jej 
art. 105 wynika, że: 

[…] przeznaczenie częstotliwości lub zakresów częstotliwości dla poszczególnych służb 
radiokomunikacyjnych określa się w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, 
która tworzona jest przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia. Założenia w niej 
zawarte realizują politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, 
kompatybilności elektromagnetycznej stosowanych rozwiązań oraz telekomunikacji, 
z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych. 

Zawarte są w niej również wymagania dotyczące:
1) zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju służb radiokomu-

nikacyjnych oraz dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby 
częstotliwości;

2) wdrażania nowych, efektywnych technik telekomunikacyjnych;
3) bezpieczeństwa i obronności państwa.
Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości podlega aktualizacji nie rza-

dziej niż raz na 2 lata231.
W widmie częstotliwości pasma przeznaczone dla telewizji mają określoną 

pojemność. Jeśli na danym obszarze zajęte są wszystkie dostępne kanały te-
lewizyjne, to przydział częstotliwości dla nowych użytkowników nie jest tam 
możliwy. Te ograniczenia stanowiły dotychczas największą barierę dla rozwoju 
tradycyjnej telewizji analogowej232. W tym miejscu należy podkreślić, że na-
dawcy komercyjni mogą otrzymać częstotliwość jedynie w wyniku procedury 
koncesyjnej. Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym regulującym 
zasady przyznawania koncesji na nadawanie programów telewizyjnych jest 
ustawa o radiofonii i telewizji233. Aktem uzupełniającym jest rozporządzenie 
KRRiT z 1993 roku234 dotyczące zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie 
programów radiowych i telewizyjnych.

W konsekwencji prowadzonej polityki gospodarowania widmem częstotli-
wości w Polsce telewizyjny nadawca publiczny znajduje się obecnie w uprzy-
wilejowanej pozycji. Jak wynika z badań dotyczących pokrycia ludnościowego 
i powierzchniowego kraju programami telewizyjnymi nadawcy publicznego, 

231  Dz.U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.; Dz.U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852; Dz.U. 
z 2001 r. Nr 122, poz. 1321; Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800; Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802; 
Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676; Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360.

232  E. Kindler-Jaworska, Polityka wykorzystania…, s. 41.
233  Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zm., za: www.krrit.gov.pl.
234  Dz.U. z 1993 r. Nr 52, poz. 244 z późn. zm., za: www.krrit.gov.pl.
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TVP (TVP1 i TVP2) obejmuje swym zasięgiem blisko 100% powierzchni kra-
ju i dociera do de facto 100% ludności. Nadawca komercyjny musi natomiast 
opierać swoją aktywność na zasięgu wynikającym z zapisów koncesji.

5.4. Archiwa

Na mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.) archiwa Komitetu ds. Radia 
i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (art. 22 ust. 1 pkt 4) zostały włączone do 
państwowej sieci archiwalnej. W odróżnieniu od innych archiwów zakłado-
wych (instytucji) ich status, ze względu na specyfi kę wynikającą z charakteru 
zbiorów (materiały audio i audiowizualne), został odrębnie określony w usta-
wie archiwalnej. W art. 37 zapisano, że zasady gromadzenia, ewidencjonowa-
nia, kwalifi kowania, klasyfi kowania, brakowania oraz udostępniania ma ustalić 
minister nauki i szkolnictwa wyższego (edukacji narodowej) w porozumieniu 
z przewodniczącym Komitetu, ten ostatni zaś został zobowiązany do wpro-
wadzenia w archiwum szczególnego systemu ochrony zbiorów przed utratą 
lub zniszczeniem (Zarządzenie nr 32 Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia
20 września 1985 roku; niepublikowane).

Następcą prawnym zniesionego w 1993 roku Komitetu ds. Radia i Telewi-
zji „Polskie Radio i Telewizja”, a tym samym jego zbiorów archiwalnych, była 
państwowa jednostka organizacyjna – p.j.o. „Polskie Radio i Telewizja”, której 
działalność ustała z dniem 31 grudnia 1993 roku na mocy art. 63 ust. 1 Ustawy 
z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (wówczas Dz.U. z 1993 r. 
Nr 7, poz. 34). Status archiwów radia i telewizji pozostał niezmieniony235. Kon-
trowersje rozgorzały natomiast wokół byłej p.j.o. „PRiTV” o to, do kogo on 
należy, kto może nim rozporządzać i korzystać z praw zawartych w zbiorze, 
a przede wszystkim, na jakich zasadach może być udostępniany236. Podejmo-
wane od ponad pięciu lat próby ustawowego uregulowania problemu zbioru 
dokumentacji programowej byłej p.j.o. „PRiTV” zawsze kończyły się całkowi-
tym fi askiem. W odrzuconym projekcie nowelizacji u.r.t. znajdował się zapis 
regulujący powyższe kwestie. W jego brzmieniu: 

235  D. Nałęcz, Problemy zarządzania zbiorami b. Radiokomitetu. Status Archiwum Komitetu 
ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” do grudnia 1993 r., wystąpienie podczas konfe-
rencji „Rynek audiowizualny…”, J. Adamowski (red.), Rynek audiowizualny…, s. 421.

236  C. Jermanowski, wystąpienie podczas konferencji „Rynek audiowizualny…”, tamże, 
s. 439.
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[…] przedmioty wchodzące w skład zbiorów programowych, w szczególności zbio-
rów fonicznych, audiowizualnych, bibliotecznych, dokumentacji prasowej, akt progra-
mowych wytworzonych lub zgromadzonych w wyniku działalności Spółki Akcyjnej 
„Polskie Radio”, Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Radio”, Komitetu do Spraw 
Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” oraz państwowej jednostki organizacyjnej 
„Polskie Radio i Telewizja” będą w dniu wejścia w życie ustawy w zarządzie spółek, 
o których mowa w art. 64. Dotyczyły one odpowiednio praw dóbr niematerialnych, 
w szczególności: majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych, licencji, praw do 
znaków towarowych i innych oznaczeń. Nie narusza to praw osób trzecich. […] Za-
sady postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład zbiorów, o któ-
rych mowa w ust.1, określa odrębna ustawa. Nabycie przedmiotów i praw, o których 
mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie. Przedmioty i prawa nabyte zgodnie z przepisem 
ust. 1 i 2 nie stanowią przychodu spółek wymienionych w ust. 1. Spółki udostępniają 
natomiast odpłatnie przedmioty i prawa, o których mowa w ust. 1, nadawcom oraz 
innym podmiotom. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warun-
ki udostępniania przedmiotów i praw, o których mowa w ust.1, mając na względzie 
interes kultury polskiej, możliwości tworzenia programów przez wszystkich nadaw-
ców oraz wymogi związane z równoprawną i efektywną konkurencją w dziedzinie ra-
diofonii i telewizji. Stawki opłat za udostępnienie przez spółkę przedmiotów i praw, 
o których mowa w ust.1, wymagają zatwierdzenia przez Przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, na wniosek właściwej spółki, złożony nie później niż 30 dni 
przed terminem wprowadzenia w życie nowych stawek237.

Jak jednak wskazuje Czesław Jermanowski, kwestia ta została uregulowana. 
Artykuł 65 ust. 1 obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji stwierdza jedno-
znacznie – zdaniem tego autora – że:

[…] mienie byłej p.j.o. „PRiTV” zostanie wniesione do spółek publicznej radiofonii 
i telewizji, a wydane w dniu 26 marca 1993 r. na podstawie delegacji z art. 65 ust. 2 
Rozporządzenie Rady Ministrów (zwane dalej Rozporządzeniem) określa tryb in-
wentaryzacji i rozpatrywania spraw spornych oraz zasadę podziału i przekazywania 
tego mienia. Z braku odmiennych ustaleń wynika, że przepisy te odnoszą się również 
do, stanowiącego niewątpliwie część tego mienia, zbioru egzemplarzy fonogramów 
i wideo gramów wraz z zawartymi na nich wartościami i prawami (zgodnie z §6 Rozpo-
rządzenia). Z tym że na podstawie przepisów innych ustaw nie narusza to istniejących 
praw osób trzecich. Obowiązują zatem przepisy rangi ustawowej i rządowej wskazujące 
następców prawnych zbioru programowego byłej p.j.o. „PRiTV” stanowiące, że wszyst-
kie tworzące ten zbiór materiały aktowe, biblioteczne oraz egzemplarze fonogramów 
i wideogramów, wraz z prawami pokrewnymi i autorskimi (w zakresie, w którym po-
siadała je była p.j.o. „PRiTV”) zostają podzielone między 19 spółek publicznej radio-
fonii i telewizji238. 

237  Na podst.: www.krrit.gov.pl. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.
238  C. Jermanowski, wystąpienie podczas konferencji „Rynek Audiowizualny…”. J. Ada-

mowski (red.), Rynek audiowizualny…, s. 439.
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Wskazane wyżej przesłanki czynią, według Jermanowskiego, bezzasadnym 
pogląd, że status tego zbioru jest nierozstrzygnięty i trzeba go dopiero określić 
w znowelizowanej ustawie239. Dostęp oraz kontrola nad zbiorami programo-
wymi polskiej telewizji stawia TVP niewątpliwie w uprzywilejowanej pozycji 
na rynku. Jej zbiory obejmują bowiem ponad 115 tys. fi lmów (16 i 35 mm), 
160 tys. analogowych taśm magnetowidowych i 20 tys. taśm cyfrowych. Do 
tego zbiory foniczne to 28 tys. pozycji. Ponad 60% tych zbiorów to produkcja 
własna TVP. Telewizja publiczna posiada także największy w Polsce zbiór wy-
cinków prasowych datowanych od 1950 do 2002 roku. Jest ich ponad 5 mln240.

Kontrowersje budzi jednak prawo TVP do zbiorów archiwalnych, czyli 
programów, audycji i fi lmów wyprodukowanych przed 1994 rokiem. W pro-
cesie podziału mienia p.j.o. „PRiTV” między spółki publicznej radiofonii 
i telewizji dyskusje wywołał także przyszły los Ośrodka Informacji i Zbiorów 
Programowych. Stanowisko KRRiT w tej kwestii wynikało między innymi 
z troski o stworzenie warunków do realizacji wymogu art. 15 ust. 1 u.r.t. na-
kładającego na nadawców obowiązek przeznaczenia co najmniej 30% rocz-
nego czasu nadawania programu (z wyłączeniem czasu przeznaczonego na 
dzienniki, transmisje sportowe, reklamy, teleturnieje i przekazy tekstowe) na 
audycje wytworzone przez producentów krajowych. Minimalny udział audycji 
wytworzonych przez producentów krajowych w programach nadawców dzia-
łających na podstawie koncesji został następnie podniesiony w rozporządze-
niu KRRiT z 22 września 1993 roku, do 35–45% – w zależności od charakteru 
programu. Obecni i przyszli nadawcy prywatni wskazali, że będzie im bardzo 
trudno zrealizować te wymogi w sytuacji, gdy monopolistycznymi dyspo-
nentami jedynych w Polsce zasobów archiwalnych audycji, produkowanych 
dotąd przez „PRiTV”, będą spółki publicznej radiofonii i telewizji. Dlatego 
w Uchwale nr 33 z dnia 31 sierpnia 1993roku KRRiT stanęła na stanowisku, 
że zbiory programowe „PRiTV” powinny być traktowane jako niepodzielny 
zasób archiwalny, podlegający postanowieniom Ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku. Podkreślono, że publiczna 
radiofonia i telewizja powinny mieć uprzywilejowaną pozycję w korzystaniu 
ze zbiorów, ale należy też dopuścić do korzystania z nich innych nadawców, na 
zasadach komercyjnych. Zasady przechowywania i tworzenia zbiorów przez 
spółki radiowe i telewizyjne określa umowa zawarta między KRRiT a Naczelną 
Dyrekcją Archiwów Państwowych. Projekt umowy, przygotowany przez Radę 
wspólnie z zarządem TVP S.A., został przesłany drugiej stronie241. Kolejnym 
istotnym problemem związanym z archiwum TVP S.A. stała się ochrona zbio-
rów przed zniszczeniem. Podstawową sprawą było zapewnienie optymalnych 

239  Tamże.
240  Informator TVP, 2002, s. 44.
241  Sprawozdanie KRRiT za 1993 rok, www.krrit.gov.pl.



76 Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce...

warunków klimatycznych do przechowywanych nośników, różnych taśm 
magnetycznych i fi lmowych. 

W przeszłości nie zawsze stwarzano odpowiednie warunki przechowy-
wania zbiorów, co obecnie powoduje konieczność transferu zagrożonych 
materiałów na bezpieczne nośniki, czyli nośniki cyfrowe. Do cyfryzacji TVP 
przewidziała 29 tys. godzin programów zarejestrowanych na taśmach magne-
tycznych i analogowych oraz 13 tys. godzin programów zarejestrowanych na 
taśmach fi lmowych. W pierwszej kolejności do cyfryzacji przeznaczono naj-
starsze zbiory magnetyczne analogowe, co stanowi około 9 tys. godzin progra-
mów, a koszt ich transferu wyniesie 3,55 mln zł. Równolegle realizowany jest 
transfer materiałów fi lmowych. Według ocen na rok 2002 koszt tego przedsię-
wzięcia wynosił przeszło 2 mln zł. Zakładano, że ewentualny transfer najnow-
szych nagrań analogowych będzie kosztował 5,5 mln zł. Proces archiwizacji 
i cyfryzacji zbiorów w latach 1998–2001 kosztował już TVP 48 mln zł. Stopień 
scyfryzowania zbiorów, przy uwzględnieniu materiałów archiwalnych i nowo 
wyprodukowanych cyfrowych, na 2002 rok wynosił około 10%. Przewidywa-
no natomiast, że całkowita digitalizacja zbiorów programowych TVP S.A. po-
trwa jeszcze około 8–10 lat. Według przewidywań będzie kosztować jeszcze 
około 100 mln zł242.

Jak twierdzi Mariusz Walter: 

Jeżeli istnieje problem właściwego zagospodarowania wartości archiwalnych stworzo-
nych przed laty, to jest w Polsce instytucja, która została do tego powołana, czyli Polskie 
Archiwa Państwowe. Pracują tam ludzie dobrze znający przedmiot i specjaliści, i to 
oni powinni całemu rynkowi, zarówno publicznemu, jak i komercyjnemu, narzucić 
sposób korzystania z tych archiwów. To, że znajdują się one od lat w TVP, prawdopo-
dobnie determinuje sytuację, iż powinny one fi zycznie dalej tam zostać. Natomiast spo-
sób korzystania z nich powinien być określony przez Archiwa Państwowe, ponieważ 
telewizja publiczna bierze udział w grze na rynku komercyjnym z nieuzasadnionymi 
niczym, a na pewno nie prawnie, przywilejami korzystania z archiwów, bez ponosze-
nia rzeczywistych kosztów. Ich koszty to, jak mówią, digitalizacja. Ale chcę zaznaczyć, 
że TVP digitalizuje tylko to, co ma iść na antenę, a nie wszystko. Kolejny koszt, to 
koszt przechowywania i administrowania tymi zbiorami. Stacje komercyjne mówią: 
pokażcie te koszty, pokażcie, co jest w tych zbiorach – my chętnie weźmiemy udział 
w waszych kosztach utrzymania tego. Natomiast, jak dany program może się dostać na 
antenę telewizji publicznej lub komercyjnej, powinno być sprawą opracowań sporzą-
dzonych przez Polskie Archiwa Państwowe, uregulowane co do wysokości stawek, co 
do wysokości dostępu i tak dalej. Obowiązuje bowiem w Polsce równość podmiotów 
gospodarczych. Nie ma powodu, dla którego fi lm, który wyświetla telewizja publiczna, 
kosztował ją jedynie koszty odtworzenia, a kiedy TVN występuje o ten fi lm, to, po 
pierwsze, w 99% przypadków takich wystąpień otrzymujemy informację, że właśnie 

242  Podsumowanie osiągnięć Zarządu drugiej kadencji 1998–2002 (materiał opracowany 
przez Biuro Zarządu Telewizji Polskiej S.A.), Warszawa 2002, s. 49.
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jest zaplanowany do ramówki, więc „nie”, a po drugie, koszt po stronie TVP jest równy 
zeru. Jest to nierówność podmiotów243.

Jak jednak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kon-
troli, TVP nie wywiązywała się skutecznie z zadania opracowania, konserwacji 
i digitalizacji zbiorów archiwalnych. Zgodnie z Informacją Pokontrolną NIK 
z 2009 roku, w zakresie zarządzania zbiorami programowymi Zarząd TVP 
S.A. nie podjął skutecznych działań w celu przyspieszenia procesu opracowa-
nia, konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych, w tym zbiorów użyczo-
nych przez Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie (obecnie 
– Narodowe Archiwum Cyfrowe), to jest tworzonych przez byłą Państwową 
Jednostkę Organizacyjną Polskie Radio i Telewizja przed dniem 31 grudnia 
1993 roku, stanowiących narodowy zasób archiwalny kategorii A. Jednostki 
organizacyjne Zakładu Głównego Spółki, czyli Ośrodek Dokumentacji i Zbio-
rów Programowych, Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych, a także Od-
dział Terenowy TVP S.A. Warszawa nie posiadają nowoczesnych technologii 
wspomagających procesy konserwacji i digitalizacji zarówno zasobów użyczo-
nych, 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 zakresie. 
Stwierdzono, że Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych (jednostka 
organizacyjna zarządzająca archiwami Zakładu Głównego) na eksploatację, 
archiwizację i digitalizację zbiorów programowych przeznaczył w 2010 roku 
9257,6 tys. zł, a na 2011 roku zaplanował 9353,6 tys. zł, w czym około
75% stanowiły koszty wynagrodzeń. Agencja Produkcji Audycji Informacyj-
nych, posiadająca zbiory archiwalne, na potrzeby ich digitalizacji oszacowa-
ła koszty zakupu technologii do budowy Archiwum Cyfrowego na poziomie 
4 mln zł, jak też niezbędne koszty osobowe w kwocie 350 tys. zł w skali roku, 
które nie zostały ujęte w planach fi nansowych jednostki na lata 2010–2011. 
Oddział TV w Warszawie poniósł wydatki na zadania związane z pracami 
w zakresie zabezpieczenia zbiorów archiwalnych w wysokości zaledwie 62,6 
tys. zł. Wniosek pokontrolny NIK z 2009 roku dotyczący uwzględniania w pla-
nach jednostek organizacyjnych Spółki posiadających zbiory archiwalne środ-
ków na konserwację, opracowanie oraz digitalizację nie był realizowany w spo-
sób zapewniający wykonanie tych prac w najbliższej perspektywie czasowej244. 
W rezultacie 30 stycznia 2012 roku TVP podpisała umowę z Narodowym 
Instytutem Audiowizualnym w sprawie digitalizacji archiwów TVP. Cyfry-
zacja archiwów TVP będzie realizowana w ramach Programu Wieloletniego

243  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez M. Waltera 23 listopada 2004 r.
244  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. 
Informacja o wynikach kontroli: nr ewidencyjny kontroli: 160/2009/P/09/071/KNO, s. 24.
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Kultura+, Priorytetu „Digitalizacja”. Program ten jest uchwalonym przez Radę 
Ministrów Wieloletnim Programem Rządowym na lata 2011–2015, zarządza-
nym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki tej umo-
wie istotna część archiwów TVP zostanie ucyfrowiona, zabezpieczona oraz 
udostępniona szerokiej publiczności245.

5.5. Ramówka TVP

TVP jako nadawca publiczny przyjmuje odmienną, względem nadawca ko-
mercyjnego, strategię programową w celu zdobycia i utrzymania widowni246. 
Założenia strategii programowej TVP wynikają bowiem, z jednej strony, z za-
dań nałożonych na nią przez ustawodawcę, z drugiej natomiast podyktowane 
są koniecznością sprostania wymogom rynku i konkurencji. W świetle po-
wyższych stwierdzeń należy wskazać na najistotniejsze zasady polityki pro-
gramowej TVP obowiązującej w 2004 roku247. Pierwszą z nich była zasada 
konkurencyjności oferty wobec programów stacji komercyjnych w prime time. 
W realizacji tego założenia ma pomóc skoncentrowanie nakładów na zakupy 
licencyjne przeznaczone do emisji w tym paśmie. 

Drugim celem miała być koncentracja nowej oferty na produkcji własnych 
fi lmów, seriali, sitcomów oraz dobrych jakościowo programach. Zapewnienie 
odpowiedniej jakości programów to, jak podkreślał Maciej Mrozowski: 

[…] kolejny wymóg, któremu musi sprostać nadawca publiczny. Są zatem prowadzone 
badania programów TVP pod względem jakościowym oraz warsztatowym. Wprowa-
dzony jest system oceny punktowej programów. Trzeba zaznaczyć, że systemy te funk-
cjonują różnie. Są przypadki, w których widać, że redakcja wyciąga wnioski z wyników 
badań jakościowych, są też przypadki ignorowania naszych zaleceń. Mam nadzieję, że 
niebawem powstanie sprawny mechanizm pozwalający na modelowanie programu. 
Pierwsze z narzędzi, które ma temu służyć, ma polegać na przemodelowaniu programu 
i poprawie jego jakości. Narządzie to stosuje się do programów, których nie można 
szybko zdjąć z anteny, na przykład „Debata”. Praca nad programem, jego niewielkie 
przemodelowanie zdecydowanie poprawiło jego oglądalność. Drugim narzędziem jest 
możliwość przeniesienia pozycji na inny dzień lub inną porę nadawania programu 
w ciągu dnia. Trzeba też pamiętać o tym, że czasami nie ma nic innego, czym można by 
zastąpić daną audycje czy program248. 

245  Telewizja Polska digitalizuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, www.nina.gov.pl.
246  Założenia strategii programowej TVP (stan na 2004 r.).
247  Strategia rozwoju Spółki Telewizja Polska S.A. 2002–2006, Warszawa 2002, s. 10.
248  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez M. Mrozowskiego 8 listopada 2004 roku.
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Trzecim elementem było dodatkowe wzmocnienie przez kreowanie no-
wych formatów programów. Za Barbarą Bilińską249 można wskazać, że: 

[…] TVP2 wprowadza czasami nowości, ale jest przy tym bardzo dużo ostrożności. 
Czasami zarzuca się nam, że jesteśmy za wolni. Ale trzeba pamiętać, że TVP wydaje 
pieniądze publiczne, które wydaje się znacznie ostrożniej niż prywatne. Zwyczajowa 
zasada jest taka, że wprowadza się co sezon 10% nowych pozycji w ramówce. Ramówka 
ma też określoną liczbę godzin. Wprowadzając coś nowego, trzeba z czegoś zrezygno-
wać. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy to jest już koniec „życia” programu, czy 
można jeszcze to potrzymać? A zatem wszystko w stosownych proporcjach, bo antena 
bez nowości umiera250.

Czwarta zasada opierała się na próbie serializacji całej oferty programowej, 
przy zachowaniu, w miarę możliwości, pasm oraz łączenia audycji w bloki 
wyróżniające się nośną nazwą. Miało to spowodować stałość ramówki, co 
sprzyjało budowaniu przyzwyczajeń widzów. 

Właściwemu i efektywnemu funkcjonowaniu oferty programowej miała 
natomiast pomóc stała analiza rynku, ewentualne zmiany programowe wy-
nikające z ocen programowych, fi nansowych i ekonomicznych oraz regularna 
kontrola standardów. Wszystkie te zabiegi miały na celu stworzenie wizerunku 
stacji TVP jako nowoczesnej, dynamicznej i poszukującej nowych rozwiązań. 
Jako istotne zadanie została uznana, wynikająca ze wspomnianych obowiąz-
ków ustawowych, ochrona priorytetowych audycji, oznaczająca, że te uznane 
za szczególnie ważne z punktu widzenia realizacji zadań telewizji publicznej 
nadawane są w czasie najwyższej oglądalności251, czyli tak zwanym prime time, 
który w telewizji przypada pomiędzy godziną 19.00 a 23.00252.

5.6. Ramówka TVN

Ramówka TVN miała zawierać, jak wynika z zapisu koncesji stacji TVN 
nr  235/99-T253, program emitowany przez stację, który miał mieć charakter 
uniwersalny. Ponadto miał uwzględniać: audycje informacyjne i publicystycz-
ne, które miały zajmować nie mniej niż 6% czasu emisji, audycje oświatowe, 
audycje dla rodziny, dzieci i młodzieży (nie mniej niż 3%) oraz audycje ar-

249  Barbara Bilińska-Kępa – zastępca dyrektora TVP2 w latach 2000–2006.
250  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez B. Bilińską 8 listopada 2004 r. 
251  Strategia rozwoju Spółki Telewizja Polska…, s. 10.
252  W. Siesicki, Telemetria. Jak czytać, rozumieć i interpretować wyniki badań widowni telewi-

zyjnej, Akademia Telewizyjna TVP, Warszawa 2000, s. 18.
253  Tekst jednolity koncesji nr 235/99 na rozpowszechnianie programu TVN, stan na dzień 

18 września 2001 r.
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tystyczne (nie mniej niż 2%)254. W audycjach informacyjnych i publicystycz-
nych TVN miała, w myśl koncesji, poruszać problematykę związaną z życiem 
społeczności lokalnych na obszarze objętym zasięgiem naziemnych stacji na-
dawczych eksploatowanych na podstawie koncesji, w szczególności problemy 
istotne dla rozwoju kulturalnego, politycznego, gospodarczego oraz innych 
dziedzin życia społecznego255. 

Ramówka TVN256 opracowywana była zatem w sposób, który miał zapew-
nić stacji lojalność widzów i przepływ widowni z audycji do audycji podczas 
emisji poszczególnych bloków257. W związku z tym programy w dni powsze-
dnie w godzinach porannych i popołudniowych nadawane były na zasadzie 
ramówki pasmowej, dopasowanej do rozpoznanych w badaniach zwyczajów 
poszczególnych grup demografi cznych. Taka koncepcja oznaczała, że poszcze-
gólne programy emitowane były o stałych porach w każdy dzień powszedni. 
Ze względu również na zainteresowanie reklamodawców głównie poziomem 
oglądalnością TVN dążyła do maksymalizacji oglądalności w najatrakcyjniej-
szych przedziałach czasowych, czyli w peak time od godziny 17.00, a w szcze-
gólności w jego węższym paśmie, to znaczy prime time od godziny 19.00258. 
Emitowane były wówczas wiadomości, audycje dokumentalne, telenowele, 
seriale oraz polskie audycje rozrywkowe. W weekendy w czasie prime time 
emitowane audycje przeznaczone były dla ogólnej widowni rodzinnej259. TVN 
nie dążyła natomiast do maksymalizacji średniej oglądalności w ciągu doby.

Zanim jednak TVN wypracował aktualną strategię programową, przeszedł przez 
etap [jak wspomina Edward Miszczak260] stacji o najsłabszej pozycji na rynku. Był to 
dla TVN okres prób i trochę, można to tak określić, wypaczeń. Wydawało się nam 
wtedy, że zdobycie rynku jest proste w sytuacji, kiedy mamy koncepcję programową. 
Ta pierwsza koncepcja programowa, kiedy TVN wchodził na rynek, była koncepcją 
„troszkę lepszej telewizji publicznej”. Ale okazało się, że najważniejszym elementem dla 
stacji telewizyjnej jest wynik oglądalności, a ten wynik to nie tylko oferta programowa, 
to również kwestia zasięgu technicznego, marketingu oraz kwestia nawyku i obyczaju 
oglądania telewizji. Jest zatem, jak widać, wiele zmiennych, które mają ogromny wpływ 
na strategię stacji i na wyniki oglądalności. Uświadomiliśmy sobie również, że na po-
wodzenie programu wpływa nie tylko jego treść i forma, ale też miejsce w ramówce. 
Istotne znaczenie ma również fakt, czy w danym mieście jest nadajnik 100-watowy czy 
10-kilowatowy, czyli dokąd i do ilu osób dociera program. Trzeba również pamiętać, 
że działaliśmy na rynku, który był rynkiem zmiennym, rachitycznym oraz zależnym 
od tylu niewiadomych, o których istnieniu nie wiedzieli nawet ludzie pracujący w tele-

254  Tamże, pkt IV.
255  Tamże, pkt X. 
256  Stan na 2004 r.
257  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane o działalności Emitenta, s. 113.
258  Tamże.
259  Tamże.
260  Edward Miszczak – dyrektor programowy TVN od 1998 r.
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wizji. Następnie nadszedł okres radykalnych zmian. Zmieniała i uczyła się też TVN. 
Rynek wymuszał porzucanie wszystkich idealistycznych koncepcji na rzecz twardych 
reguł i tego, co na rynku się sprzedaje, a co nie261.

Chcąc zatem stworzyć katalog zasad, którymi kieruje się TVN przy two-
rzeniu ramówki, za Edwardem Miszczakiem trzeba wskazać na następujące 
elementy:

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że są programy, które niewiele kosztują, a mają ogromną 
oglądalność oraz są programy, które wznoszą oglądalność stacji, ale są bardzo kosztow-
ne. Układanie tych puzzli to cała sztuka.

Po drugie, najpierw musi być tak zwany program wznoszący, po nim można włożyć 
trzy lub cztery programy mniej kosztowne, które opalają się w tym „wielkim słońcu” 
dużego programu. Czyli program: lokomotywa i reszta wagoników, które idą dalej.

Trzecia zasada, która jest specyfi ką naszej ramówki: są historie zmienne i pasma 
stabilizacyjne, czyli pasma, które są emitowane pięć razy w tygodniu, przyzwyczajają 
do siebie widownię w sposób maksymalny. Z racji faktu, że jest to ogromna częstotli-
wość antenowa, kosztują one znacznie mniej. Jeśli coś jest natomiast raz w tygodniu jest 
to, siłą rzeczy, zdecydowanie droższe.

Czwarty element opiera się na uwarunkowaniach czasowych.
Dotychczas bowiem stacje komercyjne nie inwestowały poniżej godziny 17.00. 

Pierwsze pasmo rozpoczynające się o 7.00, to pasmo programów powtórkowych. Emi-
towane są wówczas magazyny, teleturnieje, dokunowele, seriale oraz programy rozryw-
kowe. Pasmo to kończy się o godzinie 14.00 zazwyczaj odcinkiem niskobudżetowe-
go serialu. Pierwsze pasmo na żywo jest zatem w TVN o godzinie 16.45. O tej porze 
telewizja się ożywia. Może poprawniej jest powiedzieć, że zaczynamy inwestować po 
godzinie 14.00. Jest to, można tak stwierdzić, „środkowe” pasmo i emitowane są tam 
rzeczy z tak zwanego drugiego planu czy programy z niszowych pakietów. Gdyby te 
programy wyemitować w prime time, to nic by tam nie zdziałały. O godzinie 14.00 na-
tomiast, kiedy konkurencja jest mniejsza, programy te doskonale się sprawdzają. […] 
Dopiero o godzinie 17.00, kiedy pojawia się większa widownia, wchodzimy z propozy-
cjami, które są stabilizatorem oglądalności telewizji262. 

Należy jednak zaznaczyć, że ani nadawca publiczny, ani komercyjny nie 
buduje ramówki raz na zawsze. To jest proces, który cały czas ulega modyfi -
kacjom. 

Dla TVP ważne też jest to, że stacja ta nie może sobie pozwolić na konstruowanie ra-
mówki, kierując się jedynie gustami grupy wiekowej w przedziale od 16 do 49 lat. Było-
by to niesprawiedliwe dla ludzi starszych, dla których jedynym źródłem informacji jest 
telewizja. Nie można ich tego pozbawiać!263.

261  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez E. Miszczaka 23 listopada 2004 r.
262  Tamże.
263  Fragment wywiadu udzielonego autorce przez B. Bilińską 8 listopada 2004 r.
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Nadawcy modyfi kują również swoją ramówkę w zależności od sezonu. Bar-
dzo atrakcyjne audycje oraz fi lmy o wysokich kosztach produkcji są emitowa-
ne w miesiącach charakteryzujących się największą oglądalnością, to jest od 
września do marca. Oglądalność telewizji, jak wskazują badania dotyczące tej 
kwestii, spada latem, w wyniku czego reklamodawcy znacznie redukują wy-
datki na reklamę telewizyjną w tym okresie. Powoduje to zatem przyjmowanie 
przez nadawców komercyjnych sezonowej strategii polegającej na znacznym 
obniżaniu wydatków na zawartość programową w miesiącach letnich264.

5.7. Klasyfi kacja programów telewizyjnych

Badacze mediów wielokrotnie podejmowali próby stworzenia uniwersalnej 
klasyfi kacji programów telewizyjnych. Okazało się to jednak trudne z uwa-
gi na fakt, że każdy z nadawców opracowuje własne, wewnętrzne klasyfi kacje 
nadawanych programów, którym przyporządkowuje określone kody i nazwy. 
Postępowanie takie utrudnia, a często i uniemożliwia ich wspólne zestawienie 
i przyporządkowanie. Co więcej, klasyfi kacje te coraz częściej mają charak-
ter horyzontalny i łączą w sobie elementy kilku dotychczas niezależnych ga-
tunków programowych. Zasadne wydaje się więc klasyfi kowanie programów 
przez typ nadawców oraz charakter samego przekazu. 

Pierwszym z wymienionych typów klasyfi kacji programów jest więc za-
proponowany przez Macieja Mrozowskiego podział ze względu na orientację 
dyskursywną nadawcy265. Jak wskazuje autor:

[…] każdy mechanizm regulacji mediów ukierunkowuje w pewien sposób ich dzia-
łanie, co oznacza, że każdemu typowi mediów odpowiada charakterystyczne dla nie-
go ukierunkowanie praktyki komunikacyjnej. Dotyczy ono nie tylko kręgu adresatów 
przekazu według profi lu tematycznego oferty, ale także całej perspektywy poznawczej, 
czyli sposobu widzenia i opisywania świata266. 

Według powyższej typologii za standardową dla nadawców publicznych 
należy uznać orientację heterodoksyjną. Wynika z niej, że nadawca publicz-
ny w swojej ofercie programowej powinien odzwierciedlać całą różnorodność 
orientacji myślowych występujących w dyskursie publicznym. Dla nadawców 
komercyjnych charakterystyczna jest natomiast orientacja melodoksyjna. 
Mrozowski dowodzi, że dotyzy to takiego stanu mentalnego i emocjonalnego 
nadawców, któremu w sferze poetyki przekazu odpowiada konwencja melo-

264  Prospekt Emisyjny Grupy ITI, s. 113.
265  M. Mrozowski, Media masowe…, s. 229.
266  Tamże.
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dramatu (uproszczona i stereotypowa charakterystyka postaci, skrajne emocje 
jako motor działania, wartka akcja i zagmatwana intryga), a w sferze dyskursu 
stylistyka sloganu (zwięzłe i celne sformułowania, pozornie jednoznaczne, za-
wierające autouzasadnienia racjonalne bądź emocjonalne, często polemiczne, 
pobudzające do działania). Połączenie konwencji melodramatu ze stylistyką 
sloganu pozwala, jak wskazuje autor, tak zagęścić i wymieszać zawartość prze-
kazu, by różne grupy odbiorców mogły go odczytać po swojemu, wydobywa-
jąc z niego te znaczenia, które nadają sens ich doświadczeniu życiowemu, i te 
emocje, które sprawiają im przyjemność267.

Druga z wymienionych metod klasyfi kacji programów telewizyjnych po-
lega na podzieleniu programów pod względem charakteru przekazu. Jak su-
geruje Mariusz Drożdż, najtrafniejszy wydaje się podział na trzy grupy. Do 
pierwszej grupy zalicza programy odtwarzające rzeczywistość, czyli wszelkie-
go rodzaju przekazy bezpośrednie, transmisje, dyskusje telewizyjne, wywiady, 
koncerty itp. W dalszej kolejności autor wskazuje na programy przetwarzające 
rzeczywistość, w których interpretacja może zmienić charakter komunikatu. 
Są one oparte na wyborze elementów rzeczywistości i mają dzięki temu samo-
dzielną strukturę oraz niezależność od czasu rzeczywistego. Do tej grupy pro-
gramów można zaliczyć widowiska dokumentalne i reportaże, czyli programy 
charakteryzujące się konstrukcją autorską.

Jako ostatnią grupę Drożdż wskazał programy wytwarzające rzeczywistość, 
w których punktem odniesienia jest stosunek twórców do rzeczywistości. 
Należą do niej oparte na fi kcji artystycznej widowiska teatralne, muzyczne, 
baletowe, lalkowe, animowane oraz fi lmy268. Klasyfi kacji programów telewi-
zyjnych dokonują również poszczególni nadawcy. Konieczność zachowania 
odpowiednich proporcji między poszczególnymi gatunkami, jak również obo-
wiązek cyklicznych sprawozdań zawierających między innymi strukturę emisji 
powodują, że dokładne sprecyzowanie oraz zdefi niowanie jednostek progra-
mowych jest kwestią nadrzędną. Przykładowo TVP dokonuje klasyfi kacji swo-
ich programów z uwzględnieniem następujących poziomów: (a) celu (którym 
kieruje się nadawca, emitując program); (b) formy (sposobów realizacji pro-
gramu, decydujących o formie prezentacji i wycenie danego programu); (c) te-
matyki (tego, czego program głównie dotyczy i co zawiera); (d) cykliczności 
(czy program jest jednoczęściowy, czy też stanowi część serialu albo cyklu); 
oraz (e) sposobu pozyskiwania i fi nansowania programu269. 

267  Tamże, s. 232.
268  M. Drożdż, Psychosocjologiczne aspekty odbioru telewizji, „Studia Medioznawcze” 2002, 

nr 4, Warszawa, s. 79.
269  Na podst. materiałów udostępnionych przez TVP. 





6 
Kanały tematyczne jako element 

strategii rynkowej 

Rynki, na których funkcjonują media, nie są jednolite. Składają się między in-
nymi z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą 
oni mieć inne preferencje, różną siłę nabywczą (w tym wypadku ilość czasu 
przeznaczoną na oglądanie telewizji), inne oczekiwania i potrzeby lub mogą 
różnić się pod względem lokalizacji geografi cznej270. Każda z wymienionych 
zmiennych może stanowić podstawę do wyodrębnienia segmentu odbiorców 
na rynku, dla którego media kształtują i do którego kierują swoją ofertę. Jak 
wskazuje Philip Kotler, segmenty te to zazwyczaj duże grupy w obrębie jed-
nego rynku, na którym funkcjonuje kilkunastu konkurentów. W literaturze 
przedmiotu kryteria segmentacji rynku konsumentów mieszczą się w dwóch 
obszernych grupach. W jednym ujęciu segmenty rynku defi niowane są we-
dług rodzaju reakcji konsumenta na określone cechy produktu, stosunek do 
marki produktu czy lojalność. W drugim ujęciu defi niuje się segmenty ryn-
ku według charakterystycznych cech konsumenta, czyli zmiennych geogra-
fi cznych, demografi cznych i psychofi zycznych. Segmentacja geografi czna 
wymaga podziału rynku na różne jednostki geografi czne, takie jak: państwa, 
regiony, okręgi administracyjne, miasta i ich dzielnice. Telewizja publiczna, 
w myśl postanowień ustawy o radiofonii i telewizji, jest zobligowana do za-
pewnienia technicznych warunków do emisji i odbioru swojego programu na 
terytorium całego kraju. W wypadku natomiast TVP3 – anteny programów 
regionalnych – zawartość oferty programowej oraz zawartość bloków rekla-
mowych kształtowane są pod kątem określonych regionów kraju. W erze te-
lewizji analogowej konstrukcja oferty programowej nadawców komercyjnych 
była oparta na targecie widzów i reklamodawców z obszaru kraju lub miasta, 
na których terenie stacja posiada koncesję. Przy segmentacji demografi cznej 
dokonuje się podziału rynku na poszczególne grupy na podstawie zmiennych 

270  P. Kotler, Marketing…, s. 243.
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demografi cznych, takich jak: wiek, płeć, liczba członków rodziny, cykl życia 
rodziny, dochód, zawód, wykształcenie, rasa i narodowość. Zmienne socjo-
demografi czne, jak wskazuje praktyka, są najbardziej popularną podstawą 
wyróżniania grup konsumenckich, gdyż potrzeby, preferencje i intensywność 
użytkowania dóbr są z nimi w dużym stopniu powiązane. W typie natomiast 
segmentacji według cech psychografi cznych i psychofi zycznych dokonuje się 
podziału nabywców na różne grupy pod względem przynależności do klasy 
społecznej, stylu życia lub cech osobowości. W segmentacji behawioralnej za 
podstawę podziału przyjmuje się: wiedzę, postawy oraz sposób użytkowania 
i reakcji na produkt271.

Segmentacja rynku odbiorców ma duże znaczenie w strategii programo-
wej nadawców telewizyjnych. Strategii, którą nadawcy ci muszą dostosować 
do realiów, w których odpływ widowni z kanałów uniwersalnych do kanałów 
tematycznych jest coraz bardziej widoczny i odczuwalny. Rozdrobnienie ryn-
ku telewizyjnego staje się więc faktem. Świadome tego duże telewizje inwestują 
w kanały tematyczne, by widzowie nie odchodzili do innych nadawców. To 
zarazem inwestycja w markę. Udane kanały tematyczne poprawiają bowiem 
wizerunek całej grupy272. Skutkiem tego jest coraz dokładniejsze profi lowanie 
kanałów tematycznych i budowanie z nich przez nadawców ofert tworzących 
wartość dodaną do głównej anteny i pozyskanie klientów stacji tematycz-
nych273. Można założyć, że w najbliższych latach będzie postępować fragmen-
taryzacja rynku telewizyjnego na jeszcze węższe nisze274, nie tylko ze względu 
na poszczególne gatunki, ale też pod kątem zainteresowań poszczególnych 
grup275. Boom na tego typu kanały to skutek zmiany upodobań widzów, którzy 
na całym świecie chcą mieć coraz większy wybór coraz bardziej zróżnicowa-
nych programów. Zamiast oglądać zróżnicowane programy w największych 
stacjach, wolą sami wyszukiwać interesującą ich pozycję w kanałach tematycz-
nych. Jak twierdzi Mariusz Drożdż, aby przekaz docierał do widzów, nie może 
być adresowany do wszystkich, gdyż może się wówczas okazać, że nie dociera 

271  Por. tamże, s. 243 i n.
272  E. Rutkowska, Nie ma tematu, „Press” 2008, nr 4(147), s. 50.
273  A. Gąbka, Przespany temat, „Press” 2007, nr 7(138), s. 44.
274  W literaturze ekonomicznej znajduje on swój wyraz w zjawisku powstawania i funk-

cjonowania nisz rynkowych. Nisza rynkowa jest wąsko zdefi niowaną grupą szukającą ściśle 
określonych korzyści. Nisze, jak wskazują badacze przedmiotu, przyciągają zazwyczaj jednego 
lub kilku konkurentów. Klienci znajdujący się w danej niszy mają natomiast wyraźnie wyodręb-
niony oraz dość złożony zbiór potrzeb i, tym samym, gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt 
najlepiej zaspokajający ich potrzeby. Przedsiębiorstwa działające w niszach muszą dokonywać 
specjalizacji, aby odnieść sukces. Lider niszy nie jest, jak w przypadku segmentu, narażony na 
ostre ataki innych konkurentów. Por. P. Kotler, Marketing…, s. 245.

275  Wypowiedź Macieja Sojki, prezesa platformy cyfrowej n, za: A. Gąbka, Tematy do wzię-
cia, „Press” 2007/2008, nr 12(143), s. 68.
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do nikogo. Każdy odbiorca przekazu medialnego ma inne zainteresowania, 
inny zasób wiedzy i poziom inteligencji276. Dlatego najwięksi polscy nadawcy 
inwestują w kanały tematyczne277. W dzisiejszym pejzażu medialnym widoczne 
są działania mające na celu dopasowanie się do nowych realiów. Poszczególne 
formaty oraz audycje kierowane są do określonego odbiorcy, który postrze-
gany jest jako atrakcyjny z punktu widzenia potencjalnych reklamodawców. 
Nadawcy poszukują na rynku mediów coraz bardziej wyselekcjonowanego/
/wyprofi lowanego odbiorcy. Wyrazem tej tendencji jest coraz dynamiczniej 
rozwijający się w Polsce rynek kanałów tematycznych.

Proces tworzenia się na polskim rynku telewizyjnym kanałów tematycz-
nych de facto miał swój początek wraz dopuszczeniem do rynku nadawców 
komercyjnych. Nowe podmioty początkowo rywalizowały z nadawcami pub-
licznymi, oferując odbiorcom program o charakterze ogólnym. Początkowo 
niewielki wybór dostępnych kanałów został poszerzony wraz z popularyzacją 
przekazu satelitarnego oraz rozwojem infrastruktury kablowej. To prowadzi-
ło do coraz większej fragmentaryzacji rynku oraz zwiększania liczby kanałów 
możliwych do wyboru odbiorców278. Dodatkowo tendencję tę wzmocniła co-
raz mniejsza ilość wolnego czasu, jaką współcześnie dysponują odbiorcy me-
diów. Powoduje to, że coraz częściej preferują oni szybki dostęp do tematów, 
którymi są najbardziej zainteresowani. Tendencja ta to wskazówka dla stacji 
telewizyjnych, że rozpoczyna się „kariera” kanałów tematycznych279.

Próbując zatem zdefi niować produkt medialny, jakim jest kanał tematycz-
ny, można wskazać, że kategoria telewizyjnych kanałów tematycznych wyróż-
niana jest w literaturze na podstawie kryterium nadawanych treści. Obok kry-
terium treści mówi się o kanałach o charakterze ogólnym oraz społecznym. 
Powszechnie przyjmuje się, że kanały tematyczne są poświęcone sprecyzo-
wanej tematyce i tym samym skierowane do określonej grupy odbiorców, na 
przykład programy sportowe, dokumentalne, fi lmowe itd. Kategoria ta w rów-
nym stopniu może się odnosić do działalności mediów publicznych, jak i do 
nadawców komercyjnych. Obejmuje ona zarówno kanały ogólnie dostępne, 
jak i płatne, rozprowadzane drogą satelitarną, kablową czy naziemną, oraz na-
dawane w formacie analogowym i cyfrowym. W wielu krajach europejskich 
występuje różne nazewnictwo takich kanałów (tematyczne, specjalistyczne, 
wyspecjalizowane). Tematyka, jakiej poświęcone są tego typu kanały, może 
mieć charakter względnie szeroki, jak to się dzieje w przypadku kanałów in-

276  M. Drożdż, Psychosocjologiczne aspekty…, s. 78.
277  M. Lemańska, Telewizje tracą na różnorodności, „Rzeczpospolita”, 3.01.2008, www.rzecz-

pospolita.pl.
278  P. Stępka, A. Woźniak, Kanały tematyczne w ofercie nadawców publicznych, Analiza Biu-

ra KRRiT nr 1/2005, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, 2005, s. 2. 
279  Wypowiedź M. Waltera, za: K. Król, Klawiatura obok telewizora. Rozmowa z Mariuszem 

Walterem, Prezesem TVN, „Wprost” 1999, nr 876.
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formacyjno-publicystycznych czy sportowych, lub też może odwoływać się do 
bardziej sprecyzowanej, węższej grupy odbiorców, jak na przykład kibiców da-
nego klubu piłkarskiego280.

Schemat 5. Typologia kanałów tematycznych

Źródło: oprac. własne na podst.: P. Stępka, A. Woźniak, Kanały tematyczne w ofercie nadawców publicznych, 
Analiza Biura KRRiT nr 1/2005, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, 2005, s. 1.

Jak wskazuje Marek Sowa281, wyzwania, z jakimi kanały tematyczne musia-
ły się borykać od samego początku, to:

a) walka o udział w rynku, zarówno między sobą, jak i z innymi kanałami 
telewizyjnymi o ugruntowanej pozycji na rynku;

b) konieczność negocjacji dostępu do sieci kablowych i platform satelitar-
nych w celu zapewnienia sobie dostępu do odbiorców282.

280  P. Stępka, A. Woźniak, Kanały tematyczne…, s. 1.
281  Marek Sowa – ekspert rynku mediów, były prezes UPC Polska.
282  J. Murawski, Błogosławiona digitalizacja, „Press” 2007, nr 12 (magazyn ekstra: „Ranking 

nadawców”), s. 18 i n.
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Bez obecności w analogowych pakietach największych sieci kablowych ka-
nały tematyczne nie miały szans na zaistnienie w szerokiej świadomości Pola-
ków, a co za tym idzie, reklamodawców. Wprawdzie liczba abonentów platform 
cyfrowych i cyfrowych pakietów kablowych stale rosła, to jednak w porówna-
niu z zasięgiem sieci analogowych (około 4,5 mln gospodarstw) wciąż nie były 
to wielkości duże. Sytuację na rynku zmienił start platformy cyfrowej n oraz 
tworzenie przez sieci kablowe pakietów cyfrowych i internetowych. Działania 
te uratowały rynek kanałów tematycznych przed zapchaniem283. Nie uchroni-
ło to jednak przed zamknięciem TVN Lingua, który to kanał, przeciwnie niż 
inne, adresowany był do młodszego widza. Jego problem stanowiła dystrybu-
cja. Na początku ten kanał tematyczny oferowała tylko platforma cyfrowa n, 
która miała wówczas około 500 tys. klientów. Później do oferty włączyła ją Cy-
fra+. Było to jednak zbyt mało i TVN podjęła decyzję o zamknięciu projektu 
ze względu na problem z osiągnięciem rentowności284.

c) walka o przekonanie reklamodawców o skuteczności dotarcia do grupy 
docelowej285.

Dla reklamodawców wartością telewizji tematycznych jest ich profi l oraz 
selektywne dotarcie do widza, którego nie odnajdziemy w widowni telewizji 
ogólnych, a także znany brand (znak fi rmowy). Reklamodawcy korzystający 
z tych kanałów komunikacji marketingowej częściej zwracają uwagę właśnie 
na czynniki jakościowe, a nie ilościowe. Jak twierdzi Arkadiusz Grzybek, dy-
rektor Domu Mediowego Eff ective Media: „Oczywiście za pomocą stacji niszo-
wych nie zbudujemy zasięgu. Na pewno jednak będziemy obserwować wzrost 
zainteresowania telewizją tematyczną jako dodatkowym medium kampanii 
reklamowych, przede wszystkim ze względu na bardzo ciekawe targety”286. 

Do powyższego katalogu wyzwań, z jakimi muszą radzić sobie kanały te-
matyczne, można jeszcze dodać brak masowej publiczności, wąską tematykę 
oraz, co się z tym bezpośrednio wiąże, trudności z ich fi nansowaniem. 

Przykładów kanałów tematycznych, w których powyższe czynniki przesą-
dziły o zamknięciu projektu, jest wiele. Jednym z nich jest TVN Med. Kanał 
został uruchomiony w październiku 2006 roku jako kanał kodowany i był do-
stępny za pośrednictwem internetu oraz platformy cyfrowej n tylko dla lekarzy. 
Podstawowym źródłem fi nansowania TVN Med były reklamy oraz płacenie 
przez koncerny farmaceutyczne więcej za reklamy, ponieważ – jak zakładano 
– dotrą one wyłącznie do lekarzy. Z kanału korzystało przez internet i platfor-
mę n 22 tys. spośród wszystkich 75 tys. aktywnych zawodowo lekarzy (dane 

283  Tamże.
284  M. Kozielski, Lekcja pokory, „Press” (186), 7.2011, s. 66.
285  Tamże, s. 65.
286  M. Kałdunek-Soroczyńska, P. Machul, P. Usakowski, „Media i Marketing Polska” 2002, 

nr 4.
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Naczelnej Izby Lekarskiej)287. W ciągu dwóch lat działalności TVN Med stacji 
nie udało się uzyskać rentowności, wskutek czego w grudniu 2008 roku kanał 
przestał działać jako produkt telewizyjny, a w styczniu 2009 roku został prze-
niesiony do internetu. We wrześniu 2010 roku TVN wycofała się też z portalu 
i sprzedała go wydawnictwu Medical Tribune Polska288.

Szansą dla kanałów tematycznych okazała się sytuacja, jaka zaistniała na 
rynku reklamowym: przepełnienie reklamami czasu emisyjnego w stacjach 
telewizyjnych, jak również wprowadzenie ograniczeń w tym zakresie przez 
UE zaowocowało wzrostem zainteresowania reklamodawców kanałami te-
matycznymi. Jednym z pierwszych zwiastunów nadchodzących zmian było 
ujawnienie przez AGB Nielsen Media Research, z początkiem 2005 roku, mo-
nitoringu programowego i spotowego 12 kanałów tematycznych. Dzięki tej de-
cyzji wzrosła znacząco sprzedaż czasu antenowego kanałów tematycznych289. 
Konsekwencją tych działań jest obserwowana dzisiaj strategia sprzedażowa 
nadawców telewizyjnych. Ich fi lozofi a w dużej mierze zakłada bowiem rozsze-
rzenie oferty dla reklamodawców właśnie o sprzedaż dodatkowego czasu an-
tenowego w kanałach tematycznych, stanowiących uzupełnienie oferty anteny 
uniwersalnej. 

6.1. Kanały tematyczne TVP

Kanały tematyczne w TVP, zdaniem byłego prezesa TVP S.A. Roberta Kwiat-
kowskiego, to jeden z podstawowych kierunków, w którym powinna zmierzać 
polska telewizja publiczna. Warunkiem ich uruchomienia było uzyskanie zgo-
dy ministra Skarbu na tego typu działalność oraz zmiana statutu TVP S.A.290

W 2002 roku TVP planowała utworzenie kanału tematycznego tak zwanej 
wysokiej kultury, TVP4, a później kanału edukacyjnego TVP5.

TVP4 miała mieć, według ówczesnej koncepcji, cztery bloki tematyczne: 
myśl i idea – cykle wykładów i archiwalne materiały zapoznające widza na 
przykład z nurtami fi lozofi i; dokumentacja przeszłości – interesujące biogra-
fi e i najciekawsze fi lmy historyczne; Europa – programy o różnorodności kul-
tur europejskich; punkt widzenia – cykl pokazujący otaczającą rzeczywistość 
przez pryzmat określonego miejsca, czasu czy też oczami różnych ludzi. 

287  A. Gąbka, Tematy do wzięcia, s. 69.
288  E. Rutkowska, Rynek dla żaby nie dla bociana, „Press” 2011, nr 4 (183), s. 13. 
289  E. Łyszkowska, Rok 2005 na rynku telewizyjnym kanałów tematycznych, AGB Nielsen 

Media Research, 2006.
290  Strategia programowa TVP S.A. do roku 2004, Warszawa 2001, s. 23.
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Miał to być szesnastogodzinny program oparty na materiałach archiwal-
nych Telewizji Polskiej. Około 40% jego oferty miały stanowić propozycje po-
chodzące z zakupów i wymiany, na przykład z francusko-niemieckim kanałem 
ARTE. Przewidywano, że ponad 560 godzin programu rocznie produkowa-
no by specjalnie dla kanału TVP4. Inne zadanie przewidziano dla TVP5. Ten 
kanał miał bawić i edukować. Miało znaleźć się tam miejsce dla fi lmów ani-
mowanych dla najmłodszych, hobbystycznych dla dorosłych oraz magazynów 
popularnonaukowych, kursów zawodowych i językowych. A być może także 
dla fi lmów fabularnych w oryginalnej wersji językowej291. 

Gdybyśmy mieli miejsce [mówił ówczesny prezes TVP Robert Kwiatkowski] mogliby-
śmy pokazywać programy wysokiej kultury bez uszczerbku dla interesów na przykład 
nadawców, producentów niezależnych i przestrzegając stosownych zapisów w ustawie, 
bo to przecież system naczyń połączonych. Jak będziemy jednak pokazywać za dużo 
własnych produkcji i licencji, to nie będzie miejsca na pokazywanie produkcji nieza-
leżnej292. 

Realizowanie kanałów tematycznych stanowi natomiast, jak udowadniał 
Kwiatkowski: 

[…] nowy produkt w ofercie programowej telewizji publicznej. Stanowi oczywistą od-
powiedź na potrzeby wielu środowisk. Dylemat: czy ma to być telewizja dla mas, czy dla 
elit, jest dylematem w obecnej sytuacji właściwie nierozwiązywalnym. W obecnej sytu-
acji jesteśmy o krok, jako Polska, od podjęcia decyzji, czy telewizja publiczna ma prawo 
do uruchomienia kanałów tematycznych. Ten dylemat, moim zdaniem, jest sztuczny 
i fałszywy. Wystarczy bowiem jedna decyzja parlamentu i zostanie on rozwiązany293. 

Pod koniec lipca 2002 roku rząd zaproponował autopoprawkę do nowe-
lizacji u.r.t., zakazującą emisji reklam w ewentualnie tworzonych przez TVP 
kanałach tematycznych. Według Kwiatkowskiego telewizja na takim roz-
strzygnięciu nie straci. Jego zdaniem „kanały tematyczne dostępne będą drogą 
satelitarną. To specyfi czna droga rozsiewu sygnału, w naturalny sposób ogra-
niczająca zainteresowanie reklamodawców. Nowela w tym kształcie jest kom-
promisem, w mojej ocenie dobrym”294. 

Planowane utworzenie kanału wysokiej kultury – na wzór ARTE – budziło 
obawy, że jego zawartość wpłynie na ofertę pozostałych anten TVP. Kwiat-
kowski uzasadniał jednak zasadność istnienia takiego kanału tematycznego:

291  J. Cieliszak, Główne tezy dokumentu „Strategia dla Telewizji Polskiej”, „Twoja Telewizja. 
Miesięcznik Firmowy TVP S.A.” 2002, nr 31, s. 5.

292  R. Kwiatkowski, fragment wypowiedzi podczas „Okrągłego Stołu Mediów” w czasie 
IV Konferencji Mediów Publicznych, Kraków, 22–23 maja 2003 r.

293  Tamże.
294  Za: M. Łagowski, Osiągnęliśmy równowagę, teraz zajmujemy się programem, „Twoja

Telewizja. Miesięcznik Firmowy TVP S.A.”  VII–VIII 2002, nr 31, s. 5.
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„[…] powstanie kanału wysokiej kultury nie będzie oznaczało rezygnacji 
z programów wysokiej kultury na antenach licencjonowanych. W kanale te-
matycznym stworzylibyśmy specyfi czną ofertę dla bardzo szczegółowego i wą-
skiego kręgu odbiorców”295.

Utworzenie programu stało się możliwe dzięki nowelizacji u.r.t. z 2 
kwietnia 2004 roku. W myśl art. 21 ust. 1a pkt 2 ustawy do zadań publicz-
nej radiofonii i telewizji, wynikających z misji, należy między innymi: „two-
rzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych296, na których 
roz powszechnianie uzyskano koncesję”297. TVP otrzymała tym samym dłu-
go oczekiwaną zgodę na tworzenie kanałów tematycznych. Kanał kultu-
ralny, o który od dawna zabiegała TVP, w opinii ministra kultury Waldema-
ra Dąbrowskiego jest bardzo potrzebny, ponieważ: „doświadczenia rosyjskie 
i francusko-niemieckie pokazują, że to niezwykle skuteczny sposób oddzia-
ływania na kompetencje kulturalne społeczeństwa”298. Powstanie tego kanału 
to, jak twierdził minister, „jeden z celów, do jakich zdążam, bo widzę w nim 
potencjalnie najwyższej rangi instytucję kultury narodowej – ponad polityką, 
ponad horyzontem kadencji, partyjniactwa i doraźności”299. Ówczesny pre-
zes Telewizji Polskiej Jan Dworak zapewniał natomiast, że „otwarcie nowego 
kanału należy traktować nie jako wpychanie kultury do zaułka czy niszy, ale 
jako poszerzenie oferty dla bardziej wymagającego widza. TVP Kultura ma 
być uzupełnieniem programu Telewizji Polskiej oraz propozycją intelektualną, 
kierowaną do wymagającego widza”300. TVP, rozszerzając ofertę kulturalną, 
może wzmocnić swoją silną pozycję nadawcy publicznego środkami niepo-
równywalnie mniejszymi niż nakłady potrzebne na sport lub informacje301. 
W wyniku dynamicznej ekspansji w sektor kanałów tematycznych TVP oferu-
je obecnie szeroką gamę anten tematycznych i dwie anteny ogólne.

295  Tamże.
296 „Programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu na-

dawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6–23, stanowią audycje i inne przekazy re-
alizujące przyjętą specjalizację programu”. Art. 4 pkt 4a Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii 
i telewizji z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 874).

297  Tamże.
298  Kraków walczy o kanał „Kultura”, Serwis regionalny TVP Kraków, 19.07.2004, www.

tvp.pl.
299  Tamże.
300  Kultura w kanał, Serwis regionalny TVP Kraków, 25.04.2004, www.tvp.pl.
301  Materiał z prezentacji kanału Kultura, www.tvp.pl.
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6.1.1. TVP Kultura

Ostatecznie 28 października 2004 roku KRRiT przyjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia koncesji302 TVP S.A. na rozpowszechnianie drogą satelitarną pro-
gramu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym Kultura303. Program 
kanału tematycznego TVP Kultura kierowany jest do grupy osób, które kul-
turę rozumieją szeroko, nie ograniczając jej do poszczególnych tylko dyscy-
plin twórczości artystycznej, takich jak: muzyka, literatura, teatr itd. Głównym 
adresatem programu mają być wszyscy widzowie poszukujący kontaktu 
z dobrami kultury, w tym szczególnie młodzież – „młoda polska inteligencja” 
– oraz tradycyjnie ukształtowana widownia kulturalna. Program kanału nie 
jest przeznaczony dla konkretnej grupy wiekowej odbiorców – jest propozy-
cją dla wszystkich otwartych ludzi poszukujących ucieczki od zalewającej nas 
tandety i komercji304.

Od początku zakładano, że kanał Kultura będzie bezpłatny i dystrybuowany 
(w miarę możliwości technicznych) drogą kablową i satelitarną na terenie całej 
Polski, czyli w około 5,9 mln gospodarstw domowych (wyposażonych w te-
lewizję kablową, satelitarną lub platformę cyfrową). Dotarcie do takiej liczby 
gospodarstw domowych przekłada się na około 1,8 mln indywidualnych od-
biorców305. Codzienna emisja w dni powszednie miała trwać 12 godzin w prze-
dziale czasowym od 13.00 do 1.00. A w weekendy miała być wydłużana do 18 
godzin, od 9.00 do 1.00. Program emitowany w kanale miał w 50% opierać się 
na zbiorach archiwalnych TVP oraz być uzupełniany o programy kupowane/
licencjonowane oraz w 35% o programy pozyskiwane w drodze wymiany ze 
stacjami o profi lu kulturalnym i edukacyjnym. Produkcja własna miała stano-
wić 15% programu306. Struktura gatunkowa kanału miała obejmować wszyst-
kie gatunki artystyczne i większość edukacyjnych. Zakładano, że będzie moż-
na obejrzeć fi lmy zarówno fabularne, jak i dokumentalne, seriale artystyczne 
oraz fi lmy animowane. W ofercie programowej znajdować się miał także teatr 
telewizji, balet, opera oraz koncerty. Zakładano, że nie powinno zabraknąć 
również publicystyki, debat, informacji i komentarzy. Swoje miejsce miały 
znaleźć również relacje z wydarzeń muzycznych307. TVP Kultura postawiła 

302  „Koncesja będzie wydana po zajęciu przez prezesa URTiP stanowiska w sprawie tech-
nicznych warunków nadawania programu oraz po podjęciu przez KRRiT szczegółowej uchwały 
określającej warunki koncesyjne na przykład w zakresie programu”. www.krrit.gov.pl, Komuni-
kat Prasowy KRRiT, 28.10.2004.

303  Tamże.
304  www.tvp.pl, Materiał z prezentacji kanału Kultura.
305  Tamże.
306  Tamże.
307  Tamże.
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sobie za cel współpracę z artystami – zarówno z tymi najpopularniejszymi, 
jak i z twórcami nieznanymi dotąd szerszej publiczności. TVP Kultura stale 
współpracuje z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w Polsce, w tym 
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, 
Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Instytutem Adama Mickiewicza, 
Instytutem Książki, a także z poszczególnymi instytucjami kultury. Kanał ten 
jest laureatem prestiżowej nagrody Hot Bird TV Award, zwanej „telewizyj-
nym Oscarem”, dla najlepszego europejskiego kanału tematycznego w katego-
rii Kultura/Edukacja. Kanał dostępny jest na platformie cyfrowej n, Cyfrze+, 
Polsacie Cyfrowym, UPC, Toya, Vectra oraz Multimedia Polska oraz poprzez 
odbiór cyfrowego sygnału naziemnego308.

6.1.2. TVP Sport

TVP Sport rozpoczęła działalność w listopadzie 2006 roku. Było to drugi, po 
TVP Kultura, kanał tematyczny nadawcy publicznego. Był on jednak kodowa-
ny, czyli płatny i dostępny tylko za pośrednictwem dekodera lub w pakiecie 
„premium” telewizji kablowych.

Oferta TVP Sport składa się między innymi z transmisji z najważniejszych 
światowych i krajowych wydarzeń sportowych stanowiących aż 65% czasu 
emisji. Głównymi dyscyplinami w TVP Sport są: piłka nożna, koszykówka, 
hokej na lodzie, piłka ręczna, a zimą pełna gama sportów zimowych ze sko-
kami i biegami narciarskimi oraz biatlonem. Na antenie obecne są również 
sporty motorowe, tenis ziemny oraz sporty walki i zawody hippiczne. Kanał 
oferuje ponadto serwisy informacyjne co godzinę, profesjonalny komentarz 
znanych i lubianych komentatorów sportowych. Kanał dostępny jest na plat-
formie cyfrowej n oraz na platformach Polsat Cyfrowy, Aster, Vectra, UPC, 
Toya, Multimedia Polska i TP S.A.309.

6.1.3. TVP Seriale

TVP Seriale został uruchomiony w grudniu 2010 roku. Kanał jest polską alter-
natywą dla istniejących kanałów serialowych opartych głównie na zagranicz-
nej ofercie programowej. Jego ramówka uwzględnia przede wszystkim seriale 
i fi lmy z bogatego portfolio produkcji własnych Telewizji Polskiej, które mają 
w założeniu stanowić 70% emisji. Reszta oferty ma się opierać na zagranicz-

308  www.tvp.pl; www.polmic.pl.
309  www.tvp.pl; www.wiadomosci24.pl.
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nych tytułach. Stacja jest laureatem nagrody SAT KRAK 2011. Głosami inter-
nautów zwyciężyła w kategorii Polski kanał tematyczny podczas siódmej edy-
cji największej w Polsce Wystawy Telewizji Cyfrowej. Kanał dostępny jest na 
platformie cyfrowej n, platformach Cyfra+, Polsat Cyfrowy, UPC, Toya, Petrus 
oraz Multimedia Polska310. 

6.1.4. TVP Historia

TVP Historia rozpoczęła nadawanie 3 maja 2007 roku. Kanał oparty jest prze-
de wszystkim na produkcji własnych programów oraz zasobach archiwalnych 
TVP. Nie brakuje w nim także produkcji zagranicznych. Na antenie TVP His-
toria przedstawiane są polskie i zagraniczne fi lmy dokumentalne, fi lmy fabu-
larne oraz reportaże odkrywające nieznane karty naszej przeszłości i histo-
rii współczesnej, a także rozmowy ze specjalistami z zakresu historii. Kanał 
aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami. Dostępny jest na platformie 
cyfrowej n i platformach Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Toya, Multimedia Polska 
oraz przez odbiór cyfrowego sygnału naziemnego311.

6.1.5. TVP3 / TVP Regionalna

W niedzielę 3 marca 2002 roku o godzinie 6.30 rano wystartowała w nowej 
formie TVP3 – jako kanał informacyjny312. Do uruchomienia kanału telewizja 
publiczna przygotowała się w rekordowym tempie, w przeciągu zaledwie kil-
ku miesięcy. Szefowie Trójki chcieli uniknąć porównania z TVN24 i znaleźli 
własny sposób na program – bardzo dużo informacji z terenu, zawsze w odnie-
sieniu do regionalnej rzeczywistości. Zamierzano wprowadzić w życie formułę 
tak zwanych małych ojczyzn jako ofertę dla przeciętnego telewidza313. Obecna 
struktura OTV Warszawa – TVP3 Regionalna – powstała z połączenia byłego 
Biura Programów Regionalnych i OTV Warszawa. Uchwała nr 33/2002 Zarzą-

310  www.jambox.pl; fi lm.interia.pl; www.tvp.pl.
311  www.tvp.pl.
312  Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest to pierwsze podejście TVP do stworzenia kanału in-

formacyjnego. Pierwszy raz plan uruchomienia kanału publicystyczno-informacyjnego powstał 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jeszcze za rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego. 
Wówczas jednak zabrakło determinacji i projekt nie został wcielony w życie. Kolejna próba uru-
chomienia profi lowanego kanału została podjęta w 1999 roku. Ówczesny minister Skarbu Emil 
Wąsacz zablokował jednak ten projekt, roboczo nazywany „Aktualności”. Powodem był brak 
zgody na związek nadawcy publicznego z Cyfrą+.

313  A. Rancewska, Regionalna Trójka, „Przegląd” 2002, nr 8, 25.02.2002.
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du Spółki TVP S.A. z dnia 19 lutego 2002 roku (w sprawie zmiany Regulami-
nu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A.) dotyczyła rozszerze-
nia zakresu działalności Oddziału TVP S.A. w Warszawie o zakres działania 
Biura Programów Regionalnych314. Uchwała nr 4/III/2002 Rady Nadzorczej 
Spółki TVP S.A. z dnia 26 lutego 2002 roku zatwierdziła wyżej wymienione 
zmiany315. Tej samej kwestii dotyczyło również Zarządzenie Prezesa Spółki 
TVP S.A. nr 1/2002 z dnia 28 lutego 2002 roku. 

Ostatecznie, w związku z uchwaleniem przez Zarząd TVP S.A. Regulaminu 
Organizacyjnego OTV Warszawa, w TVP3 Regionalna (Uchwała nr 135/2002 
Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku) została zatwierdzo-
na nowa struktura organizacyjna jednostki pod nazwą TVP3 Regionalna316. 
TVP3 tworzą oddziały terenowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kato-
wicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocła-
wiu i Rzeszowie oraz mniejsze ośrodki regionalne w Opolu, Kielcach, Olszty-
nie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Ich pracę koordynuje Biuro 
Programów Regionalnych317.

Zasięgiem nadawania TVP3 objęła 75% powierzchni kraju i ponad 
82% ludności318. Emisja programu to około 20 godzin na dobę, w tym około 
4 godziny programów lokalnych (częściowo nadawanych równocześnie w tak 
zwanym paśmie rozdzielnym z programem 2). Łączna emisjaTVP3 to rocznie 
około 90 tys. godzin programu319. W założeniach oferta programowa miała się 
składać z serwisów informacyjnych, a wizytówką stacji miał się stać program 
Kurier – emitowany co godzinę aż do północy. Ogólnopolską antenę nowej 
stacji miały wypełniać programy publicystyczne oraz dokumentalne. Plano-
wano również transmitowanie obrad sejmu. Aby ich nie przerywać, wiado-
mości miały być prezentowane wówczas w formie grafi cznej. W odróżnieniu 
od TVN24 emitowane miały być fi lmy fabularne i telenowele. Jak twierdził 
Ryszard Pacławski, ówczesny dyrektor Biura Programów Regionalnych TVP3: 
„Zależy nam na tym, by nie stracić dotychczasowych widzów przyzwyczajo-
nych do fi lmów, ale również pozyskać młodych, dla których liczy się przede 
wszystkim informacja”320.

Pierwotne założenia przewidywały, że TVP3 osiągnie 5% udziału w rynku. 
Według danych telemetrycznych średnia oglądalność ośrodków regionalnych 
pod nowym szyldem z trudem przekraczała 200 tys. osób, co dawało stacji 

314  TVP3 Regionalna. Profi l Informacyjno-Publicystyczny, Materiał informacyjny na po-
siedzenie Zarządu TVP S.A. (ocena TVP3 po sześciu miesiącach).

315  Tamże.
316  Tamże.
317  A. Rancewska, Regionalna Trójka…
318  www.tvp.pl.
319  Tamże.
320  E. Anders, Kolejna runda walki między TVP i TVN, „Życie”, 4.03.2002.
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udział w rynku na poziomie niecałych 3%321. Dla porównania oglądalności 
TVP3 przedstawiane były wyniki TVN7 kanału uruchomionego również na 
początku marca 2002 roku. Udział w rynku TVP3 wynosił 2,8%, a TVN7 – 
2,5%. Różnica polegała jednak na tym, że nowy kanał telewizji publicznej 
można było oglądać niemal w całym kraju, podczas gdy TVN dostępny był 
jedynie w sieciach kablowych oraz przez satelitę322. Marcin Boroszko, dyrektor 
zarządzający AtMedia (domu sprzedaży kanałów tematycznych), po miesiącu 
funkcjonowania TVP3 stwierdził:

Nie jest to kanał tematyczny. Patrząc, bowiem na ramówkę TVP3 można powiedzieć, 
że kanał serwuje dość ogólną rozrywkę, a nacisk kładzie na lokalne i regionalne wiado-
mości. Skoro zatem ma taką, a nie inną formułę, nie generuje unikalnej widowni, którą 
mają kanały tematyczne323.

Wyrażane były również opinie, że w pomyśle na ten kanał kryje się tro-
chę tak zwanego lighting brand, czyli marki walczącej, którą tworzy się nie 
po to, aby zdobyć rynek, lecz po to, by osłabić konkurencję. W tym wypad-
ku konkurencją miała być TVN24324. W kwietniu 2002 roku redakcje TVP3 
oraz TVN24 zgodnie jednak twierdziły, że nie stanowią dla siebie wzajemnie 
konkurencji. Innego zdania byli jednak przedstawiciele domów mediowych. 
Twierdzili oni, że obie stacje będą walczyły – zarówno o klienta, jak i o miejsce 
w kablówkach325. Silną stroną TVN24 były pieniądze włożone w stworzenie tej 
stacji (szacowane na około 20 mln USD). Stacja ta realizowana jest na wzór 
CNN, w bardzo nowoczesny sposób. Ma również bardzo dobrą opinię wśród 
widzów. Koncentruje się na wydarzeniach światowych i ogólnopolskich. 

Atutem TVP3 była jej unikatowa pozycja jako segmentu telewizji publicz-
nej. Dysponowała ona gigantyczną infrastrukturą w postaci sieci regional-
nych. Dodatkowo sieci kablowe, na mocy ustawy, były zobligowane przyjąć 
jej program. Ten z kolei był darmowy, co stanowiło konkurencję dla drogiej 
TVN24326. 

Projekt TVP3 nie okazał się takim sukcesem, jaki pierwotnie zakładano. 
Od momentu jego uruchomienia w 2002 roku zarządy telewizji publicznej 
regularnie przesuwały część środków przeznaczanych na oddziały terenowe 
do dyspozycji kierownictwa sieci TVP3. Uszczuplano w ten sposób środki, 
które oddziały mogłyby samodzielnie przeznaczyć na produkcję programową 

321  Jak podkreślają eksperci, w Polsce wystarczy mieć 2% udział w rynku, żeby stacja mogła 
na siebie zarobić. Za: V. Makarenko, Telewizyjna trzecia liga, „Gazeta Wyborcza”. Warszawa, 
2.04.2002.

322  Tamże.
323  Tamże.
324  Tamże.
325  W. Świetlik, Regionalna rewolucja, „Teletop”, kwiecień 2002.
326  Tamże.
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dla własnego regionu. W rezultacie średni czas nadawania własnego progra-
mu przez oddział wynosił w 2005 roku zaledwie trzy i pół godziny. Zarządy 
TVP S.A. uzasadniały proces scalania programów regionalnych brakiem od-
powiednich środków fi nansowych na ich tworzenie327. Rozpoczęto więc po-
szukiwanie pomysłu na rozwiązanie tego problemu. Pomysł na konsolidację 
oddziałów terenowych powstał już w 2004 roku pod nazwą „Strategia Trans-
formacji Oddziałów Terenowych”. Zaproponowana przez Jana Dworaka i Pio-
tra Gawła strategia nie przewidywała jednak tak radykalnych rozwiązań, jakie 
ostatecznie wdrożono w październiku 2007 roku. W wyniku podjętych decy-
zji likwidowano TVP3 Regionalną, uruchamiając w to miejsce TVP Info328. 
Nowy kanał przyjął jednak formę programu o charakterze ogólnopolskim, za-
tracając – w znacznej mierze – ideę regionalności. Szesnaście ośrodków tere-
nowych nadawało swoje programy na jednej antenie w pasmach rozłącznych 
jedynie przez trzy i pół godziny dziennie, a w weekendy cztery godziny. Tak 
drastyczna marginalizacja regionalności była krytykowana zarówno przez sa-
mych widzów, jak i zwolenników przywrócenia znaczenia oddziałów tereno-
wych w samej TVP. Wskazywano, że oddziały terenowe powinny być silnymi, 
regionalnymi nadawcami, z których każdy dysponuje stosowną kadrą, bazą 
techniczną, częstotliwością oraz rozpowszechnia program własny. Profi l takiej 
anteny powinien opierać się na „regionalności” jako podstawowym wyróżni-
ku kanału i być połączeniem medium lokalnego z prezentacją szeroko poję-
tego dziedzictwa kulturowego nawiązującego do idei małych ojczyzn, a także 
gwarancją odpowiedniej różnorodności gatunkowej i terytorialnej propozycji 
programowych anteny329.

W rezultacie 1 września 2013 roku ruszył nowy projekt pod nazwą TVP 
Regionalna. Głównym celem TVP Regionalnej – czyli 16 programów regio-
nalnych TVP – jest szybkie i rzetelne informowanie o wszystkich najważ-
niejszych wydarzeniach w Polsce i jej regionach. Jest to telewizja informująca 
o sprawach lokalnych, prospołeczna i proobywatelska. Oferta programowa jest 
oparta na: regionalnym reportażu, sprawach społecznych, gospodarce, a nawet 
poradnictwie. Dużą uwagę TVP Regionalna ma poświęcić sprawom istotnym 
szczególnie dla małych społeczności, jak na przykład rynek pracy, samorząd-
ność, rozwój regionalny czy ekologia. Znajdzie się tam również oferta pro-
gramowa dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych 
czy wyznawców różnych religii. Widz TVP Regionalnej przede wszystkim ma 

327  www.krrit.gov.pl. Raport otwarcia. Rynek radiowo-telewizyjny w Polsce, Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2006, s. 27.

328  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 Dziennikarski” 2013, nr 4, s. 6 i n.

329  M. Zalewski, prezentacja pt. „Współpraca w budowaniu lokalnej tożsamości”, http://
konwentmarszalkow.pl.
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dostać telewizję w skali mikro: bliską, aktualną i przyjazną, a także interaktyw-
ną. Kanał ma nadawać program 18 godzin na dobę. Każdy z 16 ośrodków na 
własnej antenie, czyli dla widzów ze swojego regionu, będzie nadawał program 
własny oraz programy realizowane wspólnie, które będą także emitowane na 
antenach pozostałych ośrodków. Program ośrodków terenowych będzie nada-
wany codziennie od godziny 6.30 do około 00.30 (18 godzin). Pasmo wspól-
ne będzie emitowane przez 13,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku 
oraz 12,5 godziny dziennie w soboty i niedziele. Pasmo własnych programów 
przygotowywanych przez ośrodki terenowe zajmie 4,5 godziny dziennie od 
poniedziałku do piątku oraz 5,5 godziny dziennie w soboty i niedziele. Nowe 
programy regionalne będą dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej i aplikacji 
na urządzenia mobilne TVP Stream, czyli dostępna będzie usługa umożliwia-
jąca oglądanie w każdym miejscu w Polsce programu dowolnego oddziału te-
renowego – na komputerze, tablecie, smartfonie itp.330 We wrześniu 2013 roku 
nastąpiło rozdzielenie oddziałów terenowych w TVP3 Regiony, ale przedłuże-
nie emisji do 18–20 godzin dziennie będzie następowało stopniowo331.

6.1.6. TVP Info

TVP Info to kanał informacyjny Telewizji Polskiej, który powstał 6 paździer-
nika 2007 roku. Stacja powstała na bazie TVP3 i dzieli pasmo programowe 
z ośrodkami regionalnymi TVP. Ramówka TVP Info składa się z pasm wspól-
nych (emisja programu w całym zasięgu technicznym stacji) oraz pasm włas-
nych ośrodków terenowych (poszczególne ośrodki emitują lokalne programy 
informacyjne, publicystyczne i społeczne). Stacja nadaje informacje z kraju 
i z zagranicy, transmisje na żywo, konferencje prasowe, a także prognozę po-
gody, serwis sportowy, serwis ekonomiczny, programy publicystyczne, repor-
terskie oraz programy telewizji regionalnych. Ponadto emitowane są w nim 
programy interwencyjne, reportaże i dokumenty. W weekendy TVP  Info 
proponuje programy społeczne, magazyny publicystyczne oraz ambitne fi lmy 
dokumentalne. Ważnym elementem oferty TVP Info są również programy 
społeczne oraz kulturalne. Jest to ogólnopolska stacja informacyjna o naj-
większym zasięgu technicznym spośród wszystkich stacji tematycznych w Pol-
sce (dociera do 96% populacji). Od 10 kwietnia 2011 roku sygnał TVP Info 
transmitowany jest w internecie, redakcja zajmuje się również redagowaniem

330  Na podst.: TVP Regionalna – nowa, lokalna telewizja startuje 1 września, www.tvp.pl.
331  A. Dąbek, TVP3 Regiony od 1 września, http://satkurier.pl/news/85931/tvp3-regiony-

-od-1-wrzesnia.html.
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telegazety, obsługą platformy Twoje Info oraz tworzy pierwszy w historii TVP 
internetowy kanał TVP Parlament332.

6.1.7. TVP Polonia

TVP Polonia rozpoczęła nadawanie w 1993 roku. Jej program skierowany jest 
głównie do Polaków mieszkających za granicą, a jej zadaniem jest krzewie-
nie polskiej kultury i obyczajowości. Zadanie to TVP Polonia realizuje przez 
odpowiednią ofertę programową. Znajdują się w niej fi lmy, w tym w znacz-
nej mierze polskie produkcje, oraz rodzime seriale. Poza tym emitowane są 
programy informacyjne, kulturalne, rozrywkowe, a także edutainment (upo-
wszechniające język ojczysty, pogłębiające znajomość kultury i historii). Pro-
gram dostępny jest na platformach cyfrowych i w sieciach kablowych oraz 
przez odbiór cyfrowego sygnału naziemnego333.

6.1.8. Biełsat TV

Biełast TV rozpoczęła nadawanie 10 grudnia 2007 roku. Dyrektorem i pomy-
słodawczynią stacji jest Agnieszka Romaszewska-Guzy, która z Telewizją Polską 
jest związana od 1992 roku. W 2006 roku stanęła na czele grupy białoruskich 
i polskich dziennikarzy, którzy stworzyli telewizję Biełsat334. Zakładając ją, pol-
scy dziennikarze współpracowali między innymi z Białoruskim Stowarzysze-
niem Dziennikarzy, uhonorowanym wcześniej przez Parlament Europejski Na-
grodą Sacharowa za działalność w dziedzinie praw człowieka. Formalnie kanał 
powstał na mocy porozumienia podpisanego przez polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Telewizję Polską S.A. w 2007 roku. Zakłada ono wieloletnie 
współtworzenie i fi nansowanie Biełsat TV. Stacja służy budowaniu mostów po-
między Europą a Białorusią i wspieraniu procesów demokratyzacyjnych w tym 
kraju. W momencie startu stacja była jedynym kanałem na świecie nadającym 
cały swój program w języku białoruskim. Biełsat nadaje codziennie przez 17 
godzin, od 6.00 do 23.00 czasu warszawskiego (7.00–24.00 czasu mińskiego). 
Według ogólnokrajowego sondażu, przeprowadzonego w grudniu 2010 roku 
przez ośrodek Zierkało-Info na liczącej 1,5 tys. osób grupie respondentów, po 
trzech latach nadawania Telewizję Biełsat ogląda regularnie i od czasu do czasu

332  Na podst.: tv-online.strefa.pl; http://brtvp.pl; http://ncplus.pl.
333  Na podst.: www.tvp.pl.
334  Agnieszka Romaszewska-Guzy – Europejczykiem Roku „Reader’s Digest”, http://wiado-

mosci.wp.pl.
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930 tys. osób (12,2%) powyżej 18. roku życia, z czego stale 420 tys. (5,5%). Jej od-
biór umożliwia na Białorusi satelita Astra 4A (dawny Sirius 4), którego według 
niezależnych badań wybiera przynajmniej jedna trzecia wszystkich użytkowni-
ków anten satelitarnych na Białorusi. Dodatkowo większość programów stacji 
dostępna jest na stronie internetowej: www.belsat.eu. W Polsce można również 
oglądać Biełsat w wybranych sieciach kablowych, głównie na Podlasiu335.

15 kwietnia 2014 roku TVP wzbogacił swoją ofertę o kolejny kanał – TVP 
Rozrywka. Kanał jest dostępny dla odbiorców przez 20 godzin na dobę 7 dni 
w tygodniu. Jego oferta obejmuje najpopularniejsze rozrywkowe pozycje pro-
gramowe – zarówno historyczne, jak i współczesne336. Program TVP Rozryw-
ka jest różnorodny gatunkowo i tematycznie.

Na uruchomienie w najbliższej przyszłości czeka kolejny kanał tematycz-
ny nadawcy publicznego – TVP Dokument. Jego oferta skierowana będzie od 
odbiorów chcących poszerzyć wiedzę o otaczającym świecie, ludziach i zja-
wiskach społecznych; kanał będzie prezentował odmienne kultury, tradycje 
i obyczaje337.

6.2. Kanały tematyczne TVN 

Grupa ITI zbudowała swoją strategię na dążeniu do stworzenia unikatowej na 
polskim rynku multimedialnej oferty programowej. Oferta została skierowana 
do bardziej wymagającej i zasobniejszej części widowni: głównie mieszkańców 
większych miast, ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem, w wieku od 16 
do 49 lat. Wskazana grupa celowa, ze względu na jej potencjał nabywczy, opi-
niotwórczy i perspektywy rozwoju, jest – jak wynika ze strategii Grupy ITI – 
szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia reklamodawców.

6.2.1. TVN24

Dnia 9 sierpnia 2001 roku Grupa ITI uruchomiła TVN24 – pierwszy polski 
całodobowy telewizyjny program informacyjny338. Jego nadawanie ofi cjalnie 
rozpoczęto w samo południe. Próbna emisja ruszyła już parę dni wcześniej, 

335  Tamże.
336  www.tvp.pl.
337  Nowe kanały tematyczne Telewizji Polskiej, http://biznes.interia.pl.
338  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane o działalności Emitenta, s. 114.
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jednakże program można było oglądać wyłącznie w wewnętrznej sieci kablo-
wej TVN339. Zważywszy na to, że TVN24 był pierwszym tego rodzaju polskim 
produktem na rynku, zachodziła obawa dotycząca stopnia akceptacji widzów 
przyzwyczajonych dotychczas do programów uniwersalnych. W opinii Ma-
cieja Sojki „wiele zależy od rozwoju rynku operatorów kablowych oraz przy-
szłości platform cyfrowych. Oferują one bowiem wiele kanałów tematycznych, 
jednak nie ma wśród nich kanałów informacyjnych. A właśnie programy in-
formacyjne przodują w rankingach programów o najwyższej oglądalności340”. 
Uruchomienie TVN24 to również, jak wskazuje Sojka, „strategiczna inwesty-
cja dla całej grupy ITI. Jej wartością są informacje i komputerowe archiwum, 
które będą udostępniane serwisom internetowym, dziennikom radiowym, 
przesyłane właścicielom telefonów komórkowych jako SMS”341. Stacja TVN24 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została utworzona na mocy umowy spółki, 
sporządzonej 28 sierpnia 2000 roku w Warszawie. W 2002 roku kapitał zakła-
dowy spółki wynosił 300 tys. zł i dzielił się na 600 udziałów o wartości 500 zł 
każdy. 

W skład zarządu wchodzili: Maciej Sojka, Adam Pieczyński oraz Grzegorz 
Piekarski. Skład Rady Nadzorczej spółki tworzyli natomiast: Jan Wejchert, 
Mariusz Walter oraz Anna Stępniak-Kowalska.

Udziałowcami TVN24 byli: ITI TV Holdings, która posiadała 402 udziały, 
reprezentujące 67% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do wykony-
wania 67% głosów na zgromadzeniu wspólników, oraz spółka ITI Impresario 
Holding B.V., która posiadała 198 udziałów, reprezentujących 33% kapitału za-
kładowego spółki i uprawniających do wykonywania 33% głosów na zgroma-
dzeniu wspólników342. Dnia 12 lipca 2001 roku TVN sprzedała 67% udziałów 
w TVN24 spółce ITI TV Holdings oraz 32% udziałów spółce ITI Impresario 
Holding343.

Profi l demografi czny odbiorców TVN24 odpowiada profi lowi odbiorców 
pozostałych usług świadczonych przez Grupę ITI, którymi są młodzi Polacy 
z wyższym wykształceniem osiągający ponadprzeciętne dochody344. Struktu-
ra produkcyjna TVN24 opiera się na głównym studio usytuowanym w War-
szawie, które kieruje ośmioma regionalnymi biurami informacyjnymi, do-
starczającymi wyczerpujących informacji z całej Polski345. Stacja ma oddziały 
regionalne w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, 

339  L. Zalewska, Kanał informacyjny TVN24. Serwisy, co pół godziny, najnowocześniejszy 
sprzęt, ok. 200 dziennikarzy, „Rzeczpospolita”, 9.08.2001.

340  Tamże.
341  Tamże.
342  Prospekt Emisyjny, Rozdział IV. Dane o Emitencie, s. 101.
343  Prospekt Emisyjny, Rozdział VIII. Sprawozdanie fi nansowe, s. 336.
344  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane o działalnosci Emitenta, s. 114.
345  Tamże.
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Toruniu i Wrocławiu. Każdy z nich dysponuje zespołem reporterskim mo-
gącym gromadzić informacje w dowolnym miejscu w Polsce. Każdy oddział 
posiada również najnowocześniejsze urządzenia umożliwiające natychmiasto-
wy przekaz materiałów wizualnych oraz relacje „na żywo” dotyczące poszcze-
gólnych wydarzeń346. Pierwotnie planowano, że program ma przygotowywać 
zespół liczący 260 osób. Zakładano, że co 30 minut nadawane będą serwisy 
informacyjne, po nich pogoda i sport. Wspólnie z TVN miały być nadawane 
również Fakty oraz Kropka nad i. Po nich miał następować godzinny przegląd 
dnia, czyli informacyjno-publicystyczny magazyn z analizami i komentarzami. 
Emitowany miał być ponadto magazyn poświęcony notowaniom warszawskiej 
giełdy. Wiadomości z zagranicy miały się opierać głównie na materiałach po-
chodzących z serwisów agencyjnych. Wspierać je miały relacje korespondenta 
z Moskwy (a w przyszłości, jak przewidywano, także z Waszyngtonu) i kore-
spondenta obsługującego trójkąt Bruksela – Paryż – Rzym347. Aby sprostać wy-
zwaniom programowym, redakcję wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt, 
jakim nie dysponuje żadna stacja w Polsce, a na świecie tylko nieliczne348.

Kanałami dotarcia do widza miały być głównie platformy cyfrowe oraz sieć 
kablowa. Od sierpnia 2001 roku sygnał TVN24 udostępniono przez satelitę 
Hot Bird dla około 2 mln gospodarstw domowych posiadających anteny ana-
logowe. W sieciach kablowych nadawany był bezpłatnie przez trzy miesiące, 
następnie stacja zamierzała podpisać z nimi umowy349. 

W 2002 roku transmisja programu stacji TVN24 ostatecznie dostępna była 
na platformach telewizji cyfrowej Nowa Cyfra+, w sieci telewizji kablowej pro-
wadzonej przez Multimedia Polska, a także przez sieci innych mniejszych ope-
ratorów kablowych oraz przez przekaz satelitarny EchostarCommunication. 
Poza tym od 3 czerwca 2002 roku program TVN24 miał być udostępniony 
również widzom sieci kablowej Aster City. Łączna liczba odbiorców (gniazdek) 
programu TVN24 została wstępnie zakontraktowana na około 1,3 mln (włą-
czając platformy cyfrowe i operatorów kablowych)350. Na początku 2002 roku 
przerwano jednak rozmowy między TVN24 i Ogólnopolską Izbą Gospodar-
czą Komunikacji Kablowej (OIGKK), która prowadziła rozmowy w imieniu 
wszystkich członków. W opinii Ryszarda Wojtaszka, wiceprezesa OIGKK, na-
dawcy „[n]ie mogli zaakceptować warunku, że operatorzy musieliby podpisać 
umowę z nadawcą na pięć lat oraz wysokiej stawki za gniazdko”351. Ostatecznie 
na podpisanie umowy ze stacją TVN24, która bezpłatną emisję próbną za-

346  Tamże, s. 115.
347  L. Zalewska, Kanał informacyjny TVN24…
348  Tamże.
349  Tamże.
350  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane..., s. 115.
351  „Press” 2001/2002, nr 12(71), „Na wizji”, s. 14.
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kończyła 31 listopada 2001 roku, zdecydowało się około 100 głównie mniej-
szych operatorów kablowych stanowiących 15–20% rynku kablowego. TVN 
nie podpisała natomiast umów z największymi operatorami: UPC (1 mln abo-
nentów), Vectrą (369 tys.), Multimedia (350 tys.), Aster City (290 tys.). Dnia 
22 listopada 2001 roku kanał TVN24 przestał nadawać też analogowo z sa-
telity Hot Bird352. Na początku czerwca 2002 roku operator Aster City Cable 
włączył do swojej oferty sygnał TVN24. Dla stacji oznaczało to dotarcie do 
210 tys. kolejnych gospodarstw domowych oraz zwiększenie wpływów z opłat 
o 20%. ACC była jedyną siecią w Warszawie, która emitowała TVN24. „Umo-
wa z ACC jest dla nas bardzo ważna, bo reklamodawcy często uzależniali swo-
ją obecność w TVN24 od tego, czy będziemy dostępni na terenie Warszawy” 
– mówił wtedy Maciej Sojka, ówczesny prezes TVN24353. Zdaniem Marcina 
Klimczaka, specjalisty ds. badań w MediaCom, zasięg TVN24 nie miał dla 
reklamodawców aż tak dużego znaczenia, jak się pierwotnie sądziło. Okazuje 
się, że czynnikiem, którym kierują się potencjalni klienci, jest jakość widowni, 
a nie liczebność354. 

Ostatecznie, pod koniec 2002 roku, stacja TVN24 podpisała umowę ramo-
wą z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Komunikacji Kablowej. Zrezygnowała 
jednak z warunku zawierania pięcioletnich umów na jej dystrybucję. Umowy 
z klientami miały być podpisywane na czas nieokreślony z możliwością roczne-
go wypowiedzenia. TVN24 stała się również dostępna w sieciach telewizji Gru-
py Hotelowej Orbis355. Pod koniec 2003 roku rozpoczęły się rozmowy dotyczą-
ce umieszczenia TVN24 na platformie Polsatu Cyfrowego. Przewidywano, że 
wejście to spowoduje wzrost liczby ewentualnych odbiorców o kolejne kilkaset 
tysięcy. Polsat Cyfrowy posiada bowiem 3 mln płacących abonentów356. Od 21 
października 2001 roku kanał TVN24 jest obecny na platformie Cyfry+. Znaj-
duje się również w ofercie sieci kablowych: Multimedia Polska oraz UPC357. 
Dzięki dostępności w sieciach kablowych oraz za pośrednictwem cyfrowych 
platform satelitarnych TVN24 dociera do 3,9 mln gospodarstw domowych358. 
Na początku 2004 roku prognozowano, że dojdzie do ostatecznego połączenia 
istniejącej w stacji TVN redakcji Faktów z TVN24. Połączenie to Piotr Wal-
ter tłumaczył głównie względami ekonomicznymi: „Chcemy doprowadzić do 
ujednolicenia technologii, które reprezentują dwa różne światy. W nowej sie-

352  Tamże.
353  „Press” 2002, nr 6(77), „Na wizji”, s. 20.
354  „Press” 2001/2001, nr 12(71), „Na wizji”, s. 14.
355  „Press” 2002, nr 10(81), „Na wizji”, s. 17.
356  „Press” 2003, nr 9(92), „Na wizji”, s. 17.
357  www.iti.pl.
358  Zamknięcie transakcji zakupu TVN24 przez TVN za kwotę 35 mln euro, komunikat pra-

sowy, 12.03.2004, www.iti.pl.
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dzibie Grupy ITI, gdzie znajduje się również TVN i TVN24, jest już szkielet 
bardzo nowoczesnego studia telewizyjnego”359. 

Najważniejszym powodem do przeprowadzenia tej operacji była jednak 
redukcja kosztów. Obecnie dość często zdarza się, że do jednego wydarzenia 
wysyłane są dwie odrębne ekipy telewizyjne: TVN i TVN24. Z perspektywy 
stacji informacyjnej, której utrzymanie wymaga ogromnych nakładów fi nan-
sowych, taka sytuacja to marnotrawstwo pieniędzy. Poza tym zarówno Fakty, 
jak i TVN24 mają osobne umowy z agencjami informacyjnymi, osobne parki 
samochodowe i zaplecza techniczne. „Chcemy efektywnie zarządzać ludźmi, 
sprzętem i funduszami” – mówił Piotr Walter360. Połączenie redakcji miało 
w rezultacie doprowadzić do tego, że TVN miał kupować od TVN24 gotowe 
Fakty, płacąc według stawek rynkowych. W ten sposób TVN wyeliminowała-
by z budżetu koszty utrzymania własnej ekipy dziennikarzy. Dla TVN24 z ko-
lei sprzedaż takiego programu byłaby dodatkowym źródłem dochodów361. Do 
ostatecznego połączenia TVN24 i Faktów doszło we wrześniu 2003 roku.

Począwszy od 27 maja 2002 roku, dziennikarze TVN24 przygotowują mi-
nutowe serwisy, które emitowane są na ekranach sieci zewnętrznej Videowall 
od poniedziałku do piątku, co kwadrans, od godziny 6.00 do 23.00 na ekranach 
w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Poznaniu. Materiały fi lmowe ob-
jaśnione są napisami. Oprócz newsów prezentowane są również informacje 
sportowe, prognoza pogody i krótkie fi lmy z cyklu „Bez komentarza”362. Ka-
nał uruchomił również usługę video streaming, czyli transmisji internetowej363. 
Dnia 5 lutego 2004 roku stacja TVN zawarła umowę z jednostkami stowa-
rzyszonymi z jej udziałowcem, to jest ITI Holdings, dotyczącą objęcia 100% 
udziałów w TVN24 za kwotę 35 mln euro364. Środki na zakup stacji pochodziły 
z wyemitowanych 2 grudnia 2003 roku długoterminowych obligacji365. Osta-
tecznie do sfi nalizowania transakcji doszło 11 marca 2004 roku. TVN Sp. z o.o. 
objęła od ITI Impresario Holding B.V. oraz od ITI TV Holdings Sp. z o.o. 100% 
udziałów w TVN24 Sp. z o.o. za 168 mln zł366. 

W opinii Piotra Waltera, ówczesnego prezesa TVN, „przejęcie TVN24 za-
pewni TVN pozycję głównego dostawcy serwisów informacyjnych w Polsce. 
Dzięki transakcji TVN zdobędzie silne zaplecze, które umożliwi uruchamianie 

359  V. Makarenko, Czas na Fakty 24, „Gazeta Wyborcza. Warszawa”, 22.08.2003.
360  Tamże.
361  Tamże.
362  „Press” 2002, nr 6 (77), „Na wizji”, s. 18.
363  Tamże, s. 20.
364  Wynik TVN za rok…, www.iti.pl.
365  Tamże.
366  Wyniki za 1 półrocze 2004, komunikat prasowy, www.iti.pl.
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kolejnych kanałów tematycznych oraz pozwoli na zwiększanie sprzedaży przy 
jednoczesnej redukcji kosztów”367.

6.2.2. TVN7

W grudniu 2001 roku Grupa ITI zakupiła od Grupy RTL aktywa polskojęzycz-
nej stacji telewizyjnej RTL7, należącej do luksemburskiej RTL Group (własności 
Bertelsmanna)368. Na podstawie umowy grupa ITI przejęła zobowiązania doty-
czące wykorzystania transpondera satelitarnego użytkowanego przez RTL7 na 
kwotę 3 706 tys. euro rocznie oraz prawa do całej biblioteki programowej RTL7, 
włączając prawa do formatów audycji telewizyjnych369. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie, po co ITI kolejny kanał, skoro wciąż inwestuje w TVN.

Jak przyznał członek Zarządu ITI Michał Broniatowski: „Zależało nam 
głównie na transponderze, bibliotece i formatach”370. Grupa ITI poinformo-
wała ofi cjalnie, że kupiła wszystkie formaty RTL i bieżącą bibliotekę fi lmową 
RTL7 od fi rmy CLT-UFA, należącej do RTL Group. Zgodnie umową 1 stycznia 
2001 roku Grupa ITI przejęła też kontrolę nad transponderem analogowym 
satelity, za którego pośrednictwem były transmitowane programy RTL7. We-
dług ekspertów równie cenną, a może i cenniejszą, kwestią jest tak zwane miej-
sce na pilocie, to znaczy widzowie, którzy dotąd oglądali RTL7, potencjalnie 
mogą poszerzyć krąg widzów TVN. 

Dnia 1 marca 2002 roku TVN rozpoczęła ostatecznie nadawanie programu 
telewizyjnego pod nazwą TVN7. Początkowo proponowano nazwę TVN2, ale 
nie została przyjęta. Bogdan Czaja tłumaczył: „Nie chcieliśmy pozbyć się sió-
demki, dobrze się kojarzy i stanowi pewną kontynuację. W 1996 roku plano-
wano już telewizje TV7, w którą holding ITI miał zainwestować. Nie udało się 
i RTL7 powstał bez udziału naszej spółki”371. TVN7 jest niepłatnym kanałem 
telewizji TVN. Zawartość programowa TVN7 jest komplementarna w stosun-
ku do zawartości emitowanej przez główny kanał TVN. Wraz z odpowiednią 
ramówką ma na celu pozyskanie nowych widzów, dotąd niedostępnych dla 
głównego programu TVN. TVN7, przez dostęp do zasobów TVN, w szcze-
gólności do biblioteki programowej oraz wyposażenia, generuje dodatkowe 
przychody z reklam telewizyjnych przy minimalnych kosztach ponoszonych 
przez TVN. Kanał TVN7 nadawał na początku 19 godzin programu dziennie. 
Głównymi jego elementami są fi lmy fabularne, seriale, programy rozrywkowe 

367  Zamknięcie transakcji zakupu TVN24… 
368  Był RTL7, będzie TVN. Nowe inwestycje grupy ITI, „Rzeczpospolita”, 21.12.2001.
369  Prospekt Emisyjny, Rozdział VI. Oceny..., s. 241.
370  Tamże.
371  M. Słoka-Chlabicz, Siódmy zmysł TVN-u, „Press” 2002, nr 1(72), s. 12.



1076 Kanały tematyczne jako element strategii rynkowej  

i teleturnieje oraz audycje dla dzieci. Wykorzystuje również bibliotekę progra-
mową przejętą od stacji RTL7 oraz korzysta z zasobów bibliotecznych główne-
go programu TVN372. Sygnał TVN7 jest dostępny przez analogowe i cyfrowe 
nadajniki satelitarne oraz telewizję kablową. 

6.2.3.TVN Meteo

TVN Meteo to kanał tematyczny, który Grupa ITI uruchomiła w maju 
2003 roku. Produkowany jest przez pracowników TVN24. Program nadawany 
był na początku w wymiarze 18 godzin na dobę i prezentowane w nim były 
wyłącznie informacje dotyczące pogody i zjawisk atmosferycznych. Serwisy 
pogodowe prowadzili: Maja Popielarska, Tomasz Zubilewicz i Tomasz Wasi-
lewski. Czas między serwisami wypełniały między innymi plansze informa-
cyjne oraz infografi ka. Nowy kanał podlegał organizacyjnie TVN24 i miał to 
samo kierownictwo. Dystrybuowany był w sieciach kablowych i na platfor-
mach cyfrowych373. Aktualnie program jest emitowany 24 godziny na dobę. 
TVN Meteo przekazuje co pół godziny aktualne prognozy pogody dla Polski 
i jej poszczególnych regionów, Europy i świata oraz doradza, jak najlepiej wy-
korzystać czas bez względu na warunki atmosferyczne. Jest kanałem płatnym, 
dostępnym przez platformy cyfrowe oraz sieci telewizji kablowych374.

6.2.4. TVN Turbo

TVN Turbo to pierwszy polski telewizyjny kanał motoryzacyjny. Został uru-
chomiony przez Grupę ITI 12 grudnia 2003 roku. Do jego produkcji powoła-
no nową spółkę TVN Turbo, której prezesem został Maciej Sojka375. Przygoto-
wywał go dziesięcioosobowy zespół redakcyjny. Kanał, według założeń, miał 
nadawać 18 godzin na dobę, a zawartość tematyczna miała się koncentrować 
głównie na magazynach motoryzacyjnych, których twórcy kanału przewidzieli 
około 20. Były wśród nich programy poradnicze, relacje z targów motoryza-
cyjnych lub rajdów oraz programy zakupione od nadawców zagranicznych. 
Należy zaznaczyć, że TVN Turbo miała wyłączną umowę z BBC na emisję 
najlepszego europejskiego magazynu Top Gear376. Sztandarową pozycją był 

372  Prospekt Emisyjny, Rozdział V. Dane..., s. 114.
373  „Press” 2003, nr 3(86), „Na wizji”, s. 13.
374  www.iti.pl.
375  Maciej Sojka jest równocześnie prezesem TVN24.
376  www.iti.pl.
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jednak program Automaniak, prowadzony przez znaną dziennikarkę TVN 
Martynę Wojciechowską377. Obecnie oferta programowa TVN Turbo stano-
wi kombinację programów polskich i zagranicznych, przedstawiających pełny 
obraz polskiej i światowej motoryzacji, a także wielu dziedzin pokrewnych, 
takich jak nowoczesne technologie czy sporty ekstremalne. Widzowie mogą 
obejrzeć relacje z wyścigów motoryzacyjnych, z targów luksusowych samo-
chodów, ale i testy samochodowe oraz porady dotyczące bezpiecznej jazdy. 
Kanał TVN Turbo jest dostępny w sieciach telewizji kablowych i na platfor-
mach cyfrowych378.

W związku z realizowaną strategią Grupa ITI planowała utworzenie ko-
lejnych kanałów tematycznych, między innymi w takich dziedzinach, jak: 
zdrowie, uroda oraz podróże. Przewidywane udziały fi nansowe na pojedynczy 
kanał tematyczny były szacowane na kwotę około 10 mln USD379. Rozwój stra-
tegii opartej na tworzeniu kolejnych kanałów tematycznych przez Grupę ITI 
prezes TVN Mariusz Walter podsumował następująco: 

Nikt nie wierzył w TVN, nikt nie wierzył w TVN24. Nikt wciąż nie wierzył, że odkupu-
jąc za grosze niezarabiającą stację TVN7, zminimalizujemy koszty i będzie ona przy-
nosiła pieniądze. Nikt też nie wierzył w kanał pogodowy. Nikt też, ponownie nie wierzy 
w kanał turystyczny, który planujemy niebawem uruchomić… TVN wykazała nato-
miast, że towar niszowy – jeśli „nie żre się chochlą, tylko je łyżeczką” – jest opłacalny380.

Konsekwencją założonej polityki było utworzenie dwóch kolejnych kana-
łów tematycznych: TVN International i TVN Style.

6.2.5. TVN International (ITVN)

Dnia 29 kwietnia 2004 roku został uruchomiony TVN International – kanał te-
lewizyjny o profi lu rozrywkowym, przeznaczony dla polskich odbiorców miesz-
kających za granicą. Zawiera szeroką gamę polskich programów, które obejmują 
talk-shows i reality shows, seriale komediowe, teleturnieje, seriale telewizyjne, 
seriale fabularno-dokumentalne oraz magazyny telewizyjne, jak również wybór 
najlepszych polskich kreskówek dla dzieci. Program ITVN skierowany jest za-
równo do starszej, jak i młodszej generacji Polaków. Od 29 kwietnia 2004 roku 
ITVN jest dostępny w Stanach Zjednoczonych na platformie DISH Network i na 

377  Motoryzacyjny TVN, „Press” 2003, nr 10(93), s. 9.
378  www.iti.pl.
379  Prospekt Emisyjny, Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka, s. 33.
380  K. Jakubowicz, M. Komar, J. Uszyński, M. Walter, K. Żórawski, Miejsce na rynku, „Zeszyty 

Telewizyjne. Kwartalnik TVP S.A.” 2003, nr 1, Warszawa, s. 97 i n.
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terenie Niemiec, przez sieć kablową Kabel Deutschland381. Planowane jest pod-
pisanie kolejnych umów dotyczących dystrybucji programu ITVN na terenie 
Ameryki Północnej oraz na innych głównych rynkach: we Francji oraz Wielkiej 
Brytanii382. Od sierpnia 2005 roku ITVN jest dostępny w Australii, a od lipca 
2007 roku również w Kanadzie dla abonentów Rogers Cable Communications383.

6.2.6. TVN Style

Dnia 1 sierpnia 2004 roku Grupa ITI uruchomiła kolejny kanał tematyczny 
– TVN Style. Kierowany jest głównie do kobiet aktywnych i nowoczesnych, 
mieszkanek dużych miast, ze szczególnym uwzględnieniem pań w grupie 
16–45 lat. Jego oferta programowa jest poświęcona tematom mody, stylu ży-
cia, urody, zdrowia oraz gotowania. Flagowym programem kanału jest Miasto 
kobiet – emitowany codziennie dwugodzinny magazyn traktujący o sukce-
sach i problemach kobiet znajdujących się na różnych etapach swojego życia. 
W skład oferty programowej TVN Style wchodzą również: Paris, Paris...– rea-
lizowany w Paryżu, cotygodniowy magazyn ciekawostek oraz nowości z dzie-
dziny mody i urody; Świat według ...– cotygodniowy magazyn prezentujący 
styl życia oraz gusta i preferencje znanych Polek; Klub młodej mamy – edu-
kacyjny program poświęcony tematowi macierzyństwa, adresowany nie tylko 
do młodych matek, ale również do kobiet, które dopiero planują macierzyń-
stwo; No to pięknie – program o tajnikach urody i metodach jej pielęgnowania; 
Musisz to mieć – magazyn prezentujący najnowsze trendy w modzie oraz ra-
dzący, jak być modnym bez dużych nakładów fi nansowych. Ofertę TVN Style 
uzupełniają zagraniczne programy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu, a także 
ciekawostki z życia światowych gwiazd. TVN Style jest dostępny w sieciach 
telewizji kablowych i na platformach cyfrowych384. 

6.2.7. TVN CNBC

TVN CNBC jest całodobowym kanałem biznesowym będącym wspólnym 
przedsięwzięciem Grupy TVN i CNBC. Jego produkcja telewizyjna rozpoczę-
ła się 19 sierpnia 2007 roku. Wszystkie programy w TVN CNBC są skiero-

381  Tamże.
382  Grupa ITI kontynuuje rozwijanie kanałów tematycznych przez uruchomienie itvn. Ra-

port bieżący nr 12/2004, komunikat giełdowy, www.iti.pl.
383  www.iti.pl.
384  Tamże.
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wane zarówno do profesjonalistów, zawodowo zajmujących się giełdą i inwe-
stowaniem, jak i do tych, którzy po prostu interesują się gospodarką Polski 
i świata, a inwestowanie swoich pieniędzy zlecili właśnie profesjonalistom. 
Programy powstają w ramach codziennej aktywnej współpracy redakcyjnej 
i technologicznej CNBC z kanałem TVN CNBC w Polsce. Kanał ma dostęp 
do infrastruktury CNBC na całym świecie. Polski kanał biznesowy ma stałych 
korespondentów w Londynie i Frankfurcie, skąd – korzystając z zasobów tam-
tejszych newsroomów CNBC – mogą oni uczestniczyć na żywo w programach 
prowadzonych ze studia TVN CNBC w Warszawie385.

Stacje tematyczne stają się poważnym orężem największych nadawców w walce o miej-
sca na cyfrowych multipleksach, czyli w uczestniczeniu w cyfryzacji telewizji naziem-
nej w Polsce. Uruchamiając je, nadawcy zabezpieczają się też przed prognozowanym 
i już widocznym odpływem widzów z kanałów ogólnotematycznych właśnie do stacji 
sprofi lowanych386.

Kanały tematyczne są bowiem atrakcyjnym uzupełnieniem oferty progra-
mowej nadawanej przez stację. Obok programu o charakterze uniwersalnym, 
przeznaczonego dla szerokiego odbiorcy, funkcjonuje kanał wyspecjalizowa-
ny, który trafi a do ściśle określonego, wąskiego grona odbiorców. Stacje tele-
wizyjne są zainteresowane tą formą poszerzania swojej oferty i budowania
pozycji na rynku przez zajmowanie poszczególnych tematycznych nisz rynko-
wych i docieranie do określonego segmentu odbiorców, a tym samym wzmac-
nianie swojego portfolio oraz przewagi konkurencyjnej.

385  Tamże.
386  M. Lemańska, Przybywa stacji tematycznych, „Rzeczpospolita”, 24.09.2008, www.rzecz-

pospolita.pl.
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Od początku przemian polityczno-ekonomicznych w Polsce w latach dzie-
więćdziesiątych minionego wieku rynek telewizyjny przeszedł wiele przeobra-
żeń, które w znaczący sposób wpłynęły na zmianę jego funkcjonowania, a tak-
że określiły zasady i mechanizmy jego działania. Jako czynniki, które głównie 
stały się motorem zmian rynku medialnego, należy wskazać: 

a) zmienne natury politycznej, w tym wzrost świadomości obywatelskiej,
b) zmiany społeczno-kulturowe, w tym wzrost świadomości potrzeb 

i oczekiwań wobec mediów,
c) zmienne ekonomiczne, w tym rozwój zachowań konsumenckich i ko-

rzystanie z prawa do weryfi kacji rynkowej,
d) zmienne technologiczne.
Ewolucję zmian zachodzących w ciągu lat na polskim rynku telewizyjnym 

przedstawiono na schemacie 6.
Pierwszym etapem w tym procesie była demonopolizacja rynku medialne-

go i wejście w 1993 roku w życie Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 
1992 roku. W jej  wyniku w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ukształtował 
się model dualistyczny, w którym obok nadawcy publicznego na rynku telewi-
zyjnym zaczęli funkcjonować nadawcy komercyjni. Ustawa stworzyła ponadto 
warunki do działania społecznych nadawców radiowych i telewizyjnych, jak 
na przykład Radio Maryja.

Kolejny etap zmian wiązał się bezpośrednio z realiami i warunkami funk-
cjonowania nadawców telewizyjnych na wolnym rynku. Zgodnie z zapisami 
ustawy nadawcy publiczni zostali zobowiązani do wypełniania określonych 
zadań oraz funkcji określanych jako „misja”, nadawcy komercyjni natomiast 
swoją działalność mieli opierać na realizacji celu, jakim było osiąganie zysku 
fi nansowego. Ten różnorodny pod względem idei funkcjonowania charakter 
nadawców sugerował, że nie powinni oni z sobą rywalizować, a jedynie funk-
cjonować na zasadzie programowania uzupełniającego. Praktyka funkcjono-
wania zmienionego rynku mediów elektronicznych pokazała, że nadawcy te-
lewizyjni podjęli konkurencyjną grę. Rywalizacja między nadawcami odbyła 
się głównie na płaszczyźnie zawartości oferty programowej oraz sposobach jej 
zarządzania i trwa do chwili obecnej.
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Schemat 6. Etapy ewolucji rynku telewizyjnego w Polsce

Źródło: oprac. własne.

Trzecim etapem były zmiany wywołane rozwojem technologicznym387. 
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i teleinformatycznych sprawia, że 
podział na tradycyjnie rozumiane nadawanie programów radiowych i tele-
wizyjnych oraz telekomunikację stopniowo ulega zatarciu. Przede wszystkim 
następuje przenikanie sfer nadawania oraz telekomunikacji w miarę jak po-

387  Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji, Warsza-
wa 2011, , s. 8 i n., www.krrit.pl.
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wstają coraz to nowe platformy dystrybucji treści audiowizualnych, jak na 
przykład internet czy telefonia mobilna. Następuje również przenikanie sa-
mych platform dystrybucyjnych, czego przykładem może być coraz popular-
niejszy bezprzewodowy dostęp do internetu za pomocą technologii Wi-Fi388. 
Obecnie zachodzi na rynku zjawisko określane jako „drugi etap cyfrowej kon-
wersji telewizji”, czyli technologiczna integracja telewizji i szerokopasmowego 
internetu oraz innych sieci szerokopasmowych389. Inne przejawy tego zjawiska 
to zaawansowane telefony komórkowe (smartfony) i tablety. Wszystkie po-
zwalają, za pomocą tego samego terminala, na korzystanie z tradycyjnej te-
lewizji i jednocześnie z pełnej telewizyjnej oferty internetowej, w tym z oferty 
nielinearnej, jak również z całej zawartości internetu. Upowszechnienie się 
tego sposobu udostępniania i odbioru programu telewizyjnego może mieć 
dalekosiężne skutki dla całej organizacji rynku telewizyjnego. Powstaje więc 
nowa „ekologia medialna” – system złożony dotąd z najwyżej trzech segmen-
tów (mediów publicznych, mediów komercyjnych oraz mediów społecznych 
i nonprofi t) ewoluuje w nową ekologię mediów: wielopodmiotowy krajobraz 
medialny390.

7.1. Proces cyfryzacji w Polsce

O znaczeniu i wadze cyfryzacji dla rozwoju społeczno-ekonomicznego świad-
czy zaangażowanie w ten proces zarówno poszczególnych państw, jak i całej 
Unii Europejskiej. W Polsce proces ten, rozpoczęty jeszcze w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku, pozostawał do roku 2010 głównie w fazie 
testów, pilotaży i opracowywania strategii przyszłych działań. Dnia 4 maja 
2005  roku Rada Ministrów przyjęła dokument Strategia przejścia z techni-
ki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej391, który zawierał 
głównie kwestie związane z telewizją naziemną, uwzględniając stanowiska 
nadawców: telewizji publicznej, najważniejszych nadawców komercyjnych 
oraz organizacji samorządu gospodarczego. Dopiero jednak w 2009 roku dzia-
łania cyfryzacyjne nabrały realnych kształtów. Rozpoczęto prace nad Rządo-

388  Radio i telewizja w Polsce. Raport o stanie rynku. Materiał źródłowy do dokumentu 
Raport otwarcia: rynek radiowo-telewizyjny w Polsce”, KRRiT, Warszawa 2006, s. 81 i n.

389  Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, s. 8 i n.
390  Tamże.
391  Podstawę jego opracowania stanowił dokument: Założenia strategii przejścia z nadawa-

nia analogowego na cyfrowe, przyjęty uchwałą Rady Ministrów 27 kwietnia 2004 roku.
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wym Planem Wdrażania Telewizji Cyfrowej w Polsce oraz ustawą o wdrożeniu 
naziemnej telewizji cyfrowej392. 

Jednocześnie, ze względu na wyniki odbytej w 2006 roku Regionalnej 
Konferencji Radiokomunikacyjnej Międzynarodowego Związku Telekomu-
nikacyjnego oraz dynamiczny rozwój technik związanych z kompresją syg-
nału cyfrowego, konieczne stało się dostosowanie wspomnianej strategii do 
zmienionego stanu prawnego i faktycznego. Równocześnie na samym rynku 
medialnym zmiany technologiczne wpłynęły znacząco na kształt mediów 
elektronicznych. W rezultacie powstała Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 roku o audiowizualnych usługach me-
dialnych, która wiąże usługi medialne z techniką rozpowszechniania telewi-
zyjnego, a także wprowadza podział na typy usług świadczonych przez:

– telewizję analogową i cyfrową,
– nadawanie strumieniowe na żywo,
– nadawanie w internecie,
– sekwencyjne udostępnianie audycji393. 
W świetle przedstawionych zmian i tendencji celem polityki audiowizu-

alnej państwa polskiego, uwzględniającej powyższą dyrektywę, stało się mię-
dzy innymi promowanie konwersji sygnału z techniki analogowej na cyfrową 
w radiofonii i telewizji oraz dostosowanie tradycyjnych mediów do wymogów 
nowoczesnych technik cyfrowych. Te uwarunkowania przyczyniły się w kon-
sekwencji do powstania Planu wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce, stano-
wiącego narzędzie, które – na bazie dotychczasowych działań i doświadczeń 
– pozwoliło na uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej394. 

Ostatecznie, 23 lipca 2013 roku, zakończyła się w Polsce era naziemnej te-
lewizji analogowej395 wraz z ostatnim etapem wyłączeń sygnału analogowego 
w Polsce. Cały proces przebiegał w ramach siedmiu etapów i był realizowa-
ny w warunkach jednoczesnego nadawania analogowego i cyfrowego. W jego 
trakcie 108 stacji głównych oraz 137 stacji retransmisyjnych nadających syg-
nał analogowy zostało zastąpionych przez 195 cyfrowych stacji głównych oraz 
127 stacji doświetlających. W rezultacie 98,8% ludności Polski znalazło w za-
sięgu MUX-1, 98,8 % w zasięgu MUX-2 i 99,5% w zasięgu MUX-3396.

392  http://nt.interia.pl/.
393  Plan wdrożenia Telewizji Cyfrowej w Polsce, Warszawa 2010, s. 3.
394  Tamże.
395  www.mac.gov.pl.
396  http://www.uke.gov.pl/polska-cyfrowa-kalendarium-12719#.
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7.2. Nowe realia na rynku mediów

Wraz ze zmianami technologicznymi, w miarę poszerzania się wachlarza 
możliwości dostępu do treści audiowizualnych, następują zmiany w odbiorze 
i konsumpcji mediów397. Transmisja cyfrowa umożliwia:

1) Uzyskanie poprawy jakości obrazu i dźwięku, zwłaszcza przez wprowa-
dzenie telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV) i dźwięku dookólnego.

2) Zwiększenie efektywności wykorzystania widma częstotliwości radio-
wych.

3) Zmniejszenie kosztów nadawania przypadających na pojedynczy pro-
gram.

4) Wygospodarowanie dodatkowych zasobów częstotliwości do wyko-
rzystania w przyszłości w celu rozszerzenia oferty lub dalszego zwięk-
szenia jakości przekazu (tzw. telewizja wysokiej rozdzielczości HDTV) 
bądź też zastosowania w innych rodzajach systemów radiokomunika-
cyjnych, na przykład w kolejnych generacjach systemów łączności ru-
chomej.

5) Utrzymanie stałej i dobrej jakości obrazu i dźwięku w granicach zasię-
gu stacji nadawczej (na przykład przez eliminację odbić i innych zakłó-
ceń obrazu).

6) Nadawanie w różnych formatach obrazu (dotychczasowym 4:3 oraz 
panoramicznym 16:9).

7) Równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych dodat-
kowych (na przykład napisów).

8) Dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze interaktywnym, co 
stworzy platformę do realizacji niektórych usług społeczeństwa infor-
macyjnego.

9) Zwiększenie udziału nadawców lokalnych i możliwości rozwoju regio-
nalnej oferty programowej.

10) Możliwość odbioru przenośnego i ruchomego398.
W związku z tym możliwe jest zwiększenie oferty programowej. Istotną 

kwestią staje się zatem stworzenie bogatej oferty programowej. Operatorzy 
multipleksów (z wyjątkiem multipleksów 1 i 3) mają swobodę doboru oferty 
programowej, kształtując ją według upodobań odbiorców. Rywalizacja o za-
interesowanie odbiorców sprawia, że oferta ta jest zróżnicowana i atrakcyjna. 
W wyniku wykorzystania techniki cyfrowej skutkującego zwielokrotnieniem 
liczby programów telewizyjnych dostępnych drogą naziemną na rynku poja-
wiają się nowi przedsiębiorcy.

397  Radio i telewizja w Polsce…, s. 81 i n.
398  Plan wdrożenia Telewizji Cyfrowej…, s. 6 i n.
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Na uwagę zasługuje fakt, że w erze telewizji linearnej telewidzowie pozo-
stawali biernymi odbiorcami programów przesyłanych do ich domów w cza-
sie i układzie określonym przez nadawców, czyli w programie ramówkowym. 
W cyfrowej rzeczywistości widzowie stają się czynnymi aktorami na rynku 
mediów. Zyskują oni bowiem możliwość samodzielnego kreowania oferty pro-
gramowej, zarówno pod względem jej kształtu, jak i – w określonym zakresie 
– formy. Odbiorcy telewizji cyfrowej mogą więc oglądać wybrane przez siebie 
programy w odpowiednim dla nich czasie. Poza tym w setkach kanałów mogą 
wyszukać pożądaną zawartość podobnie jak serfują w internecie399. Takie za-
chowania odbiorcze będzie możliwe z uwagi na zachodzące na rynku mediów 
procesy „internetyzacji mediów” i „mediatyzacji internetu”. 

Mediatyzacja internetu oznacza coraz szerszą obecność treści i organizacji 
medialnych w internecie, w tym wzbogacanie tradycyjnych witryn i portali 
internetowych o treści i formy dziennikarskimi. Dzięki procesowi „internety-
zacji” tradycyjne media zyskują natomiast cechy multimedialności i interak-
tywności. Kreuje to możliwość personalizacji przekazu i tym samym adreso-
wania go do ściśle określonych grup odbiorców. Równocześnie możliwe stają 
się coraz bardziej spersonalizowane formy odbioru mediów elektronicznych 
oraz zwiększa się interaktywność oferowanej przez dostawców zawartości400. 

Zmiany te pokazują, że na rynku telewizyjnym nastąpiło przejście od ko-
munikacji linearnej typu push do komunikacji nielinearnej typu pull401. Jak 
twierdzi Karol Jakubowicz, w literaturze przedmiotu odróżnia się bowiem for-
my przekazu zwane push technology od pull technology. Push technology to ko-
munikacja linearna. Komunikację za pośrednictwem tak zwanego fl ow chan-
nel uruchamia aktywny nadawca do biernego odbiorcy. Obejmuje ona przekaz 
uporządkowanych treści, zgodnie z kolejnością określoną przez nadawcę. Pull 
technology jest natomiast komunikacją nielinearną, w której aktywny odbiorca 
sam podejmuje decyzje o czasie i zakresie odbioru zawartości dostępnej w róż-
nej postaci402. 

Należy podkreślić, że zachodzące zmiany determinują nie tylko funkcjono-
wanie samego rynku medialnego, ale kształtują także całkiem nowe spojrzenie 
na kwestie gospodarcze i społeczne, wynikające z pojawienia się rozwiązania 
technicznego pozwalającego na dotarcie do odbiorcy z bogatszym pakietem 
usług o lepszej jakości technicznej. Telewizja cyfrowa z całym otoczeniem 
i możliwościami, które za sobą pociąga, jest olbrzymią szansą nie tylko posze-

399  E. Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Telewizja Polska S.A. Ośrodek 
Szkolenia – Akademia Telewizyjna, s. 60.

400  Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, s. 8.
401  Radio i telewizja w Polsce: raport o stanie rynku. Materiał źródłowy…, s. 81 i n.
402  K. Jakubowicz, Czy nadawcy publiczni mją rację bytu w dobie globalizacji i społeczeństwa 

informacyjnego, Globalizacja Mediów Elektronicznych a Rynki Narodowe i Lokalne – sesja na-
ukowa, Kraków, 24–25 lutego, s. 76.
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rzenia oferty programowej niedostępnej dziś dla wielu obywateli z powodów 
ekonomicznych i technicznych. Istotną cechą oferty programowej w naziem-
nej telewizji cyfrowej jest bowiem różnorodność treści, a także skierowanie 
przekazu do wszystkich grup odbiorców, co znacząco zwiększa pluralizm 
opinii i stanowisk. Naziemna telewizja cyfrowa służy zatem zrównaniu szans 
odbiorców niemających dostępu do telewizyjnej oferty programowej udostęp-
nianej za opłatą. Proces cyfryzacji stwarza ponadto możliwości uzyskania po-
wszechnego dostępu do informacji, usług, edukacji, rozrywki, usprawnienia 
przepływu informacji w pracach administracji państwowej, samorządowej, 
a także – przez częściową interaktywność usług – zaangażowania obywateli 
w dziedziny życia politycznego, społecznego i gospodarczego403.

7.3. Ewolucja w kierunku opłat za usługi

Szybki postęp technologiczny z jednej strony sprzyja tworzeniu nowych form 
dystrybucji zawartości audiowizualnej i oferowania związanych z tym usług, 
z drugiej jednak zwiększa ryzyko biznesowe, generując dodatkowe koszty 
związane z koniecznością tworzenia zawartości przeznaczonej dla nowych 
platform technologicznych bez gwarancji zwrotu poniesionych nakładów. 
Niemniej szacunki wskazują na silny potencjał wzrostowy usług cyfrowych 
związanych z internetem. Tezę tę wydaje się potwierdzać zauważalny obecnie 
na rynku medialnym rozwój usług związanych z konwergencją technologiczną 
(na przykład tak zwana usługa triple play oferowana przez operatorów sieci 
kablowych, czyli możliwość korzystania z telewizji, telefonu i szerokopasmo-
wego internetu) czy też usług o charakterze czysto multimedialnym (serwisy 
wideo oferowane przez nadawców telewizyjnych za pośrednictwem sieci tele-
fonii mobilnej).

Dodatkowo zmiany zarówno w sferze technologicznej, jak i w odbiorze 
mediów elektronicznych sprawiają, że modyfi kacjom ulega również model bi-
znesowy404. W przestrzeni rynkowej pojawiają się nowe możliwości czerpania 
dochodów przez fi rmy prowadzące działalność na rynku mediów. W przypad-
ku nadawców zmniejszeniu ulegną koszty nadawania programów telewizyj-
nych. Korzyści przedsiębiorców telekomunikacyjnych będą natomiast wynikać 
z efektywniejszego wykorzystania widma częstotliwości radiowych i możliwo-
ści przeznaczenia dodatkowych zasobów częstotliwości na świadczenie usług 
ruchomych, w tym szerokopasmowych405. Dzięki „internetyzacji” pojawiają 

403  Plan wdrożenia Telewizji Cyfrowej…, s. 4.
404  Radio i telewizja w Polsce…, s. 81 i n.
405  Plan wdrożenia Telewizji Cyfrowej…, s. 4.
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się nowe perspektywy fi nansowania telewizji w erze cyfrowej. Rozszerzenie za-
kresu dostępnych usług tworzy bowiem nowe potencjalne źródła przychodu, 
w tym: opłaty transakcyjne, abonament za usługi internetowe, e-handel, nowe 
formy reklamy, opłaty za generowanie ruchu w sieci itp.406 Można zatem zało-
żyć, że na rynku mediów powstanie coraz większa presja na ewentualne soju-
sze lub przejęcia najpopularniejszych witryn internetowych, głównie portali. 
Można się również spodziewać rosnącej roli operatorów telefonii mobilnej jako 
dystrybutora zawartości audiowizualnej wraz ze wzrostem liczby telefonów wy-
posażonych w aparaty fotografi czne i odtwarzacze plików wideo407.

Schemat 7. Nowe źródła fi nansowania nadawców telewizyjnych

Źródło: oprac. własne na podst.: Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, Krajowa Radia Radiofonii i Tele-
wizji, Warszawa 2011; brtvp.pl; reklama.tvn.pl.

406  Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, s. 8 i n.
407  Radio i telewizja w Polsce…, s. 81 i n.
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Zmieniające się realia rynkowe wymuszają u nadawców poszukiwanie no-
wych i alternatywnych form fi nansowania swojej działalności. Możliwe roz-
wiązania przedstawiono na schemacie 7. Wśród działań mających przynieść 
dodatkowe zyski stacjom telewizyjnym można wymienić: uruchamianie przez 
nadawców systemów warunkowego dostępu i oferowanie sprzętu umożliwia-
jącego dostęp do danych ofert programowych, by móc pobierać opłaty od wi-
dzów, czy też tworzenie przez nich zamkniętych środowisk, w których usługi są 
możliwe przez systemy warunkowego dostępu, które opierają się na zawartości 
tworzonej przez użytkowników (user-generated content)408. Poza tym nadawcy 
sięgają po takie rozwiązania, jak „hipersyndykacja”, w których z kolei udostęp-
nianie programu odbywa się za pomocą systemów typu Hulu czy iplex.pl. Po-
pularną już formą działań nadawców telewizyjnych jest agregowanie platform, 
czyli łączenie otwartych platform rozprowadzania z zawartością generowaną 
przez użytkowników (YouTube, MySpace, Second Life itp.). Ostatni element, 
na który trzeba wskazać, polega na angażowaniu odbiorców jako „siły robo-
czej” nadawcy przez wykorzystywanie gatunków audiotele, reality TV i innych 
opartych na formule uczestnictwa odbiorców w licznych głosowaniach, kon-
kursach itp., wymagających korzystania z łączy telekomunikacyjnych. Działa-
nia te przynoszą nadawcom wymierne dochody409. Nadawcy telewizyjni roz-
szerzają ponadto dotychczasową ofertę oraz usługi. Wśród tego typu działań 
należy wymienić wykorzystywanie rozwijających się stale niestandardowych 
formy reklamy telewizyjnej. Współcześnie bowiem reklama telewizyjna to nie 
tylko klasyczna „trzydziestka” w bloku reklamowym. 

W walce o budżety klientów nadawcy telewizyjni proponują nowe i nie-
standardowe formy zarówno samej reklamy, jak i dodatkowych działań pro-
mocyjnych410. Można wśród nich wyróżnić:

a) bumpery – zintegrowanie reklamy z czołówką/tyłówką bloku reklamo-
wego;

b) bloki jednoreklamowe – emisja jednej reklamy w bloku, w czołówce blo-
ku znajduje się informacja, że składa się na niego tylko jedna reklama; 
blok ekskluzywny;

c) kompresja ekranu – reklama emitowana w ramce z dodatkową treścią, 
wykorzystany zostaje efekt synergii z dodatkową treścią, emisja bez czo-
łówki/tyłówki bloku reklamowego411.

Nowe zaś formy emisji reklam to:
– road blocking – emisja reklam o tej samej porze na różnych antenach,
– road blocking precyzyjny – emisja z sekundową dokładnością,

408  Tamże.
409  Tamże.
410  Na podst.: brtvp.pl i reklama.tvn.pl.
411  Tamże.
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– vertical – emisja reklam w kolejno występujących po sobie blokach,
– reklama wariantowa – emisja jednej z kilku wersji reklamy, uzależniona 

od wcześniej emitowanego wydarzenia, na przykład wynikająca z wyniku 
meczu412.

Oprócz tego nadawcy telewizyjni stosują zabiegi mające na celu wzmocnie-
nie oddziaływania klasycznej reklamy. Można wśród nich wskazać na:

• Rozwiązania interaktywne
Łączą one promocję podczas programu telewizyjnego z niekonwencjo-
nalnymi działaniami marketingu mobilnego. Stacje starają się włączyć widza 
w aktywności inspirowane danym wydarzeniem telewizyjnym, oferując mu 
udział w loteriach i plebiscytach. Reklamodawcom z kolei stacje oferują kom-
pleksową obsługę tych form promocji w postaci pomocy w zakresie prawnym, 
kreatywnym (idea konkursu, regulamin oraz oprawa wizualno-tekstowa), 
jak również przy budowaniu i wdrożeniu aplikacji potrzebnych do realiza-
cji projektu. Dodatkowo stacje oferują innowacyjne technologie marketingu 
mobilnego: call center, chat, serwisy subskrypcyjne SMS MT i MMS MT (na 
przykład horoskopy, serwisy pogodowe czy informacyjne); organizację sku-
tecznej dystrybucji kontentu mobilnego (gry, dzwonki, tapety, muzyka, VOD); 
interaktywne programy telewizyjne o tematyce erotycznej i ezoterycznej oraz 
obecność w tak zwanych telesklepach czy nawet organizację sprzedaży biletów.

• Sponsoring
Ta forma promocji może przybierać różne formy. W klasycznym kształcie 
sponsoring może się wiązać z emisją billboardów sponsorskich przed i/lub po 
audycjach. Może się jednak opierać na przedstawieniu produktów w audycjach 
(sponsoring użyczeniowy) lub też na fundacji nagród dla uczestników kon-
kursów.

• Lokowanie produktu (product placement)
Taka promocja opiera się na tworzeniu niestandardowych form komunikacji 
typu branded content. Polega na przedstawieniu lub nawiązaniu w audycji do 
towarów, usług lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią one ele-
ment samej audycji. Każdorazowo umieszcza się w napisach końcowych infor-
macje na temat sponsora oraz ulokowanego produktu.

• Internet
Serwis internetowy jest ściśle powiązany z określoną anteną. Odbiorca me-
diów może zazwyczaj znaleźć tam kontent, który nie znalazł się w programie 
emitowanym na antenie, lub dodatkowe treści wzbogacające przekaz. Użyt-
kownicy mogą ponadto brać udział w tworzeniu treści serwisu, jak również 
uczestniczyć we wszelkich interaktywnych aktywnościach.

412  Tamże.
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• Współpracę z administracją publiczną
To niestandardowa forma promocji dopasowana do oczekiwań, możliwości 
oraz budżetów (niższych niż budżety klientów komercyjnych) miast czy gmin, 
a także poszczególnych regionów. Są to oferty niemal szyte na miarę, czyli 
uwzględniają potrzeby oraz specyfi kę publicznego klienta i zawierają zazwy-
czaj specjalne rabaty. Wykorzystywane tu formy promocji to: zwiastuny pro-
gramów, na przykład serwis pogody z danej miejscowości, reklama miejsca, 
wydarzenia itp.

Możliwość swobodnego wyboru nadawanych treści może przynieść rekla-
modawcom nieoczekiwane korzyści. Jeśli oferowane treści będą atrakcyjne 
w swej formie, widz może je zarejestrować i potem wielokrotnie odtwarzać. 
Inną opcją może być rezygnacja z emitowania reklam przerywających ciągłość 
programu i włączenie ich bezpośrednio do programów – w istocie jako pod-
progową reklamę i promocję danych towarów413. Poza działaniami mającymi 
na celu pozyskanie nowych lub utrzymanie dotychczasowych źródeł fi nanso-
wania swojej działalności nadawcy starają się podejmować działania mające na 
celu ograniczenie kosztów produkcji i emisji audycji telewizyjnych.

W świetle zapisów Strategii regulacyjnej na lata 2011–2013 można więc 
wskazać na:

• 360-degree commissioning (produkcje na wszystkie azymuty)
To system multimedialnej produkcji od początku zaprojektowanej z myślą 
o wykorzystaniu danej zawartości na różnych platformach – w radiu, telewizji, 
internecie, telewizji mobilnej itp. Materiał wyjściowy albo jest od razu wytwa-
rzany w różnych wersjach, albo też adaptowany, przekształcany w różne wersje 
odpowiednie dla poszczególnych platform, uzupełniany nowymi (na przykład 
interaktywne) elementami itp. Pozwala to na uzyskanie znaczących oszczęd-
ności w procesie produkcji, na wielokrotne wykorzystywanie produktu i na 
uzyskiwanie zawartości dostosowanej do wymogów różnych platform i two-
rzonych przez nie sytuacji komunikacyjnych. Wymaga to jednak dysponowa-
nia instytucją nadawczą obejmującą w swojej strukturze wszystkie tradycyjne 
i nowe media elektroniczne.

• User-generated content (UGC)
Działanie to polega na wykorzystaniu przez nadawcę materiału programo-
wego dostarczonego przez odbiorców. Obecnie można wyróżnić kilka form 
UGC: materiały informacyjne (zdjęcia, nagrania, informacje o wydarzeniach), 
wypowiedzi odbiorców (udział w dyskusjach studyjnych bądź telefony do stu-
dia), współpraca programowa (pozycje stworzone razem przez dziennikarzy 
i użytkowników – fi lmy, opowieści osobiste itp.), dziennikarstwo interaktywne 

413  Raport Grupy Strategii Cyfrowej Europejskiej Unii Nadawców „Media z misją”, 2002, 
s. 60.
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(odbiorcy dostarczają informacji, robią research, uzupełniają materiały zebra-
ne przez dziennikarza). Istnieją także inne aktywności odbiorców niezwiązane 
z informacjami (nagrania fi lmowe, zdjęcia, rekomendacje). Należy jednak za-
znaczyć, że ta forma poszukiwania oszczędności w działalności produkcyjnej 
jest dość pracochłonna i wymaga od nadawcy sporej elastyczności i umiejęt-
ności reagowania na tworzące się scenariusze.

• Ograniczanie kosztów bieżących i programowych
Ograniczanie kosztów bieżących, osiągane między innymi przez ograniczenie 
zatrudnienia, rezygnację z zakupu drogich licencji programowych, inwestycje 
w nowe technologie, które pozwalają na obniżenie kosztów produkcji, zarzą-
dzania i dystrybucji programu, a także zwiększenie wydajności pracowników. 
Dodatkowo obniżenia kosztów szuka się w realizowaniu gatunków polegają-
cych na udziale amatorów bądź udziale odbiorców w dochodowych dla na-
dawcy formach kontaktu z nim, w rezygnacji z gatunków nieprzynoszących 
pewnych i możliwie największych przychodów reklamowych, a także w dąże-
niu do uzyskania większej specjalizacji programów uniwersalnych. 

• Wykorzystywanie efektu synergii i efektu skali
Koncentracja własności wyraża się fuzjami bądź przejęciami mającymi 

przynieść rezultaty w postaci zwiększenia skali działania, oferowania moż-
liwości przeprowadzania kampanii reklamowych w wielu różnych mediach 
i segmentach rynku, osiągania efektu synergii i efektu skali414. 

414  Strategia regulacyjna na lata 2011–2013, s. 10 i n.



Zakończenie

Jak wskazano w Strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakre-
sie telewizji naziemnej przyjętej przez Radę Ministrów, przejście z techniki 
analogowej do techniki cyfrowej stanowi niewątpliwie największą rewolucyj-
ną zmianę w dziedzinie mediów elektronicznych od czasu zaniechania emisji 
telewizji monochromatycznej na rzecz telewizji w kolorze czy wprowadzenia 
stereofonicznej emisji radiowej w paśmie UKF FM. Wprowadzenie technologii 
cyfrowej w radiu i telewizji jest także istotnym krokiem w kierunku społeczeń-
stwa informacyjnego. Sprawia ono, że domowy odbiornik radiowo-telewizyj-
ny staje się swoistą bramą do przestrzeni cyfrowej dostępnej dla wszystkich415. 
W nowej przestrzeni medialno-komunikacyjnej dotychczasowi, a także nowi, 
aktorzy rynku mediów zyskują możliwości i, co istotne, kompetencje, które 
prowadzą – jak przekonywał Karol Jakubowicz – do tak zwanej dezinterme-
diacji polegającej na rezygnacji z pośrednictwa mediów masowych w obiegu 
informacji416. Wprowadzenie radiofonii i telewizji cyfrowej, w ramach szer-
szego procesu konwersji cyfrowej, zapewnienia ponadto odbiorcom bogatszą 
ofertę programów i usług; umożliwia użytkownikom korzystanie z technologii 
cyfrowej i szerokiego zakresu usług teleinformatycznych, a tym samym stwa-
rza warunki infrastrukturalne dla społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. Rewolucja cyfrowa przyspiesza w znacznym stopniu szero-
ko pojęty rozwój gospodarczy i cywilizacyjny417.

415  Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej 
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2005 r., s. 3 i n.

416  K. Jakubowicz, Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, w: Media Publiczne 
i edukacja Polaków. Społeczeństwo, Naród, Kultura, Obywatel, II Konferencja Nadawców Pub-
licznych, Kraków 24–25 maja 2001 r., Rada Nadzorcza PR S.A. – Rada Nadzorcza TVP S.A., 
Warszawa 2002, s. 72 i n.

417  www.krrit.gov.pl. Raport otwarcia. Rynek radiowo-telewizyjny…, s. 41.
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