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Media w PolsceMedia w PolsceMedia w PolsceMedia w Polsce

Transformacja, ład współczesny,       
mediatyzacja



Ład informacyjny w Polsce PRZED 1989 rokiemŁad informacyjny w Polsce PRZED 1989 rokiemŁad informacyjny w Polsce PRZED 1989 rokiemŁad informacyjny w Polsce PRZED 1989 rokiem

1. Media wyłącznie państwowe – scentralizowane (RSW Prasa Książka 
Ruch) 

2. Podległe partii w zakresie organizacyjno-wydawniczym

3. Realizują ideologię partii 

4. Jednocześnie – różnorodne pod względem tematycznym, promocja 
kultury

• Komisja Prasowa KC PPR reglamentuje papier, wydaje koncesje i pozwolenia. 

• Wydział Prasy KC PZPR – daje ideologiczne wytyczne dla prasy.

• Ministerstwo Informacji i Propagandy (przy rządzie od 1945 r.) ma 
bezpośredni wpływ na wszystkie media



Imperium RSW – Prasa –Książka - Ruch

• Niemal w całości należało do KC PZPR. 

• Publikowało większość wysokonakładowych gazet i czasopism

• W 1988 r. 45 gazet codziennych na czele z głównym organem PZPR -
Trybuną Ludu i 235 czasopism o łącznym nakładzie 3,5 mln. egz.). RSW 
wydawała także kalendarze, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki, płyty i 
kasety z muzyką, kasety wideo, prowadziło działalność filmową

• przybudówkami były także instytucje pozaprasowe, agencje (m.in Polska 
Agencja Interpress, Centralna Agencja Fotograficzna, Krajowa Agencja 
Wydawnicza i Młodzieżowa Agencja Wydawnicza). RSW "Prasa Książka 
Ruch" miała 17 własnych drukarni (stan na 1990), sieć kolportażu, 4 
centralne ośrodki wczasowe, podlegały jej organizacje takie jak 
Przedsiębiorstwo Filatelistyczne i Ośrodek Badań Prasoznawczych.



4. Ograniczone cenzurą prewencyjną 

Funkcjonowała w czterech obszarach:

• organizacja prasy, radia i telewizji, 

• polityka kadrowa, 

• instytucjonalna cenzura prewencyjna (instytucja cenzury, 

niedopuszczanie do ukazywania się niektórych treści, polityka 

zakazowo-nakazowa),

• bezpośredni wpływ państwa – realizowanie wytycznych partii, 

dekrety, uchwały, wystąpienia prominentnych działaczy. 

Całość tworzyła aparat kontrolno-propagandowy



Transformacja mediów 1989 r. – pierwsze zmiany

• Telewizyjna debata z udziałem Lecha Wałęsy i przewodniczącego OPZZ Alfreda 

Miodowicza – 30 listopada 1988 r.:  konfrontacja trybuna ludowego i 

komunistycznego aparatczyka



Telewizyjna transmisja obrad Okrągłego Stołu – 1989 r.



Telewizyjna transmisja obrad Okrągłego Stołu Telewizyjna transmisja obrad Okrągłego Stołu Telewizyjna transmisja obrad Okrągłego Stołu Telewizyjna transmisja obrad Okrągłego Stołu –––– 1989 r.1989 r.1989 r.1989 r.



kampania wyborcza w radiu i 

telewizji – przed wyborami 4 

czerwca 1989: 

Komitet Obywatelski 

„Solidarność” – 60 minut 

tygodniowo w radiu i 30 minut 

w telewizji. 

Krótka codzienna audycja w 

telewizji – „Studio Solidarność”. 

Pierwszy wyborczy program 

Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność” – w Programie 

Drugim Telewizji Polskiej 9 maja 

1989 roku. 



Początek zmian Początek zmian Początek zmian Początek zmian –––– 1989198919891989----1990199019901990

Obrady Okrągłego Stołu (podzespół do 

spraw środków masowego przekazu). 

„Stwierdzamy konieczność szybkiej 

budowy nowego ładu informacyjnego, 

który musi odzwierciedlać istniejący w 

społeczeństwie pluralizm, odpowiadać 

procesom demokratyzacji oraz 

odrzucać wszelki monopol w tej 

dziedzinie. Celem nowego ładu winna 

być możliwość udziału podmiotów 

politycznych, grup i jednostek we 

wszystkich formach komunikacji 

społecznej”. 



Początek zmian Początek zmian Początek zmian Początek zmian –––– 1989198919891989----1990199019901990

2. Wolnorynkowe zmiany wprowadzane przez powołany przez Sejm w 
sierpniu 1989 roku, po pierwszych, w części wolnych, wyborach w 
czerwcu 1989 roku, rząd Tadeusza Mazowieckiego: legislacyjne 
(rynkowe, wprowadzane przez Leszka Balcerowicza, np. zniesienie 
koncesjonowania papieru) i oddolne (zajmowanie nielegalnie, 
częstotliwości radiowych). 

3. 11 kwietnia 1990 r. Sejm przyjmuje „Ustawę o uchyleniu ustawy o 
kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o 
zmianie ustawy Prawo prasowe”, nazywaną zniesieniem cenzury  –
zwrot w polskim systemie medialnym 



Powstanie „Gazety Wyborczej”

• wynegocjowana przy 

Okrągłym Stole 

• pierwszy numer – 8 maja 

1989 roku

• Redaktorem naczelnym, 

zgodnie z życzeniem Lecha 

Wałęsy został Adam Michnik

• Reprezentowała w 

czerwcowych wyborach obóz 

solidarnościowy 

• pełniła rolę informacyjną

• prezentowała 

solidarnościowych 

kandydatów.





Likwidacja RSW Prasa Książka RuchLikwidacja RSW Prasa Książka RuchLikwidacja RSW Prasa Książka RuchLikwidacja RSW Prasa Książka Ruch

22 marca 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
ustawę o likwidacji RSW. 

• Wydawnictwa i inne jednostki RSW mogą zostać 
bezpłatnie przekazane spółdzielniom pracy, utworzonym 
przez co najmniej połowę pracowników. 

• Te części koncernu RSW, które nie zostałyby przekazane 
spółdzielniom pracowniczym, zostaną sprzedane. 
Pozostałe oraz środki pochodzące ze sprzedaży, powinny 
zostać przekazane państwu. 

• Premier powołał Komisję Likwidacyjną, która opracowała 
plan likwidacji



71 tytułów przekazano spółdzielniom pracowniczym

104 sprzedano

3 przekazano Skarbowi Państwa

W praktyce sposób funkcjonowania redakcji, brak komputerów, 

przestarzałe maszyny drukarskie, kulejący kolportaż, skazywały 

większość spółdzielni dziennikarskich na szukanie inwestorów –

zagranicznych lub krajowych. 

spółdzielnie wchodziły w spółki z zewnętrznym kapitałem 

po znalezieniu inwestora – były likwidowane 

cześć z nich upadała z powodu finansowej klęski pisma, 

cześć wreszcie nigdy nie rozpoczęła działalności. 



Zmiany na rynku prasowym Zmiany na rynku prasowym Zmiany na rynku prasowym Zmiany na rynku prasowym ---- podsumowaniepodsumowaniepodsumowaniepodsumowanie

• Generalnie na polskim rynku prasy w okresie potransformacyjnym
dominowały tytuły wcześniej znane. 

• Tytuł, chociażby  i peerelowski, ale znany, do którego czytelnik jest 
przywiązany, stał się komercyjną wartością

• Wypromowanie nowej marki - możliwe pod warunkiem poniesienia 
finansowych nakładów i znalezienia formuły dla określonego kręgu 
odbiorców, wypracowania marketingowej strategii. 

• Polityczne wpływy i promowanie określonych poglądów politycznych 
nie są wystarczającym powodem do kupowania gazety przez czytelnika i 
nie stanowią żadnej gwarancji ekonomicznego sukcesu.

• Komercjalizacja rynku prasowego

• Zubożenie oferty tematycznej 



Polska prasa dziś

Około 19 koncernów  i 185 czasopism

9 zagranicznych - Bauer, Ringier Axel Springer, Polska Press, Edipresse Polska, 
Burda International, Phoenix Media, Marquad Media, Egmont Polska i Bonnier 
Bussines Polska

138 czasopism – 567 milionów sprzedanych egzemplarzy

10 polskich - Agora, ZPR Media, Grupa Gremi, Westa Druk Mirosław Kuliś, Infor
Biznes, Fundacja Gościa Niedzielnego, Polityka, PMPG Polskie Media, Fratria i 
Media Service Polska).

Ok. 40 tytułów – 200 milionów sprzedanych egzemplarzy. 

Podmioty o kapitale zagranicznym kontrolują 76 proc. rynku prasy

Po roku 2016 – większy udział prawicowej prasy





Zmiany na rynku radiowoZmiany na rynku radiowoZmiany na rynku radiowoZmiany na rynku radiowo----telewizyjnym telewizyjnym telewizyjnym telewizyjnym 

• 29.12.1992 - nowa Ustawa o radiofonii i telewizji

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) ustanowiona zapisem w 
nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Nowa ustawa powołała media publiczne w miejsce dawnego 
Radiokomitetu i nadała im nową formułę spółek skarbu państwa  
oraz nową strukturę organizacyjną. Powstały odrębne jednostki 
organizacyjne. Telewizja Polska SA została powołana do nadawania 
dwóch programów ogólnopolskich i programów regionalnych przez 
szesnaście oddziałów terenowych, a po kilku latach do tych zadań 
dodano satelitarny program TV Polonia. Regionalne rozgłośnie 
radiowe uzyskały pełną samodzielność, powołano 18 odrębnych 
spółek – Polskie Radio SA (z czterema programami ogólnokrajowymi i 
programem dla zagranicy) oraz siedemnaście spółek regionalnych. 



Główne zdania KRRiTGłówne zdania KRRiTGłówne zdania KRRiTGłówne zdania KRRiT

• Szczegółowe kompetencje KRRiT reguluje ustawa o radiofonii i 
telewizji. Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 

• Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i 
telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców 
oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i 
telewizji.



Media publiczne Media publiczne Media publiczne Media publiczne –––– zarzuty o upolitycznienie zarzuty o upolitycznienie zarzuty o upolitycznienie zarzuty o upolitycznienie 

Skład KRRiT

Początkowo KRRiT składała się z dziewięciu członków – czterech 
powoływał Sejm, trzech prezydent, dwóch Senat – co miało 
dawać gwarancje apolityczności.  

W 2005 roku nowelizacja ustawy –pięciu członków (dwóch 
członków powołuje Sejm, dwóch prezydent, jednego Senat). 

W zależności od sympatii politycznych jej członków wybierane 
były – i są nadal – władze publiczne telewizji i radia. To pozostaje 
głównym źródłem zarzutów o upolitycznienie mediów 
publicznych, które w zależności od sejmowej arytmetyki, zyskują 
sprzyjających określonej partii politycznej prezesów 





90 proc. udziału w rynku skupia 18 podmiotów 

3 największe (Telewizja Polska, Grupa TVN i Cyfrowy Polsat) mają aż 70 proc. 

rynku. 

Dwaj nadawcy są polscy. Grupa TVN należy od 2015 r. do Amerykanów.



8 podmiotów; największe są zagraniczne. 

Grupa RMF  28-proc. udziału w rynku (niemiecki) 

Eurozet z 19-proc. (francuski)

Polskie Radio 18 proc. – ogólnopolskie i regionalne

nadawcy regionalni Media Grupa Radiowa Time - „Radia Eska”, (11 proc.) oraz Grupa 

Radiowa Agory - 5 proc. w rynku. 

Warszawska Prowincja Redemptorystów – czyli właściciel „Radia Maryja” – 2 proc. rynku.

RMF, jak i Radio Zet, były tworzone przez polskich dziennikarzy, zagraniczny kapitał 

zainteresował się nimi, gdy miały już ugruntowaną popularność





RMF FM N/L

Radio Zet N/L

Jedynka - Program 1 Polskiego Radia 

P

Trójka - Program 3 Polskiego Radia P

VOX N/L

Radio Maryja P

TOK FM L

Antyradio L

RMF Classic N

Dwójka - Program 2 Polskiego Radia P

TVP1 P

Polsat N/P

TVN L

TVP2 P

TVP INFO P

TVN24 L

TV4 N/P

TVN7 L

TV PULS P

TTV L



Fakt Gazeta Codzienna P

Gazeta Wyborcza L

Super Express P

Rzeczpospolita P

Dziennik Gazeta Prawna N

Przegląd Sportowy N

Gazeta Polska Codziennie P

Puls Biznesu N

Parkiet Gazeta Giełdy N

Newsweek L

Gość Niedzielny P

Polityka L

Wsieci P

Tygodnik Do Rzeczy P

Gazeta Polska P

Wprost P

Tygodnik Powszechny N/L

Przegląd L





Gazeta Polska / Gazeta WyborczaGazeta Polska / Gazeta WyborczaGazeta Polska / Gazeta WyborczaGazeta Polska / Gazeta Wyborcza



TVN 24 / TVP INFOTVN 24 / TVP INFOTVN 24 / TVP INFOTVN 24 / TVP INFO





FAKT / SUPER EKSPRESSFAKT / SUPER EKSPRESSFAKT / SUPER EKSPRESSFAKT / SUPER EKSPRESS



Media jako czwarta władza - definicja

• Nie ma bezpośrednich umocowań w 
prawie do sprawowania władzy przez 
media.

• Sprawują ją pośrednio – poprzez wpływ, 
jaki mają na opinię publiczną i 
kształtowanie społecznej świadomości. 

• Ich rola jako czwartej władzy zasadza się 
na określonych aktach prawnych, 
dotyczących wolności wypowiedzi: 
konstytucje państw, akty europejskie, 
prawo prasowe

• klasyczna definicja środków masowego 
przekazu jako czwartej władzy – pełnią 
rolę kontrolną – niezależnego i surowego, 
strażnika demokratycznego systemu -
wach dog, czyli „psa łańcuchowego”



Akty prawne gwarantujące wolność słowaAkty prawne gwarantujące wolność słowaAkty prawne gwarantujące wolność słowaAkty prawne gwarantujące wolność słowa

1. Prawo do wolności słowa znajduje się w każdej konstytucji 
demokratycznych państw

• Najpełniejszy wyraz znalazło w Pierwszej Poprawce do Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych. Została ona uchwalona dzięki staraniom 
Thomasa Jeffersona (prezydent USA w latach 1801-1809) i Jamesa 
Madisona (prezydent USA w latach 1809-1817). Poprawka w całości 
dotyczy wolności słowa, religii i zgromadzeń. Uchwalona w 1891 roku 
Pierwsza Poprawka, stanowiąca integralną część Karty Praw (The Bill 

of Rigts), w zakresie wolności słowa brzmi: 

„Kongres nie ustanowi żadnego prawa,  które ograniczałoby wolność 
wypowiedzi czy prasy” – (the freedom of speech or of the Press)



Akty gwarantujące wolność słowa – polskie 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

• artykuł 14. Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
prasy i innych środków społecznego przekazu.

• artykuł  54. Konstytucji RP stanowi, że każdemu zapewnia się wolność 
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. 



Akty prawne gwarantujące wolność słowa -
polskie

2. Ustawa Prawo prasowe z 7 lutego 1984 roku

• artykuł 1., który wskazuje, że prasa – zgodnie z konstytucją – korzysta z 
wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego 
informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej 

• artykuł 5., który przewiduje, że każdy obywatel zgodnie z zasadą wolności 
słowa i prawem do krytyki może udzielać informacji prasie i nikt nie może 
być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, 
jeśli działa w granicach dozwolonych prawem

• artykuł  6., ustęp  4. tegoż artykułu: „Nie wolno utrudniać prasie zbierania 
materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki”.



Mediatyzacja Mediatyzacja Mediatyzacja Mediatyzacja 

• Media stały się osią, wokół której rozgrywają się niemal 
wszystkie wydarzenia – są w centrum większości 
procesów społecznych. 

• Nie tylko przekazują informacje o polityce, ale stały się 
jednym z konstruktorów np. świata polityki

• Zamieniają w ten sposób realną rzeczywistość w 
wirtualne medioświaty

• Symulakry: rzeczywistość nie istnieje – mamy do 

czynienia z jej symulacją (Jean Baudrillard)



Media rozdają role – jak u mistrza 
Szekspira

ZŁY DOBRY

OFIARA



TABLOIDYZACJATABLOIDYZACJATABLOIDYZACJATABLOIDYZACJA





INFOTAINMENTINFOTAINMENTINFOTAINMENTINFOTAINMENT





„Polityka stała się masowym spektaklem, 

który wymaga od polityków-aktorów 

odpowiedniego wizerunku zewnętrznego i 

nowych umiejętności mało przydatnych w 

przedtelewizyjnym uprawianiu polityki”. 

B. Dobek-Ostrowska



ZmianyZmianyZmianyZmiany
Konwergencja Mediów i dziennikarstwo obywatelskieKonwergencja Mediów i dziennikarstwo obywatelskieKonwergencja Mediów i dziennikarstwo obywatelskieKonwergencja Mediów i dziennikarstwo obywatelskie
Henry Jenkins

• Konwergencja jako klucz do zrozumienia współczesnych mediów – stale 
postępujący proces technologiczny i społeczny oraz kultura aktywnego 
uczestnictwa w mediach. 

Każdy jest odbiorcą i twórca mediów

• Odbiorca  monitorialany, który przegląda a nie czyta informacje

• kiedy ludzie biorą media we własne ręce, efekty mogą być fantastyczne, ale 
jednocześnie oznaczają kłopoty dla wszystkich zaangażowanych. 

Rządzi zasada –We the media



Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany 
Cyfrowe Życie i cyfrowe PokolenieCyfrowe Życie i cyfrowe PokolenieCyfrowe Życie i cyfrowe PokolenieCyfrowe Życie i cyfrowe Pokolenie
N. Negroponte, D. Tapscot

• Cechy mediów w wieku postinformacyjnym: 

- jednoosobowa widownia, gdzie „wszystko wykonuje się na konkretne 
zamówienie, a informacja jest mocno zindywidualizowana” . Media 
przeszły od masowej widowni poprzez coraz mniejsze grupy 
odbiorców do jednego użytkownika. 

- odmasowienie i interaktywność. 

• Cechy pokolenie sieci, czyli urodzonych między 1977 a 1997:

- dorastało w otoczeniu mediów cyfrowych, to nie są dla nich „nowe 
media”!

- odrzuca jednokierunkowy model komunikacji mediów tradycyjnych



NetokracjaNetokracjaNetokracjaNetokracja w mediachw mediachw mediachw mediach
A. Bard i J. Söderqvist

• „ Kto chce zrozumieć, jak zmienia się świat, musi zrozumieć, jak działa 

sieć […]. Władza kryje się w sieci, a ci, którzy to zrozumieli i 

umieją wykorzystać, stają się elitą współczesnego świata – NETOKRACJĄ „

netocracy; ang. net – sieć + gr. kratos – władza 

• „netokratą jest zarówno superterrorysta Usama Ibn Ladin, jak i inicjator 
ruchu Linuksa, Linus Thovalds. Wydawałoby się, że dzieli ich wszytko. 
Ważniejsze jest jednak, co ich łączy –umiejętność mobilizacji i 
wykorzystania dla osiągnięcia swoich celów energii drzemiącej w 
sieciach społecznej komunikacji”. 



Najnowsze zjawiskaNajnowsze zjawiskaNajnowsze zjawiskaNajnowsze zjawiska

• Fake News Informacje zmyślone rozprzestrzeniane 
w sieci

• Postprawda Prawda faktów i prawda emocji –
wyrównanie FAKTY=EMOCJE

• Internetowe bańki - zamykanie się w świecie 
własnych poglądów 

• Odbiorcy czy „Wyznawcy” mediów



Co napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIX
Wskazówki W. R. Hearsta

Czytelnik jest zainteresowany przede wszystkim wydarzeniami, które 

zawierają elementy jego własnej prymitywnej natury. Należą do nich:

• 1. Czynnik samozachowawczy

• 2. Miłość i rozmnażanie się

• 3. Żądza i ambicja

Doniesienia, które zawierają jeden z tych elementów, są dobre. Jeśli 

zawierają dwa, są lepsze. Jednakże te, które zawierają wszystkie trzy, 

stanowią materiał informacyjny „first class”. 



Co napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIXCo napędza media… wiek XIX
Idea Josepha Pulitzera

„ świat jest najbardziej sensacyjnym miejscem, a 
jego sensacje muszą być sensacyjnie sprzedawane”.

• J. Pulitzer, twórca prestiżowej nagrody i główny rywal Hearsta w 
walce o czytelnika



Co napędza media…  Wiek XXICo napędza media…  Wiek XXICo napędza media…  Wiek XXICo napędza media…  Wiek XXI

• Tematy kontrowersyjne 

• Sytuacje kryzysowe 

• Rzeczy unikalne i nietypowe 

• Ujęcia wyjaśniające i ekskluzywne 

• Doświadczane bezpośrednio 

• Klęski, porażki, katastrofy i dramaty



„Ubolewam nad zgnilizną, 

opanowującą gazety, nad zjadliwością 

wulgarnością i zakłamaniem ludzi, 

którzy w nich piszą... To łajno w 

szybkim tempie deprawuje opinię 

publiczną. Jest to jednak zło, na które 

nie ma lekarstwa: warunkiem naszych 

swobód jest wolność prasy, a tej nie 

można ograniczyć, nie niszcząc jej”. 


