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Porządek posiedzenia: 

 1. Czy Polsce potrzebna jest dekoncentracja i repolonizacja mediów? Wystąpienia ekspertów 

oraz debata. 
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Ad 1. 
 

 Podczas posiedzenia dyskutowano o dekoncentracji i repolonizacji mediów. Uczestnicy 

spotkania za niepokojące uznali informacje o kupieniu przez Orlen koncernu medialnego 

Polska Press, w skład którego wchodzi duża grupa dzienników i tygodników regionalnych, 

portale internetowe o tematyce regionalnej i drukarnie. Podkreślili, że przejęcie wydawnictwa 

przez spółkę, której głównym udziałowcem jest Skarb Państwa, pod hasłem repolonizacji 

i dekoncentracji mediów, będzie oznaczało w praktyce podporządkowanie znaczącej części 

regionalnego rynku mediów celom politycznym. Analizowano również polską sytuację na 

rynku mediów na tle innych krajów. Senator Bogdan Borusewicz ocenił, że obecne działania 

rządu przypominają sytuację na Węgrzech i w Rosji. Jego zdaniem potwierdza to fakt przejęcia 

zespołu mediów przez firmę podporządkowaną władzy, która nie ma nic wspólnego z mediami. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przekonywał, że 

Polska jest daleko poza progami alarmowymi, jeśli chodzi o zagrożenia dla pluralizmu. 

Prof. Katarzyna Gajlewicz-Korab z Katedry Systemów Medialnych Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz mecenas Piotr Kryczka, współautor raportu nt. dekoncentracji mediów, 

podkreślali, że nie da się w Polsce zastosować takich samych rozwiązań prawnych jak 

w Niemczech czy Francji, a to te kraje były stawiane za przykład rozwiązań funkcjonujących 

na rynku mediów w dotychczasowej dyskusji na forum publicznym. Ich zdaniem należy 

uwzględniać zarówno aspekt historyczny kształtowania się prawa dotyczącego mediów, jak 

i różnice społeczne i kulturowe.  

Na specyficzny charakter polskiego rynku mediów zwrócił uwagę prof. Tadeusz Kowalski 

z Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy medialnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Jak mówił, w naszym kraju ukształtował się wolnościowy model pluralizmu, 

który wynika z tego, że media rozwijają się pod wpływem procesów rynkowych, analizy 

potrzeb odbiorców, poszukiwania nowych nisz. Jednocześnie zaznaczył, że zagraniczny kapitał 

pojawił się, ponieważ nasz system medialny był bardzo zapóźniony. 

Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i prezes zarządu Izby Wydawców 

Prasy, mówił, że do wykupu pośrednio doprowadziła bardzo zła sytuacja na rynku prasy 

w Polsce. Podkreślił, że sektor ten jest w kryzysie. Brak jest też inicjatyw wspierających ten 

sektor mediów. Jako przykład podał fakt, że od dawna nie znowelizowano prawa prasowego. 

Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz 

poinformowała, że stowarzyszenie widzi w przejęciu Polska Press przez Orlen nadzieję na 

odnowę prasy lokalnej. Innego zdania był reprezentujący Towarzystwo Dziennikarskie 

Seweryn Blumsztajn. Jego zdaniem wykupienie Polska Press nie jest posunięciem 

biznesowym, tylko wykonaniem zamówienia politycznego. 

Senator Bogdan Borusewicz zaproponował przygotowanie stanowiska komisji w tej sprawie 

i przyjęcie go na jednym z najbliższych posiedzeń. 
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