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Niniejsze Memorandum zostało przygotowane na podstawie publicznych wypowiedzi przedstawicieli 

rządu i parlamentu oraz materiałów opublikowanych przez organy państwowe na temat możliwych 

zmian w zakresie koncentracji kapitału na rynku medialnym.  

Po wyborach prezydenckich w 2020 roku ponownie pojawiły się informacje o planach tak zwanej 

„repolonizacji mediów”1. Znowu zaczęto nawiązywać do wzorców regulacji mediów istniejących 

w ustawodawstwach państw zachodnich, ale pojawiają się też głosy, iż Polska może się wzorować na 

regulacjach obowiązujących w państwach Grupy Wyszehradzkiej. W związku z powyższym, niniejsza 

analiza odnosi się również do przepisów ustaw medialnych obowiązujących w Czechach i na Węgrzech.  

Ponieważ z wypowiedzi przedstawicieli Rady Ministrów i parlamentarzystów koalicji rządowej wynika, 

że źródłem nowych rozwiązań prawnych na polskim rynku medialnym może być w szczególności prawo 

francuskie, niniejsze Memorandum zawiera opis najważniejszych elementów obowiązującej we Francji 

ustawy z dnia 30 września 1986 roku w sprawie swobody komunikacji („Loi Léotard”) w zakresie 

przepisów antymonopolowych. 

W Memorandum uwzględniliśmy następujące przepisy i materiały: 

• Ustawę z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji; 

• Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe; 

• Ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów;  

• Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw;  

• Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 roku 

zmieniającą dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

 
1 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jaroslaw–kaczynski–o–repolonizacji–mediow–przepisy–w–tej–kadencji–sejmu–
wedlug–wzorcow–zachodnich 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jaroslaw-kaczynski-o-repolonizacji-mediow-przepisy-w-tej-kadencji-sejmu-wedlug-wzorcow-zachodnich
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jaroslaw-kaczynski-o-repolonizacji-mediow-przepisy-w-tej-kadencji-sejmu-wedlug-wzorcow-zachodnich
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świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 

medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku;  

• Ustawy medialne regulujące rynek mediów w Czechach oraz na Węgrzech; 

• Zaproszenie do konsultacji w sprawie przyjęcia przez KRRiT kierunków strategicznych prac 

w latach 2017–2022.  

 

I. WNIOSKI 

 

1) Chociaż ze strony koalicji rządowej docierają informacje, że projekt przepisów odnoszących się 

do rynku mediów jest gotowy, aktualnie w publicznie dostępnych bazach nie ma takich 

projektów. Jednocześnie KRRiT rozpoczęła konsultacje w sprawie wprowadzenia nowych 

przepisów, w tym regulacji zapobiegających nadmiernej koncentracji w mediach jako 

elementu ochrony pluralizmu. Być może będzie to stanowić punkt wyjścia do opracowania 

projektu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zawierającego nowe ograniczenia w zakresie 

udziału podmiotów zagranicznych w podmiotach działających na rynku audiowizualnym 

w Polsce.  

2) Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące rynku mediów ograniczają udział podmiotów 

zagranicznych w podmiocie działającym na rynku audiowizualnym do 49%. Takim 

ograniczeniom nie podlega rynek prasowy.  

3) Na obecnym etapie trudno stwierdzić, jaki dokładnie będzie kierunek ewentualnych rozwiązań 

prawnych. Pewne sygnały w tym zakresie pojawiły się w zaproszeniu do konsultacji 

wystosowanym przez KRRiT (pkt 1 powyżej) – nowe rozwiązania mają być wzorowane na 

ustawie francuskiej, co jednak musiałoby skutkować istotnym zmniejszeniem w przyszłości 

możliwości podejmowania przez przedsiębiorców normalnych działań konsolidacyjnych oraz 

ograniczeniem dostępu do rynku mediów kapitału zagranicznego. 

4) Rozwiązania zawarte we francuskim prawie medialnym przewidują dla podmiotów 

zagranicznych wiele ograniczeń w koncentracji na rynku mediów, które są oparte na kryteriach: 

(i) wielkości udziałów właścicielskich; (ii) maksymalnej liczbie koncesji; (iii) zasięgu 

ludnościowym oraz (iv) udziale w oglądalności danego programu. Francuska ustawa Loi Léotard 

przewiduje również mechanizmy ograniczające tzw. koncentrację krzyżową, czyli możliwość 

konsolidacji kapitału na kilku rynkach medialnych jednocześnie. 

5) Wszelkie ograniczenia w zakresie wielkości kapitału zagranicznego w mediach nie mogą być 

sprzeczne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, w szczególności zasadą swobody 

przepływu kapitału.  

6) Ewentualne przyjęcie rozwiązań czeskich albo węgierskich oznaczałoby wprowadzenie do 

polskiego prawa mediów ograniczeń odnośnie do liczby usług medialnych świadczonych przez 

jeden i ten sam podmiot lub obowiązku informowania na bieżąco organów regulacyjnych 

o strukturze kapitałowej dostawcy. Można zakładać, że przyjęcie takiego modelu nie 

oznaczałoby dodatkowych ograniczeń dla przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej.  

7) Nie można wykluczyć, że nowe regulacje będą zmierzały do odwrócenia skutków zmian 

własnościowych na rynków mediów. Próby takie musiałyby się jednak wiązać z naruszeniem 

fundamentalnych reguł obrotu, jak ochrona prawa własności i ochrona praw nabytych, zakaz 

działania prawa wstecz czy zasada swobodnego przepływu kapitałów w UE. Na przeszkodzie 
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takim planom w zakresie tzw. dekoncentracji mediów mogą stanąć regulacje europejskie. 

Proponuje się bowiem, aby kwestie pluralizmu mediów powiązać z przepisami prawa 

antymonopolowego, co dotychczas nie miało miejsca. 

8) Ostatnie wydarzenia na rynku mediów – zwłaszcza transakcja przejęcia przez ORLEN grupy 

wydawniczej Polska Press - mogą wskazywać, że polski rząd zamierza jednak zrealizować swe 

cele nie przez zmiany legislacyjne, lecz na drodze faktycznego upaństwowienia niektórych 

mediów.    

 

II. Informacje o prowadzonych działaniach legislacyjnych 

Już w 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego („MKiDN”) wraz z Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) i Krajową Radą Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) przygotowywali 

rozwiązania legislacyjne w zakresie ograniczenia „dominacji kapitału zagranicznego w niektórych 

sektorach rynku medialnego”. Współpraca tych organów opierała się na analizach ekspertów co do 

rozwiązań przyjętych w innych państwach europejskich, które wprowadziły takie zmiany prawne 

(w szczególności niższe progi dla dopuszczalnej koncentracji w mediach), nie naruszając jednocześnie 

zasady swobody przepływu kapitału i osób.  

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastrzegał wówczas, że przygotowywane regulacje będą 

odnosiły się wyłącznie do zmian na rynku mediów, które nastąpią po wejściu w życie ustawy, natomiast 

nie będą prowadziły do automatycznej zmiany struktury właścicielskiej przedsiębiorców 

funkcjonujących na rynku medialnym; jakiekolwiek przekształcenia miały się dokonywać wyłącznie 

w oparciu o mechanizmy rynkowe. 

W dniu 14 lutego 2017 roku na stronie internetowej KRRiT została opublikowana informacja na temat 

konsultacji w sprawie: „wprowadzenia przepisów mających na celu zapobieganie nadmiernej 

koncentracji w mediach jako elementu ochrony pluralizmu”. KRRiT odwoływał się do „znaczącej pozycji 

w mediach”, co oznaczać ma sytuację, gdy udział podmiotu (grupy kapitałowej) przekracza 30% na 

jednym z następujących rynków: przychodów reklamowych, przychodów z opłat z płatnej telewizji, 

widowni telewizyjnej, audytorium radiowego, użytkowników usług audiowizualnych online. Uzyskanie 

znaczącej pozycji na rynku może dotyczyć między innymi podmiotów, które posiadają znaczący udział 

w różnych rodzajach mediów (koncentracja krzyżowa). 

KRRiT sygnalizowała również, że to Rada, jako upoważniony organ kontrolny, powinna dokonywać 

systematycznych przeglądów rynku mediów w celu ustalenia stopnia koncentracji a także powinna 

dysponować odpowiednimi kompetencjami do badania pozycji poszczególnych podmiotów (grup 

kapitałowych).  

W roku 2018 KRRiT opublikowała raport pt. „Proces sieciowania na rynku radiowym. Działania KRRiT 

służące zapobieganiu przejmowaniu spółek lokalnych nadawców przez grupy radiowe”.2 Raport 

dotyczy rynku radiowego, ale pewne jego konkluzje można odnieść do całości rynku medialnego 

w Polsce. W podsumowaniu KRRiT stwierdza: 

„Prezentowane w opracowaniu próby podejmowane przez KRRiT w celu realizacji obowiązku 

ochrony interesu odbiorcy i ochrony pluralizmu mediów w przypadku kształtowania się rynku 

radiowego, nie przyniosły oczekiwanych skutków (…). Jedynie nowelizacja ustawy o radiofonii 

i telewizji może zatem zmienić tę sytuację. W pierwszej kolejności należałoby określić prawo KRRiT 

do wyznaczania rynków w celu badania, czy występuje na nich pozycja znacząca, w przypadku 

 
2 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje–krrit/07–12–2018_sieci–radiowe–––krrit–––srodek–
broszury_v1_poprawka–1.pdf 

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje-krrit/07-12-2018_sieci-radiowe---krrit---srodek-broszury_v1_poprawka-1.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje-krrit/07-12-2018_sieci-radiowe---krrit---srodek-broszury_v1_poprawka-1.pdf
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której wysokość udziału byłaby adekwatna do specyfiki mediów. W krajach europejskich udział 

wskazujący na taką pozycję wynosi od 20% do 30% mierzony zarówno na rynku słuchalności jak 

i na rynku przychodów z reklam, a czasem dodatkowo liczbą koncesji funkcjonujących na danym 

obszarze lub programów w ramach określonej tematyki.(…) KRRiT wielokrotnie sygnalizowała 

problem braku właściwych mechanizmów na tym obszarze, jak dotąd jednak głos ten pozostaje bez 

reakcji. Systemowe przepisy chroniące pluralizm i interes odbiorców w mediach przed skutkami 

nadmiernej koncentracji na tym rynku nadal pozostają wyzwaniem dla ustawodawcy.  

Powyższe konkluzje można potraktować jako kierunek, w jakim zdaniem KRRiT powinny iść zmiany 

przepisów.  

 

III. Informacje na temat dotychczasowych założeń dotyczących zmian w mediach 

Z wypowiedzi przedstawicieli rządu sprzed kilku lat, przede wszystkim Jarosława Sellina – wiceministra 

w MKiDN, wynika, że wprowadzenie tzw. ustawy antymonopolowej w mediach ma doprowadzić do 

zmian w zakresie struktur właścicielskich w podmiotach prowadzących działalność medialną w Polsce3. 

W zapowiedziach tych nie sprecyzowano, czy zmiany legislacyjne mają dotyczyć wszystkich głównych 

mediów (radia, telewizji i prasy), jednak można zakładać, że szczególną uwagę przedstawicieli rządu 

zajmuje kwestia prasy lokalnej oraz kilku tytułów ogólnopolskich jak „Fakt”, „Newsweek” czy portal 

Onet.pl.  

Warto przypomnieć, że w trakcie dyskusji nad tą kwestią wskazywano, że głównym problemem 

polskiego ustawodawstwa antymonopolowego odnośnie do rynku medialnego jest to, że rzekomo nie 

dostrzega ono koncentracji pionowej i krzyżowej, bowiem żadne z regulacji prawnych się do nich nie 

odnoszą4. Sygnalizowano również, że w prawie medialnym lub też w prawie dotyczącym konkurencji 

w innych państwach europejskich zostały wprowadzone mechanizmy, które umożliwiają ograniczanie 

nadmiernej koncentracji, np. poprzez ograniczenia dotyczące liczby wydawanych jednemu 

podmiotowi koncesji albo ograniczenia co do udziału kapitału zagranicznego.  

Innym rozwiązaniem są ograniczenia procentowego udziału w rynku (mierzonego oglądalnością lub 

słuchalnością) albo przepisy dotyczące działań przeciwko koncentracji krzyżowej. Przywoływano 

przykłady ustawodawstw takich państw jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, 

Wielka Brytania, Węgry i Włochy, które posiadają bardzo szczegółowe zasady prawa 

antykoncentracyjnego w mediach, jak i państw o mniej szczegółowych przepisach 

antykoncentracyjnych w mediach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Grecji, Holandii, Malty, Norwegii, Słowacji 

i Szwajcarii.  

  

 
3 „Myślę, że można pomyśleć też o uszczelnieniu czy też twardszym zapisie w ustawie o dekoncentracji kapitałów, na przykład 
poprzez wzmocnienie pozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby nie dopuszczać do takiej sytuacji – pewnego 
quasi–monopolu czy dominacji kapitału zagranicznego w mediach. Nad tym będzie ten zespół pracował – umówiliśmy się, że 
to będzie zespół złożony z przedstawicieli ministra kultury, KRRiT oraz UOKiK, żeby takie propozycje, może nawet legislacyjne, 
wypracować. Ten zespół fachowców zacznie prace jeszcze w styczniu, a rezultatów pracy oczekujemy na wiosnę”. Dziennik 
Gazeta Prawna z dnia 4 stycznia 2017 roku.  
4 Koncentracja pozioma (horyzontalna) ma miejsce, gdy podmioty medialne konkurują na tym samym rynku, np. radiowym 
lub telewizyjnym, pionowa (wertykalna) występuje w przypadku udziałów kapitałowych  
w łańcuchu wartości np. producent – nadawca – dystrybutor, a krzyżowa (konglomeratowa), gdy następuje konsolidacja 
kapitału na kilku rynkach medialnych, np. radia, telewizji, prasy. 
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IV. Analiza obowiązujących regulacji dotyczących działalności medialnej prowadzonej przez 

podmioty zagraniczne w Polsce z uwzględnieniem wybranych regulacji UE oraz Rady Europy.  

 

Prawo prasowe 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe nie przewiduje żadnych mechanizmów 

antykoncentracyjnych ani dodatkowych wymogów co do pochodzenia podmiotów składających 

wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma. Wnioski takie mogą składać zarówno obywatele innych 

państw jak i podmioty zagraniczne.  

Jedyne ograniczenia, zgodnie z art. 25 Prawa prasowego, dotyczą osoby redaktora naczelnego, który 

powinien posiadać polskie obywatelstwo. Ten wymóg może jednak zostać zniesiony w porozumieniu 

z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

 

Ustawa o radiofonii i telewizji  

Zgodnie z art. 33 Ustawy o radiofonii i telewizji („Ustawa”) rozpowszechnianie programów radiowych 

i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji, 

o której decyduje Przewodniczący KRRiT.  

Art. 35 Ustawy określa natomiast, kto może w Polsce uzyskać koncesję na rozpowszechnianie 

programów. Koncesję może więc otrzymać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna lub osobowa spółka 

handlowa, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej. Wyjątkowo koncesja może zostać 

udzielona podmiotowi zagranicznemu. Początkowo udział podmiotów zagranicznych w polskim 

podmiocie działającym na rynku audiowizualnym nie mógł przekroczyć 33%, ale w 2014 roku próg ten 

podniesiono do aktualnego poziomu, czyli do 49%. 

Aby spółka z udziałem osób zagranicznych mogła otrzymać koncesję, musi spełnić kumulatywnie dwa 

warunki: 

• udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale 

zakładowym spółki nie może przekraczać 49%; 

• umowa lub statut spółki muszą przewidywać większościowy wpływ Polaków na działalność 

takiej spółki, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiedniego składu lub 

większości głosów w organach spółki. 

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy, który został dodany w następstwie przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, ograniczenia opisane powyżej nie dotyczą podmiotów, których siedziba lub stałe miejsce 

zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to 

dlatego, że na podstawie zobowiązań traktatowych państwo członkowskie nie może dyskryminować 

podmiotów pochodzących z innych państw członkowskich w zakresie swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

Poza powyższymi ograniczeniami dotyczącymi stricte rynku mediów, także polskie prawo 

antymonopolowe, tj. ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, 

zawiera zapisy przeciwdziałające nadmiernej koncentracji przedsiębiorstw. Ustawa ta wprowadza 



 cdz.com.pl 6 

 

pojęcie „pozycji dominującej”, która ma miejsce, gdy przedsiębiorca może zapobiegać skutecznej 

konkurencji na rynku, w szczególności gdy ma udział w rynku właściwym przekraczający 40%. 

 

Rozporządzenie Rady UE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw  

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw upoważnia 

Komisję Europejską do oceny koncentracji na poziomie wspólnotowym. Przepisy Rozporządzenia 

pozwalają państwom członkowskim na zastosowanie w sektorze mediów dodatkowych mechanizmów 

kontrolnych mających na celu ochronę pluralizmu5. 

 

Nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych  

Zgodnie z treścią motywu 16 Dyrektywy 2018/1808, z uwagi na szczególnych charakter 

audiowizualnych usług medialnych, a zwłaszcza ze względu na ich rolę opiniotwórczą, użytkownicy 

mają uzasadniony interes w tym, by wiedzieć, kto odpowiada za treść tych usług. Aby umocnić wolność 

wypowiedzi, a co za tym idzie – propagować pluralizm mediów i zapobiegać konfliktom interesów, 

państwa członkowskie powinny zapewnić użytkownikom nieprzerwany, łatwy i bezpośredni dostęp do 

informacji o dostawcach usług medialnych. Każde państwo decyduje samodzielnie, które informacje 

można podać, w szczególności w zakresie struktury właścicielskiej oraz o rzeczywistych właścicielach. 

Nowelizacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych nie wprowadza żadnych przepisów 

regulujących kontrolę koncentracji w mediach audiowizualnych ani maksymalnych progów udziału 

podmiotów zagranicznych w mediach danego państwa członkowskiego.  

 

Rekomendacja CM\Rec (2018)1 Komitetu Rady Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich 

w sprawie pluralizmu mediów i przejrzystości w zakresie własności mediów  

Rekomendacja ma charakter tzw. soft law. W jej treści podkreślono, że wolność i pluralizm mediów 

stanowią zasadnicze następstwa prawa do wolności wypowiedzi gwarantowane na mocy art. 10 

Konwencji o ochronie praw człowieka i fundamentalnych wolności. Pojęcia te są także centralnym 

elementem funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa, ponieważ pomagają zapewnić 

dostępność do różnych informacji i poglądów, na podstawie których poszczególne osoby mogą 

formułować i wyrażać swoje opinie oraz wymieniać się informacjami i ideami. Ponadto, przejrzystość 

w zakresie własności mediów może wpływać na poprawę efektywności pluralizmu mediów poprzez 

informowanie opinii publicznej i organów nadzoru o strukturach własności w mediach, które mogą 

oddziaływać na stosowane przez media polityki redakcyjne.  

W związku z powyższym, Komitet Ministrów zarekomendował, aby rządy państw członkowskich 

w dalszym ciągu bacznie obserwowały, oceniały i rozwiązywały zagrożenia dla wolności i pluralizmu 

mediów, z uwzględnieniem braku przejrzystości w zakresie własności mediów, poprzez regularne 

monitorowanie stanu pluralizmu mediów na swoim krajowym rynku mediów oraz poprzez 

 
5 Art. 21. 4 Rozporządzenia: „(…) Państwa Członkowskie mogą podjąć właściwe środki w celu ochrony uzasadnionych 
interesów innych niż te, które brane są pod uwagę w niniejszym rozporządzeniu, oraz są zgodne z ogólnymi zasadami i innymi 
przepisami prawa wspólnotowego.  
Bezpieczeństwo publiczne, pluralizm środków przekazu oraz zasady ostrożnościowe uważa się za uzasadnione interesy w 
rozumieniu akapitu pierwszego”. 
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przyjmowanie odpowiednich rozwiązań regulacyjnych i zwracanie jednocześnie uwagi na tego typu 

kwestie w nieustającym procesie przeglądu przepisów i praktyk krajowych. 

 

V. Analiza mechanizmów antymonopolowych w mediach obowiązujących w innych krajach 

 

Francja6 

 

Przepisy antymonopolowe dotyczące francuskiego rynku telewizyjnego zawarte są w Loi Leotard7. 

Ograniczenia dla koncentracji w telewizji oparte są na następujących kryteriach:  

• wielkości udziałów właścicielskich;  

• maksymalnej liczbie koncesji;  

• zasięgu ludnościowym oraz  

• udziale w oglądalności danego programu. 

Dla ochrony pluralizmu Loi Léotard przewiduje mechanizmy ograniczające tzw. koncentrację krzyżową. 

Nowa koncesja nie może być udzielona osobie, która na szczeblu krajowym spełnia łącznie następujące 

kryteria: 

• posiada jedną lub więcej naziemnych telewizyjnych koncesji cyfrowych, których zasięg 

ludnościowy wynosi co najmniej 4 miliony mieszkańców; 

• posiada jedną lub więcej koncesji radiowych, których zasięg ludnościowy wynosi co najmniej 

30 milionów mieszkańców; 

• jest wydawcą lub kontroluje co najmniej jedną publikację drukowaną o charakterze 

informacyjnym, której udział w ogólnokrajowym nakładzie wynosi ponad 20% (liczone 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę wniosku o nową koncesję). 

Nowa koncesja na daną strefę geograficzną nie może być udzielona osobie, która na szczeblu 

regionalnym i lokalnym spełnia łącznie następujące kryteria: 

• posiada na danym terytorium jedną lub więcej telewizyjnych naziemnych koncesji cyfrowych 

(ogólnokrajowych lub nie); 

• posiada jedną lub więcej koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych 

(ogólnokrajowych lub nie), których liczba potencjalnych odbiorców na danym obszarze 

przekracza 10% potencjalnych odbiorców wszystkich rozgłośni tego typu (publicznych 

i koncesjonowanych) na danym terytorium; 

• jest wydawcą lub kontroluje co najmniej jedną, codziennie wydawaną, publikację drukowaną 

o charakterze informacyjnym o zasięgu ogólnokrajowym lub nie, wydawaną na danym 

terytorium. 

Francuskie prawo przewiduje również próg koncentracji w zakresie prasy, który wynosi 30% 

ogólnokrajowego dziennego nakładu całej prasy. 

 
6 Opracowano na podstawie Raportu KRRiT z 2015 roku na temat „Regulacji dotyczących koncentracji własności na rynku 
mediów w wybranych krajach”. 
7 Artykuły 39, 40, 41 Loi Léotard. 
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Francuska Najwyższa Rada Audiowizualna (Conseil supérieur de l'audiovisuel – CSA)8 jest organem, 

który ma zapewniać pluralizm na rynku mediów we Francji. CSA może stosować określone instrumenty 

dotyczące ochrony konkurencji na rynku medialnym. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 38 Loi Léotard każda osoba fizyczna lub prawna, która nabywa 10% lub 

więcej kapitału lub prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki, będącej w posiadaniu koncesji 

w rozumieniu ustawy, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie CSA w okresie jednego miesiąca, 

licząc od daty nabycia kapitału lub prawa głosu. 

 

Węgry  

 

Na Węgrzech istnieje zintegrowany regulator rynku mediów elektronicznych i telekomunikacji – 

Narodowa Rada ds. Mediów i Komunikacji (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – NMHH)), którego 

uprawnienia dotyczące działań regulacyjnych i kontrolnych obejmują zarówno tradycyjne media 

elektroniczne (radio i telewizję) jak i medialne usługi linearne oraz on–demand udostępniane w sieci 

Internet. 

Przepisy dotyczące pluralizmu oraz koncentracji w mediach zawarte są w ustawie z 21 grudnia 2010 r. 

o usługach medialnych oraz mass mediach (ostatnia nowelizacja tej ustawy jest z 1 sierpnia 2019 r.). 

NMHH posiada kompetencje monitorowania rynku audiowizualnego pod kątem udziałów w rynku 

widowni i osiągania znaczącej pozycji rynkowej. Dostawcę linearnej usługi medialnej (telewizyjnej 

i radiowej) kwalifikuje się zgodnie z przepisem art. 69 przywołanej ustawy jako podmiot o znaczącej 

pozycji na rynku, gdy jego średni roczny udział w widowni/słuchalności wynosi co najmniej 15% pod 

warunkiem, że średni roczny udział w rynku co najmniej jednej z jego usług medialnych osiąga 3%. 

Przepisy antykoncentracyjne zawarte są w art. 68 ustawy. Rozpoczęcie świadczenia nowej usługi lub 

nabycie udziałów w podmiocie świadczącym takie usługi nie może być udziałem: 

• dostawcy linearnych audiowizualnych usług medialnych o średnim rocznym udziale w widowni na 

poziomie co najmniej 35%; 

• dostawcy linearnych medialnych usług radiowych i dostawcy usług medialnych, których łączny 

średni roczny udział w audytorium wynosi co najmniej 40% rynku linearnych usług telewizyjnych 

i radiowych;  

• właściciela dostawców usług medialnych lub każdej osoby czy przedsiębiorstwa posiadającego 

znaczące udziały w przedsiębiorstwie dostawcy usługi. 

Podmioty takie muszą podjąć działania w celu zwiększenia różnorodności usług na rynku poprzez 

modyfikację struktury programowej, np. poprzez wzrost udziału w programie utworów węgierskich, 

audycji wytworzonych przez niezależnych producentów lub w inny sposób. 

Podmiot występujący o koncesję na medialne usługi linearne ma obowiązek przekazać do NMHH 

wyczerpujące informacje o planowanej działalności medialnej, w tym o wielkości udziałów 

bezpośrednich i pośrednich w firmie oraz w innych przedsiębiorstwach dostarczających usługi 

medialne lub ubiegających się o prawa do świadczenia usług medialnych na terytorium Węgier a także 

poinformować o wszelkich zmianach w strukturze własności w ciągu 15 dni od daty takiej zmiany. 

 

 

 
8 Art. 17–1 Loi Leotard.  
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Czechy  

 

W Czechach również występuje zintegrowany regulator rynkowy – Czeski Urząd Telekomunikacyjny 

Ceský Telekomunikační Uřad – CTO). 

Prawo czeskie nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących zakazów bądź restrykcji odnośnie do 

posiadania lub nabywania udziałów w spółkach medialnych przez przedsiębiorców zagranicznych.  

W czeskiej ustawie o radiofonii i telewizji zawarte są przepisy chroniące pluralizm informacji w radiu 

i telewizji na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym. Zgodnie z tymi regulacjami: 

• jedna osoba prawna lub fizyczna nie może posiadać więcej niż jedną koncesję radiową lub 

telewizyjną o zasięgu ogólnokrajowym (nie dotyczy to nadawania cyfrowego rozprowadzanego 

kablowo i satelitarnie); 

• nadawca radiowy i telewizyjny o zasięgu ogólnokrajowym nie może posiadać udziałów 

własnościowych w przedsiębiorstwie innego nadawcy radiowego lub telewizyjnego;  

• jedna osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem większej liczby koncesji na nadawanie 

radiowe lub telewizyjne innych niż o zasięgu ogólnokrajowym, nie może być właścicielem koncesji, 

których łączny zasięg przekracza 70% populacji Czech; 

• w razie tworzenia sieci żadna sieć radiowa ani telewizyjna nie może zasięgiem przekroczyć 70% 

populacji Czech (wg danych ze spisu powszechnego); 

• w procesie udzielania koncesji brana jest pod uwagę przejrzystość struktury własności 

wnioskodawcy; wnioskodawcy nie mogą mieć powiązań biznesowych z nadawcą publicznym lub 

spółką handlową ustanowioną przez tego nadawcę; 

• żaden ogólnokrajowy publiczny nadawca telewizyjny lub radiowy nie może połączyć się z innym 

ogólnokrajowym nadawcą telewizyjnym czy radiowym poprzez personalne powiązania polegające 

na zasiadaniu w organach statutowych tych podmiotów lub prowadzeniu działalności biznesowej 

na zasadach partnerstwa w tym samym przedsiębiorstwie lub podmiotach powiązanych.  

O zamiarze konsolidacji przedsiębiorstw w formie fuzji osób prawnych lub sprzedaży całości lub 

znaczącej części udziałów przedsiębiorstwa na rynku mediów należy poinformować regulatora rynku 

mediów. Za konsolidację nadawcy radiowego i nadawcy telewizyjnego uznaje się między innymi 

sytuację, gdy w organach statutowych obydwu nadawców występują te same osoby lub osoby z nimi 

powiązane, nadawcy są podmiotami powiązanymi albo są kontrolowane przez osobę fizyczną.  

 

Wzory francuskie, czeskie czy węgierskie?  

Ewentualne wprowadzenie rozwiązań opartych na ustawie francuskiej z pewnością mogłoby 

ograniczyć (ale tylko na przyszłość) możliwość prowadzenia działalności medialnej w Polsce przez 

podmioty zagraniczne (ograniczenie 20% udziału w kapitale jakiegokolwiek podmiotu na rynku 

medialnym). Jednak ograniczenia te nie mogłyby mieć zastosowania (tak jak we Francji) do 

przedsiębiorców pochodzących z Unii Europejskiej.  

Z kolei ustawodawstwa Republiki Czeskiej oraz Węgier nie zawierają tak restrykcyjnych jak we Francji, 

ograniczeń dotyczących udziałów zagranicznych osób fizycznych oraz prawnych w strukturach 

podmiotów działających na rynkach medialnych. Odpowiednie regulacje w obu tych państwach 

koncentrują się na zapobieganiu nadmiernej koncentracji w mediach oraz wprowadzają rygorystyczne 
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obowiązki informacyjne wobec przedsiębiorców posiadających koncesje na rozpowszechnianie 

programów radiofonicznych bądź telewizyjnych. 

W tym miejscu należy wskazać, że na przestrzeni ostatnich 20 lat polska Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji dwukrotnie podejmowała próby nałożenia w koncesjach dodatkowych obowiązków 

informacyjnych oraz zakazu zbywania określonych poziomów udziałów (akcji) przez koncesjonariuszy 

(sprawa radia RMF oraz Telewizji Polsat). Po wniesieniu przez tych nadawców odwołań do sądu w obu 

przypadkach NSA stwierdzał, że organ koncesyjny może nałożyć na koncesjonariusza tylko takie 

obowiązki, które wynikają z konkretnych przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.  

Co do przepisów dotyczących koncentracji w mediach, uprawnienia odpowiednich organów 

(odpowiedników polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zawarte są w odrębnych 

ustawach.  

 

VI. Możliwy rozwój sytuacji w Polsce 

 

Wymogi konstytucyjne i wynikające z zobowiązań traktatowych Rzeczpospolitej Polskiej 

Art. 2 Konstytucji RP zapewnia, że państwo polskie jest demokratycznym państwem prawnym, co 

między innymi implikuje obowiązek organów władzy publicznej do działania na podstawie  

i w granicach prawa, w tym zgodnie z zasadą niedziałania prawa wstecz.  

Ważnym elementem polskiego porządku prawnego jest ochrona prawa własności i praw nabytych9. 

Zważywszy na powyższe trudno sobie wyobrazić, by do wprowadzenia zmian właścicielskich na rynku 

medialnym wykorzystano środki przymusu w postaci np. obowiązku odsprzedaży udziałów lub też 

mechanizmy, które będą działały wstecz (np. skutkujące cofnięciem koncesji albo zawieszeniem prawa 

wydawania dziennika lub czasopisma). Takie rozwiązania musiałyby zostać uznane za rażąco sprzeczne 

z podstawowymi zasadami państwa prawa, co wiązałoby się nie tylko z możliwością ich 

zakwestionowania np. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także mogłoby skutkować 

w przyszłości obowiązkiem wypłaty przez państwo polskie odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy 

zainwestowali w polskie media. Przykład „repolonizacji” banków wskazuje, że najbardziej bezpiecznym 

dla władz sposobem na odzyskanie wpływu na rynek jest odkupienie udziałów (akcji) w ramach 

normalnej gry rynkowej. Potwierdza to zresztą przykład węgierski, gdzie do zmian własnościowych 

w mediach doszło na drodze wykupu udziałów koncernów zagranicznych i stworzenia oligarchicznego 

modelu rynku medialnego.   

Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że partia rządząca spróbuje wprowadzić rozwiązania prawne, 

które choć będą niekonstytucyjne, zostaną wprowadzone do polskiego porządku prawnego w ramach 

walki z rzekomymi obcymi wpływami w polskich mediach.  

Ułatwieniem dla takich prób może być osłabienie władzy sądowniczej, w szczególności Trybunału 

Konstytucyjnego. Ostatnie doświadczenia pokazują, że ewentualna kontrola konstytucyjności takich 

rozwiązań przez Trybunał byłaby raczej pozorna.  

 
9 W wyroku z 10 lipca 2000 roku, sygn. akt SK 21/99, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasada lex retro non agit oraz 
zasada ochrony praw nabytych mają charakter zasad przedmiotowych, wyznaczających granice ingerencji władzy publicznej 
w sferę praw podmiotowych. Naruszenie tych zasad może uzasadniać zarzut niedopuszczalnego wkroczenia przez tę władzę 
w sferę konstytucyjnie chronionych praw lub wolności jednostki, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia sprzecznego z 
porządkiem konstytucyjnym naruszenia tych praw lub wolności. 
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Na przeszkodzie tym planom polskiego rządu mogą jednak stanąć regulacje europejskie. Proponuje się 

bowiem, aby kwestie pluralizmu mediów powiązać z egzekwowaniem przepisów prawa 

antymonopolowego. Jak podaje portal forsal.pl, rozmowy w tej sprawie prowadziły między innymi 

komisarz sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vĕra Jourová oraz Margrethe 

Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE odpowiedzialna za konkurencję10. Należy bowiem mieć 

na uwadze, że zarówno prawo konkurencji EU jak i polska ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów, nie wprowadzają rozwiązań chroniących pluralizm treści w mediach, skupiając się 

przede wszystkim na kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz badaniu praktyk ograniczających 

konkurencję na rynku. 

 

Uwagi końcowe 

Na obecnym etapie dyskusji o tzw. ustawie antymonopolowej w mediach trudno stwierdzić, w jakim 

dokładnie kierunku pójdą prace nad rozwiązaniami prawnymi. Pewną wskazówką mogą być 

publikowane w ostatnich latach przez KRRiT informacje o konsultacjach w sprawie wprowadzenia 

przepisów zapobiegających nadmiernej koncentracji w mediach jako elementu ochrony pluralizmu. 

Z tez zaprezentowanych przez KRRiT wynika, że nowe rozwiązania legislacyjne mają doprowadzić do 

tego, aby żaden podmiot działający na rynku mediów nie miał na określonym rynku udziału większego 

niż 30%. Dodatkowo, badaniu podlegać będą inne czynniki mające wpływ na pozycję rynkową 

w mediach, w tym przede wszystkim poziom koncentracji pionowej oraz poziom koncentracji 

krzyżowej – dotąd (rzekomo) nierozpoznawanej przez polskie prawo.  

Wskazane przez KRRiT punkty do dyskusji nie dotyczą wprowadzenia do porządku prawnego metod 

zwalczania przez organy regulacyjne nadmiernej koncentracji kapitału zagranicznego w mediach. Jak 

wynika z wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej, prawdziwym celem nowych rozwiązań wydaje się 

być nie tyle zapewnienie pluralizmu opinii, co uzyskanie przez rządzących realnego (bezpośredniego) 

wpływu na media i wzmacnianie mediów państwowych kosztem podmiotów z udziałem zagranicznym.  

Wypowiedzi pomysłodawców nowych rozwiązań potwierdzają, że utożsamiają oni zapewnienie 

pluralizmu mediów (rzekomo obecnie ograniczonego wskutek przewagi obcego kapitału) ze 

zwalczaniem nadmiernej koncentracji kapitału w mediach.  

Nie można wykluczyć, że nowe rozwiązania dotyczące mediów zostaną ulokowane właśnie w ustawie 

o ochronie konkurencji i konsumentów i będą adresowane do podmiotów działających na tym rynku. 

Pomysły rządzącego ugrupowania mogą także zmierzać do zmiany przepisów ustawy o radiofonii 

i telewizji lub prawa prasowego, w szczególności poprzez wprowadzenie dalszych (w przypadku usług 

medialnych) oraz nowych (w przypadku prasy) ograniczeń dla inwestorów zagranicznych. Analizując 

przebieg i charakter dotychczasowych procesów legislacyjnych, można się nawet spodziewać, że nowe 

przepisy mogłyby polegać na próbie odwrócenia skutków zmian własnościowych na polskim rynku 

mediów, chociaż w świetle ostatnich wydarzeń jest to mniej prawdopodobne.  

Pojawiający się co pewien czas pomysł „repolonizacji mediów” zmaterializował się obecnie w transakcji 

przejęcia przez ORLEN SA grupy wydawniczej Polska Press. Krok ten może wskazywać na to, że rząd PiS 

zaniechał lub znacznie zredukował swe plany co do wprowadzenia nowego porządku prawnego na 

rynku mediów, a zamiast tego realizuje koncepcję znacznie prostszą i szybszą, pozostawiając już tylko 

najmniej dociekliwym opowieści o stricte biznesowym podłożu tej transakcji.   

 
10 https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/7792131,co–unia–moze–zrobic–w–sprawie–mediow–polskiej–repolonizacji–
mediow.html 

https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/7792131,co-unia-moze-zrobic-w-sprawie-mediow-polskiej-repolonizacji-mediow.html
https://forsal.pl/biznes/media/artykuly/7792131,co-unia-moze-zrobic-w-sprawie-mediow-polskiej-repolonizacji-mediow.html
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Wprawdzie powodzenie tej operacji zależy ostatecznie od zgody Prezesa UOKiK, ale nie wydaje się, aby 

w tym przypadku organ antymonopolowy – który co do zasady jest strażnikiem wolnej konkurencji – 

był w stanie (a nawet miał zamiar) tę operację zatrzymać jako niezgodną z zasadami konkurencji.   

Aktualnie dostępne informacje odnośnie do zmian na rynku mediów nie pozwalają na jednoznaczne 

ustalenie, w jakim konkretnie kierunku pójdą te zmiany i jakie instrumenty prawne zostaną tutaj 

wykorzystane.  

Nie można wykluczyć, że obecne wypowiedzi różnych przedstawicieli aktualnej władzy mają na celu 

jedynie wysondowanie rynku i zbadanie reakcji na planowane zmiany. W związku z powyższym bardziej 

szczegółowa analiza będzie możliwa dopiero po ujawnieniu, przynajmniej ogólnych, założeń do 

koncepcji „dekoncentracji i przywracania pluralizmu” na rynku medialnym w Polsce.  
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