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Protokół piątego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

 

11 grudnia  2017 r. w gmachu Parlamentu RP odbyło się piąte posiedzenie Senackiego 

Zespołu Monitorowania Praworządności, na temat „Czy rząd chce mieć monopol na IV 

władzę? Zapowiadana dekoncentracja mediów w kontekście zasad państwa prawa, norm UE i 

praktyki w krajach Unii Europejskiej”. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów, holdingów medialnych, stowarzyszeń skupiających dziennikarzy oraz 

naukowcy zajmujący się funkcjonowaniem mediów.  

Na pytanie o zaangażowanie Urzędu w sprawę dekoncentracji mediów, przedstawiciele 

UOKiK poinformowali, że obecnie prowadzone są jedynie trzy badania dotyczące rynku 

mediów: badanie prasy i kolportażu (skarg wydawców na kolporterów i skarg kolporterów na 

wydawców), badanie rynku druku prasy oraz badanie rynku reklamy. Podkreślili, że UOKiK 

wszczyna badania z urzędu, nie zaś na wniosek, co wynika z przepisów regulujących jego 

działalność, zaś raporty po zakończeniu badań są ogólnodostępne, z wyłączeniem tajemnicy 

przedsiębiorstw nimi objętych. W prace nad dekoncentracją mediów Urząd jest 

zaangażowany poprzez uczestnictwo swojego przedstawiciela w pracach Zespołu powołanego 

przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Prof. Tadeusz Kowalski z Katedry Systemów Medialnych Uniwersytetu 

Warszawskiego objaśnił definicję dekoncentracji i przeciwstawnej jej koncentracji mediów. 

Zasadą fundamentalną jest ustalenie tego, co i wokół czego ma się koncentrować, a więc 

ustalenie przedmiotu badania – własności, sprzedaży, udziałów rynkowych itp. Jest to 

niezwykle istotne, gdyż w przypadku mediów mamy do czynienia z bardzo dużą złożonością 

rynku i relacji konkurencyjnych. Są one w tzw. konkurencji intramedialnej, czyli między sobą 

– telewizja z telewizją, prasa z prasą. Niezależnie od tego, ze względu na rodzaj 

świadczonych usług, media wchodzą też ze sobą w konkurencję intermedialną, czyli 

pomiędzy różnymi rodzajami – gazety z radiem, telewizja z prasą itp. Do tego prawie 

wszystkie media działają dziś w różnych formach – zarówno analogowych, jak i cyfrowych, a 

zatem ich relacje dotyczące konkurencji stają się jeszcze bardziej złożone. Konsekwencje 

złożoności  tego procesu postrzega się obecnie bardziej w kontekście politycznym niż 

merytorycznym. Nie ma żadnych przeszkód, aby tworzyć  nowe media. Te istniejące, 

określane jako prorządowe nie odnotowały wzrostu popularności w związku ze zmianą sceny 

politycznej. Konsekwencją procesów dekoncentracyjnych, wykonywanych w sposób 

sztuczny, będzie większa zależność polityczna mediów słabych. Tylko ekonomicznie silne 

media są w stanie zachować niezależność i spełniać swoją funkcję, również tę kontrolną 

wobec władzy.  Nie widać również na polskim rynku kapitału, który w znaczącym wymiarze 

byłby zainteresowany mediami analogowymi. Są to bowiem rynki słabnące. Rozbicie silnego 



wydawcy spowoduje powstanie szeregu słabych tytułów, które szybko upadną. Lokalne rynki 

z pewnością ekonomicznie tego nie udźwigną. Oczywiście przy pewnych definicjach rynku 

można mówić o pozycji dominującej jakiegoś podmiotu (np. na podstawie procentowej ilości 

udziałów w rynku), jednak sam ten fakt nie upoważnia do podejmowania interwencji. Ta 

może nastąpić tylko wtedy, gdy następuje nadużycie pozycji dominującej lub wykaże się 

stosowanie niedozwolonych praktyk rynkowych. 

Profesor Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego podkreślił, że 

odstąpiono od mówienia o repolonizacji mediów, ponieważ termin ten nie ma żadnego 

odniesienia – ani prawnego, ani ekonomicznego. Wspomniał też, że Komisja Europejska 

zajmowała się koncentracją mediów w trybie konsultacji dwa razy – w 2009 i w 2013 roku. 

Okazało się wówczas, że obowiązujące przepisy  prawa europejskiego działają prawidłowo i 

żadne zmiany nie są potrzebne. Przepisy dotyczące koncentracji pochodzą  

z 2004 roku i są przestarzałe i nieadekwatne do zmieniających się realiów, zwłaszcza na 

rynku on-line. Regulacje wprowadzane przez państwo mają wymiar nie tylko ekonomiczny, 

ale również polityczny. Do oceny stopnia koncentracji stosuje się bardzo różne miary – udział 

w rynku, czytelnictwo prasy, liczbę koncesji na danym terenie, strukturę kapitału w firmach  

medialnych itp. Odpowiednie organy regulacyjne monitorują te kwestie. Powołując się na 

opracowania naukowe, można stwierdzić, iż istnieją kraje z silnymi zapisami 

antykoncentracyjnymi takie, jak  np. Francja i Niemcy i kraje ze słabymi przepisami 

antykoncentracyjnymi, takie jak Austria, Grecja czy Słowacja. Można podjąć dyskusję, na ile 

obowiązujące polskie przepisy antykoncentracyjne są silne (w odniesieniu do prasy - ustawa o 

ochronie konkurencji i konsumentów, w odniesieniu do mediów elektronicznych ustawa o 

radiofonii i telewizji). Wydaje się, że pomysł dekoncentracji mediów dotyczyć będzie 

głównie prasy, gdyż to właśnie 76 % sprzedaży prasy kontrolują spółki zagraniczne. Dla 

ustawodawcy problemem będą rozgłośnie radiowe, których znacząca większość  należy do 

firm zagranicznych. W kontekście regulacji europejskich, wprowadzenie progu udziału  

jednego podmiotu w mediach mogłoby naruszyć zasady dotyczące rynku wewnętrznego, np. 

ochronę własności, zasadę retroaktywności, swobodę przedsiębiorczości, swobodny przepływ 

kapitału, równe traktowanie  i inne.  W związku z postępami konwergencji pojawiają się 

nowe wyzwania, takie jak chociażby przeciwdziałanie zagrożeniom telewizji fantomowych, 

znalezienie odpowiedzi na pytanie czy i jak prawo koncentracji w mediach może zostać 

zreformowane w celu uwzględnienia wzrostu znaczenia mediów internetowych i 

zmieniających się relacji między usługami linearnymi i usługami na żądanie.  

Wg Macieja Hoffmana z Izby Wydawców Prasy sytuacja na rynku prasowym zaczyna 

się od jego zdefiniowania. Bez tego nie ma sensu jakiekolwiek działanie. Sytuacja na rynku 

prasy jest dziś kryzysowa i każde działanie, które przyspieszy ten kryzys, rozdrobni rynek, 

spowoduje, że zniknie pluralizm i różnorodność. W ciągu ostatnich 10 lat nakłady prasy 

spadły o 40%, czyli o ponad 1,5 mld egzemplarzy. Analogiczna sytuacja jest w reklamie – 

odnotowano 40% spadku przychodów z tego tytułu. Reklama przeniosła się do internetu i to 

tam odnotowuje się znaczący wzrost zysku z tego tytułu. Z powodu rozwoju  

i dostępności internetu dotychczasowy stan został całkowicie zmieniony. Do tej pory prasa 

była producentem, dystrybutorem treści i zajmowała się interakcją ze swoim czytelnikiem. 



Pojawił się jednak pośrednik – prasa stała się dziś tylko producentem treści, dystrybucję 

znacznej części jak i interakcje z czytelnikami przejął internet. Przejął on też przychody 

reklamowe. Żeby więc gazeta mogła się utrzymać, to albo trzeba na jej wersję internetową  

sprzedawać subskrypcję, albo też pozyskiwać reklamy, by móc udostępniać treści za darmo. 

Niestety pojawiają się zagrożenia dla wydawców internetowych – ponad  połowa przyrostu  

z reklam trafia w ręce wielkich koncernów internetowych i technologicznych. Rozdrobniony 

rynek mediów nie poradzi sobie z koncernami działającymi na tym wielkim, nowoczesnym 

rynku. Dlatego potrzebne są nowe, dobre  przepisy prawne, a nie decyzje polityczne.  

Rynek prasy musi iść w kierunku zmiany technologii, i polska prasa dokonuje 

powolnego przekształcenia w media elektroniczne. Jednak koszty tego procesu są o wiele 

wyższe niż produkcja papierowa. Pracownicy przygotowujący wydania cyfrowe są na rynku 

pracy kilkakrotnie drożsi niż dziennikarze prasowi.  

Prof. Tadeusz Kowalski wspomniał, iż prasa, poza dziennikami ogólnopolskimi, nie jest  

nadmiernie skoncentrowana i nie ma merytorycznych podstaw do dekoncentracji mediów. 

Dziś bardzo wielu udziałowców rynku mediów to firmy europejskie, którzy działają w 

ramach jednolitego rynku, na podstawie prawa unijnego. Jeśli więc mówimy o dekoncentracji 

czy też o procesie wycofania części kapitału zagranicznego i jego przejęciu, to musimy liczyć 

się z tym, że istnieje groźba naruszenia prawa europejskiego i ogromnych odszkodowań. 

Przedstawiciele stowarzyszeń dziennikarskich nie znając wciąż przyczyn i zasad 

planowanej dekoncentracji mediów obawiają się przede wszystkim ich upolitycznienia. 

Obserwują wiele niepokojących zmian w mediach, rozbicie środowisk dziennikarskich. 

Wydaje się, iż cały ten proces dotyczyć będzie głównie telewizji, jako jednego z najbardziej 

nośnych środków przekazu.  

Podsumowując posiedzenie, podkreślono potrzebę szukania rozwiązań, które pozwolą 

zachować niezależność mediów. Być może szansą jest szeroka reakcja zagranicznych 

stowarzyszeń dziennikarskich, takich jak Europejska Federacja Dziennikarzy w Brukseli, 

Światowa Federacja Dziennikarzy czy Międzynarodowy Instytut Prasy w Wiedniu. 

Organizacje te błyskawicznie reagują na każde  zagrożenie niezależności mediów i 

dziennikarzy. Prawdopodobnie część dziennikarzy przeniesie swoją działalność zawodową do 

internetu, do którego wg badań znacząco wzrosło zaufanie.  

Ustalono, iż temat będzie kontynuowany, gdy możliwe będzie zapoznanie się  

z projektem ustawy o dekoncentracji kapitału w mediach. 

     (D.W.)  

   

 


