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ewolucja cyfrowa w produkcji i dystrybucji Þlmowej to proces dokonujący siĊ na
naszych oczach. Operator z komórką zamiast
kamery czy grupa nastolatków oglądających
Þlmik na tablecie – te obrazy kilka lat temu mogáyby byü scenami z Þlmu, dziĞ przechodzą do
codziennoĞci, a za jakiĞ czas byü moĪe bĊdą juĪ
historią. Nowe moĪliwoĞci wynikające z rozwoju technologii z perspektywy rynku są nie do
przecenienia. Skutkiem cyfryzacji jest znaczne
ograniczenie kosztów produkcji Þlmu oraz wytworzenia kopii dystrybucyjnych w stosunku do
technologii analogowej. Otwiera ona równieĪ
nowe, szerokie pole eksploatacji czyli internet,
który stanowi uzupeánienie lub alternatywĊ dla
tradycyjnych pól, takich jak kino, telewizja, czy
home video.
Wedáug raportu Megapanel PBI/Gemius
populacja online w 2015 roku to juĪ 70% Polaków w wieku 7+, czyli 24,82 mln osób,
a wiĊc o 43% wiĊcej niĪ przed dekadą1. WĞród
poszukiwanych treĞci istotne miejsce zajmują
Þlmy. Badanie Związku Pracodawców BranĪy
Internetowej IAB Polska wskazuje, Īe w lipcu
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2013 roku Þlmy peánometraĪowe byáy czwartą
najchĊtniej wyszukiwana kategorią, po muzyce,
Þlmikach internautów i rozrywce (show, kabarety, wywiady) i angaĪowaáy 28% internautów2.
W 2015 roku po treĞci wideo siĊga juĪ ponad
20 milionów Polaków, a Þlmy zajmują piąte
miejsce, po informacjach/publicystyce, stylu
Īycia/poradnikach, rozrywce i kulturze oraz
sporcie3. Rosnącej liczbie internautów, a przez
to rosnącemu popytowi na seanse internetowe,
towarzyszy pojawienie siĊ nowych urządzeĔ
umoĪliwiających odtwarzanie Þlmów, takich
jak tablety, telewizory Smart TV czy smartfony
oraz zjawisko multiscreeningu, czyli korzystania z wielu ekranów jednoczeĞnie. Dotychczasowy widz kinowy i telewidz pod wzglĊdem
technologicznym moĪe wiĊc w áatwy sposób
przeistoczyü siĊ w multiwidza, który sam decyduje, czy woli obejrzeü daną produkcjĊ na
duĪym ekranie, czy na tym mniejszym w domowym zaciszu, albo nawet zacząü Þlm na kanapie, a skoĔczyü w tramwaju.
„Dla menedĪerów w Þlmowym biznesie
zmiany w systemach i sposobach dystrybucji

O ile wzrosáa liczba internautów w ciągu dekady?, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/oile-wzrosla-liczba-internautow-w-ciagu-dekady.html [dostĊp: 17.04.2016].
2
S. Chada, Od pritime do my time [w:] Perspektywy rozwojowe wideo online w Polsce, red. P. Kolenda, http://
www.hbrp.pl/fboan/upload/Perspektywy_rozwojowe_online.pdf [dostĊp: 17.04.2016], s. 54.
3
J. Ciemniewska, Rynek wideo online [w:] Raport 2016. Konsumpcja treĞci online a marketing, red. P. Kolenda,
http://iab.org.pl/wpcontent/uploads/2016/04/Raport_Konsumpcja_tresci_online_20161.pdf [dostĊp: 17.04.2016],
s. 30.
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oznaczają moĪliwoĞü poszukiwania nowych
Ĩródeá przychodów i zmniejszania ryzyka
związanego z produkcją Þlmową”4. Tadeusz
Kowalski w rozdziale ksiąĪki Zarządzenie
w mediach, poĞwiĊconym biznesowi Þlmowemu, wskazuje na wyzwania stojące przed producentami i dystrybutorami w związku z pojawieniem siĊ nowych moĪliwoĞci dotarcia do
widza. W tradycyjnym systemie o Þnansowym
powodzeniu dystrybucji decyduje eksploatacja kinowa, w szczególnoĞci towarzyszące jej
dziaáania marketingowe i przyjĊta strategia
wprowadzania Þlmu na ekrany. NaleĪy pamiĊtaü, Īe „produkcja Þlmowa ma charakter
eksperymentalny, jej wartoĞü nie jest znana,
zanim nie zostanie ukoĔczona, a popyt ujawnia siĊ ex post i jest w praktyce trudny, jeĞli
nie niemoĪliwy, do przewidzenia”5. Sygnaáy
na temat popytu pojawiają siĊ dopiero wraz
z pokazami premierowymi, pozwalając na podejmowanie dalszych decyzji co do dystrybucji w kinach oraz dat wejĞcia na inne rynki,
jakimi są kolejno telewizja, home video i internet. DziĊki wieloĞci pozakinowych form,
w jakich moĪe funkcjonowaü Þlm: w obiegu
telewizyjnym („telewizja naziemna, telewizja
wysokiej rozdzielczoĞci (HDTV), telewizja
satelitarna (kodowana i niekodowana), telewizja oferująca programy na Īyczenie (PPV),
telewizje kablowe”6), w obiegu „domowym”
(wypoĪyczalnie, systemy PPV, wreszcie internet) wáaĞciciele praw zyskują dodatkowe sposoby na monetyzacjĊ Þlmu, poza tradycyjnymi
przychodami z biletów kinowych, a „jednym
z waĪniejszych wyzwaĔ stojących przed menedĪerami staáo siĊ uzyskanie efektu synergii
miĊdzy dzieáem Þlmowym a moĪliwymi polami i obszarami jego eksploatacji”7.
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Przez multiplikacjĊ kanaáów dystrybucji,
produkt, jakim jest polski Þlm fabularny, ma
perspektywy dotarcia na wiĊcej ekranów, dziĊki
czemu potencjalnie moĪe wygenerowaü zwiĊkszony przychód dla dystrybutora i producenta.
RzeczywistoĞci jednak daleko do stanu modelowego. Niewystarczająca obecnoĞü polskich
tytuáów w legalnych serwisach VOD w porównaniu do oferty pirackiej konkurencji oraz przywiązanie do tradycyjnych, chronologicznych
ĞcieĪek dystrybucji sprawiają, Īe od strony podaĪowej polska rewolucja cyfrowa przechodzi
w zdecydowanie ewolucyjny sposób, wiąĪąc
siĊ (na razie?) bardziej ze stratą, niĪ z zyskiem.
Abraham Ravid w artykule Film production
in the digital age. What do we know about the
past and the future 8 zwraca uwagĊ na istotną
historyczną prawidáowoĞü. Nie po raz pierwszy
uáatwiony dostĊp do wáasnoĞci intelektualnej
wymusza na rynku poszukiwanie nowych rozwiązaĔ prawnych i modeli biznesowych. Prawdopodobnie pierwszym tego typu konßiktem,
który skoĔczyá siĊ w amerykaĔskim Sądzie
NajwyĪszym, byáa sprawa White-Smith versus
Apollo z 1908 roku. Wydawca nut, Þrma White-Smith, w imieniu kompozytora Adama Geibela
oskarĪyáa Apollo, producenta pianoli, o nielegalne wykorzystanie jego utworów w tych
instrumentach. Sąd NajwyĪszy oddaliá skargĊ
i zwolniá Apollo z koniecznoĞci páacenia Geibelowi. Mimo to w nastĊpnym roku ustanowiono
przepisy chroniące twórców w obliczu nowego
medium. Analogiczne procesy odbywaáy siĊ
i póĨniej – pozywano wiĊc producentów fonografu, zaskarĪano radio, studia Þlmowe wnosiáy
pozwy przeciw telewizji i przeciw producentom
kaset wideo. „W kaĪdym przypadku, po dáugiej
batalii sądowej, pojawiáy siĊ nowe ramy prawne

T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Warszawa 2013, s. 244.
TamĪe, s. 241.
6
TamĪe, s. 243.
7
TamĪe, s. 244.
8
S.A. Ravid, Film production in the digital age. What do we know about the past and the future [w:] A concise
handbook of movie industry economics, ed. C.C. Moul, New York 2005, s. 53.
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i modele cenowe, pozwalające obu stronom na
podziaá zysku”9. Najprawdopodobniej jesteĞmy
wáaĞnie Ğwiadkami kolejnej „(r)ewolucji.”

Przegląd serwisów VOD w Polsce
Polski widz ma obecnie dostĊp do kilkudziesiĊciu legalnych serwisów VOD10 (Video on
Demand, czyli ‘wideo na Īyczenie’) umoĪliwiających dostĊp do wybranych Þlmów, seriali
i programów telewizyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Jednak tylko kilku graczy zajmuje znaczące miejsce na rynku. Wedáug raportu
IAB Polska11, opierającego siĊ na danych do
listopada 2015, najpopularniejszym serwisem
tej kategorii jest VOD.pl naleĪący do grupy
Onet-RASP, który odwiedza miesiĊcznie co
piąty internauta (4,5 mln uĪytkowników). Na
dalszych pozycjach plasują siĊ serwisy VOD
nadawców telewizyjnych: player.pl (TVN – 2,4
mln), IPLA (Cyfrowy Polsat – 2,3 mln), VOD
TVP (1,5 mln).
Ta sama czoáówka utrzymuje siĊ w lutym
2016, jak wskazuje raport portalu wirtualnemedia.pl12 opierający siĊ o dane gemiusAudience dla
uĪytkowników komputerów stacjonarnych: VOD.
pl (3,1 mln), player.pl (2,1 mln), Ipla (1,3 mln),
VOD TVP (0,7 mln).
Piątą siáą wymienianą przez Wirtualne Media jest, zaáoĪony w 2011 roku, Kinoplex.gazeta.pl z zaledwie 35-tysiĊczną publicznoĞcią,
notujący ponad 80% spadku zasiĊgu i odsáon,
co – jak podaje portal – jest związane z decyzją

9
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wáaĞciciela witryny, Agory SA, o stopniowym
wycofywaniu treĞci, w efekcie prowadzącym do
zamkniĊcia serwisu z powodu „jej niezadowalającej popularnoĞci i zbyt maáych wpáywów”13.
O tym, Īe rynek VOD nie naleĪy do áatwych
Ğwiadczy równieĪ casus serwisu Iplex.pl niepowiązanego ani z Īadnym nadawcą telewizyjnym,
ani z grupą medialną. W 2010 roku, w dwa lata
po powstaniu, witryna jako pierwsza udostĊpniáa Polakom legalne i darmowe Þlmy. Jednak juĪ
pod koniec 2014 ogáosiáa upadáoĞü, która – wedáug przedstawicieli spóáki Iplex SA – „związana byáa ze záymi wynikami spóáki i trudnoĞciami w pozyskiwaniu kapitaáu niezbĊdnego do jej
dalszego funkcjonowania i rozwoju”14. Iplex.pl
zostaá wyáączony, choü w kwietniu 2015 przejĊáa go spóáka Projekt VOD zapowiadająca „zbudowanie silnego, polskiego VOD”15. Witryna
Iplex.pl wciąĪ jednak nie dziaáa.
Od stycznia br. dziaáa za to w Polsce dáugo
wyczekiwany Netßix, czyli najwiĊkszy na Ğwiecie dostawca treĞci VOD. Startowa oferta serwisu pozostawia, niestety, wiele do Īyczenia, a najczĊstszą reakcją uĪytkowników i mediów branĪowych jest rozczarowanie. Nie wiadomo jeszcze, jakie miejsce na polskim rynku zajmie gracz,
któremu wróĪono szybki sukces i hegemoniĊ. Na
razie przypuszczenia siĊ nie sprawdzają.
Wartymi zauwaĪenia serwisami są równieĪ:
naleĪący do wáoskiej Þrmy Chili.tv i posiadający doĞü duĪą bibliotekĊ zagranicznych tytuáów
w polskiej wersji jĊzykowej, a takĪe powiąza-

TamĪe.
http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/Þlmy [dostĊp: 04.04.2016].
11
J. Ciemniewska, Rynek wideo online [w:] Raport 2016. Konsumpcja treĞci online a marketing, red. P. Kolenda,
http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Raport_Konsumpcja_tresci_online_20161.pdf [dostĊp: 17.04.2016],
s. 29.
12
Top serwisów VOD, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/vod-pl-i-player-pl-na-czele-w-dol-kinoplexgazeta-pl-top-serwisow-vod [dostĊp: 17.04.2016].
13
TamĪe.
14
M. Kozielski, WáaĞciciel serwisu Iplex.pl w upadáoĞci z powodu záych wyników, http://www.press.pl/badania/pokaz/47752,Wlasciciel-serwisu-Iplex_pl-w-upadlosci-z-powodu-zlych-wynikow [dostĊp: 19.04.2016].
15
Z Netßiksem nie wygramy. Iplex bĊdzie oferowaá ambitne, intelektualne kino, wywiad z Bartkiem Golą
przeprowadzony przez KajĊ Grzybowską, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/z-netßiksem-nie-wygramy-iplex-bedzie-oferowal-ambitne-intelektualne-kino-250841 [dostĊp: 19.04.2016].
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Wykres 1. Oferta wybranych serwisów ograniczona do peánometraĪowych Þlmów fabularnych
(w przypadku istnienia dwóch lub kilku wersji tytuá jest liczony jako jedna pozycja)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie stron WWW wymienionych serwisów [dostĊp: 04.04.2016]

ne z rodzimymi dystrybutorami Cineman VOD
(naleĪący do Monolith Films) i Strefa VOD
(w której 51% udziaáów ma Kino ĝwiat).
Oprócz wymienionych witryn otwartych,
z których moĪe skorzystaü kaĪdy, ponosząc
jednorazową lub subskrypcyjną opáatĊ (albo
bezpáatnie, najczĊĞciej w zamian za obejrzenie
reklam), istnieją równieĪ serwisy zamkniĊte,
skierowane tylko do abonentów innych usáug,
np. páatnej telewizji (nc+, HBO GO), telewizji
kablowej (Multimedia VOD, Vectra VOD), telefonii komórkowej (Orange VOD).

ObecnoĞü polskich tytuáów
w serwisach VOD
Mimo rozwoju witryn VOD w Polsce, legalny
dostĊp do polskich produkcji jest wciąĪ ograniczony. Oferta omawianych serwisów, jeĞli
chodzi o Þlmy polskie, to najczĊĞciej kilkanaĞcie do kilkudziesiĊciu pozycji (wykres 1).
Jedynie platforma VOD.pl posiada w ofercie
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Zob. http://www.cda.pl/ [dostĊp: 17.04.2016].

wiĊcej niĪ sto tytuáów polskich (307 na 812),
co stanowi 38% caáych zasobów biblioteki.
Chili.tv jest rekordzistą drugiego bieguna, oferując na 1446 tytuáów tylko 1 Þlm polski. Repertuar w caáoĞci polski udostĊpnia VOD TVP,
jednak to tylko 80 tytuáów, w dodatku brak tu
nowoĞci. Biblioteki serwisów VOD zmieniają siĊ w sposób dynamiczny, w zaleĪnoĞci od
okresu trwania poszczególnych licencji, wiĊc
caákowite liczby ulegną zmianie. Nie wiadomo jednak, czy zmienią siĊ proporcje, tym
bardziej, Īe w tej kwestii nie istnieją Īadne
regulacje.
Dla porównania – najpopularniejszy obecnie
serwis, w którego „poczekalni” moĪna oglądaü
treĞci pirackie (czyli cda.pl) posiada w bibliotece prawie 18000 Þlmów peánometraĪowych,
wĞród czego okoáo 1200 tytuáów polskich16. To
okoáo cztery razy wiĊcej niĪ w VOD.pl i prawie
dwa razy wiĊcej niĪ we wszystkich witrynach
wziĊtych pod uwagĊ na wykresie 1.
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ħródáa nielegalne
Witryna cda.pl, dziaáająca jako serwis spoáecznoĞciowy w podobny sposób do youtube.com,
po wzglĊdem popularnoĞci zajmuje obecnie
w polskim internecie 14. miejsce wĞród wszystkich kategorii, z zasiĊgiem 27,18% i wyraĨną
tendencją zwyĪkową17.
W historiĊ i model biznesowy serwisu wprowadza artykuá Sylwii Czubkowskiej18. Okazuje
siĊ, Īe istniejący od ponad 12 lat portal dziaáa zupeánie legalnie, mimo Īe wiele z zamieszczanych
tam treĞci narusza prawo wáasnoĞci intelektualnej.
Furtką okazuje siĊ zasada notice and takedown,
która zwalnia wáaĞciciela platformy – hosta,
w tym przypadku cda.pl, od odpowiedzialnoĞci
za treĞci udostĊpniane przez swoich uĪytkowników, pod warunkiem zachowania zasad okreĞlonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o Ğwiadczeniu usáug drogą elektroniczną19. WáaĞciciel serwisu ma obowiązek usunąü zamieszczone nielegalnie treĞci na wniosek wáaĞciciela
praw do utworu, co cda.pl robi wrĊcz bardzo
sprawnie, udostĊpniając zgáaszającym specjalny
mechanizm. Problem w tym, Īe producent, czy
dystrybutor muszą zgáaszaü kaĪdy link, a w miejsce usuniĊtego czĊsto pojawia siĊ natychmiast
kilka nastĊpnych. Staáy monitoring internetu pod
kątem pirackich udostĊpnieĔ jest raczej poza zasiĊgiem nawet najwiĊkszych polskich producentów i dystrybutorów. Ale cda.pl prawa nie áamie,
a w dodatku Ğwietnie prosperuje, bĊdąc de facto
najwiĊkszym polskim serwisem VOD. Jak podaje
autorka artykuáu „w 2012 r. Þrma miaáa zaledwie
55 tys. zá przychodu i 44 tys. zysku netto. Rok
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póĨniej to juĪ ponad 1,956 mln zá przychodu, przy
zysku netto na poziomie 1,498 mln zá. A rok 2014
zamknĊáa z 4,1 mln zá przychodu i ponad 3 mln
zá zysku”20. W modelu biznesowym realizowanym przez spóákĊ Cwmedia internauta nie páaci
za obejrzenie Þlmu, ale przed seansem musi odtworzyü reklamy. Przychody z reklam traÞają do
hosta, który – poniewaĪ „nie jest w stanie kontrolowaü” treĞci wrzucanych przez uĪytkowników
– nie musi siĊ równieĪ przejmowaü kwestiami
praw, licencji i tantiem.
Artykuá zwraca uwagĊ na istotny skutek
uboczny modelu biznesowego realizowanego
przez cda.pl. OtóĪ 4,1 mln zá rocznego przychodu dla Cwmedia, przy 130 mln odsáon treĞci audiowizualnych miesiĊcznie, to Ğmiesznie maáo
w porównaniu z tym, ile producent, dystrybutor
i wáaĞciciel platformy mogliby wspólnie zarobiü na legalnej eksploatacji Þlmu. Pojedyncza
odsáona nie generuje nawet 1 grosza.
Piractwo moĪe mieü negatywny wpáyw na
caáą gospodarkĊ, nie tylko na branĪĊ Þlmową.
Wedáug modelu opracowanego przez PWC Polska w raporcie Analiza wpáywu piractwa treĞci wideo na gospodarkĊ w Polsce „caákowity
wpáyw na gospodarkĊ w postaci dodatkowego
wygenerowanego PKB w 2013 roku wyniósáby pomiĊdzy 500 a 700 mln PLN, co stanowi
0,04% caákowitego PKB Polski, z czego miĊdzy
170 a 250 mln PLN traÞáoby bezpoĞrednio do
Skarbu PaĔstwa”21. Dla 2018 roku wartoĞü utraconego PKB przy postĊpującej skali piractwa
szacuje siĊ juĪ w przedziale miĊdzy 1,8 a 6,1
mld zá22. W najczarniejszym scenariuszu dla

Zob. http://www.audience.gemius.pl/pages/display/witryny-zasieg [dostĊp: 19.04.2016].
S. Czubkowska, CDA.pl konkurencją do YouTube. Pirackie wersje Þlmów oglądają nawet prezesi Þrm.
Zupeánie legalnie, Gazeta Prawna.pl, 31.10.2015, http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/902516,cda-plÞlmy-online-legalnosci-pirackie-werjseÞlmow.html [dostĊp: 19.04.2016].
19
Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204.
20
S. Czubkowska, CDA.pl konkurencją…, dz. cyt.
21
Analiza wpáywu piractwa treĞci wideo na gospodarkĊ w Polsce, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/piractwo/analiza_wplywu_zjawiska_piractwa_tresci_wideo_na_gospodarke_w_polsce_raport_pwc.pdf [dostĊp: 19.04.2016], s. 32.
22
TamĪe, s. 41.
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Tabela 1. Modele biznesowe polskich serwisów VOD
Witryna/ Model

TVOD

SVOD

AVOD

FVOD

X

X

X

cda.pl
VOD.pl

X

X

X

player.pl

X

X

X

Ipla

X

X

X

VOD TVP

X

X

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie stron WWW wymienionych serwisów [dostĊp: 04.04.2016]

branĪy, w którym reklamodawcy i klienci w caáoĞci przenoszą siĊ do piratów, tracą Þnansowanie producenci, twórcy, dystrybutorzy i inne
podmioty23. W sytuacji tak skrajnej nikomu nie
opáacaáoby siĊ jednak dostarczaü nowych treĞci,
zatem bardziej skáaniam siĊ do hipotezy cytowanego juĪ Ravida o cyklicznych, sprzĊgniĊtych z rozwojem technologicznym przeobraĪeniach modeli biznesowych, w efekcie których
wáaĞciciele praw znajdują w koĔcu drogĊ do ich
monetyzacji. Najprawdopodobniej przyszáoĞü
przyniesie rozwiązania legislacyjne i ekonomiczne, które uwzglĊdnią interesy wáaĞcicieli
praw do utworów.
Na razie z nielegalnych Ĩródeá udostĊpniających Þlmy korzysta od 30% do 63% polskich
internautów24. Stron jest oczywiĞcie wiĊcej.
Przykáadowo Ranking serwisów VOD Megapanel PBI/Gemius z marca 2015 uznaje za serwisy VOD 5 legalnych witryn i aĪ 17 pirackich25.
Dodatkowo internauta, któremu nie zaleĪy na
polskiej wersji jĊzykowej, ma do dyspozycji
serwisy zagraniczne, a treĞci pirackie są obecne w sieci znacznie szybciej niĪ przez legalne
kanaáy – czasem wrĊcz przed premierą kinową,
jak to miaáo miejsce w przypadku Nienawistnej
ósemki Quentina Tarantino.
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Przepáywy pieniĊĪne
Koszty wirtualnego seansu w stosowanych
obecnie modelach monetyzacji pokrywają reklamodawca bądĨ widz. Tabela 1. zestawia
modele stosowane przez popularne, polskie
serwisy, które najczĊĞciej áączą róĪne sposoby udostĊpniania Þlmów. Widz ma do wyboru
obejrzenie bloku reklamowego przed i ewentualnie równieĪ w trakcie Þlmu (advertising
VOD), wykupienie czasowego dostĊpu do Þlmu
bez reklam (transactional VOD), wykupienie
czasowego abonamentu na okreĞloną bibliotekĊ
tytuáów (subscriptional VOD), a w nielicznych
przypadkach rzeczywiĞcie ogląda Þlm za darmo
(free VOD).
Stosowane modele są dopasowane do róĪnorodnoĞci produktów. Filmy, które pojawiają
siĊ wyáącznie w subskrypcji to najnowsze, najbardziej oczekiwane tytuáy. Koszt miesiĊcznego abonamentu nie przekracza 20 zá (pakiety
w VOD.pl, Ipla oraz dostĊp premium w cda.
pl kosztują 19,90 zá), a w promocjach schodzi
poniĪej 10 zá (9,99 zá za Player Plus). Dla porównania – najtaĔszy pakiet w serwisie Netßix
to aĪ ok. 35 zá miesiĊcznie. Ceny w modelu
transakcyjnym równieĪ wahają siĊ zaleĪnie od
ĞwieĪoĞci produktu – od 4,80 zá za czasowy

TamĪe, s. 9.
TamĪe, s. 26.
25
Ranking serwisów VOD, https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/ranking-najpopularniejszych-serwisowvod.html [dostĊp: 19.04.2016].
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pośrednicy:
dystrybutorzy
agencji sprzedaży,
instytucje zbiorowego
zarządzania prawami itp.

producenci i twórcy

nowe
treści

legalne serwisy VOD

widzowie indywidualni
pośrednicy płatności,
domy mediowe itp.
reklamodawcy

nielegalne serwisy VOD

Rys. 1. Rynek VOD – podstawowy schemat przepáywów materialnych
ħródáo: opracowanie wáasne

(zwykle 48 godzin) dostĊp do starszych treĞci,
po 9,90 zá za nowoĞci. W modelu AVOD przed
rozpoczĊciem seansu widz ma obowiązek odtworzyü blok reklamowy (zwykle maksymalnie 3 minuty), niektóre materiaáy (player.pl) są
równieĪ przerywane reklamami. Caákowicie za
darmo są zazwyczaj dostĊpne tytuáy najstarsze
i najbardziej rozpowszechnione.
System páatnoĞci w serwisach VOD jest zdywersyÞkowany. Widz ma do wyboru przelewy
online, sms, kartĊ kredytową. Schemat przepáywów moĪna przedstawiü w nastĊpujący sposób:
ĝrodki od widza oraz reklamodawcy páyną do legalnych bądĨ nielegalnych serwisów.
NiezaleĪnie od kierunku, korzystają na tym
poĞrednicy.
W przypadku witryn udostĊpniających treĞci nielegalne niezaleĪnie od tego, czy dziaáają
w majestacie prawa, czy otwarcie je áamią, zyskuje wáaĞciciel serwisu, a reklamodawca dociera do najwiĊkszej w obecnych warunkach iloĞci
widzów. Na tym przepáyw siĊ koĔczy; kapitaá
nie wraca do wáaĞcicieli praw do utworów.

W przypadku witryn respektujących prawa
autorskie zysk jest dzielony z ich wáaĞcicielami, najczĊĞciej poĞrednio, przez Þrmy i instytucje wyspecjalizowane w zarządzaniu prawami,
choü moĪliwe jest, przykáadowo, dystrybuowanie Þlmu w sieci bezpoĞrednio przez producenta. WaĪną kwestią jest podziaá przychodów
z eksploatacji VOD. Osobnych badaĔ wymaga
chociaĪby okreĞlenie, jaka czĊĞü generowanych
Ğrodków rzeczywiĞcie traÞa lub moĪe traÞü do
producenta. Reklamodawca, wspierając tylko
legalne Ĩródáa, dociera do mniejszej liczby widzów (choü moĪe wykorzystaü ten fakt do budowania pozytywnego wizerunku swojej marki).
PoniewaĪ Ğrodki w jakimĞ stopniu wracają do
twórcy i producenta, przypuszczalnie zaowocują powstawaniem nowych treĞci, co sprawia, Īe
przepáyw ma charakter otwartej cyrkulacji.
Czubkowska zwraca uwagĊ na kuriozalny
fakt – „wsparcie reklamowe temu portalowi zapewnia sieü reklamowa IDMnet, bĊdąca czĊĞcią
Grupy ZPR (holdingu spóáek jak ZPR Media,
Time SA w skáad którego wchodzi m.in Radio
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WAWA i Radio ESKA). A w obsáudze technicznej tych reklam pomaga Ad Player naleĪący do
Agory”26. Firmom z branĪy medialnej powinno
zaleĪeü na wspieraniu legalnych treĞci, ale – jak
táumaczy anonimowy pracownik domu mediowego – (…) „klienci nie do koĔca są w stanie
skontrolowaü tego, komu w internecie domy
mediowe sprzedają ich reklamy. Liczy siĊ dobra wycena jednego potencjalnego odbiorcy tej
reklamy. A ta, dla tak duĪej grupy konsumencko
idealnych i sprzedawanych pakietowo widzów
jak w CDA, jest bardzo korzystna. Bardzo”27.
Rynkowe zamieszanie i konsumencki brak
ĞwiadomoĞci jeszcze dobitniej Ğwiadczą o tym,
Īe jesteĞmy w trakcie transformacji.

Nowe formy dystrybucji
w kontekĞcie globalnym
Uczestnicy konferencji „New ways of distribution”28 zorganizowanej w Warszawie 29 paĨdziernika 2015 r. zwracają uwagĊ na kilka faktów istotnych z perspektywy rynków europejskich i Europy jako rynku.
W 28 krajach UE w 2014 roku funkcjonowaáo 2900 serwisów udostĊpniających treĞci
VOD. Wedáug danych i wniosków zaprezentowanych przez Christian Grece z Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego29 podaĪ
Þlmów online jest ogromna, przez co uwaga
widza staje siĊ ograniczonym zasobem, o który
muszą walczyü uczestnicy rynku. BezpoĞrednią konkurencją dla narodowych serwisów
stają siĊ dostawcy miĊdzynarodowi korzystający na efekcie skali, a narodowe czy nawet
europejskie treĞci są w serwisach w mniej-
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szoĞci w stosunku do treĞci amerykaĔskich
(podobnie zresztą, jak w ekosystemie tradycyjnym). Mimo istnienia wielu graczy, rynek
jest zdominowany przez kilka Þrm i wykazuje
tendencjĊ do tworzenia siĊ oligopoli. W dodatku monetyzacja Þlmu w Ğwiecie online jest
niĪsza niĪ w tradycyjnym modelu dystrybucji.
Dominującym trendem jest przenoszenie siĊ
reklamodawców z mediów tradycyjnych (powszechnie w Europie Þnansujących produkcjĊ
nowych treĞci) do serwisów online. Z drugiej
strony w niektórych krajach pojawia siĊ tzw.
efekt Netßixa, tj. znaczny wzrost zainteresowania widzów serwisami dziaáającymi na zasadzie SVOD i towarzyszące temu pojawianie
siĊ narodowych witryn opartych o ten model
biznesowy (choü nie jest to na razie znacząca
konkurencja dla Pay TV).
Gábor Böszörményi, czáonek zarządu Europa Distribution, oprócz nacisku na poszukiwanie nowych form promocji i edukowania
máodej, odchodzącej od kina widowni, postuluje równieĪ koniecznoĞü wspóápracy miĊdzynarodowej (np. równoczesne presale i umowy
na wiele terytoriów). Porusza równieĪ kwestiĊ
wprowadzenia w Europie jednolitego rynku
cyfrowego (DSM)30. Przeciwnicy powstania
Digital Single Market twierdzą, Īe wielu mniejszych, narodowych dystrybutorów na nim nie
przetrwa. Z kolei zwolennicy wspólnego rynku
widzą w nim sposób na oparcie siĊ hegemonii
treĞci amerykaĔskich.
WĞród rozwiązaĔ praktycznych zaprezentowanych na konferencji znalazá siĊ austriacki
serwis VOD Flimmit o charakterze portalu spo-

S. Czubkowska, CDA.pl konkurencją…, dz. cyt.
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New ways of distribution, http://kreatywna-europa.eu/new-ways-of-distribution-2/ [dostĊp: 20.04.2016].
29
Ch. Grece, The market for on-demand audivisual services in the EU. Overview & trends, http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2015/10/2.-RYNEK-VOD-W-EUROPIE_Christian-Grece_EAO.pdf [dostĊp:
20.04.2016].
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G. Böszörményi, Trends in Europe, http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2015/10/1.-TRENDSIN-EUROPE_Gabor-Boszormenyi_Mozinet.pdf [dostĊp: 20.04.2016].
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áecznoĞciowego, z biblioteką ponad 5000 Þlmów i seriali (przy czym 60% to treĞci europejskie), a takĪe projekt dystrybucyjny The TIDE
Experiment oparty na wspóápracy miĊdzynarodowej grupy branĪowych koordynatorów, agentów sprzedaĪy i dystrybutorów (w tym polskiej
Þrmy Against Gravity) we wdraĪaniu modelu
dystrybucji day-and-date. Chodzi o równoczesne premiery Þlmów w kinie i w páatnym serwisie VOD na kilku, kilkudziesiĊciu terytoriach
jednoczeĞnie. Dystrybucja day-and-date wpáywa
na zmniejszenie kosztów zakupu licencji, marketingu i P&A; pozwala równieĪ na zachowanie
jednorodnej identyÞkacji wizualnej danego Þlmu
i promocjĊ na poziomie miĊdzynarodowym. The
TIDE Experiment wprowadziá w ten sposób do
dystrybucji takie tytuáy jak Biaáy CieĔ, Dior i ja,
Wizyta. Wnioskiem jest przede wszystkim dalsza
koniecznoĞü wspóápracy i eksperymentowania
w celu znalezienia zróĪnicowanych modeli dystrybucji dla zróĪnicowanych produktów31.
Tradycyjny áaĔcuch wartoĞci związany
z eksploatacją Þlmu polegający na wystĊpowania zjawiska „okien dystrybucyjnych”, tzn.
najpierw premiera w kinie, potem Pay TV, nastĊpnie home video, telewizja, na samym koĔcu
internet itp. ulegá (czy teĪ ciągle ulega) trwaáemu przeobraĪeniu. Keith Kehoe i John Mateer32
podają przykáad bardzo udanej dystrybucji
w Wielkiej Brytanii niskobudĪetowego Þlmu
A Þeld in England na wielu platformach jednoczeĞnie. Do sukcesu przyczyniáa siĊ teĪ polityka BFI zachĊcającego rodzimych dystrybutorów do eksperymentowania z alternatywnymi
modelami dystrybucji. Film miaá premierĊ 5
lipca 2013 jednoczeĞnie w kinie, na VOD, na
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DVD i przez darmową projekcjĊ naziemną.
A Þeld in England, jako jeden z pierwszych tytuáów dystrybuowanych w podobnym schemacie, wygenerowaá zainteresowanie na poziomie
produkcji wysokobudĪetowych, aczkolwiek autorzy artykuáu zaznaczają, Īe trzeba wziąü pod
uwagĊ naturalnie wiĊksze zainteresowanie widza rozwiązaniem nowatorskim. Ciekawy jest
przede wszystkim fakt, Īe 77% widzów Þlmu
zdecydowaáo siĊ zapáaciü za dostĊp na którejĞ
z platform, mimo wiedzy o moĪliwoĞci darmowego dostĊpu. „To sugeruje, Īe twierdzenie,
iĪ rynek kinowy bĊdzie caákowicie zdáawiony
przez dystrybucjĊ na wielu platformach, jest
niesáuszne. Pojawia siĊ równieĪ przypuszczenie, Īe w konsumpcji treĞci Þlmowych mogą
wspóáistnieü dwie widownie: widzowie, którzy
cenią Þlm jako przeĪycie i ci, którzy wolą kontrolowaü kiedy, gdzie i jak oglądają Þlmy33”.
Autorzy wskazują, Īe multipleksy, stanowiące
75% brytyjskich ekranów, są niechĊtnie nastawione na dziaáania multiplatformowe, skracające okno dystrybucji kinowej34. Formuáują wrĊcz
hipotezĊ, Īe „wraz z przyjĊciem siĊ nowych
modeli biznesowych, rynek moĪe rozwinąü
siĊ dwukierunkowo: wokóá modeli wieloplatformowych i niezaleĪnych dystrybutorów oraz
studia hollywoodzkie, które bĊdą kontynuowaü
modele skoncentrowane na tradycyjnych mechanizmach35”.

Podsumowanie
Polski Þlm fabularny udostĊpniony w sieci
w legalny sposób konkuruje o widza ze swoją
piracką kopią oraz z bogactwem treĞci zagranicznych. W dodatku jego niewystarczająca

TIDE: Experimenting new ways of distribution, http://kreatywna-europa.eu/wp-content/uploads/2015/10/5.
-TIDE-EKSPERYMENTALNE-MODELE-DYSTRYBUCJI_Muriel-Joly_IPEDA.pdf [dostĊp: 20.04.2016].
32
K. Kehoe, J. Mateer, The impact of digital technology on the distribution value chain model of independent
feature Þlms in the UK, “International Journal on Media Management”, Vol. 17 (2015), s. 93–108.
33
TamĪe, s. 102–103.
34
TamĪe, s. 104–105.
35
TamĪe, s. 105.
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podaĪ w legalnych serwisach zmniejsza szanse
na dotarcie do odbiorcy, który byáby gotowy za
produkt zapáaciü. Edukacja widza pod wzglĊdem korzystania z licencjonowanych treĞci powinna mieü charakter ciągáy i akcentowaü fakt,
Īe to w jego interesie leĪy wspieranie – przez
opáaty pieniĊĪne czy oglądanie reklam – twórców wybieranych przez siebie Þlmów. Edukacji
powinien jednak towarzyszyü wzrost podaĪy.
Natomiast wzrostowi legalnej podaĪy winny towarzyszyü dziaáania legislacyjne uniemoĪliwiające monetyzacjĊ treĞci nielicencjonowanych. Sytuacja, gdy nieĞwiadomemu internaucie, który wykupuje dostĊp premium do
treĞci pirackich wydaje siĊ, Īe wspiera kulturĊ,
nie jest odosobnionym przypadkiem. Wskazana byáaby równieĪ branĪowa solidarnoĞü, gdyĪ
nawet reklamodawcy, w których de facto uderza piractwo, korzystają z tego kanaáu dojĞcia
do konsumenta. Do przerwania zaklĊtego krĊgu
mogą przyczyniü siĊ inicjatywy typu Legalna
Kultura, czy Reklamuj ĝwiadomie. Inicjatywa
na rzecz uczciwej reklamy IAB Polska. Jednak
nie zastąpią one moĪliwoĞci, jakimi dysponuje
ustawodawca. Uwaga widza staje siĊ ograniczonym zasobem, o który walczy wiele produktów. Sposób ich promocji i strategie wzbudzenia zainteresowania stają siĊ wiĊc jeszcze waĪniejsze niĪ w tradycyjnym modelu dystrybucji.
Eksperymentowanie, implementowanie dla polskich Þlmów rozwiązaĔ typu day-and-date albo
np. ultra VOD (czyli premiera w sieci przed
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premierą kinową) i obserwacja, jak przyjmują
siĊ na naszym rynku, bĊdą prowadziü do ciekawych wniosków. WciąĪ jednak brak u nas
tego typu inicjatyw i impulsu dla nich ze strony instytucjonalnej. Rynkową koniecznoĞcią
moĪe siĊ równieĪ okazaü bardziej dopracowana
wspóápraca miĊdzynarodowa, gdyĪ, jak gáosi
popularny truizm, globalna konkurencja wymaga globalnych rozwiązaĔ.
JesteĞmy w bardzo ciekawym z badawczej
perspektywy momencie r(e)wolucji rynku. Byü
moĪe, jak postuluje Amerykanin Ravid, bĊdzie
to przeobraĪenie kompletne; byü moĪe zmiany
pójdą dwutorowo, jak sugerują Brytyjczycy Kehoe i Mateer. Jakkolwiek bĊdą one przebiegaü,
wpáywu cyfryzacji, a co za tym idzie globalizacji, na uczestników rynku produkcji i dystrybucji fabularnej nie sposób odwróciü. Dalsze obserwowanie przeksztaáceĔ w skali Polski, Europy i Ğwiata powstawania nowych i dziaáania
starych mechanizmów, jest niezbĊdne do podejmowania wáaĞciwych decyzji biznesowych.
Czy wystąpi u nas efekt Netßixa? Czy fakt, Īe
w serwisie typu cda.pl pojedyncza odsáona Þlmu nie generuje nawet 1 grosza dla wáaĞciciela witryny trwale wpáynie na spadek cen? Czy
i w jaki sposób polski producent i dystrybutor
mogą zyskaü na monetyzacji swoich produktów
online? Odpowiedzi na te i wiele nasuwających
siĊ pytaĔ, pod warunkiem transparencji i dostĊpu do danych, naleĪy szukaü w najbliĪszej
przyszáoĞci.

