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P

rzedmiot niniejszego opracowania stanowi charakterystyka wspóáczesnego rynku
agencji informacyjnych w Polsce stanowiąca
podsumowanie badaĔ prowadzonych przez
autorkĊ w ciągu ostatnich piĊciu lat1. Perspektywa czasowa umoĪliwiáa przedstawienie zarówno dynamiki zmian, jak i wieloaspektowej
analizy porównawczej. Rynek omawianych
instytucji zawĊĪono przede wszystkim do
strony podaĪy.
Artykuá skáada siĊ z trzech czĊĞci, w których zaprezentowano zmodyÞkowany w latach
2015–2016 obraz wspóáczesnego rynku agencji
informacyjnych w Polsce, z uwzglĊdnieniem
najwaĪniejszych tendencji rozwojowych, nowych procesów i zjawisk, a takĪe istotnych wyzwaĔ i zagroĪeĔ.
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LiteraturĊ przedmiotu stanowią publikacje
poĞwiĊcone wybranym zagadnieniom z zakresu
komunikowania masowego autorstwa Manuella
Castellsa, Jana van Dijka, Lyna Gormana i Davida McLeana, Stanisáawa Michalczyka, Allana
Stuarta, Anthony Pratkanisa i Elliota Aronsona2. Wykorzystano równieĪ Ĩródáa internetowe
oraz wybrane artykuáy z prasy polskiej, gáównie
dzienników spoáeczno-politycznych oraz tygodników opinii z lat 2015–2016.

Wspóáczesny rynek agencji
informacyjnych w Polsce
Nowe zjawiska i wyzwania
Wspóáczesny rynek agencji informacyjnych
w Polsce zostaá uksztaátowany w wyniku kilku
odrĊbnych, równolegle zachodzących procesów,

Punkt odniesienia niniejszej analizy stanowi artykuá autorki niniejszego opracowania pt. Kierunki rozwoju
agencji informacyjnych w Polsce po 1989 roku, opublikowany w 2012 roku na áamach „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” (nr 4/15, s. 59–70). Ponadto uwzglĊdniono opracowania opublikowane w latach 2014–2016:
R. Piasecka-Strzelec, Metody i techniki upowszechniania informacji przez wspóáczesne polskie agencje informacyjne, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3 (58), s. 55–68; tejĪe, Pierwsze Ĩródáa informacji. Agencje informacyjne versus social media [w:] KsiąĪka, biblioteka, informacja. MiĊdzy podziaáami a wspólnotą IV, red.
J. Dzieniakowska i M. Olczak-Kardas, Kielce 2015, s. 553–561; tejĪe, Od Polskiej Agencji TelegraÞcznej do
agencji elektronicznych. Ewolucja agencji prasowych w Polsce w latach 1918–2014 [w:] Spoáeczne i historyczne
aspekty funkcjonowania mediów, red. D. Rott i in., Sosnowiec 2015 s. 47–64; tejĪe, Medialny obraz rzeczywistoĞci
w serwisach polskich agencji informacyjnych [w:] JĊzyk a media. Zjawiska komunikacyjne we wspóáczesnych mediach, red. B. Skowronek i in., Kraków 2015, s. 243–256.
2
M. Castells, SpoáeczeĔstwo sieci, Warszawa 2013; J. van Dijk, Spoáeczne aspekty nowych mediów, Warszawa
2010; L. Gorman, D. McLean, Media i spoáeczeĔstwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków 2010; S. Michalczyk,
Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005; tenĪe, SpoáeczeĔstwo medialne. Studia
z teorii komunikowania masowego, Katowice 2008; tenĪe, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu,
ToruĔ, 2010; A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2013; A. Stuart, Kultura newsów, Kraków
2006.
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które zostaáy zapoczątkowane w pierwszej poáowie lat 90. XX wieku.3 Do najwaĪniejszych
z nich naleĪy zaliczyü:
Ɣ transformacjĊ „starych” agencji prasowych
funkcjonujących w okresie PRL: Polskiej
Agencji Prasowej (PAP), Polskiej Agencji
„Interpress” (PAI) oraz Centralnej Agencji
FotograÞcznej (CAF);
Ɣ powstanie oraz dynamiczny rozwój nowych
podmiotów na rynku informacji agencyjnej
w Polsce, ĞciĞle związany z upadkiem monopolu informacyjnego PAP oraz rosnącym
zapotrzebowaniem na róĪne typy informacji;
Ɣ wejĞcie w stadium kultury cyfrowej przez
integracjĊ agencji informacyjnych z internetem, która doprowadziáa do stopniowego
zaniku tradycyjnych agencji prasowych oraz
do wyksztaácenia elektronicznych agencji
informacyjnych (e-agencji) – nowoczesnej
postaci agencji informacyjnych wykorzystujących internet do dystrybucji swoich
produktów i usáug, a takĪe – jako sposób na
dotarcie do nowych odbiorców i zdolnych
do przekazywania wszelkich elementów
usáug multimedialnych (tekst, obraz, wideo,
dĨwiĊk);
Ɣ dostosowanie siĊ do poziomu Web 2.0,
a w szczególnoĞci ustalenie wzajemnych relacji z mediami spoáecznoĞciowymi.
Rynek agencji informacyjnych w Polsce tworzy
wąska, wyraĨnie zróĪnicowana grupa agencji
ogólnoinformacyjnych oraz liczny segment
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agencji wyspecjalizowanych w poszczególnych kategoriach informacji4. Do pierwszej
naleĪą: Polska Agencja Prasowa, posiadająca
status agencji oÞcjalnej o charakterze spóáki
akcyjnej, oraz trzy agencje przeznaczone do
obsáugi mediów elektronicznych: Informacyjna
Agencja Radiowa (IAR), Telewizyjna Agencja
Informacyjna (TAI) oraz Agencja TVN (TVN
News & Service Agency). Status quo w omawianej grupie obowiązuje od poáowy 2013 r., tj.
od chwili reaktywowania TAI. UwagĊ zwraca
brak konkurencyjnych, niezaleĪnych agencji
ogólnoinformacyjnych w rodzaju rosyjskiej
agencji Interfaks.
WĞród agencji ogólnoinformacyjnych pozycjĊ lidera zajmuje niezmiennie PAP, która stanowi gáówne Ĩródáo newsów polskich mediów.
Omawiana instytucja obsáuguje media gáównego nurtu, operatorów telefonii komórkowej,
duĪe i maáe portale internetowe, urzĊdy i instytucje paĔstwowe, ewoluując w kierunku agencji multimedialnej5. Ten proces jest okreĞlany
w literaturze przedmiotu jako integracja trybów
nawigacji. Wedáug Jana van Dijka „najbardziej
fundamentalną tendencją obejmującą tryby komunikacji jest ich postĊpująca integracja towarzysząca procesowi áączenia obrazów, dĨwiĊków, tekstów i danych w jednym medium. Powstaáe w ten sposób multimedialne poáączenia
zyskują zdolnoĞci komunikacyjne, jakie nigdy
wczeĞniej nie istniaáy”6. PAP to zarazem najdáuĪej dziaáająca agencja informacyjna w Polsce,

Szerzej na temat tych procesów zob. R. Piasecka-Strzelec, Kierunki rozwoju…, dz. cyt., s. 59–70; tejĪe,
Metody i techniki…, dz. cyt., s. 55–57; tejĪe, Pierwsze Ĩródáa…, dz. cyt., s. 553–560.
4
Rynek agencji informacyjnych w Polsce nieustannie ewoluuje, mimo Īe zasadniczy ksztaát przybraá w latach
2009–2013 w związku z utworzeniem Agencji TVN oraz Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dowodzi tego
m.in. pojawienie siĊ na początku 2015 nowego podmiotu w postaci Agencji Informacyjnej Polska Press. Por. R.
Piasecka-Strzelec, Kierunki rozwoju…, dz. cyt., s. 67.
5
PAP, uznawana niegdyĞ za lidera w formacie depesz, obecnie oferuje swoim odbiorcom serwisy multimedialne w postaci pakietów informacyjnych zawierających równieĪ materiaáy wideo. Charakterystyka oferty PAP, zob.
R. Piasecka-Strzelec, Metody i techniki…, dz. cyt., s. 57–60. Na szczególną uwagĊ zasáuguje typowy dla nowych
technologii komunikacyjnych proces ewolucji przekazów PAP – od ich uniformizacji do dywersyÞkacji. Szerzej
na temat tego zjawiska, zob. M. Castells, SpoáeczeĔstwo…, dz. cyt., s. 170.
6
J. van Dijk, Spoáeczne aspekty…, dz. cyt., s. 296.
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która pod koniec 2015 roku obchodziáa jubileusz 95-lecia swego istnienia jako bezpoĞrednia
kontynuatorka tradycji Polskiej Agencji TelegraÞcznej7.
W dobie tabloidyzacji mediów oraz rozszerzania siĊ paradygmatu gatunkowego infotainment serwis Polskiej Agencji Prasowej cechuje
wysoki poziom kultury newsów. Badania przeprowadzone przez autorkĊ tego artykuáu w latach 2014–2015 pozwalają stwierdziü, Īe wbrew
dominującej tendencji do áączenia informacji
z rozrywką agencja prezentuje zrównowaĪony
obraz rzeczywistoĞci spoáeczno-politycznej,
który pozostaje w zgodzie z paktem faktograÞcznym8.
Mimo powszechnego trendu do áączenia nauki z zabawą (edutainment) PAP upowszechnia
wyáącznie profesjonalną wiedzĊ, zarówno za
poĞrednictwem serwisu tematycznego „Nauka
i Zdrowie”, jak równieĪ portali „Nauka w Polsce” i „Dzieje.pl”. Doniesienia ze Ğwiata nauki
stanowią ponadto jedną z gáównych kategorii
Codziennego Serwisu Informacyjnego stanowiącego podstawowy produkt PAP9.
W związku z uruchomieniem serwisu „PAP
Life” agencja od 2009 roku zaczyna wystĊpowaü w nowej roli dostawcy rozrywki10. Nie
zachodzi tu jednak zjawisko rozmiĊkczania
informacji, gdyĪ PAP stawia wyraĨną granicĊ
pomiĊdzy hard a soft news. Firmowanie infor-
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macji o charakterze rozrywkowym przez powaĪną agencjĊ, jaką jest PAP, powstaje bowiem
w Ğcisáym związku z zasadą opáacalnoĞci oraz
dąĪeniem do pozyskania jak najwiĊkszej liczby odbiorców. Oznacza to jednak, Īe doszáo do
powstania nowej formuáy agencji informacyjnej
usiáującej pogodziü zarówno „rzucanie wyzwania”, jak i „zabawianie audytorium”11.
Omawiając kondycjĊ PAP w dobie kultury cyfrowej i Web 2.0 naleĪy zaznaczyü, Īe
omawiana instytucja wyszáa zwyciĊsko z konfrontacji z mediami spoáecznoĞciowymi, wykorzystując Facebooka i Twittera oraz kanaá
multimedialny YouTube jako nowy sposób
rozpowszechniania serwisów agencyjnych12.
Do niedawna za najwiĊksze zagroĪenie dla PAP
uznawano social media oraz zjawisko piractwa
informacyjnego13. Na początku 2016 r. pojawiáy
siĊ kolejne obawy dotyczące problemu niezaleĪnoĞci agencji, o czym bĊdzie mowa w dalszej
czĊĞci tekstu.
Drugą pod wzglĊdem znaczenia agencją
ogólnoinformacyjną w Polsce jest Informacyjna Agencja Radiowa, uznawana za najwiĊkszą
elektroniczną agencjĊ informacyjną na polskim
rynku mediów. IAR rozpoczynaáa dziaáalnoĞü
w 1992 r. jako jednostka organizacyjna Polskiego Radia SA. Początkowo funkcjonowaáa
jako Zespóá „Newsroom”, a nastĊpnie w latach
1993–1994 jako Naczelna Redakcja Informacji,

Polska Agencja Prasowa zostaáa zaáoĪona w dniu 10 marca 1944 r. w Moskwie jako agencja prasowa „Polpress”.
Jej zaáoĪycielami byli dziaáacze Związku Patriotów Polskich. W okresie PRL jako oÞcjalna agencja rządowa
odgrywaáa kluczową rolĊ w obiegu i reglamentacji informacji. Polska Agencja TelegraÞczna (PAT) w latach
1939–1991 dziaáaáa na emigracji, reprezentując stanowisko Rządu RP na UchodĨstwie. Do symbolicznego poáączenia obu instytucji doszáo w 1991 r. w Warszawie z inicjatywy Ferdynanda Pasiecznika, ostatniego redaktora
naczelnego PAT na obczyĨnie. Por. R. Piasecka-Strzelec, Od Polskiej Agencji TelegraÞcznej do agencji elektronicznych…, dz. cyt., s. 60–61.
8
A. Stuart, Kultura…, dz. cyt., s. 215; Szerzej na ten temat zob. R. Piasecka-Strzelec, Medialny obraz rzeczywistoĞci…, dz. cyt., s. 243–256.
9
OfertĊ PAP w zakresie nauki, zob. R. Piasecka-Strzelec, Wiedza naukowa i Ğwiat nauki w serwisach i portalach Polskiej Agencji Prasowej (w druku).
10
R. Piasecka-Strzelec, Medialny obraz rzeczywistoĞci…, dz. cyt., s. 250.
11
TamĪe, s. 254; A. Stuart, Kultura…, dz. cyt., s. 204.
12
L. Gorman, D. McLean, Media i spoáeczeĔstwo…, dz. cyt., s. 278–280.
13
R. Piasecka-Strzelec, Pierwsze Ĩródáa informacji…, dz. cyt., s. 553.
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uruchamiając Radio-Info, pierwsze w Polsce radio informacyjne non stop na Īywo, bez muzyki. Status agencji otrzymaáa w 1994 r. na mocy
decyzji Zarządu Polskiego Radia SA. Z jej serwisów informacyjnych, oprócz podstawowego odbiorcy jakim jest sieü radia publicznego
w Polsce, korzysta równieĪ telewizja, prasa,
rozgáoĞnie niekomercyjne i portale internetowe oraz media polonijne. Gáównym produktem
tej agencji jest serwis internetowy zawierający
materiaáy tekstowe i dĨwiĊkowe, áącznie 450
informacji na dobĊ, w tym 200 w wersji audio14. Portal informacyjny IAR udostĊpnia równieĪ bogatą galeriĊ zdjĊü oraz materiaáy wideo.
W grudniu 2010 IAR uruchomiáa wáasną antenĊ, czyli internetowe Polskie Radio 2415.
Serwisy IAR obejmują wszystkie istotne
wydarzenia polityczne, gospodarcze, spoáeczne
oraz sportowe w kraju i za granicą. DuĪą rolĊ
peánią przy tym informacje popularne o charakterze ciekawostkowym, co jest szczególnie
widoczne w kategorii nauka.
Informacyjna Agencja Radiowa stara siĊ
skutecznie walczyü z wizerunkiem „agencji bez
marki”, która nie stanowi powaĪniejszej konkurencji dla PAP16. SytuacjĊ znacząco komplikuje
jednak fakt, Īe w styczniu 2011 r. IAR przestaáa
byü monopolistą na polskim rynku agencyjnym
w formacie audio, w związku z uruchomieniem
przez komercyjną AgencjĊ TVN serwisów radiowych17.
Wspomniana instytucja, której peána nazwa brzmi TVN News & Service Agencies,
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powstaáa w 2009 r. jako agencja telewizyjna.
W odróĪnieniu od pozostaáych agencji ogólnoinformacyjnych specjalizuje siĊ w produkcji krótkich form wideo, m.in. materiaáów
newsowych, reportaĪy i „wirali”. Dostarcza
newsowe i archiwalne materiaáy wideo do serwisów internetowych oraz na platformy nowych mediów, a takĪe Ğwiadczy telewizyjne
usáugi produkcyjne i broadcastingowe. Klipy
wideo i audio oraz zdjĊcia z najwaĪniejszych
wydarzeĔ Polsce i na Ğwiecie są publikowane na bieĪąco w serwisie internetowym www.
agency.tvn.pl18. DziĊki umowie podpisanej
z Agencją Gazeta (agencja fotograÞczna powstaáa w 1994 r. z inicjatywy dziaáu Foto
„Gazety Wyborczej”) Agencja TVN tworzy
unikalny pakiet produktów tematycznych dla
mediów záoĪony z materiaáów fotograÞcznych
i audiowizualnych19.
Omawiana instytucja wykazuje równieĪ
duĪą aktywnoĞü na rynku zagranicznym,
wspóápracując z globalnymi agencjami informacyjnymi, m.in. Associated Press (AP), najwiĊkszymi stacjami telewizyjnymi na Ğwiecie
oraz ze stowarzyszeniem prywatnych nadawców ENEX. Na mocy umowy podpisanej
w 2009 r. Agencja TVN dostarcza newsowe
materiaáy wideo z Polski do dalszej dystrybucji wĞród klientów AP na caáym Ğwiecie20.
W 2011 r. agencja zostaáa wyáącznym dystrybutorem informacji wideo CNN Newsource na polskim rynku mediów21. Wspóápraca
z CNN Newsource w sprawie redystrybucji

14
http://www.polskieradio.pl/5,WiadomoĞci [dostĊp: 10.04.2016]; http://www.polskieradio.pl/78,IAR/960,
Serwis [dostĊp: 10.04.2016].
15
http://www.polskieradio.pl/5,WiadomoĞci [dostĊp: 10.04.2016].
16
R. Piasecka-Strzelec, Kierunki rozwoju…, dz. cyt., s. 67.
17
http://www.iti.pl/index.php/other/media/tvnagency [dostĊp: 2.04.2016].
18
TamĪe.
19
http://www.media2.pl/tag/agencja-tvn [dostĊp: 2.04.2016].
20
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-nabakowski-dyrektor-tvn-news-services-agency# [dostĊp:
30.03. 2016]. W cytowanym artykule omawiana agencja zostaáa trafnie okreĞlona jako „prekursor w formacie
wideo” na polskim rynku usáug agencyjnych.
21
http://www.iti.pl/index.php/other/media/tvnagency [dostĊp: 2.04.2016].
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materiaáów z tego Ĩródáa zostaáa zakoĔczona
pod koniec 2015 r. Jako czáonek European
News Exchange (ENEX) dostarcza materiaáy
do kilkudziesiĊciu stacji telewizyjnych, które są czáonkami tego stowarzyszenia. Posiada
równieĪ wyáącznoĞü na dostarczanie polskich
treĞci wideo dla Aboriginal Peoples Television
Network (APTN)22. Dynamiczny rozwój oraz
spektakularne osiągniĊcia Agencji TVN mają
Ğcisáy związek z typową dla kultury cyfrowej
wizualizacją treĞci, które tworzą nową jakoĞü
w zakresie usáug agencyjnych. W 2011 r. agencja uruchomiáa pierwszą w Polsce internetową
platformĊ z informacyjnymi klipami wideo,
audio i zdjĊciami o nazwie x-news.pl. Znaczenie platformy trafnie okreĞliá ówczesny dyrektor Agencji TVN Tomasz Nabakowski, który
stwierdziá, Īe „Tekst i zdjĊcia to za maáo. Podstawowym Ĩródáem informacji dla odbiorców
staáo siĊ wideo. Dzisiaj news nie istnieje bez
wideo. ĩywy obraz pokazuje emocje, przekazuje wiĊcej prawdy o wydarzeniach. […] Kto
ma wideo, ten ma przewagĊ nad konkurencją.
X-news.pl pomogą tĊ przewagĊ budowaü”23.
W nastĊpnej kolejnoĞci powstaáy: w 2012 r.
platforma x-link jako nowe narzĊdzie do publikacji wideo w internecie oraz serwis okre-

22
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Ğlany jako baza X-Bank Gallery (od 1 stycznia
2016 r.), w którym znalazáy siĊ klipy o charakterze ilustracyjnym, z prawem do wykorzystania w produkcjach telewizyjnych i internecie24.
Platforma x-news.pl jest stale rozbudowywana. W 2012 r. pojawiá siĊ nowy serwis „Show
Biznes” wykorzystujący m.in. serwis Hollywood Express tworzony przez CNN. W 2013
w ofercie serwisu x-news pojawiáy siĊ klipy
internautów dostarczane przez irlandzką agencjĊ Storyfull, która pozyskuje treĞci z portali
spoáecznoĞciowych oraz od reporterów – autorów z caáego Ğwiata. Rok póĨniej Agencja
TVN podpisaáa umowĊ z Life Tube – siecią
amatorskich portali YouTube. W drugiej poáowie 2014 w serwisie x-news pojawiáy siĊ ponadto materiaáy wideo Bloomberga oraz wywiady i relacje wideo produkowane przez PAP
(z dziedziny polityki, rozrywki oraz lifestyle’u).
Dodatkowo w kwietniu 2014 Agencja TVN
uruchomiáa Centrum Medialne zajmujące siĊ
organizacją konferencji i spotkaĔ z dziennikarzami25.
Gáównymi klientami Agencji TVN są
obecnie portale internetowe oraz stacje
radiowe26. W kwietniu 2015 r. nastąpiáa zmiana
na stanowisku dyrektora omawianej agencji –

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-nabakowski-dyrektor-tvn-news-services-agency# [dostĊp:
30.03. 2016].
23
TamĪe. Przeglądanie materiaáów jest bezpáatne, wymagane jest jedynie zaáoĪenie indywidualnego konta. Do
pobierania i ewentualnej publikacji materiaáów konieczne jest podpisanie umowy.
24
W 2012 r. na mocy zawartej umowy w serwisie x-link znalazáy siĊ zdjĊcia z serwisu fotograÞcznego Agencji
Gazeta, zob. http://www.iti.pl/index.php/other/media/tvnagency [dostĊp: 2.04.2016]; http://www.wirtualnemedia.
pl/ artykul/agencja-tvn-uruchomila-baze-x-bank-gallery [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.agency.tvn.pl/aboutus/
dla-mediow,2,1,X-Bank+Gallery+-+nowy+produkt+Agencji+TVN,12727.html [dostĊp: 30.03.2016]; http://
www.agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla-mediow,2,2,X link%3A+nowe+narzĊdzie+do+publikacji+wideo+w+Internecie,4507.html [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla-mediow,1,2,3,Agencja+Gazeta+i+
Agencja+TVN+rozpoczynają+wspóápracĊ,4269.html [dostĊp: 30.03.2016].
25
Por. http://www.wirtualnemedia.pl/tags/Agencja%20TVN [dostĊp: 15.04.2016]; http://www.agency.tvn.
pl/pl/aboutus/dla-mediow,2,2,Kontent+o6+twórców+z+YouTube+w+serwisie+x+news%21; 9532.html [dostĊp:
2.04.2016]; http://www.agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla-mediow,2,1,TVN+1+Bloomberg+Content+Serwice+nawiązaáy+wspóápracĊ+Polsce,9521. html [dostĊp: 2.04.2016]; http://agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla-mediow,2,1, NowoĞü+w+x-news%3A-materiaáy+wideo+z+caáego+Ğwiata+tworzone+internautów,9526.html [dostĊp: 2.04. 2016];
http://www.agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla mediow,2,3,x-news+%7C+show+biznes,690.html [dostĊp: 2.04. 2016].
26
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tomasz-nabakowski-dyrektor-tvn-news-services-agency# [dostĊp:
30.03. 2016].
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Tomasza Nabakowskiego – który po 13 latach
rozstaá siĊ ze stacją TVN – zastąpiáa Anna
KĊsicka27.
Odpowiednikiem Agencji TVN w telewizji
publicznej jest Telewizyjna Agencja Informacyjna (TAI) – wewnĊtrzna agencja TVP, która
przeszáa skomplikowany proces przeksztaáceĔ
organizacyjnych28. W obecnej postaci istnieje
od lipca 2013 r. (w latach 2006–2011 wystĊpowaáa pod nazwą Agencja Informacyjna TVP).
Wedáug dziennika „Rzeczpospolita” TAI zmieni wkrótce nazwĊ na AgencjĊ Informacji29. TAI,
w odróĪnieniu od Agencji TVN, nie ma klientów zewnĊtrznych. Jej zadaniem jest produkcja
programów informacyjnych emitowanych na
antenach TVP, ze szczególnym uwzglĊdnieniem TVP Info. O silnym uzaleĪnieniu TAI od
struktur rządowych Ğwiadczą burzliwe zmiany
kadrowe przeprowadzone w tej instytucji w latach 2015–2016.
DziaáalnoĞü Agencji TVN oraz TAI uzupeánia multimedialna agencja informacyjna o charakterze portalu internetowego wystĊpująca
pod nazwą Telewizyjnej Internetowej Agencji
Informacyjnej (newsrm.tv). Wszystkie materiaáy są udostĊpniane mediom bezpáatnie, po zarejestrowaniu30. DziaáalnoĞü agencji pozostaje
w Ğcisáym związku z PR, gdyĪ bardzo czĊsto
w charakterze ekspertów wystĊpują przedstawiciele Þrm z róĪnych branĪ.
W skáad drugiej grupy wchodzą m.in.:
Ɣ agencje wyznaniowe (Katolicka Agencja
Informacyjna, Ekumeniczna Agencja Prasowa);
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Ɣ agencje ekonomiczno-Þnansowe (m.in. zaáoĪona w 1989 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna, od 2009 r. – jako Grupa Marketingowa TAI);
Ɣ agencje informacyjno-fotograÞczne (nastawione na obsáugĊ wybranych segmentów
rynku prasowego oraz portali internetowych
m.in. agencja Newseria Lifestyle);
Ɣ agencje fotograÞczne (m.in. Agencja Gazeta);
Ɣ agencje informacyjno-reklamowe (m.in.
Media NetPR);
Ɣ agencje monitoringu mediów (m.in. Wielkopolska Agencja Informacyjna Press-Service, od 2004 r. pod nazwą Press-Service
Monitoring Mediów);
Ɣ agencje wyspecjalizowane w usáugach infobrokerskich.
OdrĊbną kategoriĊ tworzą biura Ğwiatowych
agencji informacyjnych Thomson Reuters, Associated Press i Agence France Presse.
Swoisty produkt „czasu celebrytów” stanowią z reguáy niewielkie, prywatne agencje
informacyjno-fotograÞczne zorientowane na
cieszącą siĊ niesáabnącym zainteresowaniem tematykĊ lifestylową. Pionierami w tej dziedzinie
byáy, dziaáające z powodzeniem od ponad 20 lat,
agencje Microway Media (obecnie pod nazwą
Agencja Prasowa i FotograÞczna MWMedia),
AKPA Polska Press oraz ValPress, które znalazáy licznych naĞladowców31. Klasyczny przykáad
wspóáczesnej agencji nastawionej na przekazywanie informacji lekkich w formie i treĞci stanowi multimedialna Agencja Informacyjna New-

http://agency.tvn.pl/pl/aboutus/dla mediow,2,1,Anna+KĊsicka+przechodzi+TVN+Media.+Tomasz+Nabakowski+Īegna+siĊ-z-TVN,11462. html [dostĊp: 2.04.2016].
28
W 2011 r. powstaá zespóá záoĪony z przedstawicieli TVP i Polskiego Radia, który zajmowaá siĊ zamiarem
stworzenia „duĪej narodowej agencji prasowej”. Pomysá nie wyszedá jednak poza fazĊ projektu. Zob. http://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/anna-bogusz-polski-rynek-mediowy-rozwija-siĊ-a-nie-kurczy [dostĊp: 30.03.2016].
29
http://www.fakty.interia.pl/prasa/news-rz-kto-pokieruje-telewizyjna-agencja-informacyjna,nId,1949757
[dostĊp: 4.04.2016].
30
http://www.newsrm.tv/o-nas/ [dostĊp: 10.04.2016].
31
Zob. R. Piasecka-Strzelec, Kierunki rozwoju…, dz. cyt., s. 69–70.
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seria Lifestyle, która pojawiáa siĊ na rynku pod
koniec 2011 r.32 PróbĊ poáączenia takich zjawisk,
jak infotainment oraz politainment (forma realizowania siĊ polityki jako rozrywki w spoáeczeĔstwie medialnym; czĊĞü szerszego zjawiska infotainment w odniesieniu do polityki) podjĊáa Krajowa Agencja Prasowa i FotograÞczna (KAPiF)
oferująca zdjĊcia, wywiady, reportaĪe i felietony
dotyczące zarówno gwiazd Þlmu i estrady, jak
równieĪ czoáowych polityków33. WĞród agencji
wyspecjalizowanych w okreĞlonych kategoriach
informacji nowe zjawisko, a zarazem specyÞczny
przykáad koncentracji mediów, stanowi Agencja
Informacyjna Polska Press (AIP) utworzona na
początku 2015 na wewnĊtrzne potrzeby mediów
Grupy Polska Press. Jest to zarazem jedna z form
strukturalnego opanowywania przez zagraniczny
podmiot waĪnych segmentów nie tylko rynku, ale
przestrzeni medialnej w Polsce. AIP specjalizuje
siĊ bowiem w informacji regionalnej uzupeánianej w warszawskiej centrali o newsy ogólnopolskie i zagraniczne. Serwis tej agencji dziaáa na
stronie www.aip24.pl. Z chwilą powoáania AIP
media Grupy Polska Press przestaáy korzystaü
z serwisu PAP34. FunkcjĊ redaktora naczelnego
nowej agencji objąá Wojciech Rogacin, dotych-
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czasowy zastĊpca redaktora naczelnego dziennika „Polska Metropolia Warszawska”35.
AIP oferuje materiaáy prasowe, fotograÞczne i wideo z regionów, w których ukazują siĊ
tytuáy Polska Press – polskiej grupy wydawniczej wchodzącej w skáad miĊdzynarodowego
koncernu Verlagsgruppe Passau36. Przygotowuje równieĪ szeroki pakiet serwisów specjalnych: tematycznych i branĪowych oraz innych
tworzonych na zamówienie 37.
Agencja publikuje codziennie blisko 300
informacji ze wszystkich regionów kraju, w kilkunastu róĪnych kategoriach. Tworzy i oferuje
dziennie blisko póá tysiąca nowych zdjĊü oraz
kilkadziesiąt materiaáów wideo, z których korzystają m.in. polskie stacje telewizyjne38.
Do nowych zjawisk na polskim rynku mediów naleĪy zaliczyü równieĪ wewnĊtrzną agencjĊ Spóáki Fratria – wydawcy m.in. tygodnika
opinii „wSieci”, która rozpoczĊáa dziaáalnoĞü
pod koniec listopada 2014 r. i jak dotychczas
funkcjonuje bez konkretnej nazwy. W początkowej fazie agencja miaáa postaü wewnĊtrznej
bazy zdjĊü, którą w przyszáoĞci zamierza siĊ
przeksztaáciü w peánowymiarową agencjĊ informacyjną z fotograÞami i tekstami39.

Agencja Newseria prowadzi trzy wyspecjalizowane serwisy: Newseria Biznes, Newseria Inwestor oraz
Newseria Lifestyle zawierający newsy ze Ğwiata show-biznesu, a takĪe dotyczące mody, zdrowia i urody. Agencja
oferuje mediom darmowe informacje, za których realizacjĊ páacą Þrmy. Zob. http://www.lifestyle.newseria.pl
[dostĊp: 30.03.2016]; http:///www.press.pl/newsy/Internet/pokaz27667, Newseria-oferuje-mediom-informacjeza-których-realizuje-páaca-Þrmy [dostĊp: 30.03.2016].
33
http://www.kapif.pl [dostĊp: 30.03.2016]; S. Michalczyk, Demokracja medialna ..., dz. cyt., s. 215.
34
http://www.press.pl/newsy/prasa/polska/pokaz/47587, Polskapresse-z-wlasna-agencja-informacyjna [dostĊp: 2.03.2016]. W czerwcu 2009 r. PAP wytyczyáa proces PolskaPresse za bezprawne wykorzystywanie swoich wiadomoĞci. W komentarzach prasowych padáy m.in. sáowa „nowa twarz piractwa”, „podkradanie depesz”.
GáoĞny spór sądowy zakoĔczyá siĊ w marcu 2010 r. zawarciem ugody oraz odmówieniem zasad wspóápracy. Por.
http://www.prawo.ragla.pl/node/8559 [dostĊp: 4.04.2016]; http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pap-i-polskapresse-zawarly-ugode-raz-odnowily-wspolprace [dostĊp: 4.04.2016].
35
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/grupa-polskapresse-uruchomila-wlasna-agencja-informacyjna [dostĊp: 30.03.2016].
36
Grupa Polska Press powstaáa w wyniku poáączenia spóáek PolskaPresse i Media Regionalne. Fuzja zakoĔczyáa trwający od 2013 r. proces konsolidacji obu spóáek.
37
http://www.aip24.pl/# [dostĊp: 30.03.2016].
38
TamĪe.
39
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawca-w-sieci-rzuca-wyzwanie-tvn-uruchomi-agencje-ze-zdjeciami-i-tekstami [dostĊp: 30.03.2016].
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Agencje informacyjne wobec maáej
nowelizacji ustawy medialnej oraz
ustawy o mediach narodowych
W tej czĊĞci zostaną przedstawione zarówno
istotne dla caáego systemu medialnego zmiany w agencjach publicznych – Informacyjnej
Agencji Radiowej oraz Telewizyjnej Agencji
Informacyjnej – wprowadzone w pierwszym
kwartale 2016 r. w nastĊpstwie wejĞcia w Īycie maáej ustawy medialnej i zaáoĪenia projektu
ustawy o mediach narodowych, bezpoĞrednio
odnoszące siĊ do Polskiej Agencji Prasowej.
PrzyjĊta przez Senat pod koniec grudnia 2015
maáa ustawa medialna spowodowaáa lawinĊ
zmian kadrowych w mediach publicznych, które
nie ominĊáy równieĪ TAI oraz IAR. Pierwszego
stycznia 2016 r. podali siĊ do dymisji szefowie
najwaĪniejszych anten TVP: Piotr Radziszewski
(TVP1), Jerzy KapuĞciĔski (TVP2), Katarzyna
Janowska (TVP Kultura) i Tomasz Sygut (TAI)40.
TydzieĔ póĨniej nowy zarząd TVP powoáaá na
stanowisko dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Mariusza Pilisa, twórcĊ kanaáu TVP
Info utworzonego w 2007 r. w miejsce TVP3 oraz
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autora Þlmów dokumentalnych o Kaukazie, Rosji, Azji ĝrodkowej i Bliskim Wschodzie. Szefem
stacji TVP Info zostaá Grzegorz Adamczyk, dotychczas związany z Polsatem41.
Nowy zarząd Polskiego Radia w styczniu
2016 r. odwoáaá takĪe dotychczasowego dyrektora Informacji Agencji Radiowej Mariusza Borkowskiego, który pozostawaá na tym stanowisku
od listopada 2011 r. Na krótko peánienie obowiązków dyrektora powierzono sekretarzowi redakcji
Agnieszce Leo-Sielickiej, po czym nowym szefem IAR zostaá Tomasz Kowalczewski42.
Zmiany dotyczyáy równieĪ kwestii zasad
funkcjonowania profesjonalnych mediów informacyjnych: gatekeepingu, czyli selekcji informacji oraz teorii porządku dziennego, czego dowodzi szeroko komentowany w mediach incydent
zwany „buntem wydawców”, który miaá miejsce
12 marca 2016 w TVP Info43. OÞcjalne oĞwiadczenia w sprawie zaistniaáego konßiktu wydaáa
zarówno TAI, jak i zwolnieni dziennikarze TVP
Info44. Wielu przedstawicieli Ğrodowiska dziennikarskiego krytycznie oceniáo „zwolnienie trzech
wydawczyĔ TVP Info za to, Īe kierując siĊ

http://www.polska.newsweek.pl/do-dymisji-podali-siĊ-dyrektorzy-tvp1-i-dwojki,artykuly, 376504;html
[dostĊp: 5.01.2016]; https://www.wprost.pl/528663/Unijny-komisarz-zaniepokojony-ustawa-medialna-Polscegrozi-nadzor-Brukseli [dostĊp: 9.05.2016]; A. Kublik, Rząd bierze media publiczne „Gazeta Wyborcza” 2016,
nr 1 (8638), s. 2–3; B. Chrabota, Publiczne media czeka trzĊsienie ziemi, „Rzeczpospolita” 2016, nr 4 (10337),
s. A2; M. PieĔkowski, Media narodowe wedáug PiS, „Rzeczpospolita” 2016, nr 4 (10337), s. A4.
41
Pod koniec grudnia 2015 r. media spekulowaáy, Īe nowym dyrektorem TAI zostanie Marzena Paczuska,
która obecnie kieruje „WiadomoĞciami”. Zob. http://www.info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/marzena-paczuskaszefowa-programow-informacyjnych-w-tvp-marek-pyza-w-tvp-info.html [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.fakty.interia.pl/prasa/news-rz-kto-pokieruje-telewizyjna-agencja-informacyjna,nId,1949757 [dostĊp: 30.03.2016];
http://www.wiadomosci.dziennik.pl/media/artykuáy/ [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.wirtualnemedia.pl/tags/
Telewizyja%20Agencja%20Informacyjna [dostĊp: 30.03.2016]; A. Kublik, Twarze publicznych anten, „Gazeta
Wyborcza” 2016, nr 6 (8643), s. 3; Zmiany w radiu i telewizji, „Rzeczpospolita” 2016, nr 7 (10340), s. A5.
42
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polskie-radio-dyrektorzy-trojki-i-iar-zrezygnowali-odwolano-dyrektorow-pr-dla-zagranicy-i-agencji-promocji [dostĊp: 15.03.2016].
43
Teoria porządku dziennego związana z obiektywizmem medialnym (agenda-setting theory) zakáada, Īe
media selekcjonują wydarzenia, ustalając kierunek i waĪnoĞü ich ukazywania opinii publicznej, jednoczeĞnie
wskazując jej, które informacje są kluczowe i waĪne dla spoáeczeĔstwa w danym przekazie dnia, a które nie. Zob.
S. Michalczyk, SpoáeczeĔstwo medialne…, s. 402; R. Kim, R. GĊbura, Dobra zmiana w TVP. ReĪimowe WiadomoĞci, „Newsweek” 2016, nr 21, s. 12–16.
44
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/16548541,wyrzuceni-z-tvp-info-dziennikarze-napisali-poruszajacy-list-o-tym-jak-zostali-zwolnieni,read [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.niezalezna.pl/77658-bunt-w-tvp-jeststanowisko-telewizyjnej-agencji-informacyjnej [dostĊp:15.03.2016]; http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szef-tai
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etyką dziennikarską nie wykonaáy poleceĔ dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej”45.
Zdaniem komentujących „ten ruch Ğwiadczy
o tym, Īe w pionie informacyjnym TVP pozostaną tylko osoby gotowe wykonywaü polityczne zlecenia przeáoĪonych”46. Mariusz Pilis, szef
TAI, odrzuciá oskarĪenie o próbĊ cenzurowania
swoich pracowników, a stanowisko dziennikarek
okreĞliá mianem „próby wymuszenia”47.
W szerszej perspektywie precedens w TVP
Info dotyczy kwestii relacji miĊdzy Ğwiatem
polityki a mediami publicznymi oraz zjawiska
politycznego odchylenia (political bias)48.
Wiele kontrowersji wzbudziá równieĪ upubliczniony w styczniu 2016 r. projekt ustawy
o mediach narodowych, który postawiá pod
znakiem zapytania niezaleĪnoĞü PAP jako dostawcy bezstronnych i wiarygodnych informacji
dla mediów w Polsce i za granicą.
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Projekt omawianej ustawy, która 20 kwietnia
2016 r. traÞáa do Sejmu, objąá 20 podmiotów,
w tym PAP, TVP, Polskie Radio oraz 17 rozgáoĞni regionalnych. Zgodnie z jego zaáoĪeniami terminem „media narodowe” objĊto Polską AgencjĊ
Prasową oraz „instytucje narodowej radiofonii
i telewizji”. Zakáadano, Īe media narodowe przestaną funkcjonowaü jako spóáki Skarbu PaĔstwa,
stając siĊ od 1 lipca 2016 r. „paĔstwowymi osobami prawnymi” i instytucjami kultury49.
Przeciwko zmianom przewidzianym w projekcie ustawy o mediach narodowych stanowczo zaprotestowaáo Europejskie Stowarzyszenie
Agencji Informacyjnych (ESAI), które w oĞwiadczeniu z 14 stycznia 2016 r. wyraziáo sprzeciw wobec „nowych represyjnych regulacji medialnych
wprowadzonych przez polski rząd, które mają
zmieniü status prawny Polskiej Agencji Prasowej,
i tym samym ograniczą jej niezaleĪnoĞü”50.

-nie-chcial-w-tvp-info-relacji-z-marszu-kod-sprzeciw-wydawczyn-i-reporterow [dostĊp: 16.03.2016]; http://www.
sdp.pl/informacje/12580,TVP-info-kolejne-zwolnienia,14585700 [dostĊp: 15.03.2016]; http://www.wiadomosci.
wp.pl/query,telewizyjna%20agencja%20informacyjna,szukaj.html?ticaid=116ab3 [dostĊp:15.03.2016].
45
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dziennikarze-oburzeni-zwolnieniem-wydawczyn-tvp-info-swinstwow-interesie-politycznym [dostĊp: 16.03.2016]; http://www.wirtualnemedia.pl/tags/Telewizyjna%20Agencja%20
Informacyjna [dostĊp: 18.03.2016].
46
http://www.polskaprasa.pl/2027361-Dziennikarze-oburzeni-zwolnieniem-wydawczyn-TVP-Info-/Swinstwo-w-interesie-politycznym.html [dostĊp: 2.04.2016].
47
http://wpolityce.pl/media/285241-tylko-u-nas-dyrektor-tai-mariusz-pilis-o-kulisach-awantury-w-tvp-info-probowano-wymusic-pokazywanie-wylacznie-kod-non-stop-od-rana-do-nocy [dostĊp: 15.04.2016]; http://www.wiadomoĞci.onet.pl/kraj/Mariusz-pilis-proba-cenzury-w-tvp-info-calkowita-bzdura/pbx50m [dostĊp: 15.04.2016]; http://www.
wyborcza.pl/1,75398,19759781,szef-tvp-info-przeprasza-za-proby-ocenzurowania-kod.html [dostĊp: 8.05.2016].
48
Por. S. Michalczyk, SpoáeczeĔstwo medialne…, dz. cyt., s. 269–270; tenĪe, Komunikowanie polityczne…,
dz. cyt., s. 153–154. To zjawisko pozostaje w Ğcisáym związku z postulatem unikania znieksztaáceĔ informacji
przez eliminacjĊ „efektu wykrzywienia”, czyli braku zgodnoĞci miĊdzy rzeczywistoĞcią a rzeczywistoĞcią medialną oraz eliminacjĊ synchronizacji wiadomoĞci i opinii, tzn. eliminacji nieĞwiadomego lub Ğwiadomego znieksztaácenia wiadomoĞci w procesie jej wyboru, umieszczania i prezentacji, co moĪe wynikaü (z politycznej) linii
redakcji. Por. S. Michalczyk, Demokracja medialna…, dz. cyt., s. 114.
49
http://wiadomoĞci.dziennik.pl/media/artykuly/509793,ustawa-o-mediach-narodowych-zwolnienia-i-misjetvp.html [dostĊp: 15.04.2016]; http://www.di.com.pl/media-narodowe-totalna-czystka-podporzadkowanie/-wladzy-i-wartosci-chrzescijanskie-5410+ [dostĊp: 15.04.2016]; http://www.wyborcza.pl/1,75398,19428690, wielkaczystka-w-mediach-publicznych-jest-projekt-ustawy-o.html [dostĊp: 15.04.2016]. ZmianĊ statusu agencji rozwaĪano juĪ kilka lat wczeĞniej. W 2010 r. Ministerstwo Skarbu PaĔstwa projektowaáo prywatyzacjĊ PAP „m.in. po to,
by zmniejszyü obciąĪenia budĪetowe”. Do prywatyzacji miaáo dojĞü na przeáomie 2011 i 2012, po wczeĞniejszej
zmianie ustawy o PAP (obowiązującej od lipca 1997 r.). Zob. http://www.wyborcza.pl/1,75477,19474379,europejskie-stowarzyszenie-agencji-informacyjnych-protestuje.html [dostĊp: 15.02.2016]; http://www.biznes.newsweek.
pl/polska-agencja-prasowa-na-sprzedaĪ-rozwaza-prywatyzacji,65103,1,1.html [dostĊp: 9.05.2016].
50
http://www.wyborcza.pl/1,75399,19474379,europejskie-stowarzyszenie-agencji-informacyjnych-protestuje.html [dostĊp: 15.02.2016].
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Na etapie komisji sejmowej postanowiono
wyáączyü PAP z pakietu medialnego i opracowaü nową ustawĊ o PAP. Wkrótce jednak zapadáa decyzja o przywróceniu do projektu duĪej
ustawy medialnej zapisów o PAP. Wedáug pomostowej ustawy medialnej, obowiązującej od
1 lipca 2016 r., PAP pozostaje na razie spóáką
skarbu paĔstwa.51.

ObecnoĞü rosyjskiej propagandy
na polskim rynku mediów
„Sputnik – News Agency and Radio”
Rynek agencji informacyjnych w Polsce staje
siĊ przedmiotem zainteresowania zagranicznych podmiotów medialnych. ĝwiadczy o tym
zarówno utworzenie Agencji Informacyjnej
Polska Press, jak i fakt obecnoĞci w polskiej
przestrzeni medialnej rosyjskiej agencji informacyjnej powoáanej do Īycia w listopadzie
2014 r. pod nazwą „Sputnik – News Agency
and Radio”52. Agencja, okreĞlana mianem „nowoczesnej tuby informacyjnej” Kremla, jest
czĊĞcią paĔstwowego koncernu „Rossija Siewodnia”53. „Sputnik” to zapowiadany od dawna
projekt multimedialny, który powstaá z poáączenia agencji informacyjnej RIA Novosti, radia
„Gáos Rosji”, a takĪe portalu internetowego –
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„Sputnik News” (utworzonego w grudniu 2013
na mocy dekretu Wáadimira Putina). Szefem
tego szczególnego medium, stworzonego do
prowadzenia wojny propagandowo-informacyjnej, zostaá Dmitrij Kisielow, znany dziennikarz
rosyjskiej telewizji, któremu ukraiĔski Majdan
przyznaá „Oskara” za káamstwa na temat wydarzeĔ w Kijowie54.
W styczniu 2015 r. agencja rozpoczĊáa
nadawanie propagandowych audycji radiowych w jĊzyku polskim. Rosyjskie radio,
stanowiące drugą platformĊ „Sputnika”,
nadawaáo codziennie o godz. 21.00 godzinne
audycje z Legionowa na falach polskiej rozgáoĞni „Hobby”, która udostĊpniaáa swoje czĊstotliwoĞci na mocy umowy obowiązującej do
koĔca 2016 r. Program, który pierwotnie miaá
dotyczyü problematyki spoáeczno-kulturalnej,
„od wybuchu konßiktu rosyjsko-ukraiĔskiego
prezentowaá propagandowe rosyjskie spojrzenie na wojnĊ na Ukrainie”55. Sprawą zajmowaáa siĊ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, początkowo nie dopatrując siĊ záamania przepisów
prawa, jednak od 17 listopada 2015 r. cofnĊáa
omawianej rozgáoĞni koncesje na nadawanie
programów radiowych56. RównoczeĞnie powstaáa specjalna strona internetowa „Sput-

Pomostowa ustawa medialna przewiduje m.in. utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoáywaü zarządy i Rady Nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Zob: http://wpolityce.pl/media/295877-duzej-ustawy-medialnej-na-razie-nie-bedzie-krzysztof-czabanski-zapowiada-ustawe-pomostowa [dostĊp:30.06.2016];
http://www.newsweek.pl/polska/pomostowa-ustawa-medialna-przyjeta-powstanie-radia-mediow-narodowych,artykuly,1.html [dostĊp: 30.06.2016].
52
O utworzeniu agencji poinformowano na stronie internetowej radia Gáos Rosji. Zob. http://www.pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/ [dostĊp: 30.03.2016].
53
Rossija Siewodnia to kontrolowana przez Kreml paĔstwowa agencja prasowa utworzona pod koniec 2013 r.
na mocy dekretu Putina. WcháonĊáa agencjĊ prasową RIA Novosti i radio Gáos Rosji. Zob. http://www.tvp.info/17611639/sputnik-wystartowal-kreml-juz-niedlugo-przemowi-po-polsku [dostĊp: 03.03.2016]; http://www.
tvn24.pl/wiadomoĞci-ze-swiata,2/dobrze-bĊdzie-uslyszec-glos-rosji/tuba-propagandowa-kremla-wejdzie-do-29krajow,482341.html [dostĊp: 30.03.2016].
54
http://www.tvp.info/17611639/sputnik-wystartowal-kreml-juz-niedlugo-przemowi-po-polsku [dostĊp:
03.03.2016].
55
http://www.wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosyjskie-radio-Sputnik-nadaje-na-falach-polskiej-radiostacji-zerwanie-umowy-grozi/cgtdf [dostĊp:15.04.2016]; http:/www.polska.newsweek.pl/polski-glos-moskwynewsweek-pl,artykuly,283119,1.html [dostĊp: 15.04.2016].
56
http://wyborcza.pl/1,75398,19212161,radio-hobby-stracilo-koncesje-nadawalo-prorosyjska-audycje [dostĊp: 30.06.2016].
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nik Polska” (pl.sputniknews.com), jako jedna
z czternastu wersji jĊzykowych miĊdzynarodowego serwisu informacyjnego „Sputnik”57.
Szefowie „Sputnika” zaplanowali uruchomienie
w 2015 roku 30 wersji jĊzykowych i dotarcie do
mieszkaĔców 150 miast w 34 krajach.
Cel zostaá zrealizowany, jednak pod koniec
marca 2016 agencja „Sputnik” poniosáa Þasko
na terenie Skandynawii, gdzie zakoĔczyáy swoją dziaáalnoĞü portale informacyjne „Sputnik
Szwecja”, „Sputnik Norwegia”, Sputnik Dania”
i „Sputnik Finlandia”58.
Portal „Sputnik Polska” udostĊpnia multimedialne treĞci w postaci aktualnych wiadomoĞci, opinii, wywiadów, fotoreportaĪy, karykatur,
infograÞk, audycji online, materiaáów wideo.
Jest prezentowany jako alternatywne Ĩródáo informacji skierowane ku zagranicznemu audytorium: »„Sputnik” przedstawia peániejszy obraz
Ğwiata i róĪnorodnoĞü opinii. „Sputnik” opowiada to, o czym inni milczą. Agencja zajmuje
unikalną niszĊ dostawcy alternatywnych wiadomoĞci oraz rozgáoĞni radiowych w jednym.
[…] „Sputnik” jest nową marką mediów […]
nowoczesnym Ğrodkiem masowego przekazu,
który róĪni siĊ od innych mass mediów przede
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wszystkim wyborem tematów, ich ujĊciem,
rozumieniem Ğwiata. […] Ekskluzywne treĞci
„Sputnika” zadedykowane są wielomilionowemu audytorium, zmĊczonemu propagandą jednobiegunowego Ğwiata i potrzebującemu alternatywnego punktu widzenia […]”59.
W ocenie ekspertów „Polska, obok Ukrainy
i republik baátyckich, jest jednym z gáównych
celów rosyjskiej propagandy. Ma to związek
z dziaáaniami politycznymi i militarnymi Moskwy”60. Funkcjonowanie „Sputnika” na polskim rynku mediów stanowi klasyczny przykáad propagandy politycznej jako „zamierzone
i systematyczne wywieranie wpáywu na myĞlenie, postĊpowanie i uczucia ludzi za poĞrednictwem kanaáów komunikacyjnych”61. Opiera siĊ
na mechanizmie kojarzenia licznych technik
perswazyjnych i propagandowych.
Portal, który zasáynąá okreĞleniem prezydenta Bronisáawa Komorowskiego mianem
kosmity, zamieszcza artykuáy publicystyczne,
których znaczną czĊĞü Þrmują polscy autorzy,
m.in. Piotr Gadzinowski, Jakub Korejba, Anna
Sokoáowska, Agnieszka Woák-àaniewska62.
NajwaĪniejsze ze stosowanych technik wywierania wpáywu na polskie spoáeczeĔstwo to:

http://www.polskieradio.pl/115/1996/Artykul/1385938,Propaganda-Rosji-w-Polsce-Putinowski-SputnikNews [dostĊp: 15.04.2016].
58
http://www.pl.sputniknews.com [dostĊp: 25.04.2016]; http://www.wyborcza.pl/1,76842,17463253,Kremlowski_Sputnik_nadaje_juĪ_po_polsku_Na_antenie.html [dostĊp: 25.04.2016]; http://www.kresy24.pl/79272/
kleska-rosyjskiej-propagandy-sputnik-ucieka-ze –skandynawii-kiedy-z-Polski [dostĊp: 25.04.2016].
59
http://www.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_10/Sputnik-nadawane-na-caly-swiat [dostĊp:
25.04.2016].
60
http://www.wiadomosci.wp.pl/kat,1356 title,Polska-jednym-z-glownych-celow-rosyjskiej-propagandyKreml-nie-szczedzi-na-nia-srodkow, wid,17665328,wid,wiadomoĞü [dostĊp: 25.04.2016]. Serwis portalu Sputnik Polska „tworzą mówiący po polsku Rosjanie i Polacy z rosyjskimi korzeniami”. PodkreĞla siĊ przy tym, Īe
„o ile propaganda w Russia Today jest zakamußowana, Sputnik gra w otwarte karty”. Zob. http://www.wyborcza.
pl/1,76842,17463253,Kremlowski_Sputnik_nadaje_juz_po_polsku_Na-antenie.html [dostĊp: 25.04.2016].
61
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne.., dz. cyt., s. 269.
62
CzĊĞü polskich autorów związanych z omawianym portalem to publicyĞci tygodnika „NIE” (m.in. Agnieszka Woák-àaniewska). UwagĊ zwraca nazwisko Jakuba Korejby, który uchodzi za dziennikarza zdecydowanie
prorosyjskiego. Wykaz artykuáów tego autora opublikowanych na áamach portalu Sputnik Polska jest dostĊpny
pod adresem http://www.pl.sputnikpolska.com/authors/jakub-korejba/. W 2014 r. Newsweek.pl i dwumiesiĊcznik
„Nowa Europa Wschodnia” zerwaáy wspóápracĊ z Korejbą, który zajmowaá siĊ propagandą w rosyjskich mediach,
m.in. w rosyjskiej agencji RIA Novosti (gáównym powodem byá tekst Dywersja przeciw Ukrainie. Polski Ğlad),
zob. http://www.wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Polski-dziennikarz-zajmuje-siĊ-propaganda-w-rosyjskich-mediach,wiad,16783032 wiadomosc.html?ticaid=116f03 [dostĊp: 25.04.2016].
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Ɣ operowanie generalizacjami;
Ɣ dopatrywanie siĊ ukrytych kontekstów prezentowanych wydarzeĔ mających na celu
m.in. potwierdziü tezĊ o rusofobii polskiego
spoáeczeĔstwa oraz dyskredytacjĊ wáadzy;
Ɣ tendencyjny dobór publikacji z prasy zagranicznej i prezentowanie ich jako poglądów
o charakterze reprezentatywnym;
Ɣ angaĪowanie lokalnych ekspertów, którzy
mają za zadanie uwiarygodniü propagandowy przekaz Kremla (jednym z pierwszych
ekspertów „Sputnika” w Polsce byá Jerzy
Urban);
Ɣ prowokacyjne tytuáy publikacji;
Ɣ posáugiwanie siĊ faktoidami.
W literaturze przedmiotu podkreĞla siĊ, Īe
ostatnia z wyĪej wymienionych technik moĪe
mieü znaczący wpáyw na przekonania i dziaáania ludzi, zwáaszcza Īe podejmuje siĊ niewiele
prób zweryÞkowania faktoidów63.
Omawiany oĞrodek propagandowy wykorzystuje teĪ „specyÞczne Ğrodki komunikacyjne”, tj. silne oddziaáywanie, czĊste powtarzanie,
operowanie stereotypami, mieszanie informacji
z opiniami, uproszczone oceny i poglądy, przekaz czĊsto zabarwiony emocjonalnie64.
Do walki z dziaáalnoĞcią rosyjskiej propagandy, która jest obecnie uĪywana przez Kreml
w wojnie informacyjnej przeciw Zachodowi,
wkrótce ma zostaü powoáana rosyjskojĊzyczna
agencja informacyjna Unii Europejskiej. Nowa
agencja bĊdzie tworzyü wáasne materiaáy wideo

63

i nagrania radiowe oraz prowadziü tekstowy
portal informacyjny65.
UwagĊ zwraca równieĪ zmiana nazwy oÞcjalnej rosyjskiej agencji informacyjnej. Od
paĨdziernika 2014 r. agencja ITAR-TASS powróciáa do radzieckiej nazwy TASS. Peána nazwa brzmi obecnie: Informacyjna Agencja Rosji
TASS, krótka – TASS, przy czym podkreĞla siĊ,
Īe ta ostatnia nie jest juĪ akronimem66. Zmiana
nazwy prorządowej agencji informacyjnej to
wyraĨny sygnaá ze strony Kremla sugerujący
nową jakoĞü w informacji agencyjnej.

ZakoĔczenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy moĪna
stwierdziü, Īe:
Ɣ wspóáczesny rynek rodzimych agencji informacyjnych nieustannie ewoluuje, znajdując
siĊ obecnie w fazie dynamicznego rozwoju
związanego z procesem integracji trybów
nawigacji;
Ɣ agencje informacyjne to instytucje gotowe
na nowe wyzwania rynku, o czym Ğwiadczy
m.in. zmiana formuáy PAP usiáującej pogodziü informacje powaĪne z rozrywkowymi;
Ɣ otwartą kwestią pozostaje zarówno status
PAP po wprowadzeniu duĪej ustawy medialnej, jak i dalsza obecnoĞü rosyjskiej propagandy na polskim rynku mediów;
Ɣ nową jakoĞü stwarza zainteresowanie zagranicznych podmiotów medialnych rynkiem
agencji informacyjnych w Polsce.

Anthony Pratkanis i Elljot Aronson deÞniują faktoid „jako stwierdzenie faktu, które nie jest poparte materiaáami dowodowymi, zwykle dlatego, Īe fakt ten jest nieprawdziwy, albo dlatego, Īe materiaáu dowodowego na
poparcie tego stwierdzenia nie moĪna uzyskaü”. Zob. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek …, dz. cyt., s. 92–93.
64
S. Michalczyk, Komunikowanie polityczne…, dz. cyt., s. 270.
65
Tworzenie agencji, której formuáa bĊdzie wzorowana na BBC, powierzono Polsce i Holandii. Zob. http://
www.niezalezna.pl/69211-polska-holandia-stwarza-agencje-informacyjna-do-walki-z-rosyjska-propaganda [dostĊp: 10.03.2016].
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htpp://wyborcza.pl/1,91446,16737125,Rosyjska-agencja-informacyjna-od-1-pazdziernika-wraca.html [dostĊp: 30.03.2016]; http://www.wpolityce.pl/swiat/2162247-itar-tass-juĪ-bez-itar-rosyjska-agencja-wraca-do-sowieckiej-nazwy [dostĊp: 30.03.2016].

