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N

owa ekipa rządząca, wybrana w paĨdzierniku 2015 roku, zapowiedziaáa gruntowną
reformĊ funkcjonowania mediów publicznych.
Artykuá przedstawia dyskusjĊ wokóá mediów
publicznych jako spór o ich znaczenie i rolĊ
w demokratycznym paĔstwie. Podstawą rozwaĪaĔ jest analiza debaty parlamentarnej, która miaáa miejsce w grudniu 2015 przy okazji
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa Prawa i SprawiedliwoĞci oraz wyniki
badaĔ kwestionariuszowych wĞród kandydatów na parlamentarzystów zrealizowane przez
serwis MamPrawoWiedziec.pl w kampanii wyborczej w 2015 roku.

Media a system polityczny
Szczególną rolĊ w utrwaleniu zaleĪnoĞci pomiĊdzy mediami a instytucjami polityki odegraá
rozwój Ğrodków masowego przekazu, zwáaszcza radia i telewizji1. WspóáczeĞnie mediatyzacja polityki zachodzi takĪe przy udziale nowych
mediów, dla których Ğrodkiem przekazu staá siĊ
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internet. Wpáyw nowych mediów na dyskurs
publiczny i w konsekwencji funkcjonowanie
instytucji politycznych nie jest przedmiotem
tego artykuáu. Niemniej warto zwróciü uwagĊ
na wiąĪące siĊ z rozwojem nowych technologii
zmiany w sposobie uprawiania dziennikarstwa,
w tym pojawienie siĊ obok mediów tradycyjnych, takich jak radio, prasa czy telewizja, takĪe
innych form uprawiania tej sztuki, które znajdują wyraz m.in w dziennikarstwie obywatelskim2, o czym pisaá Karol Jakubowicz w swojej
ostatniej pracy. DziĊki nowym technologiom
udziaá obywateli w sprawowaniu wáadzy ma
byü wiĊkszy i nie ograniczaü siĊ tylko do wyboru przedstawicieli. Jakubowicz nie rozstrzyga,
na ile ta koncepcja jest sáuszna. ZauwaĪa natomiast, Īe rozwój nowych mediów dostĊpnych
kaĪdemu uĪytkownikowi internetu, zarówno
jako ich odbiorcy, jak i twórcy, zachodzi obok
kryzysu demokracji i spadku zaufania do instytucji wáadzy3. Te zjawiska znajdują odzwierciedlenie w dyskursie publicznym, a ich Ğlady
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moĪna odnaleĨü w debacie na temat mediów
publicznych analizowanej w tym artykule.
Jak pisze medioznawca Zbigniew Oniszczuk, media i polityka, choü stanowią dwa autonomiczne systemy, wyraĨnie wpáywają jeden
na drugi. Politycy potrzebują legitymizacji swoich dziaáaĔ w mediach, dziennikarze zaĞ potrzebują wydarzeĔ politycznych, aby zapeániü
swój przekaz treĞcią atrakcyjną dla odbiorców4.
Wpáyw jednych na drugich róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od charakteru wáasnoĞci w mediach,
tradycji komunikowania spoáecznego, stopnia
dojrzaáoĞci odbiorców. Oniszczuk przedstawia
trzy paradygmaty opisujące stopieĔ zaleĪnoĞci
systemów medialnego i politycznego: udziaáu
we wáadzy (media stanowią czwartą, niezaleĪną wáadzĊ, a ich wpáyw na scenĊ polityczną jest
duĪy): instrumentalizacji (jeden z systemów dominuje nad drugim, czy to media nad wáadzą,
czy wáadza nad mediami); niezaleĪnoĞci i symbiozy (oba są poáączone siecią zaleĪnoĞci, jeden
potrzebuje drugiego, aby trwaü).
W Ğwietle badaĔ nad polskim systemem politycznym po 1989 r. relacja pomiĊdzy polskimi
mediami publicznymi a wáadzą jest najbliĪsza
modelowi instrumentalizacji, w którym kolejne
obozy polityczne próbują podporządkowaü sobie publiczne kanaáy przekazu, zarówno personalnie, jak i w konsekwencji – pod wzglĊdem
treĞci. W Polsce od lat 90. ub. wieku media publiczne są przedmiotem sporów politycznych
i co wiĊcej – padają oÞarą roszad personalnych5.
Przykáadem takiego dziaáania jest telewizja publiczna opisana w analizie Katarzyny Pokornej-Ignatowicz. Powoáując siĊ na innych badaczy
i wyliczając kolejno zmiany na stanowiskach
prezesów TVP, badaczka mediów pokazuje, Īe
tzw. spoils system, polegający na zagarnianiu
przez kolejne obozy rządzące wszystkich stano-
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wisk w paĔstwie, takĪe tych w mediach publicznych, funkcjonuje w Polsce od początku transformacji. Autorka zauwaĪa, Īe taki stan w TVP
nie wynika z wadliwych zaáoĪeĔ ustawowych,
tylko z praktyki politycznej, która sprawiáa, Īe
telewizja publiczna staáa obiektem zainteresowania i rozgrywki wáadzy politycznej6.
Relacje miĊdzy mediami a polityką zaleĪą
zdaniem badaczy od stopnia rozwoju demokracji. WspóáczeĞnie powszechnie panującym
i poĪądanym systemem politycznym jest demokracja, dlatego wszelkie analizy związku mediów ze Ğwiatem polityki powinny uwzglĊdniaü
zmiany w funkcjonowaniu systemów demokratycznych7. Bogusáawa Dobek-Ostrowska,
powoáując siĊ na Monroe E. Price’a, BeatĊ Rozumilowicz, Stefaana G. Verhulsta – autorów
pracy Media reform. Democratizing the media,
democratizing the state wskazuje na cztery etapy tworzenia demokratycznego systemu medialnego: etap wstĊpny dokonujący siĊ w fazie
przygotowawczej (w Polsce dotyczy to czasów
sprzed 1989 r.), etap podstawowy w okresie
przejĞcia do demokracji, etap wtórny w okresie
konsolidacji demokracji i etap dojrzaáoĞci mediów, który odpowiada dojrzaáej demokracji.
Dobek-Ostrowska wyraĪa wątpliwoĞü, czy polski system medialny znajduje siĊ w fazie dojrzaáoĞci demokracji. Ostatnie wydarzenia, związane z zapowiedzią reformy mediów publicznych
w stronĊ tzw. mediów narodowych pokazują jej
rozwaĪania w nowym Ğwietle.
Dobek-Ostrowska zwraca uwagĊ na rolĊ mediów w nowych demokracjach, które powinny
káaĞü szczególny nacisk na pluralizm. Wynika
to z niedojrzaáoĞci odbiorców, którzy nie mają
jeszcze rozwiniĊtego aparatu krytycznego pozwalającego na dystansowanie siĊ wobec przekazów w mediach. Podobne stanowisko zajmuje
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Media publiczne – obywatelskie czy narodowe?
Jakubowicz, którego zdaniem oferta mediów,
zwáaszcza publicznych, powinna uwzglĊdniaü
zmiany spoáeczne, w tym wielokulturowoĞü
spoáeczeĔstw8. Zdaniem Dobek-Ostrowskiej
polskie media, zarówno prywatne, jak i publiczne, nie speániają tego zadania w wystarczającym stopniu. Badaczka wskazaáa na duĪe
upolitycznienie polskich mediów publicznych
(w máodych demokracjach czĊsto zaleĪnych od
rozgrywek partyjnych) oraz prywatnych, które,
choü teoretycznie dysponują wiĊkszą swobodą
w konstruowaniu linii programowej, to czĊsto
– zamiast propagowaü pluralizm – decydują siĊ
poprzeü jedną opcjĊ polityczną9.

Powstanie i misja mediów
publicznych w III RP
Polski system medialny jest oparty na modelu
dualnym, w którym media publiczne do pewnego stopnia są zmuszone do konkurowania
z nadawcami komercyjnymi10. W obecnym
stanie prawnym media publiczne to Telewizja Polska, Polskie Radio i 17 regionalnych
rozgáoĞni radiowych. Wszystkie stanowią oddzielne spóáki akcyjne. DziaáalnoĞü spóáek jest
czĊĞciowo Þnansowana z wpáat abonamentowych. PieniĊdzmi z abonamentu i koncesji
zarządza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która kaĪdego roku rozdziela je pomiĊdzy
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spóáki na podstawie konkretnych propozycji
programowych.
DoÞnansowanie mediów publicznych z opáat
abonamentowych w ciągu ostatnich 3 lat wzrosáo z 470 mln do 750 mln zá11. Telewizja i radio
nie czerpią z opáat abonamentowych w równym
stopniu. Polskie Radio na dziaáalnoĞü misyjną
wydaje rocznie ok. 250 mln zá, w 2015 roku
71,5 proc. tej kwoty pochodziáo z abonamentu.
Roczne koszty dziaáalnoĞci misyjnej w TVP wynoszą ok. 1,5 mld záotych, a wpáywy z abonamentu w 2015 r. stanowiáy zaledwie 1/4 przychodów spóáki, pokrywając 32 proc. kosztów dziaáalnoĞci wynikającej z realizacji misji publicznej
TVP12. W 2015 roku KRRiT przekazaáa mediom
750 mln zá z wpáywów abonamentowych: TVP
otrzymaáa 404,2 mln zá, PR – 180,6 mln zá, a regionalne rozgáoĞnie – 165,2 mln zá13. Pozostaáa
czĊĞü kosztów funkcjonowania mediów publicznych pochodzi z reklam i od komercyjnych
sponsorów. Kwota, jaką są skáonni zapáaciü reklamodawcy, jest uzaleĪniona od liczby widzów
w danym czasie antenowym. Z kolei wysoka
oglądalnoĞü programów nie musi wynikaü z ich
jakoĞci czy walorów edukacyjnych pochodzących z zapisów ustawy medialnej. Program telewizji publicznej, aby zagwarantowaü jej Þnansowanie, musi realizowaü nie tylko zapisy ustawowe, ale takĪe odpowiadaü na potrzeby rynku.
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Zachowaniem równowagi pomiĊdzy realizacją misji mediów publicznych a ich opáacalnoĞcią zajmuje siĊ KRRiT. Gáównym celem
Krajowej Rady jest ochrona wolnoĞci sáowa,
zapewnienie pluralizmu i samodzielnoĞci mediów. KRRiT zatwierdza ramowy program telewizyjny i radiowy, m.in. procentowy udziaá
w czasie antenowym reklam czy audycji zagranicznych producentów. Od początku istnienia powoáuje czĊĞü czáonków rad nadzorczych
spóáek mediowych.
Taki model mediów publicznych jest efektem 23-letniego funkcjonowania ustawy medialnej, która 19 razy byáa przedmiotem nowelizacji, niejednokrotnie poprzedzonych sporem
politycznym. Początek lat 90., nazywany przez
badaczy „czasem walki o czĊstotliwoĞü”14, byá
okresem panującego jeszcze wĞród opinii publicznej przekonania o upadku cenzury i pluralizmie mediów jako zdobyczy transformacji. WolnoĞü mediów byáa jednym z gáównych
postulatów opozycji podczas obrad Okrągáego
Stoáu, o czym Ğwiadczy istnienie podstolika
medialnego15. Owa wolnoĞü, początkowa nieskrĊpowana Īadną legislacją, w 1992 r. zostaáa
ograniczona przez nowo powstaáy wolnorynkowy system polityczny w postaci ustawy medialnej. Jej gáównym celem byáo uregulowanie
pirackiego rynku medialnego, jaki wyksztaáciá
siĊ w ciągu trzech lat od podpisania porozumieĔ
Okrągáego Stoáu.
Ustawa o radiofonii i telewizji zostaáa
uchwalona podczas I kadencji Sejmu w 1992 r.
Projekt zostaá wniesiony przez rząd i rozpatrzo-
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ny wspólnie z projektem poselskim (posáem
sprawozdawcą byá Juliusz Braun z klubu Unii
Demokratycznej)16. Ustawa wprowadziáa model mediów publicznych, w którym radio i telewizja stanowią oddzielne spóáki akcyjne. Jako
organ kontrolujący powoáano Krajową RadĊ
Radiofonii i Telewizji skáadającą siĊ z dziewiĊciu czáonków.
Jak mówi po latach jeden z twórców ustawy,
Tadeusz Kowalski, rdzeniem komunikacji medialnej w Polsce miaáy byü dobrze funkcjonujące, niezaleĪne, ale kontrolowane przez organ
konstytucyjny, czyli Krajową RadĊ Radiofonii
i Telewizji, media publiczne17. Charakter ich
dziaáalnoĞci byá okreĞlony w ustawie pod postacią misji, w której zawieraáy siĊ takie postulaty,
jak kierowanie siĊ odpowiedzialnoĞcią za sáowo, rzetelnoĞü, pluralizm, szacunek dla wartoĞci chrzeĞcijaĔskich, uwzglĊdnianie polskiego
dorobku intelektualnego.
Od uchwalenia ustawy w 1992 r. próbowano nowelizowaü ją 35 razy. W sumie uchwalono
19 zmian: 3 – w II kadencji (1993–1997, rząd
SLD–PSL); 4 – w III kadencji (1997–2001,
rząd AWS); 2 – w IV kadencji (2001–2005,
rząd SLD–PSL); 3 – w V kadencji (2005–2007,
rząd PiS–LPR–Samoobrona); 3 – w VI kadencji
(2007–2011, rząd PO–PSL); 3 – w VII (2011–
2015, rząd PO–PSL); 2 – w VIII (PiS).
Celem wiĊkszoĞci z nich nie byáy radykalne
zmiany celów i misji mediów publicznych. Zadania radia i telewizji byáy uzupeániane i dostosowywane do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci
mediów. W 1994 r. do zadaĔ radia i telewizji

K. Zdrojewska, Rynek radiowy w Polsce po 1989 roku. Od pierwszych stacji komercyjnych do sieci sformatowanych [w:] Polski system medialny 1989–2011, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2013, s. 151.
15
Szczegóáowe omówienie rozmów na temat mediów w trakcie obrad Okrągáego Stoáu zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Od leninowskiej koncepcji prasy do wolnych mediów. Koncepcja „nowego áadu informacyjnego” w „Porozumieniach Okrągáego Stoáu” [w:] Polski system medialny 1989–2011, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków
2013, s. 13–34.
16
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dodano upowszechnianie edukacji obywatelskiej (w artykule 1.) oraz ksztaátowanie postaw
prozdrowotnych (w artykule 21.). Artykuá 21.,
dotyczący zadaĔ mediów publicznych, poszerzono nastĊpnie w 2004 r. za rządów SLD–PSL.
W 2011 r. rząd PO dodaá do listy zadaĔ takĪe
emitowanie programów dla osób z niepeánosprawnoĞciami oraz upowszechnianie edukacji
medialnej. CzĊĞü zmian dotyczyáa zasad wydawania koncesji rozgáoĞniom i telewizjom prywatnym, które byáy doprecyzowywane w miarĊ
dostosowywania polskiego systemu prawnego
do wymogów unijnych.
Podstawą najwiĊkszych sporów o media
byáy przede wszystkich zapisy ustawowe dotyczące powoáywania skáadu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, funkcjonowania spóáek mediowych. KRRiT, jak zauwaĪyáa Maria
Wąsicka, od początku powstania byáa przedmiotem zainteresowania polityków, a jej skáad
w duĪej mierze odbijaá aktualny ukáad siá
w parlamencie18.
Od 1992 r. dziewiĊü z 20 uchwalonych
zmian w jakimĞ stopniu dotyczyáo funkcjonowania mediów i kompetencji Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. W pierwszej wersji ustawy medialnej KRRiT liczyáa dziewiĊciu czáonków powoáywanych przez Sejm (4), Senat (2)
i prezydenta (3). Czáonkowie Rady nie mogli
áączyü tych funkcji z udziaáami w jakichkolwiek spóákach mediowych oraz pracą w administracji lub samorządzie. Aby Rada zachowaáa
ciągáoĞü dziaáania i nie traciáa doĞwiadczonych
czáonków, jednorazowo Sejm mógá wymieniaü
tylko trzy osoby19.
W 1995 r. za rządów SLD–PSL dodano zapisy pozwalające odwoáaü czáonków KRRiT,
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jeĞli nie są w stanie wykonywaü obowiązków
z powodu choroby lub w wyniku skazania za
przestĊpstwo. UniemoĪliwiono takĪe áączenie
funkcji czáonka KRRiT z inną pracą zarobkową niĪ akademicka lub twórcza. JednoczeĞnie
Sejm wzmocniá RadĊ, przekazując jej wybór
przewodniczącego, do tej pory wyznaczanego
przez prezydenta20. Zdaniem Rafaáa Dziemby
wybór czáonków organu regulacyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (swoich kandydatów wystawia Sejm, Senat i prezydent)
w zaáoĪeniu uczyni ją zaleĪną od rozgrywek
partyjnych, kolejne nowelizacje nie miaáy zaĞ
na celu zmiany tego stanu rzeczy. Same media
publiczne znajdują siĊ jego zdaniem w klinczu
pomiĊdzy interesami polityków kontrolujących
skáad KRRiT a Ğwiatem biznesu wspóáÞnansującym media publiczne w Polsce21.

Spór o media: PiS-PO
Badaczka mediów Dobek-Ostrowska wskazuje rok 2000, czyli moment powstania dwóch
najwiĊkszych obecnie w Polsce partii politycznych – Prawa i SprawiedliwoĞci oraz Platformy
Obywatelskiej – jako początek rosnącej polaryzacji nie tylko polskiej sceny politycznej, ale
takĪe rynku mediów. Jej zdaniem osobowoĞü
i dziaáania lidera PiS Jarosáawa KaczyĔskiego
zawaĪyáy na podziale mediów na dwa obozy –
media wrogie wizji paĔstwa realizowanej przez
tĊ partiĊ oraz jej sprzyjające. Poprzez wyraĨne
wskazanie, które stacje radiowe, telewizyjne
i prasa są elementem „starego ukáadu medialnego”, przeciwnego jego partii, KaczyĔski rozpocząá spór z dziennikarzami, przede wszystkim
TVN i Polsatu, trwający w zasadzie do tej pory.
PO miaáa inny stosunek do mediów i Īaden z jej

M. Wąsicka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków, „Przegląd
Politologiczny” 2014, nr 2, s. 11–121.
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liderów nie wszedá w otwarty konßikt z którąkolwiek ze stacji22. Relacje PO z róĪnymi wydawcami wynikają w duĪej mierze z konßiktu,
który zainicjowaá lider PiS.
Obecnie PiS i PO reprezentują dwa przeciwlegáe obozy, ale na początku oba tworzyáy
opozycjĊ wobec SLD–PSL. To wáaĞnie w trakcie IV kadencji Sejmu, za rządów SLD–PSL
(2001–2005), zaostrzyá siĊ spór o media rozgrywany wokóá KRRiT. GáoĞno wokóá mediów
publicznych i ich funkcjonowania zrobiáo siĊ
w wyniku dziaáania komisji Ğledczej w sprawie
afery Lwa Rywina. Kluby opozycyjne PiS i PO
skáadaáy projekty ustaw, w których proponowaáy zmiany w skáadzie i kompetencjach Krajowej
Rady. Gáównym zarzutem obu klubów byáo jej
nadmierne upolitycznienie. W obu projektach
znalazáy siĊ propozycje odwoáania caáej Krajowej Rady po wejĞciu w Īycie ustawy. Takie rozwiązanie zawiesiáoby zasadĊ rotacyjnej wymiany czáonków zapisaną w ustawie z 1992 roku.
PiS dąĪyá do zmniejszenia skáadu KRRiT,
co miaáo wprowadziü oszczĊdnoĞci i wpáynąü na wiĊkszą przejrzystoĞü jej decyzji23. PO
z kolei proponowaáa, aby KRRiT powoáywaáa
czáonków zarządów spóáek mediowych na drodze jawnych konkursów. Z kolei wybór rady
nadzorczej zamierzaáa przekazaü ministrowi24.
Oba kluby chciaáy, aby kandydatów na czáonków Krajowej Rady wysuwaáy stowarzyszenia
twórcze i dziennikarskie.
Projekty zgáoszone przez mniejszoĞciowe
kluby PiS i PO w IV kadencji Sejmu nie zostaáy uchwalone. Dopiero po wyborach w 2005 r.,
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zwyciĊskich dla PiS, jedna z tych wizji mogáa
siĊ zrealizowaü. WáaĞnie 2005 rok to znamienna
data nie tylko dla mediów publicznych w Polsce,
ale dla caáej sceny politycznej. Jak pisze Ewa
Modrzejewska, w 2005 roku rozpocząá siĊ spór
pomiĊdzy obiema partiami, który opieraá siĊ
na podziale na PolskĊ solidarną (PiS) i PolskĊ
liberalną (PO), które to rozróĪnienie stworzyá
Lech KaczyĔski25. Spór ten, choü zmieniá swój
charakter po katastroÞe w SmoleĔsku w 2010,
trwa do dzisiaj i jest wyraĨnie widoczny w dyskusjach nad reformą mediów publicznych.
Po wyborach w listopadzie 2005 r. posáowie PiS záoĪyli projekt, który zredukowaá liczbĊ czáonków KRRiT z dziewiĊciu do piĊciu.
W związku z pominiĊciem procesu konsultacji
spoáecznych, niewymaganych w przypadku
propozycji poselskich, ustawa zostaáa uchwalona jeszcze w grudniu 2005 r. Zadanie powoáywania przewodniczącego KRRiT przywrócono prezydentowi, którym byá wówczas Lech
KaczyĔski. Jednak juĪ w 2006 r. KaczyĔski na
podstawie wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego
záoĪyá projekt cofający uprawnienia prezydenta
w tym zakresie. Wybór prezesa KRRiT ponownie naleĪy do jej czáonków.
W 2007 r. po zwyciĊskich wyborach parlamentarnych swoje zmiany do ustawy zaproponowaáa PO, podobnie jak poprzednio PiS, na
drodze projektu poselskiego. Projekt m.in. miaá
na celu zwiĊkszenie liczby czáonków KRRiT
z piĊciu do siedmiu. Zostaá jednak zawetowany przez prezydenta KaczyĔskiego i ostatecznie nie wszedá w Īycie26. PO przez trzy lata nie

B. Dobek-Ostrowska, System partyjny a media w Polsce…, dz. cyt., s. 18.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/5BBCBA2E5A66BB55C1256D95002A37D0/$Þle/1941.pdf
[dostĊp: 24.06.2016].
24
http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/B10F2C76D4C92825C1256D6000361EF7/$Þle/1757.pdf
[dostĊp: 24.06.2016].
25
E. Modrzejewska, Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiaáu prasowego w okresie
rządów Prawa i SprawiedliwoĞci 2005–2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007–2009, praca doktorska obroniona na WDiNP UW, Warszawa 2013, s. 23.
26
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/151.htm [dostĊp: 24.06.2016].
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udaáo siĊ znowelizowaü ustawy, i tym samym
wpáynąü na skáad Krajowej Rady. Staáo siĊ to
moĪliwe dopiero po Ğmierci prezydenta Lecha
KaczyĔskiego. Jedną z pierwszych decyzji peániącego obowiązki prezydenta Bronisáawa Komorowskiego byáo nieprzyjĊcie sprawozdania
KRRiT za 2009 r.27 Konsekwencją decyzji byáo
jej odwoáanie i wybór nowej Rady, tym razem
powoáywanej przez sprawujące wáadzĊ PO.
W 2010 r. PO wzmocniáa takĪe KRRiT w zakresie kontroli spóáek mediowych i do jej zadaĔ
dodaáa przeprowadzanie konkursów na czáonków rad nadzorczych i zarządów tych spóáek.
Ustawa doprecyzowaáa przepisy dotyczące
spóáek. Wybór rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, skáadających siĊ z siedmiu osób, zostaá podzielony pomiĊdzy KRRiT
oraz ministerstwa kultury i skarbu paĔstwa.
Czáonków zarządu z kolei powoáywaáa KRRiT
na wniosek rady nadzorczej spóáki28.
Obecny rząd PiS zapowiada objĊcie obywateli powszechną opáatą abonamentową oraz
wiĊkszy nacisk na realizacjĊ misji mediów publicznych. Ostatnia nowelizacja ustawy medialnej autorstwa posáów PiS odbiera KRRiT kompetencje przydzielone jej przez PO w zakresie
przeprowadzania jawnych konkursów na czáonków rad nadzorczych i zarządów TVP i Polskiego Radia. Czáonków zarządów i rad nadzorczych
(te liczą teraz trzech czáonków, zamiast dotychczasowych siedmiu) powoáuje minister skarbu
paĔstwa. Ustawa wygasiáa kadencjĊ obecnych
czáonków rad nadzorczych i zarządów, co pozwoliáo zastąpiü je nowo powoáanymi ludĨmi29.
W uzasadnieniu ustawodawcy (posáowie PiS)
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poinformowali, Īe jest to pierwszy z projektów
nowelizacyjnych, które mają „ustanowiü system
mediów narodowych”30. Gáównym argumentem
za odebraniem KRRiT kompetencji w zakresie mianowania zarządów i rad nadzorczych,
przedstawionym przez posáów PiS podczas
debaty, byáo niewáaĞciwe ich zdaniem sprawowanie przez nią nadzoru wáaĞcicielskiego nad
spóákami, podczas gdy Krajowa Rada ma byü
niezaleĪnym organem konstytucyjnym czuwającym nad wolnoĞcią sáowa i niezawisáoĞcią
mediów. Zdaniem PiS Krajowa Rada miaáa stanowiü pieczĊ nad programem i misją mediów,
a nie nadzorowaü zarządzanie spóákami.
Zdaniem klubów opozycyjnych – PO, .Nowoczesnej i PSL – ustawa PiS sáuĪy wyáącznie
wymianie kadr i podporządkowaniu mediów publicznych partii rządzącej. Dla PO i PSL ustawa
oznacza jednoznaczne przejĊcie wáadzy w mediach publicznych przez PiS, które prowadzi
do ustanowienia mediów rządowych. Grzegorz
Furgo z .Nowoczesnej, krytykując nowe przepisy, podkreĞliá, Īe powoáywanie wáadz spóáek
przez ministerstwa oraz zniesienie kadencyjnoĞci czáonków rad i zarządów oznacza osáabienie
spóáek. Jego zdaniem wáadze spóáek, niepewne
swoich stanowisk i dáugoĞci ich trwania, nie
bĊdą miaáy swobody planowania w zarządzaniu
spóáką. Ich celem stanie siĊ natomiast utrzymanie moĪliwie dobrych relacji z mocodawcą,
czyli rządem31.
Dla Kukiz’15 udzielenie poparcia dla zmian
teĪ nie byáo oczywistoĞcią. Posáowie podkreĞlili, Īe taka ustawa, która umoĪliwia PiS-owi
wymianĊ kadr nie jest realizacją postulatu o od-

http://www.hfhrpol.waw.pl/obserwatorium/index.php?option=com_content&view=article&id=2948:komorowski-potwierdzi-rozwizanie-krrit&catid=42:z-kraju-polska&Itemid=64 [dostĊp: 24.06.2016].
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Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opáatach abonamentowych (Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1023).
29
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. 2016 poz. 25).
30
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/51186D6A21F3E825C1257F2A003D133C/%24File/158.pdf [dostĊp: 24.06.2016].
31
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/2263B58F2F7A96BAC1257F2B005F2297/%24File/07_b_ksiazka_
bis.pdf [dostĊp: 1.04.2016].
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partyjnianiu mediów. W gáosowaniu nad ustawą
klub Kukiz’15 wstrzymaá siĊ od gáosu, czyli nie
udzieliá peánego poparcia nowelizacji32.
Nowelizacja, ograniczająca kompetencje
KRRiT i wzmacniająca ministra skarbu paĔstwa, miaáa obowiązywaü do koĔca czerwca
2016 r. Do tego czasu rząd zapowiadaá przygotowanie gruntownej reformy mediów publicznych. Pakiet trzech ustaw: ustawy o mediach
narodowych, ustawy o skáadce audiowizualnej
oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawĊ
o mediach narodowych i ustawĊ o skáadce audiowizualnej traÞá do Sejmu w kwietniu 2016 r.
Uchwalenie wszystkich przed 1 lipca okazaáo
siĊ niemoĪliwe – samo dostosowanie do prawa
unijnego przepisów o skáadce audiowizualnej
zajmie co najmniej kilka miesiĊcy. W czerwcu
ekipa rządząca záoĪyáa wiĊc do Sejmu poselski
projekt ustawy pomostowej: o Radzie Mediów
Narodowych. Sejm uchwaliá ustawĊ 22 czerwca przy sprzeciwie wszystkich klubów opozycyjnych33. Ustawa znosi podlegáoĞü wáadz TVP
i PR wobec ministra skarbu. Zadaniem RMN
jest powoáywanie zarządów i rad nadzorczych
TVP, Polskiego Radia i PAP. Przedstawicieli do
piĊcioosobowej Rady wybierają Sejm (3) i prezydent (2)34. Dwa najwiĊksze kluby opozycyjne
(w tej kadencji Kukiz’15 i PO) przedstawiają
prezydentowi swoich kandydatów na czáonków
RMN.

Reforma mediów publicznych
w badaniach serwisu
MamPrawoWiedziec.pl
Sprawa reformy mediów publicznych nie jest
przedmiotem zainteresowania wyáącznie polityków partii rządzącej. Badania przedwyborcze
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realizowane metodą kwestionariuszową przez
serwis MamPrawoWiedziec.pl35 wĞród kandydatów na posáów wskazują, Īe przekonanie
o koniecznoĞci naprawy mediów publicznych
podzielają takĪe przedstawiciele innych ugrupowaĔ.
W ubiegáorocznej kampanii wyborczej na
przynajmniej jedno pytanie o reformĊ i Þnansowanie mediów publicznych zadane przez serwis
odpowiedziaáo 597 kandydatów na parlamentarzystów, w tym 40 obecnych posáów: 7 – z klubu PiS, 13 – z PO, 11 – z .Nowoczesnej, 7 –
z Kukiz’15. Na pytanie, czy media publiczne
wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej
ustawy gwarantującej realizacjĊ wáaĞciwej im
misji, 497 kandydatów na posáów (85 proc.)
odpowiedziaáo twierdząco, 38 kandydatów
(6 proc.) byáo przeciwnych, a 55 kandydatów
(9 proc.) nie miaáo zdecydowanej opinii w tej
sprawie. Odpowiedzi na to pytanie udzieliáo serwisowi 40 obecnych posáów, przy czym
37 opowiedziaáo siĊ za pilnym wprowadzeniem
nowoczesnej ustawy, dwaj posáowie (Borys
Budka z PO i Rafaá Wójcikowski z Kukiz’15)
nie mieli zdecydowanej opinii w tej sprawie,
a tylko jeden – Jacek Wilk, czáonek Kongresu
Nowej Prawicy (obecnie poseá z ramienia Kukiz’15) byá przeciwnego zdania.
Serwis MamPrawoWiedziec.pl zapytaá w kwestionariuszu takĪe o to, jak powinny byü Þnansowane media publiczne (wykres 2.). Odpowiedzi
udzieliáo 597 kandydatów i 34 obecnych posáów.
Kandydaci i posáowie w wiĊkszoĞci opowiedzieli siĊ za obywatelskim charakterem mediów publicznych. Przy czym 28 posáów, w tym 5 osób
z PiS, jest zdania, Īe media publiczne powinny
mieü charakter obywatelski i byü Þnansowane

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=7&nrglosowania=75
[dostĊp: 1.04.2016].
33
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=592 [dostĊp: 11.07.2016].
34
Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. 2016 poz. 929).
35
Szczegóáowe informacje o badaniu zostaáy podane na koĔcu artykuáu.
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z daniny publicznej (np. abonamentu). Za takim
rozumieniem mediów publicznych opowiedziaáa siĊ takĪe zdecydowana wiĊkszoĞü wszystkich
kandydatów (74 proc.), którzy odpowiedzieli na
to pytanie (372 osoby).
Z kolei za prywatyzacją mediów publicznych optowaáo troje posáów: Agnieszka Pomaska z PO oraz Andrzej Maciejewski i Jacek Wilk
z Kukiz’15. WĞród wszystkich kandydatów ten
pogląd zyskiwaá wielu zwolenników – prawie
co piąty (99 osób, czyli 17 proc.) byá tego zdania. Co ciekawe, dziesiĊcioro z posáów .Nowoczesnej, która w swoim programie postulowaáa
prywatyzacjĊ mediów publicznych, opowiedziaáo siĊ w kwestionariuszu za ich publicznym
Þnansowaniem. Jeden – Mirosáaw Pampuch –
nie miaá zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Debata nad nowelizacją ustawy
Aby opisaü charakter sporu wokóá zapowiadanej przez obecny rząd reformy mediów, naleĪy siĊ przyjrzeü debacie sejmowej na temat
pierwszej nowelizacji, która miaáa miejsce pod
koniec grudnia 2015 r. WziĊáo w niej udziaá 88
posáów i posáanek, a przedmiotem dyskusji byáa
nie tyle sama nowelizacja, co zamierzenia ekipy rządzącej wzglĊdem mediów publicznych
w ogóle. W analizie wypowiedzi sejmowych
zostaáo wykorzystane pojĊcie dyskursu polityki
w znaczeniu, jakie nadali mu Marek CzyĪewski, Sergiusz Kowalski i Andrzej Piotrowski,
czyli jako czĊĞü dyskursu publicznego obejmującą wypowiedzi polityków w ramach przypisanych im ról36. W wypadku analizowanych debat
przeanalizowano wypowiedzi posáów udzielane w trakcie debat plenarnych z mównicy sejmowej. Odbiorcami tych wypowiedzi byli nie
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tylko posáowie, ale takĪe obywatele-sáuchacze
obrad sejmowych i dziennikarze. W analizie
wypowiedzi polityków starano siĊ znaleĨü odpowiedzi na pytania: Jakie ich zdaniem powinny byü media publiczne? Jakimi pojĊciami je
opisują? Jakie wartoĞci i znaczenia przypisują
mediom publicznym i ich roli?
Sejmowe prace nad nowelizacją ustawy
medialnej autorstwa posáów PiS trwaáy 3 dni,
tj. 28–31 grudnia 2015 r., a debata na temat
projektu zmian zaczĊáa siĊ w nocy z 29 na 30
grudnia. Pierwsza debata (29 grudnia) zostaáa
poprzedzona kilkoma wnioskami posáów .Nowoczesnej o przeáoĪenie prac nad ustawą na
kolejne posiedzenie – sprzeciw posáów byá spowodowany szybkim trybem procedowania.
W wypowiedziach polityków biorących
udziaá w debacie wyraĨnie widoczne byáy róĪnice w rozumieniu charakteru mediów publicznych37. Oprócz sporu o konkretne rozwiązanie
prawne, jakim byáo przekazanie ministrowi
skarbu paĔstwa kompetencji w zakresie powoáywania wáadz spóáek mediowych, posáowie
nie zgadzali siĊ co do tego, jakie powinny byü
media publiczne. UĪywali do ich opisu kilku
pojĊü, na podstawie których wyáaniaá siĊ doĞü
jasny podziaá na opozycjĊ i partiĊ rządzącą.

PiS: chrzeĞcijaĔskie i narodowe,
zgodne z polską racją stanu,
przekazują prawdĊ, obiektywne,
rzetelne
Posáanka ElĪbieta Kruk z PiS podczas wystąpienia w pierwszej debacie podkreĞliáa, Īe media powinny „sprzyjaü ksztaátowaniu siĊ autentycznej opinii publicznej przez dopuszczanie
do gáosu i konfrontowanie róĪnych punktów

M. CzyĪewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie [w:] Rytualny chaos, red. M. CzyĪewski,
S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków 1997, s. 11.
37
Wszystkie przytaczane wypowiedzi pochodzą z zapisów stenograÞcznych z 7. posiedzenia Sejmu VIII kadencji dostĊpnych na stronach: http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/2263B58F2F7A96BAC1257F2B005F2297/%24File/07_b_ksiazka_bis.pdf; http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/8AD723BB67E57043C1257F2A0055265E/%24File/07_a_ksiazka_bis.pdf [dostĊp: 1.04.2016].
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widzenia i argumentów na równych prawach”.
JednoczeĞnie jej zdaniem media powinny byü
realizatorem wartoĞci narodowych, kojarzone
z chrzeĞcijaĔską moralnoĞcią i etyką oraz z polską racją stanu. Posáanka nie wytáumaczyáa,
jak speániü te dwa sprzeczne ze sobą postulaty.
W wystąpieniu, w którym miaáa przedstawiü
efekty prac komisji nad ustawą medialną, nie
padáy informacje dotyczące konkretnych poprawek opozycji, tylko dalsze zapewnienia o koniecznoĞci reformy mediów. Zdaniem posáanki
w mediach „propagowane są ideologiczne i obyczajowe mody nieakceptowane przez wiĊkszoĞü
spoáeczeĔstwa. Dziennikarze polskich mediów
publicznych, zamiast tworzyü medialną osáonĊ
polskiej racji stanu, czĊsto wprost sympatyzują
z nieprzychylnymi Polsce opiniami”. Dlatego
uwaĪa, Īe zmiany w mediach są konieczne dla
dobra wspólnoty narodowej.
Jacek Sasin uĪyá opozycji „media obiektywne” i „media zaangaĪowane w spór polityczny”.
Jego zdaniem to wáaĞnie ta opozycja jest kluczem do zrozumienia reformy mediowej w PiS.
PodkreĞliá, Īe media publiczne wymagają pilnie
uzdrowienia, które sprawi, Īe bĊdą obiektywne
i rzetelne.
Marek Suski zapowiedziaá, Īe „odbudowane
media narodowe mają wytykaü báĊdy wszystkim, teĪ rządzącym, bĊdą rzetelne i etyczne”.
Reforma PiS sprawi, jego zdaniem, Īe TVP
przestanie byü tubą propagandową PO. Izabela
Kloc wyraziáa analogiczny pogląd, Īe media publiczne mają sáuĪyü Polakom i rzetelnej informacji, a nie opozycji parlamentarnej PO–PSL.
W odpowiedzi na pytania i zarzuty opozycji
Barbara Bubula, sprawozdająca ustawĊ, odpowiedziaáa, Īe jej celem jest umoĪliwienie Polakom dostĊpu do prawdy, poniewaĪ zadaniem
mediów jest wáaĞnie przekazywanie prawdy.
Stwierdziáa, Īe „to, Īe nastąpiáo zwyciĊstwo
pana prezydenta Andrzeja Dudy i nastąpiáo
zwyciĊstwo Prawa i SprawiedliwoĞci, dzieje siĊ
dlatego, Īe Polacy znaleĨli moĪliwoĞci docierania do prawdy o rzeczywistoĞci poza mediami,
które nazywane byáy mediami publicznymi”.
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PO: fundament demokracji, wolne,
niezaleĪne
Rafaá GrupiĔski z PO nawoáywaá z mównicy:
„Mówimy w tej chwili o powaĪnych sprawach,
o demokracji, która powinna przyĞwiecaü mediom publicznym”. Jego zdaniem projekt PiS likwiduje media publiczne, a tym samym – czĊĞü
demokracji. W swojej wypowiedzi odwoáaá siĊ
do wartoĞci katolickich posáów PiS i stwierdziá:
„BĊdziecie páakaü nad sobą i nad tym, co zrobiliĞcie, kiedy wasze dzieci bĊdą wam wypominaü,
co zrobiliĞcie z wolnymi mediami w Polsce”.
W jego wypowiedzi pojawiáo siĊ okreĞlenie
„wolne media”, GrupiĔski zarzuciá teĪ posáom
PiS traktowanie mediów jako áupu.
Tomasz Nowak z PO retorycznie zapytaá,
czy nowe media bĊdą niezawisáe, czy „niezáomne” na wzór prezydenta Dudy. Maágorzata Kidawa-BáoĔska mówiáa wprost o ograniczeniu
wolnoĞci mediów publicznych – jej zdaniem
PiS chodzi o ich cenzurowanie.
Wojciech Król uznaá, Īe PiS chce, aby „Polska staáa siĊ krajem odwróconych znaczeĔ,
gdzie prawda stanie siĊ káamstwem, a káamstwo
stanie siĊ prawdą. To są wasze media publiczne
(…) które dziĞ są publiczne, jutro bĊdą narodowe, a pojutrze partyjne”. Marek Sowa nazwaá
nowelizacjĊ PiS zamachem na wolnoĞü sáowa
i niezaleĪnoĞü mediów.

Kukiz’15: misyjne, obywatelskie,
narodowe, odpartyjnione
Dla ElĪbiety Borowskiej, która przedstawiaáa
w Sejmie stanowisko klubu Kukiz’15, media
publiczne są obecnie reprezentantem interesów
partyjnych. Zdaniem klubu celem mediów powinna byü natomiast realizacja misji i odkáamywanie polskiej historii.
Piotr Liroy chciaáby w Polsce mediów obywatelskich. Przestrzegá partiĊ rządzącą przed popeánieniem báĊdów PO i ustanowieniem w miejsce mediów PO-wskich mediów PiS-owskich.
W wypowiedzi podkreĞlaá znaczenie apolitycznych mediów, przywoáując cytat: „Na koniec
chciaáem przypomnieü sáowa Tima Robbinsa,
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który kiedyĞ powiedziaá: »Bez wzglĊdu na to,
czy patrzysz z prawicy, czy z lewicy, jeĞli oglądasz telewizjĊ, skumulujesz w sobie nienawiĞü.
NienawiĞü abstrakcyjną. A do tego wáaĞnie dąĪą
niektóre oĞrodki wáadzy, wielu chce, byĞmy
byli podzieleni«”.
Andrzej Maciejewski stwierdziá, Īe jeĞli
media publiczne nie mogą byü obiektywne, to
niech przynajmniej bĊdą polskie. Zdaniem posáa
PiS i PO prowadzą podobną, partyjną politykĊ
medialną. Dla Roberta Winnickiego, reprezentującego w Sejmie klub Kukiz’15, ale związanego z Ruchem Narodowym, byáo oczywiste, Īe
polskie media publiczne są mediami rządowymi
od początku ich istnienia. Króluje w nich „Urbanowa propaganda promowana twarzą Tomasza
Lisa”. Winnicki przeciwstawiá media rządowe,
które jego zdaniem ustawa PiS utrwala, mediom
narodowym, do których dąĪy ekipa rządząca,
a których ideĊ popiera Winnicki.

.Nowoczesna: publiczne,
obywatelskie, apolityczne,
bezstronne, wzorowane na BBC
W wypowiedzi Joanny Scheuring-Wielgus pojawiáa siĊ krytyka pojĊcia „media narodowe”,
które bĊdzie uĪywane na okreĞlenie mediów
publicznych. Scheuring-Wielgus stwierdziáa:
„Piszecie w swojej ustawie, mówicie o mediach
narodowych. Narodowe moĪe byü muzeum, narodowa moĪe byü galeria. Media powinny byü
publiczne i obywatelskie”. Posáanka zaapelowaáa: „Oddajmy media obywatelom. Niech media nie bĊdą narzĊdziem dla polityków”.
Kornelia Wróblewska zasugerowaáa, Īe rząd
sprzyja mediom ojca Rydzyka usytuowanym
w Toruniu, nazywając ustawĊ PiS toruĔską.
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Podobne stanowisko wyraziáa Monika Rosa,
której zdaniem PiS chce opanowaü media,
uczyniü z nich tubĊ propagandową dla swojej
partii i przeprowadziü jakieĞ zmiany w paĔstwie: Jakie? – zapytaáa w swojej wypowiedzi.
Krzysztof Mieszkowski poszedá o krok dalej
i zasugerowaá zmiany idące w stronĊ dyktatury.
Mocno skomentowaá je równieĪ Michaá StasiĔski, twierdząc, Īe polskie media po ustawie PiS
to skrzyĪowanie TV Trwam z Telewizją Republika i Russia Today.
Grzegorz Furgo i Zbigniew Gryglas chcieliby mieü w Polsce media wzorowane na BBC,
które uznali za Ğwietny przykáad mediów publicznych. Warto w tym miejscu zaznaczyü, Īe
obecny sposób zarządzania BBC, czyli publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym w Wielkiej Brytanii, jest wynikiem podobnej reformy,
jaką obecnie projektuje rząd PiS dla polskich
mediów publicznych. W 2006 r. z inicjatywy
rządu brytyjskiego powstaá projekt Królewskiej
Karty, który przygotowaá BBC do nadawania
cyfrowego, okreĞliá priorytety programowe oraz
wprowadziá nowy sposób zarządzania nadawcą.
Utworzono BBC Trust, którego zadaniem jest
ochrona interesów abonentów i kontrolowanie
zarządu BBC. Projekt zostaá poddany pod konsultacje spoáeczne38. W Karcie zapisano 6 celów
publicznego nadawcy, wĞród nich znalazáy siĊ
m.in.: podtrzymywanie charakteru spoáeczeĔstwa obywatelskiego, informowanie o sprawach paĔstwa w kraju i za granicą, reprezentowanie narodów i spoáecznoĞci Zjednoczonego
Królestwa39. Do podobnych wartoĞci i zadaĔ
mediów publicznych odwoáywali siĊ posáowie
.Nowoczesnej, na przykáad Michaá StasiĔski:
„Media publiczne muszą realizowaü podsta-

Przegląd miĊdzynarodowy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2006, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_
public/pliki/publikacje/przeglad/pm2006_03.pdf [dostĊp: 16.06.2016].
39
Broadcasting. Copy of Royal charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation. Presented
to parliament by the secretary of state for culture, media and sport by command of Her Majesty, October 2006,
https://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/Þles/pdf/about/how_we_govern/charter.pdf [dostĊp: 22.06.2016].

Media publiczne – obywatelskie czy narodowe?
wowy interes publiczny, jakim jest stworzenie
przestrzeni dla debaty publicznej, wspieranie
kultury narodowej i edukacji obywatelskiej (…)
i powinny odnosiü siĊ z szacunkiem do kaĪdego z obywateli, bez wzglĊdu na jego poglądy
polityczne, wyznanie, orientacjĊ seksualną czy
kolor skóry”.
Zdaniem Furgo nowelizacja prowadzi do
podporządkowania PiS spóáek mediowych.
Furgo skrytykowaá wpisanie do ustawy polskiego obywatelstwa jako jedynej kwaliÞkacji
wymaganej od prezesa zarządu w mediach, co
uznaá za podkreĞlenie ich narodowego charakteru. Marta Golbik zauwaĪyáa, Īe ten zapis jest
sprzeczny z prawem UE dotyczącym swobody
przepáywu pracowników. Wedáug Zbigniewa
Gryglasa model powoáywania wáadz mediów
publicznych nadal powinien opieraü siĊ na bezstronnoĞci i niezaleĪnoĞci, na co nie ma miejsca
w myĞl nowej ustawy.

PSL: niezaleĪne, jawnie zarządzane
AndĪelika MoĪdĪanowska w swoim wystąpieniu uĪyáa okreĞlenia „jawnoĞü mediów”, która
powinna byü gwarantowana przez konkursowe
powoáywanie rad i zarządów. Konkursy są jej
zdaniem podstawą niezaleĪnoĞci mediów. Projektowane zmiany okreĞliáa jako preludium do
utworzenia… TVPiS. Urszula Pasáawska zapytaáa: „Czy nowa wizja mediów narodowych przewiduje realizacjĊ misji publicznej, tak jak do tej
pory? JeĪeli tak, to wybór zarządu i prezesa powinien odbywaü siĊ w drodze konkursu, tak aby
wybraü najlepszego z moĪliwych kandydatek
lub kandydatów. A jeĪeli chodzi tylko o wykonywanie poleceĔ sáuĪbowych, to rzeczywiĞcie
takie konkursy nie bĊdą potrzebne”. Krystian
Jarubas poprosiá o wyjaĞnienie, czym bĊdą siĊ
róĪniü obecne media publiczne od narodowych,
proponowanych przez PiS: „DziĞ media nadają w jĊzyku polskim, przeprowadzają transmisje i retransmisje z wydarzeĔ paĔstwowych,
uroczystoĞci i Ğwiąt. Co wiĊc ma siĊ zmieniü
oprócz nazwy i oczywiĞcie prezesa, na czym,
jak widaü, najbardziej wam zaleĪy, szanowni
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paĔstwo?”. W odpowiedzi sprawozdawczyni
projektu posáanka PiS Barbara Bubula podkreĞliáa, Īe obecnie media publiczne nie są rzetelne i bezstronne. Celem reformy zaĞ jest przede
wszystkim zmiana programowa przywracająca
prawdĊ w przekazie publicznym prawdĊ.
***
Podczas debaty moĪna byáo zauwaĪyü trzy
dyskursy polityków charakteryzujące media
publiczne. Strona rządowa oraz niektórzy reprezentanci Kukiz’15 (m.in. Robert Winnicki) opisują je w kategorii narodu, polskiej racji stanu,
polskoĞci i prawdy. PO i PSL podkreĞlają jawnoĞü zarządzania, wolnoĞü i niezaleĪnoĞü mediów publicznych, które áączą przede wszystkim
z zasadą wolnoĞci sáowa i autonomii dziennikarzy. Dla .Nowoczesnej i czĊĞci klubu Kukiz’15
istotna jest apartyjnoĞü mediów publicznych,
a takĪe ich obywatelskoĞü, którą moĪna rozumieü jako naleĪenie do caáego spoáeczeĔstwa
i reprezentowanie oddolnego punktu widzenia.
Takie pojmowanie znaczenia mediów publicznych moĪna powiązaü z procesem zmian w mediach i systemach demokratycznych w ogóle,
o czym pisaá wspomniany Karol Jakubowicz.
Za dyskursami idzie takĪe pewne wyobraĪenie o tym, jaki powinien byü model funkcjonowania mediów publicznych w Polsce. Politycy partii rządzącej w swoich wypowiedziach
podkreĞlają, Īe zmiana w mediach publicznych
skoĔczy ich podporządkowanie poprzednim
ekipom. Ich reforma nosi wiĊc znamiona walki
politycznej. Cechy, jakie zdaniem PiS powinny
mieü media, to przede wszystkim rzetelnoĞü,
dbaáoĞü o prawdziwy przekaz i sprzyjanie interesom polskiej racji stanu. ĝwiadczy o tym wypowiedĨ ElĪbiety Kruk, w której wymieniana
przez nią otwartoĞü na róĪne punkty widzenia
po chwili ustĊpuje miejsca jednemu Ğwiatopoglądowi, który naleĪy utoĪsamiaü z nadrzĊdnoĞcią wartoĞci chrzeĞcijaĔskich i narodowych.
Co jest treĞcią tych ostatnich, nie jest oczywiste,
ale istotne jest samo przeciwstawienie dobrych
wartoĞci (narodowych) faászywym ideologiom
(nie zostaáy sprecyzowane), które wypeániaáy
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przekaz medialny za rządów PO–PSL. Politycy PiS podkreĞlają znaczenie jednego rodzaju przekazu, w którym podstawowe miejsce
zajmuje promowanie wartoĞci narodowych
i chrzeĞcijaĔskich. Ich stanowisko w sprawie
mediów publicznych dobrze pokazuje dylematy przywoáywanej wczeĞniej Bogusáawy
Dobek-Ostrowskiej, która nie dostrzega w Polsce pluralistycznego przekazu w mediach. Jest
natomiast zdania, Īe są one podporządkowane
rozgrywkom partyjnym i walce o wyborców.
Dyskurs polityków PiS podczas grudniowej debaty jest tego kolejnym przykáadem.
Politycy opozycji podkreĞlają przede wszystkim, Īe media powinny byü niezaleĪne od wáadzy i apartyjne. Czy ich program powinien
reprezentowaü jakiĞ konkretny Ğwiatopogląd,
na przykáad narodowy lub liberalny, jest sprawą odrĊbną, niepogáĊbioną przez posáów. O ile
dla Kukiz’15 wáączenie narodowych wartoĞci
do przekazu jest elementem uzdrowienia mediów, o tyle dla .Nowoczesnej czy PO gwarantem dobrych mediów są standardy w innych
telewizjach, np. w BBC. Politycy PO i PSL
w swoich wypowiedziach káadą nacisk przede
wszystkim na wolnoĞü sáowa, niezaleĪnoĞü
i jawnoĞü powoáywania wáadz w spóákach mediowych. Takie media stanowią ich zdaniem
fundament demokracji. Politycy .Nowoczesnej nie chcą mediów podporządkowanych
PiS oraz mediów nazywanych narodowymi
i przeciwstawiają im publiczne media obywatelskie. W ich wypowiedziach brakuje jednak
sprecyzowania, co dokáadnie to okreĞlenie
miaáoby oznaczaü. O obywatelskoĞci mediów
mówili takĪe politycy Kukiz’15, równieĪ nie
wdając siĊ w szczegóáy, na czym miaáaby ona
polegaü.

Podsumowanie
Od początku funkcjonowania publicznych mediów w III RP kolejne obozy rządzące próbowaáy obsadzaü swoimi ludĨmi Krajową RadĊ
Radiofonii i Telewizji oraz wáadze spóáek mediowych. Toczący siĊ od 2005 r. spór pomiĊ-
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dzy PiS i PO dotyka zarówno samego rynku
mediów, jak i zarządzania mediami publicznymi. Obecna ekipa rządząca, po oĞmiu latach
sprawowania wáadzy przez koalicjĊ PO–PSL,
juĪ w pierwszych tygodniach urzĊdowania
zapowiedziaáa reformĊ mediów publicznych
i przeksztaácenie ich w media narodowe. Zapoczątkowaáo to dyskusjĊ na temat roli i kondycji
mediów publicznych w Polsce, która na razie
nie przyniosáa Īadnych konkretnych rozwiązaĔ
ustawowych.
Badania serwisu MamPrawoWiedziec.pl
przeprowadzone jesienią 2015 r. wskazują,
Īe wĞród polityków panuje przekonanie o koniecznoĞci reformy mediów publicznych. WiĊkszoĞü badanych w kampanii wyborczej posáów
i kandydatów byáa zdania, Īe media publiczne
powinny mieü charakter obywatelski i byü Þnansowane z daniny publicznej. Co do zasadniczej koncepcji politycy są wiĊc w wiĊkszoĞci
zgodni. Z analizy debaty sejmowej wynika, Īe
dyskurs polityczny dotyczący roli mediów róĪni siĊ w poszczególnych ugrupowaniach. Kluby
opozycyjne w dyskursie o mediach publicznych uĪywają pojĊü: obywatelskie, apartyjne
czy niezaleĪne. W swoich wypowiedziach nie
odwoáują siĊ bezpoĞrednio do pluralizmu mediów publicznych ani nie podają przykáadów
konkretnych treĞci, jakie te media powinny
przekazywaü.
W dyskursie PiS, obok odniesieĔ do odpartyjnienia mediów – a w kaĪdym razie oczyszczenia ich z przedstawicieli wrogiej PiS opcji
politycznej – dominuje dyskurs podporządkowujący media jednej wizji, mediów krzewiących wartoĞci narodowe. Nie zapowiada to
zatem miejsca na zróĪnicowany, pluralistyczny
przekaz. Chyba Īe pod wartoĞciami narodowymi bĊdzie siĊ kryü wiĊcej niĪ jedna narracja
o historii Polski, polskim spoáeczeĔstwie czy
kulturze. O tym jednak bĊdzie moĪna siĊ przekonaü dopiero po kilku miesiącach pracy TVP
i Polskiego Radia, które, jak informuje rząd, są
na razie przygotowywane do wáaĞciwej reformy mediów publicznych.

Media publiczne – obywatelskie czy narodowe?

Informacje o badaniu
MamPrawoWiedziec.pl
Badanie poglądów kandydatów i parlamentarzystów zostaáo przeprowadzone w okresie
wrzesieĔ–paĨdziernik 2015. W sumie wziĊáo
w nim udziaá 835 osób – 78 obecnych parlamentarzystów i 757 kandydatów, którzy nie zostali
wybrani na funkcje. Kwestionariusz doĞwiadczenia i poglądów MamPrawoWiedziec.pl skáadaá siĊ z 85 pytaĔ tematycznych – otwartych

91
i zamkniĊtych, związanych z najwaĪniejszymi
politykami paĔstwa. KaĪdy badany udzielaá
odpowiedzi wyáącznie na wybrane przez siebie
pytania. Badanie byáo prowadzone za pomocą
kwestionariusza wypeánianego przez internet za
poĞrednictwem oprogramowania Lime Survey.
Zaproszenie do udziaáu w badaniu zostaáo skierowane do kandydatów, których adres mailowy
zostaá przekazany przez komitet wyborczy lub
byá dostĊpny w internecie.

Tabela 1. Liczba kandydatów z poszczególnych komitetów wyborczych, którzy wysáali odpowiedĨ
na pytania zawarte w kwestionariuszu MamPrawoWiedziec.pl
Nazwa komitetu wyborczego

Liczba odpowiedzi
na kwestionariusz
MamPrawoWiedziec.pl

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica SLD + TR + PPS + UP + Zieloni

85

Komitet Wyborczy Korwin

76

Komitet Wyborczy .Nowoczesna Ryszarda Petru

286

Komitet Wyborczy Partia Razem

188

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

90

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

24

Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoĞü

29

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

50

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi

2

Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy
Mariana Pogody
Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak

1
1

Komitet Wyborczy Wyborców àukasza Gibaáy NiezaleĪni do Senatu

1

brak informacji

1

1

