
Z inicjatywy dr hab. Alicji Jaskierni i dr. 

Micha a G owackiego z Instytutu Dzien-

nikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, przy 

wspó udziale Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji, w dniu 17 pa dziernika 2014 r. zosta o 

zorganizowane w Uniwersytecie Warszawskim 

jednodniowe seminarium. Po wi cono je tema-

tycznie niezwykle istotnemu i aktualnemu pro-

blemowi dotycz cemu procesowi demokratyza-

cji polityki medialnej w europejskiej przestrzeni 

publicznej. Temat seminarium zosta  bardzo 

trafnie zaproponowany przez organizatorów 

seminarium, bowiem od pewnego czasu mo na 

zaobserwowa  proces tworzenia si  nowej eko-

logii mediów, który wyra a si  w odchodzeniu 

od mediów masowych w kierunku mediów in-

teraktywnych. Równolegle do tego zjawiska ob-

serwuje si  proces przekszta cania si  wzorów 

zachowa  odbiorców mediów: od pasywnych 

konsumentów w kierunku aktywnych u ytkow-

ników mediów. Nabiera on coraz wyrazistszego, 

spersonalizowanego charakteru, zwi ksza indy-

widualizacj  w zakresie odbioru i prowadzi do 

powstawania w coraz szerszym wymiarze nowej 

kategorii odbiorców okre lanych jako prosu-

menci. Te zmiany sposobów zachowa  na rynku 

odbiorczym tworz  nowe wyzwania w zakresie 

polityki medialnej, bowiem na d u sz  met  nie 

mo na ignorowa  tej zmiany dokonuj cej si  

na naszych oczach. Co powoduj  owe zmia-

ny? Otwieraj  nowe obszary i cele dla polityki 

medialnej  funkcjonuj cej w demokratycznych 

spo ecze stwach; sygnalizuj  potrzeb  doko-

nania zmian w ramach dotychczas obowi zuj -

cych regulacji, ale nie w kierunku nowych, bar-

dziej rygorystycznych regulacji, tylko – wr cz 

odwrotnie – w stron  zarówno deregulacji, jak 

i samoregulacji. Oznacza to g bokie zmiany 

w obr bie polityki medialnej uwzgl dniaj ce 

post puj cy proces demokratyzacji zarz dzania 

w mediach. 

Organizatorzy seminarium zaproponowa-

li podj cie analizy w obr bie czterech w tków 

tematycznych dotycz cych obserwowanych 

zmian na rynku odbiorczym: 1) zdeÞ niowania 

wielostronnej polityki medialnej; 2) roli spo e-

cze stwa obywatelskiego w kontek cie zmienia-

j cej si  polityki medialnej; 3) wyzwa  stawia-

nych instytucjom kreuj cym polityk  medialn ; 

4) modeli zarz dzania w mediach publicznych.

Seminarium otworzy  prof. dr hab. Janusz 

W. Adamowski – dziekan Wydzia u Dziennikar-

stwa i Nauk Politycznych UW, który wskaza  na 

aktualno  i rosn ce znaczenie tematyki podj -

tej przez organizatorów seminarium. Nast pnie 

g os zabra  dyrektor Instytutu Dziennikarstwa 

UW – prof. dr hab. Marek Jab onowski, który 

z kolei zwróci  uwag  na fakt, e rodowisko 

badaczy mediów, wspólnie z praktykami repre-

zentuj cymi szeroko rozumiane rodowisko me-

diów oraz podmioty reguluj ce rynek mediów 

(w przypadku naszego kraju jest to Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji), maj  obowi zek 

uwa nie ledzi  zmiany dokonuj ce si  na ryn-
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ku mediów i reagowa  na nie, proponuj c kon-

kretne rozwi zania i modyÞ kacje w dotychcza-

sowym kszta cie polityki medialnej.

Dr hab. Alicja Jaskiernia, a nast pnie dr Mi-

cha  G owacki w swoich wyst pieniach przed-

stawili g ówne za o enia dotycz cego tego, 

w jakim wymiarze winna by  rozwa ana bie ca 

polityka medialna, odniesiona do zmieniaj cego 

si  na naszych oczach otoczenia, czyli odbior-

ców mediów, oraz w jakim kierunku powinny 

zosta  podj te pog bione analizy zmierzaj ce 

do modyÞ kacji dotychczasowej polityki me-

dialnej, z uwzgl dnieniem tworz cego si  dy-

namicznie cyfrowego ekosystemu. Zarówno dr 

hab. Alicja Jaskiernia, jak i dr Micha  G owacki 

podkre lali, e polityka medialna zorientowa-

na w nieodleg  przysz o  powinna wyra nie 

osadza  si  w przestrzeni cyfrowej. To ju  nie 

wybór mo liwo ci, ale bezdyskusyjny wymóg 

czasu, i w tym kierunku powinny zosta  podj -

te pog bione analizy oraz propozycje rozwi -

za  reguluj cych rynek medialny, które b d   

uwzgl dnia  zmieniaj ce si  otoczenie.

Cz  panelow  seminarium rozpocz  pa-

nel dyskusyjny po wi cony tematowi „Rozu-

mienie wielop aszczyznowej polityki medial-

nej”, który poprowadzi  prof. dr hab. Janusz W.  

Adamowski z ID UW. Dyskutantami w panelu 

byli: Witold Grabo  – z-ca Przewodnicz ce-

go Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Bo-

gus aw Piwowar – cz onek Zarz du Telewizji 

Polskiej SA oraz prof. UAM, dr hab. J drzej 

Skrzypczak z Uniwersytetu im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. Dyskutanci, analizuj c stan 

dotychczasowej polityki medialnej w Polsce,  

krytycznie odnosili si  do tego, e kompetencje 

regulacyjne dotycz ce podmiotów medialnych 

dzia aj cych na rynku w Polsce s  rozproszone. 

Wyra nie widoczny jest brak elementów poli-

tyki przestrzennej w regulacjach medialnych 

(skutkiem tego jest s abo  mediów lokalnych), 

a regulator mediów, jakim jest KRRiTV, nie ma 

inicjatywy legislacyjnej. Trudno by oby rów-

nie  powiedzie , e w zakresie mediów wida  

jasno okre lon  polityk  pa stwa. Problemem 

ci gle nierozwi zanym jest Þ nansowanie me-

diów publicznych – obserwacja mechanizmów 

dzia ania rynku medialnego w Polsce pokazuje, 

e instytucje pa stwa nie podejmuj  tej kwestii 

od kilkunastu lat. Potrzebna jest, zdaniem jed-

nych – deregulacja, zdaniem innych – re-regu-

lacja rynku medialnego uwzgl dniaj ca zaist-

nia e zmiany technologiczne. To tak e wymaga 

zmiany sposobu my lenia na temat mediów, 

bowiem dynamiczny rozwój ery cyfrowej przy-

nosi wielo  ró nych zjawisk na rynku mediów 

i nie mo na dzi  my le  o mediach, pos uguj c 

si  jednym schematem analitycznym. To ju  za-

mierzch a przesz o  i nieodwracalny trend. Ko-

mentatorem tego panelu by a prof. dr hab. Ewa 

Stasiak-Jazukiewicz, która wskaza a na to, e nie 

mo na nie dostrzec tego, e zmieniaj  si  funkcje 

mediów, a tak e ich struktura. Dzisiaj media s  

podmiotami nastawionymi na efekty gospodar-

cze, ale tak e – przyczyniaj  si  do rozwoju ycia 

ró nych rodowisk w stopniu nieporównywalnie 

wi kszym ni  to mia o miejsce w przesz o ci. 

Krytycznie odnios a si  do tego, e nie rozwin a 

si  w naszym kraju polityka medialna, pomimo 

ukszta towania si  systemu demokratycznego 

w ci gu ostatnich 25 lat, i postulowa a, by podj  

si  realizacji tego zadania.

Panel zatytu owany „Spo ecze stwo oby-

watelskie a polityka medialna” poprowadzi a 

Halina Rostek – v-ce Dyrektor Departamentu 

Strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-

zji. Panelistami, którzy poddali uczestnikom 

seminarium pod rozwag  tak zakre lon  tema-

tyk , byli: Agnieszka Ogrodowczyk – Dyrektor 

Departamentu Strategii KRRiTV, dr Maria o-

szewska-O owska z Instytutu Dziennikarstwa 

UW oraz dr Marian Szo ucha ze Spo ecznej 

Akademii Nauk, który równocze nie repre-

zentowa  Zwi zek Pracodawców Mediów Pu-

blicznych. Paneli ci wskazali na liczne s abo ci 

polityki medialnej w naszym kraju, m.in. brak 

debaty publicznej na temat tego, czym wspó -

cze nie powinny zajmowa  si  media publiczne; 

jak poprawi  dotychczasow  nisk  efektywno  

rad programowych w mediach publicznych; jak 
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umocowa  rol  regulatora mediów elektronicz-

nych na zmieniaj cym si  rynku medialnym. 

Krytycznie diagnozowano nieobecno  obywa-

telskiego monitoringu mediów i brak obywatel-

skiego g osu w procesie wypracowywania zasad 

i mechanizmów polityki medialnej. Wskazywa-

no, e w porz dku prawnym w naszym kraju 

brakuje wspó regulacji. Z kolei nadawcy me-

dialni – co wida  bardzo wyra nie – dystansu-

j  si  od samoregulacji i wspó regulacji, bo s  

zorientowani wy cznie na rywalizacj , gdy  

konkuruj  pomi dzy sob  o odbiorc , którego 

chc  pozyska  i zatrzyma  przy swojej ofercie 

programowej. Zwracano uwag , e brak jest ta-

kiego elementu obywatelsko ci, jak konsultacje 

spo eczne – obywatel w swojej inicjatywno ci 

obywatelskiej ma mo liwo  przedstawiania 

swojego stanowiska wy cznie w formie skargi, 

a to jest stanowczo za ma o. To powoduje, e 

– w konsekwencji – wyst puj  niedostatki w za-

kresie partycypacji obywatelskiej, a idea kon-

sultacji spo ecznych w praktyce regulacyjnej nie 

jest implementowana. Postulowano, aby g bsze 

ni  do tej pory zainteresowanie zosta o zwróco-

ne w stron  mediów lokalnych i regionalnych 

i by o zorientowane na poszukiwanie mo liwo-

ci w zakresie doÞ nansowania ich dzia alno ci. 

Jak dot d efekty w tym zakresie s  znikome i to 

powoduje, e wypadaj  z rynku media lokalne, 

a w to miejsce wchodz  media spo eczno cio-

we, co prowadzi do tego, e dryfujemy w zakre-

sie demokratycznej polityki medialnej, zamiast 

j  realizowa  w jednoznacznym wymiarze. 

Komentatorem tego panelu by a prof. dr hab. 

Bogus awa Dobek-Ostrowska, która wskazywa-

a, e odchodzi w przesz o  etos mediów pu-

blicznych. Wspó cze nie odbiorca to konsument 

us ug medialnych, i tak nale y na niego patrze . 

Wed ug niej, przysz o  nale y do mediów spo-

eczno ciowych, dlatego nale y si  nimi zaj  

jak najszybciej.

Kolejny, trzeci, panel dotyczy  tematu „Wie-

lop aszczyznowa polityka medialna organizacji 

mi dzynarodowych”. Temu panelowi prze-

wodniczy  prof. dr hab. Stanis aw J drzejewski 

z Akademii Leona Ko mi skiego w Warszawie. 

Rol  panelistów przyj li dr Beata Klimkiewicz 

z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komuni-

kacji Spo ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego, 

Andrzej Krajewski z KRRiTV oraz dr Tomasz 

Gackowski z Instytutu Dziennikarstwa UW. Pa-

neli ci wskazywali na to, e w coraz wi kszym 

stopniu mamy do czynienia z poliwalentn  po-

lityk  medialn  (zw aszcza na poziomie Unii 

Europejskiej), która wyra a si  w tym, e k a-

dzie si  w niej nacisk na ró ne warto ci. W kon-

sekwencji powoduje to realizacj  przez media 

ró nych funkcji, m.in. ekonomicznych, kulturo-

wych, edukacyjnych, w tym – generowanie wie-

dzy. Media s  wspó cze nie instytucjami sfery 

publicznej, i z tego wzgl du w ka dej z dziedzin 

wchodz cych w obr b sfery publicznej mo na 

dopatrywa  si  zjawisk poliwalentnych. Sta-

nowi  one rodzaj reß ected equilibrium, czyli 

te ró ne elementy sk adowe sfery publicznej 

znajduj  odzwierciedlenie w mediach. Niemniej 

jednak, bior c pod uwag  wielop aszczyznowy 

wymiar polityki medialnej, nale y stwierdzi , e 

w przypadku Unii Europejskiej b d cej organi-

zacj  o zasi gu kontynentalnym dostrzegamy 

asymetri  polityki medialnej, z przewag  reali-

zacyjn  funkcji ekonomicznej, kosztem np. kul-

turowej. Podkre lano, e wielop aszczyznowo  

polityki medialnej jest nieunikniona, bowiem 

zmianie ulega architektura mediów – wspó cze-

sne spo ecze stwa krajów nale cych do UE 

to spo ecze stwa nowych mediów, i to nale y 

w kreowaniu polityki medialnej zdecydowanie 

bra  pod uwag , zw aszcza tworz c polityk  

medialn  o kontynentalnym zasi gu. Wskazy-

wano tak e na dokonuj ce si  zmiany na rynku 

zawodów medialnych, g ównie zawodu dzien-

nikarza. To w coraz wi kszym stopniu zawód 

przesz o ci, a nie przysz o ci. Zawód dzienni-

karza znajduje si  obecnie w stadium rozk a-

du – podkre lano. Wskazywano tak e na nowe 

zjawisko socjologiczne na rynku mediów. Po-

wsta a kategoria nadawców zdelokalizowanych, 

którzy uruchomiaj  swoj  us ug  w innym kra-

ju, i w ten sposób wymykaj  si  jurysdykcji 
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kraju, w którym wchodz  na rynek. Szacuje si  

(za KRRiTV), e nadawcy zdelokalizowani po-

siadaj  aktualnie ok. 15% udzia u w rynku me-

dialnym, a wi c ich obecno  z punktu widzenia 

skutków oddzia ywania prezentowanej przez 

nich oferty medialnej staje si  istotna. Bardzo 

cz sto dzieje si  tak w sytuacji dystrybucji tre ci 

spo ecznie szkodliwych. To zjawisko nasila si  

i nie poddaje uregulowaniom oraz kontroli. Ko-

mentatorem tej sesji panelowej by  prof. dr hab. 

Zbigniew Oniszczuk z Uniwersytetu l skiego, 

który zwróci  uwag , e to w a nie organizacje 

mi dzynarodowe, takie jak Unia Europejska, s  

zobowi zane do ledzenia ró norodnych prak-

tyk medialnych i reagowania na nie. I to zadanie 

ci y na UE jako zobowi zanie wobec obywa-

teli wspólnoty.

Ostatni panel, któremu przewodniczy a prof. 

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, doty-

czy  tematyki „Zarz dzanie mediami publicz-

nymi”. Panelistami w tej grupie byli dr hab. 

Lucyna Szot z Uniwersytetu Wroc awskiego, dr 

Jacek urawski z Akademii Telewizyjnej TVP 

SA oraz Karol Zgódka – Naczelnik Wydzia u 

Prawa Medialnego w Departamencie W asno ci 

Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. W wst pieniach 

paneli ci podkre lali, e nale y cyklicznie dia-

gnozowa  rynek mediów w Polsce i w UE, bo-

wiem zachodz  na nich daleko id ce zmiany. 

Dotycz  one zmian w sposobie uprawiania za-

wodu dziennikarza, który staje si  elementem 

produkcji zbiorowej realizowanej przez media. 

To oni tworz  nowy wymiar si y roboczej na 

rynku mediów podporz dkowanej logice rynku. 

W ryzykownym kierunku pod a realizowana 

od pewnego czasu restrukturyzacja w mediach, 

czego przyk adem jest outsourcing us ug me-

dialnych. Wskazywano tak e na pozytywne 

zmiany w ci gu ostatnich dwudziestu pi ciu 

lat, podkre lano na przyk ad, e uda o si  wy-

pracowa  pewien stopie  niezale no ci mediów 

publicznych. Tak e funkcja informacyjna i edu-

kacyjna w mediach publicznych zosta a zacho-

wana, cho  z pewnymi ograniczeniami.

Ca o  seminarium podsumowa a prof. 

dr hab. Teresa Sasi ska-Klas z Uniwersytetu 

Jagiello skiego, która stwierdzi a, e prze-

prowadzona wielogodzinna analiza polityki 

medialnej, koncentruj ca si  g ównie na od-

niesieniach do naszego kraju, pokazuje, e 

mamy do czynienia z wyra nie wyst puj cym 

zjawiskiem dekompozycji polityki medialnej 

w Polsce. Jest ona konsekwencj  procesu po-

g biaj cej si  mediamorfozy w kszta cie zary-

sowanym przez R. Fiedlera. G os obywatelski 

w kszta towaniu polityki medialnej w Polsce 

jest nieobecny, a je li ju  ma szans  by  s y-

szalny, to wy cznie w formie skargi! A prze-

cie  nie o to chodzi w procesie tworzenia si  

spo ecze stwa obywatelskiego. Lokalno / 

regionalno  uleg a marginalizacji w procesie 

tworzenia si  wolnego rynku mediów w ostat-

nim wier wieczu, i jest to niekwestionowany, 

a zarazem niekorzystny trend spo eczny. Pro-

wadzi to do konkluzji, e bardziej efektywne 

stabilizowanie adu demokratycznego i kon-

solidacja demokracji winne by  realizowane 

w ci lejszym powi zaniu z dzia aniami zmie-

rzaj cymi do wypracowania nowego adu me-

dialnego w naszym kraju. Polityka pa stwa nie 

mo e by  realizowana z pomini ciem polityki 

medialnej. Rozwa ania i analizy podj te przez 

uczestników seminarium skupi y si  na zdia-

gnozowaniu aktualnych problemów. Do roz-

wa enia pozostaje kwestia, kto przyjmie od-

powiedzialno  za kszta t polityki medialnej. 

Pa stwo i jego agendy? Instytucje reguluj ce 

funkcjonowanie rynku mediów? W a ciciele 

mediów? Sternicy mediów? Obywatele, jako 

odbiorcy mediów? Otwarta pozostaje kwestia 

przysz o ci zarówno mediów publicznych, jak 

i komercyjnych, i to powinno – postulowano – 

sta  si  tre ci  nast pnych seminariów.


