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Wprowadzenie 

We współczesnym świecie zewsząd płynie do społeczeństwa szeroki strumień 

informacji ekonomicznych o zróżnicowanym charakterze. Informacje zawarte 

są zarówno w reklamach, audycjach informacyjnych, jak i specjalnie tworzo-

nych programach o charakterze ekonomicznym. Celem artykułu jest przedsta-

wienie stanu wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa oraz wskazanie 

znaczenia posiadanej elementarnej wiedzy ekonomicznej dla każdego człowie-

ka, przedstawienie potencjalnej roli mediów w zakresie możliwości prezento-

wania i edukowania społeczeństwa w zakresie tematyki ekonomicznej oraz 

analiza wymienionych programów ekonomicznych. Dokonana analiza ma cha-

rakter jakościowy i stanowi wstęp do zakrojonych na szerszą skalę badań ilo-

ściowych. W szczególności podjęte zostaną rozważania na temat ról, w jakich 

występują tutaj dziennikarze, jakie treści ekonomiczne są poruszane, w jaki 

sposób i jakim językiem informacja ta jest przekazywana. Pozostaje jeszcze 

niezwykle istotny element relacji media – społeczeństwo, a mianowicie, w jaki 

sposób, potencjalnie, programy o charakterze ekonomicznym mogą wpłynąć 

na obecny stan wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.  
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 W opracowaniu analizie poddane zostaną dwa programy telewizyjne, 

przedstawiające treści ekonomiczne, emitowane na dwóch różnych kanałach. 

Pierwszy z nich emitowany jest na antenie telewizji publicznej w programie 

informacyjnym TVP Info, drugi zaś na antenie prywatnej stacji należącej do 

grupy TVN S.A., TVN24 Biznes i Świat. Mimo że charakter obu programów jest 

zbliżony, to jednak wybrana specjalizacja oraz wskazana grupa docelowa de-

terminuje formę i  treść przekazu, dobór języka, częstotliwość emisji programu 

oraz rolę, w jakiej występuje dziennikarz. 

 

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków 

W styczniu 2014 r. Instytut Wolności1 i Raiffeisen Polbank zleciły Instytutowi 

Millward Brown badanie stanu wiedzy ekonomicznej Polaków. Efektem bada-

nia jest opublikowany w lipcu 2014 r. raport opisujący wiedzę Polaków z zakre-

su podstawowych obszarów ekonomii i finansów, z którego wynika, że Pola-

kom brakuje wiedzy zarówno w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych 

(np. progów podatkowych), jak i tych bardziej zaawansowanych (np. różnych 

sposobów oszczędzania). Zaniedbania w edukacji ekonomicznej odbijają się na 

społeczeństwie. Większość Polaków nie zna stopy inflacji, ani poziomu stóp 

procentowych i  w  związku z tym nie jest w stanie ocenić, czy oferowane przez 

bank oprocentowanie lokaty jest dla nich korzystne, czy nie. Dzieje się tak mi-

mo faktu, że 3/4 społeczeństwa posiada konto w banku, a prawie połowa dys-

ponuje kartą płatniczą. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, najwyższy 

średni wynik uzyskały osoby między 25. a 39. rokiem życia. Wykształcenie 

również sprzyja posiadaniu większej wiedzy ekonomicznej – co piąta osoba 

z wyższym wykształceniem odpowiedziała poprawnie na ponad 75% pytań. 

                                                           
1
 Szerzej o Instytucie pod adresem: http://instytutwolnosci.pl/o-nas/, 15.11.2014. 

http://instytutwolnosci.pl/o-nas/
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Taki sam rezultat wśród Polaków legitymujących się podstawowym wykształ-

ceniem uzyskał niewielki odsetek osób – zaledwie 2%. Warto także zauważyć, 

że miejsce zamieszkania nie różnicuje w istotny sposób wyników uzyskanych 

przez Polaków – średnia liczba poprawnych odpowiedzi mieszkańców wsi to 

8,3, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – 102.  

W poszczególnych obszarach wiedza Polaków jest zróżnicowana, i tak 

zadania, które okazały się dla respondentów najtrudniejsze, dotyczyły zarówno 

podstawowych umiejętności matematycznych, jak i systemu podatkowego 

oraz informacji wprawdzie dość podstawowych, ale tzw. odległych. Jeśli doko-

nać podsumowania raportu, to najwięcej trudności sprawia Polakom oblicze-

nie procentu danej liczby i punktów procentowych (z tym zadaniem matema-

tycznym poradziło sobie tylko 8% osób). Kolejne problematyczne pytanie doty-

czyło zasad wejścia w drugi próg podatkowy – zaledwie 20% Polaków wie, że 

po jego osiągnięciu zmienia się sposób obliczania podatku dla nadwyżki, a nie 

dla całego dochodu. Niewielka jest także wiedza o popularnym „podatku Belki” 

oraz o zasadach i podstawie opodatkowania podatku od odsetek kapitałowych. 

Ponadto tylko co czwarty Polak zna poziom stopy inflacji z ubiegłego roku, któ-

ry ma znaczący wpływ na realne zyski osiągane z lokat3.  

Z badania wynika, że społeczeństwo najlepiej radzi sobie w obszarach, 

z  którymi styka się bezpośrednio: ponad 4/5 Polaków potrafi obliczyć konkret-

ną wartość procentową podanej kwoty (wynagrodzenia), taki sam odsetek 

 – 83% – poprawnie wskazuje znaczenie pojęcia „wynagrodzenie netto”, zde-

cydowana większość Polaków (78%) zna uproszczoną definicję podatku VAT. 

                                                           
2
 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków – raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank, opraco-

wany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown w styczniu 2014, s. 35, 
dostępny: http://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2014/07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-
Ekonomicznej-Polak%C3%B3w.pdf, 20.10.2014. 
3
 Tamże, s. 36.  

http://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2014/07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-Ekonomicznej-Polak%C3%B3w.pdf
http://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2014/07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-Ekonomicznej-Polak%C3%B3w.pdf
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Jednak już tylko połowa Polaków wie, jak wybrać najbezpieczniejszy sposób 

oszczędzania (57%), potrafi ocenić ryzyko kredytów w walutach obcych (52%), 

wie o uldze na dzieci (jest to najpopularniejsza z wymienianych ulg podatko-

wych), ale jednocześnie prawie co czwarta osoba nie jest w stanie wymienić 

żadnego innego odliczenia lub ulgi. Mniej niż połowa dorosłych Polaków wie, 

że tak samo oprocentowana w skali roku lokata z miesięczną kapitalizacją od-

setek jest korzystniejsza od lokaty z kapitalizacją roczną. Dość powszechne jest 

natomiast posiadanie konta w banku (75%), choć odsetek ten zależy w dużej 

mierze od wykształcenia (wśród osób z podstawowym wykształceniem konto 

ma tylko 43%, zaś wśród osób najlepiej wykształconych aż 96%). Kartę płatni-

czą posiada połowa Polaków, a kartę kredytową tylko co dziesiąta osoba. Co 

czwarta osoba w Polsce nie posiada żadnego produktu bankowego, zaś rachu-

nek maklerski posiadają tylko osoby z wyższym wykształceniem4. 

Badanie wiedzy ekonomicznej Polaków wykazało, że nie przywiązują 

oni dużej wagi do spraw finansowych, niechętnie dokonują kalkulacji i nie dążą 

do maksymalizacji indywidualnych zysków5. 

Ekonomia jest (bądź powinna być) wiedzą powszechną i użyteczną 

w  życiu dla każdego, bez względu na status materialny, wykształcenie czy sy-

tuację zawodową, ponieważ wszyscy każdego dnia podejmują różne decyzje, 

rodzące określone skutki ekonomiczne. Brak elementarnej wiedzy ekonomicz-

nej, w dla wielu wciąż nowych realiach gospodarki wolnorynkowej, jest nieste-

ty często przyczyną błędnych, nietrafionych decyzji i to zarówno na poziomie 

przedsiębiorstw (głównie jednoosobowych działalności gospodarczych), jak 

i  gospodarstw domowych. Rola wiedzy i świadomości ekonomicznej społe-

czeństwa co do podejmowanych decyzji odnosi się już do podstawowych za-

                                                           
4
 Tamże, s. 12-13. 

5
 Tamże, s. 36. 
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chowań, takich jak racjonalne wybory konsumenckie czy sposoby oszczędza-

nia. Nabiera jednak większego znaczenia, gdy w  grę wchodzą decyzje związane 

z zaciągnięciem kredytu czy inwestowaniem. Brak wiedzy i podjęcie nietraf-

nych decyzji może w tym przypadku oznaczać spore problemy finansowe, któ-

rych skutki odczuwalne będą dla całej rodziny. 

Niezwykle ważna jest więc edukacja ekonomiczna, którą należy rozu-

mieć szeroko, jako wiedzę i umiejętności praktyczne, które są przydatne, 

a  nawet niezbędne dla każdego uczestnika życia społecznego, aby mógł on bez 

przeszkód realizować swoje cele życiowe i zawodowe, nie ponosząc szkody 

z  powodu nieznajomości ekonomii6.  

 

Media jako źródła wiedzy o problematyce ekonomicznej 

Kulturę ekonomiczną, rozumianą jako zespół poglądów i zachowań związanych 

z  gospodarowaniem własnymi zasobami, ludzie nabywają na skutek własnych 

życiowych doświadczeń, wychowania oraz wpływu środowiska społecznego. 

Istnieją dwa pokłady świadomości ekonomicznej – głęboki i płytki. 

W efekcie długotrwałego i złożonego procesu edukacji, zarówno na etapie 

szkolnym, jak i  w dorosłym życiu, korzystając z edukacji formalnej, tworzymy 

pokład głęboki. Natomiast płytki pokład świadomości ekonomicznej jest wyni-

kiem oddziaływania na jednostkę otoczenia, najczęściej osób bliskich, znajo-

mych i mediów. Przekazy kierowane do społeczeństwa zwykle nie są przez po-

szczególne jednostki analizowane i badane pod kątem ich racjonalności i zgod-

ności z wiedzą głęboką, gdyż uznają one podświadomie, że osoby prezentujące 

                                                           
6
 M. Polak, Narodowy Bank Polski, Edutainment w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych 

i  edukacji ekonomicznych, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji uczelni eko-
nomicznych pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna w dniu 
19.06.2007,  
http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/32.pdf, 24.10.2014. 

http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/32.pdf
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określone poglądy są wystarczającymi autorytetami i nie zachodzi potrzeba 

weryfikacji wypowiadanych przez nie twierdzeń. Ze względu na fakt, iż w pro-

cesie podejmowania codziennych decyzji (podejmowanych automatycznie), 

wykorzystujemy płytką świadomość ekonomiczną, edukacja ekonomiczna po-

winna przede wszystkim ukazywać wzorce i kształtować postawy ludzi, a nie 

jedynie dostarczać wiedzy w postaci formułek i definicji7. Istotnym wsparciem 

dla działań edukacyjnych, oddziałujących zarówno na płytki, jak i na głęboki 

poziom świadomości powinny być media, które w coraz większym stopniu sta-

ją się dla większości ludzi (także młodych) podstawowym kanałem zdobywania 

informacji i wiedzy, także tej ekonomicznej.  

 Instytucje medialne są ze swej natury zaangażowane w produkcję i dys-

trybucję wiedzy w szerokim tego słowa znaczeniu, zaś dla większości społe-

czeństwa informacje, obrazy i idee przez nie upowszechniane mogą być głów-

nym źródłem świadomości i wiedzy dotyczącej wielu aspektów życia. Wśród 

ról, jakie przypisuje się mediom (dziennikarzom), są właśnie te, które polegają 

na tłumaczeniu, pomocy w zrozumieniu rozmaitych zagadnień czy też upo-

wszechnianiu trudno dostępnych informacji8. Jak wspomniano, ogromne zna-

czenie dla podejmowanych przez jednostkę w sposób automatyczny decyzji 

ekonomicznych, ma świadomość o charakterze płytkim, a więc właśnie ta, na 

którą w największym stopniu oddziaływał będzie przekaz medialny.  

 Istotnym w procesie komunikowania i oddziaływania przekazu na od-

biorcę jest jego stosunek do źródła, nadawcy. Według Williama McGuire’a ko-

munikaty pochodzące z autorytatywnych i wiarygodnych źródeł będą stosun-

kowo skuteczniejsze, a zaufanie i szacunek dla źródła mogą tę skuteczność 

                                                           
7
 Tamże. 

8
 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s. 96-98. 
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zwiększać9. W tym kontekście oraz w nawiązaniu do roli, jaką pełni dziennikarz 

w analizowanych w  artykule programach, warto wspomnieć o typologii władzy 

według Johna Frencha i Bertrama Ravena z 1959 r., która w odniesieniu do 

relacji nadawca – odbiorca zakłada, że wpływanie na kogoś przez komunikację 

jest formą sprawowania władzy i zależy od określonych własności wywierają-

cego wpływ, czyli nadawcy komunikatu. Wyróżnili oni początkowo pięć takich 

form; nagradzanie (przyjemność, cenna rada), przymus (rzadko spotykany), 

identyfikacja – odnośnik władzy, władza prawomocna oraz władza eksperc-

ka, zaś w 1965 r. poszerzono katalog o  władzę opartą na informacji. Dla ana-

lizowanych przekazów medialnych istotne będą przede wszystkim: odnośnik 

władzy, który dotyczy atrakcyjności lub prestiżu nadawcy, co może skłaniać 

odbiorcę do utożsamiania się z nim i większej uległości, oraz władza ekspercka. 

Mówimy o niej wówczas, gdy nadawca – zaproszony gość, prezentuje w oczach 

odbiorcy (zazwyczaj obiektywnie) wyższy poziom wiedzy i  tłumaczy, wyjaśnia 

lub komentuje określone informacje10. Nastawienie odbiorcy do poszczegól-

nych mediów i poziom ich „eksperckości” mogą zatem determinować wybór 

jednego z nich, który w większym stopniu odpowiada na zapotrzebowanie od-

biorcy i z którym woli się identyfikować. Można w tym aspekcie również przy-

toczyć koncepcję użycia – nagrody11 Herty Herzog, która w artykule Motiva-

tions and Gratifications of Daily Serial Listeners z 1944 r. analizowała nagrody 

dostarczane przez media, wymieniając wśród nich m.in. porady uzyskane ze 

słuchania (oglądania) nadawanych w ciągu dnia audycji12. Rozwijając badania 

w tym kierunku, zauważono, że aktywne wykorzystanie mediów przez ludzi 

                                                           
9
 Tamże, s. 462-463. 

10
 Tamże, s. 463. 

11
 Szerzej o tym w: S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007, 

s.  301-316. Najprawdopodobniej autorka nie posługiwała się tym określeniem. 
12

 S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007, s. 301. 
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może być ważnym czynnikiem pośredniczącym, zwiększającym lub zmniejsza-

jącym prawdopodobieństwo zaistnienia określonych efektów13. Istotne będą 

zatem w przedmiotowej analizie również motywacje i intencje publiczności, 

która poświęca czas na oglądanie danego programu (użycie), ponieważ chce 

poszerzyć swoją wiedzę z  danego obszaru (nagroda). 

 Niezwykle ważnym aspektem oddziaływania mediów, zwłaszcza w kon-

tekście niniejszej analizy, jest ich zdolność do przekazywania społeczeństwu 

aktualnych informacji, również tych o charakterze ekonomicznym, które, jak 

już wspomniano, są w dzisiejszej rzeczywistości bardzo potrzebne. Uważa się, 

że media przyczyniają się tym samym do wyrównywania różnic w zakresie po-

siadanej wiedzy, wynikających z wykształcenia i pozycji społecznej, czyli do 

„zasypywania przepaści informacyjnej”. Wydaje się jednak, co potwierdza 

choćby deklarowana grupa docelowa poszczególnych programów, że skutki 

mogą być odwrotne. Otóż bardziej zainteresowana konkretnymi przekazami 

informacyjnymi mniejszość może zyskiwać znacznie więcej niż reszta odbior-

ców, przez co przepaść dzieląca niektóre grupy może się pogłębiać. Nie ozna-

cza to oczywiście, że grupy o niższym statusie nie mają dostępu do informacji 

albo są niedoinformowane, ale to, że grupy o wyższym statusie szybciej zdo-

bywają nowe informacje, a przede wszystkim chcą je zdobywać i szukają ich w 

różnych, tzw. źródłach „bogatych w informacje”. Istnieje w związku z tym silna 

i trwała korelacja między klasą społeczną, orientacją na takie źródła a znajo-

mością odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii politycznych, społecznych 

i  ekonomicznych14.  

Przedstawione wyżej wyniki badania stanu wiedzy ekonomicznej wyda-

ją się tę tezę potwierdzać, gdyż zróżnicowanie poprawnych odpowiedzi ze 

                                                           
13

 Tamże, s. 308. 
14

 D. McQuail, Teoria…, s. 480-481. 
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względu na poziom wykształcenia czy miejsce zamieszkania było wyraźnie wi-

doczne. Z drugiej jednak strony jest czymś naturalnym, że jedni są bardziej, 

z  różnych przyczyn, drudzy mniej zainteresowani konkretną tematyką, a jak 

twierdzi John Dewey, ludzie wykształceni umieją korzystać z mediów w poży-

teczny sposób15. W odniesieniu do elementarnej wiedzy ekonomicznej należa-

łoby jednak prowadzić w mediach działania o charakterze informacyjno-

edukacyjnym, w efekcie których następowałoby zasypywanie przepaści infor-

macyjnej i to dla dobra i bezpieczeństwa ekonomicznego samej grupy „mniej 

zorientowanej”, czy mniej zainteresowanej. 

Tych istotnych informacji dostarczyć może przede wszystkim telewizja 

(media drukowane wybiera głównie „klasa uprzywilejowana”), która stara się 

dotrzeć z tym samym przekazem do jak największej części danej populacji 

i  jako wiarygodne źródło powinna dawać więcej korzyści „mniej uprzywilejo-

wanym”16. Mając jednak na uwadze obecny kształt rynku telewizyjnego, należy 

stwierdzić, że dostęp do coraz to nowych kanałów informacyjnych o wyspecja-

lizowanym charakterze nie jest powszechny, o czym w dalszej części opraco-

wania, co sprzyjać może pogłębianiu przepaści informacyjnej.  

Dodatkowym argumentem mogącym potwierdzić proces pogłębiania 

się przepaści wydaje się model interpretacji przekazów informacyjnych, przed-

stawiony przez Doris Graber17. Badając proces interpretacji materiałów infor-

macyjnych, założyła ona, że dla ułatwienia zrozumienia informacje są „ułożo-

ne” zagadnieniami i tematycznie, więc należałoby się spodziewać, że widownie 

stosują podobne „ramy” przy ich interpretacji. Definiuje ona „schemat inter-

pretacyjny” jako strukturę poznawczą złożoną z uporządkowanej, oderwanej 

                                                           
15

 S. J. Baran, D. K. Davis, Teorie …, s. 299. 
16

 D. McQuail, Teoria…, s. 481. 
17

 Tamże, s. 496. 
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od wyjściowego doświadczenia wiedzy na temat sytuacji i jednostek. Jest ona 

wykorzystywana w procesie interpretacji informacji bieżącej i przywoływania 

zapamiętanych informacji. Schematy pomagają ocenić wartość nowych infor-

macji oraz uzupełnić ich treść w sytuacji, gdy przekaz jest niepełny lub niejed-

noznaczny, a także zapamiętywać nowe informacje. Zgodnie z modelem czer-

panie wiedzy z przekazów informacyjnych można rozumieć jako włączanie no-

wych informacji do istniejących schematów interpretacyjnych, co po części 

tłumaczy, dlaczego im większa wiedza wyjściowa, tym lepsze przyswajanie no-

wych informacji18. 

Podsumowując zawarte w tej części rozważania, należy stwierdzić, że 

niezwykle istotnymi kwestiami w odbiorze konkretnego przekazu są: wiary-

godność źródła, obecność ekspertów, posiadana wiedza i zainteresowania wi-

downi. Osoby z większą wiedzą „wyjściową” i określoną, sprecyzowaną inten-

cją, chętniej szukają dalszych, głębszych informacji, co kieruje ich uwagę 

w  stronę kanałów tematycznych, specjalistycznych i nie koniecznie ogólnodo-

stępnych, a to sprawia, że ich poziom wiedzy staje się jeszcze wyższy. Znajduje 

to odzwierciedlenie we wnioskach z przeprowadzonej poniżej analizy wybra-

nych programów. 

 

Programy o tematyce ekonomicznej w wybranych stacjach telewizyjnych: 

Kapitalny program (TVP Info) oraz Biznes dla ludzi (TVN24 BiS) 

Analizie poddano dwa programy o charakterze ekonomicznym, emitowane na 

dwóch różnych kanałach. Pierwszym z nich jest cotygodniowy program emito-

wany przez nadawcę publicznego TVP Info pt. Kapitalny program, drugim zaś 

codzienny (dni powszednie) magazyn prywatnego nadawcy TVN S.A., emito-

                                                           
18

 Tamże, s. 495- 496. 
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wany na kanale TVN 24 Biznes i Świat pt. Biznes dla ludzi. Zasadnym z punktu 

widzenia przeprowadzonych powyżej rozważań jest przedstawienie krótkiej 

charakterystyki obu nadawców – ich udziału w rynku, deklarowanych grup 

docelowych czy konieczności realizowania misji publicznej. Następnie dokona-

na zostanie analiza konkretnych przekazów pod kątem przyjętej formuły pro-

gramu, roli, jaką pełni w nim dziennikarz, tzn., czy jest ekspertem w danej 

dziedzinie, czy pełni rolę prowadzącego – moderatora, przydatności porusza-

nej tematyki, częstotliwości emisji, wiarygodności źródła oraz czasu trwania 

programu. 

Pierwszy z analizowanych kanałów, TVP Info nadawany jest w obecnej 

formie (wcześniej jako pasmo wspólne dla ośrodków TVP) od 1 września 2013 

r. przez publicznego nadawcę, Telewizję Polską S.A., którego obowiązkiem jest 

realizowanie zapisów o misji publicznej. Z uzasadnienia udzielonej w dniu 

9 kwietnia 2013 r. przez Przewodniczącego KRRiT koncesji (Nr 522/2013-T) 

wynika, że jest to program o charakterze wyspecjalizowanym informacyjno–

publicystycznym, w którym audycje realizujące specjalizację stanowią 77% ty-

godniowego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00., a program nadawany jest 

codziennie przez całą dobę. Adresatem programu, według deklaracji nadawcy, 

są wszyscy powyżej czwartego roku życia. Tematyka emitowanych audycji do-

tyczy bieżących wydarzeń o charakterze ogólnospołecznym, procesów zacho-

dzących zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i w wymiarze europej-

skim oraz w szerokim kontekście międzynarodowym. Stacja zobowiązała się 

dostarczać również pogłębionych informacji na temat funkcjonowania demo-

kratycznego państwa i jego instytucji oraz bezstronnej analizy wydarzeń i pro-

cesów zachodzących w kraju i na świecie. Program dostarcza również wiedzy 

edukacyjno–obywatelskiej, która ma ułatwić świadome uczestnictwo w społe-
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czeństwie, funkcjonowanie w zmieniających się warunkach ekonomicznych 

i  prawnych oraz realizację praw obywatelskich, odsłania także kulisy tworzenia 

prawa i informuje o powodach i skutkach wprowadzanych zmian. Dyskusje, 

komentarze, analizy i opinie ekspertów dostarczają wiedzy o prawach i  obo-

wiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz informacji na 

temat korzystania z narzędzi finansowych i ekonomicznych w określonych wa-

runkach społeczno-gospodarczych19. 

Wśród kanałów informacyjnych TVP Info jest programem naziemnej te-

lewizji cyfrowej o największym zasięgu technicznym, wynoszącym 91,3% 

(TVN24 63,4%, Polsat News 55,4%, Superstacja 56,8%). Jego udział w rynku 

programów informacyjnych (SHR) wyniósł w I kwartale 2014 r. 38% (TVN24 

42%, Polsat News 17%, Superstacja 3%)20, zaś w rynku wszystkich programów, 

w II kwartale 2014, 2,88% (TVN24 3,08%, Polsat News 1,08%, Superstacja 

0,24%)21. Zarówno duży zasięg, jak i wysoki udział w rynku dają stacji szansę na 

dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co zresztą jest jej zamierzeniem okre-

ślonym przez wskazanie grupy docelowej jako wszystkich powyżej 4. roku ży-

cia. Determinuje to odpowiedni dobór treści w analizowanym programie eko-

nomicznym i sposób ich prezentacji, a także częstotliwość, z jaką program jest 

emitowany, porę emisji oraz czas trwania programu, o czym w dalszej części 

opracowania. 

                                                           
19

 Koncesja Nr 522/2013-T, udzielona przez Przewodniczącego KRRiT w dniu 9 kwietnia 2013, 
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-
decyzji/details,832288.html, 22.10.2014. 
20

 J. Reisner (oprac.), Widownia programów informacyjnych TVP INFO, TVN 24, Polsat News, 
Superstacja w I kwartale 2014 – raport KRRIT, Warszawa 2014, s. 5, 
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-
wyniki-badan/widownia-programow-informacyjnych-i-kwartale-2014.pdf, 22.10.2014. 
21

 J. Reisner (oprac.), Rynek telewizyjny w II kwartale 2013 roku – raport KRRIT, Warszawa 
2014, s. 7, 
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-
nadawcow/rynek-telewizyjny-w-ii-kwartale-2014.pdf, 22.10.2014. 

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832288.html
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832288.html
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/widownia-programow-informacyjnych-i-kwartale-2014.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/widownia-programow-informacyjnych-i-kwartale-2014.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-nadawcow/rynek-telewizyjny-w-ii-kwartale-2014.pdf
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-nadawcow/rynek-telewizyjny-w-ii-kwartale-2014.pdf
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Drugim analizowanym kanałem jest TVN 24 Biznes i Świat (TVN24 BiS), 

nadawany od 1 stycznia 2014 r., przez prywatną spółkę TVN S.A. Zastąpił on 

wcześniejszy program „TVN CNBC”, którego formuła była węższa i skupiała się 

przede wszystkim na tematyce finansowo-biznesowej. W uzasadnieniu decyzji 

zmieniającej zapisy pierwotnej koncesji (Nr 365/2007-T) wydanej 24 paździer-

nika 2013 r. (Nr DR -21/2013 - 3/365) wskazano, że jest to program o charakte-

rze wyspecjalizowanym w zakresie tematyki wydarzeń międzynarodowych ze 

szczególnym uwzględnieniem tematyki biznesowej przedstawiającej sytuację 

na polskim rynku finansowym i inwestycyjnym. Zmiana formuły wynikała 

z  chęci poszerzenia grupy odbiorców o widzów zainteresowanych nie tylko 

wąsko rozumianą tematyką finansowo-biznesową, ale też pogłębioną wiedzą 

na temat postępującej globalnej rzeczywistości i jej wpływu na życie w Polsce 

oraz większą od przeciętnej wiedzą na temat spraw międzynarodowych, poli-

tyki zagranicznej, pozycji Polski na świecie, w tym w Unii Europejskiej, poprzez 

oferowanie treści poradniczych oraz edukacyjnych. Jako grupę docelową wska-

zano także przedstawicieli drobnego i średniego biznesu. Jest to zatem pro-

gram o charakterze informacyjno-publicystycznym, przeznaczony dla widzów 

powyżej 25. roku życia, o wykształceniu średnim i wyższym, uprawiających 

wolne zawody, menadżerów, specjalistów22. Widać zatem, że w porównaniu 

do TVP Info celem jest znacznie mniejsze grono odbiorców i to tych, którzy 

szukają pogłębionych informacji.  

Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter pro-

gramu powinny zajmować nie mniej niż 70% miesięcznego czasu nadawania, 

z  czego o  tematyce biznesowej do 40% programu (w godzinach od 8:00 do 

                                                           
22

 Decyzja nr DR - 521/2013 – 3/365, zmieniająca treść Koncesji nr 365/2007-T, wydana przez 
Przewodniczącego KRRiT w dniu 24 października 2013 r., http://www.krrit.gov.pl/dla-
nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832152.html, 22.10.2014 r. 

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832152.html
http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832152.html
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17:00 w  dniach od poniedziałku do piątku), zaś poświęcone wydarzeniom 

międzynarodowym nie mniej niż 30% programu. 

Specjalizacja w zakresie odbiorców oraz fakt, iż jest to program dostęp-

ny na platformach cyfrowych oraz w telewizjach kablowych, ma swoje od-

zwierciedlenie w statystyce. Udział w rynku wszystkich programów wyniósł 

w II kwartale 2014 r. 0,22%, ale jest to dopiero jego pierwsze notowanie 

(udział Superstacji 0,24%).  

Wąskie grono odbiorców, mniejsza dostępność oraz wysoce wyspecjali-

zowany profil przesądzają o charakterze analizowanego programu ekonomicz-

nego w  zakresie poruszanych treści, głębokości analiz, częstotliwości emisji 

oraz jej pory, a także czasu trwania audycji. Poniżej znajduje się analiza wska-

zanych programów o charakterze ekonomicznym. 

Na antenie TVP Info raz w tygodniu, w sobotę o godz. 18.30 emitowany 

jest magazyn ekonomiczny pt. Kapitalny program. Czas trwania programu to 

ok. 18 min. Prowadzącymi program są Agata Konarska i Marcin Kowalski. 

Dziennikarka ma doświadczenie w zakresie prowadzenia programów o tematy-

ce ekonomicznej, gdyż prowadziła program Plus Minus i Info Biznes w TVP Info, 

jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, stu-

diowała również na Wydziale Informatyki Ekonomicznej na Uniwersytecie 

Wiedeńskim oraz skończyła podyplomowe studia ekonomiczne w Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Paryżu. Marcin Kowalski, dziennikarz telewizyjny i ra-

diowy, również prowadził programy o  tematyce gospodarczej, m.in. w TVN 

CNBC program Fakty Ludzie Pieniądze oraz Godzina dla pieniędzy, zaś w Radiu 

PiN codzienną audycję Dobry Program Gospodarczy.  

Formuła programu jest następująca: najpierw krótka zapowiedź poru-

szanej w odcinku tematyki, następnie aktualny temat gospodarczy, dwa cykle: 
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Twój pierwszy biznes i Przepis na sukces oraz podsumowanie. Program prowa-

dzony jest przez dziennikarzy, którzy w sposób merytoryczny i stonowany roz-

mawiają z zaproszonymi gośćmi. Obecność ekspertów, których wiedza wynika 

z wykształcenia, stanowiska czy doświadczenia zawodowego, widoczna jest 

głównie w pierwszej części programu, gdzie poruszane są aktualne tematy go-

spodarcze. Przykładowe tematy dotyczą np. inwestowania, gdzie prowadzący 

rozmawia z ekspertem jednego z banków, będącym np. doradcą inwestycyj-

nym oraz ekspertem Komisji Nadzoru Finansowego. Wypowiedzi mają charak-

ter informacji o produktach i porad dotyczących możliwości inwestowania, 

a  także ostrzegają odbiorców przed ryzykownym inwestowaniem w niewiary-

godne instrumenty oferowane przez niepewne firmy. Identyczna formuła do-

tyczy każdego innego poruszanego tematu, gdzie w kwestiach polityki proro-

dzinnej wypowiadał się m.in. minister pracy i polityki społecznej, o kryzysie 

w gospodarce mówił przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, 

o nowych banknotach rzecznik Narodowego Banku Polskiego, a o produkowa-

niu energii wiceminister środowiska, prezes Banku Ochrony Środowiska oraz 

producent energii. We wszystkich tych przypadkach eksperci, odpowiadając na 

pytania prowadzącego, posługują się językiem zrozumiałym dla przeciętnego 

odbiorcy. 

Twój pierwszy biznes to cykl, w którym autorzy programu analizują 

możliwości i warunki założenia oraz prowadzenia własnego biznesu. W roz-

mowie z osobami, które prowadzą konkretną działalność, analizują oni warunki 

powodzenia danego biznesu, wysokość nakładów, strategię promocji, mie-

sięczne koszty działalności oraz wysokość przychodów. W wywiadach omawia-

ne są także potencjalne zagrożenia oraz szanse wynikające np. z możliwości 

skorzystania z różnych źródeł dofinansowania na założenie bądź nawet prowa-
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dzenie określonego rodzaju działalności. Ekspertami w tej sytuacji są właścicie-

le firm, zaś dziennikarz występuje w  roli reportera. 

Ostatnim elementem merytorycznym programu jest cykl Przepis na 

sukces, w którym dziennikarz przeprowadza wywiad z właścicielami (współwła-

ścicielami) firm, które odniosły znaczący sukces na rynku, zarówno pod wzglę-

dem finansowym, jak i zasięgu międzynarodowego. W wypowiedziach podkre-

ślają oni co, ich zdaniem, decyduje o sukcesie w firmie, radzą, w jaki sposób 

organizować i prowadzić biznes, na co zwracać uwagę w firmach rodzinnych, 

etc. Również w tym przypadku dziennikarz jest reporterem, zaś w roli eksperta 

występuje praktyk, który wypowiada się przystępnym, czasem wręcz potocz-

nym językiem. W zakończeniu prowadzący podsumowują informacje przeka-

zane w danym odcinku, wskazując, „co udało się im ustalić”. 

Należy zaznaczyć, że dziennikarze są bardzo dobrze przygotowani do 

wywiadów, zarówno z ekspertami z rozmaitych instytucji, firm, ministerstw, jak 

i  z  praktykami, reprezentującymi mały i wielki świat biznesu. Język używany 

w  programie jest zrozumiały, informacje są szczegółowe, przydatne i przeka-

zywane w sposób uporządkowany i czytelny. 

Drugi z analizowanych programów, Biznes dla ludzi, emitowany jest na 

antenie TVN 24 BiS od poniedziałku do piątku od godz. 18.00. do 19.00., czas 

jego trwania to ok. 40 min. (emisja przerywana blokami reklamowymi). Pro-

wadzącym program jest Paweł Blajer, z wykształcenia ekonomista, absolwent 

Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, absol-

went Uczelni Łazarskiego, aktualnie doktorant na obu uczelniach. Pracował 

jako dziennikarz ekonomiczny „Rzeczpospolitej”, następnie w TVN CNBC, 

obecnie TVN24 BiS. 
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Formuła programu zbliżona jest do formuły Kapitalnego programu, 

choć jest znacznie bardziej obszerna, gdyż obejmuje zwykle od 5 do 7 konkret-

nych, szczegółowych tematów, podzielonych na poszczególne cykle. Możemy 

tu wyróżnić: wstęp, temat wybrany przez dziennikarza oraz trzy cykle: Twoja 

praca, Twoja umowa i Twoja firma i podatki, zaś odcinek kończy krótka infor-

macja statystyczna – Bilans przedsiębiorczości. 

Pierwszym elementem jest wprowadzenie, w którym dziennikarz wska-

zuje na praktyczny wymiar poruszanej tematyki oraz wyjaśnia funkcję progra-

mu i  wskazuje na udział ekspertów, podkreśla znaczenie wiedzy ekonomicznej 

dla przeciętnego obywatela oraz informuje, że wiedza i porady w nim zawarte 

pomogą uniknąć kosztownych błędów w zarządzaniu finansami osobistymi, 

firmowymi czy karierze zawodowej. Istotne znaczenie ma w tym przypadku 

fakt, również podkreślany przez prowadzącego, iż dobór tematów jest efektem 

pytań, informacji czy próśb kierowanych do redakcji od widzów.  

Kolejny element to omówienie tematu aktualnego, zgłoszonego przez 

widza, bądź w danym momencie kontrowersyjnego czy niejasnego. Prowadzą-

cy w  tym fragmencie w sposób dogłębny wprowadza w temat, wyjaśniając, na 

czym polega problem, a następnie zaproszony ekspert odpowiada na jego py-

tania. Wyjaśnienia eksperta dziennikarz stara się jeszcze doprecyzować i upro-

ścić, ale też merytorycznymi pytaniami pogłębia analizę. 

Twoja praca to cykl, w którym poruszane są kwestie związane zatrud-

nieniem, prawem pracy, obowiązkami pracodawców i pracowników, itp. 

Główną rolę w tym cyklu odgrywa zaproszony ekspert, jednak prowadzący 

wciąż w aktywny sposób uczestniczy w rozmowie, pogłębiając temat, dopytu-

jąc czy upraszczając i  podsumowując informacje. Wśród poruszanych tematów 

znajdują się zarówno wskazówki i porady dość ogólne – jak być konkurencyj-
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nym na rynku pracy, w jaki sposób szukać pracy – jak i dotyczące szczegóło-

wych kwestii, przedawnienia urlopu czy pracy osób młodocianych. 

Kolejny cykl, Twoja umowa, poświęcony jest analizie praktycznych 

aspektów rozmaitych umów zawieranych przez konsumentów bądź analizie 

innych sytuacji, w których jednostka może być stroną. Po krótkim, merytorycz-

nym wprowadzeniu pojawia się ekspert, który wskazuje na konkretne rozwią-

zania, możliwości oraz prawa i obowiązki wynikające z konkretnego wyboru. 

W  tym cyklu pojawia się czasem kolejny temat, którego omówieniem zajmuje 

się dziennikarz, występujący w roli eksperta. W sposób bardzo obrazowy i zro-

zumiały wyjaśnia przydatne w życiu codziennym kwestie, np. jak zmieni się 

oprocentowanie po obniżeniu stóp procentowych przez NBP, jakie są różnice 

między gwarancją a niezgodnością towaru z umową, co jest dowodem zakupu, 

co musi zrobić spadkobierca, aby uzyskać zwolnienie z podatku od  

nieruchomości. 

Trzeci cykl, Twoja firma i podatki, poświęcony jest kwestiom związanym 

z  funkcjonowaniem firmy. Podobnie jak w poprzednich cyklach, po meryto-

rycznym wprowadzeniu pojawia się ekspert, który odpowiada na pytania pro-

wadzącego, wyjaśniając, doradzając i interpretując kwestie podatkowe, praw-

ne czy zarządzania w firmie. Również w tym cyklu dziennikarz występuje w roli 

eksperta, poruszając kolejny temat, który, z właściwą sobie energią, w sposób 

bardzo przystępny i praktyczny wyjaśnia, a także radzi i podpowiada konkretne 

rozwiązania w zakresie możliwości obniżenia obciążeń podatkowych, promocji 

firmy czy postępowania z klientem. 

Ostatnim elementem programu jest Bilans przedsiębiorczości, czyli 

krótka statystyczna informacja o zmianach w ewidencji działalności gospodar-

czej z dnia poprzedniego; ile osób założyło firmę, wznowiło działalność, zawie-
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siło ją bądź zamknęło. Prowadzący zaprasza na kolejny program, z kolejną 

dawką praktycznych informacji. 

W programie mamy ponadto do czynienia z pewnymi elementami po-

wtarzalnymi, a mianowicie na zakończenie każdego cyklu, po którym następuje 

blok reklamowy, prowadzący zapowiada kolejny temat, zachęcając widza sło-

wami: opłaca się ze mną dalej zostać, co również wskazuje na praktyczny wy-

miar treści poruszanych w programie. Wszystkie materiały prezentowane są 

w charakterystyczny dla stacji sposób, a mianowicie rozmowy prowadzone są 

na tle ekranów, na których w formie czytelnych i schematycznych grafik zobra-

zowane są poruszane tematy. Prowadzący często wykorzystuje rozmaite gad-

żety, wskazuje konkretne przykłady. Język używany przez dziennikarza może 

czasami wydać się zbyt prosty, banalny, ale z pewnością pozwala ułatwić zro-

zumienie nierzadko zawiłych kwestii przedstawianych i tłumaczonych przez 

ekspertów. Zniechęcać może zbyt emocjonalny styl prowadzenia programu. 

Porównując oba programy, należy zwrócić uwagę na różnice w zakresie 

częstotliwości emisji oraz czasie trwania odcinka, co determinuje liczbę poru-

szanych tematów oraz złożoność prowadzonych analiz. W emitowanym raz 

w tygodniu, w sobotę o godz. 18.30, Kapitalnym programie, trwającym 

ok. 18 minut, przedstawione są trzy tematy, zaś w codziennym (w dni powsze-

dnie), 40 minutowym Biznesie dla ludzi, pojawia się ich od pięciu do siedmiu. 

Należy jednak podkreślić, że informacje prezentowane w obu badanych pro-

gramach prezentują wysoki poziom merytoryczny oraz mają zdecydowanie 

praktyczny wymiar. Program TVP Info realizowany jest „w terenie”, tzn. go-

spodarzami są eksperci, wypowiadający się w miejscu swojej pracy (minister-

stwa, banki, instytucje). Dziennikarze w  roli reporterów odwiedzają osoby, 

które założyły własną działalność, w miejscu jej prowadzenia oraz odwiedzają 
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biznesmenów, którzy osiągnęli wielki sukces, najczęściej również w siedzibach 

ich firm. Całkowicie odmienną formułę przyjął TVN24 BiS, gdzie w całości pro-

gram realizowany jest w studiu (sporadyczne materiały realizowane są „w te-

renie”), a prowadzący jest gospodarzem, który zaprasza ekspertów do siebie. 

Istotną różnicą jest również fakt, iż program Pawła Blajera prowadzony jest na 

żywo, zaś Agata Konarska i Marcin Kowalski swój program nagrywają wcze-

śniej.  

 

Zakończenie  

Na podstawie przeprowadzone, jakościowej analizy podjęto próbę odpowiedzi 

na pytanie postawione w tytule artykułu. Interesujących wniosków dostarcza 

porównanie programów w zakresie ról pełnionych przez media – dziennikarzy, 

związanych z zapośredniczeniem (pośrednictwo mediów między społeczeń-

stwem a „rzeczywistością”), wskazanych przez Denisa McQuaila. Należą do 

nich role: „okna”, „lustra”, „filtra” albo „selekcjonera”, „drogowskazu”, „prze-

wodnika” bądź „tłumacza”, a także „forum” i „platformy”, „upowszechniacza”, 

czy „rozmówcy”23. 

W obu przypadkach przekazy dziennikarzy stanowią „okno” na aktualne 

wydarzenia i problemy, które pozwala widzom poszerzyć horyzonty, zobaczyć, 

co dzieje się w świecie gospodarki, i w jakim stopniu ma to dla nich znaczenie, 

choć w  Kapitalnym programie rola ta wydaje się jednak bardziej wyraźna 

(podsumowanie: co udało nam się ustalić), choćby przez jego bardziej repor-

terski charakter. Rolą, którą można przypisać dziennikarzom w obu progra-

mach, jest rola „selekcjonera”, choć zdecydowanie częściej występują w niej 

dziennikarze Kapitalnego programu. Wybierają oni bowiem tematy, które ich 

                                                           
23

 D. McQuail, Teoria…, s. 98. 
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zdaniem są w danym momencie aktualne bądź ciekawe: dziś wybraliśmy dla 

Państwa…, pomijając inne. W tym zakresie Biznes dla ludzi staje się bardziej 

„forum” i „platformą”, w której to widz – odbiorca ma możliwość interakcji i to 

on jest często współtwórcą programu w  tym sensie, że ma wpływ na porusza-

ną problematykę, zaś dziennikarz przyjmuje rolę „rozmówcy”, który wciąż pod-

kreśla możliwość kontaktowania się z redakcją programu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, której adres podawany jest na antenie. Już we wstępie 

prowadzący wskazuje, że tematyka poruszana w programie jest właśnie efek-

tem sygnałów, pytań, próśb i sugestii widzów. W obu programach dziennikarze 

występują w roli „drogowskazów”, „przewodników”, którzy doradzają kon-

kretny sposób postępowania, ostrzegając przed innym; należy unikać (…), po-

winni Państwo (…) W Biznesie dla ludzi rola ta uzupełniona jest także rolą 

„tłumacza”, wyjaśniającego zawiłości tematyki poruszanej i przedstawianej 

przez ekspertów; a zatem należy rozumieć, że(…), czyli sugeruje Pan, że (…) 

Ponadto w programie TVN24 BiS prowadzący we wstępie informuje: po to je-

steśmy, żeby zajmować się Waszymi problemami, abyście nie popełniali kosz-

townych błędów (…), a wątek korzyści z oglądania programu jest kontynuowa-

ny przez dziennikarza, który wskazuje na zakończenie każdego cyklu, że opłaca 

się ze mną zostać. 

Formuła i istota badanych programów sprawiają, że jakkolwiek w nieco 

odmienny sposób, to jednak w obu audycjach dziennikarze są „upowszechnia-

czami” trudno dostępnej bądź trudnej do zrozumienia wiedzy z zakresu eko-

nomii, finansów osobistych, pracy, kariery zawodowej, podatków, kredytów 

czy inwestycji, którą starają się przedstawić w sposób możliwie jasny i przejrzy-

sty dla odbiorcy. 
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Role pełnione przez dziennikarzy w obu programach są zbliżone, choć 

w  znacznie większym stopniu program TVN24 BiS stanowi odpowiedź na real-

ne, bo zgłoszone przez widzów24, zapotrzebowanie na omówienie i wyjaśnienie 

konkretnego problemu z zakresu pracy, umów, firmy i podatków. Dużo częściej 

również dziennikarz w tym programie staje się „tłumaczem”, bądź przejmując 

rolę eksperta, bądź wyjaśniając, doprecyzowując czy upraszczając wypowiedzi 

zaproszonych gości. 

Role realizowane są także w nieco odmienny sposób: dziennikarze Kapi-

talnego programu są reporterami, którzy w terenie „ustalają” z ekspertami 

istotne dla społeczeństwa kwestie, zaś prowadzący Biznes dla ludzi jest po czę-

ści moderatorem, prowadzącym rozmowę z ekspertem, a po części sam w tej 

roli występuje. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony w pierwszej części artykułu stan wie-

dzy ekonomicznej społeczeństwa oraz tematykę poruszaną w badanych pro-

gramach, można by sądzić, że edukacyjna rola mediów nie jest w tym zakresie 

w żadnej mierze wypełniona. Wydaje się jednak, że powyższa analiza potwier-

dza poczynione wcześniej założenie, że paradoksalnie obecny kształt rynku 

mediów może przyczyniać się do pogłębienia różnic w poziomie wiedzy między 

gronem bardziej i mniej zainteresowanych jej znalezieniem. Wiarygodność 

źródła w  przypadku obu analizowanych magazynów nie stanowi raczej kwestii 

spornej, gdyż oba spełniają warunki m.in. obecności ekspertów, ale już dzień 

i godzina emisji programu przez TVP Info mogą pozostawiać wiele do życzenia 

w zakresie szansy na wypełnienie misyjnej funkcji edukacyjnej. Skłonnym zaś 

                                                           
24

 Wniosek taki wyciągnięto na podstawie prezentowanych w programie fragmentów listów, 
wypowiedzi i problemów sygnalizowanych przez widzów za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, której adres bardzo często pojawia się na ekranie, a prowadzący zachęca do kontaktu 
z  redakcją. 
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do pogłębiania swojej wiedzy widzom TVN24 BiS okazji, by to czynić, nie braku-

je i to tuż przed prime-timem.  

 

Abstrakt 

Jedną z istotnych ról pełnionych przez media i dziennikarzy jest informowanie 

i  edukowanie społeczeństwa. Niedostateczny poziom wiedzy ekonomicznej 

polskiego społeczeństwa sprawia, że należy zastanowić się nad rolą, jaką w tym 

zakresie mogą pełnić media. Analiza jakościowa polegająca na porównaniu 

treści programów ekonomicznych (TVN24 BiS – Biznes dla ludzi i TVP Info 

 – Kapitalny program) oraz roli (ekspert, drogowskaz i tłumacz, selekcjoner 

i  upowszechniacz), jaką pełnią w nich dziennikarze, jest wstępem do zakrojo-

nych na szersza skalę badań ilościowych. 

 

JOURNALIST – REPORTER, MODERATOR OR EXPERT? ANALYSIS OF SELECTED 

ECONPOMIC PROGRAMS: “KAPITALNY PROGRAM” (TVP INFO) AND “BIZNES 

DLA LUDZI” (TVN24 BIS) 

Abstract 

One of the important roles of the media and journalists is to inform and edu-

cate the public. Insufficient levels of economic knowledge of the Polish society 

makes it necessary to consider the role media can play in this regard. Qualita-

tive analysis involves a comparison of the content of economic programs (TVN 

24 BiS – "Biznes dla ludzi" and TVP Info – "Kapitalny program") and the role 

(expert, guide and translator, coach and “disseminator”) journalists played in 

them is an introduction to the extensive quantitative research on a wider 

scale. 
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Wprowadzenie 

Dziennikarstwo śledcze jest elementem komunikowania społecznego, które 

informuje opinię publiczną o niezwykle istotnych dla całego kraju lub regionu 

wydarzeniach. Podejmując trudne tematy, za pomocą mediów realizuje misję 

społeczną – otwiera wiele zamkniętych drzwi i ust1. Dzięki dociekliwości, cier-

pliwości oraz odwadze dziennikarzy śledczych wiele afer i patologii w systemie 

funkcjonowania państwa zostało ujawnionych. Nagłaśnianie patologii ze świata 

polityki, biznesu i  przestępczości zorganizowanej jest jednym z głównych ob-

owiązków dziennikarza. Media, które nagłaśniają liczne nieprawidłowości oraz 

dziennikarze śledczy cieszą się poważaniem społeczeństwa, ponieważ często 

tylko oni podejmują się trudnych tematów i stają w obronie osób najsłabszych. 

Z uwagi na specyfikę pracy, która wymaga od dziennikarzy śledczych fachowej 

wiedzy, uważani są oni za elitę wśród pracowników mediów. 

 Największy wpływ na dziennikarstwo śledcze miały reportaże Boba 

Woodwarda i Carla Bernsteina związane z aferą Watergate. Dziennikarka Hel-

len Hume w „Media Studiem Journal” nazwała Watergate inspiracją dla całej 

                                                           
1
 S. Czapnik, Media a afera Rywina: perspektywa ekonomii politycznej komunikowania, 

[w:] P.  Żuk (red.), Media a władza: demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w wa-
runkach globalizacji mediów, Warszawa 2006, s. 99. 


