
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego by  organizatorem mi dzynaro-

dowej konferencji zorganizowanej w dniach 
19�20 czerwca 2015 r., która zosta a po wi -
cona roli mediów publicznych wobec wyzwa  
epoki cyfrowej. By a ona tematyczn  kontynu-
acj  oraz rozszerzeniem problematyki podj -
tej w 2014 r. na seminarium zorganizowanym 
wspólnie przez ID UW oraz Krajow  Rad  
Radiofonii i Telewizji na temat roli mediów 
w ekosystemach cyfrowych. W czerwcowej 
konferencji wzi o udzia  wielu ekspertów i ba-
daczy z krajów europejskich (ze Szwajcarii, 
z Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Bu garii, 
Niemiec, Chorwacji, W gier, Ukrainy, Turcji, 
Finlandii, Albanii, W och i Polski). cznie 
w tej dwudniowej konferencji uczestniczy o 
blisko 90 osób.

Prof. dr hab. Alojzy Nowak, prorektor Uni-
wersytetu Warszawskiego ds. bada  naukowych 
i wspó pracy, otworzy  konferencj , podkre laj c 
otwarto  uczelni na debaty pomi dzy teoretyka-
mi i praktykami w ró nych obszarach ycia spo-
ecznego, w tym w mediach, które wspó cze nie 

odgrywaj  niezwykle znacz c  rol  w sferze pu-
blicznej. Nast pnie dziekan Wydzia u Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych prof. dr hab. Janusz 
Adamowski i dyrektor Instytutu Dziennikarstwa 
UW prof. dr hab. Marek Jab onowski powitali 
przyby ych na konferencj  go ci, podkre laj c 
równocze nie wag  i aktualno  problematyki 
podj tej w konferencji, zarówno w wymiarze 
krajowym, jak i europejskim.

Konferencj  rozpocz o wyst pienie wpro-
wadzaj ce dyrektora Media Intelligence Servi-
ce z Europejskiej Unii Nadawców w Genewie 
Roberto Suareza Candela, który w bardzo inte-
resuj cy sposób w wyst pieniu zatytu owanym  
PSM. Your time to change has arrived nakre-
li  te mechanizmy i procesy, które w ostatnich 

kilkudziesi ciu latach prowadzi y do ewolucji 
mediów publicznych, a nast pnie podda  ana-
lizie skutki tego procesu obserwowane w eu-
ropejskiej przestrzeni publicznej. Wskaza  tym 
samym, co znajduje si  w g ównym nurcie 
zainteresowa  i analiz podejmowanych przez 
ekspertów dzia aj cych w European Broad-
casting Union i jakie s  najnowsze ustalenia 
w tym zakresie. Równocze nie Candel podda  
wnikliwej i krytycznej analizie s abo ci oraz 
ograniczenia dotycz ce funkcjonowania me-
diów publicznych w wymiarze europejskim, 
postuluj c, by w toku rozpoczynaj cej si  kon-
ferencji podj  bardziej pog bion  reÀ eksj  
nad tym, jak media publiczne mog  skutecz-
niej funkcjonowa  w europejskiej przestrzeni 
publicznej na rzecz budowania kapita u spo-
ecznego, a tak e bardziej aktywnie ni  dot d 

uczestniczy  w tworzeniu spo ecze stwa oby-
watelskiego.

Po wyst pieniu wprowadzaj cym przed-
stawiciela European Broadcasting Union, któ-
re wzbudzi o wielkie zainteresowanie w ród 
uczestników konferencji oraz dyskusj , rozpo-
cz a si  pierwsza sesja plenarna zatytu owana 
�Debata o wyzwaniach dla mediów publicz-
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nych� (�Multistakeholder dialogue on challen-
ges for European public service media�), któr  
poprowadzi  dziekan WDiNP UW prof. dr hab. 
Janusz Adamowski. W tym panelu referentami 
byli Lizzie Jackson z Ravensbourne (Wielka 
Brytania), Konrad Mitschka z Oesterreichische 
Rundfunk und Fernsehen (ORF) z Wiednia, 
S awomir Rogowski � cz onek KRRiTV, An-
drzej Siezieniewski � prezes zarz du Polskiego 
Radia SA i Marian Zalewski � cz onek zarz du 
TVP SA. Referenci w swoich wypowiedziach 
wskazywali na wielorakie uwarunkowania oraz 
problemy zwi zane ze zmieniaj c  si  pozycj  
nadawców publicznych w europejskiej prze-
strzeni medialnej i wskazywali na narastaj ce 
trudno ci w utrzymaniu ich konkurencyjnej 
przewagi w stosunku do nadawców komercyj-
nych. Podkre lali mocne strony i wielowymia-
rowe osi gni cia nadawców publicznych, ale 
równolegle wskazywali na zagro enia i wy-
zwania w d eniu do utrzymania przez nich do-
tychczasowej wiod cej pozycji na europejskim 
rynku medialnym. Nie mo na stwierdzi , e 
konkluzje tych wyst pie  by y w swym tonie 
pesymistyczne, bo tak nie by o. Niemniej wszy-
scy uczestnicy panelu podkre lali narastaj c  
ilo  wyzwa , a tak e ¿ nansowe ograniczenia, 
na jakie napotykaj  nadawcy publiczni, co � jak 
sami postulowali � winno ich stymulowa  do 
podejmowania bardziej innowacyjnych dzia a  
w zakresie uatrakcyjniania oferty programowej 
oraz kontynuowania modernizacji technolo-
gicznej tego sektora medialnego. W dyskusji 
wskazywano tak e na konieczno  bardziej 
wnikliwego rozpoznawania potrzeb odbiorców, 
które wyra nie zmieniaj  si  we wspó czesnym 
spo ecze stwie i postulowano, aby proces dia-
gnozowania potrzeb odbiorców medialnych sta  
si  w wi kszym stopniu ni  obecnie przedmio-
tem dzia alno ci regulatorów mediów publicz-
nych oraz sterników mediów. Ponadto propono-
wano, aby podj  bardziej rozbudowany multi-
screening warto ci prezentowanych w mediach 
publicznych po to, by warto ci upowszechniane 
przez media publiczne pozostawa y w funkcjo-

nalnej zale no ci do za o onej  misji edukacyj-
nej nadawców publicznych.

Drugi panel, który poprowadzi  prof. dr hab. 
Tadeusz Kowalski, dotyczy  rozwa a  skupio-
nych wokó  tematu �Ewolucja mediów publicz-
nych w XXI wieku� (�Evolution of public se-
rvice media in the 21st century�). W dyskusji 
wzi o udzia  sze ciu zaproszonych go ci: Mi-
cha  Maliszewski � Polskie Radio dla Zagranicy, 
Christian S. Nissen � ekspert medialny z Danii, 
Agnieszka Ogrodowczyk � dyrektor Departa-
mentu Strategii Biura KRRiT, Marian Szo ucha 
� Zwi zek Pracodawców Mediów Publicznych, 
Bissera Zankova � cz onek Steering Committee 
on the Media and Information Society (CDMSI 
w Radzie Europy, ekspert medialny z Bu garii) 
oraz Wies aw odzikowski � dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju i Technologii, TVP Techno-
logie. 

T  drug  sesj  tematyczn  rozpocz o wy-
soce interesuj ce wyst pienie prof. Nissena 
z Danii, który nakre li  ramy tworz cego si  
i zmieniaj cego na naszych oczach nowego 
rodowiska mediów cyfrowych. Zastanawia-

j c si  nad tym, jak  rol  maj  do spe nienia 
wspó cze nie media publiczne, Nissen zapro-
ponowa  podj cie bardziej pog bionego ana-
litycznie podej cia do bada  oraz rozwa a  
nad tym zagadnieniem o kwestie dotycz ce 
uwarunkowa  spo ecznych wp ywaj cych 
na relacje pomi dzy odbiorcami a mediami 
(publicznymi w tym przypadku). Podkre la , 
e dynamika zmian potrzeb jednostkowych, 

a tak e spo ecznych, wp yw nowych technolo-
gii informacyjnych na sposób zaspokajania po-
trzeb wywo uj  g bokie przeobra enia w ob-
r bie ró nych grup odbiorców oferty medial-
nej (tych, korzystaj cych z dost pu do nowych 
technologii informacyjnych, jak i tych, których 
mo na okre li  jako odbiorców preferuj cych 
tradycyjne formy kontaktu z mediami). Taka 
sytuacja ma znacz cy wp yw na to, co przy-
ci ga ich do oferty proponowanej przez media 
publiczne, a co jest odbierane jako atrakcyjny 
segment oferty mediów komercyjnych. Ten 
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element konkurencyjno ci ofert programo-
wych, który jest niekwestionowanym faktem 
spo ecznym, winien � zdaniem referenta � sty-
mulowa  nadawców publicznych do zwró-
cenia wnikliwszej uwagi na to, czym mo na 
przyci gn  uwag  odbiorcy w otaczaj cym 
nas, zmieniaj cym si  dynamicznie wiecie 
okre lanym jako p ynna ponowoczesno . 

Pozostali paneli ci podnosili konieczno  
bardziej elastycznego odniesienia si  regulacji 
prawnych wobec dynamicznie zmieniaj cego 
si  otoczenia spo ecznego. To tak e postulat 
wyra ony przez Bisser  Zankov  wskazuj cy 
na potrzeb  zmiany podej cia ze strony regula-
torów do prawnego aspektu dotycz cego stabi-
lizowania i porz dkowania zmieniaj cego si  
rynku medialnego. Jest to postulat ze wszech 
miar s uszny, cho  nie atwy w realizacji, co 
podkre lano. Z kolei Agnieszka Ogrodowczyk 
z KRRiTV przedstawi a z o on  sytuacj  ¿ -
nansow  nadawców publicznych w Polsce, 
którzy aktualnie pozyskuj  tylko 20% wp y-
wów z op aty abonamentowej wnoszonej 
przez odbiorców mediów publicznych (inne 
ród a sugeruj , e jest to nawet mniej, ok. 

12% wp ywów). Taka sytuacja w przypadku 
naszego kraju stawia pod znakiem zapytania 
mo liwo  realizacji misji publicznej, bowiem 
tak niski poziom ¿ nansowania dzia alno ci 
nadawców publicznych przez op at  abona-
mentow  czyni wr cz niemo liw  realizacj  
przyj tych zada  � i to podnosi a w swoim 
wyst pieniu Ogrodowczyk.

Ten stan oznacza piln  konieczno  rede¿ -
nicji misji nadawcy publicznego i podj cie bar-
dziej zdecydowanych dzia a  przez cia a regu-
luj ce oraz ustawodawc  w naszym kraju, aby 
t  niekorzystn  sytuacj  rozwi za  w skuteczny 
sposób. W innym wypadku mówienie w Polsce 
o nadawcach publicznych � w oparciu o obo-
wi zuj ce w krajach europejskich i stosowane 
w praktyce zasady � b dzie rozmija  si  z rze-
czywisto ci  w krajach europejskich i obowi -
zuj cymi tam standardami dzia ania nadawców 
publicznych. Ten strukturalny kryzys wymaga 

szybkiego uregulowania, co postulowa a przed-
stawicielka KRRiT, bowiem w obecnym kszta -
cie i praktyce dzia ania jest on dysfunkcjonalny 
zarówno dla dzia alno ci nadawców publicz-
nych w Polsce, jak i dla regulatora mediów pu-
blicznych. 

Micha  Maliszewski reprezentuj cy Polskie 
Radio dla Zagranicy podkre la , e radio pu-
bliczne w Polsce w programach adresowanych 
dla odbiorców za granic  cieszy si  du ym 
uznaniem i s uchalno ci , co oznacza, e jego 
oferta jest atrakcyjna i znacz ca w pakiecie 
dzia alno ci radia w szeroko rozumianym wy-
miarze publicznym. 

Wies aw odzikowski w swojej prezentacji 
zwraca  uwag  na zauwa alny od d u szego 
czasu trend wskazuj cy, e nowe technologie 
medialne zmieniaj  w ostatnich kilkunastu la-
tach funkcjonowanie telewizji jako kana u me-
dialnego. Niemal ca o ciowe pokrycie cyfrowe 
telewizji naziemnej w naszym kraju (99,6%, 
czyli 14 mln gospodarstw domowych) wskazuje 
na wysoki potencja  nadawcy publicznego od-
no nie jego mo liwo ci dotarcia do odbiorców. 
Do tego dochodzi platforma hybrydowa cz -
ca telewizj  naziemn  cyfrow  i internetow , 
co pozwala bada  i diagnozowa  oczekiwania 
i potrzeby odbiorcze ok.1,3 mln u ytkowników 
telewizji publicznej. Jest to � podkre la  referent 
� wysoce obiecuj ca sytuacja technologicznego 
pod o a dzia alno ci nadawców  publicznych 
w Polsce.

Panelista Marian Szo ucha podkre la , e 
wspó istnienie w naszym kraju od pocz tku lat 
90. XX wieku nadawców publicznych i komer-
cyjnych prowadzi do wzrostu poziomu plurali-
zmu i konkurencji pomi dzy nadawcami oraz 
poszerza sfer  wolno ci i swobody wypowie-
dzi, a to nale y oceni  pozytywnie.

Reasumuj c, z argumentów jakie pada y 
z ust uczestników panelu mo na wysnu  na-
st puj cy wniosek: na poziomie rozpoznania 
potrzeb u ytkowników telewizji publicznej 
w Polsce znajdujemy si  w wysoce korzystnej 
sytuacji, natomiast na poziomie róde  ¿ nanso-
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wania tej szeroko rozpoznanej kategorii odbior-
ców mediów publicznych zwraca uwag  brak 
materialnych podstaw do tego, aby te potrzeby 
i oczekiwania spo eczne realizowa  w sposób 
satysfakcjonuj cy, zgodnie z misj  nadawcy 
publicznego, ¿ nansowanego g ównie przez 
op at  abonamentow . Co prawda wyró nia to 
pozycj  nadawcy publicznego w Polsce na tle 
innych europejskich nadawców publicznych, 
ale w sposób negatywny, je li idzie o ród a ¿ -
nansowania tej dzia alno ci. To wysoce nieko-
rzystny trend�

Trzeci panel plenarny dotyczy  równie  ak-
tualnego tematu. �Publiczno  mediów publicz-
nych: wyzwania dla dziennikarzy� (�The public 
public service media: challenges for journalists�) 
poprowadzi a prof. dr hab. Teresa Sasi ska-Klas 
z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komu-
nikacji Spo ecznej UJ. Jego uczestnikami byli: 
prof. dr hab. Bogus awa Dobek-Ostrowska z In-
stytutu Politologii UWr, dr hab. Alicja Jaskiernia 
z Instytutu Dziennikarstwa UW, Andrzej Kra-
jewski z KRRiT, dr hab. prof. AFM Katarzyna 
Pokorna-Ignatowicz oraz dr hab. Lucyna Szot 
z Instytutu Politologii UWr. W swoim przebie-
gu mia  on, odmiennie od poprzednich, wysoce 
dynamiczny i interaktywny charakter. Referenci 
panelu skupili si  przewa nie na przedstawieniu 
wyzwa  stoj cych przed dziennikarzami, nato-
miast w mniejszym stopniu zwrócili uwag  na 
publiczno  mediów zmieniaj c  si  pod wp y-
wem rozwoju i coraz szerszego wykorzystania 
nowych technologii informacyjnych.

Wyzwania jakie stoj  przed dziennikarzami 
s  ci le powi zane ze zmieniaj c  si  katego-
ri  odbiorców medialnych, bowiem to w a nie 
dziennikarze musz  uwzgl dnia  potrzeby tych, 
do których s  adresowane wytwory ich dzia-
alno ci zawodowej, czyli odbiorców. Bardzo 

jednoznacznie na t  zale no  wskazywa a dr 
hab. Lucyna Szot w swoim wyst pieniu, któ-
re w konsekwencji wywo a o yw  dyskusj  
na temat etosu pracy dziennikarza, jego zada  
i obowi zków realizowanych w zmieniaj cym 
si  otoczeniu spo ecznym.

Licznie obecni na konferencji przedstawicie-
le rodowiska dziennikarskiego w Polsce oraz 
reprezentanci organizacji skupiaj cych dzien-
nikarzy w bardzo emocjonalny i warto ciuj cy 
sposób przedstawiali zmiany, jakie dokona y 
si  w ostatnich kilkudziesi ciu latach w tej pro-
fesji. Ich zdaniem s  one niekorzystne i prowa-
dz  do deprecjacji zawodu w oczach polskiej 
opinii publicznej. Równocze nie w swoich wy-
st pieniach demonstrowali niech  do podej-
mowania wspólnych dzia a  na rzecz dzisiaj 
ju  bardzo rozbudowanej grupy zawodowej, 
jak  s  dziennikarze i przedstawiciele zawodów 
oko omedialnych. Podkre lali równie  s abo ci 
organizacyjne rodowiska dziennikarskiego, 
podzielonego ideowo, sfragmentaryzowanego, 
niech tnego do wspó pracy i kooperacji w za-
kresie obrony swoich interesów zawodowych, 
natomiast w wi kszym stopniu zorientowanego 
na przesz y, historyczny ju  etos dziennikarza 
wykreowany w mediach pa stwowych w po-
przednim systemie spo eczno-politycznym.

Ko cowym postulatem zaproponowanym 
przez obecnych na konferencji dziennikarzy, 
i wspartym przez organizatorów spotkania, by a 
propozycja dotycz ca powrotu do wzajemnych 
kontaktów oraz wspó pracy rodowiska na-
ukowego i dziennikarskiego w rozwi zywaniu 
problemów tej, sk din d znacz cej spo ecznie, 
grupy zawodowej w naszym kraju.

Drugi dzie  konferencji przybra  inn  orga-
nizacyjn  posta . W salach dawnej Biblioteki 
UW zorganizowano obrady dwóch rozbudo-
wanych grup roboczych, które równolegle zaj-
mowa y si  dwoma zagadnieniami: 1. �Media 
policy and public media stakeholdres� (14 wy-
st pie  tematycznych); 2. �Media publiczne 
w ekosystemach cyfrowych� (14 wyst pie ).

W obu grupach pog bionej analizie pod-
dawano aktualne problemy, z którymi stykaj  
si  media publiczne w krajach europejskich, 
takie jak: konieczno  rede¿ nicji roli mediów 
publicznych; postulowane nowe wymiary misji 
publicznej; propozycje zmian w zakresie poli-
tyki medialnej; zawarto  mediów publicznych; 
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media publiczne w nowych mediach; zmienia-
j cy si  odbiorcy mediów publicznych. Je li 
pierwszy dzie  konferencji w analizie proble-
matyki dotycz cej mediów publicznych mo na 
okre li  jako diagnostyczny, to w drugim dniu 
dominowa o podej cie prognostyczne. Refe-
renci przede wszystkim starali si  przedstawi  
propozycje i postulaty sugeruj ce, w jakim 
kierunku winne pod a  media publiczne, aby 
utrzyma  swoj  pozycj  jako wp ywowego 
i presti owego nadawcy.

W ostatniej cz ci konferencji zosta y 
przedstawione dwa raporty analityczne b d ce 
materia em powsta ym na podstawie rozwa-
a  podj tych na wcze niej zorganizowanych 

konferencjach. Pierwszy raport, który zosta  
opracowany w dwóch wersjach j zykowych 
(polskiej i angielskiej) przez dr hab. Alicj  Ja-
skierni  i dr. Micha a G owackiego z ID UW, pt. 
Democratization of media policy in the digital 
ecosystems / Demokratyzacja polityki medialnej 
w ekosystemach cyfrowych ukaza  si  nak adem 
O¿ cyny Wydawniczej ASPRA-JR (Warszawa 
2015). Raport powsta  w wyniku dyskusji oraz 
materia ów przygotowanych na seminarium na-
ukowe pt. �Demokratyzacja polityki medialnej 
w ekosystemach cyfrowych � przyk ad Polski�, 
które odby o si  17 pa dziernika 2014 r. w Uni-
wersytecie Warszawskim. Jego organizatorzy, 
tj. Instytut Dziennikarstwa UW oraz Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, podj li si  organi-
zacji roboczego w charakterze, jednak e g bo-
ko analitycznego i wnikliwego ogl du procesu 
demokratyzacji polityki medialnej w krajach 
europejskich, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na Polsk . 

Drugi raport zosta  przygotowany przez Liz-
zie Jackson (Ravensbourne, Wlk. Brytania) i dr. 
Micha a G owackiego z ID UW jako materia  
analityczny opatrzony tytu em Public service 
media management: In search for new models of 
public service media in the era of social change 
and new technologies. Zawiera on prezentacj  
wyników rozwa a  podj tych w trakcie warsz-
tatów zorganizowanych w Warszawie w ra-
mach European Science Foundation w dniach 
12�13 maja 2013 r. i zosta  zaprezentowany 
przez obydwoje autorów. Raport zawiera ana-
liz  mechanizmów wyst puj cych w obr bie 
procesu zarz dzania w mediach publicznych 
� dotychczasowych praktyk i nowych sposo-
bów dzia ania, wykorzystania nowych mediów 
w strukturach dzia ania mediów publicznych, 
zarz dzania w mediach publicznych z wyko-
rzystaniem aktywno ci obywatelskiej. Ponadto 
proponuje list  tematów badawczych, których 
podj cie pos u y oby wzbogaceniu warstwy 
analitycznej tej problematyki.

Konferencj  zamkn o podsumowanie 
dokonane przez prof. dr Teres  Sasi sk -Klas 
i dr hab. Alicj  Jaskierni , w którym podkre lo-
no wysok  warto  merytoryczn  obrad oraz to-
warzysz cych im przez dwa dni dyskusji, które 
dotyczy y nowych wyzwa , z jakimi obecnie 
mierz  si  media publiczne funkcjonuj ce w eu-
ropejskiej przestrzeni spo ecznej. Wskazano 
równie  na zasadno  kontynuowania rozwa-
a  nad zmieniaj c  si  architektur  dzia ania 

mediów publicznych i rol , jak  maj  spe nia  
w ramach spo ecze stw yj cych w krajobra-
zie cyfrowym, którego cech  wyró niaj c  jest 
p ynno  i zmienno .


