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Wstęp 
 

 

Powszechnie przyjęło się, że do naruszeń wolności słowa może dochodzić tylko  

w sytuacjach, kiedy dziennikarz jest oskarżany o zniesławienie, pozywany o ochronę dóbr 

osobistych czy w inny sposób nękany - za pośrednictwem różnych instrumentów prawnych - 

przez osoby, które opisuje. Przedstawiciele prasy lokalnej doświadczają tego rodzaju nękania 

stosunkowo często. Nie posiadają dużych zasobów materialnych, czy zaplecza redakcyjnego, 

aby się bronić przed atakami ze strony lokalnych polityków czy biznesmenów. Dlatego też 

codzienny obraz wolności słowa nie powinien być odczytywany przez pryzmat skutecznych  

i omnipotentnych mediów centralnych. One potrafią sobie poradzić nawet z największymi 

kłopotami prawnymi i sprawami wszczynanymi przeciwko dziennikarzom zatrudnionym  

w dużych redakcjach. Prawdziwa walka o wolność słowa rozgrywa się każdego dnia  

w duszach redaktorów, dziennikarzy, wydawców, prowadzących swoją działalność  

w miastach wojewódzkich czy powiatowych.
1
 To oni muszą podejmować decyzje, czy 

opublikować dany materiał, w jakim stopniu odsłonić prawdę, jak mocno skrytykować, 

jednocześnie zdając sobie sprawę, że nastąpi kontratak ze strony krytykowanych osób -  

w postaci prywatnego aktu oskarżenia czy powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Już 

samo myślenie w takich kategoriach powoduje tzw. mrożący skutek (chilling effect) dla 

wolności słowa. Zastanawianie się nad ewentualnymi konsekwencjami dla redakcji czy 

osobistymi poszczególnych dziennikarzy lub redaktora naczelnego, a nie nad znaczeniem 

materiału prasowego dla interesu publicznego, jest kwintesencją mrożenia debaty.  

 

 Problemy mediów lokalnych z zakresu wolności słowa mają jeszcze jeden, o wiele 

bardziej subtelny wymiar - finansowy. Prawdziwe, niezależne media lokalne muszą się 

utrzymać. Muszą mieć pieniądze na najem lokalu, druk, dystrybucję, wynagrodzenia 

dziennikarzy i pracowników. Jednocześnie media lokalne mają dwa podstawowe źródła 

przychodów - z tytułu sprzedaży egzemplarzy gazet oraz z tytułu ogłoszeń prasowych. W tym 

miejscu pojawia się pierwszy, acz naturalny dla gospodarki rynkowej, problem. Gazety 

lokalne mają bowiem coraz większą konkurencję ze strony wydań lokalnych gazet 

ogólnopolskich (np. Gazeta Wyborcza i jej dodatki lokalne), które walczą o ten sam rynek 

prasowy. Jednocześnie są wyjątkowo atrakcyjne dla czytelników, gdyż są sprzedawane razem 

z tytułem ogólnopolskim. 

 

                                                 

 
1Por. Tomasz Wróblewski, Zapomniana wolność słowa, Rzeczpospolita z 17 października 2009 r. Link do 

archiwum Rzeczpospolitej z powyższym artykułem znajduje się na stronie 

 http://www.rp.pl/artykul/2,378824.html. 
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 Drugie wyzwanie związane jest z masowym rozwojem komunikacji za pośrednictwem 

Internetu. Powstawanie blogów internetowych oraz portali lokalnych może prowadzić do 

tego, że tradycyjna gazeta lokalna staje się coraz mniej ważna dla informowania o sprawach 

bieżących. W konsekwencji może spadać sprzedaż gazet tradycyjnych, a portale mogą 

skutecznie konkurować na lokalnym rynku ogłoszeniowym. Wydawcy radzą sobie z tym na 

wiele sposobów. Wydaje się, że najlepszym jest łączenie tradycyjnej działalności prasowej  

z prowadzeniem portalu internetowego.  

 

 Powyższe problemy występują nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. 

Nawet najpoważniejsze tytuły debatują jak poradzić sobie w czasach ogólnej dostępności 

informacji, spadku czytelnictwa gazet i wykorzystywania Internetu jako podstawowej drogi 

komunikowania się. W Stanach Zjednoczonych w wielu miastach stanowych upadają 

dotychczasowe prężne gazety, a dominującą rolę dla debaty zaczynają odgrywać portale 

newsowe oraz blogerskie.
2
 Powszechna dostępność Internetu, przenośnych komputerów czy 

elektronicznych czytników książek czy gazet, ten proces tylko pogłębi. Są to zatem procesy 

globalne, które z pewnym opóźnieniem mają także wpływ na Polskę. Powstają pomysły, że 

gazety - ze względu na swoje znaczenie dla demokracji - być może powinny być 

utrzymywane czy wspierane przez niezależne fundacje. Być może - sugeruje się - należy 

odejść od bezwzględnego wiązania komercyjnego zysku z działalnością gazet, gdyż na 

dłuższą metę prowadzi to do „tabloidyzacji‖ mediów i ogranicza działalność wymagającą 

dużych nakładów finansowych. Działalność ta jest jednak znacząca dla debaty publicznej oraz 

kontroli nad władzą (np. dziennikarstwo specjalistyczne, dziennikarstwo śledcze). 

 

 Tak jak zostało wspomniane - konkurencja ze strony innych gazet prywatnych czy 

wyzwania XXI wieku wiążące się z rozwojem nowych technologii - są wyzwaniami 

typowymi dla gospodarki rynkowej oraz dla innych państw. Nasz rynek prasy lokalnej ma 

jednak jedną specyficzną cechę, która powoduje szczególne zagrożenie dla wolności słowa. 

Otóż wydawcy niezależnych tytułów prasowych konkurują często na tym samym rynku  

z jednostkami samorządu terytorialnego, które także wydają tytuły prasowe. Gminy, powiaty 

czy województwa korzystają z możliwości wydawania biuletynów informacyjnych  

(i przekształcają je w gazety) bądź powołują spółki, które prowadzą działalność wydawniczą 

na rzecz samorządu terytorialnego.
3
  

 

 Bez wątpienia władze lokalne powinny posiadać możliwość informowania o sprawach 

miasta czy gminy za pomocą strony internetowej oraz biuletynów informacyjnych. W ten 

sposób zapewniają bowiem przejrzystość w sprawowaniu władzy, co jest niezwykle pożądaną 

wartością w dobie współczesnych demokracji. Jest jednak cienka granica pomiędzy 

informowaniem o działalności gminy (poprzez np. dostarczanie do domów bezpłatnego 

                                                 

 
2 
Por. Michael Massing, A New Horizon for the News, New York Review of Books z 24 września 2009 r., artykuł 

dostępny na stronie http://www.nybooks.com/articles/archives/2009/sep/24/a-new-horizon-for-the-news/. 
3
 Podstawa prawna to art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. 

Nr 9, poz. 43, z późniejszymi zmianami). 
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biuletynu zawierającego treść uchwał rady gminy i ogłoszenia o przetargach), a wydawaniem 

normalnego tytułu prasowego. W związku z wydawaniem prasy przez jednostki samorządu 

terytorialnego dochodzić bowiem może do szeregu zagrożeń, ważnych z punktu widzenia 

jakości demokracji oraz wolności słowa.  

 

 Po pierwsze, wydawanie prasy przez władze lokalne prowadzi do zakłócenia norm 

konkurencji na lokalnym rynku mediów. Prasa samorządowa jest bowiem w znacząco 

uprzywilejowanej pozycji. Może bowiem zatrudniać pracowników samorządowych do 

prowadzenia gazety. Ze względu na wsparcie budżetowe, gmina może dość swobodnie 

kalkulować cennik reklam. W ten sposób prasa samorządowa uniemożliwia rozpoczęcie 

działalności wydawniczej przez prywatne podmioty (bo trudno jest na taki rynek „wejść‖) 

albo stopniowo może eliminować prywatnych wydawców z rynku (ze względu np. na lepsze 

cenniki reklam czy spolegliwość prywatnych przedsiębiorców polegającą na reklamowaniu 

się w prasie samorządowej). Taki stan rzeczy może w dłuższej perspektywie prowadzić do 

likwidacji wolności prasy na rynku lokalnym. W wyniku bowiem zakłócenia konkurencji  

na rynku prasy lokalnej prywatne tytuły mogą upaść, a w konsekwencji cały rynek prasowy 

zostanie przejęty przez gazetę samorządową.
4
 

  

 Po drugie, trudno sobie wyobrazić, aby tytuły prasowe wydawane przez jednostki 

samorządu terytorialnego spełniały podstawowy standard dziennikarstwa, a mianowicie 

urzeczywistniały "prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia 

publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej"
5
. Jeżeli bowiem redaktorzy oraz dziennikarze 

takich tytułów prasowych podlegają służbowo przedstawicielom władzy lokalnej, to nie są  

w stanie rzetelnie informować o działalności swoich przełożonych, ani ich kontrolować. 

Tymczasem to właśnie jest najważniejszą funkcją prasy lokalnej.  

 

 Po trzecie, ważne jest dogmatyczne przyjrzenie się normom Konstytucji z punktu 

widzenia ich adresatów oraz wartości, jakie realizują. Rozdział II Konstytucji określa prawa  

i wolności jednostki i obywatela. Z wolności i praw mogą zatem korzystać przede wszystkim 

podmioty prywatne, a nie organy władzy. Władze lokalne nie mogą skutecznie powoływać się 

na art. 54 Konstytucji RP, będący gwarancją wolności słowa, gdyż nie są adresatem tego 

postanowienia. Co więcej, art. 14 Konstytucji RP nakłada na władze publiczne szczególny 

obowiązek zapewnienia "wolności prasy i innych środków społecznego przekazu." 

Z pewnością wydawanie prasy lokalnej przez jednostki samorządu terytorialnego nie 

przyczynia się do realizacji tej zasady konstytucyjnej. Nie wystarczy bowiem stworzenie 

warunków prawnych dla korzystania z wolności słowa (np. likwidacja cenzury). Konieczne 

jest także dbanie o warunki materialne, a więc również o to, czy wolność słowa może 

naturalnie się rozwijać, bez zakłóceń ze strony władzy publicznej.  

                                                 

 
4 

Por. przykłady podane przez Piotra Pytlakowskiego, Cenzor Wójt, Tygodnik "Polityka" z 10 sierpnia 2002 r., 

str. 29-31, artykuł dostępny na stronie http://archiwum.polityka.pl/art/cenzor-wojt,374694.html. 
5 

Art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo Prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24, z późniejszymi 

zmianami). 



Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. 

 

8 

 

 

 

 Powyższe zagrożenia dla funkcjonowania mediów lokalnych znane są od lat.
6
 Niestety 

niewiele się w tej kwestii zmienia. Jednostki samorządu terytorialnego wciąż wydają prasę 

lokalną i nie doznają w tym zakresie szczególnych ograniczeń.  

 

 Powstaje zatem pytanie co można zrobić, aby przeciwdziałać temu procederowi. 

Wydaje się, że wobec braku skuteczności ogólnych mechanizmów nacisku (jakimi są listy 

otwarte), warto rozważyć podejmowanie działań prawnych. Kluczową rolę w tym względzie 

powinien mieć Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dysponuje 

odpowiednimi narzędziami skontrolowania lokalnego rynku prasy.
7
 Prezes UOKiK 

podejmuje działania z urzędu, a nie na wniosek. Niemniej to nie powinno powstrzymać izb 

gospodarczych, organizacji pozarządowych czy samych wydawców prasy lokalnej od 

informowania Prezesa UOKiK o istniejącym problemie. 

 

 Istnieje także wątpliwość, czy działalność jednostek samorządu terytorialnego mieści 

się w ramach ograniczeń wynikających z ustawy o gospodarce komunalnej. Jeżeli tak jest to 

problemem powinny interesować się Regionalne Izby Obrachunkowe, które sprawują nadzór 

nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz 

dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
8
 Być może organizacje 

takie jak Izba Wydawców Prasy czy stowarzyszenia prasy lokalnej powinny wykorzystywać 

istniejące możliwości prawne i zachęcać poszczególnych wydawców prasy lokalnej do 

składania zawiadomień do RIO, celem przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków 

publicznych. 

 

 Wreszcie, możliwe jest złożenie powództwa składane przez indywidualnych 

prywatnych wydawców przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu czynów 

nieuczciwej konkurencji.
9
 Takim czynem mogłoby być np. sprzedaż prasy lokalnej za cenę 

dumpingową, nie odzwierciedlającą realnych kosztów wydawania prasy (co może mieć 

miejsce ze względu na zatrudnienie pracowników samorządowych jako dziennikarzy czy 

innego rodzaju subsydia), a także innego rodzaju utrudnienia w dostępu do rynku.
10

 W tym 

                                                 

 
6 

Por. np. apel do wydawców lokalnych Izby Wydawców Prasy z 26 października 2004 r. Por. także opinia prof. 

Michała Kuleszy z 15 września 2004 r. przygotowana na zlecenie Izby Wydawców Prasy. 
7 

Podstawą działań Prezesa UOKiK mogłyby być przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami) w zakresie nadużywania pozycji 

dominującej (np. w sytuacji kiedy tytuł wydawany przez jednostkę samorządu terytorialnego miałby ponad 40% 

udział w rynku prasy lokalnej) lub w zakresie stwierdzenia praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. 
8 

Por. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 

55, poz. 577, Nr 154, z późniejszymi zmianami). 
9 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. - Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 

1503, z późniejszymi zmianami). 
10 

Por. Pismo UOKiK z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów nowelizacji ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. Urz. UOKiK z 2003 r. Nr 1, poz. 240) „Utrudnianie 

dostępu do rynku ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca podejmuje działania, które uniemożliwiają innemu 

przedsiębiorcy rynkową konfrontację produkowanych przez niego towarów, w efekcie czego swoboda 
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przypadku pojawia się jednak trudność natury społecznej. Prywatni wydawcy lokalni, nawet 

ci będący w konflikcie z władzami lokalnymi, mogą mieć opory przed podejmowaniem tego 

typu działań prawnych. Czym innym jest bowiem krytykowanie władz lokalnych z punktu 

widzenia dziennikarskiego, a czym innym podejmowanie otwartych działań prawnych 

przeciwko tym władzom. Taka perspektywa może utrudniać możliwość podejmowania 

skutecznych działań prawnych w interesie publicznym w tym zakresie. 

 

 Ograniczenie problemu wydawania prasy lokalnej wymaga zatem zdecydowanych 

działań ze strony samych zainteresowanych - instytucji i organizacji troszczących się  

o wolność słowa oraz wydawców prasy lokalnej. Trudno w tej kwestii liczyć na wsparcie 

polityków, a w konsekwencji na odpowiednie zmiany legislacyjne. Dla wielu z nich 

samorządowa prasa to najlepsza tuba propagandowa ich działań. Realną możliwością 

rozwiązania problemu są konsekwentne działania prawne zmierzające do zajęcia się 

problemem przez instytucje kontrolne, takie jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów czy Regionalne Izby Obrachunkowe. 

 

 Wyżej przedstawione problemy zostały omówione podczas konferencji 

zorganizowanej przez „Obserwatorium wolności mediów w Polsce‖ Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka pt. Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony 

konkurencji i pluralizm medialny. Konferencja odbyła się dnia 29 października 2009 r. na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Niniejsza publikacja stanowi zbiór przemyśleń uczestników 

konferencji na temat prasy lokalnej. 

 

 

 

 

Summary 

 

The author draws attention to the main problems faced nowadays by the local press  

in Poland. Small newspapers devoted to local issues are highly vulnerable to the pressure 

coming from local politicians or businessmen. Contrarily to the national media which hold  

a stable position on the media market, the municipal or rural press titles, employing usually 

not more than 2 or 3 people, cannot afford a conflict with local authorities. Therefore they 

often choose not disturb the local governments which causes a so called „chilling effect‟ for 

the freedom of media in the region.  

 

Another alarming issue, underlined by the author, is a decreasing role of an 

independent (private) local media for the local societies due to the expansion of the Internet 

                                                                                                                                                         

 
uczestniczenia w działalności gospodarczej, czyli swoboda wejścia na rynek, oferowania na nim swoich towarów 

lub usług lub wyjścia z danego rynku, ulega ograniczeniu. Jeżeli działania te nie wynikają z istoty konkurencji, 

lecz są podejmowane w celu utrudnienia dostępu do rynku i przy pomocy środków nieznajdujących 

usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn nieuczciwej konkurencji‖. 
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as well as due to the development of newspapers edited and published by local governments, 

which attempt to „take over‟ the regional media market. Such conduct may lead to the 

violation of the fair market competition rules (as these „newspapers‟ are normally subsidised 

from the public budget) and also to the abuse of the fundamental function of press as a 

watchdog controlling the activities of the authorities. 

 

Problems presented above were widely discussed during the conference „Freedom of 

speech in the local media in Poland. Local press, competition rules and media variety.‟ 

organized on the 29
th

 of October 2009 by Media Freedom Observatory in Poland (a project 

run within Helsinki Foundation for Human Rights) and Polish Chamber of Press Publishers. 

The main part of this publication contains transcripts of statements made by the participants 

of the conference as well as other documents related to its subject.  
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 Niniejsza część publikacji zawiera transkrypty wypowiedzi uczestników konferencji zorganizowanej przez 

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Izbę Wydawców Prasy 

pt. Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i pluralizm medialny, która 

odbyła się 29 października 2009 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
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Michał Kulesza 

 

Wolność słowa w prasie lokalnej. 

 

 
Zagadnienie roli prasy lokalnej, a także konfliktu „niezależnych mediów”  

z mediami oficjalnymi samorządu terytorialnego jest nadal kwestią o doniosłym 

znaczeniu dla rynku mediów lokalnych. Prawie pięć lat temu pisałem w tej sprawie 

opinię i myślę, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Napięcia są takie same, a może 

nawet miejscami się zwiększyły. Swoje wystąpienie zacznę od omówienia dwóch 

podstawowych kierunków, z jakich płyną zagrożenia dla mediów lokalnych.  

 

Pierwszy kierunek jest to właśnie prasa samorządowa, czyli różnego rodzaju gazety, 

czy szerzej mówiąc - działania medialne, które są realizowane, wydawane pod egidą 

samorządu i wchodząc na rynek, stają się pewną konkurencją dla lokalnych wydawców.  

Ale jest także drugie niebezpieczeństwo, płynące ze środowiska medialnego, dlatego że rynek 

lokalny mediów dość słabo się wyodrębnia również „w układach pionowych‖. Czyli mamy 

np. Gazetę Wyborczą, ale także wydania regionalne tejże Gazety Wyborczej. Mamy również 

wiele innych mediów zarówno papierowych jak i elektronicznych, obecnych na rynkach 

regionalnych poprzez swoje, można powiedzieć, „przedłużenia lokalne‖. To jest niemniej 

niebezpieczne dla rynku mediów lokalnych, aniżeli działalność wydawnicza władzy 

samorządowej. Mówię o tym dlatego, że prywatne media lokalne chętniej atakują samorząd, 

aniżeli swoich kolegów na rynku medialnym, bo to wydaje się być bardziej niebezpieczne. 

Ale trzeba zwrócić także uwagę, że lokalny rynek medialny zagrożony jest znacznie bardziej 

właśnie obecnością na tym rynku dużych mediów, dla których dość prostym zadaniem jest 

skierować strumień pieniędzy na dany rynek lokalny i po prostu skasować wszystkich małych 

konkurentów. Małych konkurentów, którzy z pułapu ogólnopaństwowego nic nie znaczą, ale 

w sensie lokalnym, jako rynek dostawców reklamy mogą mieć znaczenie.  

 

Moja druga uwaga dotyczyć będzie kształt rynku mediów lokalnych. Chciałbym 

powiedzieć, że mamy do czynienia, w uproszczeniu, z dwiema sytuacjami. Pierwsza sytuacja 

jest taka, że na jakimś rynku jest gazeta lokalna, a może dwie, albo cztery i nagle na ten rynek 

wchodzi ze swoją gazetą samorząd (oczywiście jedna gazeta na rynku i samorząd to jest 

zupełnie co innego, niż cztery gazety lokalne konkurujące ze sobą i samorząd). Wyobraźmy 

sobie zatem rynek lokalny, na który „wpycha się‖ samorząd z pieniędzmi podatników, za 

które finansuje swoje wydawnictwo. Druga sytuacja, która nie występuje może zbyt często, 

ale także należy wziąć ją pod uwagę, dotyczy rynku, na którym nie ma niezależnych mediów 

lokalnych, a jest tylko gazetka samorządowa. Oba przedstawione scenariusze trzeba 

rozpatrywać oddzielnie, każdy z nich powoduje odmienne sytuacje na rynku. Dlaczego 
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istnieje różnica? Dlatego, że samorząd działa na zasadzie pomocniczości, a w tym wypadku 

zasada pomocniczości polega na tym, że jeśli rynek nie daje sobie rady z jakimś problemem 

gospodarczym (a wydawanie gazety to jest określony problem gospodarczy), wówczas 

oczywiście władza może wejść na ten rynek z pewnym surogatem, z własną działalnością 

podobnego rodzaju. A jak już wejdzie, to ją trudno z tego rynku wygonić. I tu się pojawia 

pewien problem, kiedy nowy wydawca chciałby rozpocząć działalność, ale nie może, 

ponieważ tam najważniejsza jest gazeta samorządowa. Jest to naprawdę trudny problem 

zarówno rynkowy i prawny. 

  

Chciałbym również powiedzieć parę słów o tym, co według prawa samorządowi 

wolno, a czego nie wolno w kontekście wydawania prasy, a także: jakie przepisy w ogóle 

znajdują zastosowanie do tej problematyki. Najprościej powiedzieć, że samorząd ma prawo 

do trzech rodzajów działań, które są legalne (w jaki sposób są one realizowane, to jest inna 

historia). Pierwszy rodzaj działań, który jest absolutnie legalny to jest prawo, być może 

nawet konieczność informowania mieszkańców o bieżącej działalności samorządu. 

Samorządy używają w tym celu różnych biuletynów okazjonalnych lub regularnych: 

dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub półrocznych. Władza lokalna informuje w nich, 

co zrobiono, jak zrobiono, co się nie udało, ile wydano pieniędzy, ile jeszcze będzie się 

wydawało, jakie są plany, że tu się przecięło wstęgę etc. Jest to bardzo ważne, ponieważ 

władza ma obowiązek informować obywateli o swoich działaniach, a nie zawsze jest tak, że 

ma w swoim regionie media obiektywne i życzliwe. Często musi mieć zatem własny kanał 

dostępu do każdego gospodarstwa domowego. W wielu miejscach każde gospodarstwo 

domowe dostaje raz w miesiącu jedną kartkę papieru A4 zapisaną z dwóch stron drobnym 

drukiem. Informuje ona w sposób obiektywny o tym, co to się wydarzyło i co to się ma 

wydarzyć. Takie działanie samorządu nie budzi żadnych wątpliwości. 

  

Drugą rzecz, do której samorząd ma prawo jest promocja. Mówi o tym wyraźnie 

przepis art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, który wśród różnych zadań samorządu na 

rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wymienia m.in. promocję. Samorządy 

mogą promować się na różne sposoby: przez ogłoszenia płatne, przez własne wydawnictwa, 

przez dużą akcję informacyjno-reklamową. Mogą się promować w swoim mieście i na rynku 

światowym, na rynku regionalnym, w telewizji państwowej, w telewizji lokalnej. Jest to 

dozwolone, ponieważ samorząd, tak jak każdy inny czynnik na rynku, powinien dbać o swój 

wizerunek. Dziś gospodarka rynkowa to nie tylko przedsiębiorstwa i produkty, ale również 

terytoria. Istotą np. rozwoju regionalnego jest konkurencja międzyregionalna. Tak samo jak 

istotą rozwoju lokalnego jest konkurencja między miastami: gdzie się pojawi inwestor, gdzie 

lepiej żyć, gdzie przyjemniej jest wypoczywać. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że 

samorząd przekracza ramy promocji poprzez wydawanie tytułu, własnej gazety. Trzeba to 

jednak odpowiednio wykazać, co w praktyce bywa trudne, ponieważ nie wytyczno jasnej 

granicy w tym zakresie.  

 

Trzecia sfera, w której władza lokalna może działać, są to różnego rodzaju 

wydawnictwa „o samorządzie dla samorządu‖. Działalność tę reguluje art. 10 ust. 3 Ustawy  
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o gospodarce komunalnej, który mówi, że poza sferą działalności publicznej, samorząd może 

prowadzić działalność edukacyjną, wydawniczą itd. Chodzi o działalność, nakierowaną  

na samorząd, służącą władzy lokalnej, która polega np. na tym, że sejmiki samorządowe 

województw wydają czasopismo, które jest rozsyłane pomiędzy wszystkie gminy i powiaty, 

wszystkich radnych, burmistrzów, do szkół, do instytucji samorządowych etc. Mieści się to 

wówczas w ramach art. 10 ust. 3. nawet, jeśli w takim piśmie, miesięczniku czy  

2-miesięczniku regionalnym zazwyczaj najwięcej miejsca poświęca się Marszałkowi  

i ewidentny jest tam kontekst auto-promocji. Jest to jednak praktyka popularna na całym 

świecie, całkowicie możliwa z prawnego punktu widzenia.  

 

Oprócz wyżej wymienionych funkcji samorząd nie ma innych obowiązków w „sferze 

medialnej‖. Kontrowersyjne wydaje się wydawanie przez władze lokalne gazetki, która jest 

zwykłym medium, a nie biuletynem informacyjnym. W dodatku bardzo często gazetka taka 

przejmuje jakiś duży kawałek tortu reklamowego i ogłoszeń. I tu zaczyna się problem, 

któremu poświęcona jest niniejsza konferencja. Oczywiście, że samorząd mógłby taką gazetę 

wydawać, gdyby lokalny rynek medialny był na danym terenie pusty. Nie widzę wówczas 

przeszkód, ponieważ wszędzie powinna istnieć gazeta lokalna. W skali gminy, powiatu lub 

dużego miasta żyje przeciętnie w Polsce ok. 80 000 mieszkańców. Właśnie tam mamy do 

czynienia ze wszystkimi instytucjami życia zbiorowego, począwszy od instytucji 

administracyjnych, sądowniczych, poprzez instytucje kulturalne, religijne, zawodowe, 

gospodarcze, ochrony zdrowia, edukacyjne, niekiedy naukowe. Te 80 000 mieszkańców  

w skali powiatu tworzy określoną społeczność zorganizowaną. Ważnym elementem tego 

świata są media. Jest oczywiste, że wolność mediów lokalnych i ich odpowiednia rola jest 

gwarantem demokracji. To właśnie w skali gminy, w skali powiatu muszą funkcjonować 

wolne media, bo to one kontrolują funkcjonowanie władzy. Słynna czwarta władza powinna 

działać nie tylko w Warszawie, ale także w skali regionalnej i w skali lokalnej - co do tego nie 

ma wątpliwości. Problem powstaje, gdy pojawia się konflikt pomiędzy gazetką samorządową, 

która na danym terytorium funkcjonowała od dawna, a wydawcami, którzy chcieliby 

realizować swój własny biznes prasowy. Albo odwrotnie: wydawcy prywatni byli wcześniej, 

ale pokłócili z panem starostą, czy burmistrzem, który zaczął wydawać swoją gazetę,  

co wpłynęło na mniejsze dochody prasy niezależnej. W tych sferach właśnie pojawia się spór 

prawny. Wielokrotnie na różnych konferencjach ze środowiskiem wydawców mediów 

lokalnych namawiałem do wykorzystania w takich sytuacjach drogi prawnej. Można 

wykorzystać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a potem sąd antymonopolowy, 

ponieważ to one odpowiadają za funkcjonowanie rynku. Na rynku musi panować uczciwa 

konkurencja, a udział władzy niekiedy należy odbierać jako czynnik, który tę konkurencję 

łamie.  

 

Istnieją różne sfery, w których udział sektora publicznego może i powinien być 

większy, np. w sferze gospodarki komunalnej, w sferze usług użyteczności publicznej. 

Samorząd powinien zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi mieszkańców, 

zwłaszcza, że Polski ustrój administracyjny jest tak zbudowany, że 95% usług publicznych  

i świadczeń administracyjnych jest produkowanych i zapewnianych przez władze lokalne. 
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Dzisiaj obywatel nie musi jechać do stolicy województwa, czy Warszawy, aby załatwić swoją 

sprawę. Wszystko dostaje w skali lokalnej, począwszy od oddziału położniczego, gdzie się 

urodził, poprzez pozwolenia budowlane, prawo jazdy, aż do miejsca na cmentarzu. 

Samorządy chętnie przejmują różne zadania, ale niechętnie się następnie nimi dzielą. 

Tymczasem, samorządy powinny się dzielić możliwościami działania zarówno z drugim, jak  

i trzecim sektorem. Dzięki temu uaktywnia się rynek organizacji pozarządowych, ale także 

rynek przedsiębiorczości lokalnej i może zniknąć groźna monokultura, gdy właścicielem 

„wszystkiego‖, tj. szkoły, wodociągów, ochrony zdrowia, gazety – jest władza. Jest to bardzo 

groźny system, w szczególności, gdy chodzi o media, które mają za zadanie kontrolować 

władzę (a nie odwrotnie).  

 

Jeszcze raz podkreślmy, że w powyższych sytuacjach należy korzystać z instrumentów 

ochrony prawa. Prawo antymonopolowe jest skomplikowane. Nie wystarczy napisać 

płomiennego listu do UOKiKu, że „dzieje się straszna krzywda, że pohańbiona została 

wolność prasy oraz godność osobista i zawodowa redaktora naczelnego‖. Aby  

z powodzeniem przeprowadzić postępowanie, trzeba dostarczyć pewne dane z rynku. Na tej 

podstawie dopiero można realnie powiedzieć, że obecność władzy na rynku gospodarczym, w 

tym wypadku rynku informacyjnym czy reklamowym, jest efektem jej pozycji dominującej, a 

więc pozycji, która zagraża konkurencji na tym rynku.  

 

Mam często okazję rozmawiać zarówno burmistrzami, starostami, z wydawcami 

mediów lokalnych i widzę, że czasem trwa pomiędzy nimi prawdziwa wojna. Wojna postaw  

i wojna niechęci, niekiedy uzasadnionej, bo jakaś krytyka była niesprawiedliwa. Myślę 

jednak, że czas najwyższy się nauczyć, że na świecie jest właściwe miejsce dla wszystkich, 

które jest tak zdefiniowane, żeby nie przeszkadzać innym. Taką pozycję powinny mieć media 

w skali lokalnej. Nieraz zdarzy się rzecz jasna, że wydawcy wejdą w konflikt z władzą - 

czasami z władzą, którą krytykują, a czasami z władzą, która ich krytykuje. Trzeba jednak 

zrozumieć, że w takich sytuacjach, chociaż racje bywają podzielone, interesy obu stron można 

nauczyć się realizować w ramach jednego rynku.  

 

 

 

 

Summary 

 

M. Kulesza distinguishes in his article two main threats to the freedom of local media 

in Poland. First of all, he mentions the activities undertaken by local governments in the field 

of media. The author claims that the local authorities often exceed their competences with 

regard to promotion or communication. The local government may (and should) communicate 

with citizens through informatory bulletins containing official documents, but is not entitled to 

run a commercial activity and issue a regular newspaper which competes with private press 

titles on the local media market. According to the author, such conduct is not lawful as it 

violates Self-government regulations as well as fair competition rules. The private publishers 
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should therefore consider taking legal action against the local governments, either by 

bringing the case to the court or through the Office of Competition and Consumer Protection 

in Poland. 

As a second serious threat, M. Kulesza indicates the current structure of local media 

market. Nowadays it appears to be more and more dominated by regional editions of the 

national newspapers which absorb local advertisers, contributing in the same time to the 

collapse of a traditional independent press in the area.         
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Marek Jachimowski 

 

 

Funkcje współczesnej prasy lokalnej 

 i możliwości ich realizacji:  

Prasa jako „czwarta władza” stojąca na straży lokalnej 

demokracji czy zakładnik miejsko – gminnych układów? 

 

 
Chcąc unikać kryzysów medialnych, trzeba poznać świat mediów i zrozumieć 

sposób jego funkcjonowania. Nie jest on wcale tak jasny i przejrzysty, jak nam się 

wydaje. Czy „czwarta władza” rzetelnie wypełnia swoje społeczne zobowiązania? Jakie 

znaczenie dla periodycznej komunikacji lokalnej i regionalnej ma „tabloidyzacja” 

mediów?  

 

 

I. Wstęp  

 

 Procesy zachodzące w Polsce od dwudziestu lat (1989 - 2009), skłaniają do refleksji, 

jak ukształtowały się różne instytucje społeczeństwa i państwa. Jest to okres niemal równy 

trwaniu II Rzeczpospolitej - okresu jakże złożonego i trudnego, budującego na nowo 

podstawy państwa, przywracającego tożsamość narodu i obywateli Polski po latach niewoli 

zaborczej.  

  Czas po 1989 roku, jest czasem innym jakościowo, odnosi się bowiem do 

transformacji ustrojowej i polityczno – ideologicznej. Jest to okres dekompozycji sytemu 

totalitarnego w Polsce narzuconego porządkiem geopolitycznym po II wojnie światowej. 

Zachodzące zmiany kształtowały i kształtują zjawiska komunikacji zapośredniczonej, 

szczególnie periodycznej, tak w skali społeczności lokalnej, regionalnej jak  

i ogólnopaństwowej. Perspektywa czasowa i przestrzenna będzie wiodącą w naszych dalszych 

rozważaniach odnoszących się do funkcji mediów lokalnych w systemie periodycznej 

komunikacji medialnej. Analizując zawarty w tytule problem, spojrzymy na prasę lokalną 

systemowo. Postaramy się pokazać określone funkcje - nie autonomicznie, ale w powiązaniu 

z mediami regionów oraz w odniesieniu do mediów ogólnokrajowych.  

Ostatnie dziewięćdziesiąt lat historii periodycznych mediów w Polsce, to 

kształtowanie się kultury medialnej spowodowanej rozwojem technologicznym, a może 

przede wszystkim kultury komunikacji zapośredniczonej. Tą ostatnią kształtowały  

i warunkowały różne ideologie i systemy polityczno – prawne. Ostatecznie wpływało to na 

system mediów periodycznych i funkcje, jakie przyszło pełnić elementom tego sytemu  
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w różnych okresach. Świadomość złożoności minionego czasu jest niezbędna kiedy 

przychodzi nam odnieść się do tak złożonej kwestii jak funkcje elementów sytemu 

medialnego, mającego wpływ na system informacji, jak i system komunikacji  

i komunikowania zapośredniczonego przy użyciu mediów periodycznych. Zwłaszcza, kiedy 

mamy świadomość ewolucji poglądów na temat tych funkcji nie tylko w teorii, ale  

i w praktyce.  

  

 

II. Funkcje mediów – wprowadzenie do zagadnienia  

 

Rozwój technologiczny mediów i ewolucja poglądów oraz oczekiwań co do funkcji 

mediów periodycznych nie ułatwia dokonania klasyfikacji tych funkcji. Chociaż większość  

z nich wychodzi z definicji samego pojęcia „funkcja‖. Jednak zakres definicyjny tego pojęcia 

nie jest jednoznacznie określony. W jednym ze swoich opracowań zwraca na to uwagę 

Walery Pisarek, który zauważa, iż badacze mediów interpretują to pojęcie jako równoznaczne 

z „ rolą‖
12

. Ujęcie to nie odzwierciedla w pełni stanu faktycznego. Występujące problemy  

w jednoznacznym zdefiniowaniu funkcji pozwalają jednak zauważyć, że funkcja jakkolwiek 

byłaby określana lub zastępowana przez wyrazy bliskoznaczne, zawsze oznacza działania lub 

ma bezpośredni związek z działaniem. 

 Prowadząc rozważania nad mediami lokalnymi usytuowanymi w polskiej 

przestrzeniu medialnej, należy dostrzec, że funkcje mediów, w różnych okresach rozwoju 

sytemu medialnego i jego charakteru, były przypisywane w praktyce poszczególnym typom 

mediów (media elektroniczne, poszczególne typy prasy drukowanej). Miało to również 

odzwierciedlenie w oryginalnych pracach teoretycznych (I. Tetelowska, M. Kafel), jak  

i w pracach tych autorów którzy popularyzowali dorobek badaczy zagranicznych. 

Ogólnie rzecz ujmując, warto pamiętać, że mediom periodycznym, w tym mediom 

lokalnym, teoretycy z różnych dziedzin przypisują wiele funkcji. Czasami zbyt wiele, jak 

uwzględni się wielkość zespołów redakcyjnych i usytuowanie systemowe poszczególnych 

typów prasy czy konkretnych periodyków.  

W różnych systemach medialnych wyróżniano funkcje mediów periodycznych ze 

względu na zamiar ze strony nadawcy lub skutek po stronie odbiorcy. W nauce zachodniej 

źródłem takiego podejścia były teorie funkcjonalistyczne. Natomiast w systemie totalitarnym, 

jaki panował w powojennej Polsce, panująca wówczas ideologia. Nie zagłębiając się w tym 

miejscu szerzej w te kwestie, należy powiedzieć, że podejście funkcjonalne do mediów 

periodycznych oznaczało swego rodzaju konserwatywną postawę w stosunku do istniejących 

mechanizmów życia społecznego, uznających media za środki podtrzymywania danego stanu 

społeczeństwa - aniżeli źródło istotnych zmian
13

.  

Mając to wszystko na uwadze wskażmy najczęściej wymieniane funkcje mediów  

w minionych okresach ich rozwoju. Uwzględniając wcześniej wskazane problemy ze 

                                                 

 
12

 W. Pisarek, O pojęciu funkcji w prasoznawstwie, „Przekazy i Opinie‖ 1976, nr 3, s.56 
13

 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego. Warszawa 2007, s. 111  
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zdefiniowaniem „funkcji‖, próba ich typologii nie jest prosta. Zasadniczym utrudnieniem jest 

brak uniwersalnego katalogu. Badacze zajmujący się zagadnieniem tworzą własne typologie, 

jednakże większość spośród nich bazuje na pierwszej, stworzonej przez H. Lasswella, który 

wyróżnił trzy funkcje charakterystyczne dla wszelkich form komunikowania. Są nimi: 

 

 obserwacja otoczenia - obejmująca obserwację i informowanie o wydarzeniach; 

 korelacja reakcji na otoczenie - rozpowszechnianie wzorów zachowań i reakcji na 

wydarzenia i sytuacje; 

 transmisja dziedzictwa – przekazywanie dorobku kulturowego następnym 

pokoleniom, a także integracja struktur społecznych poprzez przekazywanie wzorów 

zachowań najlepiej wyrażających tożsamość jednostki i grupy
14

. 

 

 Typologia ta stała się podstawą i punktem wyjścia dla innych prób określenia funkcji 

mediów. Na uwagę spośród dużej ich liczby zasługuje propozycja F. Lazarsfelda  

i K. Mertona. Dokonali oni podziału, za podstawę wyodrębnienia przyjmując skutki 

oddziaływania przekazów na odbiorcę. Również i ten opis wyodrębnił trzy zadania. Są to: 

 

 nadawanie statusu - treści przekazywane przez media powodują skupienie uwagi 

społecznej oraz określają ważność kwestii społecznych, publicznych, a także 

nadają rangę ludziom i organizacjom; 

 wzmacnianie norm społecznych - media określają, jakie z zachowań lub poglądów są 

właściwe, a które z nich nie są akceptowane. Dochodzi przy tym do piętnowania 

odstępstw od zachowań społecznie akceptowanych; 

 narkotyzująca dysfunkcja - uzależnienie od mediów, które pośredniczą w odbieraniu 

rzeczywistości i stopniowo zastępują kontakty bezpośrednie
15

. 

 

Zaprezentowane klasyfikacje nie są uniwersalne. Pierwszy z podziałów nie jest  

w pełni adekwatny do analizy funkcji spełnianych przez przekazy mediów periodycznych. 

Drugi wydaje się natomiast zbyt ogólnikowy, ponadto wyodrębnia role pełnione przez 

media zarówno z perspektywy nadawcy, jak i odbiorcy. Ważnym elementem klasyfikacji  

F. Lazarsfelda i K, Mertona jest podkreślenie, że komunikowanie związane jest zarówno 

z wypełnianiem pozytywnych (eufunkcje), jak i negatywnych funkcji (dysfunkcje)
16

. Ta 

propozycja ułatwia przyporządkowanie zachowaniom nadawcy określonych intencji,  

a przekazom skutków. Ze względu na ogólność kryteriów, przedstawione typologie nie 

wydają się odpowiednie dla scharakteryzowania roli, jaką spełniają media lokalne.  

Zastosowanie tych modeli nie pozwoliłoby na uchwycenie wyjątkowości 

społeczności lokalnych i zbiorowości regionalnych, nie podkreśliłoby różnic pomiędzy 

                                                 

 
14

 K. Merten, Artefakte der Medienwirkungsforschung: Kritik Klassischer Annahmen, „Publizistik"  

 1991 nr1, s. 38, 
15

 M. Mrozowski, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów s. 68 - 71 
16

 M. Zuber, Wybrane teorie komunikowania masowego i próby ich empirycznej weryfikacji, B. Dobek- 

Ostrowska (red.), Studia z teorii komunikacji masowej,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 1999, s. 14 
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tymi mediami, a innymi wyodrębnianymi ze względu na zasięg i krąg odbiorców. 

Z tego względu wskażemy przy określeniu funkcji mediów lokalnych i regionalnych, 

katalogu funkcji opracowanego przez powołaną przez UNESCO w 1977 roku 

Międzynarodową Komisję do Badania Problemów Komunikowania
17

. Wyróżniono w nim 

następujące funkcje: 

 

 informacja - zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i upowszechnianie 

wiadomości, danych, obrazów, tekstów, opinii i komentarzy, które ułatwiają 

zrozumienie i stosowne zachowanie wobec zmieniających się uwarunkowań 

społecznych oraz ułatwiają procesy decyzyjne; 

 socjalizacja – dostarczanie społecznościom i/lub jednostkom informacji niezbędnych 

dla prawidłowego funkcjonowania w obrębie społeczeństwa; 

 motywacja - zachęta do realizacji celów społecznych i osobistych, a także dla 

aktywności jednostki i społeczeństwa; 

  debata i dyskusja - informacje są punktem wyjścia dla poszukiwania porozumienia  

i dyskusji ogólnospołecznej, powodują zainteresowanie i zaangażowanie, którego 

celem jest rozwiązanie problemów w wymiarze lokalnym, ogólnonarodowym  

i międzynarodowym; 

 edukacja - dostarczanie informacji umożliwiających rozwój umysłowy jednostki  

i poszczególnych społeczności; 

 rozwój kultury - upowszechnienie kultury, sztuki i jej wytworów, zachowanie 

spuścizny, stymulacja potrzeb estetycznych i twórczych jednostki; 

  rozrywka - upowszechnianie wszystkich przejawów sztuki, służących dostarczaniu 

jednostce i społeczeństwu rozrywki; 

 integracja - przekazanie wiedzy o jednostkach, narodach i społecznościach, służącej 

porozumieniu i pozwalającej zrozumieć uwarunkowania odmiennych poglądów, 

aspiracji i warunków życia
18

. 

 

Za wyborem tej typologii przemawia fakt, że terminy, a dokładniej znaczenie 

językowe pojęć w niej użytych, najlepiej odpowiada opisowi oddziaływania mediów 

lokalnych i regionalnych. Jedynym jej mankamentem jest nieuwzględnienie negatywnych 

aspektów oddziaływania mediów. Problematycznym jest zastosowanie jednorodnego katalogu 

dla prasy, radia i telewizji. Jest to jednak kwestia tego, jakie podejście zastosujemy przy 

analizie mediów periodycznych. Czy będziemy je postrzegać poprzez system mediów w 

układzie przestrzennym, czy też ograniczymy się do podejścia funkcjonalnego. Jak już 

powiedziano, to ostanie jest może proste i „wygodne‖ do omawiania poszczególnych mediów 

w zależności od zasięgu, grupy docelowej czy częstotliwości, ale przy obecnym stanie  

i dynamice rozwoju mediów periodycznych wydaje się niewystarczające. Szczególnie, kiedy 

chcemy uwolnić się od pewnej arbitralności przy określaniu funkcji mediów periodycznych  

                                                 

 
17

 Funkcje wskazane w Raporcie Komisji MacBride'a podajemy za K. Jakubowiczem, Raport Komisji MacBride 

a o komunikowaniu masowym , „Przekazy i Opinie‖ 1981 nr 4, s.71 
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i nadawania im znaczenia. W kształtującej się przestrzeni medialnej, zasadnym jest podejście 

systemowe - pozwalające postrzegać funkcjonowanie poszczególnych typów mediów  

w układzie strukturalno – przestrzennym. Pozwala ono w jakimś stopniu wydobyć cechy 

jakości systemowych poszczególnych typów mediów. Całościowe podejście pozwala 

dostrzegać nie tylko te funkcje, które nadajemy poszczególnym mediom, ale i te, które 

wynikają z relacji z systemami zewnętrznymi pozamedialnymi, niejednokrotnie 

determinującymi nie tylko ich funkcje rzeczywiste, ale także znaczenie w systemie 

komunikacji medialnej i szerzej komunikacji społecznej. 

  

 

III. Strukturalne uwarunkowania funkcji współczesnej prasy lokalnej w Polsce  

  

 Wymieniony wcześniej katalog funkcji mediów zawiera podstawowe funkcje, które 

prasa lokalna powinna spełniać, jako element sytemu mediów periodycznych. Zakres 

realizacji tych funkcji uwarunkowany jest jednak możliwościami, które określają: sytuacja 

ekonomiczna społeczności, do której jest ona adresowana, kultura medialna sfery władzy 

politycznej i korporacyjnej, wreszcie kultura komunikacyjna społeczności, do której prasa 

lokalna jest adresowana. W jakimś stopniu determinuje to, czy prasa lokalna doprowadzona 

jest strukturalnie do pełnienia wymienionych funkcji, czy też pełni zadania instrumentalne.  

Zadania prasy lokalnej niejednokrotnie sprowadzone były do powinności, tj. do zadań 

usługowych względem władzy polityczno - administracyjnej, czy władzy korporacyjnej, 

próbując zmieniać obywateli społeczności lokalnych w konsumentów, stając się przez to 

narzędziem perswazji tych władz. W takich wypadkach mechanizm ten czyni tąką prasę - 

prasą prowincjonalną (w pejoratywnym znaczeniu).  

Doprowadzenie do takiego poziomu prasy lokalnej jest możliwe, kiedy wydawcy 

prasy lokalnej są uzależnieni od dominujących podmiotów spoza systemu medialnego, które 

bezpośrednio lub pośrednio decydują o kondycji finansowej lokalnych edytorów. A ta przede 

wszystkim decyduje o istnieniu i utrzymaniu się na rynku prasowym danego tytułu.  

Działalność wydawnicza szczególnie prasy lokalnej wymaga pewnej stabilności 

dochodów i oparcia się wydawcy, w sensie pozyskiwania środków, o zróżnicowane 

podmioty, które w sposób względnie trwały i ciągły korzystają z ogłoszeń na łamach tejże 

prasy. Wszak sama sprzedaż egzemplarzowa nie gwarantuje dostatecznych dochodów. 

 Wiadomym jest, że nie we wszystkich mikroregionach jest wystarczająca głębokość 

rynków reklamy, dająca w dłuższym okresie stabilność i niezależność od jednego lub kilku 

podmiotów znaczących (np. administracyjno – politycznych czy korporacyjnych jak np. 

supermarkety). Mam na myśli, niezależność od podmiotów znaczących, które korzystają  

z łamów dla potrzeb reklamy lub promocji swych produktów, usług lub kształtowania 

własnego wizerunku w sposób ponadprzeciętny niż inne podmioty nieposiadające takich 

możliwości. Sytuacja taka, daje tym podmiotom pozycję szczególną w stosunku do wydawcy 

prasy lokalnej, a przez to - w niemałym stopniu strukturalnie warunkuje politykę informacji 

(selekcji) redakcji medium lokalnego. W znaczącym stopniu określa, czy dany periodyk ma 

możliwość rozwijać swoje funkcje wynikające z jego usytuowania w społeczności lokalnej, 
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czy też „ogranicza‖ się do atrakcyjności rynkowej, podyktowanej interesami głównych 

ogłoszeniodawców dających szansę trwania na rynku.  

W konsekwencji media lokalne mające ambicje pełnić funkcje kontrolne w stosunku 

do władzy administracyjno - politycznej czy sfery korporacyjnej na szczeblu lokalnym, nie 

potrafiące przystosować się do zaistniałej sytuacji, skazane są w dłuższej perspektywie na 

niepowodzenie. Szczególnie te, dopiero co wchodzące w przestrzeń medialną. Nie da się 

przecież wydawać periodyku na odpowiednim poziomie dziennikarskim i w nakładzie 

znaczącym dla debaty publicznej w przestrzeni medialnej, przy braku stabilności 

ekonomicznej.  

Brak owej stabilności powoduje „efemeryczność‖ wielu tytułów prasy lokalnej i czyni 

przypisywane prasie w literaturze przedmiotu funkcje
19

 - iluzorycznymi. Prasa lokalna nie 

może wskutek działań komunikacyjnych zmieniać czy kreować określone zachowania 

społeczności lokalnej, kiedy jest ona uboga w treści dyskursywne lub informacyjne. Sam fakt 

istnienia pisma lokalnego w danej społeczności nie wywołuje „automatycznie‖ określonych 

reakcji u adresatów, będących dowodem na pełnienie przez prasę lokalną danej funkcji. W 

jakimś stopniu jest to spowodowane tym, iż systemowo postrzega się prasę lokalną tylko, jako 

element rynku mediów na poziomie lokalnym. Nie zauważa się natomiast, że ten typ prasy 

jest istotnym ogniwem struktury mediów periodycznych kraju. Sytuacja byłaby korzystniejsza 

dla prasy lokalnej, gdyby nadrzędną funkcją całego sytemu mediów periodycznych była 

funkcja dyskursywna, a nie perswazyjna, czy czasami nawet manipulacyjna. Wówczas 

strukturalnie funkcje prasy lokalnej byłyby pochodną funkcji nadrzędnej, a pozostałe funkcje 

stałyby się bardziej jednoznaczne i wyraźne. 

 W sytuacji, scentralizowanych strukturalnie i przestrzennie mediów, gdzie znacząca 

część redakcji zlokalizowanych jest w jednym ośrodku polityczno – korporacyjnym 

(Warszawa) - systemowo są one narzędziem oddziaływania, a nie komunikacji, porozumienia. 

Wszak tekstualizacja przestrzeni medialnej jest zdominowana przez media jednego ośrodka - 

centrum polityczno – biznesowego kraju, który nadaje znaczenie i rangę problemom  

i dokonuje ich wartościowania. Często dzieje się to na zasadzie jedynie „ prawidłowego ‖ czy 

„poprawnego‖ myślenia z perspektywy „centrum‖. Niestety, ten sposób pojmowania mediów 

przez sferę władzy i sferę korporacyjną oraz akceptowanie takiego sposobu myślenia przez 

znaczące środowiska medialne, zamyka drogę do pluralizmu strukturalno - przestrzennego 

periodycznej komunikacji medialnej. Uniemożliwia tym samy rzeczywistą demokratyzację 

sytemu medialnego w Polsce.  

System medialny realnie staje się demokratycznym, kiedy przestrzeń medialna jest 

dostępna w stopniu znaczącym w sferze publicznej, a media lokalne i regionalne nabierają 

znaczenia w sensie udziału w dyskursie medialnym i publicznym, a nie tylko mają udział  

w grze rynkowej. Wszak tylko przy pluralizmie strukturalno – przestrzennym  
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 Np. S. Dziki i W. Chorązki przypisują parsie lokalnej takie funkcje jak ; wszechstronna, bieżąca informacja 

lokalna, kontrola władz lokalnych, promowanie inicjatyw lokalnych, pełnie roli trybuny społeczności lokalnej, 

integracja środowiska lokalnego, Kształtowanie lokalnej opinii społecznej, wspieranie lokalnej kultury, 

integracja społeczności, promowanie małej ojczyzny, unkcja reklamowo ogłoszeniowa, funkcja rozrywkowa . 

Inny autor R. Kowalczyk wskazuje na funkcje : Informacyjno - kontrolną, socjalizacyjno - wychowawcza, 
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i dywersyfikacji, a nie centralizacji dysponentów mediów - jest szansa na wzrost znaczenia 

regionów medialnych z ich prasą lokalną i regionalną. 

 Periodyki te systemowo stają się siłą weryfikującą dla mediów ogólnokrajowych - 

swego rodzaju zaporą przed ich centralizacją korporacyjną czy polityczną. Odwrotne procesy 

marginalizują znaczenie mediów regionalnych i lokalnych. Dokonuje się zmiana ich formuły. 

Znaczna część tej prasy ulega procesom tabloidyzacji (dzienniki regionalne), bądź stają się 

pismami promocyjno – informacyjnymi (periodyki lokalne). Nie wdając się w tym miejscu  

w szersze rozważania na ten temat i dokonując pewnego uproszczenia, można powiedzieć, iż 

prasa ta ulega procesom komercjalizacji z wszelkimi tego konsekwencjami dla ich funkcji. 

Efekty tego procesu znacząco wpływają nie tylko na poziom tej prasy, ale ich nakłady,  

a w konsekwencji na zasięg społeczny i możliwości realizacji funkcji, które wynikają z ich 

usytuowania systemowo - przestrzennego. Wartymi przytoczenia do zobrazowania 

wspomnianego problemu, są działania w na poziomie regionalnym Grupy Wydawniczej 

Polskapresse, która w ramach tzw. konsolidacji, polikwidowała przejęte wcześniej dzienniki, 

by następnie stworzyć komercyjne monstrum, jak na ironię nazwane „Polska‖.  

Połączenie kilku tytułów regionalnych w jeden tytuł, ma nie tylko określone 

konsekwencje edytorskie. Jest działaniem o charakterze komercyjnym, powodującym 

negatywne skutki w strukturze periodycznej komunikacji medialnej na poziomie 

regionalnym i lokalnym. W ten sposób zostało osłabione jedno z ogniw mechanizmu 

dyskursu na poziomie mediów regionalnych w układzie horyzontalnym. Nie zostało to 

zrekompensowane w układzie wertykalnym.  

 Funkcje informacyjne czy krytyczne, skonsolidowanych dzienników, nie 

przejawiającą się w podejmowaniu, w znaczącym, dyskursywnym stopniu, spraw 

regionalnych w wymiarze ogólnokrajowym. Nie pobudziły zainteresowania czytelniczego, 

czy też zainteresowania innych mediów, sprawami regionów czy społeczności lokalnych. 

Niestety w samych regionach nastąpił spadek czytelnictwa, co zmusiło wydawców do 

obniżenia i to znacznie nakładów pism. W wielu aktualnie wydawanych dziennikach 

regionalnych, pomimo „konsolidacji‖ kilku tytułów, nakłady utrzymują się na niskim 

poziomie. Ma to określone skutki społeczne. Widać to na przestrzeni czasu, kiedy dokonamy 

analizy porównawczej liczby egzemplarzy przeciętnego jednorazowego nakładu dzienników 

wydawanych w regionach medialnych przypadających na 1000 osób w tych regionach. 

Przykładowo, w 1995 roku w katowickim regionie medialnym na 1000 osób przypadało 102 

egzemplarze dzienników regionalnych. W 2002 roku było to już 35 egzemplarzy, a w 2008 

roku wskaźnik ten wyniósł 20 egzemplarzy
20

. Tylko na tym przykładzie widać drastyczny 

spadek w zagęszczeniu przestrzeni medialnej egzemplarzami dziennika regionalnego. Trendy 

spadkowe w prasie drukowanej tłumaczone są na wiele sposobów, nie będziemy ich tu 

powtarzać. Z punktu widzenia naszych rozważań, najważniejszy jest wniosek, iż obieg 

informacji na poziomie regionalnym przy tak niskich nakładach prasy regionalnej osłabia 

znaczenie prasy lokalnej i regionalnej w całym systemie prasy polskiej.  
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Złudnym jest przekonanie, że na spadkach nakładów dzienników regionalnych zyskuje 

prasa lokalna. Nie traci na tym tylko prasa ogólnokrajowa. Zmienia się wszak struktura 

czytelnicza w regionie. Następuje odchodzenie od czytania dzienników regionalnych. Ma to 

swoje konsekwencje dla całego sytemu komunikacji medialnej w regionie. W przestrzeni 

medialnej zmniejsza się ilość egzemplarzy prasy traktującej o regionie z perspektywy 

społeczności lokalnej. Wpływa to nie tylko dla dyskurs medialny na poziomie regionalnym  

i lokalnym. Prasa lokalna i regionalna staje się co raz mniej potrzebnym medium zarówno dla 

mieszkańców społeczności regionalnych, jak i dla władzy politycznej i władzy korporacyjnej 

na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 Trudno zatem mówić, aby media te mogły pełnić rolę „czwartej władzy‖ stojącej na 

straży demokracji lokalnej. Spadek liczby dzienników regionalnych oraz ich nakładów, jak 

również efemeryczność prasy lokalnej w dużym stopniu osłabia strukturalnie mechanizmy 

pluralizmu sfragmentaryzowanego. Jednocześnie świadczy o słabnących mechanizmach 

działania sfery publicznej i wzroście znaczenia sfery władzy politycznej i korporacyjnej. 

 Szansą na przywrócenie prasie lokalnej i regionalnej wielu funkcji wcześniej 

pełnionych, jest określenie jej miejsca w systemie komunikacji społecznej, a nie tylko 

rynkowo uwarunkowanym systemie komunikowania masowego.  

 Niekorzystnym zjawiskiem dla demokracji lokalnej jest sytuacja, gdy jeden lub kilku 

wydawców zdobywa poprzez mechanizmy eliminacyjne dominującą pozycje w przestrzeni 

medialnej na poziomie lokalnym czy regionalnym. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo 

panowania jednej opcji politycznej czy ideowej w danej przestrzeni medialnej. Wówczas 

dominującymi funkcjami prasy tak lokalnej jak i regionalnej są funkcje usługowo – 

komercyjne względem sfery władzy samorządowej lub administracyjno - politycznej  

i korporacyjnej. A funkcje względem społeczności lokalnej i zbiorowości regionalnej są 

marginalizowane. W takiej sytuacji traci na znaczeniu sfera publiczna - podstawa demokracji 

nie tylko lokalnej. Może to w konsekwencji może prowadzić do „wyciszenia‖ sfery 

publicznej, która jest naturalnym zapleczem rozwoju, zwłaszcza ilościowego prasy lokalnej.  

Pamiętać również trzeba, iż wśród periodyków lokalnych, oprócz podmiotów 

względnie stabilnych ekonomicznie o utrwalonej pozycji na rynku prasy, istnieje grupa pism 

różnych środowisk społecznie aktywnych, które powoływane są do upublicznienia 

problemów jakiejś organizacji, instytucji czy nawet indywidualnych inicjatyw w jakiejś 

sprawie. Pisma tego typu są z natury efemeryczne. Są one jednak wyrazem aktywności 

obywatelskiej i rosnącej kultury medialnej. W dyskursie na poziomie lokalnym dopełniają to, 

co robi profesjonalna prasa lokalna. Niejednokrotnie „rozbudzają‖ wiele mikrospołeczności  

i wzmacniają funkcje integracyjną prasy lokalnej. Istnienie prasy, która w sensie rynkowym 

jest mało atrakcyjna i nie stanowi konkurencji dla profesjonalnej prasy lokalnej, to widoczny 

znak demokratyzacji i pluralizmu na poziomie społeczności lokalnej. Naturalnym jest, że 

takie pisma powstają i po pewnym czasie zanikają. Natomiast brak takich inicjatyw świadczy 

o tym, że sfera publiczna traci na znaczeniu, co prowadzi do zmniejszania się zainteresowania 

społeczności lokalnych własnymi sprawami.  

W konsekwencji maleje zainteresowanie profesjonalną prasą lokalną, jako liderem 

dyskursu publicznego, który przestaje istnieć. Traci na znaczeniu komunikacja medialna  

i społeczna prowadząca do konsensusu w sprawach lokalnych. Pozostaje tyko jednostronne 
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komunikowanie sfery władzy administracyjnej czy samorządowej lub władzy korporacyjnej. 

Prasa lokalna zyskuje, jako narzędzie sfery politycznej i korporacyjnej. W konsekwencji 

pozostaje jej funkcja kreacyjna i perswazyjna, systemowo warunkowana interesami tych dwu 

sfer.  

 

IV. Szanse współczesnej prasy lokalnej na pełnienie funkcji „czwartej władzy”  

 

Transformacja systemu w Polsce każe zastanowić się jak poszczególne podsystemy 

pełnią swoje funkcje. Przedmiotem naszych rozważań są uwarunkowania strukturalne 

pełnienia kontrolnej funkcji przez media lokalne. Prowadzone dotychczas rozważania 

wymagają, aby postawić pytanie - kogo kontroluje i ma kontrolować współczesna prasa 

lokalna - władzę czy ponownie społeczeństwo?  

 Przypomnijmy sobie na czym polegała kontrolna funkcja mediów w społeczeństwie - 

w którym żyliśmy do roku 1989. Istniały wówczas dyżurne tematy krytyczne w mediach i one 

były częścią systemu kontroli społeczeństwa przez władzę ideologiczną. Gdy mówimy  

o obecnej sytuacji mediów, łatwo zapominamy o sposobach kierowania nimi przed rokiem 

1989 i o tym, jakie mechanizmy strukturalne wyznaczały funkcje mediów. Warto pamiętać, iż 

była to monopolizacja i centralizacja strukturalna wpływająca na system medialny na każdym 

jego poziomie (ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym). Spowodowane było to dominacją 

nad przestrzenią medialną jednej ideologii, która doprowadziła monopolizację i centralizację 

do poziomu totalitaryzmu. Dyżurnym tematem krytyki był wtedy kelner, ekspedientka i tzw. 

biurokrata. Zatrudnieni wówczas w mediach redaktorzy zajmowali się krytyką nie władzy,  

a społeczeństwa, które było traktowane przedmiotowo. 

W wielu redakcjach były działy łączności z czytelnikami. Pracujący tam redaktorzy 

zajmowali się w wielu przypadkach śledzeniem nastrojów społecznych Mechanizmów tej 

działalności czytelnik nie obserwował, bo choć stanowiły codzienność redakcyjnego życia, nie 

objawiały się na łamach pisma.  

Problem nie tkwi jednak w „działach łączności z czytelnikami‖. Warto pamiętać, iż 

sama instytucja „listów do redakcji‖ ma swój historyczny rodowód w początkach 

kształtowania się zawodu dziennikarskiego („redakcja klub‖) i kształtowaniu się sfery 

publicznej już w XVIII wieku w Anglii. Współwystępowanie „redakcji klubu‖, a następnie 

redakcji z zawodowymi dziennikarzami - ze sferą publiczną, doprowadziło do tego, iż 

dziennikarze, w tymże XVIII wieku, zostali nazwani przez brytyjskiego polityka  

Edmunda Burke (1729 – 1797) - „czwartym stanem‖. 

Monopolizacja i centralizacja mediów w okresie „realnego socjalizmu‖ w Polsce 

doprowadziła do skarłowacenia „czwartej władzy‖ i instytucji z nią związanych. Pracownicy 

medialni, „działów łączności z czytelnikami‖, zajmowali się w wielu redakcjach 

opracowywaniem tygodniowych raportów o nastrojach społecznych dla sfery władzy, a nie dla 

sfery publicznej. Zatracone zostało to, co dawało dziennikarzom w systemie komunikacji 

społecznej pozycję „czwartej władzy‖. Zwłaszcza na poziomie lokalnym, gdzie tego typu 

funkcja jest szczególnie trudna do pełnienia. 

Mając na uwadze perspektywę czasową i przestrzenną, warto zadać pytanie: czy 

transformacja po 1989 roku przywróciła dziennikarstwu, w szczególności dziennikarstwu 
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lokalnemu jego podstawowy walor - naturalną więź ze sferą publiczną? Czy wyzwoliła  

i przywróciła najszlachetniejszy z obowiązków dziennikarzy oraz ludzi mediów, którym było 

i jest napiętnowanie pogwałcenia prawa. Wszak za spełnianie tego obowiązku dziennikarze 

musieli wielokrotnie drogo płacić. Na poziomie lokalnym było to wykluczenie z zawodu, czy 

nawet więzienie. W pozostałych strukturach mediów, nie tylko w wymiarze krajowym, 

dziennikarze stawali się obiektami różnych innych represji (byli i są ofiarami zamachów, 

zasilali listy „zaginionych‖ etc.). Dlatego też prasa uznawana była przez długi czas za 

"czwartą władzę". Dzięki tej "czwartej władzy", która bazowała na obywatelskim duchu 

środków masowego przekazu i na cywilnej odwadze dziennikarzy, obywatele mieli  

w przeszłości (w społeczeństwach demokratycznych) możliwość krytykowania 

niesprawiedliwych decyzji, odrzucania zarządzeń niezgodnych z prawem i zwalczania 

demokratycznymi środkami przestępczych działań, którymi dotknięte były niewinne osoby 

lub społeczności. Inaczej mówiąc: prasa uważana była za głos tych, którzy sami głosu nie 

posiadali.  

  Proces transformacji mediów lokalnych w podstawowym stopniu uwarunkowany jest 

zmianami ogólnymi, które mają bezpośredni wpływ nie tylko na poszczególne tytuły prasy 

lokalnej, ale na cały system i jego struktury. Te ogólne procesy to neoliberalizm  

i globalizacja, które na pozór wydawać się mogą odległe od spraw lokalnych, ale  

w rzeczywistości określają reguły funkcjonowania mediów także lokalnych i systemowo 

przyporządkowują je do określonych sfer aktywności ludzkiej.  

 Od czasu, gdy neoliberalna globalizacja rozpoczęła swój zwycięski marsz, również  

w naszym kraju, "czwarta władza" zaczęła jako siła zapobiegawcza coraz bardziej tracić na 

znaczeniu. Diagnoza ta może wydawać się szokująca. Nie można jej jednak obejść, jeśli 

weźmie się pod lupę sposób funkcjonowania procesu globalizacji i idącego z nim w parze 

kapitalizmu spekulacyjnego, który w określonym stopniu nie ominął polskich mediów 

(Robert Hersant). Ogólną cechą tego procesu jest konfrontacja rynku i państwa, gospodarki 

prywatnej i sektora publicznego, pojedynczej osoby i społeczeństwa, egoizmu i solidarności.  

Wraz z upływem lat, od przełomowego roku 1989, coraz wyraźniej widać, iż  

rzeczywista władza nad przestrzenią medialną znajduje się w rękach działających w wymiarze 

europejskim i światowym grup medialnych sfery korporacyjnej. Rezultatem wpasowania się 

środków przekazu w te geoekonomiczne ramy, była zasadnicza przebudowa ich branżowej 

struktury.  

Nie tylko prasa, ale również radio, telewizja, czy Internet - wszystkie rodzaje środków 

masowej komunikacji w różnej konfiguracji przestrzennej - znajdują się dzisiaj pod 

wspólnym „parasolem‖- rozrastających się dzięki wprowadzaniu na rynki coraz to nowych 

produktów w ramach grup medialnych, które słusznie określają siebie jako "Global Player". 

Sfera korporacyjna, wykorzystuje obecne przemiany technologiczne, a w naszym regionie 

świata, także przemiany polityczne - w celu własnej ekspansji. Postępująca cyfryzacja 

mediów likwiduje tradycyjne bariery nie tylko pomiędzy dźwiękiem, tekstem i obrazem, ale 

również miedzy ich lokalnością, regionalnością czy ogólnokrajowością Musi mieć to wpływ 

na pozycję mediów lokalnych w całym systemie komunikacji społecznej. Dokonuje się swego 

rodzaju uniformizacja przekazu i treści.  



Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. 

 

28 

 

 

 Wraz ze wzrostem znaczenia Internetu powstały w obrębie środków przekazu grupy 

przedsiębiorstw medialnych, które łączą ze sobą nie tylko klasyczne media, lecz wszystko, co 

w jakikolwiek sposób ma związek z masową kulturą, komunikacją i informacją.  

  W momencie rozpoczęcia transformacji sytemu medialnego w Polsce, masowa 

kultura, komunikacja i informacja były trzema oddzielnymi dziedzinami: komercyjna kultura 

masowa była odpowiedzialna za przynoszącą zyski publiczną rozrywkę; komunikacja  

w sensie reklamy, marketingu i upublicznienia miała za zadanie płynny zbyt produktów 

dostarczanych na rynek; zaś sektor informacyjny ze swymi agencjami, wiadomościami  

w mediach periodycznych - utrzymywał opinię publiczną na bieżąco w kwestii wydarzeń na 

poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i światowym. 

 Galopująca „rewolucja cyfrowa‖ dokonuje wielkie zmiany, polegające na tym, że te 

tak różne od siebie i oddzielne zakresy kompetencji, w wyniku konwergencji, stopniowo 

przenikają się. Coraz trudniej jest odróżnić, co należy do masowej kultury, co do 

komunikacji, a co do informacji. Tymczasem pomysłowi producenci symboli oferują 

wszelkie możliwe rodzaje wiadomości; od lokalnych, regionalnych po ogólnokrajowe  

i ogólnoświatowe. Dokonując pewnego uproszczenia, można powiedzieć, że te nowe grupy 

medialne charakteryzują się dwiema cechami: za pomocą wszelkich dostępnych środków 

przekazu wprowadzają one na rynek tekst, dźwięk i obraz na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i światowym. Wywołuje to zmiany w systemie mediów 

periodycznych - stwarza nową jakość tego sytemu. 

 Występujących tendencji w systemie mediów periodycznych nie może nie zauważyć, 

odnosząc się do funkcji mediów periodycznych na poziomie lokalnym. Należy zastanowić 

się, jak ta nowa jakość sytemu podtrzymuje lub przeobraża strukturalnie media lokalne jako 

„czwartą władzę‖. 

 

Jak staraliśmy się pokazać wcześniej, prasa lokalna i regionalna, tak jak pozostałe 

media periodyczne, w większości są dziś częścią dynamicznie rozwijającego się świata usług. 

Tworzy się nowa sytuacja dla tych, którzy tworzą prasę lokalną i regionalną, jako dzieło 

sumatywne. Współcześnie jest to dzieło nie tylko dziennikarzy. Redakcja „operuje‖ 

materiałami nie tylko dziennikarskimi. Rozważając problem „czwartej władzy‖ należy zatem 

pamiętać, że kim innym jest dziennikarz, a kim innym pracownik mediów  

(tzw. komunikator). Co prawda w języku polskim to rozróżnienie niestety nie funkcjonuje, ale 

na przykład w języku angielskim jest bardzo wyraźnie definiowane. W tamtej kulturze 

medialnej na określenie ludzi tworzących dla mediów stosuje się pojęcia „journalist‖ lub 

używa się pojęcia „media-worker‖, które z dziennikarstwem nikomu się nie kojarzy. Oznacza 

to, że można być dziennikarzem (journalist) i wcale nie być media-worker. I odwrotnie. 

Media-worker dziś jest prezenterem w programie informacyjnym radia lokalnego, czy 

telewizji regionalnej bądź ogólnokrajowej, jutro może być rzecznikiem wojewody, za parę 

miesięcy maklerem giełdowym, a za jakiś czas może pracować jako menedżer w dużym 

salonie samochodowym. 

 Dla grupy ludzi, których określiliśmy jako „media worker‖, praca w mediach 

periodycznych nie jest związana z żadną powinnością społeczną, czy obowiązkiem etycznym. 

Wszak są od sprzedawania towarów, jak wszyscy pracownicy sektora usług. Stanowią tylko 
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część tego sektora (coraz bardziej znaczącego) – są tylko jednym z zawodów usługowych  

w rozwiniętych społeczeństwach, ale nie dziennikarzami. Nie mogą zatem stanowić zaplecza 

intelektualnego dla mediów jako „czwartej władzy‖. Ich umiejętności zawodowe, etyczne  

i moralne nie predestynują ich do „czwartego stanu‖.  

Mówiąc o dziennikarzach mediów lokalnych czy regionalnych jako o „czwartej 

władzy‖ należy mieć więc świadomość, iż nie wszyscy tam zatrudnieni maja potencjał 

intelektualny, etyczny oraz zawodowy na takim poziomie, aby temu zadaniu podołać. W tej 

sytuacji, mówienie o mediach lokalnych jako o „czwartej władzy‖ jest nie do końca 

uprawnione.  

Bardziej zasadnym zdaje się określić mianem „czwartej władzy‖ dysponentów 

mediów periodycznych. Wszak to oni nadają ostateczny kształt relacjom z redakcjami, 

którymi dysponują - dając im większą lub mniejszą autonomię. Określają wielkość i skład 

zespołów redakcyjnych, rodzaj kompetencji, które musza posiadać ludzie tam zatrudnieni. 

Decydują czy w redakcjach na politykę selekcji podstawowy wpływ mają dziennikarze, czy 

działy pracowników medialnych (np. działu marketingu). Wszak media, nie tylko lokalne czy 

regionalne, zmieniły swój charakter. Przekazy przez nie dostarczane utraciły swój 

obiektywny, bezstronny charakter. Odkąd prawa funkcjonowania mediów zaczął określać 

rynek, główna wartość informacji przestała być utożsamiana z prawdą.  

  Zdecydowanie mniejsze znaczenie ma jednocześnie sfera publiczna, istotna w debacie 

publicznej w dochodzeniu do prawdy społecznej. Sfera publiczna, tak ważna dla rozwoju  

i funkcjonowania prasy lokalnej, traci na znaczeniu przede wszystkim w przestrzeni 

medialnej. W konsekwencji również i ten typ prasy zostaje opanowywany przez różnej 

wielkości kapitał. 

 Nawet tradycyjnie pojmowana niezależność mediów praktycznie już nie istnieje. 

Media są sprzęgnięte z gospodarką i kapitałem, a z punktu widzenia kapitału - dziennikarskim 

przekazem medialnym rządzą takie same prawa jak reklamą. Dziennikarski przekaz medialny 

ma się przede wszystkim sprzedawać, czyli musi być atrakcyjny. Nie koniecznie musi być 

informacyjny czy dyskursywny. Wystarczy, ze jest sensacyjny lub ma walory „inforozrywki‖. 

 

 

V. Zakończenie 

 

Wiadomość dziennikarska kiedyś znaczyła tyle, co informacja, która miała 

obiektywną wartość. Pozwalała na rozpoznawanie rzeczywistości, względnie była zaczynem 

debaty medialnej, która inspirowała debatę publiczną prowadzącą do poznania prawdy 

społecznej.  

Szansą odzyskania przez prasę lokalną znamion „czwartej władzy‖, jest zachowanie 

jej charakteru informacyjnego, tak ważnego na poziomie lokalnym. Uwarunkowane jest to 

jednak wzrostem znaczenia sfery publicznej w społeczeństwie, która generuje 

zapotrzebowanie na rzeczowe wiadomości, dochodzenie przyczyn, pokazywanie źródeł. Sfera 

ta potrzebuje dziennikarzy jako „czwartej władzy‖, chroniących odbiorców przed 

mistyfikacją i różnymi formami perswazji dokonywanej przez podmioty, które kierują się  

w komunikowaniu periodycznym względami komercyjnymi, politycznymi bądź 
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ideologicznymi. Natomiast zanik sfery publicznej, niejako skazuje media lokalne  

i dziennikarstwo lokalne na funkcje usługowe. 

 

  

 

  

 Summary 

 

Press market in Poland has been undergoing an important transformation after 1989. 

Media nowadays have to face numerous expectations and play different roles in the social 

life. Local media are believed to exercise the following functions: information, explanation of 

social behaviors, active role in debating and discussing, education, spreading culture, 

entertainment and integration between local communities. In the Polish practice however, the 

role of the local press is entirely devoted to politics. Local editors are dependent from local 

governments and they face a lack of financial stability. The financial insecurity influences the 

information presented by the local media and contributes to their marginalization. Local 

press becomes often a subject of the “tabloidization” process and starts to be edited on an 

irregular basis. What is more, very often local press titles are merged because of financial 

reasons, while nationwide newspapers attempt to replace them. Still, that is a dangerous 

tendency as local media should be edited by local societies, which is what allows them to 

respond directly to the local needs. 
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Piotr Piotrowicz 

 

Znaczenie prasy samorządowej dla wolności słowa w 

mediach lokalnych. 
 

 

Podczas mojego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, 

prasa lokalna nie zniknie tak szybko jak jest to przewidywane. Co więcej, wszystkie 

wskaźniki sprzedaży prasy lokalnej, które są w tej chwili dostępne wskazują, że jest to jedyny 

segment rynku prasowego, który nie notuje spadku. W związku z powyższym, nie 

powinniśmy stawiać czarnych prognoz na przyszłość. Po drugie, uważam, że prasa lokalna 

nie poradzi sobie bez finansów samorządowych. 

 

Przygotowując się do mojego wystąpienia, postanowiłem, że postawię tezę, iż prasa 

samorządowa powinna się ukazywać. Kiedy jednak się zastanawiałem jak tę tezę uzasadnić, 

nie znalazłem żadnego argumentu, by móc ją obronić. Co więcej, im dłużej nad tym 

myślałem, tym bardziej dochodziłem do przekonania o skrajnej szkodliwości prasy 

samorządowej na rynku prasowym. Przede wszystkim uznałem, że jest ona szkodliwa  

z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. O ile bowiem lokalna prasa 

niezależna stanowi konieczny i permanentny element społeczeństwa obywatelskiego, to prasa 

samorządowa w tym momencie, z wielu powodów, szkodzi realizacji tego celu  

 

Jako wydawcy lokalni często wzbraniamy się przed używaniem pojęcia, do którego 

chętnie odwoływaliśmy się jeszcze na początku lat 90, tj. misja prasy lokalnej. Dziś dla wielu 

wydawców misja ta ogranicza się wyłącznie do działalności biznesowej. Jako wydawcy gazet 

lokalnych zajmujemy się oczywiście zarabianiem pieniędzy na większą lub mniejszą skalę, 

ale nie należy zapominać o roli prasy lokalnej, jako odgrywa ona dla danej społeczności. Moi 

przedmówcy mówili o funkcjach prasy lokalnej, zwracając w szczególności uwagę na funkcję 

informacyjną, czy dyskursywną. Ja dodałbym jeszcze, choć zabrzmi to mniej „naukowo‖, 

bardzo ważną w praktyce funkcję integrującą. W latach 90 nie baliśmy się używać 

sformułowania „patriotyzm lokalny‖. Dzisiaj nie jest to już wyrażenie popularne. Tymczasem 

wydając prasę lokalną, na dobrym poziomie dziennikarskim, niezależną w sądach, spełniającą 

fundamentalne funkcje przypisane mediom w demokracji, przyczyniamy się istotnie do 

budowy społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy tą misję. Nie możemy się tego wstydzić 

i nie powinniśmy się od tego odcinać. Jeżeli chcemy „robić wyłącznie biznes‖, to moim 

zdaniem, powinniśmy zmienić branżę na sprzedaż lodów albo produkcję guzików.  

 

W moim przekonaniu prasa samorządowa nigdy nie będzie w stanie we właściwy 

sposób pełnić roli dobrej gazety lokalnej, związanej z realizacją „misji‖ w społeczności 

lokalnej. Dzieje się tak dlatego, że prasa samorządowa jest narażona na różnego rodzaju 

ograniczenia. Można retorycznie spytać, czy dziennikarze pracujący w prasie samorządowej 

mają swobodę wypowiedzi? Zazwyczaj przedstawiany jest tam jedynie słuszny punkt 

widzenia władz samorządowych. Jednocześnie nikt nie mówi o tym, że w tym momencie 

łamane są przepisy prawa prasowego, które w artykule 10 i 12 ustawy nakazują 

dziennikarzom zachowywać rzetelność. Czy istnieje jednak „rzetelny dziennikarz‖, który 

przedstawia tylko jeden, nieomylny punkt widzenia?  
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Kolejny argument przemawiający za szkodliwością prasy samorządowej to 

manipulowanie informacją. Mogę Państwu przedstawić szereg przykładów, w jaki sposób 

prasa samorządowa przedstawia wydarzenia w sposób pokrętny, korzystny dla tego, kto jest 

źródłem tych informacji. Dotyczy to chociażby przedstawiania stanu zadłużenia budżetu 

samorządu. Zmanipulowana forma przekazu może prowadzić do sytuacji, w której odbiorca 

będzie miał przekonanie, że droga, którą postępują władze samorządowe jest jedyna i słuszna. 

Dotyczy to całego szeregu spraw, które są związane z funkcjonowaniem samorządu.  

 

Następną ważną kwestią jest obecność prasy samorządowej na rynku reklamy  

i ogłoszeń. Nie oszukujmy się, w tym momencie wydawcy sankcjonują w tym zakresie 

„kryptokorupcję‖. Przecież przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na terenie lokalnym  

i potencjalnie mogliby być niezależnymi klientami mediów, nigdy nie odmówią burmistrzowi 

czy staroście dania ogłoszenia po niskiej cenie do jego prasy, dlatego, że w którymś 

momencie ich interesy mogą być zbieżne. Opór w stosunku do władz samorządowy nie 

wchodzi wówczas w rachubę. Jest to jednak nic innego, jak tylko finansowanie jakby  

„z drugiej strony‖ tejże gazety samorządowej.  

 

Wreszcie, nie sposób się zgodzić z wypowiedzią prof. M. Kuleszy, który stwierdził, że 

na rynkach, na których nie ma prasy niezależnej, samorząd wypełnia lukę informacyjną  

i kulturową wydając swoją gazetę. Jest to twierdzenie, które w praktyce nie może być 

obronione. Samorząd wypełniając tę lukę - zagradza jednocześnie niezależnemu wydawcy 

drogę do wydawania prasy, zniechęca do tego niezależnego wydawcę. Samorząd nie ma 

ograniczeń finansowych. Burmistrz z reguły ma za sobą poparcie radę (podkreślam z reguły, 

gdyż ilość miast w Polsce, gdzie burmistrz nie ma większości w radzie jest nieduża).  

W związku z tym, uchwalenie pieniędzy na gazetkę samorządową jest najzwyczajniej 

prostym zabiegiem budżetowym. Finansowanie odbywa się za pośrednictwem jednostek 

budżetowych albo poprzez firmy, w których samorządy mają udziały.  

 

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że musimy bronić niezależnej prasy 

lokalnej. Musimy chuchać i dmuchać na ten sektor rynku i nie bać się mówić, że prasa 

lokalna powinna być traktowana przez państwo w sposób szczególny. Należy utrzymać 

zerową stawkę VAT-u dla wydawnictw lokalnych, wprowadzić inne preferencyjne stawki 

podatkowe, ulgi w ubezpieczeniach społecznych dla przedsiębiorców wydających prasę 

lokalną. Powinien powstać także system grantów przeznaczonych na wspieranie prasy 

lokalnej poprzez niezależne fundacje, które finansowałyby różnego rodzaju przedsięwzięcia 

istotne dla społeczności lokalnej, inicjowane przez gazety lokalne. Wreszcie powinno być 

wsparcie na rynku pracy dla gazet lokalnych. Nie bójmy się formułować tych oczekiwań, jako 

wydawcy prasy lokalnej. Brak niezależnej prasy lokalnej w Polsce będzie kulą u nogi 

demokracji i może doprowadzić do sytuacji bardzo niebezpiecznej na poziomie samorządów 

lokalnych.  
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Summary 

 

P. Piotrowicz presents the main reasons for which he believes the press published by 

the local government is unable to exercise the fundamental functions traditionally attributed 

to the independent local newspaper. In fact, the increasing number of the Self - governments‟ 

press titles (a phenomenon contributing to the marginalisation of private services), constitutes 

a serious threat to local media markets. 

 

Among other issues, the author claims that the local government‟s newspaper is not 

capable of „fulfilling journalistic mission‟ to look after the interests of the local community. 

Editorial team has no freedom of expression as the journalists are constantly controlled by 

the authorities and often work under pressure to serve biased or manipulated information. 

Nevertheless, the most alarming concern expressed by the author is the possibility to support 

Self - governments financially by local businessmen who advertise in their newspapers, as 

such collaboration between local authorities and entrepreuners may give raise to the 

corruption opportunities.  
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Dominik Księski 

 

Problem prasy samorządowej - płaszczyzna biznesowa, 

polityczna, pusty rynek i centrum świata mediów 

lokalnych. 
  

 

 

Głównym problemem, który wiąże się z wydawaniem prasy samorządowej nie 

jest kwestia wolności słowa, ale wątpliwości pojawiające się na płaszczyźnie biznesowej. 

Nie chodzi bowiem o to, aby kneblować samorządom możliwości wypowiadania się. 

Uważam, że samorząd może mieć możliwość wydawania bezpłatnego biuletynu, 

zawierającego dokumenty urzędowe, który jednak nie powinno być przedsięwzięciem 

komercyjnym.  

 

 

 Płaszczyzna biznesowa 

 

W opinii profesora Michała Kuleszy, sporządzonej w 2005 roku na zamówienie Izby 

Wydawców Prasy, najciekawszy dla mnie jest punkt piąty, mówiący o tym, że „jest 

absolutnie niedopuszczalne, aby budżet bezpośrednio otrzymywał dochody z działalności 

komercyjnej urzędu, gdyż taka działalności jest jawnie sprzeczna z prawem. Żadna jednostka 

samorządu terytorialnego nie ma prawa prowadzenia bezpośrednio działalności gospodarczej 

(nie będącej gospodarką komunalną).‖ 

  

Wniosek z powyższych rozważań jest następujący - jeżeli samorząd, wydając prasę, 

wchodzi w sferę biznesową, czyli sprzedaje gazetę choćby za grosz i pozyskuje choćby jeden 

grosz z zamieszczanych w niej reklam – podejmuje w ten sposób nielegalne działania. Co 

innego wydawany na zasadach niekomercyjnych (niesprzedawany i niepozyskujący reklam) 

biuletyn samorządowy. Niech urząd wydaje taką publikacje bezpłatnie, niech rozrzuca gdzie 

chce lub każdemu dostarcza do domu. Nie może jednak robić na tym biznesu. Analogicznie, 

burmistrz mógłby równie dobrze powiedzieć: źle działają obecni na naszym rynku 

dystrybutorzy węgla, ma on bardzo słabą kaloryczność, więc Urząd Miejski powinien się 

zająć sprowadzaniem i sprzedażą odpowiedniej jakości węgla w naszej gminie, gdyż nie 

można dopuścić do tego, aby ludzie marzli. Tak samo mógłby powiedzieć o każdym innym 

biznesowym przedsięwzięciu: aptekach, sklepach mięsnych – a przecież nie o to chodzi. 

  

W świetle obecnych uregulowań prawnych niesprzedawany i niepozyskujący reklam 

biuletyn może być swobodnie wydawany przez władze samorządowe. Uważam, że 

możliwość wydawania takiej publikacji powinna istnieć także w nowym prawie prasowym. 
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Ważne jest jednak, aby doprecyzować znaczenie pojęcia „biuletyn‖. Obecnie możemy jego 

znaczenie „rozciągać‖ tak, że pomieści ono całe obecne spektrum prasowe. Kreatywni 

pracownicy działu promocji urzędu potrafią nazwać biuletynem gazetę o każdym profilu. 

Tymczasem, moim zdaniem, przez słowo „biuletyn‖ należy rozumieć sensu stricto 

czasopismo zawierające dokumenty urzędowe, wytworzone przez urzędników. Będą to na 

przykład: sprawozdania z posiedzeń zarządu powiatu, zarządzenia burmistrza, protokoły rady 

gminy, regulamin wysypiska śmieci itp. Na gruncie obowiązujących uregulowań prawnych 

możliwe jest oczywiście wydawanie publikacji samorządowych w formie bezpłatnego, 

niezamieszczającego reklam pisma publicystycznego o dowolnym profilu. W mojej opinii 

jednak, samorząd powinien zostać pozbawiony możliwości wydawania pisma 

publicystycznego. 

  

Jak wspomniano na początku, problem nie leży w tym, że my, jako wydawcy lokalnej 

prasy prywatnej, chcemy zagrozić wolności prasy, zakneblować usta samorządom i nie 

pozwolić im na informowanie ludzi o ich działalności. Rzecz w tym, że nie możemy się 

pogodzić z sytuacją, gdy samorząd na prasowym podwórku chce zachowywać się jak 

przedsiębiorca, tj. sprzedawać gazety, pozyskiwać do nich reklamy i konkurować z nami. W 

dodatku w sytuacji, gdy samorządy prowadzą taką działalność w oparciu o budżet, na który 

składają się także nasze podatki, mówiąc w uproszczeniu - płacone po to, aby za nie nas 

osłabiano.   

 

 

Płaszczyzna polityczna 

 

W drugiej części mojej wypowiedzi chciałbym nawiązać do poglądu profesora 

Michała Kuleszy przedstawionego w roku 2005 na senackim spotkaniu „Prasa lokalna  

w budowie społeczeństwa obywatelskiego‖. Profesor dziwił się wówczas, że przedsiębiorcy 

prywatni, prywatni wydawcy nie wchodzą w spór z wójtami i burmistrzami wydającymi 

własne gazety przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Był zaskoczony, że 

żadnego takiego przypadku dotąd nie było i namawiał nas do tego abyśmy tak właśnie 

postępowali. Zdaniem M. Kuleszy była to najlepsza droga, aby wykazać, że te gazety są 

wydawane niezgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Po tamtej konferencji 

zastanawiałem się, dlaczego nikt tego dotychczas nie zrobił, przeprowadziłem także wiele 

rozmów z koleżankami i kolegami na ten temat. Z każdej wynikał dokładnie ten sam wniosek. 

Wydawca niezależnej gazety nie może sobie na to pozwolić. Niezależny wydawca traktuje 

wszystkich, o których pisze, z należytym dystansem, ale ani z nikim nie trzyma, ani z nikim 

nie walczy. Relacjonuje decyzje, które są podejmowane, ocenia je, krytykuje, ale sam unika 

bycia stroną sporu. 

  

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wojną, walką, a oceną 

czy krytyką. Jeśli krytykuję w moim artykule decyzje burmistrza, to w żaden sposób nie 

zamierzam z nim za pomocą tej krytyki walczyć. Nie jest tak, że stawiamy wojska naprzeciw 

siebie i walczymy, aż w tej walce ktoś zwycięży. Nie, prasa i samorząd mają inne zadania. 
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Burmistrz podejmuje decyzje, ja je krytykuję. To są dwie różne płaszczyzny. Oczywiście 

krytyka czasami jest elementem walki. Ale sama w sobie walką nie jest. Są oczywiście tacy 

wydawcy, którzy nie traktują swego przedsięwzięcia jako biznesu i takie gazety lokalne, które 

wydawane są w oparciu o inny pomysł wydawniczy, niż ten, o którym mówię. Bywają one 

eksponentem jakiejś grupy biznesowej, rodzinnej czy politycznej. Czasem wydaje je ktoś, dla 

kogo gazeta jest emanacją jego osobowości, jakieś idei lub nawet narzędziem służącym do 

wyładowywania frustracji. Nie o takich publikacjach chciałbym tutaj mówić, ale o grupie 

kilkuset dużych gazet lokalnych, które traktują swoją robotę poważnie, które utrzymują się 

wyłącznie ze sprzedaży egzemplarzowej i reklam, a także chcą być niezależnym źródłem 

informacji i opinii na swoim terenie. Wyobraźmy sobie teraz, że taki wydawca podaje 

burmistrza do sądu za to, że burmistrz wydaje własną gazetę. Na własne życzenie traci status 

niezależnego obserwatora, staje się stroną w sporze. Ustawia swoje wojska naprzeciw wojsk 

burmistrza. Burmistrz zaciera ręce i mówi: „Proszę! Widzicie! To jest nasz przeciwnik. Oni 

się dotąd tylko tak maskowali. To jest nasz przeciwnik, który z nami walczy o rząd dusz i my 

musimy go pokonać.‖ Aby uniknąć wykorzystania takiej sytuacji przez władze samorządowe 

przeciwko wydawcom, żadna gazeta nie zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. Dla nas wszystkich cenniejsze jest zachowanie niezależności w oczach 

czytelników, niż straty, ponoszone przez nieuczciwą konkurencję prowadzoną przez gazetę 

samorządową.  

 

 

Pusty rynek  

 

Profesor Michał Kulesza powiedział dziś (tak to przynajmniej zrozumiałem), że dla 

rozwoju demokracji lokalnej korzystna jest sytuacja, w której samorząd wydaje gazetę na 

pustym rynku, gdzie nikt nie decyduje się na rozpoczęcie działalności prasowej. Myślę, że 

teza ta jest tak samo prawdziwa jak teza akademika Łysenki o tym, że wysiane obok siebie 

dąbki będą się wspierać, a nie konkurować o dostęp do światła. Jeśli rynek jest pusty  

i powstanie gazeta samorządowa, domyka się znakomity układ korupcyjny (sfinansujesz nam 

gazetę, dając reklamę – dostaniesz zlecenie). W ręku burmistrza jest władza polityczna, 

burmistrz jest pracodawcą, kontroluje rynek idei – rządzi wszystkim.  

 

Jeśli na pustym rynku nie ma gazety, to może się znaleźć ktoś, kto ją zacznie 

wydawać. I powiedzmy, że komuś wpadło do głowy, że w tej gminie może coś zdziałać. 

Gminne elity dopuścić do tego nie mogą. Co robi samorząd, gdy na rynku jest gazeta 

samorządowa, a pojawia się inna, prywatna? Likwiduje swoje pismo? Nie, zwiększa 

czterokrotnie wydatki przeznaczone na samorządową gazetę, aby bezczelnemu wydawcy 

spoza układu, któremu zachciało się „zabawy w media‖, jak najprędzej minął entuzjazm. 

Spytajmy ponadto – czy lepsza dla nas w latach osiemdziesiątych była sytuacja, w której 

mieliśmy Trybunę Ludu, czy może lepiej byłoby, gdyby nie była wydawana, a informacje 

czerpalibyśmy z innych źródeł? Myślę, że bylibyśmy mądrzejsi, gdyby Trybuny Ludu nie 

było. Na tym przykładzie widać, że niekoniecznie służy demokracji sytuacja, w której 

burmistrz wydaje gazetę tam, gdzie nie funkcjonuje żadne inne medium lokalne. Poza tym 
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dziś niemal wszędzie istnieją gazety regionalne – ten rynek nie jest w rzeczywistości taki 

pusty. 

 

Gdzie znajduje centrum świata dla prasy lokalnej? 

  

Profesor Marek Jachimowski powiedział, że my, jako gazety lokalne możemy 

powielać tylko to, co prasa centralna narzuca nam w dyskursie medialnym. Nie zgadzam się  

z tą tezą. W modelu niezależnej gazety lokalnej, jaki wykształcił się w Polsce, nie ma czegoś 

takiego, jak punkt widzenia przyjęty centralnie, według którego najważniejsze jest to, co się 

dzieje w Warszawie, czy Nowym Jorku, Jerozolimie, w Moskwie czy Afganistanie. 

Najważniejsze jest to, co się dzieje u nas. Centrum świata każdego z nas, wydawców gazet 

lokalnych, jest rynek w środku jego miasta i nie obchodzi nas w najmniejszym stopniu to, 

czym żyją centralne, czy nawet regionalne media. Postawiona wyżej teza była może 

prawdziwa przed 30 laty, ale od tego czasu rynek prasy w Polsce nieco się zmienił. Nasz 

punkt widzenia jest typowo lokalny, a tematy, którymi się zajmujemy, wyznaczmy my sami. 

Nikt inny. 

 

 

 

 

 

Summary 

 

According to the binding law, local government is not allowed to run any commercial 

activity. Bulletins which are edited by local governments should include local decisions, legal 

acts and should be distributed for free among the local population. Any type of advertisement 

should be forbidden in such bulletins. These measures are not against freedom of expression 

but should be instituted in order to protect freedom of press. Unfortunately, it is not the case 

and governments publish regular payable newspapers attracting advertisers. Such activity of 

the local government should be denounced before competition authorities by the local editors. 

But none of the publishers intend to start such proceedings, because it would require 

declaring a war against local governments which is difficult to win in the actual legal 

environment. 
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Jerzy Mianowski 

 

Wolność Tomku w swoim domku… 

 

 
Z niezależności prasy lokalnej implikuje się wolność słowa na jej łamach. Prawdą 

jest, że niezależne czasopismo stoi na straży wolności słowa, czego doświadczamy na co 

dzień od czasu, kiedy jak grzyby po deszczu z gruntu wolnej, demokratycznej Polski 

wyrastała prasa lokalna. Wtedy wolność słowa była tak samo, a nawet bardziej ważna, 

aniżeli demokratyczne wybory samorządowe.    

     

    Niezależności prasy lokalnej i wolność słowa nie można przyjąć a priori, jako coś jej 

danego przez prawo, chociaż Konstytucja RP to gwarantuje, a, nie daj Boże, ustanowionego 

przez lokalną władzę. Trzeba ją sobie zbudować praktycznie od podstaw. Co z tego, jeśli 

ogłosimy wszem i wobec, że jesteśmy gazetą niezależną, a co za tym idzie możemy bez 

skrupułów wypowiadać się na każdy temat, gdy z drugiej strony jesteśmy podatni na naciski  

i wpływy lokalnych podmiotów, przede wszystkim władzy samorządowej. To właśnie ona 

stanowi największe niebezpieczeństwo dla lokalnych gazet i wolności słowa. Władza ta 

potrafi nie tylko mamić, składać obietnice, ale też wmanewrować lokalne medium we własne 

tryby i układy, z których trudno wywinąć się, np. redaktorowi naczelnemu, którego żona 

pracuje w szkole prowadzonej przez samorząd. Włodarz gminy od czasu do czasu podrzuci 

redakcji ochłap w postaci płatnego ogłoszenia lub zleci artykuł promocyjny, ale w zamian 

oczekuje uległości naczelnego, przymykania oczu na nieprawidłowości w samorządzie. 

Niebezpieczna to pułapka dla czasopisma, która zazwyczaj kończy się dla niej źle, a na 

pewno utratą niezależności. 

  

    Wcale to nie oznacza, że z tych powodów gazeta lokalna nie powinna publikować 

samorządowych ogłoszeń - wręcz odwrotnie - ale pod warunkiem, że są płatne i zamieszczane 

na tych samych warunkach, co inne - czyli zgodnie z redakcyjnym regulaminem i cennikiem. 

No, ale samorządowiec może obrazić się na jakiś krytyczny wobec niego artykuł. I co wtedy? 

Jeśli zaprzestanie dawać płatne ogłoszenia, to na nim świat się nie kończy. Gazeta lokalna 

winna zabezpieczyć sobie dopływ reklam przede wszystkim od prywatnych reklamodawców, 

by uniknąć tego rodzaju niespodzianek. Z tego tylko przykładu widać jak wątła jest granica 

pomiędzy wolnością słowa, a jej uległością wobec lokalnych czynników. Jedno jest pewne: 

władza lokalna musi czuć oddech gazety na swoich plecach, a ta wciąż winna jej patrzeć na 

ręce. Temu właśnie służy kontrolna funkcja prasy i wolność słowa. 

    

    Lokalne pismo - chcąc nie chcąc - uczestniczy w życiu społecznym gminy, miasta, 

powiatu, bo nie może się ono wyizolować i funkcjonować w próżni. Lokalna przestrzeń 

społeczna jest na tyle barwna i żywa, a przez to dość skomplikowana. Trzeba umieć się w niej 

poruszać, zaś perfekcyjnie musi to czynić niezależna gazeta. W swoich publikacjach 
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czasopismo nie może pominąć lokalnych imprez, uroczystości, spotkań itp. Zazwyczaj 

redakcja je odnotowuje, ale jeśli to robi aż nadto gorliwie, to wtedy odczytywane jest to przez 

lokalną społeczność jako uległość wobec włodarza. Gorliwość ta może mieć różne barwy, np. 

gdy tekst artykułu zaczyna się od zwrotu : „Z inicjatywy burmistrza…‖ lub gdy na początku 

tekstu wymienia się wszystkich lokalnych VIP-ów, wytłuszczając grubą czcionką ich 

nazwiska i zawodowe tytuły. 

     

    Czasopismo powinno też podejmować różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności  

i współorganizować je z organizacjami pozarządowymi. Tylko w ten sposób może wspólnie 

budować lokalne społeczeństwo obywatelskie oraz bronić interesów obywateli. Lokalna 

gazeta niezależna musi być z czytelnikiem, reprezentować go przed władzą, upominać się  

o jego prawa, zawsze stawać po stronie obywatela, a przy tym bronić jego prawa do 

swobodnego wypowiadania opinii i sądów, komentarzy i ocen, a nadto do krytyki rządzących.    

    

   Gazeta nie może się odciąć od lokalnego życia społecznego, bo w przeciwnym przypadku 

będzie przegrana. Nie może nosić wysoko głowy i udawać, że zjadła wszystkie rozumy. Nie 

może mieć wyłączności na prawdę, ale ma prawo się pomylić i wtedy trzeba mieć publiczną 

odwagę przyznania się do błędu. Na swoich łamach musi żyć tym, czym żyją mieszkańcy 

„małej ojczyzny‖. Musi pisać o ich sprawach i problemach, smutkach i troskach, radościach, 

nie omijając wesołości. Katalog tych tematów jest bardzo obszerny, tak jak bogata jest każda 

„mała ojczyzna‖. 

    

    Jakie warunki musi spełnić gazeta lokalna, aby wolność słowa szła w parze z etyką 

dziennikarską? Kto winien stać na straży tej koegzystencji? Przede wszystkim ich redakcje  

i dziennikarze, którzy bezwzględnie muszą uprawić odpowiedzialne, staranne, rzetelne 

dziennikarstwo, korzystać z własnych źródeł informacji i opierać się na swoich relacjach. Tak 

stara się czynić wiele niezależnych gazet. Dziennikarz gazety lokalnej nie może być 

pracownikiem samorządowym, ani też w jakikolwiek sposób uzależnionym od garnuszka 

lokalnego włodarza, bo wtedy zawsze będzie chodził na jego pasku. Wówczas wolność słowa 

będzie totalną fikcją.  

 

   Dziś gazety samorządowe dominują na medialnej mapie Polski lokalnej, ale ich ilościowa 

przewaga nad gazetami niezależnymi jest minimalna. W 2010 r. czekają nas wybory 

samorządowe i należy oczekiwać powstania wielu nowych samorządowych tytułów,  

a istniejące nasilą promocję dokonań gmin i ich włodarzy. Lokalne samorządy za wszelką 

cenę będą chciały dotrzeć do mieszkańców miast i gmin i „wciskać im kit‖ za pieniądze 

podatnika w imię wolności słowa (sic!).    

    

   Samorządy terytorialne nie baczą na balansowanie na linie i za wszelką coraz częściej 

usiłują wydawać nowe tytuły. Dziś praktycznie nie ma gminy, w której takowa gazeta nie 

ukazywała się. Zdaniem samorządowców ich gazeta jest w pełni wiarygodna, rzetelna i 

obiektywna w przeciwieństwie do gazet niezależnych. Póki samorządom wolno wydawać 

swoje tytuły, ich pozycja wydaje się być niezagrożona. Radni nie liczą się z pieniędzmi 
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podatnika, cieszą się widokiem stert bezpłatnych gazet zalegających publiczne miejsca, co 

niby ma być dowodem na to, że samorządowa gazeta dociera wszędzie. A to że mało kto po 

nią sięga, to już inna para kaloszy. Ważne, że jest wszędzie, że w tych gazetach pięknie 

opisano działania włodarza, radnych, urzędu i jednostek. To jednak boli mieszkańców, którzy 

nie mogą patrzeć na marnotrawienie ich podatków. W gazetach samorządowych nie ma 

wolności słowa, bo z założenia jej tam nie może być. Na domiar złego często w czasopismach 

samorządowych publikowane są reklamy podmiotów gospodarczych, czego samorządowi 

czynić nie wolno. Jeszcze większym grzechem są powiązania lokalnego biznesu  

z samorządem, czemu niejednokrotnie służy gazeta samorządowa. Wtedy nie tylko w takiej 

gazecie publikowane są obce reklamy, ale także artykuły promujące podmioty gospodarcze. 

Pospolitym zjawiskiem jest kłanianie się im w pas przez jednostki organizacyjne gminy za 

finansowe wsparcie ich projektów i działań. Korupcja tutaj nie tylko pachnie, w wręcz sieje 

grozą.  

  

   Konkurencję z „samorządówkami‖ jednakże wygrywają wolnorynkowe gazety niezależne. 

Te się sprzedają na pniu, chociaż często popadają w konflikt z włodarzami i radnymi. 

Znanemu mi od prawie 20 lat prywatnemu wydawcy z Rogoźna Wielkopolskiego radni 

założyli w sądzie cztery sprawy. Właściciel „Gońca Rogozińskiego‖ był jednak 

bezkompromisowy i nieustępliwie walczył o wolność słowa. Swoje prawo do krytyki lokalnej 

władzy uważał za niezbywalne. Innego wielkopolskiego wydawcę niezależnej „Gazety 

Kościańskiej‖ na ławę sądową zaprowadził były poseł SLD. Sprawa wylądowała nie tylko  

w Sądzie Najwyższym, ale trafiła też do Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie wypowie 

się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Niezależne pismo regionalne „Na 

Placówce‖ w Zakopanem zostało oskarżone z trybie art. 212 Kodeksu karnego. 

Oskarżycielem prywatnym był prokurator, były I sekretarz PZPR w stolicy Podhala, który 

poczuł się urażony ujawnieniem niektórych jego niechlubnych działań. Wójt Lipnicy napisał 

wniosek do Biskupa Pelplińskiego o cofnięcie zgody na nauczanie religii przez katechetę, 

który jest redaktorem naczelnym niezależnego Głosu Lipnickiego, bowiem „gazeta za swój 

cel obrała skłócanie ludzi między sobą oraz władzą lokalną legalnie wybraną przez 

społeczeństwo‖…  

    

   Przykładów tego rodzaju problemów niezależnych gazet lokalnych jest bardzo wiele,  

ale wymienione dobitnie świadczą o tym, że wolnorynkowe pisma są solą w oku lokalnej 

władzy. Wolność słowa w prasie lokalnej jest zagrożona i tego nie tylko trzeba być 

świadomym, ale przede wszystkim należy o to walczyć. Jak? Poprzez zakaz wydawania 

czasopism samorządowych, co powinno być uregulowane w ustawach o samorządzie 

terytorialnym i prawie prasowym.   
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Summary 

 

Freedom of expression plays the same role in a democratic society as free elections. 

After political changes in Poland the number of local newspapers has increased sharply. 

However, these titles started to disappear due to a lack of press freedom and the tremendous 

impact of local governments. Local editors became dependent from governors.  Governors 

are deciding which titles should be supported by advertisements and public notices, which 

very often constitutes the only source of funding. Editors criticizing excessively the local 

governments in fact risk losing sources of funding whatsoever.  

 

The role of the press is to inform the local community about problems concerning 

regional management and politicians. This basic right of freedom of expression was 

constantly breached through the influence of regional politicians. Moreover, governments 

found a legal lacuna to edit their newspapers. Such newspapers are not reviling the facts 

about local politics and do not play the crucial, informatory role of press. Very often in such 

„newspapers‟ articles are edited by regional officials. Today, in every local community 

governmental press is edited on a regular basis. Moreover, „independent‟ local journalists 

have to face numerous proceedings for personal goods protection or defamation instituted by 

local politicians. Not to mention that these proceedings are time consuming and costly. 

Moreover these situations are only some examples of local editors constantly struggling for 

an independent press. 
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Krzysztof Harasimiuk 

 

Samorząd nie musi być wydawcą komercyjnego pisma. 

Głos w dyskusji na konferencji pt. „Wolność słowa w 

prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony 

konkurencji i pluralizm medialny”. 
 

 

 

Wprowadzenie – o konieczności współdziałania wydawców lokalnych 

 

Pod koniec 2003 roku kilku wydawców pism lokalnych m.in. „Tygodnika 

Siedleckiego‖, „Słowa Podlasia‖, „Tygodnika Zamojskiego‖ porozumiało się w sprawie 

konieczności reprezentowania interesów tej grupy pism. W efekcie, 3 grudnia 2003 roku na 

zjeździe ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy) złożyliśmy wniosek w sprawie 

uszczegółowienia raportów o sprzedaży pism o dane z powiatu. Równolegle w imieniu grupy 

wydawców podjąłem rozmowy z dyrektorem generalnym IWP Maciejem Hoffmanem,  

w sprawie konieczności utworzenia przy Izbie komisji (sekcji) prasy lokalnej. O podjętych 

działaniach powiadomiłem kilkudziesięciu redaktorów naczelnych tygodników lokalnych, 

nadmieniając, że istnienie sekcji będzie miało sens, jeśli znajdzie się w niej odpowiednia 

reprezentacja wydawców tej kategorii pism. 

Zjazd ZKDP, po żywej dyskusji, wniosek przyjął i zobowiązał Zarząd do 

„przeanalizowania możliwości pozyskiwania i prezentowania danych o strukturze 

rozpowszechniania na poziomie powiatów oraz skutków finansowych wprowadzenia takich 

danych, a także upoważnia Zarząd do zobowiązania firm dystrybucyjnych – członków związku 

- do podawania rzetelnych informacji o geograficznej strukturze rozpowszechniania zgodnie  

z administracyjnym podziałem kraju”.  

Wspominam o tym, ponieważ nasze zabiegi, wspierane przez IWP trwają do dziś. 

Sześć lat temu uznaliśmy, że wobec rosnącej konkurencji na rynkach lokalnych wydawcy 

muszą mieć narzędzia (zweryfikowane dane o sprzedaży) do rozmów z potencjalnymi 

ogłoszeniodawcami. Kolejna już komisja standaryzacji danych ZKDP (trzecia czy czwarta) 

pracuje nad tym problemem. Z drugiej zaś strony, sami wydawcy pism lokalnych nie są 

zainteresowani posiadaniem takich danych. W czerwcu 2008 r. zaledwie czterech zgłosiło 

taką potrzebę. W ZKDP jest śladowa obecność przedstawicieli grupy wydawców lokalnych, 

mimo tego Zarząd związku na wniosek Komisji Prasy Lokalnej IWP i SGL obniżył składkę.  

 

Prasa samorządowa na lokalnym rynku mediów – próby rozwiązania problemu. 

 

Od lutego 2004 r. przy Izbie Wydawców Prasy istnieje Komisja Prasy Lokalnej. To  

z jej inicjatywy we wrześniu 2004 r. przy współudziale Senackiej Komisji Kultury i Środków 

Przekazu odbyła się konferencja pt. Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. 
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Było to pierwsze po 1990 roku wydarzenie tej rangi. Na konferencji nie wystarczyło miejsca, 

aby szerzej omówić pracę Komisji Prasy Lokalnej. Chcę jednak zaznaczyć, że w samorządzie 

gospodarczym wydawców ta grupa pism ma swojego przedstawiciela, który uczestniczy  

w pracach IWP na równych prawach z pozostałymi wydawcami.  

Konferencja w Senacie zakończyła się przyjęciem stanowiska w sprawie zagrożeń 

funkcjonowania prasy lokalnej. Pozwolę sobie zacytować obszerny jego fragment, ponieważ 

żaden z zapisów nie stracił swojej aktualności: 

 

 „Szczególną uwagę społeczeństwa oraz właściwych organów ustawodawczych  

i administracyjnych uczestnicy Konferencji pragną zwrócić na niewłaściwość  

i szkodliwość zjawiska polegającego na coraz częstszym występowaniu samorządów 

lokalnych w roli wydawców prasy. Zdaniem uczestników Konferencji nie należy łączyć 

funkcji biuletynu informacyjnego – organu administracji z funkcją niezależnej prasy, 

której wszak jednym z głównych zadań jest sprawowanie społecznej kontroli nad 

działaniami władz. Uzurpowanie sobie przez biuletyny samorządowe roli gazet wiąże się 

niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej, co 

jest podważaniem fundamentalnej zasady wolności słowa i prawa obywateli do dostępu 

do informacji. 

 Poważne zastrzeżenia uczestników Konferencji budzi też łączenie przez pisma 

samorządowe funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Działanie na styku 

wykorzystania  środków publicznych i biznesu rodzi liczne wątpliwości natury formalnej 

i etycznej oraz co do  zgodności z zasadami uczciwej konkurencji.  Szczególnie 

pozyskiwanie reklam przez „gazety" samorządowe sprzyja możliwości powstawaniu na 

lokalnych rynkach sytuacji korupcjogennych. Naraża ponadto samorządy na ostre 

konflikty z prasą lokalną, dla której przychody z reklam stanowią podstawę 

ekonomicznego bytu. 

 Uczestnicy Konferencji apelują do Izby Wydawców Prasy o podjęcie we współpracy  

z prasą lokalną monitorowania przypadków naruszania prawa konkurencji przez tytuły 

wydawane przez samorządy lub na ich zlecenie i kierowanie tych spraw do właściwych 

instytucji. 

 Uczestnicy Konferencji postulują wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które  

w jednoznaczny sposób określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez 

organy administracji i samorządy wszystkich szczebli. Będzie to służyło poprawie dobrze 

rozumianej otwartości działania administracji i samorządów oraz przyniesie wzrost 

zaufania społecznego do ich działalności. Jednocześnie przyczyni się to do wzmocnienia 

organizatorskiej funkcji autentycznej prasy lokalnej, służąc budowaniu przez nią 

społeczeństwa obywatelskiego, co jest zadaniem i niezaprzeczalną zasługą tej prasy  

a leży w polskim interesie narodowym‖.  

 

Na wspomnianej konferencji prof. Michał Kulesza zachęcał, aby wobec braku 

orzecznictwa sądowego, w przypadku kolizji pisma niezależnego z samorządowym 

występować na drogę prawną. Zdaniem prof. Kuleszy należy podjąć takie działania „aby 

wytworzyć jakąś linię orzecznictwa (...) - gdzie są granice ustawowe prasy samorządowej,  
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a gdzie jest wolny rynek prasowy oraz że tam miejsca dla samorządu zasadniczo nie ma. Do 

tej pory nie ma jasnej wykładni w tym zakresie‖. Wcześniej profesor konstatował, że zadania 

samorządu „(...) z całą pewnością nie polegają na wydawaniu <<normalnych>> gazet 

(komercyjnych – przyp. K.H.), tj. takich zwykłych gazet, jak to się mówi <<dla ludzi>>”. 

Dlatego profesor przekonywał: „Trzeba rozpocząć postępowania przed sądem. Czy Państwo, 

jako prasa lokalna, będziecie inicjować je sami, czy też zrobi to Izba, to jest drugorzędną 

sprawą. (…) Z samego pokrzykiwania nic bowiem nie wynika. Tego rodzaju sprawy 

wymagają drogi sądowej, czy drogi administracyjnej”.  

Od powyższej konferencji minęło już pięć lat, a my nadal tylko pokrzykujemy. Izba 

Wydawców Prasy oferowała pomoc prawną i finansową poprowadzenia takiej pokazowej 

sprawy sądowej. Szukaliśmy w różnych częściach kraju odpowiedniego przykładu konfliktu 

między tytułem lokalnym a pismem samorządowym. Nieoficjalnie o kilku takich sporach 

wiedzieliśmy. Jednakże żaden wydawca tygodnika niezależnego nie zgodził się wystąpić  

w roli strony. Wśród powodów wymieniali jeden zasadniczy: „Jeśli nawet wygramy, to 

będzie to sukces doraźny. My zostaniemy w tym środowisku i będziemy musieli 

współpracować z tym burmistrzem czy starostą. Jeśli nie będzie sekował nas i naszej gazety, 

to zemści się na naszych rodzinach‖. Sporo w takiej postawie racji. Stopień anonimowości  

w środowiskach lokalnych jest minimalny, a sieć powiązań nieformalnych jest ogromna. 

Lokalna władza ma dziesiątki sposobów i możliwości, by wyrządzić krzywdę takiemu 

niepokornemu redaktorowi.  

Przy okazji warto wyjaśnić poddawane w wątpliwość pojęcie pisma niezależnego. 

Moim zdaniem, bez wdawania się w rozważania naukowe, jest nim periodyk, który nie 

korzysta ze stałych subwencji z budżetu lokalnego samorządu. Dotyczy to nie tylko 

ponoszonych przez samorząd bezpośrednich kosztów wydawniczych (druk i papier), ale 

również kosztów osobowych, lokalowych i rzeczowych. Jest to również podmiot, który 

podlega wszystkim, dodatnim i ujemnym, wpływom rynku i uczestniczy w grze rynkowej.  

O niezależności może mówić tylko wydawca niezależny finansowo, z wyłączeniem pism, 

których wydawcą jest lokalny biznesmen, dla którego gazeta jest zaspokojeniem własnych 

kaprysów, sposobem promocji, czy ochrony własnych interesów. Nie rozwijam definicji 

„niezależności‖ na związki z partiami politycznymi, kościołami itp.  

Po konferencji w Senacie RP, na życzenie wydawców lokalnych IWP uruchomiła 

doradztwo prawne, ale zainteresowanie tzw. „terenu‖ było minimalne. Musieliśmy 

zrezygnować z dyżuru prawnika w określony dzień tygodnia, a później nawet pod telefonem. 

Niemniej, Izba w razie potrzeby włącza się w różne sprawy zgłaszane przez wydawców. 

Specyfiką tej grupy pism jest praca w dużym rozdrobnieniu, często w pojedynkę. Redakcje 

gazet lokalnych tworzą kilkuosobowe zespoły, które muszą załatwiać wszystkie sprawy 

związane z przygotowaniem pisma do druku i najczęściej jego dystrybucją. Często nie mają 

czasu i środków na zajmowanie się innymi, aczkolwiek ważnymi dla całego środowiska 

sprawami.  

Wydawcy pism lokalnych w zdecydowanej większości nie czują potrzeby zrzeszania 

się choćby w organizacji samorządu gospodarczego, jakim jest Izba Wydawców Prasy. 

Niemniej, jak stwierdził Jerzy Jurecki, wydawca „Tygodnika Podhalańskiego‖ na zebraniu 
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założycielskim Komisji Prasy Lokalnej, czują oni, że IWP działa w ich imieniu. Spośród 

kilkuset liczących się na rynku pism lokalnych, do IWP należy jednak zaledwie 20 tytułów! 

Zgadzam się z postulatem zaprezentowanym przez nasze środowisko na tzw. senackiej 

konferencji we wrześniu 2004 roku o potrzebie wprowadzenia w Polsce rozwiązań prawnych 

określających zasady funkcjonowania pism samorządowych. Naszym celem, ani intencją nie 

jest tworzenie nonsensownych zakazów. Uważam, że samorząd lokalny ma prawo, a nawet 

powinien informować mieszkańców o podejmowanych działaniach w formie biuletynów. Nie 

powinien jednak zajmować się, ani subwencjonować pism komercyjnych, a więc takich, które 

mają nominalną cenę i zawierają płatną reklamę m.in. od zależnych spółek skarbu państwa.  

Do moich kolegów z branży – wydawców - skieruję zaś przewrotne pytanie: czy 

formalny zapis zapewni Waszemu tytułowi odpowiednią pozycję na rynku? Czy dzięki temu 

zyskacie reklamę w ilości, która pozwoli Wam utrzymać się na rynku? Odpowiadam na 

podstawie wieloletniego doświadczenia – nie.  

Zdarza się, że doświadczony, wydawałoby się, wydawca na moje pytanie: „Dlaczego 

nie przystąpił do ZKDP - przecież nie dysponuje wiarygodnymi danymi o sprzedaży pisma  

i w ten sposób pozbawia się ważnego argumentu w rozmowie z klientami‖, odpowiada: „A po 

co mi to, ja wiem, jak moja gazeta się sprzedaje‖. W tym momencie w zasadzie można 

zakończyć dyskusję. Wydawcy sami muszą chcieć zadbać o pozycję swojego pisma na rynku. 

Aby ją uzyskać, potrzebna jest wieloletnia harówka, zdobycie zaufania czytelników, 

redagowanie dobrej pod względem edytorskim i profesjonalnym gazety lokalnej. Odnoszę 

wrażenie, że nie wszyscy moi koledzy uświadamiają sobie, że mamy wolny rynek  

i podlegamy zasadom wolnej konkurencji. Ta konkurencja często stosuje niezbyt czyste 

reguły gry. Jeśli nie mamy silnej pozycji na rynku, to nas zniszczy. Jednym z czynników 

świadczących o pozycji rynkowej są wiarygodne dane o sprzedaży pisma, kolejnym – 

wskaźniki, czytelnictwa potwierdzone udziałem w kampanii promocyjnej Tygodnik Lokalny 

lub udziałem w Polskich Badaniach Czytelnictwa. Choć wstępnie nie udało się Komisji Prasy 

Lokalnej i Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych uzyskać autoryzacji dla prowadzonej akcji przez 

Polskie Badania Czytelnictwa, uważam, że należy w tej sprawie wrócić do rozmów z nowym 

kierownictwem PBC. W dyskusji nad kształtem badań i ich finansowaniem przez trzema laty 

udało się nam w ramach Zarządu IWP, uzyskać porozumienie, że koszt badań czytelnictwa 

musi być niższy. Obecnie wydawca pisma lokalnego płaci 1/3 rocznych kosztów ustalonych 

dla tytułów ogólnopolskich i regionalnych. Tylko trzy pisma z naszej grupy uczestniczą  

w PBC.    

Z własnego podwórka mogę przytoczyć przykład, na potwierdzenie tezy, że pieniądze 

z budżetu samorządowego w dłuższej perspektywie nie muszą dawać gwarancji gazecie 

samorządowej na utrzymanie się na rynku. Jeszcze kilka lat temu „Kurier Siedlecki‖ był taką 

właśnie konkurencyjną gazetą samorządową. Przegrał konkurencję z niezależnymi pismami 

lokalnymi z subregionu. Z cyklu tygodniowego „KS‖ zszedł do miesięcznika – bezpłatnego 

informatora miejskiego, drukowanego przez samorząd w nakładzie 6 tys. egzemplarzy. 

Wydawcy zmuszeni byli przekształcić go w bezpłatny biuletyn informacyjny, a właściwie na 

kronikę wydarzeń z udziałem prezydenta miasta. W numerze 6/65 z 10 września 2009 r. na 21 

fotografiach uwieczniony został Pan Prezydent! Jeśli budżet i Rada Miasta chce finansować 

takie fanaberie, to jej i wyborców sprawa.  



Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. 

 

46 

 

 

Wielokrotnie zastanawiałem się, czy w stosunku do nieuczciwych konkurentów warto 

wystąpić do Urzędu Ochrony Kontroli Konkurencji w sprawie stosowania nieuczciwych 

praktyk. Rezygnowałem, mając przed sobą perspektywę wieloletniego procesu, który  

w konsekwencji byłby dla przeciwnika doskonałą formą bezpłatnej promocji. Uznałem, że 

lepiej „robić swoje‖ i przetrzymać. Dotychczas taka praktyka w przypadku „Tygodnika 

Siedleckiego‖ się sprawdzała.  

Z drugiej strony, mając na uwadze przykład „Tygodnika Ciechanowskiego‖ 

stwierdzam, że warto przed sądem dochodzić swoich praw. Otóż „TC‖ po trzyletnim procesie 

doprowadził do usunięcia z zajmowanego stanowiska wójta gminy Dzierzgowo za odmowę 

udzielenia dziennikarzowi informacji. Myślę, że wielu kolegów ma w szufladzie takie sprawy 

i mogłoby wygrać proces, ale rezygnuje z dochodzenia swoich praw, obawiając się 

wieloletnich postępowań przed polskimi sądami i kosztów z tym związanych.  

W imieniu Izby Wydawców Prasy rekomenduję koleżankom i kolegom przyjęcie 

stanowiska w sprawie warunków ochrony konkurencji na rynku prasy lokalnej, a przede 

wszystkim wprowadzenia do projektu, będącej w uzgodnieniach międzyresortowych zmiany 

art. 8 ustawy Prawo Prasowe
21

 (zobacz Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  

i Izby Wydawców Prasy z dn. 29 października 2009 r. w sprawie warunków ochrony 

konkurencji  na rynku prasy lokalnej, str. 71). 

  

 

 

 

 

Summary 

 

The author highlights his struggle for the creation of a local press in Poland. He 

began to disseminate the need of a local press association, six years ago, when the regional 

editors started to have competition problems. At the end of 2003 a number of local 

newspapers from the Kielce region initiated the cooperation of local publishers. The author, 

being a local publisher himself, became a member of the group and decided to create the 

Commission of Local Publishers acting within the Polish Chamber of Press Publishers. The 

Commission organized in September 2004 an important conference concerning the role of 

local media in the construction of a civic society. The conference ended with the adoption of a 

common statement concerning the dangerous practice of local governments to edit 

                                                 

 
21

Art. 8 Ustawy Prawo Prasowe: 1. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka 

organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ 

państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, 

samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. 

2. Organizacja polityczna, związek zawodowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja spółdzielcza, 

samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy może realizować 

uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych 

wydawnictw, działających jako nakładca. 

 



Wolność słowa w prasie lokalnej. Materiały pokonferencyjne. 

 

47 

 

 

newspapers. Unfortunately the statement is still actual today and nothing has changed as far 

as the local press is concerned. “Independent” local press services are disappearing as local 

governments abuse the possibility of editing informatory bulletins and often they edit regular 

newspapers instead. These newspapers attract local advertisements, while the “independent” 

press has a weak economic situation. The only possible remedy would be strategic litigation 

between a local press editors and local governments. Unfortunately none of the editors is 

courageous enough to lodge a complaint against the local government to the court. Only such 

court proceedings though may bring legal changes and may ban the inappropriate editorial 

activity of local governments.  
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II. MATERIAŁY DODATKOWE 
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Anoush Begoyan 

ARTICLE 19 

 

State versus private ownership: A look at the implications 

for local media freedom. 
 

 

 

Relationship between the role of the media in society and media-ownership 

 

The availability of information and its accessibility is central to the functioning of 

contemporary democracies and in modern economies and societies in general. It is vital to the 

ability of constituencies to make informed political and economic decisions during voting and 

when making economic decisions. Much information is provided by the media, including 

newspapers, television and radio, which collect information and disseminate it to the public. 

With technological advancement and the development of new forms of mass media, like the 

Internet and digital television, the important role of the media is continuously increasing in 

the age of the ―information society‖, both in terms of their economic and socio-political 

significance. A crucial question, then, is how the media should be optimally organised in 

order to better accomplish its public role. This question in turn is directly linked to the issue 

of media-ownership – state vs. privately owned as well as issues of concentration of 

ownership and cross media ownership.  

 

Although there exists little comprehensive empirical and theoretical study on the issue, 

the relationship between media-ownership and economics, and the media‘s role in society 

provides plenty of content for active public and policy debate at the international and national 

levels, including discussions within the European Union and the Council of Europe.
22

  

 

It is logical to relate the media structures and management systems to the content 

produced by the media, and to ask how various structures and operations affect 

homogenisation or diversification and whether consumers really get the kinds of 

communication they want and need. Any credible conclusions on this, however, would have 

to be based on systematic and comprehensive research, which unfortunately has seldom been 

done. Media studies have typically been fragmented and examined one dimension at a time. 

Even research on media content has been mostly short-term and case-based, although 

                                                 

 
22Commission of the European Communities (1992) Pluralism and Media Concentration in the Internal Market. COM (92) 

480. Brussels, Belgium: Commission of the European Communities.  

Council of Europé (1998) Media and Democracy. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
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currently there is a growing interest in monitoring media content overall. Linking results of 

the monitoring with media-ownership and editorial/decision making structures will be the 

next step in establishing the relationship between the two.  

  

Unfortunately, so far even less research exists on the issue of local media ownership 

and its effects on the role played by the local media in communities, in local democratic 

processes and in local economics.  

 

Social and political theorists recognise that preconditions for the establishment and 

preservation of democratic governance include freedom of expression for individuals and 

groups with divergent views. The basic doctrine of democracy holds that through the airing of 

such views, citizens will be able to choose the most commendable and credible ideas, and that 

society will thus advance. In the realm of media theory and policy, this concept has been 

manifested in the idea that media plurality, i.e., multiple media outlets, is a primary element 

of providing the opportunity for diverse voices to be heard and for ideas to be circulated. The 

number of views about a particular event and the amount of information that each medium 

can carry are already limited by time and space constraints.  

 

Although the existence of multiple media outlets makes it theoretically possible for a 

larger number of views and opinions to be communicated, the mere existence of media 

plurality does not ensure message pluralism, i.e., a diversity of viewpoints. Most studies on 

media content have shown that different units of a medium and different media in some cases 

tend to provide relatively similar content, programming, and views because of commercial 

concerns, the adoption of standard industry norms and business practices, and dependence on 

a small number of similar sources of news and opinion
23

. 

 

The answer to such problems then must come in the form of not merely anti-monopoly 

and anti-cartel laws and regulations limiting ownership, but also from policies and regulations 

that create space for independent voices. In addition, policies should ensure the promotion of 

domestic media and content, encourage the establishment of additional competing media and, 

more importantly – because of the homogenisation problem – provide for access to non-

mainstream voices and alternative means of coverage of social and political issues
24

.  

 

In most of the developed world, the first goal of establishing a pluralistic media has 

been and continues to be accomplished. Much of the world has had a history of at least some 

                                                 

 
23 See Nimmo, Dan, and James E. Combs (1990) Mediated PoliticalRealities. 2nd ed. New York: Longman;  

Gaunt, Philip (1990) Choosing the News: The Profit Factor in News Selection. Westport, Conn.: Greenwood Press; 

McManus, John (1993) Market Driven Journalism: Let the Citizen Beware? Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 
24 See Picard, Robert G. (1985) The Press and the Decline of Democracy: The Democratic Socialist Response in Public 

Policy. Westport, Conn.: Greenwood Press; 

Gustafsson, Karl Erik (ed.) (1995) Media Structure and the State: Concepts, Issues, Measures. Göteborg, Sweden: Mass 

Media Research Unit, School of Economics and Commercial Law, Göteborg University. 
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form of state-related telecommunications and broadcasting, supplemented by a media 

representing certain political interests, i.e. media associated with political parties, and a 

commercial press. In many nations, government monopolies on broadcasting and 

telecommunications were broken in the 1980s and 1990s, and they are now being 

supplemented by commercial systems. 

 

The establishment of additional competing media, however, have led to new forms of 

private ownership and commercial operation. Because these tend to follow the same practises 

that have led to limitations on the marketplace of ideas, a great deal of interest is being raised 

about their effects. This is especially true where the deregulation and increasing 

commercialisation of the media and communications systems has been accompanied by the 

growth of large firms serving domestic and foreign markets worldwide.  

 

However, the commercial media, while guaranteeing relative diversity, is still subject 

to other types of pressures that affect its content, thus these changes in media-ownership have 

created both more and less opportunity for political and social discourse and action. On one 

hand, changes in technology and deregulation have resulted in an increasing number of 

broadcast stations, cable and satellite distribution systems, and broadcast and cable/satellite 

networks throughout the world. These media changes, along with telecommunications 

developments that have made possible the wide diffusion of fax, e-mail, and related Internet 

services, have created more opportunities and means for communications. On the other hand, 

however, these changes have created conditions that have resulted in the formation of larger, 

more commercialised media businesses.  

 

The conditions of media markets, including competition, production, sales and other 

relevant economic developments all have an effect on the conduct and thus also on the content 

of the media. The means of financing the media, as well as changes in technology and in 

telecommunications policy also contributed to changes in the structure and economics of the 

media in recent decades. If the pre-1960s era can be described as the era of the print press and 

public service radio, and from 1957 also as the era of public service television, the 1970s 

became the era of commercialisation of the media, and 1985 to the present can be considered 

the era of media businesses due to the levels of economic concentration and ownership 

concentration by media industries.
25

 

 

In terms of the content, the first era was characterised by the limited amount of 

communication through the print media and public service radio, and by the cultural, social 

and political orientation of those media. With the launch of television, first with only public-

service broadcasting and later with the introduction of more and more commercial channels, 

the media also increasingly started to provide entertainment. The following periods of media 

development were defined by increasing commercial broadcasting and also by the growing 

                                                 

 
25 Pigar, Robert G (2001), Relations among Media Economics, Content, and Diversity, Media Group, Turku School of 

Economics and Business Administration  
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commercial print press (mostly in the form of the tabloid press). The increasing 

commercialisation of the media also brought about significant change in the outlook of media 

owners, managers and investors, as well as the structure of media markets, leading to the 

transformation of media companies into media businesses.
26

  

 

 

State vs. Privately Owned  

 

Once we have established the interconnection between the type of media ownership 

and the media‘s role in society, the question remains: should the media be state or privately 

owned? Should the media industry be organised as a monopoly or competitively? Which of 

the ownership structures is most beneficial for the audience and encourages a pluralistic 

media while providing the media with the conditions necessary to accomplish its public role?  

 

In this part of the paper, we will review two broad theories on the organisation of the 

media. The first theory of the media —and of institutions more generally—is the public 

interest (Pigouvian) theory, in which governments maximise the welfare of consumers. 

Consequently, according to that theory, state ownership of the media, perhaps even as a 

monopoly, is then desirable for three reasons. First, information is a public good—once it is 

supplied to some consumers, it is costly to keep it away from others, even if they have not 

paid for it. Second, the provision, as well as dissemination, of information is subject to strong, 

increasing returns: there are significant fixed costs in organising information-gathering and 

distribution facilities, but once these costs are incurred, the marginal costs of making the 

information available are relatively low. Third, if consumers are ignorant, and especially if 

private media outlets serve the governing classes, then state ownership of media can expose 

the public to less biased, more complete, and more accurate information than it could obtain 

with private ownership
27

. 

 

Interestingly enough, all these arguments were later adduced by the management of 

the newly formed British Broadcasting Corporation (BBC) in support of maintaining a 

publicly subsidised monopoly on radio and television in Britain,
28

 and subsequently repeated 

in many developing countries.  

 

In contrast, the public choice theory holds that a state-owned media would distort and 

manipulate information to entrench the incumbent politicians, preclude voters and consumers 

from making informed decisions, and ultimately undermine both democracy and the markets. 

Because private and independent media supply alternative views to the public, they enable 

individuals to choose among political candidates, goods, and securities—with less fear of 

                                                 

 
26 Ibid.  
27 Lenin, Vladimir, (1925), On the Freedom of the Press, 7 Lab. Mon. 35. 
28 R. H. Coase, (1950), British Broadcasting. 
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abuse by unscrupulous politicians, producers, and promoters.
29

 Moreover, competition among 

media firms ensures that voters, consumers, and investors obtain, on average, unbiased and 

accurate information. The role of such private and competitive media is held to be so 

important for the checks-and-balances system of modern democracy that they have come to 

be called ―the fourth estate‖, along with the executive, legislative, and judicial branches of 

power. 

 

The two theories have distinct implications for both the determinants and the 

consequences of who owns the media. The public interest theory predicts that more ―benign‖ 

or ―public-spirited‖ governments should have higher levels of media ownership and that the 

consequences of such ownership are greater freedom of the media, more economic and 

political freedom, and better social outcomes. The public choice theory predicts the opposite.  

 

The issue is addressed by research conducted by the World Bank, which studied the 

patterns of media-ownership in 97 countries
30

. After examining a number of different 

variables and their interrelations with the patterns of media–ownership, the group of 

researchers established that media firms nearly universally have ownership structures with 

large controlling shareholders and that these shareholders are either private families or 

governments. This evidence is broadly consistent with the ideas that there is a large amenity 

potential (the control of benefits) associated with owning media—be it political influence or 

fame.  

 

The study further showed that countries that are poorer, more autocratic, with lower 

levels of primary-school enrolment, and with higher levels of state intervention in the 

economy also have greater state ownership of the media. In addition, countries with greater 

state ownership of the media have a less-free press, fewer political rights for citizens, inferior 

governance, less-developed capital markets, and inferior health outcomes (the last result being 

particularly important in light of the argument that state ownership of the media serves the 

needs of the poor).The study did not give empirical evidence of any benefits of state 

ownership of media.  

 

The results of the study are hardly surprising, as intellectuals since John Milton in the 

seventeenth century have advocated for a free press and independent media. Still, the results 

are important as they go beyond the conceptual argument and demonstrate not only the 

obvious connection between the independence of the media and political freedoms, but also 

examine the correlation between independent media and a number of variables like the health 

                                                 

 
29 See Sen ,Amartya  (1984), Poverty and Famines;  

Besley, Timothy and Prat, Andrea (2002), Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government 

Accountability, CEPR Discussion Paper No. 3132, London. 

 
30

 Djankov, Simon, Nenova, Tatiana, Mcliesh, Carailee and Shleifer (2003), Who Owns Media? Journal of Law 

and Economics, vol.XLVI, University of Chicago.  
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system, the level of education, and the state of the economy, and provide a strong argument in 

support of the public choice against the public interest theory of media ownership.  

  

It is, however, important to note that media ownership is not as simple as a division 

between ‗state-owned and therefore state-run‘ vs ‗privately owned and therefore independent‘ 

media. It is crucial, for example, to consider factors like regulatory policies and mechanisms 

when talking about the independence of the media. Those regulations vary from content 

restrictions in broadcasting licenses to constitutional freedom of expression provisions. There 

are several types of regulations and mechanisms for their enforcement - in some cases, 

ownership is influenced directly by regulation. In Norway, for example, regulations restrict 

owners from holding more than one-third of the shares in media enterprises. Similar 

restrictions on ownership apply in Israel. Regulations of foreign ownership and cross-media 

ownership are also prevalent.  

 

State ownership thus takes different forms. The BBC, which the research classified as 

being state-owned, as it is funded by government license fees and advertising, and the board 

of governors is appointed by Royal Prerogative and in practice the prime minister, is 

accountable to the government. The BBC charter, however, specifies a number of safeguards 

to ensure its independence from state interference.  

 

By contrast, the largest television station in Myanmar is controlled directly by the 

Ministry of Information and Culture, and the second largest station is controlled directly by 

Myanmar‘s military. In both cases, the state retains the full power to manage content and 

appoint and remove staff. In Turkmenistan, the state maintains direct control over the press: 

President Niyazov was officially declared the founder and owner of all newspapers in the 

country.  

 

In a number of cases, we need to distinguish between state and political-party 

ownership. In Kenya, the ruling party, the Kenyan African National Union (KANU), is the 

ultimate owner of the daily newspaper the Kenya Times, the country‘s fourth largest daily. 

Yet the Kenya Times cannot be classified as state-owned, because if there were a change of 

government the ownership would remain with KANU. In contrast, control of the Kenyan 

Broadcasting Corporation (KBC) would remain with the state regardless of the political party 

in power, therefore KBC is classified as state-owned. Ruling-party ownership also occurs in a 

number of other countries, for example in Malaysia and Cote d‘Ivoire.  

 

Similarly, in several cases, family ownership is so closely associated with the state that 

it cannot be considered independent. In Kazakhstan, President Nazarbayev‘s daughter and 

son-in-law control seven of the country‘s 12 major media outlets between them. In Saudi 

Arabia, members of the royal family are the ultimate owners of two of the five most popular 

dailies. In cases where there is a direct family relationship between the ultimate owner and the 

head of state, and the governing system is a single-party state, the media was justly classified 

by the World Bank research as state-owned.  
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There are also other unofficial links to the state: in Russia, the close associations 

between  

the owner of one of the main television stations, Boris Berezovsky, and then-President Yeltsin 

have been well documented by Berezovsky himself.
31

  

 

 

Local media  

 

As mentioned above, the research specifically examining the issue of ownership of 

local media is very limited. However, it would be fair to assume that the same conclusions 

regarding media ownership would be applicable also for the media at the local level. There 

are, however, a number of specific factors that particularly affect the local media and create 

special conditions specific to the local media.  

 

The economic recession of the past year highlighted the financial challenges that local 

media face. In general, in any given country the economic situation of the local media is 

usually more difficult compare to that of the national outlets. This is due to limitations 

imposed by smaller advertisement and subscription markets, as well as less access to 

investors, especially international media firms. While this was always the case, the current 

economic downturn has made this situation more severe and more visible.  

 

Even in a relatively prosperous country like Great Britain, there are clear signs of an 

increasingly difficult situation for the local media. In March 2009, the chief executives of the 

country‘s largest regional newspaper groups joined together in a new body called the Local 

Media Alliance to negotiate with the government as one unified front, seeking financial 

help.
32

 The move followed the closure of a number of local newspapers, and the main aim of 

the new body was to save further publications from closure. Roger Parry, the chairman of the 

Local Media Alliance was quoted as saying: ―This is not a lobbying organisation but a way 

for the regional press to act quickly and efficiently to provide information and responses to 

the government in a fast-moving situation.‖
33

 The Alliance includes the chief executives of 

Trinity Mirror, Johnston Press, Newsquest, Northcliffe Media, Guardian Media Group, 

Archant and DC Thomson- the seven firms that together control 72 percent of the UK‘s 

regional newspaper market. The Alliance has been created to petition the government for 

relaxation of media merger rules for local media. In this particular situation, it seems the 

response of the industry is to create more mergers, in which fewer and fewer large 

organisations will own country‘s local media.     

                                                 

 
31

 Boris Berezovsky wrote:‖…we helped Yeltsin defeat the Communists at the polls, using privately owned 

television stations‖ In Our Reverse Revolution, Washington Post, October 26, 2000.   
32

 See http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2009/mar/04/local-newspapers-newspapers  
33

 http://www.holdthefrontpage.co.uk/news/090304alliance.shtml  

http://www.how-do.co.uk/north-west-media-news/north-west-publishing/northcliffe-to-outsource-sales?-200812124262/
http://www.how-do.co.uk/north-west-media-news/north-west-publishing/archant-makes-regional-md-roles-redundant-amid-structural-changes-200902174684/
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2009/mar/04/local-newspapers-newspapers
http://www.holdthefrontpage.co.uk/news/090304alliance.shtml
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Analysts meanwhile believe that this move, while addressing economic concerns that the 

managers of local media have, is not a solution. The straight and the role of local media lies in 

creating a distinct geographical product that appeals and is relevant to local community and 

that press run by big centralised companies will not be able to comply with that role.
34

  

The same tendency continued later, when in July 2009 British broadcasting regulator Ofcom 

eased the rules on the cross-media ownership as a way to combat the "significant economic 

challenges" faced by local media
35

. In particular it proposed removing local radio service 

ownership rules to allow one company to own the stations in a single designated area. Ofcoms 

proposal was also to allow media businesses greater freedom to own local TV stations, 

newspapers and radio stations. 

At the same time, local media in the Eastern Europe and countries of ex-Soviet Union face 

other challenges in terms of media ownership and economic sustainability For example as 

indicated in the IREX Annual Sustainability Index for 2008, in Bulgaria representatives from 

regional media claim that their problem is the lack of accurate and objective information 

about their audience, which leads to regional media being ignored by nationwide advertising 

agencies and media shops. Hence, their major advertisers are limited to local businesses, 

which often work based on political influence or common interest with media owners
36

.  

 

Unfortunately, in the Eastern Europe post-communist countries, where there is a 

strong legacy of state-owned media, many media outlets, especially local ones, try to solve 

their economic problems by building alliances with state bodies. The same IREX study shows 

that in Ukraine for example, where media market is fragmented with several small and 

unprofessional players, local media outlets are often sponsored by the government and 

politicians who influence their editorial policy. ―Those journalists and media outlets which a 

few years ago would resist any governmental pressure for the sake of truth and objectivity, 

today often exchange their principles for advertising budgets of clients,‖
37

 states Sergiy 

Tomilenko, chief editor, Nova Doba Municipal Newspaper, Cherkassy.  

 

The main issue here is what effect such financial involvement of state in local media 

has on editorial independence of media. According to Tomilenko, ―Underdevelopment of 

commercially successful regional media leads to the fact that the media sector is extremely 

sensitive and ready to publish any paid-for information. A cynical and disrespectful attitude 

toward editorial independence is often a standard for influential politicians, businessmen, and 

officials,‖ Similarly, in Russia, despite the law prohibits authorities from subsidising media; 

there is a common practice of making contracts for ―the provision of information services.‖ 

According to Lilia Molodetskaya, executive director of the Alliance of Independent Regional 

Publishers, the impact of that is that a media outlet that gets money from the authorities 

                                                 

 
34

 See  Spencer, Ben,  Local Media Alliance: mergers are not the answer, 5 March 2009, 

  http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/  
35

 Luft, Oliver, Ofcom: Local media ownership rules could be eased 

 http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=44073  
36

 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/bulgaria.asp#4  
37

 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/ukraine.asp#4  

http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/
http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/
http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=44073
http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/bulgaria.asp#4
http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/ukraine.asp#4
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undertakes to provide them a certain amount of space or airtime. The media outlet then has 

little or no editorial control over how the authorities use this space or airtime.
38

 

  

While in Eastern Europe, many managers of local media rely on state-subsidise for 

solution, in the UK for example, many view the existence and expansion of papers published 

by local councils as a direct threat for the existence of independent local media. In reaction to 

criticism on this, the councils of Tower Hamlets and Barking in London pointed out that they 

are merely fulfilling a government requirement to inform their citizens about what is 

happening in their boroughs. They also noted that the majority of their residents were unable 

to obtain that information because the sales of commercial papers have gradually fallen to 

such low levels and, according to the council , those papers have also reduced public service 

journalistic coverage, mainly due to editorial cost-cutting.  

 

While providing citizens with information is not only the right, but also the obligation 

of the government, including local authorities, the government bodies should seek alternative 

ways for provision of this information, without creating competition, or imitating the role of 

local editorial papers. While the argument of the council might sound democratic, it ignores 

the fact that council-run papers are undermining the very publications whose role is to hold 

local power to account. The central job of local journalists, acting on behalf of the people, is 

to ensure that local authorities in all their forms - councils, health trusts, educational 

institutions, policing boards - are acting fairly and honestly. 

 

As Roy Greenslade mentions in his article on the topic, ―Council-run papers are, in 

some respects, no more than "Pravda publications". Even if they do not specifically push 

council policy - and most do -they certainly do not criticise that policy. They may act as a 

(heavily censored) forum for critics, but they do not campaign against decisions. Nor, of 

course, do they investigate councillors or council officers.‖39 

 

The main conclusion that can be drawn is that the issue of pluralistic independent 

media, able to play its public role in the society is directly linked to the issue of media 

ownership. At the same time, the issue of separation of ownership and distance of ownership 

from editorial governance is of critical importance. As we demonstrated here through several 

examples from Eastern and Western Europe, state-ownership of media or state subsidies to 

media often result in state or local–government control over editorial decisions. Meanwhile, 

political, family and other associations can be equally damaging if they control or affect 

editorial decisions.  

 

 

                                                 

 
38

 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/russia.asp#4  
39

 Greenslade, Roy, Council papers are bad for local journalism - and democracy , 22 April 2009, 

http://www.thisislondon.co.uk/standard-business/article-23679090-council-papers-are-bad-for-local-journalism--

-and-democracy.do   

http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/russia.asp#4
http://www.thisislondon.co.uk/standard-business/article-23679090-council-papers-are-bad-for-local-journalism---and-democracy.do
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Anoush Begoyan 

Article 19 

 

Własność państwowa kontra własność prywatna: 

konsekwencje dla wolności mediów lokalnych. 
 

 

 

Związek między rolą mediów w społeczeństwie a ich własnością 

 

Dostępność informacji stanowi podstawę funkcjonowania współczesnych demokracji 

oraz nowoczesnych gospodarek i społeczeństw w ogóle. Jest ona niezbędna, aby wyborcy 

mogli podejmować świadome decyzje polityczne w trakcie wyborów oraz decyzje 

ekonomiczne w życiu codziennym. Większość informacji jest przekazywana przez media, 

w tym gazety, telewizję i radio, które gromadzą informacje i rozpowszechniają je opinii 

publicznej. Z uwagi na postęp technologiczny i rozwój nowych form środków masowego 

przekazu, takich jak Internet i telewizja cyfrowa, duże znaczenie mediów w epoce 

„społeczeństwa informacyjnego‖ wciąż się zwiększa, zarówno pod względem gospodarczym, 

jak i społeczno-politycznym. W związku z tym podstawowym pytaniem jest to, jak należy 

optymalnie zorganizować media, aby lepiej odgrywały swoją rolę w społeczeństwie. Pytanie 

to z kolei jest bezpośrednio powiązane z kwestią własności mediów – publiczne kontra 

prywatne – a także z kwestiami koncentracji własności i łączenia własności różnych mediów 

(tzw. cross-media ownership).  

 

Pomimo iż istnieje niewiele kompleksowych badań empirycznych i teoretycznych 

dotyczących tej kwestii, związek między własnością mediów a ekonomią i rolą mediów 

w społeczeństwie daje wiele powodów, by prowadzić aktywną publiczną i polityczną debatę 

na szczeblu międzynarodowym i krajowym, obejmującą dyskusje w ramach Unii Europejskiej 

i Rady Europy
40

.  

 

Struktura mediów i systemy zarządzania nimi należy analizować w powiązaniu 

z treściami przedstawianymi przez te media, a ponadto należy sformułować pytanie, w jaki 

sposób różne struktury i działania wpływają na homogenizację lub dywersyfikację oraz czy 

konsumenci rzeczywiście otrzymują taki komunikat, którego oczekują i którego potrzebują. 

Jakiekolwiek wiarygodne wnioski w tym zakresie musiałyby opierać się jednak na 

                                                 

 
40Komisja Wspólnot Europejskich (1992), Pluralizm i koncentracja mediów w ramach rynku wewnętrznego. COM(92)480. 

Bruksela, Belgia: Komisja Wspólnot Europejskich.  

Rada Europy (1998), Media i demokracja. Strasburg: Wydawnictwo Rady Europy. 
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kompleksowych i systematycznie prowadzonych badaniach, które do tej pory niestety były 

przeprowadzane rzadko. Badania dotyczące mediów zazwyczaj są fragmentaryczne 

i analizuje się w nich tylko jeden wymiar. Nawet badania nad treściami przekazywanymi 

przez media były do tej pory najczęściej krótkoterminowe i opierały się na konkretnym 

przypadku. Obecnie ogólne zainteresowanie monitorowaniem treści przekazywanych przez 

media rośnie. Powiązanie wyników monitoringu ze strukturami własności mediów 

i strukturami redakcyjnymi czy strukturami podejmowania decyzji, będzie kolejnym etapem 

określania związku zachodzącego między tymi czynnikami.  

  

Niestety do tej pory przeprowadzono jeszcze mniej badań dotyczących kwestii 

własności mediów lokalnych i jej wpływu na rolę, jaką odgrywają media lokalne 

w społecznościach, w lokalnym procesie demokratycznym i w lokalnych gospodarkach.  

 

Teoretycy społeczni i polityczni są zdania, że warunkami wstępnymi dla stworzenia 

i utrzymania demokratycznego sprawowania rządów jest m.in. zagwarantowanie wolności 

wyrażania opinii indywidualnym osobom i grupom o rozbieżnych poglądach. Zgodnie 

z podstawowym założeniem demokracji poprzez poddanie takich poglądów otwartej dyskusji 

obywatele będą w stanie wybierać najciekawsze i najbardziej wiarygodne idee, dzięki czemu 

społeczeństwo będzie się rozwijać. W sferze teorii i polityki mediów koncepcja ta objawiała 

się w idei, zgodnie z którą pluralizm mediów, tj. wielorakość środków przekazu, jest 

podstawowym elementem zapewniania możliwości wyrażania różnorodnych opinii oraz 

rozpowszechniania idei.  

 

Pomimo iż istnienie wielorakich środków przekazu teoretycznie umożliwia 

przedstawienie większej liczby poglądów i opinii, samo istnienie pluralizmu mediów nie 

gwarantuje pluralizmu komunikatów, tj. różnorodności punktów widzenia. Rezultaty 

większości badań nad treściami przekazywanymi przez media pokazują, że różne oddziały 

danego środka przekazu i różne media w niektórych przypadkach zmierzają do 

przekazywania stosunkowo podobnych treści, mają podobne ramówki i prezentują podobne 

poglądy z uwagi na obawy natury komercyjnej, przyjęcie standardowych dla danej branży 

norm i praktyk biznesowych oraz zależności od niewielkiej liczby podobnych źródeł 

informacji i opinii
41

. 

 

Rozwiązanie tych problemów musi zatem przyjmować formę nie tylko 

antymonopolistycznych i skierowanych przeciwko kartelom przepisów i uregulowań 

ograniczających własność, lecz także strategii politycznych i regulacji, które tworzą 

przestrzeń dla niezależnych opinii. Ponadto strategie polityczne powinny zapewniać 

                                                 

 
41 Zob. Nimmo, Dan, i James E. Combs (1990), Mediated Political Realities [Wpływanie na sytuację polityczną]. Wyd. 2, 

Nowy Jork: Longman.  

Gaunt, Philip (1990), Choosing the News: The Profit Factor in News Selection [Wybieranie informacji: czynnik zysku przy 

wyborze informacji]. Westport, Conn.: Greenwood Press. 

McManus, John (1993), Market Driven Journalism: Let the Citizen Beware? [Dziennikarstwo napędzane potrzebami rynku: 

czy obywatele mają się bać?]. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. 
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propagowanie mediów i treści krajowych oraz zachęcać do tworzenia dodatkowych, 

konkurujących ze sobą mediów. Co więcej, z uwagi na problem homogenizacji – powinny 

one zapewniać dostęp do opinii niewpisujących się w główny nurt oraz alternatywnych 

sposobów informowania o kwestiach społecznych i politycznych
42

.  

 

W większości krajów rozwiniętych osiągnięto pierwszy cel, jakim jest stworzenie 

pluralizmu mediów, i sytuacja taka jest utrzymywana. W większości krajów na świecie 

istniała w przeszłości przynajmniej jakaś forma związanego z państwem operatora 

telekomunikacyjnego i mediów radiowo-telewizyjnych, którą uzupełniały media 

reprezentujące określone poglądy polityczne, tj. media powiązane z partiami politycznymi, 

a także prasa komercyjna. W wielu krajach monopol państwa na media radiowo-telewizyjne 

i operatorów telekomunikacyjnych został przełamany w latach 80. i 90. XX wieku, a obecnie 

uzupełniają je systemy komercyjne. 

 

Jednak tworzenie dodatkowych, konkurujących ze sobą mediów doprowadziło do 

powstania nowych form własności prywatnej i działalności komercyjnej. Z uwagi na to, że 

głównie działają one według tych samych praktyk, które doprowadziły do ograniczeń na 

rynku myśli i wolności wypowiedzi, znacząco rośnie zainteresowanie ich wpływem. Ma to 

miejsce szczególnie w przypadku, gdy deregulacji i rosnącej komercjalizacji mediów 

i systemów komunikacji towarzyszył rozwój dużych firm, prowadzących działalność na 

rynkach krajowym i światowym.  

 

Media komercyjne, pomimo iż gwarantują względną różnorodność, wciąż jednak 

podlegają innym rodzajom nacisków, które wpływają na prezentowane przez nich treści. Stąd 

te zmiany we własności mediów stworzyły jednocześnie więcej i mniej możliwości do 

prowadzenia dialogu politycznego i społecznego oraz podejmowania działań w tym zakresie. 

Z jednej strony zmiany w technologii i deregulacja doprowadziły do zwiększania liczby stacji 

radiowo-telewizyjnych, systemów telewizji kablowych i satelitarnych oraz sieci radiowo-

telewizyjnych i kablowych/satelitarnych na całym świecie. Te zmiany mediów, wraz 

z rozwojem telekomunikacji, który wpłynął na rozpowszechnienie korzystania z faksu, poczty 

elektronicznej i powiązanych usług internetowych, stworzyły więcej możliwości i środków 

umożliwiających komunikację. Z drugiej strony zmiany te stworzyły warunki, które 

doprowadziły do formowania większych, bardziej skomercjalizowanych przedsiębiorstw 

medialnych.  

 

                                                 

 
42 Zob. Picard, Robert G. (1985), The Press and the Decline of Democracy: The Democratic Socialist Response in Public 

Policy [Prasa a schyłek demokracji: demokratyczno-socjalistyczna odpowiedź w ramach porządku publicznego]. Westport, 

Conn.: Greenwood Press. 

Gustafsson, Karl Erik (red.) (1995), Media Structure and the State: Concepts, Issues, Measures [Struktura mediów 

a państwo: koncepcje, problemy, działania]. Göteborg, Szwecja: Katedra Badań nad Środkami Masowego Przekazu, 

Wydział Ekonomii i Prawa Handlowego, Uniwersytet w Göteborgu. 
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Wszystkie warunki na rynkach środków przekazu, obejmujące konkurencję, 

produkcję, sprzedaż i inne istotne postępy ekonomiczne, mają wpływ na sposób postępowania 

mediów, a zatem na treści przez nie przekazywane. Sposoby finansowania mediów, a także 

zmiany w technologii i w polityce telekomunikacyjnej również przyczyniły się do zmian 

w strukturze i ekonomii mediów w ciągu ostatnich lat. Skoro okres do lat 60. XX wieku 

określa się jako epokę prasy drukowanej i radia publicznego, a od roku 1957 również jako 

epokę telewizji publicznej, to lata 70. XX wieku stały się epoką komercjalizacji mediów, 

a okres od roku 1985 do dziś można uznać za epokę przemysłu medialnego z uwagi na 

stopień koncentracji własności przez przedsiębiorstwa medialne
43

. 

 

Pod względem treści pierwszą epokę charakteryzowała ograniczona ilość informacji 

przekazywanych za pośrednictwem mediów drukowanych i radia publicznego oraz 

kulturowe, społeczne i polityczne ukierunkowanie tych mediów. Wraz z wprowadzeniem 

telewizji, najpierw jedynie publicznych stacji, a później coraz bardziej skomercjalizowanych 

kanałów, media w coraz większym stopniu stawały się źródłem rozrywki. Kolejne etapy 

rozwoju mediów charakteryzowała zwiększająca się liczba nadawców komercyjnych oraz 

prasy komercyjnej (głównie w formie prasy brukowej). Rosnąca komercjalizacja mediów 

wpłynęła również na znaczącą zmianę perspektyw właścicieli, kierowników i inwestorów 

z branży środków przekazu, jak również na strukturę rynków mediów, prowadząc do 

transformacji firm zajmujących się mediami w przedsiębiorstwa medialne
44

.  

 

 

Własność państwowa kontra własność prywatna  

 

Skoro określiliśmy wzajemne powiązanie między rodzajem własności mediów a ich 

rolą w społeczeństwie, teraz należy postawić pytanie: czy media powinny być państwowe, 

czy prywatne? Czy przemysł medialny powinien być zorganizowany w sposób 

monopolistyczny czy w sposób konkurencyjny? Która ze struktur własności jest najbardziej 

korzystna dla odbiorców i zachęca do osiągnięcia pluralizmu mediów, przy jednoczesnym 

zapewnianiu mediom warunków niezbędnych do odgrywania ich roli w społeczeństwie?  

 

W tej części artykułu zajmiemy się dwiema szerokimi teoriami dotyczącymi 

organizacji mediów. Pierwsza teoria dotycząca mediów i bardziej ogólnie instytucji to teoria 

interesu publicznego (teoria Pigou), zgodnie z którą rządy maksymalnie zwiększają dobrobyt 

konsumentów. W rezultacie zgodnie z tą teorią własność państwowa mediów, nawet jako 

monopolistyczna, jest pożądana z trzech powodów. Po pierwsze, informacja jest dobrem 

publicznym – jeśli zostanie przekazana określonym konsumentom, to jej ukrywanie przed 

innymi jest kosztowne, nawet jeśli za nią nie zapłacili. Po drugie, przekazywanie 

i rozpowszechnianie informacji podlega znacznym, zwiększającym się zyskom: 

                                                 

 
43 Pigar, Robert G (2001), Relations among Media Economics, Content, and Diversity [Stosunki między ekonomią, treścią 

i różnorodnością mediów], Media Group, Szkoła Ekonomii i Administracji Biznesowej w Turku.  
44 Ibid.  
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zorganizowanie placówek gromadzących i rozpowszechniających informacje wiąże się 

z poniesieniem znacznych kosztów stałych, ale późniejsze koszty marginalne związane 

z przekazywaniem dostępnych informacji są stosunkowo niewielkie. Po trzecie, jeśli 

konsumenci są nieświadomi, a w szczególności gdy prywatne środki przekazu działają na 

rzecz klas rządzących, publiczna własność mediów może wpłynąć na udostępnianie opinii 

publicznej mniej stronniczych, bardziej kompletnych i dokładniejszych informacji, niż 

w przypadku własności prywatnej
45

. 

 

Co ciekawe, wszystkie te argumenty były później przytaczane przez zarząd nowo 

stworzonej Brytyjskiej Korporacji Nadawczej (British Broadcasting Corporation – BBC) 

w celu poparcia utrzymania dotowanego ze środków publicznych monopolu na radio 

i telewizję w Wielkiej Brytanii
46

, a następnie powtarzane w wielu krajach rozwijających się.  

 

Z kolei teoria wyboru publicznego głosi, że media państwowe przeinaczają informacje 

i manipulują nimi w celu wzmocnienia pozycji urzędujących polityków, uniemożliwienia 

wyborcom i konsumentom podejmowania świadomych decyzji, a w końcu osłabienia 

demokracji i rynków. Z uwagi na to, że prywatne i niezależne media przedstawiają opinii 

publicznej alternatywne poglądy, pozwalają one poszczególnym osobom wybierać spośród 

różnych kandydatów politycznych, towarów i papierów wartościowych, przy o wiele 

mniejszym zagrożeniu nadużyciami ze strony pozbawionych skrupułów polityków, 

wytwórców i pośredników
47

. Ponadto konkurencja między firmami medialnym gwarantuje, że 

wyborcy, konsumenci i inwestorzy będą uzyskiwać na ogół obiektywne i dokładne 

informacje. Rola tego typu prywatnych i konkurencyjnych mediów jest uważana za tak istotną 

dla systemu kontroli i równowagi współczesnej demokracji, że zaczęto określać je mianem 

„czwartej władzy‖, obok władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 

 

Te dwie teorie mają odmienny wpływ zarówno na przyczyny, jak i konsekwencje 

tego, kto jest właścicielem mediów. Teoria interesu publicznego przewiduje, że bardziej 

„łagodne‖ lub „działające na rzecz dobra publicznego‖ rządy powinny w większym stopniu 

być właścicielami mediów oraz że konsekwencją takiej własności jest większa wolność 

mediów, większa niezależność ekonomiczna i polityczna oraz lepsze rezultaty społeczne. 

Założenia teorii wyboru publicznego są odmienne.  

 

Kwestię tę poruszono w badaniu przeprowadzonym przez Bank Światowy, w którym 

przeanalizowano schematy własności w 97 krajach
48

. Po przeanalizowaniu szeregu różnych 

                                                 

 
45 Lenin, Władimir, (1925), On the Freedom of the Press [O wolności prasy], 7 Lab. Mon. 35. 
46 R. H. Coase, (1950), British Broadcasting [Brytyjskie media radiowo-telewizyjne]. 
47 Zob. Sen, Amartya (1984), Poverty and Famines [Ubóstwo i głód].  

Besley, Timothy i Prat, Andrea (2002), Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability 

[Kajdanki dla chwytającej ręki? Stopień niezależności mediów a odpowiedzialność władz], dokument CEPR do dyskusji 

(nr 3132), Londyn. 

 
48 Djankov, Simon, Nenova, Tatiana, Mcliesh, Carailee i Shleifer (2003), Who Owns Media? [Do kogo należą media?]. 

Journal of Law and Economics, tom XLVI, Uniwersytet w Chicago.  
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zmiennych i ich wzajemnych powiązań ze schematami własności mediów grupa badaczy 

wywnioskowała, że praktycznie powszechną regułą jest to, iż struktura własności firm 

medialnych opiera się na dużych grupach udziałowców sprawujących kontrolę oraz że ci 

udziałowcy to rodziny lub rządy. Te rezultaty w znacznym stopniu pokrywają się 

z założeniem, że z własnością mediów wiąże się znaczący potencjał kontrolowania korzyści, 

jakimi mogą być wpływ polityczny lub sława.  

 

W badaniu tym wykazano również, że w biedniejszych, bardziej autokratycznych 

państwach o niskim stopniu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, w których państwo 

w większym stopniu ingeruje w gospodarkę, media również w większym stopniu są 

własnością państwową. Ponadto w krajach, w których właścicielem mediów jest głównie 

państwo, wolność prasy jest bardziej ograniczona, obywatele mają mniej praw politycznych, 

sprawowanie rządów ma niższą jakość, rynki kapitałowe są mniej rozwinięte, a rezultaty 

opieki zdrowotnej są gorsze (ten ostatni element jest szczególnie ważny w świetle argumentu, 

że media państwowe działają na rzecz ubogich). W badaniu tym nie przedstawiono żadnych 

empirycznych dowodów jakichkolwiek korzyści mediów państwowych.  

 

Wyniki tego badania raczej nie są zaskakujące, ponieważ już od czasów Johna Miltona 

w XVII w. intelektualiści opowiadali się za wolną prasą i niezależnymi mediami. Mimo to 

i tak są one istotne, ponieważ wykraczają poza argumentację pojęciową i wykazują nie tylko 

oczywisty związek między niezależnością mediów a swobodami politycznymi, lecz także 

poddają analizie współzależność między niezależnymi mediami a liczbą zmiennych, takich 

jak system opieki zdrowotnej, poziom edukacji oraz stan gospodarki, a także przedstawiają 

silny argument, przemawiający za wybraniem teorii wyboru publicznego, a nie teorii interesu 

publicznego w odniesieniu do własności mediów.  

 

Należy jednak podkreślić, że własność mediów nie jest kwestią tak prostą, jak 

rozróżnienie między mediami „państwowymi, a zatem kierowanymi przez państwo‖, 

a mediami „prywatnymi, a zatem niezależnymi‖. Przy omawianiu kwestii niezależności 

mediów podstawowe znaczenie ma to, aby na przykład uwzględnić takie czynniki, jak 

mechanizmy i strategie regulacyjne. Uregulowania te mają postać od ograniczeń dotyczących 

treści w licencjach na nadawanie do konstytucyjnych postanowień dotyczących wolności 

wyrażania opinii. Istnieje kilka typów uregulowań i mechanizmów ich egzekwowania – 

w niektórych przypadkach przepisy prawne mają bezpośredni wpływ na własność. Na 

przykład w Norwegii przepisy prawne uniemożliwiają podmiotom posiadanie ponad jednej 

trzeciej udziałów w przedsiębiorstwie medialnym. Podobne ograniczenia dotyczące własności 

mają zastosowanie w Izraelu. Szeroko rozpowszechnione jest również regulowanie kwestii 

własności zagranicznej i łączenia własności różnych mediów.  

 

Stąd własność państwowa przybiera różne formy. Korporacja BBC, która w ramach 

wspomnianego badania została sklasyfikowana jako państwowa, ponieważ jest finansowana 

za pośrednictwem rządowych opłat licencyjnych, a zarząd jest mianowany na mocy 

przywileju królewskiego, a w praktyce przez premiera i odpowiada przed rządem. W statucie 
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BBC określono jednak szereg środków ochronnych, aby zapewnić jej niezależność od 

wpływów ze strony rządu.  

 

Z kolei największa stacja telewizyjna w Birmie jest bezpośrednio kontrolowana przez 

Ministerstwo Informacji i Kultury, a druga największa stacja jest kontrolowana przez 

birmańskie wojsko. W obydwu przypadkach państwo utrzymuje pełną władzę nad 

kontrolowaniem przekazywanych treści oraz mianowaniem i zwalnianiem pracowników. 

W Turkmenistanie państwo ma bezpośrednią kontrolę nad prasą: prezydent Saparmurad 

Nijazow został oficjalnie ogłoszony założycielem i właścicielem wszystkich krajowych gazet.  

 

W wielu przypadkach należy rozróżniać między własnością państwa a własnością 

partii politycznych. W Kenii partia rządząca, Afrykański Narodowy Związek Kenii (KANU), 

jest jedynym właścicielem gazety codziennej Kenya Times, czwartego największego 

dziennika w kraju. Jednak dziennik Kenya Times nie może zostać sklasyfikowany jako 

państwowy, ponieważ w przypadku zmiany rządu jego właścicielem wciąż pozostałaby partia 

KANU. Z kolei kontrolę nad Kenijską Korporacją Nadawczą (KBC) cały czas sprawuje 

państwo, niezależnie od rządzącej partii politycznej, w związku z czym KBC jest 

klasyfikowana jako państwowa. Własność partii rządzącej występuje również w innych 

krajach, na przykład w Malezji i w Wybrzeżu Kości Słoniowej.  

 

Podobnie w kilku przypadkach własność rodzinna jest tak blisko powiązana 

z państwem, że nie można jej uznać za niezależną. W Kazachstanie córka i zięć prezydenta 

Nursułtana Nazarbajewa kontrolują siedem z dwunastu największych środków masowego 

przekazu w kraju. W Arabii Saudyjskiej członkowie rodziny królewskiej są wyłącznymi 

właścicielami dwóch z pięciu najpoczytniejszych dzienników. W przypadkach występowania 

bezpośredniego związku rodzinnego między wyłącznym właścicielem a głową państwa i przy 

jednopartyjnym systemie rządów media takie były klasyfikowane w badaniu Banku 

Światowego jako państwowe.  

 

Istnieją również inne nieoficjalne powiązania mediów z państwem: w Rosji bliskie 

związki między właścicielem jednej z największych stacji telewizyjnych, Borysem 

Bierezowskim, a ówczesnym prezydentem Borysem Jelcynem zostały dobrze 

udokumentowane przez samego Bierezowskiego
49

.  

 

 

Media lokalne  

 

Jak wspomniano wyżej, liczba badań skupiających się konkretnie na kwestii własności 

mediów lokalnych jest bardzo ograniczona. Jednak należałoby założyć, że wnioski odnoszące 

się do własności mediów będą miały również zastosowanie do mediów na szczeblu lokalnym. 

                                                 

 
49 Borys Bierezowski napisał: „(...) pomogliśmy Jelcynowi pokonać komunistów w wyborach, wykorzystując prywatne 

stacje telewizyjne‖, In Our Reverse Revolution [W naszej odwrotnej rewolucji], Washington Post, 26 października 2000 r.  
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Istnieje jednak szereg konkretnych czynników, które mają szczególny wpływ na media 

lokalne i tworzą specjalne warunki, charakterystyczne dla tej grupy mediów.  

 

Zeszłoroczna recesja gospodarcza uwydatniła finansowe wyzwania, przed jakimi stoją 

media lokalne. Mówiąc ogólnie, sytuacja ekonomiczna mediów lokalnych w danym kraju jest 

zazwyczaj trudniejsza, niż sytuacja ekonomiczna ogólnokrajowych środków przekazu. Jest to 

spowodowane ograniczeniami narzucanymi przez mniejsze rynki reklamowe 

i abonamentowe, a także przez mniejszy dostęp do inwestorów, a zwłaszcza do 

międzynarodowych firm medialnych. Chociaż taka sytuacja miała miejsce zawsze, obecny 

kryzys gospodarczy jeszcze bardziej ją utrudnił i uwydatnił.  

 

Nawet w stosunkowo zamożnym kraju, takim jak Wielka Brytania, widać wyraźne 

oznaki coraz trudniejszej sytuacji mediów lokalnych. W marcu 2009 r. dyrektorzy naczelni 

największych w kraju regionalnych grup gazet połączyli siły w ramach nowego organu 

zwanego Stowarzyszeniem Mediów Lokalnych w celu prowadzenia negocjacji z rządem 

w ramach jednego, zjednoczonego podmiotu, domagając się pomocy finansowej
50

. 

Następstwem tego ruchu była likwidacja kliku lokalnych gazet, a głównym celem nowego 

organu stało się ocalenie pozostałych wydawnictw przed likwidacją. Roger Parry, 

przewodniczący Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, powiedział: „Nie jest to organizacja 

lobbystyczna, ale sposób szybkiego i skutecznego działania prasy regionalnej w celu 

przekazywania informacji i reakcji rządowi w warunkach szybko zmieniającej się sytuacji‖
51

. 

W skład tego stowarzyszenia wchodzą dyrektorzy naczelni Trinity Mirror, Johnston Press, 

Newsquest, Northcliffe Media, Guardian Media Group, Archant i DC Thomson – siedmiu 

firm, które wspólnie kontrolują 72 procent rynku prasy regionalnej w Wielkiej Brytanii. 

Stowarzyszenie to powstało w celu zwrócenia się do rządu o złagodzenie zasad dotyczących 

łączenia mediów, które mają zastosowanie do mediów lokalnych. W tej konkretnej sytuacji 

wydaje się, że odpowiedzią przemysłu medialnego jest przeprowadzanie większej liczby 

połączeń, dzięki czemu coraz mniej dużych organizacji będzie kontrolowało media lokalne.  

Tymczasem analitycy są przekonani, że ten krok, pomimo iż odpowiada na obawy 

kierowników mediów lokalnych, nie jest rozwiązaniem problemu. Rola mediów lokalnych 

polega na tworzeniu odrębnego, geograficznego produktu, który jest atrakcyjny i istotny dla 

społeczności lokalnej, a także opiera się na tym, że prasa kontrolowana przez duże 

scentralizowane spółki nie będzie w stanie odgrywać tej roli
52

.  

Tendencja ta była kontynuowana później, kiedy w lipcu 2009 r. brytyjski urząd 

ds. regulacji mediów radiowo-telewizyjnych Ofcom uprościł zasady łączenia własności 

różnych mediów w celu sprostania „znaczącym wyzwaniom gospodarczym‖, stojącym przed 

                                                 

 
50 Zob. http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2009/mar/04/local-newspapers-newspapers.  
51 http://www.holdthefrontpage.co.uk/news/090304alliance.shtml.  
52 Zob. Spencer, Ben, Local Media Alliance: mergers are not the answer[Stowarzyszenie Mediów Lokalnych: połączenia nie 

są rozwiązaniem], 5 marca 2009 r., http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-

allianc/.  

http://www.how-do.co.uk/north-west-media-news/north-west-publishing/northcliffe-to-outsource-sales?-200812124262/
http://www.how-do.co.uk/north-west-media-news/north-west-publishing/archant-makes-regional-md-roles-redundant-amid-structural-changes-200902174684/
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2009/mar/04/local-newspapers-newspapers
http://www.holdthefrontpage.co.uk/news/090304alliance.shtml
http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/
http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/
http://globalmedianotes.wordpress.com/2009/03/05/regional-mergers-local-media-allianc/
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mediami lokalnymi
53

. W szczególności proponowano zlikwidowanie zasad dotyczących 

własności lokalnych stacji radiowych w celu umożliwienia jednej spółce wejścia w posiadanie 

wszystkich stacji na pojedynczym wyznaczonym obszarze. Propozycja Ofcomu miała również 

umożliwić przedsiębiorstwom medialnym uzyskanie większej swobody w zakresie 

wchodzenia w posiadanie lokalnych stacji telewizyjnych, gazet i stacji radiowych. 

Jednocześnie przed mediami lokalnymi w Europie Wschodniej i w krajach byłego 

Związku Radzieckiego stoją inne wyzwania dotyczące własności mediów i stabilności 

gospodarczej. Na przykład, jak określono w Rocznym indeksie stabilności na 2008 r. 

organizacji IREX, przedstawiciele mediów lokalnych w Bułgarii twierdzą, że głównym 

problemem dla ich działalności jest brak dokładnych i obiektywnych informacji o  

odbiorcach, co prowadzi do ignorowania mediów lokalnych przez ogólnokrajowe agencje 

reklamowe i domy mediowe. Dlatego największe agencje reklamowe, z usług których 

korzystają, to przedsiębiorstwa lokalne, które często działają w oparciu o wpływy polityczne 

lub interes zbieżny z interesem właścicieli mediów
54

.  

 

Niestety we wschodnioeuropejskich krajach byłego Związku Radzieckiego, w których 

istnieje silna tradycja mediów państwowych, wiele środków przekazu, zwłaszcza tych 

lokalnych, stara się rozwiązać swoje problemy ekonomiczne poprzez współpracę z organami 

państwowymi. W tym samym badaniu przeprowadzonym przez organizację IREX wskazuje 

się, że na przykład na Ukrainie, gdzie rynek mediów jest podzielony i występuje na nim kilka 

małych i nieprofesjonalnych podmiotów, lokalne środki przekazu często są sponsorowane 

przez rząd i polityków, wpływających na politykę redakcyjną. „Ci dziennikarze i środki 

przekazu, którzy kilka lat temu oparliby się wszelkim naciskom rządowym dla dobra prawdy 

i obiektywizmu, dziś często zastępują swoje zasady budżetami reklamowymi klientów‖
55

 – 

mówi Siergiej Tomilenko, redaktor naczelny miejskiej gazety Nowa Doba w Czerkasach.  

 

Głównym problemem jest to, jaki wpływ takie finansowe zaangażowanie państwa 

w media lokalne ma na redakcyjną niezależność mediów. Według Tomilenki „niedorozwój 

regionalnych mediów lokalnych odnoszących sukcesy komercyjne prowadzi do tego, że 

sektor mediów jest bardzo wrażliwy i gotowy do opublikowania wszelkich opłacanych 

informacji. Cyniczne i pozbawione szacunku podejście do niezależności redakcyjnej często 

jest normą dla wpływowych polityków, biznesmenów i urzędników‖. Podobnie w Rosji, 

pomimo iż prawo zabrania władzom dotowania mediów, powszechną praktyką jest 

zawieranie umów na „świadczenie usług informacyjnych‖. Według Lilii Mołodeckiej, 

dyrektor naczelnej Stowarzyszenia Niezależnych Wydawców Regionalnych, skutkiem tego 

jest to, że środki przekazu, które otrzymują pieniądze od władz, udostępniają im określą ilość 

                                                 

 
53 Luft, Oliver, Ofcom: Local media ownership rules could be eased [Ofcom: zasady regulujące własność mediów lokalnych 

mogą zostać uproszczone], http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=44073.  
54 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/bulgaria.asp#4.  
55 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/ukraine.asp#4.  

http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=44073
http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storycode=44073
http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/bulgaria.asp#4
http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/ukraine.asp#4
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czasu antenowego. Te środki przekazu mają potem niewielki – lub żaden – wpływ na kontrolę 

redakcyjną sposobu wykorzystania tego czasu przez władze
56

. 

 

O ile w Europie Wschodniej wielu kierowników mediów lokalnych korzysta 

z rozwiązania przewidującego dotacje państwowe, to na przykład w Wielkiej Brytanii wielu 

postrzega istnienie i rozpowszechnianie dokumentów publikowanych przez samorządy 

lokalne jako bezpośrednie zagrożenie dla istnienia niezależnych mediów lokalnych. W reakcji 

na krytykę tego typu działań, samorządy dzielnic Tower Hamlets i Barking w Londynie 

podkreśliły, że spełniają one jedynie obowiązek państwa dotyczący informowania swoich 

mieszkańców o tym, co się dzieje w ich dzielnicach. Zauważyły one również, że większość 

ich mieszkańców nie była w stanie uzyskać tych informacji, ponieważ sprzedaż gazet 

komercyjnych stopniowo zmniejszała się do takich poziomów, że – jak twierdzą samorządy – 

przestały one publikować informacje użyteczności publicznej, głównie z uwagi na 

ograniczanie kosztów redakcyjnych.  

 

O ile przekazywanie obywatelom informacji jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem 

rządu, w tym lokalnych władz, organy rządowe powinny szukać alternatywnych sposobów 

przekazywania tych informacji, bez tworzenia konkurencji, czy naśladowania funkcji 

lokalnych gazet. O ile argumenty samorządów mogą wydawać się demokratyczne, ignoruje 

się w ten sposób fakt, że dokumenty przygotowywane przez samorządy osłabiają właśnie te 

publikacje, których zadaniem jest kontrolowanie władzy lokalnej. Głównym zadaniem 

lokalnych dziennikarzy, działających w imieniu narodu, jest dopilnowanie, aby władze 

lokalne w każdej formie – samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji 

edukacyjnych, służb policyjnych – działały w sposób sprawiedliwy i uczciwy. 

 

Jak Roy Greenslade zauważa w swoim artykule dotyczącym tego zagadnienia, 

„dokumenty sporządzane przez samorządy są pod pewnymi względami niczym innym, jak 

«publikacjami Prawdy». Nawet jeśli nie zachwalają one tylko polityki samorządu – 

a większość tak robi – z pewnością jej nie krytykują. Mogą one działać w charakterze 

(znacznie ocenzurowanych) forów krytyki, ale nie krytykuje się w nich decyzji. Oczywiście 

nie kontrolują one również radnych ani urzędników‖
57

. 

 

Głównym wnioskiem, jaki można wyprowadzić z powyższych rozważań jest taki, że 

zagadnienie pluralistycznych, niezależnych mediów, zdolnych spełniać swoją funkcję 

w społeczeństwie, jest bezpośrednio powiązane z zagadnieniem własności mediów. 

Jednocześnie podstawowe znaczenie ma kwestia oddzielenia własności i zdystansowania 

własności od zarządzania treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów. Jak 

przedstawiono to w niniejszym artykule za pomocą kilku przykładów z Europy Wschodniej  

i z Europy Zachodniej, media państwowe lub państwowe dotacje dla mediów często 

                                                 

 
56 http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/russia.asp#4.  
57 Greenslade, Roy, Council papers are bad for local journalism - and democracy [Dokumenty samorządów źle wpływają na 

lokalne dziennikarstwo – oraz na demokrację], 22 kwietnia 2009 r., http://www.thisislondon.co.uk/standard-business/article-

23679090-council-papers-are-bad-for-local-journalism---and-democracy.do.  

http://www.irex.org/programs/MSI_EUR/2008/russia.asp#4
http://www.thisislondon.co.uk/standard-business/article-23679090-council-papers-are-bad-for-local-journalism---and-democracy.do
http://www.thisislondon.co.uk/standard-business/article-23679090-council-papers-are-bad-for-local-journalism---and-democracy.do
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prowadzą do osiągnięcia przez państwo lub władze lokalne kontroli nad decyzjami 

redakcyjnymi. Z kolei stowarzyszenia polityczne, rodzinne i inne mogą być równie 

szkodliwe, jeśli będą kontrolować decyzje redakcyjne lub wywierać na nie wpływ.  
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Stanowisko Uczestników Konferencji 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  

i Izby Wydawców Prasy z dn. 29 października 2009 r. 

w sprawie warunków ochrony konkurencji  

na rynku prasy lokalnej. 
 

  

Uczestnicy Konferencji „Wolność słowa w prasie lokalnej. Prasa lokalna a normy ochrony 

konkurencji i pluralizm medialny‖, odbywającej się w Krakowie 29 października 2009 r., pragną 

zwrócić powszechną uwagę na wielkie znaczenie, jakie dla budowy podstaw demokracji w Polsce 

ma prasa lokalna. Stała się ona dla mieszkańców miast i wsi podstawowym źródłem pozyskiwania 

informacji o najbliższym otoczeniu. Wypełnia również szereg funkcji: kulturowych, 

edukacyjnych i ekonomicznych, przyczyniając się do budowy w Polsce społeczeństwa 

obywatelskiego. 

  

Jednym z najważniejszych zadań prasy lokalnej jest pełnienie społecznej kontroli nad 

poczynaniami władz lokalnych, prezentowanie jej sukcesów, wyjaśnianie problemów i tworzenie 

więzi społeczeństwa lokalnego z jego reprezentantami. Aby jednak niezależna prasa lokalna 

mogła właściwie spełniać swe zadania, w szczególności ową funkcję społecznej kontroli 

administracji państwowej i samorządowej, nie powinna napotykać na przeszkody w działalności, 

będące skutkiem wydawania przez władze administracyjne i samorządowe periodyków, 

przypisujących sobie cechy i funkcje przynależne prasie. 

 

 Szczególną uwagę społeczeństwa oraz właściwych organów ustawodawczych 

i administracyjnych uczestnicy Konferencji pragną zwrócić na niewłaściwość i szkodliwość 

zjawiska polegającego na częstym występowaniu samorządów lokalnych w roli wydawców prasy. 

Zdaniem uczestników Konferencji nie należy łączyć funkcji biuletynu informacyjnego – organu 

administracji z funkcją niezależnej prasy, której jednym z głównych zadań jest sprawowanie 

społecznej kontroli nad działaniami władz. Uzurpowanie sobie przez wydawców biuletynów 

samorządowych roli wydawców gazet, wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do 

informacji dziennikarzom prasy niezależnej. Jest to podważanie fundamentalnej zasady wolności 

słowa i prawa obywateli do dostępu do informacji. 

  

Poważne zastrzeżenia uczestników Konferencji budzi też łączenie przez wydawców pism 

samorządowych funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Korzystanie ze środków 

publicznych i prowadzenie działalności biznesowej rodzi liczne wątpliwości natury formalnej 

i etycznej a także zgodności z zasadami uczciwej konkurencji. Szczególnie pozyskiwanie reklam 

przez „gazety‖ samorządowe od firm zależnych od władzy lokalnej sprzyja możliwości 

powstawania na lokalnych rynkach sytuacji korupcjogennych. Naraża ponadto samorządy na ostre 

konflikty z prasą niezależną, dla której przychody z reklam niejednokrotnie stanowią podstawę bytu 

ekonomicznego. 
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Uczestnicy Konferencji postulują wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które 

w jednoznaczny sposób określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez organa 

administracji i samorządy wszystkich szczebli. Uczestnicy Konferencji uważają, że właściwe 

w tej kwestii rozwiązania prawne zawarte są w projekcie nowelizacji prawa prasowego, 

przedstawionym przez Izbę Wydawców Prasy. Uwzględnienie przez ustawodawcę 

proponowanego w tym projekcie zakazu wydawania prasy przez organa administracji państwowej 

i samorządowej, zapobiegłoby wypaczaniu społecznej funkcji prasy oraz naruszaniu zasad 

konkurencji na lokalnym rynku prasowym. Będzie to służyło poprawie dobrze rozumianej 

otwartości działania administracji i samorządów i przyniesie wzrost zaufania społecznego do ich 

działalności. Jednocześnie przyczyni się to do wzmocnienia organizatorskiej funkcji niezależnej 

prasy lokalnej, służąc budowaniu przez nią społeczeństwa obywatelskiego, co jest zadaniem 

i niezaprzeczalną zasługą pism lokalnych oraz leży w polskim interesie narodowym. 

 

 

Zestawienie najważniejszych propozycji zmian art. 8 Ustawy prawo prasowe
58

. 

 

Brzmienie aktualne Projekt IWP 

 

Art. 8.  

 

1. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub 

inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 

osobowości prawnej. 

W szczególności wydawcą może być organ 

państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, 

organizacja polityczna, związek zawodowy, 

organizacja spółdzielcza, samorządowa  

i inna organizacja społeczna oraz kościół  

i inny związek wyznaniowy. 

 

2. Organizacja polityczna, związek zawodowy, 

przedsiębiorstwo państwowe, organizacja 

spółdzielcza,samorządowa i inna organizacja 

społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy 

może realizować uprawnienia wydawnicze 

bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw 

własnych, jak również innych wydawnictw, 

działających jako nakładca. 

 

 

Art. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

1.Wydawcą druków prasowych, agencyjnych 

serwisów informacyjnych oraz zarejestrowanych 

przekazów internetowych może być osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości 

prawnej. 

 

 

2. Organ administracji rządowej lub jednostka 

samorządu terytorialnego nie może być 

bezpośrednio lub pośrednio wydawcą, o którym 

mowa w ust. 1, ani posiadać udziałów lub akcji 

w spółkach będących wydawcą. 

 

 

3. Wydawca może powierzyć wykonywanie 

czynności wydawcy,  

z wyjątkiem powoływania redaktora naczelnego 

oraz podejmowania decyzji  

o rozpowszechnieniu publikacji innemu 

podmiotowi działającemu jako nakładca. 

 
                                                 

 
58

 Ustawa Prawo prasowe. z dnia 26 stycznia 1984 r.; Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm. 
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