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z a g a d n ie n ia

Stw orzenie pełnego obrazu wpływów kapitału zagranicznego w polskiej
prasie, radiu i telew izji jest zadaniem bardzo trudnym . M ożna, co najwyżej,
określić podstaw ow e tendencje i ustalić głównych uczestników gry kapitało
wej w polskich mediach.
W skazane trudności w ynikają z kilku powodów:
1. Nie ma system ów rejestracji tych zjawisk, nie ma możliwości zdobycia
prawdziwych danych o udziałach firm zagranicznych w polskich spółkach
i przedsiębiorstw ach wydawniczych. Nic ma także możliwości uzyskania w ia
rygodnych danych o zyskach przedsiębiorstw , a informacje o nakładach
i zw rotach prasy są utajniane, ze względu na „tajem nicę handlową” .
2. Zm ienia się stan własności tytułów prasowych, o czym nie zawsze
mówi się publicznie, stąd - dopiero po czasie - dow iadujem y się na przykład, że
jakiś tytuł sprzedany dwa lata tem u spółdzielni dziennikarskiej ma ju ż innych
udziałowców, nadto, że duży (czasem dom inujący) pakiet akcji posiada udzia
łowiec zagraniczny.
3. Enigm atyczne są dane dotyczące spółek jo in t venture, czasem okazuje
się, że kolejna firma w ydaw nicza to elem ent większej całości, tylko inaczej
nazwany.
Kapitał zachodni w polskiej prasie występuje najczęściej w dwóch posta
ciach: spółek w ydaw nictw zagranicznych bez udziału polskiego (np. w ydaw 
nictw Heinricha Bauera), spółek z udziałem kapitału zagranicznego: a) w y
dawców (jak np. grupy Roberta Hersanta), b) kapitału przem ysłowego (np.
przedsiębiorstw o handlow o-przem ysłow e w spółce SM Media). Są także spół
ki tworzone przez Polaków posiadających m ajątek za granicą i w Polsce (np.
W. Fibak, Z. Niem czycki). Są wreszcie firmy, które są „niby-polskic”, ale wia
domo, że kapitał na założenie gazety lub czasopism a pochodzi z innego kraju
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(Biuro Handlow e „M ikos” w Szczecinie - w ydaw ca „K ontaktu” i „Dziennika
Szczecińskiego” ). Oczyw iście są także m ożliwe inne kom binacje.1
***
Po 1989 roku rynek polskich m ediów uległ zm ianom . Nowelizacja ustawy
„Praw o prasow e” dokonana w czerwcu 1989 roku sprawiła, że każdy pełnolet
ni i nickarany obywatel Polski mógł stać się w ydaw cą prasowym . Za zgodą
MSZ z praw a tego mogli korzystać także w ydaw cy zagraniczni. Jednak nieunorm owanic tych przepisów spow odow ało inw azją wielkich koncernów
i powstanie wielu pism w Polsce.
Rozwiązanie Głów nego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i W idowisk
(cenzury) i jeg o agend terenowych, sprzyjało rozwojowi prasy. Ustawa
0 KRRiTV z 29 grudnia 1992 roku, określająca sposoby nadawania licencji
1 udziały kapitału zachodniego w mediach elektronicznych, unorm owała sytu
acją istniejących i powstających stacji radiow ych i telewizyjnych. Koncesja
dla spółki z udziałem podm iotów zagranicznych m ogła być udzielona, jeżeli:
- udział podm iotów zagranicznych w kapitale zakładowym lub akcyjnym
spółki nic przekraczał 33 proc.,
- członkam i zarządu spółki i rady nadzorczej byli w większości obywatele
polscy zamieszkali w Polsce,
- w zgrom adzeniu w spólników lub w walnym zgrom adzeniu udział gło
sów podm iotów zagranicznych i podm iotów kontrolow anych przez podm ioty
zagraniczne nie mógł przekroczyć 33 proc.
Podobne rozwiązania przyjęto w Słowenii (33 proc.), na Ukrainie (30
proc.) i na Łotwie (29 proc.). W Hstonii obow iązuje ograniczenie do 49 proc.
Natomiast w Rumunii, Czechach. Słowacji, Bułgarii i na W ęgrzech nie ma
ograniczeń.'
Od maja 1989 roku - przed now elizacją „Praw a prasow ego” - nastąpił na
gły wzrost zgłoszeń przyszłych wydawców. Praktycznie w każdym regionie
miały m iejsce próby stworzenia gazety. W iele z nich było nieudanych, kilkuset
wydawców nie zrealizow ało planów.
Kapitał zagraniczny dość szybko zainteresow ał sią rynkiem prasy
w Polsce. Pierwsi wysłannicy zagranicznych grup prasow ych pojawili sią
w kraju pod koniec lat osiem dziesiątych (A nglicy i Amerykanie). Ówczesne
praw o nie zezw alało im na wydawanie prasy w Polsce. Mogli jedynie wspierać
niektóre
inicjatywy
wydawnicze.
Kapitał
z
USA
miał
udziały
' Z. Bajka, K apitai zachodni w polsk iej prasie, |w:] D ylem a ty Transformacji Prasy Polskiej
(1989 1993), M ateriały Pomocnicze do N ajnow szej Historii D ziennikarstw a (red.) Alina
Słom kowska, Warszawa 1994, t. XXIV, s. 44.
2 S . Michalczyk, Kapitał zagraniczny w p ra s ie polskiej, w y k ł a d habilitacyjny.
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w anglojęzycznym tygodniku „The W arsaw V oice” . Znowelizowana ustawa
„Prawo prasow e” (czerw iec 1989 roku) i zm iany polityczne spowodowały
pojawienie się chętnych do inwestowania w polski rynek prasowy. We w rze
śniu 1989 roku we W rocław iu powstał „Dziennik Dolnośląski” , wydaw'any ze
znacznym udziałem Norw egów (Orkla M edia), „Czas Krakowski” za pieniądze
Francuza i dwóch W łochów oraz „Goniec Pom orski” w Koszalinie - także
z udziałem kapitału zagranicznego. Pojawili się wysłannicy brytyjskiej grupy
M axwella, francuskiego koncernu Hersanta, a także Niem cy z grupy Bauera.
Głównym powodem zainteresow ania zagranicznych inwestorów polskim ryn
kiem prasowym była zapowiadająca się likwidacja koncernu RSW „PrasaK siążka-R uch”, wydającego niegdyś ponad 92 proc. gazet i 87 proc. nakładu
czasopism w Polsce.
Zainteresow anie „spadkiem ” po RSW było o tyle uzasadnione, że - po
pierw sze - liczba tytułów wystawionych na sprzedaż była bardzo duża, po dru
gie - łatwiej je st wydawać tytuły ju ż na rynku zakotwiczone, m ające w łasną
klientelę, niż zakładać nowe i walczyć o czytelników , po trzecie wreszcie przew idyw ane ceny sprzedawanych pism są niezbyt wygórow ane dla zachod
nich wydawców (czasem wręcz śmiesznie niskie).
Penetracja rynku w tym okresie przebiegała także w drugim kierunku. Z a
chodni wydawcy (zw łaszcza Niem cy i Skandynaw owie) próbowali określić
„braki” na polskim rynku prasy, to znaczy ujawnić jakiego typu prasy nic ma
w Polsce i co w związku z tym można by zacząć wydawać. Pierwsza grupa
działań zaowocowała kupowaniem udziałów w pismach b. RSW, druga zaś
powstaniem nowych tytułów - zw łaszcza „kalek” pism wydawanych przez
zachodnie koncerny prasow e.3
M imo wszystko m ożna doszukać się śladów nieufności wobec Polski. W
1990 roku Gannett Foundation stwierdziło w swym raporcie, że istnieją kon
trowersje co do tego, czy zagraniczny właściciel w Polsce będzie mógł kon
trolować organizację inform acyjną. GF zaznaczyło, że w ocenie Polaków W ę
grzy przyjęli zagraniczne inwestycje za zbyt niską cenę, popełniając błąd. Sta
nowisko Polaków utrzym yw ało inwestorów w niepewności. Motyw porów na
nia z Węgrami przewijał się w obcej prasie dość często i zwykle na naszą
niekorzyść.4
***

1 Z. Bajka, K apitał zagraniczn y w polsk iej prasie, |w.] Media i dzien n ikarstw o w Polsce
1989 1995. (red.) G.Kopper, I.Rutkiewicz, K.Schliep, Kraków 1996, s. 140.
4 B. Gołka, Kapitał za g ran iczn y w polskich mediach, [w:] D ylem aty..., s. 40.
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W marcu 1990 roku parlam ent uchw alił ustaw ą o likwidacji koncernu
RSW „Prasa-K siążka-R uch” . Prywatyzacja m ienia po koncernie miała być
największym przedsięw zięciem pryw atyzacyjnym w kraju. Za oczywiste
uznawano wówczas wejście kapitału zagranicznego na polski rynek, jak k o l
wiek Sejm owa Kom isja Kultury i Środków Przekazu oraz Rada M inistrów
zaleciły, by preferow ać kapitał krajowy.
W opinii drugiego przewodniczącego Kom isji Likw idacyjnej, dra K azim ie
rza Strzyczkowskiego, przy prywatyzacji nie decydow ało tylko kryterium fi
nansowe. „ Gdyby tak było wówczas w iększość M u łó w prasow ych dostałaby si ę
w ręce oferentów zagranicznych ”. 5
Oferenci zagraniczni ubiegali się o prawie każdy dziennik regionalny byłej
PZPR sprzedaw any w drodze przetargu. Zdecydow ana większość z nich nadal
pozostaje liderami regionalnych rynków prasowych. Część tytułów (ok. 70)
oddano bezpłatnie spółdzielniom dziennikarskim . Później większość z nich
uzyskała, po zm ianie swojego statusu prawnego, udziałowców zagranicznych.
Najw iększym w ygranym licytacji był, preferow any przez kom isję likw idacyj
ną, koncern Roberta Hcrsanta. Francuski magnat prasowy nigdy nie w ystępo
w ał jako w yłączny oferent. Z reguły w chodził w układy z „Solidarnością” (w
G dańsku i na Śląsku z Zarządami Regionów). Niejednokrotnie występował
też pod szyldem spółek z udziałam i „S” . Hersant kupił od spółki siedem
dzienników byłego RSW oraz ogólnokrajow ą, rządow ą „R zeczpospolitą” (po
siadał 49 proc. udziałów, a w 1995 roku dokupił 2 proc. i stał się jej w łaści
cielem). Jego wpływy były w dużej m ierze większe od arytm etycznego
udziału w pakiecie nabytych akcji, gdyż to za pieniądze Hcrsanta płacono za
udziały wspólników,
W czasie likwidacji RSW zachodni w ydaw cy sprawdzali rynek polski,
wprow adzając na niego polskojęzyczne „kalki” zachodnich czasopism , które
m iały za zadanie sondować rynek. Pism a takie ja k m łodzieżow e „D ziew czyna”
i „Popcorn” (w ydaw ane przez Phoenix Interm edia) czy bardziej specjalistycz
ne „M oja K uchnia”, „Sabrina” , „Robótki Ręczne”, „Ciasta Dom owe” (PP-U
M akler) szybko zdobyły licznych zw olenników . W tej sytuacji zachodni wy
dawcy postanowili wejść bardziej zdecydow anie na nasz rynek. Już w roku
1990 pojawiły się pierwsze spółki wydaw nicze z przew agą kapitału zagranicz
nego. Sprzyjały temu różnorakie ulgi podatkow e w okresie R ozruchu” przed
siębiorstw. Na rynek czasopism m ocno w'kroczyli Niemcy: Heinrich Bauer
s E. Ciborska, K apitał zagran iczn y w p ra sie p ostp ezetp ee ro w sk iej, [w:] Transformacja
M ediów 1989- 1995, M ateriały Pomocnicze do N ajn ow szej Historii D ziennikarstw a (red.)
Alina Slom kowska, W arszawa 1996, t. XXVI, s. 280.
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V erlag (początkow o „T ina” i „B ravo”), Burda Gruppe („Burda”) i nieco póź
niej koncern Bertelsm anna poprzez wydaw nictw o G rüner + Jahr (m.in. „K lau
dia”, „Sandra”, „M oje M ieszkanie”, „Sekrety K uchni”). Jako jedna
z pierw szych zaistniała rów nież spółka Scandinavia-Poland Publishing House
Ltd („C ats”, „Extra R aport”, „Playstar International”, „N ie z tej ziem i”). D zię
ki intensywnej reklam ie koncern Heinricha Bauera szybko zyskał przew agę
nad konkurentam i.
Początek lat 90. to wejście kapitału zachodniego, przew ażnie niezbędne dla
ratow ania lub koniecznej m odernizacji danego tytułu. Koncern Roberta Hersanta, który m iał udziały w po dwóch dziennikach lokalnych, w Gdańsku,
Łodzi i K atow icach oraz gazecie sportowej w Krakowie i porannej „Gazecie
K rakow skiej”, nie był jedynym , który zainw estow ał pieniądze w rynek dzien
ników regionalnych. Udziały zaczęli zdobyw ać w ydawcy z innych krajów.
W ojciech Fibak w szedł w spółkę z w ydaw cą prasy w Szwajcarii
i N iem czech - Jorgiem M arquardem , tworząc Fibak-M arquard Press S.A. Fir
ma stała się właścicielem gazet i czasopism w K atow icach, Bielsku
i K rakowie oraz drukarń w Katowicach i Poznaniu. W 1993 roku przejęła
„Express W ieczorny”, a w 1994 „Sztandar M łodych” . W 1993 na polskim
rynku bezpośrednio (pośrednio ju ż w 1989 roku) pojaw ił się norweski koncern
Orkla M edia, inwestując w dzienniki regionalne we W rocławiu („Słowo Pol
skie”, „W ieczór W rocław ia”), Koszalinie („Głos Pomorza”), Bydgoszczy
(„Gazeta Pom orska” ), Białymstoku („G azeta W spółczesna” ) i Rzeszowie
(„N ow iny”). W późniejszym czasie Orkla zdobyła udziały w tygodniku „Fo
rum ”, „Filipince” , „Przekroju” oraz w kolejnych periodykach: białostockim
„K urierze Porannym ”, lubelskim „D zienniku” i bydgoskim „D zienniku W ie
czornym ” . Spóźniony - zapewne przez wykupyw anie mediów na terenie byłego
NRD wkroczył, poprzez powiązane kapitałow o spółki, gigantyczny koncern
Bertelsm anna (początkow o obecny tylko przez spółkę-córkę Gruner+Jahr).
W e w rześniu 1994 roku zakończyło sw oją działalność im perium Hersanta
w Polsce. Ze względu na kłopoty finansow e we Francji, grupa Socpresse, na
leżąca do Hersanta, sprzedała sw oje polskie regionalne dzienniki niem ieckiem u
w ydaw nictw u z Passau we wschodniej Bawarii - Passauer Neue Presse. ( ...)
Szacuje się, że za zakupione od Hersanta dzienniki PNP zapłacił co najmniej
80 min dolarów U SA .6
W edług niem ieckich m ediów i m edioznawców niem ożliwe jest, by mały
koncern baw arski stać było na taki wydatek, a wielkie koncerny prasow e po
zw oliły na takie działanie. Tak więc wszystkie ślady prow adzą do Bertelsman6 Z. Bajka, K apitał..., s. 145.
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na (drugiego wówczas, co do wielkości koncernu m edialnego na świecie). Sa
mo szefostw o Passauer NP niezbyt zdecydow anie w ypierało się pow iązań
z tym koncernem . U dział Bertelsm anna w rynku polskich m ediów rośnie.
Kapitał am erykański na początku słabo zaznaczał sw oją obecność na rynku
polskim. O prócz w spom nianego wcześniej anglojęzycznego „The W arsaw
V oice”, wsparł różne wydawnictwa rozprow adzane na dworcu lotniczym
w W arszawie oraz na pokładach sam olotów różnych linii lotniczych. Pojawiły
się też polskie edycje am erykańskich pism: „B usiness W eek Polska”, „Świat
N auk”, „M uscle and Fitness”, „Lady Fitness”, „R eader’s D igest” , pism o „Ja
m a” oraz „kalki” am erykańskich wydaw nictw , takich jak „Playboy”, w ydaw 
nictwa kom puterow e i komiksy. A m erykanie m ają też udział we w prow adze
niu do Polski m iędzynarodow ych pism takich jak „C osm opolitan” czy „N atio
nal G eographic” .
Na polskim rynku prasow ym stracili swoje wpływy W łosi: II Sole 24 Ore,
dawniej m ająca udziały w „Nowej Europie” oraz N icola Grauso - właściciel
„Życia W arszaw y” i sieci 12 lokalnych, pryw atnych stacji telew izyjnych pod
w spólną nazw ą Polonia 1 1
Grauso posiadał 33-procentowe udziały kapitałow e w tych stacjach. W ich
uruchom ienie zainw estował ok. 20 min dolarów . W wyniku um owy
z koncernem Silvio B erlusconiego Polonia 1 em ituje w Polsce, w porach
najwyższej oglądalności, jednolite, kilkugodzinne bloki program ow e w 12
stacjach telewizyjnych. Grauso nam ówił także B erlusconiego do założenia
spółki Publi Polska, która obsługuje polskie stacje telew izyjne, zbierając dla
nich reklam y nie tylko w Polsce.8
***
Likwidacja m ajątku Śląskiego W ydaw nictw a Prasowego przyciągnęła in
westorów zarów no z Polski, jak i z zagranicy. Ilość w ydawanych tytułów
oraz w ypracow yw ane zyski to nie jedyne pow ody zainteresowania. Śląskie
Tow arzystw o Prasowe posiadało rów nież ogrom ne zaplecze m ateriałow e,
sprzętowe i socjalne.
N ajw iększe do dziś tytuły prasy śląskiej „D ziennik Zachodni” i „Trybuna
Śląska” były flagow ym i pozycjam i w ydawnictwa. W łącznie z nimi Śląskie
W ydawnistw o Prasowe wydawało 4 dzienniki („D ziennik Z achodni”, „T rybu

7 Z. Bajka, R ynek m ediów w Polsce, [w:] D ziennikarstw o i ś w ia t m ediów (red.) Z.Bauer,
E.Chudziński, Kraków 2 0 0 0 , ss. 93-94.
s D. Dobrowolska, Nicolo Grauso w polskich mediach, [w:] Transformacja..., s. 311.
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na Śląska” , „W ieczór” , „Sport”), 1 tygodnik o zasiągu ogólnopolskim , 11 ty
godników lokalnych i 5 pism zleconych.9
Tak silna pozycja Śląskiego W ydaw nictw a Prasowego była kusząca dla
inwestorów i jednocześnie przyczyniała sią do obaw polityków. N iepokoił ich
fakt, że w ydaw nictw o m ogłoby sią znaleźć całkow icie w rąkach obcego w ła
ściciela. W raz z dziennikarzam i stworzyli pom ysł powołania Górnośląskiego
C entrum Prasowego, którego celem byłoby chronienie przed rozproszeniem
m ajątku w ydawnictwa. W nakreślonej koncepcji dopuszczano jednak kapitał
zagraniczny, jak o konieczny do zrealizow ania inwestycji. Z niewiadom ych
wzglądów nakreślone plany nigdy nie zostały zrealizow ane.10
O statecznie we wrześniu 1991 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na
piąć tytułów Śląskiego W ydaw nictw a Prasowego. „Trybuną Śląską” sprzedano
za 23,1 mld złotych spółce Górnośląskie Tow arzystw o Prasowe, której udzia
łowcam i było kilka polskich firm i organizacji. W tym sam ym czasie „Pano
ram ą” nabyła spółka „Fibak - Sport” . Sprzedaż „D ziennika Zachodniego” na
stąpiła nieco później. W listopadzie 1991 nabyw cą tego tytułu za 40 mld zło
tych stała się spółka Prasa Śląska.
Francuz R obert H ersant miał 50 proc. udziałów w Prasie Śląskiej, reszta
przypadała spółce z o.o. Regionalne Przedsiębiorstw o Związkowe - 30 proc.,
pozostałe 20 proc. SW „K siążnica” . Koncern Hersanta udzielił pożyczki pol
skim partnerom na zakup akcji na bardzo korzystnych warunkach, dziąki cze
mu ich udział m ógł być tak wysoki. N iespełna dwa lata później ju ż 80 proc.
„Prasy Śląskiej” było w rąkach Hersanta, poniew aż w ykupił on udziały R egio
nalnego Przedsiębiorstw a Związkowego.
Nie do końca jest zrozum iałe posunięcie Zarządu Regionu ŚląskoDąbrow skiego NSZZ „Solidarność”, dotyczące sprzedaży udziałów. Analizując
wcześniejsze stanow isko związku wobec kapitału zagranicznego i jeg o roli
w prasie, m ożna odnieść wrażenie o niejasności tego posunięcia.
Zupełnie inną strategię w ykorzystał Hersant do przejęcia udziałów
w G órnośląskim Tow arzystw ie Prasowym , które było właścicielem „Trybuny
Śląskiej” . Nic odbyło się to na przetargu, lecz w wyniku działań rynkowych.
W marcu 1993 roku G órnośląskie Tow arzystw o Prasowe było ju ż w rękach
spółek zależnych od Hersanta.
„D ziennik Z achodni” i „Trybuna Śląska” nie zostały jednak w rękach
francuskich. We w rześniu 1994 roku 8 dzienników, w tym dwa największe
z G órnego Śląska, stały się w łasnością niem iecką. Za kw otę 100 min m arek

9 M. Jachim ow ski, K apitał zagran iczn y w p ra s ie śląskiej, [w:] Transformacja..., s. 295.
10 Tamże, s. 296.
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dzienniki te nabył koncern Passauer Neue Presse. O baw y pom ysłodaw ców
Górnośląskiego C entrum Prasowego potw ierdziły się. Tytuły należące niegdyś
do Śląskiego W ydaw nictw a Prasowego nie potrafiły obronić się przed przeję
ciem przez obcy kapitał.
***
Na początku lat 90. rynek prasy kobiecej był bardzo ubogi. Kilka tytułów
w ydawanych na kiepskim papierze, szarych i mało atrakcyjnych, nie w ycho
dziło naprzeciw zapotrzebow aniom rynku. Dostrzegli to zachodni wydawcy,
tworząc w zorow ane na niem ieckich pism a adresow ane do kobiet. Nie trudno
było zdobyć zainteresow anie polskich czytelniczek. Kolorow e m agazyny m a
sowo zapełniły kioski i salony prasowe, a ich stosunkow o niska cena spra
wiała, że wiele kobiet kupowało kilka tytułów . W połow ie 1990 roku liczba
sprzedawanych egzem plarzy liczona była w m ilionach. Po roku 1992 rozpo
częła się konkurencja m iędzy wydawcam i i stabilizacja rynku, by w końcu po
1997 roku przeżyć spadek nakładów i zaostrzenie walki o odbiorcę.
Początkow o polsko-niem ieckie m agazyny kobiece były spolszczonymi
wersjam i tytułów niem ieckich. Przekłady drukow ane były po dostosow aniu do
polskich w arunków, zm ienieniu nazw m iejscow ości i imion. Dzięki takim
praktykom
m ożliw e
było
zm niejszanie
ponoszonych
kosztów
i m aksym alizacja zysków. Z biegiem czasu jednak pism a te zawierały więcej
m ateriałów przygotow yw anych przez dziennikarzy z kraju. W śród wydaw ców
dom inowały dw a ośrodki: warszaw ski i wrocławski. W ośrodku warszaw skim
działały wydawnictwa: Burda - Polska, H. B auer - Polska, Axel Springer Polska i G+J G runer+Jahr Polska."
Burd-Polska specjalizow ała się w wydawaniu w szelkiego rodzaju poradni
ków, przede wszystkim dotyczących kroju, szycia, robótek ręcznych itp. W
okresie dziesięciu lat w ydawała 14 tytułów o nakładzie wahającym się od 25
tys. do m iliona egzem plarzy.
W w ydawnictwie G+J G runer+Jahr Polska 75 proc. udziałów miał koncern
Bertelsm anna, który w ydawał ponad 20 tytułów w Niem czech, a przez swoje
przedstaw icielstw a w Hiszpanii, W łoszech, W ielkiej Brytanii i Francji działał
także na tam tejszych rynkach. W Polsce G+J G runer+Jahr Polska spółka z o.o.
wystartow ała w 1991 roku z m iesięcznikiem „C laudia” , drukowanym
w ponad m ilionow ym nakładzie.
Heinrich Bauer sp. z o.o. trafiła w zapotrzebow anie, wchodząc na rynek
z „Tiną” oraz „B ravo”, pismem dla m łodzieży. Po krótkim czasie

" Z. Sokół, Polsko-niemieckie m a g a zyn y kobiece w latach 1990 1999, [w:] „Studia medioznawcze” 20 01, nr 1, s. 54.
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i odniesionym sukcesie rozpoczęto wydawanie „Bravo Girl!” i erotycznego
m agazynu „Twój W eekend” .
Jako ostatnie na dosyć nasycony ju ż rynek prasy kobiecej wkroczyło w y
daw nictw o Axel Springer Polska sp. z o.o. W ejście niem ieckiego koncernu do
Polski poprzedziły długotrw ałe badania rynku. Jednak nie wszystkie tytuły
znalazły w ystarczającą ilość czytelniczek. N ajsilniejszą do dziś pozycją ma
„Pani D om u” .
O środek w rocławski m iał zdecydowanie słabszą pozycją na rynku prasy
kobiecej. Tytuły tu w ydaw ane nie m iały tak dużych nakładów i takiego zna
czenia ja k w okrągu w arszaw skim . W przeciwieństwie do w arszaw skiego nie
miały tu swoich przedstaw icielstw w ielkie koncerny niem ieckie. Działalność
w ydaw nicza dwóch, spośród trzech zajm ujących się prasą kobieca, ograniczała
sią do tłum aczenia tytułów niem ieckich i wydaw ania ich w oparciu o um ową
licencyjną. Trzy działające w ośrodku wrocław skim wydawnictwa to: Phoenix
Press Media, Przedsiębiorstw o Produkcyjno-U sługowe M akler sp. z o.o. i Kej
sp. z o.o.
W iele analiz dotyczących prasy kobiecej skupia się tylko na negatywnym
aspekcie wejścia niem ieckich potentatów na rynek polski. Zarzuca się, że tre
ści, jakie prezentow ały kolorow e m agazyny, nie niosły ze sobą żadnych w arto
ści, a kalkowane historie nie przystawały do polskich realiów. Pomija się je d 
nak fakt, iż nie było polskich wydawców, którzy dostrzegliby tak w ielką lukę
w rynku i w ykorzystali j ą tak, ja k uczynili to Niemcy.
***
W myśl ustaw y o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku na działal
ność stacji radiowej lub telewizyjnej zaczęły obowiązywać koncesje: 10 lat dla
telewizji i 7 lat dla radia.
Początek lat 90. cechow ał się korzystaniem z zagranicznej pom ocy sprzę
towej i logistycznej. Dwie, obecnie największe, kom ercyjne stacje radiowe
RM F FM i Radio Zet korzystały z francuskiej pomocy. Dzięki współpracy
z paryskim Fun Radio powstało na początku 1990 roku Radio M ałopolska
Fun, dzisiaj znane ja k o RM F FM. Z zagranicznej pom ocy technicznej korzy
stało rów nież Radio M aryja12.
Zagraniczny kapitał dość niechętnie angażował się w działalność radiow ą
na polskim rynku m edialnym . Spowodowane było to wielorakimi względami.

12 R. Filas, K apitał zagra n iczn y w polskich m ediach audiow izualnych, [w:] „Zeszyty praso
znaw cze”, Kraków 2 0 0 0 , nr 3-4, s. 84.
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Po pierw sze - partnerzy zagraniczni zrażali się niem ożnością wdrożenia w ła
snych pom ysłów; po drugie - ograniczenia, wynikające z ustawy o radiofonii
i telewizji były dla nich zbyt ostre i wreszcie po trzecie - skrom nym , jak na
w arunki zachodnie, udziałem radia w zyskach reklam owych. M im o tego,
z biegiem czasu kapitał zagraniczny częściej pojaw iał się w polskich rozgło
śniach radiow ych, by w roku 2000 być obecnym w większości dużych stacji.
Najw iększe kom ercyjne radio w Polsce pozbaw ione je st wpływu kapitału
zagranicznego. Polski num er 2 natom iast posiada najw iększy udział tego kapi
tału. Ustawowe 33 proc. zostało podniesione do 49 proc. na mocy um ow y kon
cesyjnej z 1994 roku. Dwaj giganci na rynku radiow ym , dzielący pom iędzy
siebie % „tortu” reklam owego, m ają więc zupełnie odm ienną strukturę w łasno
ści. 40 proc. udziałów w spółce Eurozet - w łaścicielu „Zetki” ma Europa
Developm ent International, francuska spółka radiow a, pozostałe 9 proc. posia
da kontrolow ana przez EDI spółka Kanoko Holdings. Spółka Eurozet wykupiła
za zgodą K RRiT 51 proc. udziałów Radiostacji, planując rozwój i inwestycje
w tę daw ną R ozgłośnię H arcerską.13
Analizując penetrację rynku radiow ego w Polsce przez kapitał zagranicz
ny, da się zauważyć, iż wiele firm w ycofyw ało swe udziały po krótkim okresie,
odsprzedając je innym spółkom. W przeciw ieństw ie do prasy, gdzie własność
jest skoncentrow ana i istnieje kilka ogrom nych koncernów, posiadających
większość tytułów , stacje radiow e na polskim rynku m ają wielu właścicieli
i nic są to bynajm niej największe koncerny m edialne Europy.
M im o istniejących barier, narzuconych przez ustaw ę o radiofonii
i telewizji w stosunku do kapitału zagranicznego inw estowanego w stacje
telew izyjne, inwestorzy zagraniczni lokowali w nich duże środki. W tym sek
torze można było bowiem liczyć na spory zysk. Po 1990 roku udział telewizji
w' rynku reklam ow ym w ynosił około 50 proc., to zachęcało inwestorów do
wejścia z kapitałem na polski rynek, a nawet, w razie trudności, do obcho
dzenia prawa.
Nicola Grauso powiązany z włoskim potentatem m edialnym Silvio Berlusconim , jeszcze przed pierwszym procesem koncesyjnym rozpoczął budowanie
sieci kilkunastu stacji, działających w spólnie jako Polonia 1. Jednak proces
koncesyjny zakończył się dla Grauso niepow odzeniem , jeg o piracka telewizja
nadaw ała na falach wojskowych i stacja została w yłączona siłą.14
Pierwszy proces koncesyjny wygrał pow racający z zagranicy polski biz
nesm en Zygm unt Solorz-Żak. Jego stacja telew izyjna Polsat wygrała z takimi

u Tamże, s. 86.
14 Tamże, s. 88.
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konkurentam i jak Time W arner, Reuters, Bertelsm ann. Decyzja o przyznaniu
koncesji Polakowi opierała się głównie o przesłanki, jakoby w noszony przez
niego kapitał był czysto polski, jednak media spekulowały na temat niejasnych
źródeł pochodzenia finansów Solorza.
Po pierw szym procesie koncesyjnym zaczęła również nadawać ogólnokra
jow a telewizja kodow ana - Canal+ Polska, w której ustawowo dozw olony
udział ma francuski Canal+.
R ozpoczynająca w 1997 roku nadawanie stacja TVN również potrzebo
wała silnego kapitałowo inwestora z zagranicy. A m erykańska firma CentralEuropcan M edia Enterprises nabyła 33 proc. udziałów w stacji, by je później
odsprzedać szwedzkiej firmie Scandinavian Broadcasting Systems, która
zresztą była chętna do nabywania większej ilości udziałów, gdyby tylko zaist
niały dogodne warunki prawne.
N asza TV rozpoczęła nadawanie swojego program u w styczniu 1998 roku.
22 proc. udziału w spółce Polskie M edia, będącej właścicielem stacji, miała
polsko-am erykańska firma ProCable, w której 33 proc. Udziałów posiadała zaś
firma At @ Entcrtainm ent Inc. A m erykańscy udziałowcy nic brali jednak
udziału w zarządzaniu spółką Polskie M edia. Dla utrzym ania się na rynku
i zdobycia potrzebnych środków na inwestycje i rozwój stacji, konieczny był
udział kapitału zagranicznego. Nie powiodło się to stacji TV Wisła, która zo
stała wykupiona przez właścicieli TVN.
K orzystniejsze warunki dawało polskie prawo nadawcom em itującym sy
gnał z terenu innego kraju. Tutaj nie było ograniczeń narzucanych przez usta
wę o radiofonii i telewizji, gdyż kwestie te regulow ała podpisana przez Polskę
Europejska Konwencja o Telewizji Ponad Granicami. Dzięki takim rozw iąza
niom mógł być dostępny w Polsce satelitarny kanał RTL7. Do końca 2001
roku właścicielem stacji była spółka m edialna CLT-UFA, należąca do koncer
nu Bcrtelsm anna. 20 grudnia 2001 roku Grupa ITI, polski holding, działający
na rynku m ediów i rozrywki, ogłosił, że prowadzi rozmowy w sprawie zaku
pu stacji telewizyjnej RTL7 od CLT-UFA, będącej częścią luksemburskiej
grupy medialnej RTL Group. Zakup ma obejm ować wszystkie formaty RTL7
i bibliotekę film ową RTL7. W ramach ustaleń, z dniem 1 stycznia 2002 roku
Grupa ITI przejęła kontrolę nad transponderem analogow ym satelity, przy po
mocy, którego CLT-UFA transm itowała program y RTL7. Grupa ITI otrzym ała
od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji licencję na nadawanie satelitarne
i przekształciła RTL7 w kolejny program swojej macierzystej stacji TVN
o nazwie TV N siedem.
Prawic rów nocześnie z RTL7 (w grudniu 1996 w wersji próbnej w kilku
kablówkach, a oficjalnie w kwietniu 1997) uruchom iono em isję kodowanego
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kanału HBO Polska (Hom e Box Orfice), nadaw anego z W ęgier
i rozprow adzanego, za dodatkow ą opłatą, w najw iększych telew izjach kablo
wych oraz w pakiecie cyfrowym W izji T V .15 W łaściciele am erykańscy, Time
W arner i Sony Picture na razie nic ubiegają się o polską koncesję. Oskarżeni
przez Canal+ o nierów ną konkurencję odpow iadają, że rywale m ają dostęp do
ponad 40 proc. rynku, ich dostęp nigdy zaś nie przekroczy 15 p ro c.16 D eklaro
wali również chęć inw estow ania w polską produkcję film ow ą.17
Program y pierwszej polskiej platform y cyfrowej W izja TV nadaw ane były
z W ielkiej Brytanii. Am erykańska firma @ Entertainm ent Inc była w łaścicie
lem W izji od m om entu jej uruchom ienia w 1998 roku do sprzedaży
w połowic 1999, kiedy to W izja TV została sprzedana za ponad m iliard dola
rów holenderskiem u koncernowi m edialnem u United Pan-Europe Com munication. Przy okazji tego zakupu UPC weszła w posiadanie największej telew i
zji kablowej w kraju PTK (z głównym udziałow cem am erykańskim ), działają
cej dziś ja k o UPC Telowizja Kablowa. Problem y finansow e UPC na rynkach
europejskich nie przeszkodziły w staraniu się o polską koncesję na nadawanie
program ów cyfrowych. W 2000 roku na m ocy otrzym anej koncesji UPC roz
poczęło nadawanie W izji Jeden, Wizji Sport i pakietu cyfrowego z terenu
Polski. Jednak ju ż rok później, w sierpniu 2001 C A NAL+ oraz United PanEurope Com m unications N.V. podpisali porozum ienie dotyczące połączenia
polskich platform cyfrowych CYFRA+ i W izja TV, stając się jedyną konku
rencją dla Polsatu Cyfrowego.
W segm encie telewizji kablowych nic istniały żadne ograniczenia ustaw o
we. W łasność podm iotu zagranicznego mogła sięgać 100 proc. Najw iększe
telewizje kablowe wchłaniały m niejsze i proces ten postępował. Najw iększa
telewizja kablowa PTK od 1990 roku należała do @ Entertainm ent, a od 1999
roku do wspom inanej ju ż UPC. UPC to prawie 1/3 rynku i milion abonentów.
Od niedaw na wraz z firm ą Chello rozszerzyła sw oją ofertę o dostąp do Inter
netu przez szybkie m odem y kablowe.
Telew izja cyfrowa i program y płatne pojawiły się w Polsce głównie dzię
ki firmom zagranicznym . Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie przez dzie
sięć lat był ogrom ny. O graniczenia ustawowe zapew ne nie dopuściły do sytu
acji, w której znajduje się prasa.
Polskie media audiow izualne z pew nością potrzebow ały kapitału zagra
nicznego do rozwoju. Jednak, jak pokazuje przykład największej rozgłośni
1S M. Lukasiewicz, J a k grzy b y p o d eszczu , [w:| R. Filas, K a p ita ł., s. 92.
Ih J. Stępień, Nie chcem y b yć pon ad praw em , [w:] R. Filas, Kapitał. ..s. 92..
17 R. Filas, K apitał..., s. 92.
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radiowej RMF FM i największej telewizyjnej stacji kom ercyjnej Polsat, m oż
liwe było osiągnięcie sukcesu bez udziału zagranicznego wspólnika.
W ażne jest, aby w sposób przem yślany i dalekow zroczny ograniczyć do
m inim um negatyw ne konsekw encje inwazji inwestycyjnej, przy jednoczesnym
wspom aganiu inicjatyw wartościowych.

Podsumowanie
C hociaż zagraniczne inwestycje w media polskie przyczyniają się do ich
unowocześnienia, to jednak trzeba pam iętać o tym, iż będą one podnosiły „po
przeczkę” m inim alnych wym agań finansowych we wszystkich wypadkach.
Trudno bowiem byłoby ryw alizow ać z nowoczesną, choć kosztow ną techniką
druku, tanim , szarym gazetom rodzim ych wydawców. Brak selektywnej poli
tyki pogłębiłby więc, w idoczne ju ż obecnie, jak że dram atyczne zjawisko zni
kania z rynku czasopiśm iennictw a kulturalnego, literackiego, artystycznego.
M ielibyśm y do czynienia z „papką” taniej rozrywki - najgorszym produktem
kultury masowej. N a Zachodzie niebezpieczeństw o takie zostało zm niejszone
głównie tym, iż w ielkie, bogate koncerny wydają, obok prasy dochodow ej,
tytuły prestiżow e, finansow ane z całości dochodów . Tam potentaci m ogą sobie
pozw olić na 7-letnie ponoszenie strat, po uruchom ieniu czasopisma, w Polsce
nikogo na to nie stać. Nie stać nas więc także na obojętność wobec społecznych
skutków obcych inwestycji w krajowe media. Kto wie czy w Polsce, jak
choćby we Francji, nie pow inno powstać M inisterstw o Inform acji, koordynują
ce całokształt polityki inform acyjnej, a w tym - napływ obcego kapitału do
naszych m ediów. Pozostaw ienie losów mediów w yłącznic prawom rynku, m o
że zakończyć się tragicznie dla naszej kultury i poziom u cyw ilizacyjnego.18
N ależy pam iętać, że polskie media są także wspom agane nie przez pryw at
ny kapitał, lecz przez instytucje niekom ercyjne, co stanowi istotny elem ent
całego zagadnienia.
Świat przesuw a punkt ciężkości na prawo antym onopolow e oraz egze
kwowanie kwot rodzimej produkcji w mediach i nakładanie zobow iązań na
finansow anie tejże produkcji. My jednak mocno odstajem y od tej tendencji.
Polskie prawo antym onopolow e nie zawiera przepisów odnoszących się do
m ediów. O ile m ówi o praktykach m onopolistycznych, to procesu koncentracji
nie zauw aża wcale. -Nie ma w Polsce urzędu, który interesow ałby się kon
centracją w m ediach ani prawa, które by tego w ym agało - potw ierdza Andrzej

1S B. Gołka, K apitał..., ss. 42-43.
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Graduszyński, dyrektor departam entu infrastruktury, U rzędu O chrony K onku
rencji i K onsum entów .19
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