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PUBLICON str. 5

Otoczenie
Przejęcie niemieckiego wydawnictwa Polska Press – należącego do
największych grup wydawniczych w Polsce – przez PKN ORLEN było jednym
z najgłośniejszych wydarzeń medialnych ostatnich tygodni. Polska Press po-
siada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 
tygodników lokalnych. Dzięki tej transakcji polski koncern naftowy uzyska 
dostęp do ponad 17 milionów użytkowników internetu.

Zdaniem przedstawicieli koncernu kupno Polska Press, w połączeniu z wy-
korzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz 
spółki Ruch, to kolejne elementy strategicznych planów rozwojowych, które 
skutecznie wzmocnią sprzedaż detaliczną, w tym pozapaliwową całej Grupy 
Orlen, zoptymalizują koszty marketingowe i pozwolą na dalszą rozbudowę 
narzędzi big data. Ze względu na swoją skalę i charakter transakcja po raz 
kolejny ożywiła dyskusję o strukturze właścicielskiej mediów w naszym kraju.  

Środowisko medialne w ostatnich kilku tygodniach żyło także tegoroczną 
edycją nagród Grand Press. Nominacja dla Beaty Lubeckiej za głośny wy-
wiad z aktywistką Margot, ze względu na postawę dziennikarki, spotkała się
z krytyką środowiska LGBT i części dziennikarzy. Jeden z nich, Stanisław 
Skarżyński, zdecydował się oddać własną nagrodę, którą przyznano mu 
cztery lata temu. Finalnie organizatorzy konkursu całkowicie wycofali tę
kategorię, dając opinii publicznej bodziec do dyskusji na temat kondycji
i wiarygodności polskich mediów. 



Metoda
Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 grudnia metodą 
wspieranego komputerowo wywiadu CAWI (Computer-
-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej grupie 
1000 Polaków. Badani odpowiadali na 4 pytania.
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W badaniu wzięło udział 1000 osób. 52,2% stanowiły kobiety. Domi-
nowały osoby w wieku od 35 do 44 lat (20,1%). Najmniej liczną grupą 
byli ankietowani w przedziale wiekowym od 55 do 64 lat (12,8%). 

Struktura badanych według wieku [N=1000]
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Respondenci najczęściej charakteryzowali się wykształceniem wyż-
szym (45,6%) i średnim (42,2%). Najmniej liczną grupę reprezento-
wały osoby z wykształceniem gimnazjalnym (1,2%) oraz podstawo-
wym (1,2%). 

Struktura badanych według wieku [N=1000]
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Struktura badanych według płci [N=1000]
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Ankietowani to najczęściej mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkań-
ców (17,8%) i wsi (17,0%). Najmniej badanych to osoby pochodzące
z miast do 25 tys. mieszkańców (8,2%) oraz do 10 tys. mieszkańców (6,2%).

Struktura badanych według miejsca zamieszkania [N=1000]
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Wyniki - struktura 
właścicielska mediów
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Połowa badanych – 50,1% – wskazała, że właścicielem mediów w Polsce 
powinny być firmy polskie. 

45,3% wskazało na kapitał mieszany (polsko-zagraniczny). 

Zdaniem jedynie 4,6% powinien to być kapitał zagraniczny.

4,6% 
zagraniczne

50,1% 
polskie

45,3% 
kapitał mieszany - polsko-zagraniczny

Czy wg Pani/Pana właścicielem mediów w Polsce 
powinny być polskie czy zagraniczne firmy? [N=1000]?
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Wyniki - struktura 
właścicielska prasy
Zdaniem większości badanych wydawane w Polsce gazety powinny 
należeć do polskiego właściciela. Takiej odpowiedzi udzieliło w su-
mie 57,8% ankietowanych. 

Niemal co trzeci badany (31,1%) nie potrafił udzielić odpowiedzi na 
wskazane pytanie. 

Czy wydawane w Polsce dzienniki, tygodniki, miesięczniki wg Pani/Pana powinny należeć do 
polskiego kapitału/polskiego właściciela? [N=1000]?

31,1% - nie wiem / trudno powiedzieć 
7,6% - raczej nie

3,5% - zdecydowanie nie

31,6%  - zdecydowanie tak
26,2%  - raczej tak
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Wyniki - akwizycja 
grupy Polska Press 
przez PKN ORLEN
42,2% ankietowanych uznało, że dobrze się stało, że PKN ORLEN stał 
się właścicielem niemieckiego wydawnictwa Polska Press. Przeciw-
nego zdania było 27,8% badanych. Natomiast 30,0% nie potrafiło 
wskazać odpowiedzi na to pytanie.

Czy wg Pani/Pana dobrze się stało, że firma ORLEN stała się właścicielem niemieckiego wy-
dawnictwa Polska Press – wydawcy lokalnych polskich dzienników, tygodników? [N=1000]?

30% - nie wiem / trudno powiedzieć 

19,8%  - zdecydowanie tak

9,2% - raczej nie

18,6% - zdecydowanie nie

22,4%  - raczej tak

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



Wyniki -
źródła informacji
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Głównym źródłem informacji o ważnych sprawach jest przede 
wszystkim internet (87,3%). W następnej kolejności wskazywano na: 
telewizję ogólnopolską (40,8%) oraz radio ogólnopolskie (24,4%). 
Prasę lokalną wskazało 21% ankietowanych.

Ankietowani

z internetu

z prasy lokalnej

z prasy ogólnopolskiej

z tv lokalnych

z tv ogólnopolskich

z radia lokalnego

z radia ogólnopolskiego

inne źródło

% odp.

87,3%

21%

22,6%

20,7%

40,8%

14,7%

24,4%

1,8%

Skąd czerpie Pan/i informacje o ważnych sprawach dla Pani/Pana? [N=1000]?
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Wyniki -
wiarygodność mediów
Za najbardziej wiarygodne media uznano: TVN (32,5%), Polsat 
(28,5%) oraz radio RMF FM (19,7%). Niemal co piąty respondent 
(19,7%) wskazał, że w Polsce żadne medium nie jest wiarygodne.
W opinii badanych najmniejszą rzetelnością charakteryzują się:
Gość Niedzielny (2,1%) oraz Sieci Prawdy (dawniej W sieci) (1,2%). 

Które z mediów uważa P. za najbardziej wiarygodne/rzetelne? (możliwość wyboru max 3 
odpowiedzi) [N=1000]?
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Wyniki -
wiarygodność mediów
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żadne medium w Polsce nie jest wiarygodne / zretelne
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Wyniki -
obiektywizm mediów
W następnej kolejności badani oceniali obiektywizm poszczegól-
nych mediów na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo niski,
a 5 bardzo wysoki poziom. Ponownie to TVN, Polsat oraz RMF FM 
cieszyły się wśród ankietowanych najwyższym poziomem obiektywi-
zmu. Natomiast najmniejszym charakteryzuje się: Radio Maryja,
TV Trwam oraz TVP.

Proszę ocenić poziom obiektywizmu w poniższych mediach (prasie, radiu, tv oraz Internecie; 
kolejność kafeterii rotowana) [N=803]?
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Wyniki -
obiektywizm mediów

Lokalne stacje radiowe 
Radio Maryja
Polskie Radio
Radio Zet
RMF FM
Interia.pl
wp.pl
Onet
Polsat
TV Trwan
TVN
TVP
Polityka
Gość Niedzielny
Sieci prawdy (dawniej W sieci)
Newsweek
Gazeta Polska
Rzeczpospolita
Fakt
Super Express
Gazeta Wyborcza
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Podsumowanie
Zdaniem większości badanych (50,1% ankietowanych) media 
w naszym kraju powinny należeć do polskiego właściciela, 
podobnie jak wydawana w Polsce prasa (uznało tak 57,8% 
badanych). 

Według 42,2% ankietowanych dobrze się stało, że PKN
ORLEN przejmuje niemieckie wydawnictwo Polska Press. 

Badani zdecydowanie najczęściej czerpią informacje o waż-
nych sprawach ze źródeł internetowych (zadeklarowało to 
87,3% respondentów). 

W ocenie badanych najbardziej wiarygodnymi i obiektywny-
mi mediami są: TVN, Polsat oraz radio RMF FM.
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Przejęcie grupy Polska Press jest bez wąt-

pienia jednym z najważniejszych wydarzeń 

na rynku medialnym w Polsce na przestrzeni 

ostatnich lat. Nic dziwnego, że wzbudziło 

tyle kontrowersji. Niemiecki koncern z pełną 

świadomością można dziś nazwać potenta-

tem jeśli chodzi o dystrybucję prasy lokalnej 

i informacyjne witryny online. W kontekście 

dyskusji o udziale kapitału zagranicznego na 

naszym rynku, trzeba wiedzieć, jak sytuacja 

w tym względzie wygląda sytuacja w innych 

krajach Europy. 

Chociażby we Francji największe grupy 

medialne – Grupa Bolloré i Grupa Lagardère 

Active – są w rękach francuskich. Niemiecki 

rynek prasy codziennej, a ta ma w tym kraju 

bardzo silną pozycję i stanowi około ¾ całej 

ukazującej się prasy codziennej, także jest 

opanowany w całości przez 10 wydawców 

niemieckich. Ze względów historycznych –

łatwości wchodzenia kapitałowego na rynki 

krajów postsocjalistycznych – zupełnie inaczej 

sytuacja wygląda w naszej części Europy. 

Według danych Europejskiej Federacji Dzienni-

karzy obcy kapitał, w 3/4 niemiecki, opanował 

85% rynku mediów w Europie Środkowej,

w tym ponad 50% rynku prasowego. 

Nic dziwnego, że poziom akceptacji dla 

przejmowania mediów przez polskie firmy 

jest wysoki. Nawet jeśli kupno grupy Polska 

Press przez ORLEN będzie krytykowane 

przez przedstawicieli opozycji i opiniotwórcze 

środowiska przyszłej konkurencji medialnej, to 

jestem przekonany, że nie koresponduje to

z nastrojami społecznymi. Wyniki badań wy-

dają się to potwierdzać. 

Artur Kotliński,  
CEO Instytut Badawczy IPC

Komentarze
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Komentarze
PKN Orlen, o ile chce wejść do prawdziwie 

globalnej gry, musi stać się w większym 

stopniu spółką technologiczną niż rafinerią. 

Na szczycie listy Fortune 500 są firmy, których 

zasobem jest logistyka, infrastruktura techno-

logiczna i dane o użytkownikach. Jeśli koncern 

chce brać udział w tym wyścigu, to musi 

zwiększyć kompetencje w tych obszarach. 

Rozbudowa sieci typu convenience była 

pierwszym krokiem. Drugim jest przejęcie 

potentata rynku medialnego. Polska Press to 

dziś sieć serwisów, które gwarantują dotarcie 

aż do 17 mln ludzi. To kluczowe w kontekście 

wskazań respondentów, którzy w zdecydo-

wanej większości (87,3%) czerpią wiedzę na 

ważne tematy właśnie z internetu. 

Serwisy grupy dzięki agresywnej polityce SEO 

mają łatwość generowania ruchu. W zesta-

wieniu z zaimplementowanymi narzędziami 

trackingu daje to możliwość pozyskiwania 

danych w dużej skali. W biznesowym ujęciu 

to kopalnia insightów i profili konsumenckich, 

które – o ile będą dobrze zarządzane – mogą 

w krótkiej perspektywie pomóc Orlenowi stać 

się gigantem na dowolnym, konsumenckim 

polu. 

Gospodarka rynkowa jest dziś bardzo agre-

sywna i zderzanie danych konsumenckich 

daje największą wartość, co pokazują chociaż-

by przykłady Walmartu czy Amazona – firm 

zakorzenionych w działalności e-commerce, 

infrastrukturze IT, ale też posiadających mar-

kety Walgreens i Washington Post. W dzisiej-

szym świecie tylko synergia daje możliwość 

konkurowania z największymi. PKN ORLEN 

zdaje się to doskonale rozumieć. 

Szymon Sikorski,  
CEO Publicon
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Zjawisko tak zwanej plemienności mediów 

jest powszechnie znane nie tylko w Polsce. 

Środowiska medialne coraz częściej decy-

dują się w sposób jasny i stanowczy stawać 

po jednej ze stron sporów politycznych, 

kulturalnych i ideologicznych. To, co działo 

się niedawno przy okazji kolejnej edycji 

konkursu Grand Press, uwypukliło ten pro-

blem. Organizatorzy pod presją środowisk 

opiniotwórczych, zdecydowali się w dość 

absurdalny sposób wycofać z konkursu ka-

tegorię, w której nominację otrzymała Beata 

Lubecka. Dziennikarkę posądzono o rzekome 

nieodpowiednie podejście wobec osoby 

reprezentującej środowisko LGBT. Antagoniści 

odpowiedzieli kompletną delegitymizacją

 nagrody, której zdobycie było przez wiele 

lat punktem odniesienia dla prawdziwego 

kunsztu dziennikarskiego, i którą zdobyło 

przecież wielu wspaniałych dziennikarzy. Na 

końcu wszyscy i tak mieli rację. O ile budowa-

nie mediów tożsamościowych jest dziś opła-

calne z wielu względów, to finalnie niestety 

odbija się to na zmniejszającym się poziomie 

zaufania i wiarygodności mediów. Coraz mniej 

jest takich redakcji, telewizji i rozgłośni radio-

wych, którym statystyczny Polak, szukający 

obiektywnej informacji, może zaufać. 

Michał Tkaczyszyn,  
PR Manager Publicon

Komentarze


