Raport z monitoringu „Wiadomości” TVP,
„Wydarzeń” Polsatu, „Faktów” TVN oraz serwisów
Polskiego Radia w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu
27 września -11 października 2019 r.

Nota informacyjna na temat zakresu, metody i celu monitoringu znajduje się na końcu raportu.
I.

Dane statystyczne

Przez 15 dni monitoringu 119 ze 162 tematów „Wiadomości”, czyli 73% miało związek z komitetami
wyborczymi; zajęły one 83% czasu „Wiadomości”. W „Faktach” tematów takich było 52% (71 ze 136),
a zajęły one 59 % ich czasu. „Wydarzenia” poświęciły wyborom mniej uwagi. Na 164 tematy 45 było
związanych z wyborami (27 %), które zajęły 30% czasu wszystkich monitorowanych wydań.
Udział czasowy tematów związanych z wyborami w dziennikach
TV 27 września - 11 października 2019
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Analiza wydźwięku materiałów związanych z komitetami wyborczymi przedstawiona jest na 3
następnych wykresach.
W „Wiadomościach”, najbardziej zajmujących się wyborami, ponad połowa (66) tematów związanych
z wyborami w przeważającej mierze dotyczyła PiS i niemal wszystkie przedstawiały ten komitet w
pozytywnym świetle (PiS+). Jeden był neutralny. 43 tematy dotyczyły przede wszystkim PO i
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Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
w "Wiadomościach" 27 września - 11 października 2019
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wszystkie miały wydźwięk dla tej partii negatywny (PO-). Pozostałych 9 dotyczyło innych partii: 4 Lewicy, 3 - Konfederacji i 2 - PSL-u, wszystkie ujemne.

Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
w "Faktach" 27 września - 11 października 2019
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Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
w "Wydarzeniach", 27 września - 11 października 2019
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W „Faktach”, mniej zainteresowanych wyborami niż „Wiadomości”, 46 tematów związanych z
komitetami wyborczymi (na 54 tematy ogółem), dotyczyło przede wszystkim PiS. Z tego 40 było o
wydźwięku ujemnym, a 6 – o dodatnim. Tylko 3 tematy wyborcze „Faktów” dotyczyły przede
wszystkim PO, w tym dwa były dodatnie, a jeden neutralny. Lewica miała 4 pozytywne tematy, a
Konfederacja 1, też pozytywny.
W „Wydarzeniach”, które miały najmniej tematów zwiazanych z wyborami w czasie obserwacji, na 27
aż 17 dotyczyło przede wszystkim PiS. Z tego 13 miało wydźwięk pozytywny, 3 - negatywny i 1 neutralny. 7 dotyczyło PO, z czego 6 miało wydźwięk negatywny, a jeden - pozytywny. Lewica miała
jeden temat pozytywny, PSL- jeden neutralny, a Konfederacja też jeden, pozytywny.
Często TVN odbierany jest jako zdecydowanie krytyczny wobec władz, a Polsat – jako bardziej
zrównoważony. Nasz monitoring potwierdza tę opinię wobec „Faktów”, a wobec „Wydarzeń”
wskazuje na łagodniejsze traktowanie w nich PiS niż PO, a nawet na sprzyjanie tej partii.
Badanie wydźwięku materiałów jest ocenne: robią to dwie niezależne osoby, sprawdza trzecia, ale
trzeba brać pod uwagę, że ocena dotyczy partii przeważającej w danym materiale, a z reguły zawiera
on informacje i oceny dotyczące kilku partii i komitetów wyborczych.
Na tym tle statystyki „Wiadomości” TVP, nadawcy formalnie publicznego, a nie państwowego
wyglądają niezwykle: charakteryzuje je całkowity niemal brak krytycyzmu wobec PiS i całkowita
negacja opozycji (ani jeden z materiałów o niej nie był pozytywny, ani nawet neutralny). Żadna ze
stacji komercyjnych nie jest aż tak jednostronna.
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Politycy "Goście Wiadomości"
27 września - 11 października 2019
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Przez ostatnich kilka minut „Wiadomości” prowadzący je dziennikarz rozmawia z gościem. Przez 15
dni przed wyborami zaproszono do studia 21 gości: 14 z PiS, 4 z Koalicji Obywatelskiej, po jednym z
PSL i Lewicy. Z Konfederacji nikogo. Jedynym gościem nie-politykiem był Andrzej Kołodziej z
„Solidarności Walczącej”, zaproszony 30 września, po śmierci marszałka seniora Kornela
Morawieckiego.
Goście z partii opozycyjnych występowali zawsze z politykami PiS; goście z PiS 7 razy wystąpili
samodzielnie. Przed wyborami w czwartek „Gościem Wiadomości” był premier Mateusz Morawiecki,
a w piątek, w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą, Jarosław Kaczyński. Tego dnia „Wiadomości” trwały
45minut zamiast - jak zwykle - około 30.

Politycy "Goście Wydarzeń" Polsatu
27 września - 11 października 2019
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Rozmowę z zaproszonym politykiem na koniec programu prowadzą także „Wydarzenia” Polsatu. W
ostatnim tygodniu przed wyborami gośćmi co wieczór byli przywódcy 5 ogólnopolskich komitetów
wyborczych: Jarosław Kaczyński z PiS, Grzegorz Schetyna z KO, Paweł Kukiz z PSL (Władysław KosiniakKamysz był 30 września), Adrian Zandberg z Lewicy i Robert Winnicki z Konfederacji (zamiast chorego
Janusza Korwina-Mikke). Przez 15 dni „Wydarzenia” miały 15 gości, w tym Leszka Balcerowicza.
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Z polityków w „Wiadomościach” najdłużej i najczęściej pokazywany był prezes PiS, Jarosław Kaczyński.
Jego udział w liczbie „setek” wyniósł 7%, a w czasie wypowiedzi – 9,6%.
Proporcje liczby „setek” do czasu ich trwania dla kolejnych polityków na liście były bardziej zbliżone:
Andrzej Duda – 1,2% i 1,6%, Władysław Kosiniak-Kamysz – 1,6% i 1,2%, Małgorzata Kidawa-Błońska1,4% i 0,8%, co oznacza, że „setki” prezesa PiS były dłuższe, a „setki” polityków opozycji – krótsze. W
ostatnim dniu kampanii wyborczej rozmowa Danuty Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim trwała prawie
12 minut, z czego szef PiS mówił przez ponad 10 minut.
Zwraca uwagę wysoka pozycja polityka PO, Sławomira Neumanna, w rankingu setek „Wiadomości”.
Wynika to z afery podsłuchowej intensywnie wykorzystywanej przez „Wiadomości” w ostatnich dniach
kampanii wyborczej. Nagrany głos Neumanna był uzupełniany planszami z tekstem, co zostało
policzone jako „setki”, zgodnie z metodologią monitoringu.
W pierwszej dziesiątce polityków najczęściej występujących w setkach „Wiadomościach” jest 6
polityków PiS, w tym prezydent i premier, oraz czworo z opozycji. Tym czwartym jest Władysław
Kosiniak-Kamysz z PSL, często krytykowany oraz trójka z PO: Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa
Błońska i wspomniany Sławomir Neumann.
Wypowiedzi polityków w „Wydarzeniach” i „Faktach” były liczone, ale nie mierzone (czas
wypowiedzi). Ich porównanie z „wiadomościami” jest więc ograniczone.
W pierwszej dziesiątce „Wydarzeń” te trójkę rozdziela tylko premier Mateusz Morawiecki. Poza
Jarosławem Kaczyńskim na czele, są w niej jeszcze prezydent, Joachim Brudziński i Jan Maria
Jackowski z PiS oraz Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
Pierwsza dziesiątka „Faktów” bardzo się różni od „Wiadomości” i” Wydarzeń”: chociaż na czele jest w
niej także Jarosław Kaczyński, to dalej znacznie więcej jest polityków opozycji, ale nie ma wśród nich
Sławomira Neumanna. Są za to Aleksander Kwaśniewski, Robert Biedroń, Adrian Zandberg, a nawet
Robert Winnicki z Konfederacji. Z PiS jest tylko premier Mateusz Morawiecki i minister Zbigniew
Ziobro. Z PO - Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska, a z PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, i
to na drugim miejscu po Jarosławie Kaczyńskim.
Prezydent, czwarty w kolejności w „Wiadomościach”, u nadawców komercyjnych jest znacznie dalej –
na 8 pozycji w „Wydarzeniach” i na 12 w „Faktach”.
Ciekawe jest zestawienie liczby wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w „Faktach” i w „Wydarzeniach”:
„Wydarzenia” w 5 dniach, kiedy nie było tam ani jednej „setki” Jarosława Kaczyńskiego, miały po
jednym temacie wyborczym plus zapowiedź debat w studio i relację z pogrzebu Kornela
Morawieckiego. W „Faktach” J. Kaczyński nie zabierał głosu przez 2 z 15 dni obserwacji. W
„Wiadomościach” dzień bez wypowiedzi J. Kaczyńskiego był tylko jeden – 4 października, gdy TVP
ujawniła podsłuchy Sławomira Neumanna z Tczewa.
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Udział "setek" polityków we wszystkich wypowiedziach
w "Wiadomościach" 27 września - 11 października 2019
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"Setki" Jarosława Kaczyńskiego w "Wiadomościach"
27 września -11 października 2019
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II.

Obserwacja wykazała, że „Wiadomości”:

1. Opuszczały ważne informacje dnia:
•

o burzy w Sejmie z powodu odwołania 3 wiceprezesów NIK i powołanie jednej nowej wiceprezes
z powodu wymuszonego aferą „hotelu na godziny” urlopu prezesa M. Banasia (27 września;
informacja była w „Wydarzeniach” i w „Faktach”).

•

o demonstracji młodych w obronie klimatu (27 września, była w „Faktach”).

•

o wystąpieniu D. Tuska w ONZ (28 września, była w „Faktach”).

•

o orderze Orła Białego dla K. Morawieckiego (28 września, była w „Wydarzeniach”).

•

o zamykanych oddziałach szpitali w Zakopanem, Wodzisławiu Śląskim (1 października, była w
„Faktach”)

•

o materiale wybuchowym szykowanym na Marsz Równości w Lublinie (2 października, była w
„Wydarzeniach”).

•

o wizycie rodziny Tusków u papieża (5 października, była w „Wydarzeniach” i w „Faktach”).

•

o strzałach pod synagogą w Halle (9 października, była w „Wydarzeniach” i w „Faktach”).

•

o tureckim ataku na Kurdów (10 października, była w „Wydarzeniach” i w „Faktach”).

2. Umniejszały wagę ważnych informacji: literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk został podany jako
„Wielki sukces polskiej pisarki”: „To był naprawdę dobry tydzień dla Polski: zaczęło się od zniesienia
wiz do Stanów Zjednoczonych, potem wybór Polaka na unijnego komisarza, a dziś Nobel literacki
dla Polki”. Zbitka sukcesów tak, by wyglądały na sukces PiS.
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3. Kreowały informacje dnia:
•

„Rząd znalazł bilion złotych na inwestycje” (30 września). To było podsumowanie wartości
inwestycji za cztery lata, a nie nowe środki, jak sugerował tytuł.

•

korespondencja z Rzymu o pierwszych dniach senator PiS Anny Anders jako ambasadorki we
Włoszech (28 września). Żaden polski ambasador nie dostąpił takiego zaszczytu.

•

informacja o ataku nożownika imigranta (który nim nie był) w Paryżu (4 października); o ataku
tego samego dnia pijanego z siekierą w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy informacji nie było.

•

„Grzybobranie w polskich lasach” z informacją pochodzącą z kampanii wyborczej Andrzeja Dudy z
2015 r. że PO chciało sprywatyzować lasy (29 września).

4.

Użyły tragedii dziecka do rządowej propagandy. O tym, że wojskowy samolot Gulfstream
przewozi chore dziecko na operację do USA „Wiadomości informowały 7 razy:
•

„Wojsko pomoże ciężko choremu dziecku” z udziałem szefa MON i kandydata PiS do Sejmu,
Mariusza Błaszczaka (27 września).

•

„Wojsko na ratunek choremu Filipkowi” (28 września).

•

„Armia aniołów małego Filipa” o zbiórce pieniędzy i przewozie go rządowym Gulfstreamem
na leczenie do USA (29 września)

•

„Wojsko zawiozło Filipka na operację” w poprzednim materiale „Wiadomości” („Budka
wykorzystał krzywdę dziecka”) oburzenie na wykorzystywanie nieszczęścia dziecka w
kampanii wyborczej przez opozycję - chodziło o wzrost cen nie refundowanych leków (3
października).

•

„Wojsko pomogło ciężko choremu dziecku” (4 października)

•

„Filipek przygotowuje się do operacji” relacja z Bostonu. Rodzice dziecka zmęczeni
obecnością kamer; matka się nie wypowiada, ojciec jest powściągliwy. W Warszawie minister
M. Błaszczak nagradza załogę samolotu (7 października).
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•

„Mały Filipek walczy o zdrowie” kolejna relacja z Bostonu w ostatni dzień przez ciszą
wyborczą (11 października).

Było to także medialne przykrycie „afery samolotowej” posła Marka Kuchcińskiego, który przed
wyborami, 9 sierpnia zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu na skutek zarzutów o
nadużywanie tego samolotu do lotów do domu w Bieszczadach. Jako jedynka listy PiS w Krośnie
M. Kuchciński uzyskał 61 tys. głosów, prawie dwa razy tyle co w 2015 r. Mariusz Błaszczak, lider
listy PiS w okręgu podwarszawskim, uzyskał 130 tys. głosów.

5. Podały „fake-news”: „Rosną tanie mieszkania dla polskich rodzin”; Grzegorz Muszyński, PFR
Nieruchomości: 50 tys. mieszkań „w budowie i projektowaniu” do końca 2019 r. 11 sierpnia
„Wiadomości” informowały, że do końca roku miało być ich 100 tysięcy. Naprawdę oddanych jest
w ramach tego programu 1,5 tysiąca mieszkań, a 1000 jest w budowie.

6. Podważały wyroki sądowe: wyrok nakazujący przeprosiny Konfederacji nazwały „kuriozalnym”,
zlustrowały sędziego. Wyrok był nieczytelny, odczytany przez lektora. „Przepraszamy za
pominięcie wyników sondażowych Konfederacji”. Dyrektor „Wiadomości” Danuta Holecka
twierdziła, że „Fakty” zrobiły podobnie, a proces wygrały, a dziennikarka „Wiadomości” miała
wątpliwości czy wyniku Konfederacji nie zaokrąglono w górę (minimum 5% dla wejścia do Sejmu),
dlatego go nie poddała.
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7. Prowadziły kampanię wyborczą swojego zwierzchnika. Krzysztof Czabański, Przewodniczący Rady
Mediów Narodowych, która decyduje o obsadzie szefów mediów publicznych, był „Gościem
Wiadomości” 4 października i był w nich cytowany. Kandydat na posła z okręgu toruńskiego
(dwójka na liście PiS) bardzo często występował w Polskim Radio, którym kierował w latach 20062009. Krzysztof Czabański w wyborach uzyskał 5 tys. głosów, trzy razy mniej niż 4 lata temu, kiedy
był jedynką listy PiS w Toruniu, i nie zdobył mandatu.

8. Manipulowały obrazem i dźwiękiem na korzyść PiS
Prezes Jarosław Kaczyński pokazywany był w szerokich planach, z oklaskami na wejście i po
wystąpieniu. Oklasków dla przywódców opozycji nie było, a jeśli były pokazywane, to wyciszone.
Opozycja pokazywana była w bliskich, wąskich planach, źle oświetlona; wychwytywane były
pomyłki, niezręczna mimika i gesty.
O Małgorzacie Kidawie-Błońskiej że w wystąpieniach używa promptera (zaznaczony na zdjęciu.)
oraz że „W czasie przemówienia często traci wątek i nie może zebrać myśli” (6 października).
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9. Publikowały materiały stanowiące reklamę wyborczą PiS:
27 września. Głos ludu: „Jestem wdzięczna rządowi”
„Na leki” „Prawnuczek chory na białaczkę”
„Poprzednia władza znęcała się nad nami”.
27 września. Poprawa ochrony zdrowia,
nakłady za pięć lat dwa razy wyższe niż za
PO/PSL, ochrona senioralna.
29 września. PiS konsekwentnie
realizowało program, z którym szło do
wyborów.
6 października. PiS kocha wieś, a PSL wprost
przeciwnie plus afera Elewaru i niekorzystny
kontrakt gazowy wicepremiera Pawlaka.

2 października: „Który z komitetów
wyborczych w największym stopniu
gwarantuje ochronę praworządności w
Polsce” - sondaż IBRISU jak ulotka
wyborcza, z której uśmiechnęła się nawet
prowadząca „Wiadomości” Danuta
Holecka.

5 października: Prawie trzyminutowe
przypomnienie programu gospodarczego
PiS przeciwstawione obietnicom PO.
7 października. Wszyscy występujący w
materiale politycy PiS to kandydaci do Sejmu.
Darmowa kampania.
11 października. Negatywna ocena dyrektyw
unijnych. Wykorzystane dzieci śpiewające hymn
w kampanii wyborczej PiS.
28 września. Infografika studyjna przedstawiająca
druzgocącą przewagę PiS na partiami
opozycyjnymi.
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10. Publikowały jednostronne materiały oskarżające i poniżające opozycję:
27 września. Komentarz: "Kiedy te gówna przestaną
płynąć?" na obrazku z Małgorzatą Kidawą-Błońską.

28 września. Powtórzony materiał
zakończony wpadką sprzed lat o
ilustracji irlandzką rodziną spotu PO.
polskiej rodzinie.
29 września. Samorządy zarządzane przez PiS nie
mają problemów; nie powiedziano dlaczego
Warszawa nie ma pieniędzy na 500+.
29 września. Konkluzja materiału:
Konfederacja prorosyjska dogada się z
Platformą proniemiecką.
3 października. Podsłuch Ardanowskiego, ale
konkluzja: opozycja blokuje wygraną Polaka na
ważne dla polskiej wsi stanowisko.

30 września. Agitacja na rzecz PiS pokazująca, że
wyborcy opozycji są bardziej zdeterminowani więc
trzeba iść głosować.
30 września. Cztery „setki” Kosiniaka-Kamysza z
negatywnym komentarzem, jest nawet kandydat
do Senatu komitetu „Ślonzoki Razem”.

2 października: sugestia, że pakiet dla seniorów PO
zawiera możliwość eutanazji.

2 października: Racjonalna argumentacja posłanki
Izabeli Leszczyny przedstawiana jako program
wyborczy PO.
2 października: TVP brnie w pochwały dla
kandydata na komisarza rolnego UE i winę za
jego możliwą klęskę przypisuje opozycji.
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3 października. Od lipca 2019 r. nie było tak,
żeby nie było środków na 500+ - twierdzi
wojewoda mazowiecki wbrew tezie
„Wiadomości”

3 października. Powrót do materiału o
„Paragonie hańby” z wczoraj.
Ugruntowanie narracji „Dobry PiS - zła PO”.

4 października. Podsłuchany w Tczewie
szef Klubu Parlamentarnego PO .
4 października. Podsłuchany w Tczewie szef
Klubu Parlamentarnego PO – ciąg dalszy.

4 października. Podsłuchany w Tczewie szef
Klubu Parlamentarnego PO – trzeci materiał w
tym samym wydaniu „Wiadomości”.
5 października. „Świnia jest, że tu
przyjechał” (O Neumannie w
Tczewie). "Rzygam tym Tczewem...”
drugi raz w ciągu minuty ten cytat.

6 października. Relacja z konwencji PO - pretekst do
powtórzenia "taśm Neumanna". Każda wypowiedź jest
kontrowana i komentowana negatywnie.
7 października: Michał Adamczyk w rozmowie
z zakapturzonym człowiekiem o nie
zmienionym głosie.
7 października. Afery taśm Neumanna ciąg
dalszy. Trzy razy setki M. Kidawy -Błońskiej,
raz G. Schetyny plus negatywny komentarz.

8 października. Wałęsa na konwencji PO
źle o K. Morawieckim. „Człowiek z
gumy” - P. Semka o Wałęsie.
8 października. Nowe taśmy Neumanna.
O mianowaniu członków PO do spółek
samorządowych.
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9 października. Cytaty z Janusza KorwinaMikke, przypomnienie wizyt
„konfederatów” na okupowanym przez
Rosję Krymie.
10 października. Materiał oparty na fakenewsie, że PO chce po wyborach stworzyć
koalicję z Konfederacją.

11 października. 9 posłów opozycji, A. Rzepliński
i A. Rzońca. Podsumowuje prezes J. Kaczyński.

III.

Media komercyjne

Monitoring wykazał polityczną neutralizację „Wydarzeń” Polsatu przez sprowadzenie ich do roli
kroniki kryminalnej: „lekkich” informacji, głównie kryminalnych (tak zwanych „michałów”). Jest ich w
„Wydarzeniach” 51%, podczas gdy w także komercyjnych „Faktach” - o połowę mniej, bo 24%.
Przykładowe „lekkie” tematy „Wydarzeń”: „Brawurowa ucieczka”, ”Zbrodnia dla zabawy”, „Tajemnicze
samobójstwo”, „Wybuch gazu” (wszystkie z 6 października, w sumie 6 na 12 tematów). Lekkie tematy
„Faktów” to: „Korki na nowej Zakopiance”, „Plastik w powietrzu”, „Skazany po latach”, „Uwolnienie
łosia” (z różnych dni obserwacji).
W „Wiadomościach” tematów lekkich było w czasie obserwacji 34 na 161 ogółem, co daje 21%. Jeśli
jednak odliczyć autopromocję np. „Szansa na sukces jutro o 15”, zapowiedzi wydarzeń sportowych na
antenach TVP, lot Filipka i relacje z pogrzebów, to pozostaje jeden „michał” z 9 października „Bomba
ekologiczna w centrum Częstochowy”, choć i on jest polityczny, bo występuje w nim kandydat na
senatora PiS, a prezydent miasta jest z SLD.

Udział czasowy tematów lekkich
w dziennikach TV
27 września - 11 października 2019
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Wydarzenia

„Fakty,” jako jedyne z trzech dzienników TV, prowadziły dziennikarstwo śledcze (TVN wykryła aferę
szefa NIK Mariana Banasia) i rozliczały rządzących przed wyborami. Często jednak było to
dziennikarstwo „bez kropki nad i”. Brakowało w nim komentarza wyjaśniającego znaczenie
podawanych faktów.
Przykłady: W „Zielonym świetle” o Januszu Wojciechowskim autor nie skorzystał z okazji, żeby
wytłumaczyć, co tu się stało i jak działa zasada konsensu w PE (9 października).
Pokazany w „Faktach” materiał "Superwizjera" TVN o czystkach pracowników lotniska, zatrudnianiu
byłych agentów, powoływaniu się na wpływy prezesa Portów Lotniczych, a także zaginięciu tajnego
raportu opisującego tę sytuację, skonfiskowanego przez CBA, rodzi pytanie: czy istnieje w tej
instytucji układ byłych agentów? I co na to władza? (6 października)
Czołówka „Faktów” to „Lewica idzie do przodu”. Materiał celebruje, że udało się Lewicę zjednoczyć,
ale nie analizuje jak to się stało. Na pytanie: jak to się dzieje, że Lewica będzie miała dwucyfrowy
wynik twierdzi, że to dzięki obietnicy powrotu do Konstytucji, płacy minimalnej w budżetówce 3500
PLN i zlikwidowaniu umów śmieciowych. Naprawdę? (5 października)
Tylko „Fakty” dają relację z Marszu Równości we Wrocławiu i przypominają o braku nominacji od
ministra Glińskiego dla Dariusza Stoli w wygranym konkursie na dyrektora Muzeum Polin.
Przypomnieniem jest także materiał „Krakowscy przyjaciele Banasia”. Autor stawia pytanie o związek
Banasia z gangsterem Simonem. Czy to służby chroniły Banasia, żeby pomagał jako minister finansów,
a przedtem szef od podatków oraz szef NIK? I jaka jest rola Kamińskiego? Wyłania się ciekawy obraz,
którego dziennikarz nie odsłania, a tylko zadaje pytanie. (5 października)
Dzisiejsze wydanie „Faktów” było przykładem tego, co powinno cechować publicznego nadawcę.
Zapowiedź czegoś, co należy do "wyższej kultury" i jedna informacja negatywnie oceniająca komitet
wyborczy tylko z jednego powodu, bo pokazująca oklaskiwanego przez "swoich", ale
skompromitowanego kandydata PiS. (6 października)
Pojawia się pytanie: dlaczego w dziennikach TVN nie pokazywana jest Konfederacja, która balansuje
na progu wejścia do Sejmu i co Konfederacja obiecuje, aby mieć takie poparcie? (6 października)

IV.

Polskie Radio

W serwisach informacyjnych Polskiego Radia tak samo, jak w dzienniku telewizyjnym TVP, wśród
informacji wyborczych przeważają te na temat PiS, a w ich ramach – informacje o wydźwięku
pozytywnym, ale znajdują się także informacje neutralne, a nawet negatywne, czego nie ma w
„Wiadomościach”.
Więcej informacji związanych z komitetami wyborczymi w stosunku do pozostałych jest Programie I
niż w Programie III PR.
Z 87 „partyjnych” informacji w serwisach Jedynki o 7 i 8 rano, 53 pozytywne ma PiS, ale także 8
neutralnych i jedną negatywną. KO ma11 negatywnych i po dwie pozytywne i neutralne. Lewica - dwie
pozytywne i dwie neutralne, tak samo jak PSL, a Konfederacja - dwie neutralne.
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W serwisach Trójki o 7, 8 i 9 rano pozytywne informacje o PiS także dominują – jest ich 67, neutralnych
- 7 i negatywne 2. KO ma 2 pozytywne, 9 negatywnych i 4 neutralne; Lewica 2 pozytywne i jedną
neutralną, PSL – 2 pozytywne.
Udział tematów wyborczych w Jedynce i Trójce utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W Jedynce są to
dwa serwisy poranne, a w Trójce – trzy.
Ciekawe informacje przynosi zliczenie „setek” polityków w serwisach informacyjnych Jedynki i Trójki.
Liderem Jedynki okazuje się być nie Jarosław Kaczyński, jak w dziennikach telewizji, ale premier
Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ma taki sam czas „setek” (466 sekund) co
Jarosław Kaczyński. W pierwszej dziesiątce polityków mieści się prezydent Andrzej Duda, ale przed nim
jest Krzysztof Czabański, na 7 miejscu, i Janusz Wojciechowski - na 8.

Udział tematów wyborczych w serwisach PR1
27 września - 11 października 2019
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Udział tematów wyborczych w serwisach PR3
27 września - 11 października 2019
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Liczba pozostałych tematów

Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
w programie I PR, 27 września - 11 października 2019

PiS +
53
Pozostałe
55

PiS 0
8

Związane z komitetem
87

PO 11

Pozostałe
PiS +
PiS 0
PiS PO +
PO 0
PO Konfederacja +
Konfederacja 0
Konfederacja Lewica +
Lewica 0
Lewica PSL +
PSL 0
PSL Inni +
Inni 0
Inni -

Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
w programie III PR, 27 września - 11 października 2019
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Pozostałe
PiS +
PiS 0
PiS PO +
PO 0
PO Konfederacja +
Konfederacja 0
Konfederacja Lewica +
Lewica 0
Lewica PSL +
PSL 0
PSL Inni +
Inni 0
Inni -

W Trójce od względem czasu „setek” Jarosław Kaczyński jest na pierwszym miejscu, za nim premier i
prezydent, a jako czwarty - Krzysztof Czabański. Pierwszą dziesiątkę zamyka Sławomir Neumann jako
drugi, po Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, przedstawiciel opozycji.

Udział setek polityków we wszystkich wypowiedziach w serwisach PR1
27 września - 11 października 2019
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Odsetek czasu wszystkich wypowiedzi
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Udział setek politykówe we wszystkich wypowiedziach w serwisach PR3
27 września - 11 października 2019
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Grzegorz Schetyna
Władysław Kosiniak-Kamysz
Janina Ochojska
Zbigniew Ziobro
Robert Biedroń
Katarzyna Lubnauer
Jarosław Kalinowski
Jerzy Kwieciński
Małgorzata Motylow
Zbigniew Kuźmiuk
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Odsetek czasu wszystkich wypowiedzi
Podliczenie z jakich komitetów partyjnych pochodzili goście Polskiego Radia w Programie I zapraszani
o godz. 7:15, 7:40, 8:15 i 8:40 oraz o godz. 12, a w Programie III w „Salonie Politycznym Trójki” po
godzinie 8 rano, czyli w czasie najlepszej słuchalności, wykazuje ogromną przewagę polityków PiS.
Na 62 gości było ich 38 (61%), podczas gdy przedstawicieli opozycji było 8 (13%), w tym z Koalicji
Obywatelskiej i Lewicy po 3, a 2 z PSL. Z Konfederacji nie zaproszono nikogo. Wśród innych gości w
Jedynce o 8:40 byli politolodzy i socjologowie, ale także Małgorzata Wasserman z PiS. 11
października, w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą, porannym gościem Jedynki o 7:15 był Jarosław
Kaczyński. Rozmowa z nim zajęła także miejsce gościa z godz. 7:40.
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Politycy goście PR1 i PR3
27 września - 11 października 2019
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Monitorujący krytycznie ocenili pracę dziennikarzy prowadzących rozmowy z gośćmi Polskiego
Radia. Wielu z nich nie jest zresztą pracownikami PR, co narusza wieloletnią tradycję przeprowadzania
ważnych rozmów politycznych przez dziennikarzy zatrudnionych przez Polskie Radio.
Przykłady:
Stanowisko USA wobec tureckiego ataku na Syrię i Kurdów. Dlaczego Kurdowie nie pomogli USA
podczas lądowania w Normandii? Z tych samych powodów dlaczego Stany nie pomogły nam pod
Grunwaldem. Żenujące. A dziennikarz nawet tego nie punktuje. (10 października)
Jedynka, rozmowa z Mariuszem Kamińskim: Pierwsze pytanie o „nieprzypadkową" śmierć ministra
Szyszki. Nie ma ważniejszych pytań do koordynatora służb i szefa MSW? (9 października)
Serwisanci powołują się na TVP: „Według stacji cytowani politycy PO nie ukrywali, że kompetencje
przy obsadzaniu stanowisk nie mają żadnego znaczenia". To już nawet nagranych taśm dziennikarz
samodzielnie nie może ocenić? (9 października)
Gość mówi w innym miejscu: ponad 90 proc programu PiS zrealizowaliśmy. W tym miejscu żadnego
pytania kontaktowego dziennikarza ...(a mieszkania?) (8 października)
O 12 w PR1 odtworzyli całą konferencję PiS. Nawet „Dzień dobry” Kaczyńskiemu nie obcięli na
początku. Brzmi jakby się witał ze słuchaczami. Nie przypominam sobie takiej formy na antenie
Polskiego Radia. (7 października)
Salon Polityczny. Dziennikarz wobec Mariusza Błaszczaka schowany, jakby się go bał. Nie zależy mu
na uzyskaniu odpowiedzi od gościa, gdy pada wymijająca odpowiedź płynnie przechodzi do kolejnego
pytania. Gość jak mantrę powtarza słowo wiarygodność, jest agresywny, podnosi głos. (7
października).
Dziennikarz nie powinien pytać polityka, czy może mieć znaczenie w wyborach każdy głos, bo to jest
pytanie do analityka/socjologa. Tymczasem w rozmowach Jedynki dziennikarze wielokrotnie
powtarzają to pytanie. Odpowiedź polityka może być tylko jedna: oczywiście, każdy głos jest ważny.
Tu ma to jednak dodatkowe znaczenie - przedstawiciele PiS masowo mobilizują elektorat w mediach
publicznych, a dziennikarze w tym uczestniczą. (9 października).
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V.

Wnioski z monitoringu

Monitoring wskazał, że „Wiadomości” TVP nie spełniły wymogów art. 21.1 ustawy o radiofonii i
telewizji, nakazujących by programy telewizji publicznej charakteryzowały się „pluralizmem,
bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”.
To samo można powiedzieć o serwisach informacyjnych, doborze polityków-gości i stosunku
dziennikarzy do nich w Programach Pierwszym i Trzecim Polskiego Radia.
Obserwowane w trakcie monitoringu audycje mediów publicznych prowadziły agitację wyborczą na
rzecz PiS, co jest sprzeczne z Kodeksem Wyborczym i podważa równość wyborów do Sejmu i Senatu
przeprowadzonych 13 października 2019 r.

Warszawa, 17 października 2019.
------------------------------------------Nota informacyjna:
W okresie od 27 września do 6 października 2019 r. 15-osobowy zespół Towarzystwa Dziennikarskiego
prowadził monitoring głównych wydań programów informacyjnych telewizji publicznej, telewizji Polsat
i TVN oraz serwisów informacyjnych Programu Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia (PR). Celem
monitoringu było sprawdzenie, jak TVP i Polskie Radio wywiązują się z obowiązku przestrzegania w
swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności (art.21.1 Ustawy o
radiofonii i telewizji) oraz porównanie ich z dziennikami nadawców komercyjnych – „Faktami” TVN i
„Wydarzeniami” Telewizji Polsat.
Monitoring prowadzony był przy wsparciu Funduszu Obywatelskiego, zarządzanego przez Fundację
dla Polski, według metodologii wykorzystanej w poprzednich obserwacjach medialnych Towarzystwa
Dziennikarskiego: w maju 2019 r. (wybory do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z Fundacją
Batorego) i w październiku 2018 r. (wybory samorządowe, samodzielnie), rozwiniętej i uzupełnionej
dla potrzeb obecnej obserwacji.
W ramach monitoringu mierzony był czas, jaki „Wiadomości”, „Fakty”, „Wydarzenia” oraz serwisy PR
poświęcały kampanii wyborczej, poszczególnym komitetom wystawiającym kandydatów i
kandydatom oraz oceniany był wydźwięk poszczególnych materiałów - neutralny (zero), negatywny
(minus) bądź pozytywny (plus). Badane były także relacje zachodzące między czasem a sposobem
prezentowania kandydatów. Odnotowywane były przypadki agitacji wyborczej, manipulacji obrazem i
dźwiękiem, fałszywych informacji, opuszczeń istotnych tematów i wydarzeń.
W Polskim Radio monitorowane były serwisy Programu I o godz. 7 i 8, Programu III o godz. 7, 8 i 9
oraz rozmowy z gośćmi w „Salonie Politycznym Trójki” (8:15) i o godz. 7:15, 7:40, 8:15 i 8:40 w
Programie I Polskiego Radia, a także tamże serwis po godz. 12.

Szef projektu: Andrzej Krajewski
mail: krajewski.andrzej@gmail.com
Więcej informacji i raport końcowy są dostępne na:
www.towarzystwodziennikarskie.pl oraz Towarzystwo Dziennikarskie na Facebooku
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