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Wykaz najważniejszych skrótów
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Wstęp

Hiszpania to niezwykle fascynujący tygiel kultur i  języków, choć z perspek-
tywy państwa unitarnego nie do końca zdajemy sobie sprawę z tej różnorodności. 
Hasłem, które wskazuje jednak na pewien stopień odstępstw od stereotypowego 
postrzegania, jest stwierdzenie „España es diferente” (Hiszpania jest inna). 
Związany jest z  nim mit dwóch Hiszpanii, o  różnych obliczach: tradycyjnym 
i postępowym, autorytarnym i pluralistycznym, jednolitym i wielonarodowym.

Patrząc na doświadczenia historyczne Hiszpanii ostatniego półwiecza, trudno 
nie zgodzić się z  taką oceną. Czas władzy autorytarnej, który nastał po wojnie 
domowej w  latach 1936–1939, wskazywał na podporządkowanie społeczeństwa 
i mediów partykularnym interesom elit politycznych pod przewodnictwem gene-
rała Francisca Franco. Upadek reżimu po jego śmierci przyczynił się do zmiany 
tak głęboko sięgającej w różne sfery życia publicznego, że trudno sobie wyobrazić, 
jak wielką transformację Hiszpanie przeszli od tamtego czasu. Przyjęcie nowej 
konstytucji w  1978 roku przypieczętowało początek zmian demokratycznych, 
jakie później zaczęły dokonywać się w  instytucjach różnych szczebli ich działa-
nia. Jedną z najważniejszych reform, które wprowadził rząd Adolfo Suareza przy 
aprobacie króla Juana Carlosa, był podział terytorialny państwa na siedemnaście 
wspólnot autonomicznych. Należy podkreślić, że proces konstytuowania się 
poszczególnych wspólnot rozciągnięty był w  czasie (1977–1983), a  zakres kom-
petencji przyznawanych regionom w  autonomicznych statutach mógł różnić się 
między poszczególnymi jednostkami autonomicznymi. Także dążenia do uzy-
skania autonomii miały różne podłoże i charakter. W regionach o najsilniejszych 
tendencjach narodowych, jak w Kraju Basków, Katalonii czy Galicji, istniały od 
końca XIX wieku silne partie regionalne, reprezentujące własne koncepcje na 
temat współistnienia w ramach jednego państwa – od konwiwencji do separacji. 

Na tym między innymi tle rozwijał się pogląd o  istnieniu dwóch Hiszpa-
nii1. Jeden z  nich traktuje Hiszpanię jako wspólnotę kultur i  narodów, a  jego 

1 Por. J. Juderías: La leyenda negra de España. Madrid: Swan, 1986.
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odrodzenie na przełomie lat 70. i  80. XX wieku doprowadziło do autonomii 
regionów, które w  zamierzchłej historii tworzyły własne jednostki państwowe, 
różniły się formą władzy, językami i kulturą oraz w pewnym stopniu systemami 
wartości. Drugi pogląd, który dominował jeszcze przed upadkiem frankizmu, 
osadzał Hiszpanię w  kontekście chrześcijaństwa, eliminując zasadę pluralizmu 
w imię jedności państwa. Koncepcja ta współcześnie, patrząc na proces laicyzacji 
społeczeństwa i osłabienie stosunków państwo–Kościół nie tylko w Hiszpanii2, 
ma – jak się wydaje – w tej chwili marginalne znaczenie.

Współczesna Hiszpania przeszła w  ostatnich latach także kryzys natury 
politycznej, począwszy od zamachu w Madrycie w 2004 roku, kiedy to 11 marca 
zginęło 191 osób w  wybuchach porannych pociągów zmierzających do stolicy. 
Oskarżona została wówczas o zorganizowanie tych ataków baskijska organizacja 
terrorystyczna ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Kraj Basków i Wolność) z uwagi na 
wcześniejszą długoletnią działalność tego typu. Manipulacje przepływem infor-
macji w publicznych mediach na temat tych wydarzeń i starania partii rządzącej, 
aby ukryć wiadomość o udziale Al-Kaidy w masakrze w Madrycie przed zbliżają-
cymi się wyborami parlamentarnymi, spowodowały gwałtowny spadek zaufania 
opinii publicznej do nadawcy publicznego Televisión Española3. W konsekwencji 
również doprowadziło to do alternacji władzy na korzyść partii lewicowej PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español), która podjęła się reformy mediów publicz-
nych i próby odpolitycznienia modelu zarządzania RTVE. Był to również impuls 
dla pozostałych nadawców publicznych w regionach autonomicznych Hiszpanii, 
aby przyjrzeć się zarówno jakości, jak i formom zarządzania własnymi mediami. 

Innym ważnym momentem w działalności mediów publicznych w Hiszpanii 
był kryzys ekonomiczny i  recesja, która zaczęła się w  2008 roku. Kondycja fi-
nansowa mediów o zasięgu regionalnym wówczas mocno została nadszarpnięta. 
W  niektórych regionach zamykano lokalne i  regionalne redakcje prasowe, 
radiowe, a  nawet telewizyjne (jak w  Murcji – zawieszono kanał 7 Región de 
Murcia). Rządy regionalne musiały zweryfikować również podejście do kwestii 
wsparcia ekonomicznego dla mediów publicznych4, ale także uruchomić szereg 
dodatkowych subwencji dla mediów prywatnych, chcąc zachować pluralizm 
oferty5. Te wydarzenia znacząco wpłynęły na definiowanie roli i pozycji mediów 
publicznych w systemie medialnym Hiszpanii.

2 D. Guzek: Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary Poland. 
Berlin: Peter Lang, 2019.

3 Szerzej: Hiszpania. Media masowe i  wybory w  obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek-Os-
trowska, M. Kuś. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

4 K. Sarikakis: Public service-media in Europe: a  quiet paradigm shift?. In: Journalism at 
risk. Threats, challenges and perspectives. Ed. O. Andreotti. Strasbourg: Council of Europe Pu- 
blishing, 2015, s. 182–183.

5 D. FernÁndez-Quijada, T. Sellas, M. Bonet: Media Systems and Stateless Nations: Cata-
lan and Welsh Radio in Comparative Perspective. „Tripodos” 2013, no 33, s. 16.
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O  mediach hiszpańskich pisze się w  kontekście polaryzacji. Rzadko jednak 
pamięta się o specyfice regionów, które istnieją często w odmiennych kontekstach 
kulturowych i językowych. Kryterium tożsamości regionu prowadzi bowiem do 
zróżnicowania wspólnot autonomicznych w definiowaniu siebie względem pań-
stwa hiszpańskiego. Mówi się wręcz o  trzech typach wyrażanej tożsamości. Do 
pierwszej grupy zaliczyć można regiony, które historycznie związane były z Ka-
stylią: Aragonia, Estremadura, Kantabria, Kastylia-La Mancha, Kastylia i León, 
Madryt, Murcja i La Rioja. Drugą stanowią regiony, które dopiero od pewnego 
czasu wykazują poczucie własnej autonomii: Andaluzja, Asturia, Baleary, Wa-
lencja i  Wyspy Kanaryjskie. Do trzeciej należą regiony historyczne: Galicja, 
Katalonia, Kraj Basków i  Nawarra6. Najsłabsze przywiązanie do idei państwa 
hiszpańskiego charakteryzuje właśnie tę ostatnią grupę, choć i w drugiej grupie 
widać coraz częstsze tendencje do podkreślania własnej odrębności kulturowo-
-językowej.

Na tym tle mogą się więc zaznaczać istotne różnice pomiędzy mediami na 
poziomie regionalnym i  ogólnokrajowym. Postanowiłam wybrać jako egzem-
plifikację takich różnic sektor mediów audiowizualnych ze względu na fakt, że 
regiony są władne organizować i  zarządzać nadawcami radiowo-telewizyjnymi 
bez bezpośredniej ingerencji ze strony centrum. Wybór ten był podyktowany 
także różnicami, jakie od samego początku istnienia mediów publicznych w Hi-
szpanii zaznaczały się na tym tle, zwłaszcza w  konfrontacji pomiędzy nadawcą 
ogólnokrajowym RTVE a  autonomicznymi przedsiębiorstwami publicznymi. 
Celem pracy jest więc przede wszystkim pokazanie, jak współcześnie kształtuje 
się system nadawczości publicznej w Hiszpanii, jak definiuje się misję nadawców 
autonomicznych i  jaką rolę nadaje się mediom publicznym w poszczególnych re-
gionach. W wyniku reformy terytorialnej państwa po śmierci generała Francisca 
Franco w  1975 roku i  rozpoczęcia przemian demokratycznych rządy regionów 
autonomicznych zaczęły dążyć do zbudowania systemów mediów publicznych 
odrębnych od ogólnopaństwowego systemu nadawczości, aby zapewnić mieszkań-
com poszczególnych wspólnot partycypację w życiu publicznym oraz możliwość 
rozwijania własnej tożsamości kulturowej i językowej. Jednak dążenia te ze względu 
na różnorodne cele poszczególnych władz regionalnych mogły odbywać się w od-
mienny sposób, wpływając różnicująco na strategie działania regionalnych mediów 
publicznych. Sformułowałam wobec tego wiele pytań badawczych, zmierzających 
do zrealizowania głównego celu, tj. przedstawienia odmiennych strategii nadaw-
czych poszczególnych regionów autonomicznych w Hiszpanii, wynikających z ich 
zróżnicowanego charakteru, tożsamości mieszkańców, języków, jakimi władają, 
doświadczeń historycznych oraz interesów samych władz regionalnych oraz celów 

6 K. Wlaźlak: Unidad de Destino? Doświadczenia i  wyzwania hiszpańskiego państwa re-
gionalnego. W: ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w  Hiszpanii i  Ameryce Łacińskiej 
na przełomie XX i  XXI wieku. Red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak. Zielona Góra: 
Wydawnictwo Morpho, 2017, s. 35–36.
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szczegółowych, tj. weryfikacji cech charakteryzujących systemy mediów w regio-
nach autonomicznych w kontekście dotychczasowych typologii modeli systemów 
medialnych oraz określenia katalogu podstawowych wartości propagowanych 
przez media publiczne, mających zintegrować daną społeczność lub mających 
wywrzeć wpływ na tworzenie się wspólnotowej świadomości:
•	 Jakie podjęto zmiany prawne na poziomie centralnym umożliwiające konsty-

tuowanie się regionalnych nadawców publicznych?
•	 Jak ustawodawcy regionalni definiowali na przestrzeni lat misję publiczną 

mediów?
•	 Jaką rolę i  zadania powierzano poszczególnym mediom publicznym we 

wspólnotach autonomicznych?
•	 Jak wygląda współczesny krajobraz mediów w Hiszpanii?
•	 Jaką pozycję na rynku zajmują media regionalne, a w  szczególności autono-

miczni nadawcy publiczni?
•	Czy pojawiają się różnice pomiędzy regionami a  centrum w  odniesieniu do 

ustawodawstwa medialnego? W  jaki sposób poszczególne regiony różnią się 
na tym tle również między sobą?

•	Na ile kwestie tożsamości regionalnej, językowej i  kulturowej są punktem 
odniesienia w formułowaniu misji publicznej nadawców audiowizualnych?

•	Czy istnieją jakieś podobieństwa w sposobach zarządzania mediami publicz-
nymi oraz wzorce, do których nawiązują regionalne ustawy medialne?

Tytuł zawęża nieco tematykę, której dotyczy ta praca, mówiąc głównie o na-
dawcach publicznych w regionach autonomicznych Hiszpanii. Pamiętać jednak 
należy, że trudno analizować działalność nadawców audiowizualnych bez omó-
wienia szerszego kontekstu, jaki stanowi dla nich system medialny Hiszpanii 
oraz hiszpańskie ustawodawstwo, które tworzy wprawdzie ramy funkcjonowa-
nia mediów na szczeblu ogólnokrajowym, ale normuje również proces tworzenia 
publicznych stacji radiowych i  telewizyjnych na niższych szczeblach struktury 
państwa hiszpańskiego. Nie sposób omawiać mediów publicznych bez osadzenia 
ich w kontekście systemowym7.

Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich skupia się głównie 
na zagadnieniach teoretycznych związanych z rolą i funkcjami mediów publicz-
nych, a także samymi pojęciami systemu medialnego jako środowiska nadawców 
audiowizualnych oraz polityki medialnej, jako elementu oddziaływania władz 
na kształtowanie tego środowiska. W  części tej przybliżono również aspekt 
normatywny funkcjonowania mediów ogólnokrajowych, starając się uwypuklić 
te części prawodawstwa hiszpańskiego, które mogą mieć największy wpływ na 
formowanie systemów mediów na poziomie regionalnym. Scharakteryzowano 
również współczesny krajobraz mediów w  Hiszpanii, ukazując różnice w  za-

7 K. Jakubowicz: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 9.
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kresie występowania oraz sposobów korzystania (popularności) poszczególnych 
sektorów medialnych w regionach. 

Druga część ma charakter analizy właściwej i przedstawia stan prawny usta-
wodawstwa medialnego na dzień 1 grudnia 2019 roku. W tej części umieszczono 
najpierw analizę przepisów zawartych w  statutach autonomicznych regionów 
z uwagi na fakt, że pierwsze regulacje mają już charakter historyczny i pokazują 
pewną ewolucję porządku prawnego w celu zwiększenia transparentności zarzą-
dzania mediami oraz uniezależnienia ich od władz politycznych. Dodatkowo 
znalazły się tutaj omówienia przepisów statutów miast autonomicznych Ceuty 
i Melilli. W dalszej części nie ujęto mediów publicznych tych dwóch miast z po-
wodu nikłego zasięgu i  możliwości oddziaływania na publiczność, a  także ze 
względu na fakt, że źródła hiszpańskie nie prowadzą regularnych badań odbioru 
mediów publicznych w  tych miastach. Zarówno Ceuta, jak i Melilla otrzymały 
swój status najpóźniej (dopiero w połowie lat 90. XX wieku).

Następnie prześledziłam najważniejsze regulacje prawne w siedemnastu re-
gionach autonomicznych, które normują działalność mediów audiowizualnych, 
a  w  szczególności mediów publicznych. Ta część została podzielona na cztery 
rozdziały poświęcone odrębnym tendencjom, jakie można zaobserwować we 
współczesnych porządkach prawnych w stosunku do mediów autonomicznych. 
Wskazuje się więc występowanie pewnych wspólnych cech w normalizacji dzia-
łalności publicznego radia i telewizji i grupuje je według tychże podobieństw. Na 
podstawie analizy aktów prawnych można bowiem zaobserwować podejmowane 
decyzje w kierunku rozwoju profesjonalizmu nadawców publicznych i ich nieza-
leżności (lub uzależnienia) od władz autonomicznych. Ta perspektywa pokazuje, 
jak dalece media w  regionach mogą (lub chcą – na mocy decyzji regionalnych 
zgromadzeń ustawodawczych) odróżniać się od wzorców realizowanych na 
poziomie centrum lub w innych wspólnotach autonomicznych. Obserwacja po-
dejmowanych prób wprowadzania zmian prawnych w odniesieniu do nadawców 
publicznych w  regionach pozwoliła na wskazanie różnych kierunków strategii 
rozwoju tychże nadawców.

Korzystałam z  polskiej literatury przedmiotu, głównie w  odniesieniu do 
aspektów teoretycznych omawianych zagadnień, ale zasadniczą część stanowi 
literatura hiszpańska i  anglojęzyczna, ze względu na to, że znaczące publika-
cje autorów hiszpańskich ukazały się w  międzynarodowych wydawnictwach 
naukowych. Trzon analizy stanowią ustawy medialne siedemnastu regionów 
autonomicznych. W  Polsce nie ukazało się dotychczas opracowanie, które do-
tyczyłoby tak szczegółowej analizy mediów w regionach hiszpańskich w ujęciu 
porównawczym. Tematyka mediów regionalnych stanowiła raczej niewielką 
część opracowań na temat Hiszpanii i tylko na wybranych przykładach (zazwy-
czaj tych najbardziej podkreślających swoją tożsamość i odrębność kulturową).

Jedną z  pierwszych polskojęzycznych publikacji, które zostały poświęcone 
wątkom hiszpańskim, była monografia Bogusławy Dobek-Ostrowskiej pt.  Hi-
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szpania i  Polska: elity polityczne w  okresie przejścia do demokracji. Analiza 
porównawcza (1996). Jest to jednak praca przede wszystkim politologiczna, po-
dejmująca w  określonych płaszczyznach kwestie komunikowania politycznego. 
Historię mediów hiszpańskich, głównie początki pierwszych gazet i stacji radio-
wych, omówili R. Martín de la Guardia w tekście pt. Przedsiębiorstwa medialne 
i prasa masowa w Hiszpanii w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku w: Studiach 
z  teorii komunikowania masowego (1999) pod redakcją B. Dobek-Ostrowskiej 
oraz P. Pérez Lopez pt. Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975–1995 
w  książce Współczesne systemy komunikowania (1998) pod redakcją B. Dobek- 
-Ostrowskiej. Prekursorską publikacją w  odniesieniu do mediów na Półwyspie 
Iberyjskim jest książka Radosława Sajny pt. Media hiszpańskie. Od „Gazety Ma-
dryckiej” do latynoskiej teleSur (2006). Było to opracowanie dotyczące różnych 
aspektów działalności mediów w Hiszpanii, pokazujące także tło historycznych 
zmian. Media regionalne, a  w  szczególności publiczni nadawcy autonomiczni, 
nie były jednak głównym przedmiotem rozważań autora, a  jedynie pewnymi 
wątkami uzupełniającymi całościową analizę systemu medialnego Hiszpanii. 
W  kontekście historycznym media hiszpańskie ukazuje J. Gołębiowski w  arty-
kule Wpływ przemian ustrojowych na rozwój hiszpańskiej kultury po roku 1975, 
który ukazał się w  „Rocznikach Humanistycznych” (2013). Praca ma jedynie 
charakter przeglądowy, a media są epizodem w tymże tekście.

W  Polsce ukazują się pojedyncze artykuły lub rozdziały w  tomach zbioro-
wych, jak na przykład Joanny Jaroszyk pt. System medialny Hiszpanii w książce 
Wybrane zagraniczne systemy medialne (2012) pod redakcją Janusza W. Ada-
mowskiego czy Hiszpania, wspomnianego już Radosława Sajny w  Systemach 
medialnych państw Unii Europejskiej (2016) pod redakcją Aleksandry Maty-
kiewicz-Włodarskiej i Moniki Ślufińskiej lub System medialny Hiszpanii (2003) 
czy Telewizja w  Hiszpanii – tendencje ogólne i  wymagania rynku w  „Studiach 
Medioznawczych” (2005), także Decentralizacja mediów w  Polsce i  Hiszpanii 
a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0 (2019) w: Media a społeczeństwo. 
Współczesne problemy i  wyzwania, pod redakcją K. Konarskiej, P. Urbaniaka. 
O historycznych aspektach zmian pisze także tenże Radosław Sajna w artykule 
The Media Decentralization as a  Basis for Resistance against Hegemony: The 
Cases of Poland, Spain and Mexico w  czasopiśmie „Transformacje (Transfor-
mation)” (2017), również w rozdziale pt. Konflikt – media – tożsamość – wybór. 
Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych w: My i Oni. Rola, miej-
sce i znaczenie konfliktów w polityce (2012) pod redakcją A. Kasińskiej-Metryki, 
R. Miernika. Opracowaniem poświęconym tematyce mediów w  Hiszpanii jest 
również praca pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i  Michała Kusia 
pt. Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu (2007), poświęcona 
komunikowaniu w mediach po zamachach terrorystycznych w Madrycie w 2004 
roku. Pracą dotyczącą komunikowania politycznego i roli mediów w ujęciu histo-
rycznym jest monografia Karoliny Churskiej-Nowak i Michała Kusia pt. Rytuały 
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wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii (2011). 
Podobny wątek wspomniani autorzy rozwijają w  rozdziale pt. Media masowe 
a przebieg demokratyzacji w Hiszpanii po roku 1975 w pracy zbiorowej Kultura. 
Media. Etyka (2012) pod redakcją P. Pawlaka, W. Strzeleckiego i G.J. Morais da 
Costy. Tematyka mediów regionalnych została przez nich rozwinięta w artykule 
pt. Baskijskie ruchy separatystyczne a  media regionalne w  „Przeglądzie Za-
chodnim” (2011). Wcześniej o podobnych problemach pisał już Radosław Sajna 
w rozdziale Idee i miraże Euskal Herria – wojna prasowa w Kraju Basków (2007) 
w  książce Wojna w  mediach pod redakcją W. Piątkowskiej-Stepaniak i  B.  Nie-
renberga. Michał Kuś z  kolei jest autorem rozdziału poświęconego Systemowi 
medialnemu Hiszpanii w  pracy zbiorowej pod redakcją B. Dobek-Ostrowskiej 
Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i  ich dynamika roz-
wojowa (2007). W  tej samej książce ukazał się rozdział autorstwa K. Szeligi, 
dotyczący Dzienników regionalnych w hiszpańskiej Murcji (2007), odnoszący się 
do sektora prasy informacyjnej we wspólnocie autonomicznej Murcji. Dyskurs 
na łamach prasy hiszpańskiej na temat imigrantów jest z  kolei przedmiotem 
badań K. Golemo w  artykule Imigranci w  Hiszpanii w  dobie kryzysu. Reakcje 
hiszpańskiej opinii publicznej i  prasy w  okresie 2008–2011 w  „Sprawach Naro-
dowościowych” (2014). Pracą poświęconą kwestiom etyki w  dziennikarstwie 
między innymi hiszpańskim jest tekst D. Guzka pt. Media Ethics Challenges in 
EU Coverage in Poland, Romania and Spain w  “e-Communicating of Europe” 
(2016). Publikacją, która w  najszerszym stopniu odnosi się do niniejszej pracy, 
jest książka Michała Kusia na temat Telewizji publicznej w Hiszpanii z 2013 roku, 
skupiająca się jednak na nadawcy ogólnokrajowym RTVE. Także nadawcy na 
poziomie centralnym i  jego misji w aspekcie szerzenia kultury dotyczy artykuł 
Katarzyny Czajkowskiej Promocja i popularyzacja kultury jako jeden z głównych 
celów działalności RTVE zamieszczony w  „Studiach Medioznawczych” (2014). 
Hiszpańskie ustawodawstwo zostało z  kolei przedstawione w  jednym z  roz-
działów obszernej pracy Ewy Stasiak-Jazukiewicz i  Marty Jas-Koziarkiewicz 
pt. Polityka medialna w  Unii Europejskiej (2011). W  części zatytułowanej Hisz- 
pania Ewa Stasiak-Jazukiewicz omówiła podstawy prawne działalności mediów 
w  Hiszpanii na poziomie centralnym oraz cele, podmioty i  narzędzia polityki 
medialnej. Nie omawiano jednak kwestii związanych z  prawodawstwem 
regionalnym, a  wyłącznie ogólnokrajowym, wskazując ogólne uregulowania 
poszczególnych zagadnień. Ważnym źródłem była literatura hiszpańska, która 
w różnych aspektach i zakresie podejmowała wątki zawarte w tej pracy. Trzeba 
jednak podkreślić, że najczęściej pojawiały się studia przypadków i analizy dzia-
łalności publicznych mediów w jednym z regionów.

Niewielka liczba źródeł w  języku polskim zachęciła mnie więc do podjęcia 
problematyki mediów regionalnych w Hiszpanii. Temat ten ewoluował ze względu 
na zamiar włączenia jak największej liczby przypadków do analizy. Ostatecznie 
zdecydowałam się przeanalizować dokumenty prawne wszystkich regionów, 



Wstęp18

a nie wybranych przykładów, aby sprawdzić, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu 
zaznaczają się różnice pomiędzy centrum a  regionami w  Hiszpanii w  kwestii 
misji i zadań publicznych nadawców regionalnych. 

Założenia metodologiczne

Badania nad mediami publicznymi wpisują się w metody stosowane przede 
wszystkim w  badaniach systemowych. Trudno bowiem pominąć czynniki 
konstytuujące system mediów i  wpływające na niego różnicująco. Systemy 
medialne są strukturą makro, mieszczą się w  nich instytucje o  charakterze 
medialnym, działania tychże instytucji i  funkcje, które wynikają zarówno ze 
społecznych procesów (oczekiwań), jak i świadomych oddziaływań władz, czyli 
polityki medialnej państw8. System medialny jest specyficzną strukturą także 
ze względu na fakt wieloskładnikowości i  wielopłaszczyznowości. Systemy 
mediów są efektem tradycji kulturowej, reżimów politycznych, porządków 
prawnych i  społecznych przeobrażeń. Wpływają na nie zarówno czynniki 
wewnątrz systemu, jak i procesy odbywające się na zewnątrz (w przypadku me-
diów – globalizacja, konwergencja, transkulturowość). Ta dwoistość systemów 
medialnych powoduje często problem ze zdefiniowaniem przedmiotu badania, 
który jest zazwyczaj elementem skomplikowanego układu sił politycznych, 
ekonomicznych czy społecznych. Zaznaczyć należy, że również czynniki demo-
graficzne danego systemu medialnego (czyli odbiorcy/publiczność) także mogą 
mieć istotny wpływ na jego strukturę i  działalność mediów, które mogą albo 
być narzędziem inkluzji społecznej, albo społecznego wykluczenia. Trudno 
również pominąć kryteria geograficzne, które też mogą stać się czynnikiem 
wpływającym różnicująco zarówno na społeczeństwo, kulturę, jak i  media. 
Beata Klimkiewicz wymienia wiele czynników, które mają wpływ na zróżnico-
wanie systemów medialnych: wielkość populacji, gęstość zaludnienia, stopień 
urabanizacji, a także struktura: demograficzna, językowa, kulturowa, etniczna, 
religijna danego społeczeństwa, inkluzja społeczna lub wykluczenie, poziom 
decentralizacji państwa, system konsensualny lub większościowy władzy, in-
terwencjonizm państwowy, ideologiczna polaryzacja, tradycje systemów prawa, 
stopień koncentracji mediów, formy finansowania mediów i zatrudniania kadr 
zarządzających nimi oraz formy własności9.

8 B. Klimkiewicz: Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów. W: Meto-
dy badań medioznawczych i  ich zastosowanie. Red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, 
A. Hess. Kraków: Wydawnictwo ToC, 2018, s. 300.

9 B. Klimkiewicz: A  polyvalent media policy in the enlarged European Union. Kraków: 
Jagiellonian University Press, 2014, s. 32–33. 
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Analizowanie systemów medialnych nie jest możliwe bez poświęcenia uwagi 
normom prawnym, które konstruują ramy sytemu. Regulacje te są również swo-
istym dziedzictwem danego społeczeństwa (w przypadku systemów medialnych 
przyjmuje się perspektywę narodową), wskazującym najważniejsze wartości, 
które społeczeństwo uznaje za swoje. Standardy te, zawarte w  ustawodawstwie 
danego państwa, odzwierciedlają to, co dla społeczeństwa jest istotne, tj. czym 
powinny kierować się media i otoczenie polityczno-ekonomiczne10.

Analiza systemowa jest więc badaniem mediów na wielu różnych poziomach, 
a  zastosowanie jej w  odniesieniu do mediów publicznych w  Hiszpanii wydaje 
się zasadne, właśnie z  powodu wielopoziomowości. Pierwszy poziom analizy 
systemowej dotyczy rozpoznania „różnorodności zewnętrznej, wynikającej 
z  systemu mediów jako całości. Nie bada treści mediów, skupia się na całości 
systemu mediów, zatem ma charakter strukturalny”11. Różnorodność struk-
tury jest pochodną typów własności, profilu kulturowo-etnicznego i  orientacji 
światopoglądowej mediów wchodzących w jej skład. Ponadto na strukturę mają 
wpływ również treści i  usługi należące do oferty medialnej. Badania mediów 
publicznych wiążą się z badaniem pluralizmu wewnętrznego w danym systemie. 
Pluralizm „łączy się z normatywną ideą i misją mediów publicznych”12. 

Drugi poziom analizy systemowej ma charakter porównawczy. Dotyczy 
szukania różnic i  podobieństw pomiędzy mediami, ale też obszarami ich 
działania. Aspekt porównawczy stosowany jest najczęściej w  odniesieniu do 
różnych państw i  ich systemów mediów13. Konfrontacja może mieć charakter 
normatywny (odnoszący się do standardów wyznaczanych mediom) oraz 
empiryczny (dotyczący konkretnych praktyk medialnych). Trzeba zaznaczyć, 
że analizy porównawcze dotyczące szerszych systemów mediów rozwijają się 
dopiero od niedawna. Badacze mediów częściej skupiają się na paradygmacie 
wpływu mediów, czyli oddziaływaniu jednostkowych przekazów na indywi-
dualne postawy i  przekonania14. Natomiast badania porównawcze zmierzają 
do objaśnienia działań mediów w  skali makro, szukania pewnych wspólnych 
tendencji, syntezy przedstawionych faktów i  danych. Wydaje się więc, że tego 
rodzaju podejście może być przydatne również w  analizowaniu systemów 
mediów publicznych w  regionach autonomicznych Hiszpanii ze względu na 
podejście porównawcze. Każdy region ma odmienny system prawny, odmienne 
dziedzictwo kulturowo-językowe, co może przekładać się na zróżnicowanie 
strategii w kwestii planowania i tworzenia publicznej infrastruktury medialnej 
i oferty misyjnej.

10 Eadem: Analiza systemowa…, s. 307.
11 Ibidem, s. 305.
12 Ibidem.
13 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 

porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. 
14 Ibidem, s. 4.



Wstęp20

Trzeci wymiar odnosi się do aspektów normatywno-aksjologicznego i empi-
rycznego. Chodzi tutaj właśnie o kluczowe pytania natury normatywnej – jakie 
standardy są zawarte w normach prawnych i w jaki sposób poszczególne społe-
czeństwa realizują te idee zawarte w  unormowaniach prawnych w  odniesieniu 
do mediów15.

Jak zwraca uwagę Beata Klimkiewicz, „Autonomia i  niezależność mediów 
publicznych stanowi jeden z  podstawowych warunków uzasadniających ich 
specjalny status w środowisku medialnym”16. Badanie więc ich struktury i me-
chanizmów kontroli politycznej, a także procedur powoływania zarządów i dy-
rektorów czy źródeł finansowania może w pewnym stopniu wyjaśniać, na jakie 
wartości będzie kładziony nacisk podczas realizacji misji publicznej. Problem 
ten wydaje się o tyle istotny, że regiony w Hiszpanii otrzymały swój status auto-
nomii około czterdziestu lat temu. Wcześniej kultury i społeczności wchodzące 
w  skład państwa frankistowskiego traktowane były jak grupy mniejszościowe. 
Problem reprezentacji medialnych, które nakładają się na tożsamości grupowe, 
był przedmiotem rozważań Teuna van Dijka17. Przynależność do danej spo-
łeczności ma częściej charakter wyobrażony niż realny ze względu na to, że nie 
istnieje możliwość poznania wszystkich członków własnego narodu (grupy)18. 
„Mniejszości etniczne są […] często skazane na szukanie wyznacznika własnej 
tożsamości grupowej w  takich strategiach jak dostęp do mediów czy wpływ 
na kształtowanie własnego wizerunku”19. Dlatego też proces kształtowania się 
polityki medialnej na poziomie regionów autonomicznych może wydawać 
się interesującym problemem badawczym, który ukazuje, w  jak różny sposób 
definiowano misję mediów publicznych w odniesieniu do własnych tożsamości 
regionalnych.

Starałam się wyselekcjonować kilka kryteriów, według których przeprowa-
dzono niniejszą analizę. Przede wszystkim nakreśliłam kontekst historyczno- 
-prawny zmian, jakie zachodziły w ostatnich latach w Hiszpanii w odniesieniu 
do mediów publicznych. Zajęłam się przepisami gwarantującymi dostęp do 
mediów różnym grupom etnoregionalnym. Zwróciłam uwagę na: umocowanie 
w  statucie autonomicznym, istnienie odrębnych niż państwowe regulacji na 
poziomie autonomii, struktury mediów, główne zadania misyjne, procedury 
powoływania najważniejszych ciał zarządzających, gwarancje dla reprezentacji 
politycznych, obywatelskich lub niezależności mediów oraz powoływanie 

15 B. Klimkiewicz: Analiza systemowa…, s. 307.
16 Ibidem, s. 315.
17 T. van Dijk: Discourse and Cognition in Society. In: Communication Theory Today. Eds. 

D. Crowley, D. Mitchell. Stanford: Stanford University Press, 1994.
18 B. Anderson: Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. 

London: Verso, 1991, s. 6.
19 B. Klimkiewicz: Mniejszości narodowe i etniczne w sferze publicznej. Reprezentacje, prak-

tyki i regulacje medialne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 41.
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instytucji medialnych, kontrolujących rynek (niezależnych lub podlegających 
rządowi/parlamentowi regionalnemu). Zbiór tych kryteriów posłużył do pod-
stawowej analizy dokumentów prawnych. Na ich podstawie udało się wskazać 
cztery różne strategie podejmowane przez władze regionalne w  celu tworzenia 
mediów publicznych, zarządzania nimi i realizowania przez nadawców regional-
nych misji publicznej. 

Korzystałam z  dokumentów prawnych dostępnych w  oficjalnym dzienniku 
ustaw Królestwa Hiszpanii („Boletín Oficial del Estado”) oraz dzienników ustaw 
poszczególnych wspólnot autonomicznych. Źródłem danych statystycznych na 
temat odbioru mediów były przede wszystkim coroczne raporty Stowarzyszenia 
Badania Mediów (Asociación para la Investigación de Medios de Comunica-
ción), które obejmują wyniki dotyczące oglądalności, czytelnictwa, słuchalności 
mediów od 1987 roku. 

***

Pragnę w  tym miejscu podziękować wszystkim, którzy w  jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powstania tej książki. W  pierwszej kolejności słowa 
wdzięczności kierowane są do Pana Profesora Zbigniewa Oniszczuka i śp. Pana 
Profesora Mariana Gieruli, którzy z wielką życzliwością przyjęli mnie do grupy 
współpracowników i  umożliwili rozwój naukowy w  przyjaznych warunkach. 
Podziękowania należą się również Koleżankom i  Kolegom z  Uniwersytetu 
Śląskiego, którzy twórczo inspirowali mnie w  trakcie dyskusji nad konceptem 
tej pracy. W  szczególności dziękuję Pani Profesor Patrycji Szostok-Nowackiej 
i  Panu Profesorowi Damianowi Guzkowi, a  także Pani Doktor Katarzynie 
Brzozie-Kolorz za wsparcie na różnych etapach realizacji tego projektu. Dziękuję 
również mojej Rodzinie, która zawsze stanowiła dla mnie oparcie w mojej pracy.

Specjalne podziękowania kieruję do Pana Profesora Radosława Sajny, którego 
życzliwe uwagi recenzyjne wpłynęły na ostateczny kształt niniejszej publikacji.
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Rozdział 1

System medialny jako przedmiot badań medioznawczych

Struktura i elementy składowe systemu mediów

System medialny, ze względu na swoją złożoność, jest przedmiotem analizy 
medioznawców często w sposób selektywny. Konieczność podejścia całościowego 
do mediów masowych na danym obszarze jest wynikiem dynamicznego rozwoju 
powiązań mediów i innych sfer: polityki, gospodarki, kultury, społeczeństwa. Ze 
względu na wzrost znaczenia trendów globalnych1, również na rynkach medial-
nych, tym bardziej istotne jest podejście systemowe, które ujmuje zarówno jądro 
systemu medialnego, jak i jego otoczenie2.

W  polskim medioznawstwie za prekursora holistycznego ujęcia mediów 
funkcjonujących w  danym państwie uznawany jest Bartłomiej Golka, który 
wprowadził termin „systemy informacji masowej”, zaznaczając jednocześnie, że 
w  ramach tego pojęcia można wyróżnić perspektywę politologiczną i  perspek-
tywę prasoznawczą3. Ta pierwsza odnosi się do powiązań mediów z  systemem 
politycznym danego kraju. Struktura rynku medialnego, kultura dziennikarska 
oraz funkcje społeczne determinowane są przez przyjęte rozwiązania polityczno- 
-ustrojowe (autorytaryzm versus demokracja). W  perspektywie prasoznawczej 
media łączą się z  innymi instytucjami społecznymi, które mogą mieć realny 
wpływ na przepływ informacji. Dlatego też tak ważne jest w tym ujęciu rozpa-

1 Por. R. Sajna: Media w  Hispanoameryce w  perspektywie komunikowania globalnego. 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

2 B. Dobek-Ostrowska: Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia roz-
woju. W: Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i  ich dynamika rozwojowa. 
Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 15–
44; Z.  Oniszczuk: System medialny w  ujęciu teoretycznym. W: Mało znane systemy medialne. 
Red. Z. Oniszczuk, M. Gierula. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2007, s. 9–20.

3 Por. J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak-Jazukiewicz: Wybrane zagraniczne systemy in-
formacji masowej. Cz. 2. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 1997.
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trywanie działalności mediów masowych w kontekście ram prawnych, politycz-
nej kultury danego społeczeństwa oraz relacji z  elitami politycznymi, a  także 
w  kontekście form własności, profesjonalizmu dziennikarskiego i  aktywności 
organizacji branżowych, jak również postępu technologicznego, który oddziałuje 
na strukturę rynku medialnego. 

Z  kolei Bogusława Dobek-Ostrowska, która od lat prowadzi badania nad 
systemami medialnymi w Polsce i na świecie, rozgraniczyła pojęcia „system me-
dialny” i  „system komunikowania masowego”, uznając, że ten pierwszy należy 
pojmować wąsko, jedynie w odniesieniu do działalności podmiotów medialnych 
na rynku prasowym, radiowym, telewizyjnym, telekomunikacyjnym czy sze-
roko rozumianych nowych mediów4. Ważną więc kwestią jest relacja między 
systemem a otoczeniem, które jednocześnie stanowi przyczynę zmian w tymże 
systemie i  jest skutkiem jego oddziaływania. System medialny to struktura dy-
namiczna. Rynek pierwotny jest związany bezpośrednio z  odbiorcami mediów 
masowych (publiczność) oraz źródłami ich finansowania (reklamodawcy). 
Na rynku wtórnym operują inne podmioty, pośrednio wpływające na kształt 
i  działanie systemu medialnego: agencje informacyjne, producenci nowych 
technologii czy produktów medialnych oraz instytucje nadzorujące, zarówno 
o charakterze politycznym, jak i branżowym5. W podobnym kontekście system 
medialny rozpatruje Maciej Mrozowski, który wydzielił, z  jednej strony, in- 
stytucje nadawcze, bezpośrednio przekazujące treści oraz, z  drugiej strony, 
instytucje medialne, które nie zajmują się nadawaniem, ale wywierają wpływ 
na komunikowanie (instytucje regulujące, samoregulujące, dostawcze, wspoma-
gające i dystrybuujące)6. Mrozowski wyróżnił przy tym cztery poziomy systemu 
medialnego: ogólnokrajowy, regionalny, lokalny i  środowiskowy, stwierdzając, 
że rozwinięty system medialny danego państwa działa na tych wszystkich 
poziomach, umożliwiając obywatelom pełny udział w procesie komunikowania 
społecznego. Ta już właściwie klasyczna definicja jest w niniejszej książce o tyle 
istotna, że w  niektórych systemach mediów w  regionach autonomicznych, jak 
na przykład w  Katalonii, można zauważyć rozwój mediów w  każdym sektorze 
i  na wielu poziomach w  ramach samego terytorium katalońskiego. Region ten 
będzie więc wyróżniał się na tle innych także pod względem rozwoju sektora 
autonomicznych mediów publicznych.

W  podobny sposób jak M. Mrozowski i  B. Dobek-Ostrowska, pojęcie sy-
stemu medialnego ujmuje Zbigniew Oniszczuk, który wyróżnia dwa poziomy 
funkcjonowania rynku medialnego. System medialny sensu stricto to ogół insty-
tucji nadawczych, które legalnie działają na danym rynku medialnym, „w opar-
ciu o  regulacje prawne, zasady organizacyjne i  normy etyczne, określające ich 

4 B. Dobek-Ostrowska: Współczesne systemy medialne…, s. 15–44.
5 Ibidem.
6 M. Mrozowski: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawni- 

cza Aspra, 2001, s. 119–121.
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miejsce i rolę wewnątrz tego systemu”7. Drugi poziom rozumienia odnosi się do 
systemu medialnego sensu largo. Podobnie jak inni badacze, Zbigniew Onisz-
czuk zwraca uwagę na istnienie jądra systemu, czyli mediów masowych oraz 
otoczenia, czyli środowiska i  wszystkich instytucji okołomedialnych, powiąza-
nych zarówno z  mediami, jak i  wzajemnie ze sobą. Zaznacza jednak, że tego 
typu definicje odnoszą się zawsze do narodowego systemu medialnego, procesu 
komunikowania masowego ograniczonego do terytorium określonego państwa. 
Nawet jeśli współcześnie mówi się o  globalnym systemie medialnym, w  skład 
którego wchodzą transnarodowe podmioty, określające trendy na współczesnych 
rynkach mediów masowych, to warto zwrócić uwagę, że podejście to nie jest 
pozbawione krytyki, jak w  ujęciu Terry’ego Flewa, który dostrzega, że wciąż 
pozostają pewne pola działalności mediów w  sferze oddziaływania państwa 
narodowego8. Biorąc pod uwagę choćby zaangażowanie władz regionalnych 
w  regionach autonomicznych, ale i  interwencjonizm niektórych państw, obser-
wuje się działania, które mają ochraniać rynki narodowe, wbrew tendencjom 
globalnym, procesom uniwersalizacji i koncentracji.

Polemicznym podejściem wobec takich właśnie ujęć systemu medialnego 
w  kontekście globalnym jest koncepcja włączająca rozmiar danego rynku jako 
kryterium charakterystyki systemu medialnego. To ujęcie może być szczególnie 
pomocne w  analizie działań ze strony władz regionów autonomicznych w  Hi-
szpanii. Manuel Puppis, Leen d’Haenens, Thomas Steinmaurer oraz Matthias 
Künzler zwracali bowiem uwagę na sytuację małych państw, które borykają się 
z konkurencyjnymi rynkami sąsiadów9. Chodzi tu przede wszystkim o Austrię 
i  Szwajcarię, które na co dzień poddawane są wpływom wielkich koncernów 
niemieckich, a  w  przypadku Szwajcarii – także francuskich czy włoskich. 
Podobieństwa kulturowe i  językowe sprawiają, że granice państwowe na tych 
rynkach medialnych praktycznie nie istnieją, co powoduje, że z  kolei rodzimy 
przemysł medialny ma problem z utrzymaniem w swoich rękach podstawowych 
środków komunikowania masowego. Dlatego też działania interwencjonistyczne 
stają się wręcz koniecznością ze strony władz. Chodzi bowiem o to, by zapewnić 
realny pluralizm mediów i zagwarantować dostęp również do oferty narodowej 
(tj. pochodzącej z danej społeczności, zamieszkującej tenże kraj). W odniesieniu 
do rynków medialnych w Hiszpanii można więc również dostrzec pewne podo-
bieństwo tej sytuacji. Otóż, niektóre z  regionów podejmują działania na rzecz 
rewitalizacji własnej kultury, języka poprzez wsparcie dla mediów będących 
w  posiadaniu kapitału regionalnego właśnie ze względu na ciągłą konfrontację 

7 Z. Oniszczuk: System medialny w ujęciu…, s. 15–16.
8 T. Flew: Media globalne. Przeł. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2010, s. 94–103.
9 M. Puppis, L. D’Haenens, T. Steinmaurer, M. Künzler: The European and Global Di-

mension. Taking Small Media Systems Research to the Next Level. “The International Communi-
cation Gazette” 2009, no 71(1–2), s. 105–112. DOI 10.1177/1748048508097936.
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z  wielkimi koncernami hiszpańskimi. Przedsiębiorstwa te, posiadając udziały 
w mediach regionalnych czy ogólnokrajowych, mogą dążyć do unifikacji języko-
wej na korzyść języka kastylijskiego (czyli oficjalnego języka Hiszpanii) kosztem 
języków regionalnych, starając się sprzedać swój produkt dzięki oparciu się na 
podobnych schematach rynkowych. Władze niektórych regionów dążą jednak 
do wyróżnienia własnego regionu i  mieszkańców także poprzez aktywną po-
litykę medialną, co będzie można zaobserwować w dalszej części analiz przed-
stawionych w tej pracy. Działania władz wspólnot autonomicznych, ale i innych 
mniejszych państw mogą wręcz świadczyć przeciwko tezie o globalizacji syste-
mów medialnych, pokazując, że to właśnie wyodrębnianie rynku narodowego 
jest tutaj priorytetem.

Nieścisłości związane z terminologią wynikają przede wszystkim z faktu, że 
systemy medialne wciąż ewoluują i w perspektywie czasowej zakres tego pojęcia 
może ulegać zmianie. Próbę usystematyzowania różnych definicji pojawiających 
się w polskiej literaturze przedmiotu podjął Wiesław Sonczyk, wskazując na istotę 
problemu, czyli system rozumiany jako pewna całość, składająca się z  co naj-
mniej dwóch elementów, powiązanych z sobą w sposób funkcjonalny, i dająca się 
wyodrębnić z otoczenia10. Zaznaczyć należy, że system, mimo że stanowi pewną 
całość, sam w  sobie nie jest jednorodny, co z  kolei implikuje jego dynamiczny 
charakter. Części składowe systemu mogą na siebie wzajemnie wpływać i mogą 
również wpływać na cały system, wewnętrznie go zmieniając oraz zmieniając 
jego otoczenie. W  przypadku systemu niejednokrotnie występuje sprzężenie 
zwrotne, będące konsekwencją oddziaływania elementów jego struktury. Dobór 
części składowych systemu nie jest przypadkowy, a ich działania mają charakter 
wzajemnie uzupełniający. Usunięcie któregokolwiek z elementów systemu może 
powodować dysfunkcjonalność lub nawet rozpad samego systemu. W  tym 
kontekście więc warto zastanowić się, czym w  takim razie jest współczesny 
system medialny. Przyglądając się działaniu mediów, należy określić, w  jakim 
otoczeniu funkcjonują. Głównym punktem odniesienia są szersze systemy, 
w  których systemy medialne działają, tj. państwo i  społeczeństwo. System 
medialny wpływa na działanie zarówno jednego, jak i drugiego systemu, będąc 
jednocześnie autonomiczną całością, która także poddawana jest ich oddziały-
waniu. Wyjaśniając, czym jest system medialny, należy zaznaczyć, że składają 
się na niego środki masowego przekazu, które mogą być rozumiane w  sposób 
tradycyjny, tj. jako prasa, radio i telewizja, ale z uwzględnieniem współczesnych 
form przekazu i dostępu. Wspólną cechą tychże instytucji medialnych jest fakt, 
że odbiorcy mają możliwość powszechnego i systematycznego korzystania z ich 
oferty i decydują o ich popularności, a nierzadko o ich przetrwaniu na rynku11. 

10 W. Sonczyk: System medialny: zakres – struktura – definicja. „Studia Medioznawcze” 
2009, nr 3(38), s. 71.

11 Ibidem, s. 74.
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Można uznać, że są one pierwotne w  stosunku do innych instytucji o  charak-
terze uzupełniającym, jak agencje informacyjne, stowarzyszenia branżowe czy 
medialne organizacje kontrolne. Najbardziej skondensowana definicja ujmuje 
więc system medialny jako instytucje i organizacje, które funkcjonują w perio-
dycznym komunikowaniu o  charakterze masowym i  międzyludzkim. Zalicza 
się do nich środki komunikowania masowego (szeroko pojęte media) oraz takie 
podmioty, które uzupełniają rynek (współdziałając z mediami) lub go nadzorują 
i kontrolują12.

Wszystkie dotychczasowe definicje sytuują pojęcie systemu medialnego 
w  kategorii „narodowy”. Wynika to oczywiście z  faktu, że gdy po 1945 roku 
media masowe zaczęły się dynamicznie rozwijać, to państwa narodowe miały 
największy wpływ na instytucje nadawcze, były często ich właścicielami, jak 
również kształtowały działalność rynków medialnych poprzez regulacje prawne. 
Perspektywa narodowa stała się dominująca w  badaniach porównawczych nad 
systemami medialnymi. Podejmowano więc próbę odpowiedzi na takie oto 
pytania: Dlaczego media przybierają określoną formę w różnych systemach po-
litycznych? Jak media rozwijałyby się w odmiennych uwarunkowaniach? W jaki 
sposób media są połączone i wzajemnie na siebie wpływają? Jak przekształcają 
się systemy medialne? Pytania te wynikają z multidyscyplinarnych studiów nad 
mediami, włączających analizę historyczną, społeczną, kulturalną, polityczną 
czy ekonomiczną w  krąg zainteresowania badaczy. Warto jednak zauważyć 
tendencję do podkreślania znaczenia relacji pomiędzy mediami a polityką i pa-
trzenia na rynki medialne przez pryzmat oddziaływania formalnych instytucji 
i reguł. Polemiczny stosunek do tego typu podejścia prezentuje Jonathan Hardy, 
który uważa, że oprócz zestawu typowych cech każdego systemu narodowego, 
należy brać pod uwagę także dynamikę zmian transnarodowych i transkulturo-
wych kształtujących tenże system13. Odrzuca perspektywę historyczną i  nacisk 
na relacje mediów i polityki, rozszerzając dotychczasowy katalog kryteriów ana-
lizy systemu medialnego o  czynniki związane z  rozwojem internetu i  nowych 
mediów, różnych form komunikacji interpersonalnej i  masowej komunikacji 
zindywidualizowanej, którą wprowadził do literatury Manuel Castells14. Hardy 
zauważa, że zarówno paralelizm polityczny, jak i profesjonalizm dziennikarski, 
które były głównymi kategoriami analizy porównawczej Daniela C. Hallina 
i  Paola Manciniego, należy badać raczej w  odniesieniu do różnych form me-
diów obywatelskich, obywatelskiego dziennikarstwa czy hybrydyzacji mediów 
profesjonalnych i amatorskich. Ponadto, postuluje włączenie kryterium geokul-
turalnego, odnoszącego się do wzorców wymiany transkulturowej na rynkach 

12 Ibidem, s. 75.
13 J. Hardy: Comparing Media Systems. In: The Handbook of Comparative Communication 

Research. Eds. F. Esser, Th. Hanitzsch. New York: Routledge, 2012, s. 185.
14 M. Castells: Władza komunikacji. Tłum. J. Jedliński, P. Tomanek. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 75.



Część pierwsza: Media publiczne w systemach mediów30

medialnych (czynniki uwzględniające podobieństwo językowe, kulturowe, regio-
nalizm, religię itp.). Kolejnym wymiarem, który powinno się brać pod uwagę, 
jak postuluje Hardy, jest kategoria: media i społeczeństwo obywatelskie. Zawiera 
ona zarówno zjawisko paralelizmu politycznego, odnoszące się do zorganizo-
wanych grup społecznych i  politycznych, jak i  rozważania dotyczące aktorów 
społecznych i  ich komunikacji, a  także demokratyzacji mediów. Hardy uważa, 
że takie szerokie podejście umożliwi również badania nad mediami i  ruchami 
społecznymi, diasporową kulturą mediów, masową komunikacją zindywidu-
alizowaną czy mediami obywatelskimi15. Warto wspomnieć w  tym miejscu, 
że taką szeroką perspektywę ujęcia systemu medialnego proponowano już 
w przeszłości. Joseph Turow wprowadził do obiegu pojęcie systemu medialnego 
społeczeństwa, wywodząc swoje wnioski ze wzajemnych zależności przemysłów 
medialnych16.

Modele systemów medialnych
Od teorii prasy do modelu hybrydowego

Współcześnie najczęściej przywoływaną, a  jednocześnie najbardziej kryty-
kowaną typologią systemów medialnych jest ta zaproponowana przez Daniela 
C. Hallina i  Paola Manciniego, która właściwie została skonfrontowana z  do-
minującą przez długie lata koncepcją czterech teorii prasy Freda S. Sieberta, 
Theodore’a Petersona i Willbura Schramma. Ta ostatnia opierała się na założeniu, 
że rynek prasowy odzwierciedla pod względem struktury oraz jakości strukturę 
społeczną i polityczną, w której funkcjonuje. 

Aby zrozumieć, jak funkcjonują media w  danym społeczeństwie, należy 
się więc przyjrzeć mechanizmom kontroli społecznej, odnoszącej się do relacji 
jednostka – instytucje. Na tym założeniu (ujętym w  niniejszym opracowaniu 
w  sposób bardzo skrótowy) opierały się wyróżnione przez badaczy cztery mo-
dele prasy. Chronologicznie rzecz ujmując, prasa początkowo funkcjonowała 
w  warunkach autorytaryzmu, czyli była kontrolowana przez ogólnie pojętą 
władzę w imię zachowania ładu publicznego, a wszelkie opinie niezgodne z pa-
nującym społecznym porządkiem były ograniczane17. Z kolei podejście liberalne 
(lub libertariańskie) do prasy opierało się na wolności utożsamianej z  prawem 

15 J. Hardy: Comparing…, s. 201.
16 Por. J. Turow: Media Systems in Society: Understanding Industries, Society, and Power. New 

York: Longman, 1992.
17 F.S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm: Four Theories of the Press. Urbana–Chicago: 

University of Illinois Press, 1963, s. 9–38.
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do własności środków komunikowania. Jego ekstremalną odmianą była teoria 
odnosząca się przede wszystkim do wolności od jakiejkolwiek ingerencji władzy 
w działania i wpływu na opinie jednostek. Wolność słowa w myśl tej teorii sta-
nowiła jedno z podstawowych praw człowieka i obywatela18. 

Oczywiście współcześnie koncepcja ta nie oddaje złożoności stosunków 
społecznych, politycznych, a przede wszystkim gospodarczych, które rzutują na 
strukturę rynku. Pomija również niebezpieczeństwa związane z monopolizacją 
i koncentracją mediów w warunkach wolnego rynku. Marksistowsko-leninowska 
teoria prasy (lub komunistyczna) także odwoływała się do kwestii własności. 
Jej zwolennicy uznawali, że skoro w reżimie komunistycznym wszystkie środki 
produkcji są własnością społeczną, to również media należą do społeczeństwa. 
Głównym zadaniem prasy miało być organizowanie życia społecznego oraz pro-
pagowanie określonych idei monopartii19. Wzorzec dziennikarstwa w  systemie 
komunistycznym nie tylko dopuszczał, ale wręcz wymagał łączenia informacji 
z  opinią. Stronniczość ukierunkowana według doktryny marksistowsko-leni-
nowskiej pozwalała na pogłębiony opis rzeczywistości20. 

Ostatnia z  opisanych w  latach 50. XX wieku koncepcji prasy wyłoniła się 
z  podejścia liberalnego i  określana była mianem doktryny odpowiedzialności 
społecznej. Stanowiła ona odpowiedź na nadmierną komercjalizację prasy i sen-
sacjonalizm, który doprowadził do spadku zaufania do mediów. Źródeł tego 
modelu upatruje się w  raporcie komisji Hutchinsa (1947), która diagnozowała 
stan rynku amerykańskiego i postulowała zmiany w kierunku samokontroli me-
diów, wprowadzania ogólnych zasad rzetelnego informowania czy nadzoru rad 
etyki zawodowej21. Odpowiedzialność społeczną nie pojmowano w  kontekście 
interwencjonizmu państwowego w  rynek mediów, ale raczej jako profesjonali-
zację zawodu dziennikarskiego, poprzez system organizacji branżowych, które 
samodzielnie będą wyznaczać standardy. W sposób najpełniejszy model odpo-
wiedzialności społecznej był wdrażany w  państwach demokracji liberalnej po 
drugiej wojnie światowej. Z  analiz dotyczących regulacji mediów publicznych, 
jak i  samych wartości, które wybrzmiewają z  przyjętych ustaw w  regionach 
autonomicznych Hiszpanii, wynika, że koncepcja odpowiedzialności społecznej 
jest wciąż żywa i praktycznie realizowana w niektórych swoich wymiarach, na 
przykład rzetelnego i wiarygodnego informowania obywateli i  zapewnienia im 
różnorodnej oferty medialnej. 

Wspomniane wcześniej koncepcje odwoływały się do historycznych doświad-
czeń wielu społeczeństw, ale nie ujmowały systemów medialnych w perspektywie 
czasowej. Nie przystawały również do dynamicznie zmieniającej się rzeczywi-

18 Ibidem, s. 39–72.
19 Ibidem, s. 105–146.
20 T. Goban-Klas: Media i  komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2005, s. 167–168.
21 F.S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm: Four Theories…, s. 73–104.
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stości medialnej, uwarunkowanej technologicznym postępem, oczekiwaniami 
odbiorców i  globalizacją gospodarczą. Rozwój kolejnych sektorów rynku me- 
dialnego wymagał bardziej aktualnego spojrzenia w  szerszej perspektywie 
społecznej, nie tylko w kontekście panującego reżimu politycznego, ale także – 
czynników kulturowych, religijnych, rynkowych, które, podobnie jak polityka, 
wpływały na rozwój mediów w danym społeczeństwie. Daniel C. Hallin i Paolo 
Mancini podjęli się usystematyzowania modeli mediów, uwzględniając cztery 
kryteria, zgodnie z  którymi charakteryzowali sytuację prasy, radia i  telewizji 
w  danym kraju. Pod uwagę wzięli tylko państwa demokracji liberalnej, które 
uznają wolność słowa i  wolność opinii za przysługujące każdemu człowiekowi 
prawo. Analizując rozwój prasy masowej, stopień paralelizmu politycznego 
w  mediach, czyli zależności między mediami i  polityką, profesjonalizm dzien-
nikarski oraz stopień i  charakter interwencjonizmu państwowego w  rynek 
mediów, opisali trzy główne modele systemów medialnych. Jak zaznaczali sami 
autorzy, ich propozycja nie miała charakteru normatywnego, ponieważ syste-
mów medialnych nie można uznawać za statyczne i homogeniczne22. Model sam 
w  sobie nosi znamiona typu idealnego, co powoduje, że rzeczywistość może 
jedynie dopasowywać się do pewnych ogólnych ram. Na podstawie wcześniej 
wymienionych kryteriów oraz dodatkowo kryterium geograficznego, Hallin 
i Mancini zaproponowali podział systemów medialnych na północnoatlantycki 
(liberalny), północno-środkowoeuropejski (demokratycznego korporacjonizmu) 
oraz model śródziemnomorski (lub spolaryzowanego pluralizmu). Ze względu 
na tematykę niniejszej pracy, jak i polemikę, jaką wywołała ta typologia, nieco 
szerzej zostaną omówione poszczególne modele, przy czym odwołam się także 
do głosów krytycznych, które po publikacji Hallina i  Manciniego licznie się 
pojawiły i  stały się podstawą do dalszych, pogłębionych badań nad systemami 
medialnymi na świecie na różnych poziomach zasięgu mediów.

Model północnoatlantycki (liberalny)

Do modelu tego autorzy zakwalifikowali kraje anglosaskie, które wykazują 
podobieństwa językowe i  kulturowe: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, 
Kanadę i  Irlandię. Cechami charakterystycznymi tego modelu są dość wczesny 
rozwój prasy masowej (ze względu na niewielki stopień interwencjonizmu 
państwowego w  ten sektor) oraz stosunkowo niski stopień analfabetyzmu, 
pozwalający na docieranie do potencjalnych odbiorców oraz szybką komer-
cjalizację mediów. Dzięki wczesnej emancypacji prasy i  dodatkowym źródłom 

22 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 
porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 
s. 12–13.
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finansowania w  postaci ogłoszeń reklamowych, w  modelu tym obserwowano 
rozwijanie się „dyskursu ukierunkowanego na fakty”23, prowadzącego do 
wytworzenia się wzorca dziennikarstwa neutralnego, oddzielającego opinie od 
informacji, aktualnego i  skoncentrowanego na bieżących wydarzeniach. Uma- 
sowienie prasy spowodowało powstanie różnych jej typów, skierowanych także 
do mniej wymagających czytelników. Dlatego też w krajach liberalnych można 
zauważyć ogromną popularność prasy tabloidowej, sensacyjnej, służącej nie tyle 
informowaniu, ile rozrywce. Rynek prasowy jest jednak w tych krajach bardzo 
zróżnicowany, także pod względem orientacji politycznych redakcji gazet i cza-
sopism. O  ile w  Stanach Zjednoczonych prasa – jeśli chodzi o  zamieszczane 
w niej treści – bliższa jest centrum (ma charakter bardziej uniwersalny), o  tyle 
w  Wielkiej Brytanii częściej można dostrzec określone stanowiska, sympatie 
i antypatie polityczne dziennikarzy, co przekłada się na profil polityczny prasy. 
Model liberalny charakteryzuje się jednak, w porównaniu z  innymi modelami, 
stosunkowo niskim stopniem paralelizmu politycznego w  mediach. Partie 
polityczne nie występują jako właściciele czy podmioty finansujące. Jednak 
w kwestii paralelizmu politycznego mediów pojawiają się tutaj duże rozbieżno-
ści między rynkami wspomnianych czterech państw. Profesjonalizacja zawodu 
dziennikarza rozwinęła się dość wcześnie. Związane jest to z funkcjonowaniem 
organizacji branżowych, oraz systemu kształcenia przyszłych dziennikarzy, 
a  także rozwijaniem własnych kodeksów etycznych czy standardów zawodo-
wych. W tym modelu dziennikarze cieszą się dość dużą autonomią, wynikającą 
także z kultury politycznej społeczeństw, które postrzegają dziennikarstwo jako 
służbę publiczną, charakteryzującą się neutralnym profesjonalizmem, nienace-
chowanym ideologicznie24. To, co także wyróżnia systemy medialne o  modelu 
liberalnym to znikomy interwencjonizm państwa, ograniczający się do niezbęd-
nych działań, jak współtworzenie infrastruktury komunikacyjnej czy ochrona 
wolności słowa, prasy jako takiej, gwarantowanej konstytucyjnie każdemu 
obywatelowi. Na rynkach preferujących model liberalny generalnie dominują 
media komercyjne, choć widać, że różnice są także znaczące pomiędzy rolą 
mediów publicznych w Wielkiej Brytanii i USA oraz ich polityczną niezależnoś-
cią. Państwo jednak występuje w roli regulatora bardzo rzadko, nie subsydiuje 
mediów, które działają na wolnym rynku jak każdy inny podmiot gospodarczy. 
Mimo wielu wewnętrznych różnic systemy modelu liberalnego charakteryzują 
się długą tradycją wolności prasy oraz wysoko rozwiniętymi przemysłami 
medialnymi.

23 J.K. Chalaby: Journalism as an Anglo-American Invention: A Comparison of the Develop-
ment of French and Anglo-American Journalism, 1830s–1920s. “European Journal of Communica-
tion” 1996, no 11(3), s. 310.

24 Ibidem, s. 224–225.
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Model północno-środkowoeuropejski (demokratycznego korporacjonizmu)

Systemy medialne, które uznano za przykłady modelu demokratycz-
nego  korporacjonizmu, Hallin i  Mancini wyróżniają na podstawie „kategorii 
współ wy  stę powania”25. Ten model jest najbardziej wewnętrznie zróżnicowany 
ze względu na fakt, że łączy różne kategorie charakterystyczne zarówno dla 
modelu liberalnego, jak i modelu spolaryzowanego pluralizmu. Autorzy zakwa-
lifikowali tutaj głównie kraje niemieckojęzyczne (Niemcy, Austria, Szwajcaria) 
oraz Europę Północną ze Skandynawią na czele (Dania, Belgia, Holandia oraz 
Szwecja, Norwegia i Finlandia). Model ten cechuje jednocześnie rozwój mediów 
masowych, wysokie wskaźniki czytelnictwa i  komercyjne przemysły medialne 
wraz z  silnymi więzami łączącymi partie polityczne i  media, paralelizm poli-
tyczny, ideologizacja mediów, ale także profesjonalizm dziennikarski. Liberalna 
wolność prasy współwystępuje z  państwowym interwencjonizmem. Media nie 
są postrzegane jedynie jako podmioty gospodarcze, ale są także postrzegane 
jako instytucje użyteczności publicznej, mające wobec społeczeństwa do speł-
nienia określoną rolę. Państwo, choć posiada funkcje regulacyjne w  stosunku 
do mediów, podejmuje działania, których celem jest przede wszystkim zagwa-
rantowanie pełnego pluralizmu oferty medialnej. Służą temu subsydia dla tych 
podmiotów, które nie poradziłyby sobie na komercyjnym rynku. Często poja-
wiają się także precyzyjne przepisy antymonopolowe, mające zatrzymać procesy 
koncentracji mediów, które mogłyby doprowadzić do monopolizacji struktury 
własnościowej. W  państwach, w  których media funkcjonują według modelu 
demokratycznego korporacjonizmu, władza ma charakter racjonalno-legalny, 
co wpływa na rozwój praktyk standardów dziennikarskich i  postrzeganie 
dziennikarstwa jako służby publicznej. Neutralny profesjonalizm nie wyklucza 
paralelizmu politycznego w  mediach. Mimo silnej polaryzacji ideologicznej, 
stosunki społeczne przybierają formę konsensusu, ze względu na tradycję zor-
ganizowania społeczeństwa w  grupy reprezentujące różne poglądy i  interesy. 
Media stanowiły i stanowią ważne forum debaty publicznej, dzięki nim można 
poddawać pod dyskusję ważne społecznie problemy i  osiągać porozumienie. 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest na wysokim poziomie mimo licznych 
podziałów etnicznych, językowych, religijnych czy politycznych. Historyczna 
perspektywa pokazuje, że wiele nawet małych grup społecznych traktowało 
media jako formę identyfikacji i  artykulacji własnych interesów. Idea mediów 
jako dobra publicznego jest tutaj naczelną zasadą, na straży której stoi państwo, 
mające zagwarantować na równych prawach wszystkim grupom prawo dostępu 
do mediów.

25 Ibidem, s. 198.
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Model śródziemnomorski (spolaryzowanego pluralizmu)

Ze względu na obszar geograficzny, którego dotyczy niniejsza praca, należy 
się skupić na tym modelu, który, w  typologii Hallina i  Manciniego, obejmuje 
państwa Europy Południowej, jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia oraz 
Francja. Ponieważ główny temat analizy odnosi się do różnic między systemami 
medialnymi na poziomie regionów w Hiszpanii, rozbieżności występujące w sto-
sunku do systemu hiszpańskiego będą przedstawione w osobnym podrozdziale.

O ile model liberalny często uznawany był za model normatywny dla rozwoju 
systemów medialnych, o tyle model spolaryzowanego pluralizmu jest relatywnie 
częstą praktyką, występującą w różnych okresach rozwoju mediów w państwach 
młodej demokracji. Podstawową więc cechą modelu śródziemnomorskiego, we-
dług Hallina i Manciniego, jest fakt, że w państwach tych dość późno rozwinęły 
się instytucje charakterystyczne dla liberalizmu, jak gospodarka wolnorynkowa 
oraz demokracja26. Głównym problemem była silna pozycja Kościoła katolickiego 
i  Kościoła prawosławnego oraz arystokracji ziemiańskiej, które stały na straży 
status quo porządku społecznego. Konflikty natury politycznej, ale i społecznej 
odcisnęły swoje piętno na relacjach mediów i władzy, co spowodowało powstanie 
specyficznej i mocno upolitycznionej struktury rynków medialnych. Prasa była 
od samego początku postrzegana jako narzędzie agitacji partyjnej czy interesów 
innych grup nacisku, a  słaby rozwój wolnego rynku opóźnił także powstanie 
mediów komercyjnych, które mogłyby relacje media – polityka ustawić na innej 
płaszczyźnie. Specyfiką modelu spolaryzowanego pluralizmu jest również to, 
że korzeni dziennikarstwa można dopatrywać się albo w  literaturze (znaczący 
prozaicy i  poeci hiszpańscy publikowali na łamach pierwszych dzienników)27, 
albo w  polityce (w  Hiszpanii – Cánovas, Canalejas; we Włoszech – Cavour, 
Mazzini). Część dziennikarzy, nie tylko w  Hiszpanii, uważała swoją profesję 
za okazję do zbicia kapitału politycznego poprzez propagowanie określonych 
idei na łamach prasy (jak choćby Mussolini). Wzorzec dziennikarstwa opierał 
się na politycznym zaangażowaniu zarówno poszczególnych publicystów, 
jak i  całych redakcji. Paralelizm polityczny stał się nieodłącznym elementem 
funkcjonowania mediów, zwłaszcza publicznych, które we wszystkich tych 
państwach podlegały kontroli władzy. Najczęściej spotykaną formą zarządzania 
był model rządowy, oddający nadzór nad publicznym nadawcą partii większości 
w  parlamencie lub po prostu rządowi. Wolność słowa, a  zatem i  wolność me-
diów w  przeszłości przeplatała się w  krajach śródziemnomorskich z  okresami 
absolutyzmu i  dyktatury. Wskaźniki czytelnictwa, ze względu na wysoki 

26 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne…, s. 89–145.
27 Wystarczy wspomnieć tutaj o takich postaciach jak Mariano José de Larra, José de Espron-

ceda, Antonio Machado, Federico García Lorca, Pío Baroja, a nawet José Ortega y Gasset. Szerzej: 
R. Sajna: Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckiej” do latynoskiej teleSur. Toruń: Wydawnic- 
two Adam Marszałek, 2006, s. 16–32.
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odsetek analfabetyzmu w  społeczeństwach, były niższe niż w  krajach modelu 
liberalnego czy demokratycznego korporacjonizmu. Prasa pozostała w stadium 
elitarnym, ze względu na wymagania czytelników, do których trafiała (lepiej 
wykształconych o  pewnych aspiracjach politycznych, możliwościach wpływu). 
Czynnikiem, który wzmacniał taką sytuację, był słaby rozwój gospodarczy, prze-
kładający się na mniejszy rozwój usług reklamowych, a  zarazem alternatywne 
źródła finansowania mediów, które pozwoliłyby redakcjom uwolnić się od 
patronów. Wszechobecny klientelizm doprowadził do wykształcenia się ścisłych 
relacji pomiędzy elitami politycznymi a  elitami dziennikarskimi i  praktyk in-
strumentalnego traktowania mediów. Także Kościół katolicki w tych państwach, 
w których miał dominującą pozycję, utworzył wiele mediów katolickich, o silnej 
pozycji na rynkach krajów śródziemnomorskich. Ograniczony rozwój mediów 
masowych i  ich liczne powiązania z  instytucjami władzy sprawiły, że profe-
sjonalizacja zawodu dziennikarza często była na niskim poziomie. Brakowało 
niezależnych organizacji branżowych, które wpływałyby na środowisko, aby 
tworzyć wspólne standardy etyki zawodowej. Nie powstawały suwerenne organy, 
które zajmowałyby się monitorowaniem rynku medialnego (pewnym wyjątkiem 
na tym tle jest jedynie Francja). W Hiszpanii do dziś, mimo uchwalenia ustawy 
z 2010 roku, która powołała m.in. niezależną radę ds. mediów audiowizualnych, 
nie powstała jedna instytucja kontrolująca rynek mediów w  całym państwie. 
Z  decyzji o  powołaniu rady audiowizualnej wycofano się, a  jej kompetencje 
przejęła instytucja zajmująca się ochroną konkurencji (La Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, Krajowa Komisja ds. Rynku i  Konkuren-
cji). Autonomia dziennikarzy była często ograniczana ze względu na tradycje 
autorytarne i  kapitał państwowy w  niektórych agencjach informacyjnych lub 
ważnych podmiotach medialnych. Dodatkowym problemem była różnorodność 
językowa i kulturowa, zwłaszcza w Hiszpanii i we Włoszech, co uniemożliwiało 
przez długi czas powstanie gazet ogólnokrajowych, operujących oficjalną formą 
języka narodowego. Dopiero powstanie radia i telewizji w pewien sposób dopro-
wadziło do unifikacji językowo-kulturowej, upowszechniając określony dialekt 
jako język oficjalny. Na południu Europy radio i  telewizja stały się pierwszymi 
mediami masowymi. Podział mediów pod względem ideologicznym wynikał tu 
z  kolei z  licznych konfliktów politycznych i  społecznych, a  także z  instrumen-
talnego podejścia do mediów. Media często angażowały się w  spory, stawały 
się stroną lub co najmniej sympatyzowały z określoną opcją polityczną. Współ-
cześnie media skupiają się przede wszystkim na kwestiach politycznych (stąd na 
przykład mniejsza popularność tabloidów na tych rynkach). Państwo prowadzi 
politykę interwencjonistyczną, ale polaryzacja polityczna społeczeństwa oraz 
wpływy licznych grup interesu często uniemożliwiają skuteczne oddziaływanie 
na media.
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Krytyka dotychczasowych typologii

Zarysowane tutaj modele systemów medialnych posłużą przede wszystkim 
jako tło dla głosów polemicznych, które pojawiły się w  literaturze przedmiotu 
dzięki temu, że Hallin i Mancini postanowili podjąć próbę usystematyzowania 
wiedzy na temat współczesnych systemów medialnych na świecie. Zarzuty, jakie 
formułowano wobec ich koncepcji, dotyczą przede wszystkim braku jednolitych 
ram, które pozwoliłyby mierzyć i porównywać z użyciem tych samych kryteriów 
systemy mediów w  większości państw, nie tylko w  zachodnich demokracjach 
liberalnych. 

Michael Brüggemann, Sven Engesser, Florin Büchel, Edda Humprecht i Laia 
Castro zaproponowali uszczegółowienie koncepcji Hallina i Manciniego, wskazu-
jąc takie kryteria, które precyzyjnie ujmowałyby działania systemu medialnego. 
Pierwsza kategoria dotyczy inkluzyjności rynku prasowego28 i  oznacza ogólny 
zasięg prasy, skierowanej do szerokich grup społecznych, z  uwzględnieniem 
pewnych podziałów (na przykład do kobiet, do mężczyzn, do klasy robotni- 
czej itp.). Z  kolei paralelizm polityczny powinien być rozumiany nie jako do-
słowne powiązanie mediów z partiami, współfinansowanie ich przez określone 
siły polityczne, ale przede wszystkim jako część misji dziennikarskiej, nastawio-
nej na prezentację różnych wartości politycznych i sympatyzowanie z pewnymi 
obozami politycznymi, a  nie konkretnymi ugrupowaniami. Paralelizm poli-
tyczny dotyczy więc: zachowań publiczności, sposobów użytkowania przez nią 
mediów w kontekście własnych poglądów politycznych; praktyk dziennikarskich 
związanych z  wzorcem dziennikarskiej neutralności, oddzielania komentarzy 
od opinii; stopnia zależności (lub niezależności) nadawcy publicznego od rządu. 
Trzecie kryterium odnosi się do wspominanego profesjonalizmu dziennikar-
skiego, rozumianego jako autonomia zawodowa (ograniczana zarówno przez 
podmioty polityczne, gospodarcze, jak i  samych wydawców czy właścicieli 
wewnątrz redakcji), jako zestaw standardów zawodowych, wyróżniających 
dziennikarzy na tle innych grup oraz jako etyka w służbie interesu publicznego. 
Ostatnim wskaźnikiem w koncepcji Hallina i Manciniego był interwencjonizm 
państwowy. Polemika z  tą propozycją opiera się na twierdzeniu, że nie można 
roli państwa rozumieć jednowymiarowo, ponieważ interwencje mają charakter 
działań na różnych płaszczyznach. W jednym wypadku przybiera to kształt uzu-
pełniania rynku komercyjnego przez nadawców publicznych, w  innym środki 
państwowe wspierają rynek komercyjny, na przykład poprzez system subsydiów 
dla prasy. Nie można zapominać o  regulacyjnej funkcji państwa, która może 
polegać w  ogóle na ograniczaniu różnych sektorów medialnych czy gałęzi 

28 M. Brüggemann, S. Engesser, F. Büchel, E. Humprecht, L. Castro: Hallin and Man-
cini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. “Journal of Communication” 2014, 
Vol. 64, no 6, s. 1040.
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przemysłu pod względem struktury własności, ale także zawartości mediów, 
na przykład regulując relacjonowanie kampanii wyborczych lub wprowadzając 
przepisy dotyczące zniesławienia29. Na tej podstawie Brüggemann, Engesser, 
Büchel, Humprecht i  Castro zakwestionowali podział państw, jaki zapropono-
wali Hallin i Mancini. Pozycja Hiszpanii w modelu spolaryzowanego pluralizmu 
była jednak najmniej kontrowersyjna30.

To, co może być poznawczo interesujące z  perspektywy kształtowania się 
odrębnych systemów medialnych w  regionach autonomicznych Hiszpanii, to 
korelacja roli państwa i profesjonalizmu dziennikarskiego. W badaniach Brüg-
gemanna i  jego współautorów okazało się, że w  wielu państwach wspierająca 
forma interwencjonizmu państwowego (na przykład w  postaci subsydiów dla 
rynku prasowego lub regulacji prawa własności) nie oznacza, jak u  Hallina 
i  Manciniego, wysokiego stopnia paralelizmu politycznego. Korelacja ta jest 
stosunkowo słaba lub nawet w niektórych przypadkach negatywna31. Ponadto, 
możliwe jest współistnienie silnych nadawców publicznych i szeroko rozbudo-
wanego rynku prasowego. Profesjonalizacja dziennikarzy zaś jest niższa w tych 
systemach medialnych, w  których paralelizm polityczny jest wysoki. Wpływa 
to także na zasięg rynku prasowego. Jest to o  tyle ważny z  punktu widzenia 
niniejszej analizy wątek, że w  tych regionach, które dążą do emancypacji po-
litycznej, sektor mediów prywatnych, wspierany znacząco z subsydiów rządów 
autonomicznych, jest także zaangażowany w  sprawy niepodległości, a  jedno-
cześnie wykazuje wyższe znamiona profesjonalizacji i  standaryzacji modelu 
dziennikarstwa. W  typologii Brüggemanna, Engessera, Büchel, Humprecht 
i  Castro Hiszpania znalazła się wraz z  Włochami i  Grecją (bez Portugalii) 
w modelu południowym (podział jest bliższy geograficznej lokalizacji krajów, 
choć nie we wszystkich wypadkach stanowi dokładne odzwierciedlenie położe-
nia). W typologii tej wyróżniono także model północny, centralny i zachodni. 
Model południowy charakteryzuje się najwyższym stopniem paralelizmu 
politycznego z  najmniejszą profesjonalizacją dziennikarstwa w  porównaniu 
z  pozostałymi modelami systemów medialnych, zaś pod względem regulacji 
własności jest to rynek najbardziej różnorodny. Dodatkowo, w  modelu połu-
dniowym interwencjonizm państwowy nie występuje w  takim natężeniu, jak 
sugerowali Hallin i Mancini odnośnie swojego typu idealnego, tj. spolaryzowa-
nego pluralizmu.

Badania Brüggemanna i  jego współpracowników potwierdzają konieczność 
rozróżniania trzech wymiarów roli państwa: państwo może poprzeć prasę 
dotacjami, uzupełniać komercyjne media, wprowadzając i utrzymując silny pub-
liczny system nadawania, może również ograniczyć swobodę gry sił rynkowych, 

29 Ibidem, s. 1041–1042.
30 Ibidem, s. 1042–1043.
31 Ibidem, s. 1043.
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wprowadzając przepisy dotyczące własności. Te trzy typy działań, jak zakładają 
badacze, mogą służyć także modelowaniu polityki medialnej32.

Warto w  tym miejscu wspomnieć o  całościowym podejściu do systemu 
medialnego Andrew Chadwicka, który twierdzi, że każdy system medialny jest 
w  pewnym sensie hybrydą, łączącą różne typy mediów i  różne typy wpływów 
politycznych w  odmiennych okresach rozwoju. Chadwick nie rezygnuje tutaj 
z perspektywy historycznej. Uważa, że każde medium powinno być analizowane 
w odniesieniu do innych, ponieważ nowe technologie generują nowe formy ko-
munikacji i nową publiczność, składającą się zarówno z grup, organizacji, norm 
społecznych i praktyk, wykształconych jeszcze w czasach użytkowania starszych 
generacyjnie mediów33. Media traktowane są przez różne podmioty społeczne 
zarówno jako narzędzie, jak i dziedzina własnych wpływów. Nowsze media za 
każdym razem częściowo rekonfigurują stosunki polityczne, społeczne, eko-
nomiczne, czasowe i  przestrzenne pomiędzy istniejącymi elitami medialnymi, 
politycznymi i publicznością tychże mediów, wpływając na zmiany kontekstów 
normatywnych i interakcje, które występują między tymi grupami.

System medialny a system polityczny – wzajemne relacje i powiązania

Zarówno w  medioznawstwie, jak i  naukach politycznych pojawiają się 
zgodne stanowiska co do tego, że w  ramach jednego państwa istnieją realne 
powiązania pomiędzy systemem medialnym a systemem politycznym34. Przed-
stawiciele obu dyscyplin często korzystają z  podobnej terminologii i  posługują 
się podobnym zakresem pojęć, wskazując, że media i  polityka są od siebie 
zależne. Dowodem na tego rodzaju powiązania mogą być takie terminy jak 
„polityka medialna”, „demokracja medialna” czy „komunikacja polityczna”. 
Choć wielu badaczy posługuje się pojęciem systemu w  odniesieniu do świata 
mediów czy świata polityki, tylko niektórzy z  nich nawiązują do klasycznych 
teorii systemowych35. W  przypadku badań porównawczych, dotyczących 
systemów medialnych na świecie, teoria Niklasa Luhmanna bywa dość często 
krytykowana ze względu na brak docenienia wpływu jednostek na systemy 

32 Ibidem, s. 1058.
33 A. Chadwick: The Hybrid Media System. Oxford–New York: Oxford University Press, 

2013, s. 24.
34 P. Dahlgren, M. Gurevitch: Political communication in a changing world. In: Mass Me-

dia and Society. Eds. J. Curran, M. Gurevitch. London: Arnold, 2005, s. 375–393.
35 N. Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1984; T. Parsons: The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 
1971.
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społeczne i  brak możliwości empirycznego udowodnienia twierdzeń Luhman-
nowskich. Same media są przecież traktowane przez Luhmanna jako system 
hybrydowy, tj. taki, który służy społeczeństwu jako pośrednik w przekazywaniu 
informacji na przykład do systemu politycznego, ale też i  samodzielny system 
społeczny. To podwójne rozumienie mediów przysparza więc dodatkowych 
problemów natury metodologicznej w  prowadzeniu badań nad systemami 
medialnymi36.

W myśl teorii systemowej Luhmanna każdy system istnieje dzięki temu, że 
odróżnia się od środowiska37. Aby się jednak odróżniać, sam system musi zmie-
rzać właśnie w takim kierunku. Tak więc, paradoksalnie, system musi uprzednio 
istnieć, aby móc się odróżniać od środowiska, w  którym istnieje38. Luhmann 
używa tutaj pojęcia autoreferencji, które oznacza nieustający proces ustanawia-
nia systemu przez samego siebie. Różnice pomiędzy systemem a  jego środowi-
skiem wynikają z poziomu złożoności. System jest zawsze bardziej zredukowany 
aniżeli środowisko, w którym funkcjonuje i do którego się odnosi. Aby istnieć, 
system musi zatem w sposób ciągły reprodukować swoje własne elementy (musi 
być autoreferencjalny). Luhmann określa to zjawisko jako autopoietyczne. Jego 
zdaniem tylko system wytwarza elementy własnej struktury. Z jednej strony po-
zostaje strukturą zamkniętą – tylko on na siebie potrafi oddziaływać, z drugiej – 
otwartą, ponieważ odnosi się – w celu odróżnienia – do środowiska, które jest 
w stosunku do niego zewnętrzne. Jak zakłada Luhmann, kontakty z realnością 
nie są bezpośrednie, system musi wytworzyć własne reprezentacje, za pomocą 
których będzie mógł się kontaktować, co oznacza, że tak naprawdę w  pewien 
sposób przekształca rzeczywistość, do której się odnosi. Z podstawowych zało-
żeń teorii wynika, że system istnieje, dopóki jest mniej złożony niż środowisko, 
bo to pozwala mu się odróżniać. Każde więc działanie autoreferencjalne będzie 
ukierunkowane jednocześnie na reprodukcję wewnętrznych elementów oraz 
redukowanie złożoności. Wydawać może się to znów paradoksalne, ale Luh-
mann podkreśla, że w systemie pojawiają się mechanizmy, powodujące redukcję 
złożoności systemu (aby on nadal odróżniał się od środowiska). Jednocześnie 
przyczyniają się do złożoności w  innej części tego systemu. System społeczny 
jest specyficzny, ponieważ składa się z  aktów komunikacji. W  perspektywie 
Luhmannowskiej przyjmuje się jednak, że nie są to prywatne treści systemów 
psychicznych (jednostek), które nie zostały ujawnione w procesie komunikacji39. 
Odnosząc zatem rozważania na temat systemu do komunikacji, należy podkreś- 

36 S. Engesser, A. Franzetti: Media systems and political systems: Dimensions of compari-
son. “International Communication Gazette” 2011, no 73(4), s. 275.

37 N. Luhmann: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Tłum. M. Kaczmarczyk. Kraków: 
Nomos, 2007, s. 24.

38 B. Skrzypulec: Dyskurs na temat legalnych substancji psychoaktywnych w  perspektywie 
teorii systemowej Niklasa Luhmanna. „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1 (204), s. 150.

39 Ibidem, s. 152.
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lić, że Luhmann przyjął teorię komunikacji za podstawę analiz społeczeństwa. 
Akt komunikacji wobec tego można pojmować „procesualnie, jako niekończący 
się ciąg wydarzeń, czego konsekwencją jest ujęcie systemu, w tym przede wszyst-
kim systemu społecznego, jako całości dynamicznej, pozostającej w  trwałym 
stadium »stawania się«”40. 

Tematyka niniejszej pracy dotyczy tworzenia się odrębnych modeli syste-
mów medialnych w  regionach autonomicznych Hiszpanii. Podejrzewam, że 
systemy mediów na poziomie regionów próbują w  pewien sposób dokonywać 
autoreferencji. Wydaje się więc, że teoria Luhmanna, ujmując system społeczny 
w  perspektywie czasowej, jest tutaj adekwatna do wytłumaczenia, dlaczego 
i  w  jaki sposób powstają odrębne systemy medialne na poziomie wspólnot 
autonomicznych. Zakłada się, że „elementy konstytuujące system są nietrwałe, 
pojawiają się i znikają, co powoduje, że aby system trwał, muszą pojawić się ele-
menty nowe”41. Rozważania te będą jeszcze prowadzone w dalszej części niniej- 
szej pracy.

Praktycznym podejściem do badań porównawczych nad systemami medial-
nymi i politycznymi wydaje się klasyczna praca Jaya G. Blumlera i Michaela Gu-
revitcha nad elitami medialnymi i politycznymi42, ale także C. Edwina Bakera43, 
D.C. Hallina i  P. Manciniego czy J. Hardy’ego44. Z  tej perspektywy pomocna 
wydaje się niezwykle pojemna definicja systemu politycznego, uwzględniająca 
także inne czynniki, poza rządem i organami państwowymi, decydujące o jego 
kształcie: „System polityczny kraju jest czymś więcej niż tylko jego instytucjami 
i  formalnym procesem rządowym. Obejmuje dynamiczne oddziaływanie na 
idee i  zainteresowania ludzi: cały proces oczekiwań i  odpowiedzi na nie, jaki 
reprezentuje polityka”45. Jak podkreślają Sven Engesser i  Annika Franzetti, ta 
definicja ma wiele zalet ze względu na jej integracyjny charakter. Zawierają się 
w  niej zarówno aktorzy polityczni, polityczne procedury i  aparat władzy, jak 
i  różnorodne typy polityki. Ponadto, odnosi się ona do państwa narodowego. 
Jeśli założy się, że krajowe uwarunkowania systemu medialnego i politycznego 
wpływają na siebie wzajemnie, to nie można w  tej sytuacji dokonać rozdziału 
obu systemów46. Rozważając definicje dotyczące systemu medialnego, można 
zauważyć brak jednolitego podejścia, co wynika właśnie z  faktu, że system 

40 G. Skąpska: Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego. 
W: N. Luhmann: Systemy społeczne…, s. XII.

41 Ibidem, s. XIII.
42 J.G. Blumler, M. Gurevitch: The Crisis of Public Communication. London–New York: 

Routledge, 1995.
43 C.E. Baker: Media, Markets, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 

2002.
44 J. Hardy: Western Media Systems. New York: Routledge, 2008.
45 J.D. Derbyshire, I. Derbyshire: Encyclopedia of World Political Systems. New York: 

Routledge, 2000, s. 4. 
46 S. Engesser, A. Franzetti: Media systems and political systems…, s. 276.
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mediów jest zawsze postrzegany w  jakimś kontekście lub wręcz uzależniony 
od innych systemów społecznych (politycznego, ekonomicznego, kulturowego 
itp.). Jak wcześniej pokazano, system medialny może być właśnie definiowany 
przez pryzmat jego funkcji społecznych. Za takim funkcjonalnym połączeniem 
obu systemów opowiadają się badacze od dawna47. „System mediów maso-
wych, jego podstawy prawne, ramy organizacyjne i  techniczne, jak również 
możliwości publikowania, razem tworzą warunki zaangażowania w  polityczne 
procesy decyzyjne w  liberalnych państwach demokratycznych”48. W  podob-
nym kierunku zwracała się propozycja Hallina i  Manciniego, którzy stali na 
stanowisku, że „wiedza na temat natury państwa, systemu partii politycznych, 
modelu relacji pomiędzy interesami gospodarczymi i  politycznymi, rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego oraz innych elementów struktury społecznej jest 
niezbędnym warunkiem zrozumienia charakteru mediów informacyjnych”49. 
Jak zaznacza Beate Schneider, autonomia systemu medialnego stanowi, z  jed-
nej strony, pewne oczekiwania demokratyczne o  charakterze teoretycznym, 
z  drugiej strony, ta relatywna niezależność wymaga uzupełnienia w  od-
niesieniu do własnych możliwości systemu: różnorodność ma zapobiegać 
jednostronności, równowaga ma zapewnić balans pomiędzy pluralistycznymi 
opiniami50.

Można więc założyć, że system polityczny jest systemem funkcjonalnym, 
współdziałającym z  innymi systemami społecznymi, w  tym z  systemem me-
dialnym. Stosunkowo często spotykanym podejściem jest jednak postrzeganie 
systemu mediów w kategoriach zależności od systemu politycznego, panującego 
w danym państwie/społeczeństwie.

Z  perspektywy tematyki niniejszej pracy wydaje się więc zasadne sięganie 
do koncepcji wyjaśniających relacje pomiędzy systemem politycznym a  syste-
mem medialnym. Decentralizacja państwa hiszpańskiego po latach dyktatury 
i  wprowadzenie autonomii istotnie wpłynęły na rozwój mediów o  charakterze 
regionalnym, a w szczególności mediów publicznych o zasięgu autonomicznym. 
Zależność pomiędzy decyzją władz regionalnych o uruchomieniu nadawcy pub-
licznego a procesem transformacji ustrojowej w Królestwie Hiszpanii jest w tym 
przypadku bezsprzeczna.

47 F.S. Siebert, T. Peterson, W. Schramm: Four Theories of the Press….
48 B. Schneider: Mediensystem. In: Politische Kommunikation in der demokratischen Gesell- 

schaft. Ein Handbuch mit Lexikonteil. Hrsg. I. Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer. Opladen–Wies-
baden: Westdeutscherverlag, 2000, s. 423.

49 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne…, s. 8–9.
50 B. Schneider: Mediensystem…, s. 423.
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Region jako przedmiot badań

Aby mówić o  mediach regionów, należy przede wszystkim odnieść się do 
pojęcia regionu, które definiowane jest przez szereg czynników. Należą do nich 
terytorium, nazwa własna, społeczność, jej działania i wspólna kultura, ideologia 
oraz elity, a także historia. Dlatego też wyjaśniając pojęcie „region”, należy brać 
pod uwagę kilka elementów. W wypadku regionów hiszpańskich należy również 
pamiętać o  postrzeganiu ich i  funkcjonowaniu jako jednostek zarządzania ad-
ministracyjnego. Regiony są także istotne, jeśli chodzi o konfrontację centrum–
peryferie. W  regionach kształtuje się odrębną regionalną politykę, zwłaszcza 
dotyczącą kultury, tożsamości regionalnej i  wspólnej historii. Ponadto regiony 
dążą do instytucjonalizacji różnych form regionalnej działalności. To wszystko 
sprawia, że „region” jest pojęciem wieloskładnikowym51. Wiąże się z nim inny 
termin, tj. „regionalizacja”, która „nie ogranicza się tylko do możliwości podziału 
państwa, lecz również dotyczy kwestii związanych z  formą zarządzania tymi 
elementami, nadaniem im stopnia samodzielności czy także sposobem nadania 
autonomii wyodrębnionych jednostek w  państwie”52. Hiszpania przebudowała 
swoją strukturę na wielu płaszczyznach, aby oddać część władzy regionom. Kry-
teriami tego wewnętrznego podziału był język, kultura, historyczne terytorium, 
ale także polityczne ruchy wewnątrz regionów, artykulacja wspólnych interesów 
i wykształcenie się własnych elit politycznych53. 

Badania regionów odbywają się w  kilku obszarach, więc warto zwrócić 
uwagę na nie, czyli „społeczność lokalną (jako badania mikrostruktur subregio-
nalnych) i  lokalizm, tj. działania na rzecz własnej społeczności lokalnej; region 
i  kultury regionalne oraz regionalizm, tj. działania na rzecz własnego regionu; 
naród, grupę etniczną, kultury etniczne i etnicyzm, tj. działania na rzecz własnej 
wspólnoty etnicznej”54. Jak argumentuje Jerzy Damrosz, wszystkie te zjawiska 
sytuują się w  konkretnej przestrzeni społeczno-kulturowej i  to właśnie ją na-
leżałoby uznać za podstawową kategorię badawczą55. Jedną z  płaszczyzn, które 
uległy regionalizacji, jest właśnie płaszczyzna komunikacyjna, determinująca 
funkcjonowanie lokalnych społeczności i ich poczucie wspólnotowości. 

51 J. Damrosz: Region i  regionalizm (studium interdyscyplinarne). Warszawa: Instytut Kul-
tury, 1987, s. 35–59.

52 R. Bieniada: Regionalizm i  regionalizacja w  definicji. Wybrane problemy teoretyczne. 
„Kwartalnik Naukowy OAP UW »e-Politikon«” 2013, nr 6, s. 292.

53 Por. M. Kozłowska: Regionalizm w  Hiszpanii i  we Włoszech – problemy wybrane. W: 
Prawne problemy regionalizacji w  Europie. Red. K. Nowacki, R. Russano. Wrocław: Kolonia 
Limited, 2008, s. 209–228.

54 J. Damrosz: Wyznaczniki lokalno-regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury 
nowoczesnych społeczeństw. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, nr 2, s. 24.

55 Ibidem, s. 25.
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Istotną rolę odgrywa tutaj proces wyodrębniania się struktur medialnych, 
charakterystycznych tylko dla danego regionu, lub odpowiadających na specy-
ficzne potrzeby ograniczonej terytorialnie grupy odbiorców. W  odniesieniu do 
takich właśnie systemów mediów na poziomie regionalnym używa się określe-
nia „regiony periodycznej komunikacji”. Pojęcie to samo w  sobie wskazuje już 
na zmiany wewnątrz systemu medialnego w  skali makro (ogólnokrajowej czy 
państwowej). Widać tutaj potrzebę rekompozycji systemu medialnego w celu do-
stosowania do bardziej pluralistycznej rzeczywistości, która jest efektem oddzia-
ływania różnych zbiorowości56. Dzięki przemianom pluralistycznym również 
w  Hiszpanii rozpoczął się dynamiczny proces upodmiotowienia zbiorowości 
w komunikacji medialnej. Oczywiście w Hiszpanii proces ten przebiegał w wa-
runkach silnych tendencji separatystycznych i autonomistycznych regionów hi-
storycznych, niemniej jednak definicja ta w pewnym stopniu tłumaczy fenomen 
tworzenia się regionów medialnych. Region medialny ma tutaj znaczenie dość 
ogólne i odnosi się przede wszystkim do środków komunikowania i tworzonych 
przez nie układów przestrzennych57, które występują w  określonej zbiorowości 
i na określonym obszarze. Dlatego też media powinny odpowiadać na potrzeby 
tychże zbiorowości. 

Proces kształtowania się współczesnych mediów publicznych o  zasięgu 
regionalnym wpisuje się w  działania podejmowane przez większość wspólnot 
autonomicznych na gruncie medialnym. „Regionalny” oznacza przede wszyst-
kim eksponowanie bogactwa „zjawisk kulturowych zgromadzonych w  obrębie 
terytorialnym i  historycznym małej ojczyzny”58. Zjawiska te z  kolei związane 
są także z  występowaniem wspólnego systemu postaw, charakterystycznych 
dla danej zbiorowości, a  będących wyrazem więzi zarówno z  regionem, jak 
i członkami wspólnoty. Można wskazać wręcz tworzenie się odrębnych wspólnot 
podmiotowych regionów periodycznej komunikacji, gdzie kształtują się odrębne 
struktury medialne. To one determinują również powstawanie płaszczyzny do 
dyskursu charakterystycznego tylko dla tej wspólnoty. Media regionalne zatem 
umożliwiają artykułowanie problemów danej społeczności zarówno w  jej ra-
mach, jak i na zewnątrz59.

Jak postuluje Agnieszka Roguska, „Działalność mediów w skali mikro sprzyja 
bogaceniu i utrwalaniu się tożsamości kulturowej i świadomości przynależności 
lokalnej wśród mieszkańców. Należy wszelkimi sposobami podkreślać i umac-
niać dziedzictwo kulturowe. Dostrzeganie, wspieranie i  otaczanie szacunkiem 

56 M. Jachimowski: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 53–55.

57 Ibidem, s. 66.
58 I. Biernacka-Ligięza: Globalne konteksty lokalnej sfery publicznej. W: Pogranicze w me-

diach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. Szczecin: Wydawnictwo Uni- 
wersytetu Szczećińskiego, 2017, s. 165.

59 M. Jachimowski: Regiony periodycznej komunikacji…, s. 224–225.
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różnic kulturowych […] powinno być jednym z priorytetowych zadań państwa 
oraz mass mediów w skali makro i mikro”60. W to założenie wpisują się badania 
empiryczne, potwierdzające, że podmiotowość komunikacyjna, jaka wykształca 
się w danej zbiorowości, także pod wpływem mediów o zasięgu lokalnym i regio-
nalnym, integrujących daną społeczność, przekłada się na aktywność obywateli 
i  ich partycypację społeczną i  polityczną61. Zamierzone uczestniczenie w  życiu 
społecznym jest zdeterminowane świadomością obywatelską, która kształtuje 
się pod wpływem informacji, jakie docierają do odbiorców (obywateli). Dopiero 
odpowiedni poziom informacji może wyrównać relacje pomiędzy publicznością 
– obywatelami a władzą publiczną62. Dlatego też warto przyjrzeć się wartościom, 
jakie będą propagowały autonomiczne media publiczne w  poszczególnych 
regionach Hiszpanii, aby zintegrować daną zbiorowość lub wpłynąć na jej świa-
domość i poczucie wspólnoty.

60 A. Roguska: Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej 
i edukacji regionalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012, s. 224.

61 P. Szostok: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w  samorządzie terytorialnym w Pol- 
sce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 431.

62 M. Gierula: Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów periodycz- 
nych. Między tradycyjnym modelem a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska. W: Rozwój inter-
netu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Red. A. Jaskiernia, K. Gajle-
wicz-Korab. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016, s. 115.



Rozdział 2

Polityka medialna – pojęcia i jej wymiary

Rozumienie polityki medialnej – zakres definicji

Polityka medialna to pewien zakres działań władz publicznych, odnoszący 
się zazwyczaj do regulacji rynku medialnego1. Takie rozumienie opiera się na 
zasadzie, że to państwo i  jego organy decydują o  sposobach działania mediów 
oraz strukturze własnościowej tego sektora gospodarki, wpływając tym samym 
w sposób pośredni na zawartość samych mediów. Problem jednak ma znacznie 
szerszy charakter, ze względu na aksjologiczny paradygmat polityki medialnej2. 
Dopóki on nie zostanie określony, trudno wyznaczać zarówno obszary oddziały-
wania, jak i jej cele. Zasadnicze pytania, które determinują wszelkie działania po-
dejmowane przez instytucje państwa, odnoszą się do kwestii, czy ważniejszy jest 
pluralizm mediów i wielość opinii, jak i własności, czy też niezależność mediów 
i  ich autonomiczne funkcjonowanie? Odpowiedzi na nie wyznaczają bowiem 
zasadniczy kierunek polityki medialnej: interwencjonizmu lub wolnego rynku. 

„Polityka medialna” jest terminem stosunkowo obszernym i  nie odnosi się 
tylko do prawnych aspektów oddziaływania władzy publicznej, która także, za 
pomocą tworzenia odpowiednich warunków politycznych i  ekonomicznych, 
kształtuje proces komunikowania masowego w  danym państwie. Należy więc 
podkreślić, że polityka medialna wynikać może z przyjętego systemu wartości, 
a także z określonych potrzeb społecznych czy warunków ekonomicznych, które 
miały wpływ na cały system mediów3. Władze publiczne starają się więc regu-

1 C.J. Hammelink, K. Nordenstreng: Towards Democratic Media Governance. In: Media 
between Culture and Commerce. Ed. E. De Bens. Vol. 4. Bristol–Chicago: Intellect Books, 2007, 
s. 225–240.

2 Z. Oniszczuk: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w  latach 
1949–1989. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 49.

3 E. Stasiak-Jazukiewicz: Polityka medialna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo 
Sejmowe, 2005, s. 7.
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lować różne szczeble komunikowania, także wdrażając odpowiednią praktykę 
życia społecznego, obejmującą mechanizmy samoregulacji mediów, kodeksy 
etyki zawodowej wprowadzane przez właścicieli i pracowników mediów. Należy 
zwrócić uwagę, że dodatkową płaszczyzną, obejmującą politykę medialną, może 
być kultura polityczna danego społeczeństwa, determinująca funkcje mediów, 
a  jest pewną emanacją społecznych oczekiwań i  przyzwolenia. Jak zaznacza 
Maja Chacińska, „w  przypadku mediów publicznych nie wystarczy tylko chęć 
nadawcy, a  potrzebna jest również wola polityków – i  w  tej dziedzinie kultura 
polityczna jest nadal niezwykle ważna”4.

Karol Jakubowicz podkreśla, że regulacje prawne dotyczące mediów powinny 
być traktowane jako nieodłączny element pojęcia polityki medialnej, ze względu 
na fakt, że ustawodawstwo medialne to, z  jednej strony, wyraz tejże polityki, 
a z drugiej – środek, który umożliwia realizowanie celów i kontrolowanie rynku 
medialnego5. Polityką medialną będzie więc wszelkie działanie władz publicznych 
w tej materii, ale również zaniechanie jakiejkolwiek interwencji z jej strony, bę-
dące świadomą formą akceptacji istniejącego stanu rzeczy. Państwo może wpro-
wadzać regulacje działalności mediów na poziomie minimalnym, może również 
prowadzić politykę otwarcia rynku, może też zachęcać inne podmioty do sa-
moregulacji lub współregulacji, czasem jego działania będą ukierunkowane na 
korygowanie rynku lub uniemożliwianie oddziaływania mechanizmów rynko-
wych na działalność mediów6. Stopień zaangażowania władzy publicznej można 
określić jako aktywną lub pasywną politykę medialną7.

W  przypadku polityki medialnej można posłużyć się ogólnym schematem 
konstrukcyjnym, który odpowiada strukturze polityki publicznej w ogóle. Poli-
tyka medialna składa się zatem z kilku elementów: celów, które jej przyświecają; 
narzędzi, którymi się posługuje; odbiorców, do których jest skierowana; prze-
widywanych konsekwencji, jakie może wywołać; wyboru najlepszego w  danej 
sytuacji działania oraz implementacji polityki i  kontroli jej wykonania8. Wie-
loaspektowość polityki medialnej powoduje, że ma ona charakter multidyscy-
plinarny i zazwyczaj prowadzona jest przez kilka organów czy instytucji, które 
posiadają kompetencje w różnych obszarach polityki: gospodarczej, kulturalnej, 
społecznej, oświatowej, naukowej lub telekomunikacyjnej. 

Jak wskazują Cees J. Hammelink i Kaarle Nordenstreng, na całokształt poli-
tyki medialnej wpływa normatywny stan prawny, który determinuje społeczno- 

4 M. Chacińska: W  służbie ludu i  inżynierii społecznej. Media publiczne w  Danii, Nor-
wegii i  Szwecji w  perspektywie historycznej i  kulturowej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2019, s. 394.

5 K. Jakubowicz: Polityka medialna a media elektroniczne. Warszawa: Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, 2008, s. 18.

6 Ibidem.
7 Por. Z. Oniszczuk: Kształtowanie się polityki medialnej… 
8 K. Jakubowicz: Polityka medialna a media…, s. 19.



Część pierwsza: Media publiczne w systemach mediów48

-polityczną rolę mediów, oraz rozwiązania instytucjonalne, oddziałujące na 
funkcjonowanie mediów i  wyznaczające ich rolę. Taka kombinacja decyduje 
o  charakterze regulacji względem rynku medialnego. Autorzy używają tutaj 
w  odniesieniu do polityki medialnej pojęcia media governance (zarządzanie 
mediami)9, które uwzględnia policentryczny charakter współczesnego środowi-
ska, zwracając uwagę na powiązania natury nie tylko społecznej i politycznej, ale 
również ekonomicznej i konieczność uzgadniania interesów różnych podmiotów 
tego środowiska oraz różnych ośrodków władzy10. Według nich polityka me-
dialna (w rozumieniu media governance) jest więc swoistą mieszaniną różnych 
typów zarządzania mediami: 
•	 samoregulacji/samostanowienia (self-governance), odnoszącej się do działań ak-

torów medialnych, którzy narzucają sobie określone normy i zasady organizacji. 
Pojawia się tutaj jednak wątpliwość, czy współcześnie rzeczywiście media mogą 
być aż tak autonomiczne w stosunku do pozostałych członków systemu?;

•	współpracy (cooperative governance) jako partnerstwa publicznych i  prywat-
nych podmiotów;

•	 interwencjonizmu (interventionist governance), w  którym państwo tworzy 
ramy poprzez regulacje, deregulacje, prywatyzację lub liberalizację rynku 
medialnego, a aktorzy medialni działają w tych ramach11.

Denis McQuail zwraca z  kolei uwagę, że w  procesie zarządzania mediami 
można wyróżnić czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (o charakterze 
formalnym i nieformalnym). Do zewnętrznych uwarunkowań formalnych zali-
czamy stanowione prawo oraz inne regulacje, zaś zewnętrznymi uwarunkowa-
niami nieformalnymi są siły rynkowe, różnego rodzaju grupy lobbystyczne czy 
opinia publiczna, która wyraża swoje oceny i krytyczne stanowisko. Natomiast 
formalnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi są zarządzanie i kontrola finan-
sowa, kultura organizacji oraz samoregulacja rynku medialnego. Do czynników 
nieformalnych zalicza się profesjonalizm zawodu oraz standardy i normy etyczne 
przestrzegane (lub nieprzestrzegane) w  mediach12. D. McQuail, opisując różne 
poziomy funkcjonowania i kontroli mediów, posługuje się raczej terminem „za-
rządzanie” (management) aniżeli „polityka medialna”. Uznaje, że to pojęcie jest 
bardziej właściwe, ponieważ dotyczy delikatnej materii, jaką jest wolność słowa 
i wolność rynku, które są naczelnymi zasadami każdej demokracji. Zarządzanie 
więc to cały zestaw czynników natury formalnej i  nieformalnej, które uzupeł-
niają nadzór ze strony organów państwowych nad rynkiem medialnym w celu 
ochrony interesu całego społeczeństwa demokratycznego13.

 9 C.J. Hammelink, K. Nordenstreng: Towards Democratic Media…, s. 232–233.
10 Por. K. Jakubowicz: Polityka medialna a media…, s. 235.
11 C.J. Hammelink, K. Nordenstreng: Towards Democratic Media…, s. 233.
12 D. McQuail: Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

SA, 2007, s. 243.
13 Ibidem, s. 242.
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Zbigniew Oniszczuk zaznacza, że realizacja polityki medialnej wymaga 
działań zarówno strategicznych, jak i  taktycznych. Te pierwsze mają charakter 
koncepcyjny i odnoszą się do zmian natury strukturalnej w systemie, zaś drugie 
mają wymiar praktycznej implementacji decyzji. Wybór określonych rozwiązań 
oraz ich wdrożenia odbywa się w  trzech sferach, to jest organizacyjnej (na 
przykład tworzenia określonej struktury mediów), programowej (na przykład 
planowania działania) i  personalnej (polityka kadrowa w  mediach o  charakte-
rze raczej taktycznym niż strategicznym, pełniąca funkcje utrwalające decyzje 
długookresowe)14.

Problem jedności definicyjnej w odniesieniu do polityki medialnej związany 
jest z brakiem podstaw metodologicznych do badania tego zjawiska. Ewa Stasiak- 
-Jazukiewicz zaznacza, że istnieje tutaj jedynie zgodność co do podstaw teore-
tycznych – polityka medialna to na pewno część polityki komunikacyjnej, do-
tyczącej w ogóle procesu komunikowania społecznego15. Sama badaczka ujmuje 
politykę medialną w  kategorii oddziaływania władzy oraz innych podmiotów 
społecznych na system medialny poprzez tworzenie ram prawnych, politycznych 
czy ekonomicznych dla działalności mediów, z  uwzględnieniem społecznego 
systemu wartości, warunków gospodarczych czy interesów społecznych16. 
Wyróżnia przy tym trzy istotne obszary, które mogą być przedmiotem polityki 
medialnej, czyli treści przekazów medialnych, strukturę systemu medialnego 
oraz techniczną infrastrukturę mediów. 

W  przypadku pierwszego obszaru można spotkać się z  takimi działaniami 
władz jak ochrona określonych grup społecznych przed treściami uznawanymi 
za szkodliwe. Aktywność państwa w  tej sferze będzie przejawiała się zatem 
w  regulacjach prawnych, ale również w  edukacji medialnej czy tworzeniu spe-
cjalnych instytucji kontrolujących jakość produktów medialnych i  ich zawarto-
ści. Wpływ na treści przekazów medialnych widoczny jest również w realizacji 
usługi publicznej i  wypełnianiu dzięki temu przez media funkcji społecznych. 
Ustawodawcy niejednokrotnie wskazują odsetek programów o  charakterze 
informacyjnym, religijnym, kulturalnym czy rozrywkowym, podkreślając tym 
samym oczekiwania społeczne. Podobnie jest także z  polityką koncesyjną czy 
subwencjami dla mediów. Dzięki niej podkreśla się konieczność istnienia misji 
społecznej, wyłączonej z  mechanizmów wolnego rynku. Narzędziem wpływu 
jest również ustawowe regulowanie treści medialnych poprzez na przykład nakaz 
emitowania ogłoszeń rządowych lub informowania społeczeństwa o  pracach 
parlamentu czy innych organów państwa lub wręcz ścisłe przepisy dotyczące 

14 Z. Oniszczuk: Niedostatki polskiej polityki medialnej. W: Współczesne media. Status, ak- 
sjologia, funkcjonowanie. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 74–81. 

15 E. Stasiak-Jazukiewicz: Polityka medialna. W: E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Ko- 
ziarkiewicz: Polityka medialna w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2011, s. 20.

16 Ibidem, s. 23.
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komunikowania politycznego w  czasie wyborów. Z  kolei oddziaływanie na 
strukturę systemu medialnego przejawia się w regulacjach dotyczących kwestii 
własności i  procesu koncentracji lub działań antymonopolowych bądź udziału 
podmiotów zagranicznych w  rynku medialnym. Państwo może tutaj przyjąć 
rolę aktywnego uczestnika systemu medialnego poprzez określenie statusu me-
diów publicznych, wspieranie finansowe mediów lokalnych czy środowiskowych 
w imię zachowania większego pluralizmu opinii. Trzeci poziom polityki medial-
nej może objawiać się wpływem państwa na infrastrukturę mediów. To państwo 
prowadzi bowiem politykę przyznawania koncesji na nadawanie, jak również 
tworzy organy, które zajmują się kontrolą częstotliwości. Oczywiście w  dobie 
cyfryzacji mediów problem ten znacznie się rozszerza z  powodu powstających 
nowych obszarów związanych z upowszechnianiem nowych technologii17.

Rodzi się także pewien dylemat, jak definiować interes publiczny, jak pań-
stwo powinno chronić ten interes i w jakim stopniu powinien on podlegać insty-
tucjonalnemu nadzorowi? Philip Napoli wymienia trzy różne poziomy, według 
których można analizować interes publiczny. Poziom koncepcyjny (conceptual 
level) dotyczy tego, w  jaki sposób instytucja działająca w  interesie publicznym 
powinna dokonywać określonych rozstrzygnięć; poziom operacyjny (operatio-
nal level) odnosi się do konkretnych zasad lub wartości, które stanowią interes 
publiczny, zaś poziom zastosowania (applicational level) to realizacja konkretnej 
decyzji politycznej lub regulacyjnej18. Wspomniany autor zwraca także uwagę, 
jak trudno jest współcześnie wprowadzać kontrolę i  nadzór ze strony państwa 
w momencie, gdy koncerny zajmujące się nowymi technologiami wciąż nie chcą 
być definiowane jako koncerny medialne (Google, Facebook), wpływające rów-
nież na zawartość i strukturę mediów19.

Polityka medialna jest zatem pojęciem, które, ze względu na wieloaspekto-
wość, trudno jednoznacznie zdefiniować. Często wymienia się różne obszary 
jej oddziaływania, wskazując na jej systemowy charakter (gdy zmianie ulega 
cały porządek medialny) lub sektorowość (gdy dotyczy wybranej części rynku 
medialnego, na przykład media audiowizualne lub prasa, choć współcześnie 
zjawisko konwergencji powoduje, że również polityka medialna musi holistycz-
nie traktować problematykę mediów) czy operacyjność (konkretne rozwiąza-
nia podejmowane w  istniejącym systemie medialnym)20. Dodatkowo można 

17 Ibidem, s. 23–24.
18 Por. Ph.M. Napoli: Foundations of communications policy: Principles and process in the 

regulation of electronic media. Hampton: Hampton Press, 2001.
19 Ph.M. Napoli, R. Caplan: When Media Companies Insist They’re Not Media Companies and 

Why it Matters for Communications Policy. [Referat wygłoszony na Telecommunications Policy 
Research Conference, Arlington VA 2016]. https://www.researchgate.net/publication/307433829_
When_Media_Companies_Insist_They%27re_Not_Media_Companies_and_Why_it_Matters_
for_Communications_Policy, s. 4 [dostęp: 1.05.2020]. 

20 Z. Oniszczuk: Niedostatki polskiej polityki…, s. 74–81.
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tutaj wymienić celową politykę medialną, która służy realizacji określonego 
programu, wyznaczającego priorytety działania (na przykład w  przypadku 
mediów wspólnot autonomicznych jest to wzmocnienie tożsamości kulturowej 
mieszkańców regionu oraz upowszechnienie języka regionalnego), czy szerzej: 
międzynarodową politykę medialną, która jest efektem międzynarodowych 
uzgodnień, deklaracji, przyjętych konwencji i  standardów prawnych (na przy-
kład polityka medialna Unii Europejskiej)21. 

Wskazując na ten ostatni obszar, należy zaznaczyć, że polityka medialna to 
współcześnie częściej zarządzanie (governance) niż polityka (policy), ze względu 
na fakt, że w  procesie tym biorą udział nie tylko instytucje państwa (czy na 
przykład rządów w ramach organizacji międzynarodowych), ale również orga-
nizacje pozarządowe czy wielkie przedsiębiorstwa medialne na poziomie lokal-
nym, krajowym, regionalnym i globalnym. Global Media Governance (globalne 
zarządzanie mediami) zrzesza różnego rodzaju podmioty, które funkcjonują 
w  przestrzeni globalnej, reprezentując interesy różnorodnych aktorów medial-
nych, funkcjonujących w  ramach różnych stowarzyszeń (UNESCO, WIPO, 
WTO, ITU, ICANN)22.

Odbiorcą polityki medialnej jest, zgodnie z  wspomnianymi wcześniej de-
finicjami, społeczeństwo, głównie w  zakresie konceptualizowanych systemów 
wartości i jednocześnie realizowanych usług publicznych. Jest to bardzo szerokie 
rozumienie, uwzględniające przede wszystkim interes publiczny. Natomiast 
w  węższym zakresie adresatami polityki, o  której tu mowa, są poszczególne 
elementy systemu medialnego: nadawcy/wydawcy medialni, producenci, agen-
cje reklamowe, środowisko dziennikarskie czy inne instytucje. Dysonans, jaki 
może się tutaj pojawiać, w kontekście definiowania adresata polityki medialnej, 
dotyczy tego, jak traktuje się jej odbiorcę będącego obywatelem, członkiem 
społeczeństwa, wobec którego media mają pełnić określoną funkcję edukacyjną, 
informacyjną, opiniotwórczą, czy też będącego konsumentem, który swoje inte-
resy realizuje za pośrednictwem mediów23.

Jak wynika z  niniejszych rozważań, polityka medialna jest przedmiotem 
zainteresowania wielu instytucji i  organów państwowych bądź międzynarodo-
wych różnych szczebli. Na poziomie międzynarodowym określa się standardy 
techniczne, zwłaszcza w  odniesieniu do nadawania, ale także przepływu pro-
dukcji medialnej. Organizacje międzynarodowe ustanawiają formy i  zasady 
współpracy, a państwa przyjmują na siebie obowiązki wynikające z porozumień 
i  umów międzynarodowych. Na poziomie krajowym polityka medialna jest, 
jak już wspomniano, prowadzona przez różne organy administracji publicznej 
oraz instytucje regulacyjne, choć nie we wszystkich przypadkach tak się dzieje, 

21 K. Jakubowicz: Polityka medialna a media…, s. 22.
22 E. Stasiak-Jazukiewicz: Polityka medialna…, s. 27–28.
23 K. Jakubowicz: Polityka medialna a media…, s. 23.
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ponieważ pewne odstępstwa również tutaj są możliwe. Przykładem mogą być: 
Niemcy, które dopuszczają scedowanie zadań związanych z polityką medialną na 
poziom landu24; Szwajcaria, w której to władze kantonów są podmiotem polityki 
medialnej25, czy właśnie Hiszpania, w  której rządy wspólnot autonomicznych 
kształtują podstawy systemów medialnych w  regionach, jak również decydują 
o powołaniu określonych instytucji regulacyjnych na poziomie autonomii26. Na 
poziomie lokalnym i  regionalnym mogą funkcjonować samorządy, które będą 
podejmowały inicjatywy tworzenia mediów lokalnych. Ten zakres działań bę-
dzie miał oczywiście ograniczony charakter.

Terry Flew, który sprzeciwia się tezie o pełnej globalizacji rynku medialnego, 
wskazuje na szczególny aspekt polityki medialnej. Media biorą udział w procesie 
tworzenia tożsamości obywatelskiej, więzi społecznych czy tożsamości narodo-
wej, które mają wpływ na powstawanie „wyobrażonej wspólnoty politycznej”. 
Mają funkcję integracyjną poprzez promowanie języka, kultury czy wydarzeń 
o  charakterze narodowym (wspólnotowym). W  tym więc sensie polityka me-
dialna jako część polityki komunikowania w ogóle podtrzymuje pewne granice 
komunikacyjne27.

Unia Europejska, oddziałując na ustawodawstwo swoich członków, również 
wywiera ogromny wpływ na działalność mediów w  regionach. Choć ma on 
charakter pośredni, nie wolno pomijać problematyki medialnej w  kontekście 
europejskim, zwłaszcza że kwestie regionalne pojawiają się w różnych konteks-
tach aktów prawnych Unii Europejskiej. Odniesienia do regionalnych aspektów 
zostały zawarte w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską z 1957 roku. 
Mowa o art. 151, w którym podkreślona została narodowa i  regionalna różno-
rodność państw członkowskich. Zaznaczono jednak, że ważne jest wspólne dzie-
dzictwo kulturowe. Generalnie kładzie się nacisk na sektor mediów audiowizu-
alnych, który ma brać czynny udział w realizacji celów kulturalnych Wspólnoty 
Europejskiej28. Jak zauważyła w  tamtym czasie Viviane Reding, była komisarz 
ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, polityka medialna na szczeblu kra-
jowym nie miała mieć jednorodnego, zuniformizowanego charakteru. Regulacje 

24 E. Stasiak-Jazukiewicz: Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny. Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013, s. 21.

25 M. Ratajczak: Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w  wielokulturowej Szwajcarii. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

26 R. Sajna: Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckiej” do latynoskiej teleSur. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 128–134; M. Kuś: Telewizja publiczna w  Hiszpanii. 
Pomiędzy polityką i rynkiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, s. 67.

27 T. Flew: Media globalne. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2010, s. 23.

28 K. Jakubowicz: Unia Europejska a  media. Między kulturą a  gospodarką. Warszawa: 
Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, 2010, s. 63. Por. K. Jakubowicz: Media and De-
mocracy. In: Media and Democracy. Ed. Council of Europe. Strasbourg: Council of Europe 1998, 
s. 9–33.
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wspólnotowe powinny dotyczyć głównie budowania wspólnego rynku usług29. 
W 2009 roku został opublikowany raport na temat pluralizmu mediów, w któ-
rym zdefiniowano go w  aspektach normatywnych i  operacyjnych. „Pluralizm 
medialny rozumie się jako różnorodność podaży, użytkowania i  dystrybucji 
mediów w relacji do (1) własności i kontroli nad mediami; (2) typów i gatunków 
mediów; (3) stanowisk politycznych; (4) ekspresji kulturalnej i  (5)  interesów 
lokalnych i regionalnych”30. W tym samym roku, w odniesieniu do krajów UE, 
przyjęto także Europejską kartę na rzecz wolności mediów – dokument potwier-
dzający, ale i  zobowiązujący do ochrony dziennikarzy w  aspekcie prawnym, 
sądowym i urzędowym31.

Problemem w  kontekście utrzymywania pluralizmu były między innymi 
subsydia państwowe, które zmierzały do podtrzymania pluralizmu na rynku, 
ale były sprzeczne z  zasadami wolnej konkurencji i  mogły zakłócać ochronę 
konkurencji. Komisja Europejska wzywała do ograniczenia pomocy finansowej 
między innymi Szwecję, która stosowała takie subsydia dla słabszych gazet 
regionalnych. KE argumentowała, że działalność mediów to także działalność 
komercyjna. W tej kwestii proponowano, aby subsydia przyznawane były tylko 
na pewien okres, aby sprawdzić, jak po tym czasie subsydiowane media sobie 
radzą32.

Biorąc pod uwagę politykę poszczególnych wspólnot autonomicznych w Hi-
szpanii, subwencje są stałym elementem oddziaływania władz regionalnych na 
rynki medialne. System subwencji istnieje w Kraju Basków, Katalonii, Nawarze, 
Galicji, ale także w Andaluzji czy Wspólnocie Walencji. Wpisują się one w ka-
talog zadań i  obowiązków władz wobec społeczeństwa, ponieważ zapewniają 
utrzymanie się na rynku podmiotów, które upowszechniają języki regionalne, 
lecz w konfrontacji z wielkimi koncernami wydawniczymi nie byłyby w stanie 
przetrwać i  realizować swojej misji, to jest zapewnienia oferty medialnej w  ję-
zyku ojczystym części społeczności.

W 2008 roku przyjęto rezolucję w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów 
w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)), w której Parlament Europejski podkreślił 
między innymi, że powinna zostać opracowana dyrektywa sprzyjająca różno-
rodności kulturowej, chroniąca tę różnorodność i  zapewniająca wszystkim 
przedsiębiorstwom medialnym dostęp do środków technicznych umożliwiają-
cych dotarcie do wszystkich obywateli. Parlament Europejski zalecał wówczas 
także opracowanie przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej dla 
mediów publicznych i  obywatelskich w  tak szybko zmieniających się warun-
kach. Zaznaczono jednak, że media publiczne nie powinny wykorzystywać 

29 K. Jakubowicz: Unia Europejska a media…, s. 64–65.
30 Ibidem, s. 72.
31 A. Jaskiernia: Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europej- 

skiej. „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2(61), s. 142.
32 K. Jakubowicz: Unia Europejska a media…, s. 73.
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tych środków publicznych w  celu realizacji jakichś interesów politycznych lub 
ekonomicznych33.

W  odniesieniu do polityki medialnej państwa warto również wspomnieć 
o  szczególnej kategorii mediów, jaką są community media (rozumiane jako 
media społeczne lub media wspólnotowe). Formalnie wprowadzono tę kategorię 
do obiegu w  2009 roku jako media trzeciego sektora, czyli media społeczne. 
Mają one dla obywateli stanowić trzecią – oprócz mediów komercyjnych i me-
diów publicznych – możliwość w  partycypacji w  życiu publicznym. Parlament 
Europejski zaznaczył jednak, że nie mogą one mieć wymiaru komercyjnego (co 
potwierdza Rezolucja PE w sprawie mediów społecznych w Europie z 2008 roku). 
Państwa członkowskie w  myśl tej rezolucji powinny czynnie wspierać rozwój 
mediów społecznych, zapewniając im pomoc organów regulacyjnych (często-
tliwości, konwersja cyfrowa, przepisy must-carry). Jak definiuje się wobec tego 
media społeczne w  unijnych regulacjach? Media te służą grupom pomijanym 
w  treściach mediów głównego nurtu, grupom nieobecnym na rynku, są wyra-
zem pluralizmu i  zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i  wzmacniają 
dyskurs publiczny, przeciwdziałając jednocześnie koncentracji na rynku mediów 
prywatnych. Parlament Europejski proponował również, aby media społeczne 
mogły korzystać z Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W  lutym 2009 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął de-
klarację w sprawie roli mediów społecznych w promowaniu spójności społecznej 
i dialogu międzykulturowego, w której podkreślano, że państwa powinny ure-
gulować prawną sytuację mediów społecznych, aby mogły one realizować swoje 
społeczne cele34.

Europejska polityka medialna ewoluuje od pierwszych założeń o wspólnocie 
kultury, wartości i  dziedzictwa europejskiego do koncepcji Europy regionów, 
która charakteryzuje się różnorodnością językową, kulturową i  narodową, co 
tak naprawdę stanowi o  specyfice i  wartości europejskiej kultury. Stało się to 
dopiero po rozszerzeniu UE do 25 członków w  2004 roku. Warto wspomnieć 
również o sprzecznościach, jakie pojawiały się w koncepcji europejskiej polityki 
medialnej. Przede wszystkim problematyczna była polityka pogodzenia idei kul-
tury paneuropejskiej z ideą różnorodności kultur narodowych. Kulturę europej-
ską rozumiano jako zbiór wspólnych wartości, wywodzonych z  różnorodnych 
kultur narodowych. W  polityce europejskiej przeważał jednak trend jedności. 
Trudno było tworzyć media ogólnoeuropejskie ze względu na różnorodność 
językową i dominację produkcji anglojęzycznych, zrezygnowano więc z tego celu 
na rzecz budowania wspólnej tożsamości europejskiej, między innymi poprzez 
propagowanie dzieł audiowizualnych pochodzenia europejskiego w  ofercie 

33 Ibidem, s. 74.
34 Ibidem, s. 92.
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mediów publicznych35. Regulacje w  tej dziedzinie znajdą się również w  usta-
wach dotyczących działalności nadawców publicznych w  regionach autono- 
micznych.

Mediom w  unijnej polityce przypisywano nadmierną rolę w  kształtowaniu 
świadomości i  tożsamości zbiorowej. Uważa się jednak, że pogląd ten nie jest 
prawdziwy dlatego, że tożsamości narodowe, etniczne czy regionalne kształtują 
się dzięki wielu innym symbolom niż treści medialne. Nie można przecież za-
łożyć, że określone treści przekazywane przez media będą w  ten sam sposób 
rozumiane pod każdą szerokością geograficzną. Na interpretację wpływa wiele 
dodatkowych czynników o  charakterze kulturowym, które mogą diametralnie 
zmienić wydźwięk komunikatów. Europa przypomina raczej mozaikę niż tygiel 
kultur36.

Rzeczywiście, biorąc pod uwagę kontekst kulturowy, rola mediów jest 
odmiennie definiowana. Choć autonomia została przyznana regionom na po-
dobnych zasadach, to jednak historyczne czynniki i również współczesne wyda-
rzenia (jak choćby przeprowadzone nielegalnie referendum niepodległościowe 
w  Katalonii) wpływają na postrzeganie mediów jako ważnego instrumentu 
polityki tożsamościowej poszczególnych wspólnot. Na ten aspekt należy spojrzeć 
w szerszym kontekście, na przykład połączenia polityki językowej w regionach37 
z polityką medialną i celami, jakie się jej wyznacza w związku z tym.

W krajach europejskich na nowo próbuje się zdefiniować rolę mediów pub-
licznych, jak również ich miejsce w  środowisku komunikacyjnym. Zasadniczo 
można wskazać dwa różne podejścia do nadawców publicznych. Jedno skupia 
się na aspektach proceduralno-prawnych, odnoszących się do zwiększania 
niezależności zawodowej dziennikarzy, stabilnych źródeł finansowania, pełnej 
różnorodności i uniwersalności oferty oraz reprezentacji społecznej (ale i zawo-
dowej, na przykład płci). Drugie z kolei odnosi się do misji wobec użytkowników 
mediów, odpowiedzialności wobec nich, ale także wyzwań, jakie pojawiają się 
w  środowisku cyfrowym wobec nadawców i  wobec publiczności. Wydaje się, 
że w  tym zakresie część państw europejskich, a także sama Unia Europejska 
próbują na nowo określać zarówno rolę, misję, jak i  sposób działania mediów 
publicznych38.

35 K. Williams: Media w  Europie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, 
2008, s. 164–168. 

36 V. Bakir: An identity for Europe? The role of the media. In: Culture and Identity in Europe. 
Ed. M. Wintle. Aldershot: Ashgate 1996, s. 177–200.

37 D. Głuszek-Szafraniec: Polityka medialna w  Katalonii i  Kraju Basków jako narzędzie 
rozwoju tożsamości regionalnych. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 28, s. 107 i s. 112. DOI 
10.15290/pss.2017.28.04.

38 Por. Public Service Media Renew-al: Adaptation to Digital Network Challenges. Eds. 
M. Głowacki, A. Jaskiernia. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017.
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Cele polityki medialnej

Aby sprecyzować, co jest celem polityki medialnej, należy tak naprawdę 
wskazać, która z normatywnych teorii charakteryzuje system medialny w danym 
państwie i społeczeństwie. Polityka medialna jest bowiem praktyczną emanacją 
tych wartości, które wyznawane są przez dane społeczeństwo. Istnieje kilka 
wskaźników, na podstawie których można wytyczyć główne kierunki polityki 
medialnej w  demokracjach liberalnych. Pierwszym z  nich jest system regulacji 
i kontroli odnoszący się do wolności słowa i jej ochrony, oparty na standardach 
prawnych wynikających z podstawowych praw i swobód obywatelskich, będący 
jednocześnie wynikiem uzgodnień ze społeczeństwem. Kolejnym wskaźnikiem 
określającym cele polityki medialnej jest pluralizm własności i wolność w zakre-
sie dostępu do rynku medialnego, przy jednoczesnym zapobieganiu przez pań-
stwo procesowi koncentracji i zapewnianiu transparentności na rynku mediów. 
Karol Jakubowicz uznawał, że wolność i niezależność mediów jako cel polityki 
medialnej w  państwach demokratycznych należy rozpatrywać na kilku pozio-
mach, tj. niezależności zewnętrznej (dotyczącej swobody działalności właścicieli 
mediów i  wolności od nacisków ze strony władz), niezależności wewnętrznej 
(odnośnie do autonomii redakcji od ingerencji ze strony właściciela, na przykład 
poprzez regulacje prawne dotyczące statutów redakcyjnych czy ochrona praw 
pracowniczych dziennikarza lub wprowadzanie klauzuli sumienia), niezależno-
ści osobistej (czyli zachowania bezstronności w relacjach dziennikarskich) oraz 
wolności użytkowników (dotyczącej wyboru źródeł informacji oraz swobody 
wypowiedzi)39.

Innym ważnym wskaźnikiem, który determinuje zakres celów polityki me-
dialnej, jest wyznaczanie funkcji mediom, tj. traktowanie ich jako forum debaty 
demokratycznej, elementu sfery publicznej i  środków artykułowania poglądów 
oraz opinii wszystkich grup społecznych, również tych, które stanowią mniej-
szość w  społeczeństwie. Także standardy profesjonalizmu zawodowego dzien-
nikarzy oraz działalność organizacji monitorujących media stanowią obszar, 
w którym wyznacza się cele polityki medialnej. Istnienie różnych stowarzyszeń 
branżowych oraz sieć kształcenia powodują, że tworzy się system mediów od-
powiedzialnych. Ostatni ze wskaźników determinujących zakres celów polityki 
medialnej to infrastruktura mediów, która powinna być optymalna pod wzglę-
dem powszechności dostępu i rozwoju technologicznego, zapewniająca dostęp do 
mediów wszystkim obywatelom bez wyjątku, umożliwiająca rozpowszechnianie 
informacji ważnych dla odbiorców. 

Zaznacza się, że polityka medialna w demokracjach liberalnych przeważnie 
realizuje cele rozumiane jako interes publiczny, który sam w sobie jest nieostrym 

39 K. Jakubowicz: Polityka medialna a media…, s. 87.
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pojęciem, ogólnie określa się go jako dobro wspólne40. Zakłada się, że media 
powinny działać tak, by nie wchodziły w kolizję z systemem wartości preferowa-
nych przez społeczeństwo, jednakże samo niewyrządzanie szkód nie oddaje peł-
nej definicji interesu publicznego. Oczekuje się od mediów odpowiedzialności, 
co wiąże się z faktem, że realizacja partykularnych interesów właścicieli mediów 
powinna odbywać się w  zgodzie z  oczekiwaniami społeczeństwa (choć nieko-
niecznie publiczności). Różnica między społeczeństwem a publicznością polega 
na tym, że perspektywa społeczeństwa ma charakter długofalowy, a publiczności 
doraźny, co oznacza, że właściciele mediów chcieliby jedynie spełniać oczekiwa-
nia odbiorców, przerzucając na nich odpowiedzialność za prezentowane treści, 
ponieważ odpowiadają one aktualnym gustom publiczności. W tym przypadku 
interes publiczny odpowiadałby raczej oczekiwaniom rynku niż społeczeństwa 
ze względu na to, że nie odpowiadałby tym potrzebom, które wiążą się z istnie-
niem obywateli, a nie jedynie odbiorców i ich potrzebą partycypacji w państwie 
demokratycznym. 

Marc Raboy, Serge Proulx i  Peter Dahlgren w  kontekście interesu publicz-
nego rozróżniają dwie perspektywy: popyt rynkowy (market demand) i  popyt 
społeczny (social demand)41. Ten pierwszy oznacza to, czym publiczność jest 
aktualnie zainteresowana. Natomiast drugi dotyczy raczej wykonywania oby-
watelskich obowiązków i jest powiązany z demokratyczną kulturą obywatelską. 
Lepsze zrozumienie tego, jak wyraża się popyt społeczny, pomogłoby określić 
wiele kwestii i  celów polityki medialnej. Denis McQuail wymienia główne 
kryteria interesu publicznego, charakteryzujące większość systemów mediów 
w państwach demokratycznych, a co za tym idzie – cele polityki medialnej. Są to 
wolność publikacji, pluralizm własności mediów i pluralizm opinii, misja wspie-
rania porządku demokratycznego i bezpieczeństwa państwa, uniwersalny zasięg, 
wysoka jakość prezentowanych treści, kreowanie sfery publicznej, respektowanie 
praw człowieka oraz ochrona jednostek przed zagrożeniami42. 

Cele polityki medialnej można sprowadzić do kilku rodzajów działań: 
ukierunkowanych na stworzenie optymalnej struktury mediów (zrównowa-
żonego porządku medialnego, uwzględniającego różnorodne sektory i  formy 
własności, szeroki zasięg, ochronę przed szkodliwymi treściami, edukację 
medialną i pełnienie różnych funkcji społecznych); uwzględniających pluralizm 
zewnętrzny (różnorodność niezależnych podmiotów medialnych) i uwzględnia-
jących pluralizm wewnętrzny w mediach (różnorodność opinii i  form mediów, 
między innymi tych o zasięgu lokalnym, środowiskowym); dbających o wolność 
mediów (w dostępie do informacji, jej rozpowszechnianiu, ale także tworzeniu 

40 Ibidem, s. 24.
41 M. Raboy, S. Proulx, P. Dahlgren: The Dilemma of Social Demand. Shaping Media Pol-

icy in New Civic Context. “Gazette: The International Journal for Communcation Studies” 2003, 
Vol. 65, no 4–5, s. 324.

42 D. McQuail: Teoria komunikowania…, s. 179.
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nowych źródeł, niezależnych również politycznie) i  wreszcie gwarantujących 
prawo do informacji (mediom, które egzekwują prawo do informacji w imieniu 
obywateli, choć z  pewnymi ograniczeniami dotyczącymi między innymi bez-
pieczeństwa publicznego, tajemnicy służbowej czy praw osób trzecich)43. Prawo 
do otrzymywania informacji powinno być realizowane w różnych kontekstach, 
nie tylko chodzi o dostęp do informacji publicznej, ale również polega na takich 
działaniach władz, które umożliwiają powstawanie różnych typów nadawców, 
nie tylko publicznych, ale i  prywatnych, zróżnicowanych także pod względem 
zasięgu terytorialnego. Dodatkową sferą oddziaływania władzy w tej materii jest 
tworzenie dogodnych warunków do działalności dla przedsiębiorstw wykorzy-
stujących nowe technologie, umożliwiające rozszerzenie oferty programowej dla 
poszczególnych grup odbiorców (na przykład osób niepełnosprawnych czy znaj-
dujących się w  grupie ryzyka wykluczenia społecznego). W  przypadku państw 
wielokulturowych czy zamieszkałych przez mniejszości etniczne lub językowe 
pojawia się tutaj dodatkowe zadanie: umożliwienie korzystania z mediów w ro-
dzimym języku. Problem ten dotyczy najczęściej krajów federalnych44 lub takich 
jak Hiszpania – regionalnych45. Rada Europy, przyjmując w 1994 roku Konwen-
cję ramową o  ochronie mniejszości narodowych, zobowiązała wręcz strony do 
tworzenia takich warunków, aby umożliwić korzystanie z  mediów w  językach 
mniejszościowych, zarówno prasy drukowanej, jak i radia i telewizji (art. 9 ust. 2 
i  3), ale też aby ułatwiać powstawanie mediów w  rodzimym języku: „Strony 
zapewnią, w  ramach ich systemów prawnych, że osoby należące do mniejszo-
ści narodowej nie będą dyskryminowane w  dostępie do środków przekazu” 
(art. 9 ust. 1)46.

Analizując cele polityki medialnej, nie sposób pominąć innej ważnej kwestii, 
jaką jest regionalny kontekst działań władz wspólnot autonomicznych. Czym jest 
regionalizm w mediach? Regionalizm uważany jest za ideę, która promuje dąże-
nia do emancypacji poszczególnych regionów, mających wspólne doświadczenia 
historyczno-kulturowe i na tej podstawie dających się wyodrębnić. Na podstawie 
takich wspólnych wartości tworzą się pewne wizje i  projekty, które mogą być 
początkiem ruchów społecznych, ale też ruchy społeczne mogą tworzyć własną 
ideologię regionalistyczną, która jest efektem ich dotychczasowych działań. Jak 
pisze Edward Chudziński, „ruch regionalistyczny – w  odróżnieniu do ruchów 
autonomistycznych i  secesjonistycznych – samoogranicza się w  swoich żąda-

43 E. Stasiak-Jazukiewicz: Polityka medialna…, s. 56.
44 Por. M. Ratajczak: Jak porozumiewają się Szwajcarzy…
45 D. Głuszek-Szafraniec: Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w  Hiszpanii. W: 

Pogranicze w  mediach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 189–201.

46 Framework Convention for the Protection of National Minorities, https://rm.coe.
int/16800c1312 [dostęp: 26.08.2017].
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niach, aby nie naruszyć jedności i  integralności państwa”47, natomiast ruchy 
regionalistyczne dążą w  swoich działaniach do decentralizacji w  celu wzmoc-
nienia władzy lokalnej. Publiczne media mają przed sobą nowe wyzwania, po-
nieważ współczesne społeczeństwa z jednej strony ulegają procesom globalizacji, 
a  z  drugiej lokalizacji. Obecnie widać trendy również w  komunikacji masowej 
powrotu do kultur regionalnych i  lokalnych, tradycji i  korzeni, poszukiwania 
własnego miejsca w kulturze globalnej, zakotwiczenia. „Kultury regionalne sta-
nowią alternatywę dla zunifikowanych, zestandaryzowanych wytworów kultury 
masowej. Dlatego współczesny człowiek zadaje sobie coraz częściej pytanie: skąd 
jestem?, a  nie tylko: kim jestem?”48. Kultura regionalna ma pomóc przyswoić 
wartości uniwersalne i pokojowe współistnienie z innymi kulturami, akceptację 
inności. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest w  przypadku kultur regionalnych 
w Hiszpanii? Zaznaczyć należy, że tak rozumiany regionalizm znacznie zawęża 
działalność mediów do promowania kultury własnej regionów. W  przypadku 
regionów historycznych Hiszpanii i  polityki medialnej rządów regionalnych 
oraz funkcjonowania mediów publicznych w tych wspólnotach autonomicznych 
widać znaczne dążenia emancypacyjne czy wręcz separatystyczne, z  uwagi na 
daleko posuniętą autonomię.

Warto też zastanowić się, jaką rolę odgrywają media w  kształtowaniu się 
kultury medialnej w danym regionie oraz w przekazywaniu kultury tradycyjnej. 
W  tym drugim procesie biorą udział przede wszystkim media lokalne, które 
częściej są środkami wspierającymi wartości tradycyjne. Z perspektywy rozwoju 
ekonomicznego można jednak zaobserwować tendencję przesuwania się mediów 
lokalnych w kierunku regionu. Jest to wynik poszerzania rynku potencjalnych 
odbiorców. Jednocześnie widać, że media regionalne nie rezygnują z  wartości 
charakterystycznych dla tradycyjnych kultur lokalnych, które pozwalają na 
definiowanie określonego kręgu odbiorców49. Trendy te można również dostrzec 
w  działalności mediów regionalnych w  poszczególnych wspólnotach autono-
micznych, obserwując zarówno sektor prasowy, jak i  radiowo-telewizyjny oraz 
mediów internetowych.

47 E. Chudziński: Regionalizm w  mediach. Geneza – przejawy – funkcje. W: Regionalne 
i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. J.W. Adamowski, K. Wolny- 
-Zmorzyński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007, s. 39.

48 Ibidem, s. 54–55.
49 I. Biernacka-Ligięza: Kultura mediów a  budowanie lokalnego obrazu świata. W: 

Współczesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne. Red. I. Hofman i D. Kępa- 
-Figura. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 303–316.
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Instrumenty polityki medialnej

Określając instrumenty polityki medialnej, należy wziąć pod uwagę fakt, 
że to państwo jest głównym regulatorem w  tej materii i  to jego działania mają 
wpływ na kształt rynku medialnego. W  sytuacji, gdy rynek miał charakter 
monopolistyczny i  funkcjonowali na nim wyłącznie nadawcy publiczni (lub 
państwowi), polityka medialna była wyrazem ingerencji władzy w  sektor 
mediów audiowizualnych (ponieważ to one głównie były przedmiotem zain-
teresowania państwa). Kiedy rozpoczęto otwieranie rynku audiowizualnego 
na nadawców prywatnych, polityka medialna rozszerzyła się o  nowy obszar, 
tj. rynek mediów koncesjonowanych. Polityka medialna może więc odnosić 
się zarówno do interwencjonistycznej roli państwa, związanej głównie z  dzia-
łaniami protekcjonistycznymi, ale też z  podejmowaniem takich rozwiązań, 
które pozytywnie wpływają na różnorodność rynku medialnego i  wzrost 
konkurencyjności prezentowanej oferty. Jak zaznacza Manuel Puppis, zwłaszcza 
małe państwa, o niewielkim obszarze geograficznym, które dodatkowo zlokali-
zowane są w sąsiedztwie silniejszych kulturowo, językowo i gospodarczo krajów, 
mogą częściej w  polityce medialnej zdradzać tendencje do ochrony rodzimych 
rynków medialnych50. Czynnik geograficzny jest tutaj czynnikiem istotnym, 
determinującym działania władz. Koncepcja ta wydaje się przystawać do sy-
tuacji wewnętrznej Hiszpanii, w  której poszczególne regiony posiadają na tyle 
rozwinięty katalog kompetencji własnych, że daje im to możliwość określania 
własnej polityki medialnej, idącej w  kierunku ochrony rodzimego przemysłu 
medialnego. W tym kontekście hiszpański przemysł medialny traktowany byłby 
jako konkurencyjny w  stosunku do produktów regionalnych dostawców treści 
medialnych.

Określenie instrumentów polityki medialnej może nastręczać pewnych 
trudności ze względu na to, że wiele z nich łączone jest bezpośrednio z celami. 
I  tak na przykład, wskazuje się na ochronę małoletnich przed szkodliwymi 
treściami lub ochronę kultury narodowej czy zapobieganie tendencjom mono-
polistycznym51, które same w sobie należałoby ująć jako cel polityki medialnej. 
Pod pojęciem instrumentu kryje się raczej takie działanie, które umożliwia 
zapewnienie tego typu ochrony, a  więc przede wszystkim ustawodawstwo 
medialne wraz z  polityką koncesyjną dla nadawców. Z  kolei niezależność 
mediów może być zapewniona poprzez system finansowania – to państwo 
decyduje o  wpływach mediów publicznych czy to ze źródeł komercyjnych, czy 

50 M. Puppis, L. D’Haenenes, T. Steinmaurer, M. Künzler: The European and Global Di-
mension: Taking Small Media Systems Research to the Next Level. “International Communication 
Gazette” 2009, no 71(1–2), s. 105–112. DOI 10.1177/1748048508097936.

51 D. Waniek: Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a  praktyka polityczna. 
Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, 2007.
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abonamentowych, czy też subsydiów. Pluralizm opinii (cel) jest z kolei efektem 
polityki koncesyjnej, ale również udzielania przez państwo mediom różnych 
dotacji. Promowanie narodowych wartości może być związane z  rozwojem 
odpowiedniej infrastruktury i  interwencji państwa w  treści medialne poprzez 
określenie kwotowych zawartości określonych programów czy audycji. Wielo-
aspektowość tych działań powoduje, że bardzo trudno wskazać jednolitą klasy-
fikację instrumentów polityki medialnej, bez określania jej celów. Kees Brants 
i Karen Siune posługują się czterema głównymi kryteriami, by określić działania 
państwa w  sferze mediów, tj. kontrola finansów, kontrola dostępu do mediów 
i  rynku oraz programowanie, kontrola organizacyjna nadawców oraz prawo 
medialne52.

W  klasycznej już koncepcji powiązań elit medialnych i  politycznych Jay 
Blumler i Michael Gurevitch wskazują cztery wymiary tych relacji: stopień kon-
troli państwa nad mediami, stopień upartyjnienia mediów, stopień integracji elit 
medialnych i politycznych oraz stopień ideologizacji mediów. Pierwszy wymiar 
wydaje się z punktu widzenia prowadzenia polityki medialnej oraz zdefiniowania 
jej instrumentów najistotniejszy. Istnieją zatem trzy formy narzędzi, za pomocą 
których państwo jest w stanie kontrolować działalność mediów. Są to regulacje: 
zawartości, źródeł finansowania oraz kadr53. Oczywiście taka interwencja do-
tyczy w pełni jedynie mediów publicznych. Polityka kadrowa nie odnosi się do 
mediów prywatnych. 

Ponieważ jednak polityka medialna współcześnie rozpościera się na wielu 
płaszczyznach, należałoby włączyć w  zasób instrumentów, a  więc narzędzi 
wpływu, również takie działania, które umożliwiają kształtowanie rynku 
prywatnych nadawców. Warto więc tutaj przytoczyć syntetyczny model instru-
mentów polityki medialnej54. Składają się na niego działania w  zakresie prawa 
medialnego, w szczególności polityki koncesyjnej, ale również przepisów prawa 
karnego, prawa cywilnego, odnoszących się do wolności słowa, braku cenzury 
czy pluralizmu opinii, a  także prawa prasowego, prawa autorskiego czy przepi-
sów dotyczących koncentracji na rynku. Kolejnym elementem tego modelu jest 
polityka kadrowa, która zawiera de facto katalog podmiotów regulujących rynek 
mediów oraz sposób zarządzania nadawcami publicznymi. Następnie do grupy 

52 K. Brants, K. Siune: Public Broadcasting in a State of Flux. In: Dynamics of Media Politics. 
Broadcast and Electronic Media in Wester Europe. Eds. K. Siune, W. Trutzschler. London–
New Dehli: Newbury Park, Sage Publication, 1992, s. 101–115.

53 J.G. Blumler, M. Gurevitch: The Crisis of Public Communication. London–New York: 
Routledge, 1995, s. 63.

54 L. Nord, M. Głowacki: Editor’s introduction: Public Service Media in Central and North-
ern Europe. Does the State still matter? “Central European Journal of Communication” 2010, 
Vol.  3, no 1(4), s. 7–20; M. Głowacki: Polityka medialna Danii, Norwegii i  Szwecji. Analiza 
porównawcza interwencji państwa w  systemy telewizyjne. Toruń: Europejskie Centrum Eduka-
cyjne, 2011, s. 132–133.
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instrumentów należy zaliczyć wpływ państwa na finanse zarówno mediów 
publicznych, jak i  politykę podatkową wobec nadawców prywatnych czy też 
system subsydiowania mediów społecznych lub środowiskowych. Również kon-
trola zawartości, przejawiająca się w wyznaczaniu misji publicznej lub ochronie 
specyficznych grup społecznych, czy też regulowaniu komunikatów w  trakcie 
kampanii wyborczej stanowi część modelu syntetycznego instrumentów polityki 
medialnej. Autorzy modelu wprowadzają jeszcze jedną kategorię: kontroli rynku 
nowych technologii. Wydaje się jednak, że tego typu działania mieszczą się 
głównie w prawie medialnym.

Modele zarządzania mediami publicznymi

Publiczne media stanowią przedmiot zainteresowania ze względu na swoją 
siłę oddziaływania i  możliwość kształtowania opinii społecznej. Powiązania 
z  systemem politycznym są tutaj istotnym elementem ich funkcjonowania 
i  z  tego względu należy podjąć analizę różnych form ich działania oraz zarzą-
dzania nimi. Media publiczne traktowane jako swoiste dobro publiczne są uzna-
wane za taki podmiot, który nie powinien pozostać bez kontroli czy regulacji 
ze względu na społeczną ważność tej instytucji. W  literaturze niejednokrotnie 
podejmowano próbę charakterystyki schematów kontroli nad mediami publicz-
nymi ze względu na wpływ kilku czynników oddziałujących na przyjęty model 
zarządzania publicznymi nadawcami. Można wziąć pod uwagę trzy podstawowe 
uwarunkowania, które legitymizują publiczną politykę w tej materii. Są to środki 
techniczne, ekonomiczne i polityczne55. 

Interwencja w  techniczną działalność mediów miała od początku dość 
praktyczne uzasadnienie – niedobór częstotliwości i chaos na rynku nadawczym 
wymagał powoływania organów kontrolnych, które zajęłyby się przydzielaniem 
koncesji na nadawanie i  wprowadziłyby ład na rynku medialnym. Kontekst 
ekonomiczny współcześnie ma inny wymiar niż w przeszłości. Media publiczne 
zawsze były poddawane ostrzejszej ocenie jakości prezentowanych treści niż 
media prywatne ze względu na szkody natury etycznej, które potencjalnie 
mogły być udziałem publiczności. Wymagano więc od samego początku, aby 
media publiczne jako instytucja o  charakterze dobra publicznego oferowała 
programy z  zakresu wyższej kultury i  na dodatek o  różnorodnym profilu te-
matycznym, aby odpowiadać na potrzeby całego społeczeństwa. Jak zaznacza 
Bogusław Nierenberg, „Wydaje się, że w przypadku zarządzania mediami pub-

55 P.J. Humphreys: Mass Media and Media Policy in Western Europe. Manchaster–New York: 
Manchester University Press, 1996, s. 112.
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licznymi jednym z  istotnych elementów jest brak motywacji komercyjnej. Jest 
to możliwe wtedy, gdy media publiczne nie muszą szukać środków na rynku 
komercyjnym”56.

Gdy okazało się, że media elektroniczne (w  szczególności telewizja) są do-
skonałym przekaźnikiem reklamy i  mają realny wpływ na zachowania konsu-
menckie, wydawcy konkurencyjnego sektora prasowego zaczęli domagać się re-
strykcyjnych regulacji dotyczących działalności mediów publicznych. Dzisiejsza 
sytuacja na rynku mediów publicznych w krajach europejskich dramatycznie się 
zmieniła i źródła ich finansowania częściej zależą od kultury politycznej i stopnia 
powiązań z systemem politycznym oraz definiowania misji publicznej w danym 
modelu. Z  jednej strony udział środków komercyjnych może być traktowany 
jako potrzeba dywersyfikacji źródeł finansowania ze względu na konieczność 
utrzymania niezależności mediów publicznych od władzy (jak w  Niemczech), 
z drugiej strony – separacja od środków zewnętrznych ma wspomóc realizację 
misji publicznej bez poddawania się ostrej rywalizacji na rynku reklamy z  na-
dawcami prywatnymi i idącej za tym konwergencji tematycznej, która jest efek-
tem dopasowania oferty nadawcy publicznego do oferty nadawcy prywatnego 
(jak w  Wielkiej Brytanii). Szczególnym przykładem takiej próby uzdrowienia 
mediów publicznych i odejścia od mechanizmów stricte rynkowych była ustawa 
hiszpańska z  2010 roku, która między innymi regulowała finansowanie TVE, 
odchodząc od reklamy jako głównego źródła finansowania działalności nadawcy 
publicznego. Media publiczne w Hiszpanii, bez względu na ich zasięg, tj. ogólno-
krajowy czy regionalny, generalnie mają problem z modelem finansowania, gdyż 
z  reguły nie jest on stabilny. Publiczni nadawcy korzystają z  dotacji własnych 
rządów regionalnych lub sprzedaży czasu antenowego na ogłoszenia reklamowe. 
To powoduje, że nie wszyscy radzą sobie z konkurencją na tym polu, zwłaszcza 
w konfrontacji z dużymi komercyjnymi stacjami ogólnokrajowymi. 

Z kolei czynniki natury politycznej decydują o tym, że media publiczne nadal 
są przedmiotem zainteresowania aktorów politycznych. Modele regulacji zależą 
jednak w  dużej mierze od doświadczeń historycznych i  politycznych danego 
społeczeństwa. Zasięg oddziaływania na opinię publiczną, zachowania wybor-
cze oraz poparcie dla działań rządu powodują, że nadawcy publiczni w  wielu 
krajach w  Europie wciąż są poddawani kontroli ze strony instytucji państwa. 
Natomiast doświadczenia niemieckie sprawiły, że tworząc nowy system mediów 
publicznych w Niemczech zachodnich po drugiej wojnie światowej restrykcyjnie 
odseparowano możliwość wpływu rządu federalnego na działalność publicznego 
radia i  telewizji. J.G. Blumler charakteryzuje jednak media publiczne jako „wy-
soce upolitycznione organizacje”57, na co wskazuje kompozycja poszczególnych 

56 B. Nierenberg: Zarządzania mediami – koncepcje i  metody badawcze. „Współczesne 
Zarządzanie” 2013, nr 2, s. 45. 

57 Television and the public interest: vulnerable values in West European broadcasting. 
Ed. J.G. Blumler. London: Sage, 1992, s. 112.
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ciał regulujących, z uwzględnieniem politycznej stronniczości. Problem, na jaki 
warto zwrócić uwagę, dotyczy dwoistości oczekiwań wobec mediów: z  jednej 
strony publiczni nadawcy powinni być politycznie niezależni, z drugiej – poli-
tycznie odpowiedzialni, co oznacza, że w praktyce są pod stałą presją aktorów 
politycznych i  wobec nich są rozliczani. Problem odpowiedzialności mediów 
należy odnieść do pojęcia obywatelstwa, nie tylko prostych oczekiwań publicz-
ności i uwzględniania preferencji audytorium58. Wiele mechanizmów zarządza-
nia mediami publicznymi próbuje tę polityczną odpowiedzialność zapewnić 
poprzez udział różnych grup społecznych w  ciałach zarządzających mediami 
(jak w  Niemczech, Szwecji) lub tworzenie organów kontrolnych z  udziałem 
reprezentacji odbiorców (jak Publikumsrat w Austrii)59.

D.C. Hallin i  P. Mancini w  swojej typologii modeli zarządzania mediami 
publicznymi wyróżnili cztery podstawowe przypadki, uwzględniając kategorie 
paralelizmu politycznego i stopnia formalnego powiązania z politycznym syste-
mem60. W modelu rządowym nadawcy, choć mogą posiadać status medium pub-
licznego, to jednak sposób nadzoru powoduje, że w praktyce mogą być de facto 
medium państwowym. Wynika to z bezpośredniej kontroli ze strony większości 
rządzącej mediami. Współcześnie ten typ zarządzania mediami ewoluował 
w stronę odpowiedzialności przed parlamentem, który zazwyczaj zdominowany 
jest przez jedną z  partii lub koalicję, tworzącą gabinet. Sytuacja ta przeszła od 
bezpośredniej podległości rządowi, z  jaką można było spotkać się w systemach 
autorytarnych lub w  początkowych stadiach rozwoju mediów elektronicznych 
w nowych demokracjach liberalnych, do kontroli parlamentarnej, która objawia 
się między innymi wyborem dyrektorów mediów publicznych przez partię 
stanowiącą większość parlamentarną. Taki model praktykowany był przez wiele 
lat po transformacji w Hiszpanii, która miała za sobą doświadczenia dyktatury, 
a system demokratyczny nie był jeszcze mocno ugruntowany. 

Od wyboru kadry z  uwzględnieniem klucza partyjnego zdecydowanie 
stroni się w modelu profesjonalnym, którego przykładem jest brytyjski nadawca 
publiczny. Główną zasadą przyświecającą temu schematowi jest niezależność 
polityczna mediów publicznych, zarówno pod względem organów kontroli, 
jak i  składu osobowego personelu, który pochodzi przede wszystkim spośród 
grona przedstawicieli branży medialnej, czasem uzupełniany przez autorytety 
ze środowiska akademickiego. Model profesjonalny jest charakterystyczny dla 
anglosaskich krajów oraz niektórych państw skandynawskich.

58 P.J. Humphreys: Mass Media and Media Policy…, s. 121.
59 K. Czajkowska, K.W. Janoś: Modele zarządzania i  nadzoru nad publicznymi 

i państwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Południowej, 
Azji i Europy. „Studia Medioznawcze” 2015, nr 60(1), s. 142.

60 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 
porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 
s. 30–31.
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Model parlamentarny ma na celu zrównoważenie wpływów elit politycznych 
poprzez zachowanie zasady proporcjonalności. Nadzór w takim systemie odbywa 
się za pomocą reprezentacji sił politycznych obecnych w parlamencie i ich real-
nym udziale w zarządzaniu mediami publicznymi. Ma on jednak pewne cechy 
zbliżające go do modelu rządowego. W  przypadku gdy w  danym państwie ist-
nieje większościowy system wyborczy, konsekwencją takiego rozwiązania może 
być przewaga jednej partii, która dominuje zarówno we władzy ustawodawczej, 
jak i wykonawczej. W praktyce więc media podlegają kontroli nie parlamentu, 
lecz większości wspierającej rząd. 

Model obywatelski (inaczej korporacyjny) z kolei preferuje rozwiązania na-
stawione na szeroki udział w systemie zarządzania wszystkich zorganizowanych 
grup społecznych, nie tylko tych o charakterze politycznym. Związki zawodowe, 
wyznaniowe, stowarzyszenia branżowe czy grupy etniczne mają zapewnioną 
reprezentację, obok partii politycznych, zarówno w  ofercie programowej, jak 
i w organach zarządzających. Wśród europejskich przykładów można wymienić 
system praktykowany w Holandii61.

Wymienione wcześniej przykłady modeli mediów publicznych zostały wy-
szczególnione na podstawie kryterium stopnia powiązania mediów z  obowią-
zującym systemem politycznym. Istnieje jednak wiele innych prób dokonania 
podziału. Nadawców publicznych można również wyodrębnić na podstawie 
kryterium ich usytuowania na tle innych nadawców. Ten podział odnosi się 
tak naprawdę do historii rozwoju mediów publicznych, które w pierwszej fazie 
najczęściej były dominującym podmiotem i  funkcjonowały w  warunkach mo-
nopolu, w  drugiej fazie pojawiały się konkurencyjne media prywatne (system 
dualny), a  także dodatkowe źródła finansowania pochodzące ze środków 
komercyjnych, natomiast faza trzecia charakteryzuje się powstaniem telewizji 
płatnej62. Innym kryterium podziału może być charakterystyka faz rozwojo-
wych mediów publicznych. Model paternalistyczny odpowiada najwcześniejszej 
fazie rozwoju mediów publicznych, które miały realizować przede wszystkim 
misję publiczną poprzez informowanie i  edukowanie społeczeństwa, oraz 
miały prezentować ofertę kulturalną najwyższej jakości. Formuła ta odeszła 
wraz z  pojawianiem się konkurencji na rynku i  otwarciem na nadawców 
komercyjnych. Została zastąpiona przez model rynkowy, który całkowicie 
zdominował współczesny system mediów elektronicznych. Pomiędzy tymi 
dwoma fazami, na krótko, pojawił się model obywatelski, w  którym postulo-
wano, aby media stały się czynnikiem aktywizującym na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego63. 

61 Ibidem, s. 30–33.
62 A. Jaskiernia: Publiczne media elektroniczne w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, 2007, s. 30–40.
63 M. Mrozowski: Media publiczne. Dziedzictwo przeszłości – perspektywy. „Studia Medio- 

znawcze” 2000, nr 1, s. 39–56.
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Wśród różnych typów systemów mediów publicznych można także wyróżnić 
te, w których kryterium podziału opiera się na sposobie określenia zadań pub-
licznych nadawców64. Te uwarunkowania odnoszą się do stopnia niezależności 
publicznych rozgłośni radiowych i  telewizyjnych. Model tradycyjny, zwany też 
autonomicznym lub samodzielności, zakładał, że media publiczne działają w ra-
mach prawa i  są uzależnione od wymagań stawianych nadawcom. Ten model 
opierał się przede wszystkim na swobodzie funkcjonowania oraz samoregulacji 
mediów. Jedyną formą nadzoru miała być ogólna ustawa o mediach publicznych, 
służąca bardziej jako punkt orientacji czy odniesienia aniżeli sztywny wykaz 
zadań i celów nadawców. W modelu tradycyjnym źródła finansowania stanowił 
głównie abonament radiowo-telewizyjny, a  czasem dodatkowo – wpływy ze 
środków komercyjnych w  postaci sprzedaży czasu antenowego na reklamy65. 
Drugi model, który zyskał popularność w  wielu państwach, określany jest 
modelem służby i  można go pokrótce scharakteryzować według pięciu głów-
nych kategorii. Po pierwsze, podstawą funkcjonowania jest odpowiedzialność 
nadawców wobec odbiorców w  kwestii emitowanych treści. Po drugie, główną 
formą regulacji, oprócz ustawy medialnej, jest swoisty kontrakt czy umowa 
na konkretną ofertę programową, która zamawiana jest przez państwo (często 
przez rząd lub parlament). Po trzecie, nadawca jest rozliczany z  wypełniania 
misji publicznej i  szczegółowych zamówień odnośnie do audycji i  środków na 
ten cel przeznaczonych. Po czwarte, nadzór sprawuje odrębny organ, instytucja, 
która nie podlega ani nadawcy, ani władzom i po piąte, źródłem finansowania są 
odpowiednie podatki lub abonament, uzupełniany wpływami z reklam66.

Ze względu na przedmiot niniejszego opracowania model służby wydaje się 
niezwykle adekwatny do sytuacji we wspólnotach autonomicznych Hiszpanii. 
Zaobserwowane w  wyniku dalszej analizy zjawiska wskazują, że w  systemach 
mediów regionalnych istotne jest doprecyzowanie uwarunkowań składających się 
na model służby, z uwagi na fakt, że ewoluuje on od modelu pluralistycznej służby 
publicznej do modelu rozproszonej służby publicznej. W pierwszym przypadku 
występuje kilku równorzędnych nadawców publicznych, realizujących zadania 
związane z misją na tym samym rynku. Natomiast drugi przypadek to de facto 
postulat nadawców komercyjnych, którzy także mogliby ubiegać się o  środki 
publiczne w celu realizacji zadań służby publicznej. W takiej sytuacji misja nie 
łączyłaby się z  konkretnymi nadawcami, lecz z  określoną ofertą programową, 
która zamawiana byłaby na zasadzie przetargu na rynku komercyjnym. Nadawcy 
publiczni musieliby zatem konkurować z  nadawcami prywatnymi o  realizacje 

64 A. Jaskiernia: Publiczne media…, s. 34–38.
65 J.G. Blumler: Public Service Broadcasting Before the Comercial Deluge. In: Television and 

the Public Interest: Vunerable Values in West European Broadcasting. Ed. J.G. Blumler. London: 
Sage, 1992, s. 7–21.

66 K. Jakubowicz: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 78–79.



Rozdział 2: Polityka medialna – pojęcia i jej wymiary 67

programów. Tego typu podział wskazuje na kolejne kryterium, według którego 
można wyszczególnić media publiczne, to jest ze względu na ich funkcję67. 

Wśród współcześnie dominujących wymienia się model klasyczny, w którym 
nadawcy starają się pogodzić misyjność oferty z konkurencją na rynku reklam 
i odbiorców. Z kolei model quasi-komercyjny wymusza na nadawcach publicz-
nych dostosowanie się do trendów obecnych wśród nadawców komercyjnych, 
ponieważ ich źródła finansowania pochodzą głównie z  reklam. Dochodzi 
wówczas do konwergencji programowej, czyli upodobnienia oferty mediów 
publicznych i  prywatnych, a  w  konsekwencji często do spadku jakości prezen-
towanych programów w  przypadku publicznego nadawcy. To zjawisko obecne 
było przez długi czas na rynku telewizyjnym w Hiszpanii. Hiszpański nadawca 
ogólnopaństwowy Televisión Española od samego początku był utrzymywany 
z reklam. Sytuacja ta nie miała wpływu na telewizję do czasu, gdy TVE utrzy-
mywała monopol. Jednak wraz z wejściem Hiszpanii do Wspólnot Europejskich 
i  wymogiem dostosowania się do zasad pluralistycznego rynku własności 
w Hiszpanii pojawiła się konkurencja w postaci prywatnych telewizji Telecinco 
i  Antena 3. Rywalizacja o  widza spowodowała, że TVE zaczęła obniżać stan-
dardy jakości, aby skutecznie konkurować o reklamodawców. Doprowadziło to 
w  efekcie do ostrej krytyki mediów publicznych, które uważane były za jedne 
z  najsłabszych w  Europie pod względem oferty, jak i  niezależności politycznej 
i ekonomicznej68. 

Oprócz wspomnianych wcześniej, można wskazać również model nadawców 
wyspecjalizowanych, którzy tworzą programy dla określonej grupy odbiorców69. 
Funkcja determinuje rozwiązania proponowane przez sektor komercyjnej radio-
fonii i telewizji, czyli jak w modelu zatrzymanej ewolucji (lub „skansenu”), gdzie 
media publiczne ograniczają się jedynie do tradycyjnych rozgłośni radiowych 
i  stacji telewizyjnych, stroniąc od nowych technologii. W  tej grupie wymienia 
się także model klasztorny. Tutaj misję realizuje się poprzez nadawanie niszo-
wych gatunków, które na rynku komercyjnym pojawiają się niezwykle rzadko 
ze względu na ich niewielką dochodowość (a  i  prawdopodobnie oglądalność). 
Zwolennicy rozwoju mediów publicznych stoją na stanowisku, że głównym 
kryterium odróżniającym nadawców publicznych od nadawców prywatnych 
powinien być brak komercyjnego podejścia do oferty, jednak z uwzględnieniem 
nowych trendów technologicznych70. Współcześni nadawcy regionalni rzeczywi-
ście starają się wpasować w wymagania, jakie stawiają współczesne czasy. Jednak 
nie wszyscy kładą taki sam nacisk na rozwój technologiczny i  zapewnienie 
dostępu do nowoczesnych środków komunikowania wszystkim grupom spo-
łecznym. Tylko w niektórych z nich można będzie zaobserwować, że dostrzegają 

67 A. Jaskiernia: Publiczne media…, s. 38–40.
68 R. Sajna: Media hiszpańskie…, s. 127.
69 A. Jaskiernia: Publiczne media…, s. 39.
70 K. Jakubowicz: Media publiczne…, s. 155.
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konieczność rozwoju także mediów online jako funkcji niwelującej wykluczenie 
cyfrowe części społeczeństwa.

Taki model czystej misji jest bliski modelowi proponowanemu przez sektor 
komercyjny, choć intencje postulujących są kompletnie różne. W  tej grupie 
znajduje się również model pełnej oferty, wymagający od mediów publicznych 
dostosowania się do nowych wyzwań związanych z  rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego, globalizacji, uniwersalizacji, ale też odmiennych oczekiwań 
poszczególnych grup odbiorców, ze względu na różnice społeczno-kulturowe. 
Model pełnej oferty powinien więc zawierać zarówno programy uniwersalne, 
jak i  specjalistyczne oraz wykorzystywać wszelkie zdobyczne technologiczne. 
Alicja Jaskiernia podkreśla, że „modele te nie mają charakteru rozłącznego, 
a  więc kilka z  nich może charakteryzować tego samego nadawcę publicznego, 
choć łączenie niektórych modeli nie byłoby w praktyce możliwe”71.

Zadania mediów publicznych w XXI wieku

Omawiając politykę medialną w  regionach autonomicznych Hiszpanii 
oraz modele mediów publicznych w  nich występujące, należy podjąć także 
wątek funkcji i  celów, jakie nadawcom publicznym na poziomie wspólnot się 
wyznacza. Z  jednej strony pełnią oni funkcję integrującą społeczności lokalne, 
a  z  drugiej – muszą odpowiadać na nowe wyzwania związane ze zmianą 
społeczeństwa obywatelskiego, rozszerzaniem sfery publicznej czy redefinicją 
państwa narodowego. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest o  tyle istotne 
w  kontekście mediów publicznych w  regionach autonomicznych Hiszpanii, że 
wskazuje nam ono na podstawowe funkcje, jakie pełni w  odniesieniu do pro-
cesów demokratyzacji. Przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie tworzy 
kanały, dzięki którym wyrażane są ogólne wartości i interesy, podzielane przez 
daną zbiorowość. Przyczynia się do socjalizacji obywateli i  demokratyzacji na 
najniższych szczeblach struktur społecznych. Dzięki temu procesowi następuje 
decentralizacja władzy. Może również niwelować podziały społeczne (widoczne 
jest to szczególnie w  funkcji integracyjnej katalońskich mediów publicznych 
w stosunku do imigrantów w regionie) czy kontrolować państwo w celu ograni-
czenia ingerencji z  jego strony w sferę prywatną obywateli72. Proces kreowania 
sfery publicznej odbywa się za pomocą procesu komunikowania i  środków ku 
temu służących. Bez kanałów opinii publicznej nie jest wręcz możliwe funkcjo- 

71 A. Jaskiernia: Publiczne media…, s. 40.
72 B. Ociepka: Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej. 

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 34.
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nowanie społeczeństwa obywatelskiego. Opinia publiczna, gdy dociera do sze-
rokiego grona odbiorców (publiczności), staje się publicznym sądem73. Proces 
definiowania wspólnoty, narodu, ale również udział w  dyskursie politycznym 
w  przypadku Katalończyków, Basków, Galicyjczyków czy Andaluzyjczyków 
i przedstawicieli innych regionów Hiszpanii odbywa się właśnie przy czynnym 
udziale środków komunikowania masowego.

Również pojęcie demokracji ulega przekształceniu, co wymusza na mediach 
publicznych podjęcie nowych zadań w  celu dostosowania się do nowych ról 
w  systemach demokratycznych. Trzeba podkreślić, że rozwój nowych techno-
logii oraz integracja międzynarodowa odgrywają istotną rolę w  przemianach 
współczesnych demokracji. Te dwa procesy determinują także działania współ-
czesnych nadawców publicznych. 

Uważa się, że media publiczne powinny ułatwiać debatę publiczną, będąc 
jedną z głównych platform komunikacji obywateli i ich przedstawicieli w syste-
mie demokratycznym. Zakładając, że jest to komunikacja o charakterze delibe-
ratywnym, prowadząca do konsensusu i  wypracowania wspólnych rozwiązań, 
korzystanie z nowych technologii przez nadawców publicznych powinno wspie-
rać partycypację obywateli w  debacie publicznej. Media publiczne są więc nie 
tylko kanałem komunikacji, ale i  przestrzenią, forum wymiany opinii. Dzięki 
internetowi przestrzeń ta ulega znacznemu rozszerzeniu. Zadania mediów 
publicznych w  epoce cyfrowej ulegają przekształceniu także pod wpływem 
zachowań samej publiczności, zmian w sposobach korzystania z mediów, rosną-
cego znaczenia Big Data, rozwoju systemów partnerskich. Wyzwania te należy 
przede wszystkim rozpoznać i  zdiagnozować potencjalne zagrożenia, aby móc 
skutecznie dostosować działalność i zadania mediów publicznych do oczekiwań 
i potrzeb współczesnych odbiorców74.

Drugi proces tym bardziej współcześnie wpływa na zmianę roli nadawców 
publicznych. Same państwa demokratyczne w  dobie globalizacji stanęły przed 
koniecznością tworzenia struktur politycznych i prawnych, które umożliwiałyby 
im funkcjonowanie w wymiarze ponadnarodowym. Ta nowa sytuacja wymaga 
od mediów udziału i  współtworzenia również ponadnarodowej/globalnej sfery 
publicznej, jak również kontrolowania i  monitorowania władz ponadnarodo-
wych różnych instytucji i  organizacji międzynarodowych. Tutaj wyznacza się 
dodatkowe zadania, które powinny być realizowane przez media publiczne, jak 
szerzenie wśród publiczności świadomości różnych wymiarów obywatelskości, 
wychodzącej poza podstawowe ramy państwa narodowego czy też informowanie 
o  sprawach międzynarodowych, wydarzeniach w  innych krajach, aby stworzyć 
sferę publiczną o  zasięgu ponadnarodowym. Sceptycy wręcz argumentują, że 
na poziomie międzynarodowym występuje znaczący deficyt demokracji wśród 

73 Ibidem, s. 48.
74 Szerzej: Public Service Media….
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elit władzy i trudno oczekiwać zmiany takiej sytuacji75. Zatem media publiczne 
powinny wziąć współodpowiedzialność za społeczną kontrolę instytucji władzy 
na szczeblu międzynarodowym. Rodzi się oczywiście pytanie dotyczące tego, 
w jakim stopniu takie zadania mogą być w hiszpańskich regionach realizowane 
przez nadawców publicznych. Czy rzeczywiście stają oni przed tego rodzaju dy-
lematami, czy też starają się swoją misję pełnić jedynie w odniesieniu do swojej 
wspólnoty, a  nie szeroko pojmowanego społeczeństwa obywatelskiego? Stopień 
ich zaangażowania w sprawy międzynarodowe zależy w dużym stopniu od roz-
woju systemu medialnego na poziomie autonomii, co będzie potwierdzane bo-
gactwem oferty, jak i różnorodnością treści emitowanych przez nadawców pub-
licznych. Ponadto, w tych regionach autonomicznych, które wykazują tendencje 
do separatyzmu lub poszerzenia autonomii, częściej media będą zaangażowane 
w promowanie tradycyjnego rozumienia wspólnoty i misji, jakie powinny wobec 
swojej społeczności realizować. 

Kolejna grupa nowych zadań koncentruje się na zagadnieniach związanych 
z  różnorodnością kulturową społeczeństw, dialogiem międzykulturowym 
i  międzyreligijnym, integracją międzynarodową, a  także przeciwdziałaniem 
wykluczeniu cyfrowemu. Imigracja i  potrzeby mniejszości kulturalnych czy 
językowych to kolejne wyzwania stojące przed współczesnymi nadawcami pub-
licznymi. 

Dotychczasowe działania mediów publicznych wspierały raczej integrację 
pionową, starając się wytworzyć jedną sferę publiczną, która miała być odzwier-
ciedleniem występujących w społeczeństwie różnic politycznych i kulturowych76. 
Osią, wokół której te procesy zachodziły, było przede wszystkim państwo naro-
dowe. W  odniesieniu do nadawców publicznych we wspólnotach autonomicz-
nych zauważyć jednak należy, że część z nich pozostaje nadal na etapie realizacji 
podstawowych i tradycyjnych zadań mediów, służących integracji społeczeństwa 
wokół idei narodu. Globalizacja, której efektem miała być homogenizacja kultury, 
wywołuje często efekt odwrotny. Możliwe są tutaj dwie postawy wobec zjawiska 
globalizacji: pasywna, która w  pewnym stopniu jest racjonalnym przyjęciem 
przemian dokonujących się w wyniku rozwoju cywilizacji, oraz „izolacjonistycz-
no-tożsamościowa”, wyrażana głównie w obawach i obronie swoistości własnego 
narodu77. Poczucie zagrożenia tożsamości czy odrębności kulturowej w obliczu 
procesu ujednolicania jest coraz częściej impulsem do tworzenia podstaw takich 
polityk medialnych, które miałyby przeciwdziałać globalnemu oddziaływaniu 
na własne przemysły medialne.

Kolejny typ zadań dotyczy prowadzenia przez nadawców publicznych 
działalności edukacyjnej, wprowadzania do oferty programów tematycznych, 

75 R. Dahl: The Shifting Boundaries of Democratic Governments. “Social Research” 1999, 
Vol. 66, no 3, s. 915–931.

76 K. Jakubowicz: Media publiczne…, s. 166.
77 P. Kozłowski: Perspektywy globalizacji. „Studia Europejskie” 2003, nr 1, s. 10–11.
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poświęconych rozszerzaniu wiedzy o  świecie i  uzupełnianiu programu szkol-
nego. Dodatkowymi zadaniami mediów publicznych mają być uczestnictwo 
w systemach kształcenia ustawicznego oraz e-learningu, ale także przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu, również przy tworzeniu treści dla mniejszości 
etnicznych czy językowych. Tutaj w pewnym stopniu system medialny Katalonii 
będzie odpowiadał na tego typu zapotrzebowanie, ponieważ tamtejsza polityka 
medialna ukierunkowana jest między innymi na ochronę i promocję (również za 
pomocą mediów internetowych, wspieranych subwencjami) języka arańskiego, 
którym mówią mieszkańcy Doliny Aran78. 

Wśród istotnych sposobów postrzegania współczesnych nadawców publicz-
nych można także wskazać takie, które określa się mianem przemysłu kultury79. 
Z  perspektywy rządów regionalnych zaangażowanie we własną produkcję 
filmową, telewizyjną, radiową, widowiskową, muzyczną czy artystyczną w sze-
rokim tego słowa znaczeniu jest o  tyle istotne, że generuje to dodatkowe pola 
oddziaływania na społeczeństwo. Wprawdzie media publiczne nastawione są 
głównie na działalność społeczną, misyjną, która nie ma komercyjnego charak-
teru, niemniej jednak zauważa się, że nadawcy publiczni odgrywają ważną rolę 
w  inicjowaniu lokalnych rynków produkcyjnych, wykorzystując swój potencjał 
i  doświadczenie. Kultura staje się ważnym elementem gospodarki, o  wysokim 
poziomie innowacyjności technologicznej, generującym także zatrudnienie 
wykwalifikowanej siły roboczej, co więcej, jest motorem rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Odnosząc się do zadań nadawcy publicznego jako przemysłu 
kultury, należy zauważyć, że nie wszystkie systemy mediów publicznych w regio-
nach autonomicznych Hiszpanii są w stanie pełnić taką funkcję. Tylko niektóre 
z nich będą na tyle rozwinięte i mają zdefiniowane własne obszary działania, by 
móc stać się stymulatorem zmian na rynku medialnym.

Wśród nowych celów wymienia się między innymi uruchamianie tematycz-
nych usług audiowizualnych, wykorzystujących materiały archiwalne, dbanie 
o  wysoki odsetek oferty premierowej w  ramówce czy współpracę z  producen-
tami zewnętrznymi. Tego rodzaju zadania definiowane będą w  regionalnych 
ustawach medialnych lub bezpośrednio w umowach programowych poszczegól-
nych publicznych nadawców autonomicznych, tzw. contrato-programa (umowa 
programowa). Część nadawców regionalnych zostaje więc zobowiązana nie 
tylko do produkowania własnych programów, ale także zlecania ich lokalnym 
małym firmom producenckim, zapraszania do współpracy innych podmiotów 
komercyjnych, ale i  przestrzegania zasad ochrony konsumenta i  konkurencji. 

78 D. Głuszek-Szafraniec: Wpływ autonomii na rozwój mediów katalońskich i baskijskich. 
W: Media mniejszości. Mniejszości w mediach. Red. M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska. Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 238.

79 Basic Texts 2015. Edition of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/conven 
tion2005_basictext_en.pdf#page=17, s. 7 [dostęp: 2.05.2020].
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Dodatkowo, z  powodu problemów finansowych i  nadużyć, jakie miały miejsce 
w  regionalnych mediach publicznych w  Hiszpanii80, wymaga się od nadawców 
pełnej transparentności w gospodarowaniu finansami. Jednym z wymogów sta-
wianych przed przemysłami kultury jest właśnie dbanie o  efektywność ekono-
miczną mediów publicznych i właściwe wydatkowanie funduszy, pochodzących 
także z  budżetu wspólnoty. Część nadawców autonomicznych, przede wszyst-
kim Katalonii, Andaluzji, Kraju Basków czy Balearów będzie także promotorem 
prac badawczo-rozwojowych w  kontekście rozwoju technologicznego i  kon-
wersji cyfrowej. Tego rodzaju zobowiązania są artykułowane w  szczegółowych 
rozporządzeniach dotyczących działalności mediów publicznych w  regionach 
i będą zależeć od stopnia zaawansowania rozwoju systemu mediów na poziomie 
regionu.

80 W  tym kontekście można wspomnieć o  tzw. aferze Gürtel, która miała miejsce w  me-
diach publicznych w  Walencji i  doprowadziła do zamknięcia walenckiej telewizji w  2013 roku. 
Niegospodarność i  korupcja, w  którą byli także zaplątani politycy prawicowej Partii Ludowej 
(Partido Popular), spowodowała, że Canal Nou zaprzestał nadawania. Zob. D. Głuszek-Sza- 
franiec: Language and Media Policy of the Autonomous Communities in Spain – An Overview of 
Selected Regions in Spain. In: Meдийные cтратегии современного мира. Krasnodar: Państwowy 
Uniwersytet Kubanski, 2014, s. 92.



Rozdział 3

Hiszpański system mediów

Tło współczesnych uwarunkowań rozwoju mediów

Hiszpania liczy 46,9 mln mieszkańców1 i  należy do czołówki państw Unii 
Europejskiej o najlepiej rozwiniętej gospodarce2. Blisko jedną piątą populacji sta-
nowią imigranci, głównie Rumuni (15,2%), Marokańczycy (15%) i  Brytyjczycy 
(6,5%). Największą mniejszością etniczną są Romowie (1,5%), którzy jednak 
przyjmują obywatelstwo hiszpańskie. Stopa bezrobocia w  2019 roku wynosiła 
14,02%3. Hiszpania przeszła głęboki kryzys w  2008 roku, który spowodował 
także zmiany na rynku mediów, doprowadzając między innymi do zamknię-
cia niektórych redakcji o  lokalnym zasięgu lub znaczącego spadku dochodów 
z reklam zarówno w mediach publicznych, jak i prywatnych4. Hiszpania składa 
się z  17 wspólnot autonomicznych oraz dwóch miast o  tym samym statusie 
(Ceuta i  Melilla, zlokalizowane są w  północnej Afryce). Zajmuje powierzchnię 
504,030 km². Mieszkańcy Hiszpanii posługują się oficjalnym językiem hiszpań-
skim (inaczej kastylijskim) oraz innymi językami, które mają status oficjalnych. 
W  Hiszpanii używa się także języków, które są niszowe lub dopiero aspirują, 
aby uzyskać status oficjalnych. W  Katalonii i  na Balearach mówi się więc po 
katalońsku, także we Wspólnocie Walencji jest to język oficjalny, choć tam różni 
się nieco formą dialektyczną, dlatego też bywa nazywany walenckim. W Kraju 
Basków i  w  północnej części Nawarry mieszkańcy posługują się językiem 
euskera (baskijskim), a  w  Galicji językiem galego (czyli galicyjskim). Ponadto, 

1 Instituto Nacional de España, stan na 1.01.2019, www.ine.es [dostęp: 2.08.2019].
2 Ranking Międzynarodowego Funduszu Walutowego, https://www.imf.org/en/Countries/

ESP [dostęp: 2.08.2019].
3 Instituto Nacional de España, stan na drugi kwartał 2019, www.ine.es [dostęp: 2.08.2019].
4 D. Głuszek-Szafraniec: Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy. W: ¿Adon-

de vas España? Przemiany polityczne w  Hiszpanii i  Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i  XXI 
wieku. Red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak. Zielona Góra: Morpho 2017, s. 187.
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językiem oficjalnym w Katalonii jest arański, którym posługują się mieszkańcy 
Doliny Aran.

System polityczny Hiszpanii od śmierci gen. Francisca Franco uległ de-
mokratyzacji na przełomie lat 70. i  80. XX wieku. Można scharakteryzować 
go jako wielopartyjny, ale z  wyraźną przewagą dwóch partii propaństwowych 
(partidos estatales), które od lat 80. XX wieku zdominowały proces alternacji 
władzy, nawet jeśli dochodziło do koalicji. W ostatnich latach, tj. od roku 2014, 
przewaga Partii Ludowej (Partido Popular, PP) oraz Partii Socjalistycznej (Par-
tido Socialista Obrero Español, PSOE) zmniejszyła się ze względu na kryzys 
gospodarczy i  pojawienie się w  związku z  nim nowych ruchów politycznych. 
Z Ruchu Oburzonych (Indignados) wyrosła antysystemowa partia o lewicowych 
korzeniach – Podemos (Możemy). Natomiast jej odpowiednikiem po prawej 
stronie sceny politycznej miała być nowoczesna alternatywa dla Partii Ludowej, 
czyli Ciudadanos (Obywatele). W  2016 roku obie partie stały się znaczącymi 
siłami w Kortezach, ponieważ osiągnęły trzeci i  czwarty wynik pod względem 
obsadzonych mandatów. Jednak jesienią 2019 roku Ciudadanos musiała ustąpić 
pola bardziej ekstremalnej sile politycznej – partii Vox, którą wyróżniają między 
innymi deklaracje na rzecz jedności narodowej czy chęć likwidacji wspólnot 
autonomicznych, a przede wszystkim ostra krytyka dążeń niepodległościowych 
Katalonii. Na 350 miejsc w  Kongresie Deputowanych partia Vox uzyskała 
w ogólnokrajowych wyborach parlamentarnych w 2019 roku 52 mandaty, nato-
miast Ciudadanos jedynie 10 mandatów, a Podemos – 26.

Dodatkowo działają prężnie mniejsze ugrupowania regionalne i  etnoregio-
nalne, które niejednokrotnie przejmowały władzę we wspólnotach autonomicz-
nych. Ich pojawienie się w Hiszpanii związane było z narodzinami i rozkwitem 
nacjonalizmów peryferyjnych na przełomie XIX i XX wieku jako konsekwencji 
upadku imperium hiszpańskiego w  1898 roku. W  historii Hiszpanii data ta 
uznawana jest za symboliczną ze względu na utratę Kuby, Filipin i  Portoryko 
oraz porażkę w  wojnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej5. Silne 
już w tamtym okresie ruchy narodowe katalońskie czy baskijskie były inspiracją 
do ujawnienia się prądów tego typu w Galicji czy Andaluzji. Na bazie wydarzeń 
z końca wieku XIX powstał cały osobny nurt pisarstwa hiszpańskiego, reprezen-
tujący autorów postulujących przemianę państwa w  kierunku nowoczesności, 
tzw. Generación del 98 (Pokolenie’98)6. Współcześnie praktycznie w  każdym 
regionie działa partia, która reprezentuje interesy i  perspektywę mieszkańców 
wspólnoty autonomicznej. Stosunkowo silne podmioty partyjne o  charakterze 
regionalnym występują w  Aragonii, Asturii, Galicji, Kantabrii, na Balearach, 
w  regionie La Rioja, na Wyspach Kanaryjskich (model rywalizacji mieszanej, 

5 Por. J. Valdeón Baruque, M. Tuñón de Lara, A. Dominguez Ortiz: Historia Hiszpanii. 
Tłum. S. Jędrusiak. Kraków: Wydawnictwo „Universitas”, 2012.

6 M. Myśliwiec: Pozycja partii regionalnych w  systemie współczesnej Hiszpanii. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 109.
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ze średnio mocną pozycją partii regionalnych)7 oraz w Katalonii, Kraju Basków 
i Nawarze (model dominacji partii regionalnych)8. Oczywiście nie wyklucza to 
istnienia i  działalności partii o  mniejszym wpływie, które nie zdobywają tak 
znaczącego poparcia w wyborach do parlamentów regionalnych w pozostałych 
wspólnotach autonomicznych, gdzie działają głównie partie ogólnokrajowe – PP 
i PSOE. System mediów hiszpańskich kształtował się w  specyficznych warun-
kach polityczno-społecznych. Należy przede wszystkim podkreślić scentralizo-
wany charakter mediów w okresach dyktatur (1923–1930 gen. Miguela Primo de 
Rivery; 1939–1975 gen. Francisca Franco), kiedy to zarówno media państwowe, 
jak i prywatne poddawane były cenzurze i ograniczeniom. Okres frankistowski 
wywarł z  pewnością największy wpływ na kształtowanie się tradycji i  praktyk 
politycznych wobec mediów. W okresie transformacji demokratycznej i później 
zaowocowało to instrumentalnym traktowaniem mediów przez elity polityczne, 
nie tylko na poziomie centrum, ale również w  regionach. Wskazywały na to 
sposoby zarządzania mediami publicznymi, które dominowały w Hiszpanii od 
początku lat 80. XX wieku oraz przypadki prób nacisku na RTVE przez rządy 
zarówno lewicy, jak i  prawicy9. Sytuacja polityczna w  Hiszpanii w  ostatnich 
latach była mocno niestabilna ze względu na aferę korupcyjną (tzw. el Caso Gür-
tel), w którą zamieszana była rządząca Partido Popular. W jej wyniku skazano 
29 polityków prawicy, przesłuchiwany był urzędujący wówczas premier Mariano 
Rajoy, a sprawa ciągnęła się od 2009 roku, kiedy to ujęto skarbnika partii, który 
wraz ze swoimi współpracownikami korumpował wielu innych urzędników. 
Afera miała swoje polityczne konsekwencje dla rządu prawicy, w  2018 roku 
ostatecznie PP utraciła władzę, a rządy przejęła lewica hiszpańska z Pedro San-
chezem na czele jako premierem. Siatka korupcyjna, jaką stworzono, miała wiele 
odgałęzień. Między innymi z powodu nadużyć finansowych oraz niegospodar-
ności zdecydowano o dymisji szefa Canal Nou, Pedro Garcíi, powiązanego z re-
gionalną filią Partido Popular, i zamknięciu mediów publicznych we Wspólnocie 
Walencji. Ràdio Televisió Valenciana działała od 1988 roku10. Kolejną sprawą, 
która wstrząsnęła Hiszpanią, była próba przeprowadzenia referendum niepod-
ległościowego w Katalonii 1 października 2017 roku. W jego wyniku doszło do 
wielu demonstracji – zarówno poparcia dla władz katalońskich, jak i  hiszpań-
skich. Ze względu między innymi na te wydarzenia Hiszpania w  poprzednich 

 7 Ibidem, s. 322.
 8 Ibidem, s. 356.
 9 Szerzej: E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura 

pendienta de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013, s. 111–126, 166–178; M. Kuś: Telewizja pub-
liczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a  rynkiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, 2013, s. 57–60, 71–72, 77–81.

10 D. Głuszek-Szafraniec: Language and Media Policy of the Autonomous Communities in 
Spain – an Overview of selected regions in Spain. In: Медийные стратегии современного мира. 
Krasnodar: Państwowy Uniwersytet Kubanski, 2014, s. 92.
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latach spadła w rankingu wolności prasy (World Press Freedom Index). W 2018 
roku znalazła się na 31. miejscu z powodu manipulacji, jakich dokonywał rząd 
Mariano Rajoya w RTVE oraz z powodu napaści na dziennikarzy w Katalonii, 
a  także ograniczeń wolności słowa tzw. prawem Gaga11. W  2019 roku, według 
organizacji Reporterzy bez Granic (Reporters without Borders), Hiszpania 
awansowała na 29. pozycję dzięki wdrożeniu reform odnoszących się do wyboru 
szefa mediów publicznych oraz innych instytucji kontrolnych. W  2019 roku 
jednak wciąż nie udało się zrealizować zamierzeń w  praktyce, o  czym będzie 
mowa później (między innymi nie wybrano szefa RTVE, a  funkcję tę pełni 
tymczasowo tzw. wyłączny administrator).

Uwarunkowania prawne działalności mediów w Hiszpanii

Akty normatywne, jakie współcześnie zdeterminowały hiszpański system 
medialny, były uchwalane od końca lat 70. XX wieku. Podstawą prawną działal-
ności mediów jest przede wszystkim Konstytucja hiszpańska z 1978 roku, a kon-
kretnie art. 2012, który formalnie zakazuje cenzury prewencyjnej. Zajęcie publi-
kacji może nastąpić jedynie w  wyniku wyroku sądowego. Przepis potwierdza 
wolność słowa, czyli możliwość wyrażania własnych poglądów i idei. Zapewnia 
również prawo do swobodnego komunikowania i prawo do informacji. To ostat-
nie zostało rozszerzone także o dostęp obywateli do archiwów i rejestrów admi-
nistracyjnych. Ponadto, ust. 3 artykułu 20 Konstytucji gwarantuje istnienie 
i  działalność mediów przy współudziale państwa, którego obowiązkiem jest 
uwzględnianie pluralizmu społecznego i  politycznego, a  także różnorodności 
kulturowo-językowej całego społeczeństwa Hiszpanii przy organizacji środków 
komunikowania masowego. Ograniczeniem dla mediów jest między innymi 
ochrona dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi, ale także poszanowa-
nie praw jednostki, jak prawo do czci, poszanowania wizerunku czy prywatności 
(art. 20), bezpieczeństwo i obrona państwa, a także toczące się śledztwa w spra-
wach przestępstw (art. 105). Drugą istotną regulacją, która niewątpliwie wpływa 
na przestrzeganie standardów i  stopień profesjonalizacji zawodu dziennikar-
skiego w Hiszpanii, jest ustawa organiczna, regulująca klauzulę sumienia specja-
listów do spraw informacji13. Jak zaznaczono we wstępie, przepisy ustawy wypeł-
niają gwarantowane w konstytucji prawa do informacji i swobody wypowiedzi. 

11 Spain, World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/spain [dostęp: 1.08.2019]. 
12 Constitución Española. BOE núm. 311, de 29 de diciembre 1978.
13 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesio-

nales de la información. BOE núm. 147, de 20 de junio de 1997.
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Zauważyć należy, że doprecyzowanie tych przepisów miało miejsce jednak pra-
wie dwadzieścia lat później. W  świetle ustawy pracownik mediów, wykonując 
swój zawód, jest niezależny. Dlatego też w przypadku, gdy redakcja zmieni swoją 
orientację ideologiczną lub ze względu na zmiany własnościowe nastąpi zerwanie 
z dotychczasową linią redakcyjną, zatrudnieni w niej dziennikarze mają prawo 
do rozwiązania stosunku pracy (art. 1 i 2 ustawy). Z perspektywy niezależności 
samych dziennikarzy najważniejszy jest jednak przepis stwierdzający, że mają 
oni prawo odmówić przygotowania informacji, które byłyby sprzeczne z etycz-
nymi standardami komunikowania (art. 3). Z  powodu takiej odmowy nie po-
winny więc spotkać dziennikarzy żadne sankcje ze strony wydawcy czy właści-
ciela (ewentualnie należy się dziennikarzowi odszkodowanie z tytułu naruszenia 
klauzuli sumienia, związane ze zmianą linii redakcyjnej). Jak zauważa Rafael 
Díaz Arias, „dziennikarz nie powinien być traktowany jak najemnik”14. Hi-
szpańskie prawo wymienia tak naprawdę dwie sytuacje, których klauzula sumie-
nia dotyczy, tj. zmiany orientacji ideowej medium lub przeniesienie do innej 
grupy mediów, co także może wiązać się z  przeorientowaniem ideologicznym. 
Brakuje jednak tutaj wyraźnego potwierdzenia, że tego rodzaju przypadki mogą 
dotyczyć także zmian wewnątrz samej redakcji i  odnosić się do kwestii zarzą-
dzania, zmian kadrowych oraz polityki samego redaktora naczelnego, który 
przecież może chcieć zmienić koncepcję profilu danego medium. W 1999 roku 
hiszpański Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dzięki tej ustawie zapobiega się 
wewnętrznej cenzurze w firmach medialnych15. Niezależność, zwłaszcza publicz-
nych mediów, wielokrotnie była podawana w wątpliwość16, pomimo demokraty-
zacji systemu politycznego, gwarancji dla pluralizmu opinii oraz wolności wypo-
wiedzi. Wydaje się więc, że ustawa ta powinna pozytywnie wpłynąć na autonomię 
zawodową dziennikarzy. System medialny w Hiszpanii, na różnych poziomach 
jego działalności, charakteryzuje się wysoką stronniczością prasy, radia, telewi-
zji, a  współcześnie również mediów internetowych. Klauzula sumienia może 
więc być pewnego rodzaju gwarancją stabilności zatrudnienia w czasach zmie-
niających się warunków politycznych i ekonomicznych. Kolejną ważną regulacją 
jest prawo do sprostowania17, które obowiązuje od 1984 roku. Każda osoba fi-
zyczna lub prawna może domagać się sprostowania informacji, które nie przed-
stawiają dokładnie faktów bądź są dla niej szkodliwe (art. 1). W razie niedokona-
nia sprostowania osoba zainteresowana może wnieść sprawę do sądu (art. 4). 

14 R. Díaz Arias: La cláususa de conciencia. En: Derecho de la información. Eds. I. Bel 
MallÉn y L. Corredoira y Alfonso. Barcelona: Ariel, 2003, s. 330. 

15 Sentencia 199/1999, de 8 de noviembre. BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 1999.
16 Szerzej K. Churska-Nowak, M. Kuś: Rytuały wyborcze i media masowe w systemie poli-

tycznym współczesnej Hiszpanii. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, 2011; M. Kuś: Telewizja pub-
liczna…

17 Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. BOE núm. 74, 
de 27 de marzo de 1984.
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Prawo hiszpańskie określa także czas i  miejsce publikacji sprostowania, zaz-
naczając, że ranga sprostowanej informacji powinna odpowiadać randze pier-
wotnego artykułu lub emisji (art. 3). Istotne jest także to, że prawo do sprostowa-
nia odnosi się przede wszystkim do ujawnionych przez medium danych 
i  faktów,a nie konieczności publikacji innej wersji wydarzeń. Oczywiście może 
to stawiać dziennikarzy w  niekorzystnej sytuacji, ponieważ teoretycznie każdy 
może próbować podważać prawdziwość ich materiałów w sytuacji, gdy przedsta-
wiają zainteresowane osoby w niekorzystnym świetle. Jednak trzeba zaznaczyć, 
że prawo do sprostowania często jest przedmiotem negocjacji między mediami 
a  osobami, które uważają, że zostały przez nie poszkodowane. Przypadkiem 
budzącym kontrowersje w kontekście wykonywania prawa do sprostowania jest 
nakaz sądu w stosunku do Televisión Española, która naruszyła zasadę równo-
wagi w relacjonowaniu strajku generalnego z 2002 roku. Otóż szef wiadomości 
w  publicznej telewizji – Alfredo Urdaci, wystąpił na końcu głównego wydania 
serwisu informacyjnego i przeczytał krótką notatkę, jednak nie wymienił pełnej 
nazwy organizacji, której dotyczyło sprostowanie, a  jedynie skrót jej nazwy 
(CC OO zamiast Comisiones Obreras)18. Hiszpański rynek mediów regulowany 
jest także przez przepisy antykoncentracyjne, które zostały zebrane w  ustawie 
o  ochronie konkurencji z  2007 roku19 (wcześniejsza ustawa jest z  1989 roku). 
Zaznaczono, że  kontroli z  zastosowaniem przepisów antykoncentracyjnych 
podlegają między  innymi zakup lub zwiększenie udziału w  rynku produktów 
lub usług na poziomie równym lub wyższym niż 30%. Pojedynczy właściciel nie 
może posiadać udziałów równych lub większych w danym rynku niż 50% (art. 8). 
Wszystkie  sytuacje związane z  procesem koncentracji bada Krajowa Komisja 
ds. Koncentracji (art. 9), niemniej jednak odpowiednie urzędy na poziomie 
wspólnoty autonomicznej również wyposażone są w  tego rodzaju kompetencje 
(art. 13). Dostęp do informacji publicznej z kolei gwarantuje każdemu obywate-
lowi ustawa z  2013 roku w  sprawie przejrzystości, dostępu do informacji pub-
licznej i  dobrego zarządzania (Ley 19/2013)20. Prawo to może być ograni-
czone licz nymi obostrzeniami, na przykład kwestiami bezpieczeństwa i porządku  
publicznego, zapobiegania przestępstwom, interesami gospodarczymi czy pouf-
nością niektórych dokumentów, a nawet ochroną środowiska (art. 14). Ustawa ta 
zebrała po reformie administracji wszystkie istotne przepisy dotyczące zarzą-
dzania informacją w administracji publicznej, które znajdowały się między in-
nymi w  ustawie o  administracji publicznej i  postępowaniu administracyjnym 

18 Urdaci lee al final del Telediario la condena de la Audiencia por el tratamiento informativo 
del 20-J. “El Mundo”, 16 de octubre 2003, https://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/16/comuni 
cacion/1066317446.html [dostęp: 1.07.2019].

19 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. BOE núm. 159, de 4 de julio de 
2007.

20 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  la información pública y buen 
gobierno. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013.
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z  1992 roku (Ley 30/1992)21, obecnie już nieaktualnej. Z  punktu widzenia sy-
stemu subwencjonowania mediów w  Hiszpanii istotna była ustawa z  połowy 
lat 80., kiedy to rynek mediów w Hiszpanii dopiero zaczął się konsolidować po 
przemianach demokratycznych, a wspólnoty autonomiczne włączały się w two-
rzenie własnych mediów regionalnych. Ustawa regulująca przyznawanie pomocy 
podmiotom medialnym i  agencjom prasowym (Ley 29/1984)22 wprowadziła 
możliwość wspierania w sposób pośredni lub bezpośredni mediów w Hiszpanii, 
w szczególności prasy drukowanej. Tradycje subwencjonowania mediów sięgają 
oczywiście jeszcze czasów frankistowskich. Można tutaj przywołać ustawę 
z 1966 roku o prasie i druku (Ley 14/1966)23. Ustawa z 1984 roku motywowała 
pomoc państwa dla mediów kryzysem, jaki dotknął sektor informacyjny, 
w  szczególności gazety, a  także słabym rozwojem technologicznym przedsię-
biorstw medialnych w  Hiszpanii. Zaznaczono również, że „[…] celem tych 
wszystkich środków jest zagwarantowanie istnienia pluralistycznej prasy, która 
skutecznie przyczynia się do kształtowania opinii publicznej w  ramach demo-
kratycznego społeczeństwa”24. Obowiązywała do 1 stycznia 1991 roku. Wcześniej 
Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii zakwestionował konstytucyjność części 
przepisów i przychylił się do wniosku Wspólnoty Autonomicznej Galicji (Comu-
nidad Autónoma de Galicia), aby pomoc dla mediów uznać za działalność wyko-
nawczą w ramach kompetencji przyznanych na mocy konstytucji regionom au-
tonomicznym (Sentencia 64/198925). Część regionów utrzymała więc własny 
system subwencjonowania prasy, radia, telewizji czy obecnie mediów w interne-
cie (między innymi Andaluzja, Asturia, Baleary, Galicja, Katalonia, Kraj Basków, 
Nawarra, Walencja, Wyspy Kanaryjskie). Jednak przepisy dotyczące pomocy 
pośredniej czy bezpośredniej różnią się między regionami. O wybranych przy-
padkach będzie jeszcze mowa w  dalszej części niniejszej książki. Warto nato-
miast wspomnieć o ustawie o kinie z 2007 roku26, która zastąpiła27 wcześniejszą 
ustawę o  wsparciu i  promocji kinematografii i  sektora audiowizualnego (Ley 
15/2001)28. Instytut Kinematografii i Sztuk Audiowizualnych (El Instituto de la 

21 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. BOE núm. 285 de 27 de noviembre de 1992.

22 Ley 29/1984, de 2 de agosto, por la que se regula la concesión de ayudas a Empresas Periodí-
sticas y Agencias Informativas. BOE núm. 185, de 3 de agosto de 1984.

23 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. BOE núm. 67, de 19 de marzo de 1966.
24 Ibidem.
25 Sentencia 64/1989, de 6 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 760/1984, promovido por la 

Junta de Galicia contra determinados preceptos de la Ley 29/1984, por la que se regula la concesión 
de ayudas a Empresas Periodísticas y Agencias Informativas. BOE núm. 93, de 19 de abril de 1989.

26 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007.
27 E. Stasiak-Jazukiewicz: Hiszpania. W: Polityka medialna w  Unii Europejskiej. Red. 

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz. Warszawa: Poltext, 2011, s. 270.
28 Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovi-

sual. BOE núm. 164, de 10 de julio de 2001.
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Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA) jest instytucją, która przede 
wszystkim ma dbać o ochronę dziedzictwa kinematograficznego i audiowizual-
nego Hiszpanii, nie wkraczając przy tym w przyznane kompetencje w tej dzie-
dzinie wspólnotom autonomicznym (art. 6 ust.  3). Prowadzi między innymi 
Rejestr Firm Kinematograficznych i Audiowizualnych (Registro Administrativo 
de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales), który ma charakter ogólnokra-
jowy. Oznacza to, że wszystkie spółki, również te utworzone przez wspólnoty 
autonomiczne, powinny znaleźć się w tym rejestrze. Do zadań instytutu, oprócz 
klasyfikacji poszczególnych dzieł, należy dbanie o wolną konkurencję na rynku 
kinematografii i powiadamianie innych odpowiednich organów zajmujących się 
ochroną konkurencji na poziomie regionu o wszelkich naruszeniach w tej mate-
rii. Obowiązkiem instytutu jest również wspieranie, nie tylko promocyjno-upo-
wszechniające czy organizacyjne, ale i  finansowe kinematografii hiszpańskiej 
(mówią o  tym między innymi art. 22, art. 33). Ponadto kina hiszpańskie po-
winny ustawowo w ciągu roku przedstawiać taką ofertę filmową, która wypełni-
łaby minimum 25% całkowitej liczby emitowanych dzieł filmowych utworami 
z krajów członkowskich Unii Europejskiej (art. 18). Z perspektywy polityki me-
dialnej w stosunku do twórczości regionalnej najważniejszy jest prawdopodobnie 
przepis odnoszący się do wsparcia kinematografii i  twórczości audiowizualnej 
w językach urzędowych innych niż hiszpański (art. 36). Ustanawia on specjalny 
fundusz, którym w  całości zarządzają wspólnoty autonomiczne w  ramach wy-
znaczonych im kompetencji, dzięki czemu możliwe jest wsparcie finansowe 
produkcji, których zadaniem jest upowszechnianie innych języków regionalnych, 
a  jednocześnie promowanie pluralizmu kulturowego Hiszpanii. Fundusz co 
roku jest zatwierdzany w ramach wydatków budżetowych państwa na zasadzie 
współodpowiedzialności i  swoiście pojmowanej solidarności, która przyświeca 
idei państwa regionalnego. Przy ustalaniu corocznej kwoty przeznaczonej na 
subwencje dla rozwoju produkcji audiowizualnej w  regionie bierze udział hi-
szpańskie ministerstwo kultury. Wysokość dotacji zależy od wydatków samej 
wspólnoty autonomicznej, która w mniejszym lub większym stopniu może anga-
żować się w rozwijanie sztuk audiowizualnych we własnym regionie29. Polityka 
medialna w Hiszpanii nabrała nowego tempa wraz ze zmianą ekipy rządzącej po 
zamachu z 11 marca 2004 roku. Nowy lewicowy rząd, po serii oskarżeń o mani-
pulację, skierowanych w  stronę nadawcy publicznego Radiotelevisión Española 
(RTVE), zdecydował o  rozpoczęciu głębokich reform rynku audiowizualnego. 
Zaproponowano zupełnie nowe w dotychczasowej tradycji rozwiązania odnośnie 
do działalności mediów publicznych. Ustawa z 2006 roku o radiu i telewizji bę-
dących własnością państwa miała wprowadzić europejskie standardy zarządza-
nia mediami publicznymi, o których mowa będzie w osobnym podrozdziale.

29 Disposición adicional sexta. Convenios para el fomento de la cinematografía y el audiovisual 
en lenguas cooficiales distintas al castellano, en: Ley 55/2007, de 9 de julio…
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Jedną z  najważniejszych ustaw, która kompleksowo reguluje działalność 
mediów, jest ustawa o  komunikacji audiowizualnej (nazywana także ustawą 
o  działalności transmisyjnej), która stanowi efekt wdrażania przez Hiszpanię 
Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy z  2007 
roku, dotyczącej zmiany wcześniejszej Dyrektywy 89/552/EWG na temat 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i  administra-
cyjnych państw członkowskich30. Ustawa ta odnosi się przede wszystkim do 
zmian technologicznych i cyfryzacji mediów. Podkreśla się w niej podstawowe 
wartości, jak wolność słowa, prawo do informacji czy pluralizm mediów, ale 
również respektowanie prawa do prywatności, prawa do odpowiedzi, ochrony 
dóbr osobistych, unikania przejawów jakiejkolwiek dyskryminacji czy mowy 
nienawiści lub propagowania terroryzmu. Z  perspektywy regionów ważnym 
przepisem jest art. 4 ust. 3, który obliguje operatorów usług audiowizualnych 
do promocji znajomości języków oficjalnych Hiszpanii (oprócz kastylijskiego) 
oraz rozpowszechniania ich, a  także różnorodności kulturowej. W  szczegól-
ności nadawcy publiczni zobowiązani są do wspierania rozwoju przemysłu 
audiowizualnego, który prezentuje twórczość odnoszącą się do różnych języ-
ków i  kultur Hiszpanii. Obywatele mają prawo do różnorodności kulturowej 
i  językowej (art. 5 ustawy), wobec czego komunikacja audiowizualna powinna 
zawierać taką ofertę, która propaguje tę różnorodność. Co więcej, „Wspólnoty 
autonomiczne z  własnym językiem mogą zatwierdzać dodatkowe standardy 
usług audiowizualnych w  zakresie swoich kompetencji w  celu promowania 
produkcji audiowizualnej w ich własnym języku”31. Ustawa wraz z zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego i  Rady Europy wprowadziła kwotę minimalną – 
51% utworów w skali roku powinno być produkcją europejską, z czego połowę 
oferty europejskiej stanowią produkcje w języku kastylijskim lub innych języ-
kach urzędowych Hiszpanii (art. 5 ust. 2). Dodatkowo usługodawcy powinni 
wspierać rozwój europejskich produkcji audiowizualnych finansowo. Dlatego 
też wyznaczono progi: dla dostawców komercyjnych jest to 5% dochodów, 
a  dla dostawców publicznych 6% (bez względu na zasięg ogólnokrajowy czy 
regionalny). 60% kwoty przeznaczonej na produkcję filmową, którą nadawcy 
muszą przekazywać na rozwój twórczości audiowizualnej, jest wydawane na 
produkcje w  jednym z  języków oficjalnych. Rynek mediów audiowizualnych 
obecnie podlega kontroli Krajowej Komisji Rynków i  Konkurencji (La Co-
misión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC)32). Niektóre 
sprawy opiniuje również Instytut Kinematografii i Sztuk Audiowizualnych (El 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA). Jednak 

30 E. Stasiak-Jazukiewicz: Hiszpania…, s. 277.
31 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE núm. 79 de 1 de 

abril de 2010.
32 Pierwotnie miała to być Państwowa Rada ds. Mediów Audiowizualnych (El Consejo Esta-

tal de Medios Audiovisuales).
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jeśli wspólnoty autonomiczne posiadają własne organy nadzorujące, wówczas 
operatorzy o zasięgu nadawania ograniczonym do terytorium danego regionu 
podlegają kompetencjom tychże ciał (art. 5 ust. 3). Ustawa w szczególności obej-
muje ochroną dzieci i młodzież, wskazując ograniczenia czasowe i  terminowe 
w emisji treści potencjalnie szkodliwych (art. 7)33. W programach przeznaczo-
nych do młodszej publiczności nie wolno między innymi lokować produktów 
(art. 17 ust. 4). Nakłada się również obowiązek oferowania programów, które 
będą opatrzone napisami (min. 75% audycji wśród nadawców o różnym typie 
zasięgu) lub tłumaczeniem migowym (min. 2 godziny tygodniowo). Władze 
publiczne i dostawcy usług audiowizualnych mają obowiązek stwarzania takich 
warunków nadawczości, które nie powodują wykluczania lub dyskryminowania 
osób niepełnosprawnych (art. 8). Publiczność może zgłaszać odpowiednim or-
ganom kontrolnym przypadki naruszenia kodeksów samoregulacyjnych, które 
przyjmują sami nadawcy. Co jest istotne, przepis ten nie stoi w  sprzeczności 
z dodatkowymi regulacjami, które w tej materii organy władzy poszczególnych 
wspólnot autonomicznych mogą nałożyć na nadawców (art. 9 ust. 5). Ustawa 
o komunikacji audiowizualnej odnosi się także do wolności w zakresie nadawa-
nia. Gwarantuje się dostawcom usług swobodę wyznaczania linii redakcyjnej, 
poprzez dobór odpowiednich programów czy ich treść (art. 10). Ich działalność 
jest regulowana na podstawie wewnętrznych kodeksów, które wskazują instru-
menty samokontroli. Kodeksy takie są podawane do wiadomości odpowiednim 
organom kontrolnym na danym terytorium działalności nadawcy. Regulacje 
odnoszą się także do emisji reklam i  ogłoszeń (standardowe 12 minut na 
godzinę), które nie obejmują telepromocji (36 minut dziennie, nie więcej niż 
3 minuty na godzinę). Programy religijne ani krótsze audycje (do 30 minut) 
nie powinny być przerywane blokiem reklamowym (art. 14), co jest zgodne 
z przywoływaną już Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE 
z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych. Sponsoring nie może w żaden 
sposób wpływać na niezależność redakcji (art. 16 ust. 3 ustawy o komunikacji 
audiowizualnej). Zabronione są wszelkie komunikaty reklamowe, które mog-
łyby naruszać czyjąś godność lub dyskryminować, komunikaty o charakterze 
podprogowym oraz promujące szkodliwe postawy dla zdrowia. W szczególno-
ści nie wolno wykorzystywać wizerunku kobiet w  obraźliwym lub dyskrymi-
nującym kontekście. Zabroniona jest również reklama wyrobów tytoniowych 
oraz firm je produkujących, a także niektórych leków i alkoholu (z odrębnymi 
ograniczeniami wyszczególnionymi w  ustawie), a  także wszelkie komunikaty 

33 Ten przepis oraz kilka innych zostało zmodyfikowanych przez Ley 6/2012, de 1 de agosto, de 
modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para fle-
xibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. 
BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2012.
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komercyjne, które są wymierzone przeciwko środowisku naturalnemu, bezpie-
czeństwu ludzi lub mają charakter polityczny (art. 18). 

Ustawa zawiera cały katalog imprez, które muszą być nadawane w otwartym 
dostępie. Poza oczywistymi przykładami, jak zimowe i  letnie igrzyska olimpij-
skie, do wydarzeń tego typu należą między innymi finał Ligi Mistrzów czy Pu-
charu Króla, wyścig kolarski Vuelta a España, Puchar Davisa w tenisie, a także 
udział hiszpańskich tenisistów w  rozgrywkach Rolanda Garrosa czy piłkarzy 
ręcznych w Mistrzostwach Świata. Również różnego rodzaju ważne międzyna-
rodowe rozgrywki, które są współfinansowane ze środków państwowych lub 
autonomicznych, powinny być emitowane bez ograniczeń (art. 20).

Usługi audiowizualne mogą być świadczone dzięki uzyskaniu licencji, wy-
dawanej przez odpowiedni organ. W  przypadku nadawców ogólnokrajowych 
takim organem jest rząd, ale wspólnoty autonomiczne mają zapewniony udział 
w  przyznawaniu licencji o  najszerszym zasięgu (art. 22 ust. 3). W  odniesieniu 
do licencji o  ograniczonym zasięgu terytorialnym kompetencje te zostały 
przekazane do regionów autonomicznych. Licencja wymagana jest również od 
dostawców telewizji mobilnej (art. 34). Udział kapitału zagranicznego ograni-
czony jest do 25% w przypadku podmiotów indywidualnych i 50% łącznie pod-
miotów zagranicznych (oczywiście należy zaznaczyć, że jako zagraniczny kapitał 
traktowane są tutaj przedsiębiorstwa pochodzące spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) (art. 25). 

Artykuł 32 ustawy reguluje usługi tzw. trzeciego sektora, związanego z komu-
nikacją audiowizualną non profit. Takie podmioty mogą uzyskać licencję w celu 
nadawania programów o charakterze społecznym, kulturalnym, przeznaczonych 
dla określonych społeczności, a  administracja państwowa powinna zapewnić 
dostęp do takich usług. Media społeczne (wspólnotowe czy środowiskowe) nie 
mogą zmienić charakteru swojej licencji. Wszystkie podmioty medialne, które 
posiadają licencję, muszą zostać zarejestrowane w państwowym lub regionalnym 
rejestrze usług audiowizualnych (art. 33). 

W  specyficzny sposób określa się mechanizmy antykoncentracyjne w  celu 
zapewnienia różnorodności i  konkurencji na rynku usług audiowizualnych. 
O wielkości danego podmiotu medialnego (fizycznego lub prawnego) świadczy 
odsetek udziałów w  rynku publiczności. Nie może on przekroczyć progu 27% 
zgromadzonej widowni w  skali roku (art. 36). Szczegółowo określono wymogi 
dotyczące rynku radiowego. Ten sam podmiot nie może posiadać więcej niż 50% 
przyznanych licencji na jednym terytorium (maksimum 5 licencji). W  odnie-
sieniu do wspólnoty autonomicznej próg ten wynosi 40% przyznanych licencji 
w  danym regionie. W  przypadku zasięgu ogólnokrajowego jeden usługodawca 
nie może kontrolować więcej niż jedną trzecią wszystkich przyznanych licencji 
na rynku telewizyjnym i radiowym (art. 37).

Z  perspektywy działalności mediów publicznych ustawa z  2010 roku jest 
o  tyle istotna, że poświęcono im osobne regulacje, potwierdzające ich misyjny 
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charakter, polegający między innymi na zapewnieniu pluralizmu oferty i  sze-
rokiego dostępu do różnego typu usług komunikacyjnych, zarówno radiowych, 
telewizyjnych, jak i  internetowych. Jednym z  zadań nadawców publicznych 
jest „rozpowszechnianie różnorodności kulturowej i  językowej Hiszpanii 
oraz […] wiedzy i  sztuki, ze szczególnym naciskiem na promocję kultury 
audiowizualnej”34. Taką publiczną usługę mogą świadczyć zarówno państwo, 
wspólnoty autonomiczne, jak i  inne podmioty lokalne. W  gestii wspólnot leży 
decyzja o rozpoczęciu takiej działalności nadawczej. One także określają sposób 
zarządzania własnymi mediami publicznymi. Mogą także ustanowić pośrednie 
formy zarządzania usługami i  scedować te kompetencje na innych usługodaw-
ców. Także w  zakresie możliwości wspólnot autonomicznych leży ogłaszanie 
odpowiednich konkursów na świadczenie usług publicznych i  przyznawanie 
licencji. Wspólnoty mogą nadawać na inne terytoria (poza region lub miasto 
autonomiczne), na przykład gdy istnieje podobieństwo kulturowe i  językowe 
pomiędzy mieszkańcami. Warunkiem jest jednak zgoda i wzajemność w świad-
czeniu takich usług pomiędzy wspólnotami. Jak precyzuje ustawa, „Dostawcy 
audiowizualnej usługi publicznej mogą zawierać między sobą umowy dotyczące 
produkcji lub wspólnej edycji treści, nabywania praw do treści lub w innych ob-
szarach w celu poprawy wydajności ich działalności. W tym celu mogą również 
zawierać umowy z korporacją RTVE”35. Funkcja świadczenia usług publicznych, 
jak i  kontrolna wobec nadawców tego typu przysługuje zarówno Kortezom 
Generalnym, parlamentom autonomicznym oraz odpowiednim instytucjom au-
diowizualnym i organom samorządu lokalnego. Zgodnie z ustawą, media pub-
liczne są finansowane ze źródeł publicznych, ale tylko w zakresie wykonywania 
swojej misji, która powinna zostać doprecyzowana przez odpowiednie organy, 
także w  odniesieniu do kosztów działalności (art. 41). W  sposób szczególny 
potraktowano w  tym kontekście Wyspy Kanaryjskie. Ze względu na wysokie 
koszty tworzenia infrastruktury nadawczej i  telekomunikacyjnej na terytorium 
wyspiarskim nałożono obowiązek wsparcia ze strony budżetu państwa (tzw. 
czwarty przepis dodatkowy ustawy). System finansowania mediów publicznych 
na różnych szczeblach ich zasięgu określa ustawodawca państwowy, regio-
nalny lub lokalny, a  telewizyjni nadawcy publiczni nie mogą tworzyć jednego 
kanału, który będzie przeznaczony wyłącznie do celów komercyjnych (art. 43). 
Wspólnoty autonomiczne ustanawiają także systemy kontroli finansowej 
działalności mediów publicznych, na przykład audyty, które umożliwiają stabi-
lizację i  zrównoważenie budżetu mediów publicznych (art. 43 ust. 8bis lit. c). 
Dostawcy usług publicznych (i inne instytucje publiczne) nie mogą uczestniczyć 
w kapitale zakładowym dostawców prywatnych. Jednakże gdy zdecydowano się 
na pośrednią formę zarządzania mediami i  nadawca ma publiczno-prywatny 

34 Art. 40 ust. 1, en: Ley 7/2010, de 31 de marzo…
35 Art. 40 ust. 5, en: Ley 7/2010, de 31 de marzo…
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status własnościowy, taki udział administracji publicznej jest dopuszczalny. 
Sytuację taką będzie można zaobserwować w  niektórych wspólnotach autono-
micznych, gdzie pojawił się mieszany model świadczenia usług publicznych. 
Prekursorem w  tym zakresie były Wyspy Kanaryjskie, które zdecydowały się 
na tę formę nadawania publicznego. Zarządzanie takimi usługami musi mieć 
przejrzysty charakter. Polityka redakcyjna publicznego nadawcy kształtuje się 
zgodnie z  zasadami pluralizmu politycznego i  społecznego. Pozycję nadawców 
publicznych w  przestrzeni nadawczej także reguluje ustawa. Dla publicznej 
telewizji zarezerwowano 25% dostępnego miejsca, a  dla publicznej radiofonii 
35%. Szczegółowe regulacje znajdują się w planie technicznym na temat telewizji 
naziemniej (Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre)36. Ustawa 
o  komunikacji audiowizualnej wskazuje również, w  których przypadkach nie-
wypełnienie obowiązków kwalifikowane jest jako poważne i  bardzo poważne 
wykroczenie oraz jakie grożą za to sankcje (kary mogą wynieść od 500 tys. 
do 1 mln euro dla nadawców telewizyjnych oraz od 100 tys. do 200 tys. 
euro dla radiostacji – w  przypadku ciężkich przewinień) (art. 60 ust. 1 lit. a). 
Do tego katalogu wprowadzono między innymi brak produkcji europejskich 
(min. 10% w skali roku) lub rozpowszechnianie treści propagujących nienawiść 
i  dyskryminację (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet), a  także prowadze-
nie działalności nadawczej bez odpowiedniej licencji lub niewypełnianie jej 
warunków. 

Pomimo ustanowienia w 2010 roku Rady ds. Mediów Audiowizualnych (El 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales), kompetencje tej instytucji ostatecznie 
zostały przekazane Krajowej Komisji Rynków i Konkurencji (Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia), która przejęła funkcje także innych organów 
regulacyjnych, specyficznych dla poszczególnych branż (między innymi Krajo-
wej Komisji Energii, Komisji Rynku Telekomunikacyjnego, Krajowej Komisji ds. 
Konkurencji, Komitetu ds. Regulacji Kolei, Krajowej Komisji Sektora Poczto-
wego oraz Komisji ds. Regulacji Ekonomicznej Portów Lotniczych)37. W wyniku 
powołania nowej instytucji pozostałe przestały funkcjonować (lub w  ogóle nie 
rozpoczęły swojej działalności).

36 Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo divi-
dendo digital. BOE núm. 151, de 25 de junio de 2019. 

37 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia. BOE núm. 134, de 5 de junio de 2013.
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Krajobraz mediów w Hiszpanii

Jedną z największych pod względem obszaru wspólnot autonomicznych jest 
Andaluzja, która jest także najgęściej zaludniona (od roku 2011 średnio na km2 

przypadało 96 osób). Wskaźniki te będą przekładały się także na oglądalność, 
zasięg i popularność mediów andaluzyjskich, które w większości rankingów me-
diów regionalnych zajmują wysokie miejsca. Drugim regionem jest Katalonia, 
którą zamieszkuje blisko milion mniej osób, niemniej jednak stanowi ona istotny 
element krajobrazu medialnego Hiszpanii, z  bardzo rozbudowanym systemem 
własnych nadawców audiowizualnych, mediów drukowanych i  internetowych 
(zob. wykres 1).

Należy podkreślić, że liczba ludności w  danej wspólnocie autonomicznej 
nie jest równoznaczna z  liczbą potencjalnych użytkowników mediów, choć 
niewątpliwie wskaźniki zaludnienia są pewną determinantą, wskazującą na 
zapotrzebowanie na media regionalne. Bardziej dokładny obraz rozkładu pub-
liczności został przedstawiony na kolejnym wykresie. Niemniej jednak istnieje 
duże zróżnicowanie pomiędzy regionami Hiszpanii a  nawykami korzystania 
z  prasy, radia, telewizji i  internetu. Zdecydowanie częściej prasę codzienną 
czytuje się na północy (Galicja, Asturia, Kraj Basków, Nawarra, La Rioja) aniżeli 
na południu kraju, dotyczy to również prasy periodycznej (Galicja, Asturia, 
Nawarra, Kastylia i  León, Aragonia). Słuchalność radia jest natomiast wyższa 
w  środkowo-wschodniej części Hiszpanii (Kantabria, Kraj Basków, Nawarra, 
La Rioja), zaś oglądalność telewizji wzrasta w  centrum i  na południu kraju 
(La Rioja, Aragonia, Kastylia-La Mancha, Estremadura). Najwyższe wskaź-
niki korzystania z  internetu dotyczą południowej, wschodniej i  północnej 
części Hiszpanii (Andaluzja, Katalonia, Nawarra i  Madryt), a  także Hiszpanii 
niekontynentalnej38. Hiszpański rynek mediów jest zdominowany przez duże 
grupy medialne, jednak przeważa w nim kapitał rodzimy. Wyjątkiem jest tutaj 
największy właściciel mediów – Mediaset, powiązany z  włoskim koncernem 
byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego (ponad 50% udziałów). Do Me-
diaset w  Hiszpanii należą kanały telewizyjne Telecinco, Cuatro, Factoría de 
Ficción (kanał filmowy), Boing (kanał dla dzieci), Energy (kanał dla mężczyzn), 
BeMad (kanał informacyjny). Ponadto, w  ofercie Mediaset España jest kanał 
CincoMAS, skierowany do hiszpańskojęzycznej części kontynentu południowo-
amerykańskiego oraz dwie platformy internetowe z  programami i  filmami na 
żądanie: Mitele i Mtmad. W skład koncernu wchodzi także agencja reklamowa 
Publiespaña. 

38 Marco General de los medios en España 2018, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/
marco-general/descarga-marco-general/, s. 20–23 [dostęp: 10.07.2019]. 
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Wykres 1. Liczba ludności w poszczególnych wspólnotach autonomicznych, 2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Instituto Nacional de Estadísticas www.ine.es [dostęp: 
29.06.2020].

Antena 3, a właściwie Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación 
S.A. to drugie ważne przedsiębiorstwo medialne, należące głównie do hiszpań-
skiej Grupy Zeta, będące również spółką akcyjną, z  udziałami niemieckiego 
Bertelsmanna. Atresmedia inwestuje w  różnorodne sektory mediów, ale w  jej 
pakiecie znajdują się między innymi kanały telewizyjne Antena 3, La Sexta, 
Nova, Neox, Mega, A3S oraz sieć radiowa Onda Cero.

Publiczny nadawca hiszpański Radiotelevisión Española znajduje się dopiero 
na trzecim miejscu. Kolejne zajmują wydawnictwa prasowe, inwestujące głów-
nie na rynkach regionalnych, w  posiadaniu których znajdują się najważniejsze 
dzienniki regionalne (zob. wykres 2). 



Część pierwsza: Media publiczne w systemach mediów88

28,9

26,8

16,4

2,9

2,6

Mediaset

Antena 3

RTVE

Vocento

Unidad Editorial

udziały w rynku

Wykres 2. Największe przedsiębiorstwa telewizyjne w Hiszpanii 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cuota de pantalla de los principales grupos empresariales de 
comunicación en España en 2017, 2018, Kantar Media, https://es.statista.com/estadisticas/480636/principales-
-grupos-del-sector-audiovisual-en-espana-por-cuota-de-pantalla/ [dostęp: 24.07.2018; 12.08.2019].

W  hiszpańskim społeczeństwie największą popularnością wciąż cieszy się 
telewizja, która wskaźnikami oglądalności zdecydowanie przewyższa inne typy 
mediów. Na drugim miejscu plasuje się korzystanie z  internetu, co odpowiada 
ogólnym trendom światowym. Zdecydowanie mniej czasu poświęca się prasie, 
a  nawet kinu. Wśród periodyków jednak dominują dzienniki. Czasopisma 
opiniotwórcze czytywane są stosunkowo rzadko, co może wynikać również ze 
specyfiki systemu medialnego Hiszpanii, w  którym brakuje popularnych jak 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Niemczech, we Francji czy nawet 
w  Polsce tygodników społeczno-politycznych39. Ten segment mediów jest sto-
sunkowo niszowy i w Hiszpanii raczej nie stanowi istotnej części rynku praso-
wego. Bardziej popularne są czasopisma plotkarskie i poradnikowe, adresowane 
głównie do kobiet40, tzw. prensa del corazón (zob. wykres 3).

39 Por. R. Sajna: Hiszpania. W: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraj pierwszej 
piętnastki. Red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska. Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2016, s. 155. 

40 J. Jaroszyk: System medialny Hiszpanii. W: Wybrane zagraniczne systemy medialne. Red. 
J.W. Adamowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012, s. 188.
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Wykres 3. Średni dzienny czas korzystania z mediów [w minutach]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Promedio de tempo diario destinado al consumo de medios de 
comunicación en España en 2017, 2018, por tipo (en minutos), https://es.statista.com/estadisticas/491058/
consumo-diario-de-medios-de-comunicacion-en-espana-por-tipo/ [dostęp: 24.07.2018; 12.08.2019].

Trzecie miejsce radia w tym rankingu nie zaskakuje. Radio jako medium 
towarzyszące należy do czołówki, przy czym w  medialnym krajobrazie Hi-
szpanii publiczni nadawcy regionalni i lokalni są ważną częścią sektora radio-
fonii. Co więcej, w niektórych regionach, jak na przykład w Katalonii, także 
stacje prywatne oferują treści w języku regionalnym41, więc propozycja stacji 
radiowych na różnych poziomach zasięgu jest bardzo różnorodna. Na rynku 
hiszpańskim w ciągu ponad trzydziestu lat obserwuje się wzrost słuchalności 
stacji tematycznych kosztem popularności stacji ogólnoinformacyjnych. Jest 
to spowodowane fragmentaryzacją rynku radiowego, na którym pojawia się 
coraz więcej nadawców prywatnych, a radia publiczne formatują część swojej 
oferty na określoną grupę odbiorców. O ile w roku 1991 słuchalność dzienna 
stacji ogólnoinformacyjnych była na poziomie 66 minut, o  tyle w roku 2017 
spadła już o 20 minut. Czas ten przejęły stacje sformatowane, którym z po-
czątkiem lat 90. XX wieku poświęcano średnio 39 minut dziennie, natomiast 
w 2017 roku już 54 minuty. Nawyki słuchania radia w Hiszpanii nie zmieniły 
się szczególnie od lat 90. XX wieku. Hiszpanie słuchali wówczas średnio 
stacji 105 minut dziennie, natomiast w 2017 roku 103 minuty, a w roku 2018 
już o  ponad 4 minuty mniej. Wzrost popularności radia przypadał na lata 
2003–2007 oraz ponownie 2011–201342 (zob. wykres 4).

41 D. Głuszek-Szafraniec: Krajobraz mediów katalońskich…,, s. 184.
42 Marco General de los medios en España 2018, 2019, https://www.aimc.es/otros-estudios-

trabajos/marco-general/descarga-marco-general/, s. 29 [dostęp: 10.07.2019]. 
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Wykres 4. Ewolucja publiczności radia na przestrzeni lat [w %] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marco General de los medios en España 2019, https://www.aimc.
es/otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ [dostęp: 10.07.2019], s. 11.

Hiszpański rynek radiowy zdominowany jest przez trzy główne sieci 
prywatne: SER, COPE, Onda Cero oraz publiczną RNE (Radio Nacional de 
España). Pozostałą część tworzą publiczni nadawcy autonomiczni oraz mniej-
sze stacje prywatne. Od lat głównym nadawcą jest SER, związana z koncernem 
PRISA, który jest także właścicielem najbardziej poczytnego centrolewicowego 
dziennika ogólnoinformacyjnego „El País”. Z  kolei drugi pod względem po-
pularności jest konserwatywny nadawca COPE (Cadenas de Ondas Populares 
Españolas). Na czele sieci w  2018 roku stał zastępca sekretarza ds. gospodar-
czych Konferencji Episkopatu Hiszpanii – Fernando Giménez Barriocanal, 
także szef Fundacji COPE. COPE jasno określa swoją linię redakcyjną jako 
zgodną z  doktryną katolicką, pomimo swojego komercyjnego charakteru. 
Trzeci z  nadawców, czyli Onda Cero, należy do grupy medialnej Atresmedia 
(podobnie jak jeden z największych kanałów telewizyjnych Antena 3). Wcześ-
niej, do roku 1999, był własnością Krajowej Organizacji Hiszpańskich Niewi-
domych (La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE), angażującej 
się na rzecz poprawy sytuacji osób niewidomych, niesłyszących i  niepełno-
sprawnych w Hiszpanii. Czwartą pozycję na rynku zajmuje nadawca publiczny 
RNE, który w  swoim pakiecie ma oprócz ogólnoinformacyjnych programów 
Radio Classica, Radio 3 (nadające muzykę współczesną i alternatywną), Radio 
4 (dla Katalonii i Andory w języku katalońskim), Radio 5 (radio informacyjne) 
oraz Radio Exterior (dla zagranicy).

Udziały w  rynku publiczności tych stacji zmieniały się w  ciągu wielu lat, 
choć nadal widać dominującą pozycję sieci SER. Publiczny nadawca od lat 
ustabilizował swoje miejsce, zyskując ok. 10% rynku. Sieć Onda Cero dość 
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szybko osiągnęła trzecią lokatę w  rankingu najważniejszych nadawców i  od 
połowy lat 90. XX wieku z niewielkimi wahaniami utrzymuje się na liście (por. 
wykres 5).
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Wykres 5. Udziały w rynku największych stacji radiowych na przestrzeni lat
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marco General de los medios en España 2000, 2018. Dane są do-
stępne od 1991 roku, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ 
[dostęp: 10.07.2019].

W  grupie pozostałych nadawców znajdują się także autonomiczne roz-
głośnie publiczne oraz regionalne stacje komercyjne. Ich udział w  rynku jest 
raczej stały. Najsilniejszą pozycję mają te stacje publiczne, które powstały 
najwcześniej, a  jednocześnie ich zasięg obejmuje wspólnoty o  najsilniejszej 
samoidentyfikacji etnoregionalnej, tj. Katalonię, Andaluzję, Galicję i Kraj Ba-
sków. Pewnym fenomenem jest tutaj katalońskie prywatne radio RAC1, dzia-
łające od 2000 roku i należące do katalońskiego koncernu medialnego Grupy 
Godó. Jego udziały wzrosły z  0,1% w  2001 do 7,1% w  2017 roku. Nadawca 
ten plasuje się zaraz po ogólnokrajowym publicznym RNE. Z kolei publiczny 
nadawca kataloński, Radio Catalunya, utrzymuje się na poziomie 4,2% od 
1997 roku (ze spadkiem w 2009 do 2,9%). Andaluzyjskie publiczne Canal Sur 
Radio odnotowało spadek z 2,7% w 1997 roku do 1,9% w 2017 roku. Publiczne 
Radio Euskadi z Kraju Basków utrzymało 1% (w 1997 roku 1,1%, choć miewało 
lepsze okresy, na przykład w  latach 2002–2005, kiedy to udział wynosił 2%). 
Baskowie posiadają także swoją stację publiczną wyłącznie w  języku euskara 



Część pierwsza: Media publiczne w systemach mediów92

z 0,8-procentowym udziałem w 2017 roku (w 1997 było to 0,5%). W Galicji na-
dawca publiczny Radio Galega ma także stałą publiczność, na poziomie 0,9% 
udziałów w ogólnym rynku (zarówno w 1997, jak i 2017 roku. Pomiędzy tymi 
latami odnotowywano jedynie niewielkie zwyżki do 1,3% w 2006 roku i 1,2% 
w  2013 roku)43. Spośród periodyków o  największym zasięgu warto wskazać 
dzienniki sportowe, które od lat należą do głównych tytułów prasowych 
w Hiszpanii44. Rynek hiszpański charakteryzuje się luką w sektorze tabloidów. 
Żaden z przedstawionych na wykresie dzienników nie wykazuje cech typowej 
prasy sensacyjnej, która w  innych krajach, na przykład w  Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, a  nawet w  państwach skandynawskich, dominuje w  segmencie 
mediów drukowanych. Rynek hiszpański wypełniony jednak został innego ro-
dzaju prasą rozrywkową, tj. głównie specjalistycznymi gazetami sportowymi, 
które mają długoletnią tradycję w  systemie mediów na Półwyspie Iberyjskim 
i  cieszyły się zawsze dużą popularnością45. Wskaźniki czytelnictwa pokazują 
wyraźną przewagę dzienników sportowych. Aż dwa tytuły („As” i  „Marca”) 
w pierwszej trójce to tytuły poświęcone tematyce sportowej. Należy zaznaczyć, 
że wśród najpoczytniejszych tytułów znajdują się dzienniki regionalne46, jak 
katalońskie „La Vanguardia” i  „El Periódico” (drukowane w  dwóch wersjach 
językowych), dwa galicyjskie dzienniki „La Voz de Galicia” i  „Faro de Vigo”, 
baskijski „El Correo”, asturyjski „La Nueva España” oraz walencki „Levante”. 
Prasa informacyjna o  zasięgu ogólnokrajowym sumarycznie nie znajduje 
takiego zainteresowania wśród odbiorców jak pozostałe typy dzienników 
(zob. wykres 6).

43 Marco General de los medios en España 2018, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/
marco-general/descarga-marco-general/, s. 34 [dostęp: 10.07.2019]. 

44 C. Sainz de Baranda Andújar: Prensa deportiva nacional y regional. „Historia y Comu-
nicación Social” 2014 [numer specjalny], s. 107–118.

45 Orígenes de la prensa deportiva: El Mundo Deportivo. „Materiales para la Historia de 
la Deporte” 2013, núm. 11, s. 7–27; J. Altabella: Historia de la prensa deportiva madrileña. 
En: Orígenes del deporte madrileño. Condiciones sociales de la actividad deportiva. 1870–1936. 
Vol. 1. Ed. R. Zabalza. Madrid: Consejería de Educación, Dirección General de Deportes, 
1988.

46 Szerzej: D. Głuszek-Szafraniec: Media regionalne we współczesnej Hiszpanii. W: Media 
a  środowisko społeczne. Dylematy teorii i  praktyki. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. T. 3. 
Gliwice–Katowice: Wydawnictwo Olpress, 2014, s. 275–290.
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Wykres 6. Średnie czytelnictwo dzienne największych dzienników w Hiszpanii [w tys.]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Número de lectores diarios de los principales periódicos españoles 
en 2017, 2018, 2019 (en miles de lectores), https://es.statista.com/estadisticas/476795/periodicos-diarios-mas-
leidos-en-espana/ [dostęp: 24.07.2018; 12.08.2019; 10.06.2020].
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Hiszpański rynek telewizyjny do końca lat 80. XX wieku zdominowany był 
najpierw przez nadawcę państwowego, a potem publicznego. Jeszcze na początku 
lat 90. Televisión Española miała największą oglądalność. Sytuacja ta zmieniła 
się, gdy zliberalizowano dostęp do rynku i  zaczęto nadawać licencje także 
prywatnym podmiotom. Trzeba jednak zaznaczyć, że monopol na hiszpańskim 
rynku telewizyjnym został przełamany już w  okresie transformacji ustrojo-
wej, ze względu na możliwość tworzenia własnych kanałów przez wspólnoty 
autonomiczne, które uzyskały w  tym zakresie osobne kompetencje. Można 
uznać, że już w  tamtym czasie system telewizyjny w  Hiszpanii został mocno 
zdecentralizowany47. Rynek ogólnokrajowy zmienił się wraz z  pojawieniem się 
wielkich koncernów, jak Mediaset czy Atresmedia, które znacząco wpłynęły 
na dotychczasową strukturę rynku oraz zagroziły pozycji ogólnokrajowego 
nadawcy publicznego RTVE (zob. tabela 1).

Tabela 1
Udziały w rynku najważniejszych nadawców telewizyjnych [w %] 

Rok/nadawca TVE (La1) La2 Antena 3 Tele5 Telewizje 
autonomiczne Pozostałe

1987* 81,3 12,6 – – 6,1 –
1990 54,4 19,6 3,1 7,7 14,3 0,9
1995 29,4 7,4 26,3 17,3 15,5 4,1
2000 28,3 5,9 20,0 23,0 16,8 6,0
2005 19,9 4,3 24,8 23,4 18,6 9,0
2010 21,1 2,0 14,4 17,4 14,8 30,3
2015 12,3 2,4 16,6 – 10,5 59,2
2018 12,1 2,1 16,8 Brak danych 11,2 37,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marco General de los Medios en España 2000, 2001, 2019. Dane do-
stępne od 1987 roku, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ [do-
stęp: 10.07.2019].

TVE regularnie zaczęła nadawać 28 października 1956 roku. Była to data 
symboliczna, na ten dzień przypadało bowiem święto Chrystusa Króla oraz 
wigilia rocznicy założenia Falangi. Z  tej okazji transmitowano więc mszę 
z udziałem naważniejszych oficjeli państwa. Jak zaznaczył minister informacji 
i  turystyki w  rządzie gen. Franco – Arias Salgado, te dwie daty wyznaczyły 
niejako dwie podstawowe zasady, jakimi powinna kierować się telewizja, tj. 
„ortodoksja i  dyscyplina z  religijnego i  moralnego punktu widzenia, wraz 
z  posłuszeństwem normom, które Kościół katolicki nakazuje w  tej spra-
wie, oraz […] służba wielkim ideałom Ruchu Narodowego”48. Dzięki tym 

47 R. Sajna: The Media Decentralization as a Basis for Resistance against Hegemony: The Ca-
ses of Poland, Spain and Mexico. „Transformacje (Transformation)” 2017, nr 3–4 (94–95), s. 140.

48 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…., s. 40. Tłum. – D.G.S.
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wartościom telewizja hiszpańska miała stać się „najlepszym instrumentem 
edukacyjnym dla poprawy indywidualnej i  zbiorowej sytuacji hiszpańskich 
rodzin”49. Łatwo więc określić, jakie funkcje pełniła telewizja w  trakcie trwa-
nia reżimu autorytarnego. Pomimo zmian demokratycznych, bardzo trudno 
było później zmienić praktyki elit politycznych wobec nadawcy publicznego 
już w okresie demokracji, co powodowało, że telewizja publiczna w Hiszpanii 
ciągle traktowana była jak narzędzie politycznego wpływu i  przedmiot licz-
nych manipulacji. Dopiero zmiany prawne w  2007 roku oraz kolejne miały 
doprowadzić do uniezależnienia się mediów publicznych od wpływów władzy. 
Wciąż jednak trudno oddzielić te dwie sfery, pomimo zabiegów legislacyj-
nych, na co wskazują liczne przypadki próby upolitycznienia na nowo RTVE 
(wspomniany wcześniej przykład z 2012 roku, kiedy to usiłowano wprowadzić 
zmiany w  modelu zarządzania publicznymi mediami, poprzez ograniczenie 
wpływu partii opozycyjnych w  ciałach administracyjnych, czy inne jaskrawe 
przykłady manipulacji informacyjnej w trakcie zamachów w Madrycie, strajku 
generalnego czy demonstracji przeciwko wojnie w  Iraku)50. Współczesny 
rynek prywatnych nadawców telewizyjnych opiera się na swoistym duopolu. 
Dwie wielkie grupy medialne, do których należą sztandarowe stacje Telecinco 
i Antena 3 skupiają prawie 90% wpływów na rynku reklamy i ponad połowę 
udziałów w  rynku publiczności (wraz z  wszystkimi kanałami ogólnymi i  te-
matycznymi, które należą do Mediaset i  Atresmedia)51. Antena  3 i  telewizja 
la Sexta (która od 2007 roku uzyskiwała udziały w  rynku pomiędzy 5% 
a  7% w  rynku52) próbowały dokonać fuzji, Krajowa Komisja ds. Konku-
rencji (La Comisión Nacional de la Competencia) temu zapobiegła, chcąc 
zagwarantować pluralizm na rynku reklamy. W  2012 roku rząd Mariano 
Rajoya, powołując się na „interes ogólny”, zmienił warunki ograniczające 
koncentrację na rynku mediów audiowizualnych, które zawierała ustawa 
z 2007 roku o ochronie konkurencji53. Nowa instytucja, czyli Krajowa Komisja 
do spraw Rynków i Konkurencji przejęła szereg funkcji, także tych, które miała 
pierwotnie pełnić niepowołana ostatecznie rada do spraw mediów audiowi-
zualnych. Choć współcześnie telewizja wciąż jest jednym z  najważniejszych 
środków komunikacji, z  którego korzystają mieszkańcy Hiszpanii, to jednak 
obserwuje się tendencję spadkową, jeśli chodzi o  oglądalność, na korzyść 
internetu (zob. wykres 7).

49 Ibidem, s. 40.
50 Ibidem, s. 177.
51 Ibidem, s. 311.
52 Marco General de los Medios en España 2019, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/

marco-general/descarga-marco-general/ [dostęp: 10.07.2019], s. 40.
53 Ley 15/2007, de 3 de julio…
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Wykres 7. Średni czas korzystania z  telewizji i  internetu na przestrzeni lat54 [w  minutach 
dziennie]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marco General de los Medios en España 2010, 2019, 2020. 
https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ [dostęp: 10.07.2019; 
10.06.2020]. 

Internet w  ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. O  ile 
jeszcze w  1996 roku około 1% społeczeństwa hiszpańskiego korzystało z  inter-
netu, o  tyle już dziesięć lat później tego medium używało 37,5% mieszkańców. 
Dalsze lata przyniosły ponaddwukrotny wzrost odsetka użytkowników sieci 
(w  2018 roku było to 82,1% społeczeństwa powyżej 14. roku życia)55. Zmieniły 
się także miejsca w sieci, do których najczęściej zaglądali użytkownicy internetu 
(zob. tabela 2).

54 Dane dla telewizji dostępne są od 1987 roku. Dane dla internetu dostępne są od 1996 roku. 
Wówczas średni czas korzystania z internetu wynosił 1 minutę dziennie. 

55 Marco General de los Medios en España 2019…, s. 59.
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Tabela 2
Najczęściej odwiedzane miejsca w internecie na przestrzeni lat w Hiszpanii [w %]

2002 2005 2010 2015 2018

Terra (9,4) Yahoo (10,4) Marca (9,2) YouTube (56) YouTube (65)

Yahoo (8,9) Terra (6,8) El País (7) El País (13) Facebook (49,6)

Ya.com (2,9) Marca (4) As (4,5) Marca (12,9) El País (16,3)

El País (2,3) Páginas Amarillas 
(4)

Páginas Amarillas 
(4,3)

Twitter.com (11,9) Marca (12,4)

Marca (2,2) Telecinco.es (3,3) Los 40.com (4,3) Antena 3 tv (6,9) Twitter.com (12,3)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marco General de los Medios en España 2003, 2006, 2011, 
2016, 2019, https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ [dostęp: 
10.07.2019].

Od wielu lat do najczęściej odwiedzanych stron internetowych zaliczane 
są strony mediów tradycyjnych, tj. dziennika sportowego „Marca” oraz 
informacyjnego „El País”. Jednak w  Hiszpanii również można zauważyć 
trend wskazujący na wzrastającą popularność mediów społecznościowych – 
YouTube, Facebook i  Twitter. Zupełnie stracił na znaczeniu, aż wreszcie 
został zamknięty portal informacyjny Terra, założony w  1999 roku przez 
hiszpańską firmę telekomunikacyjną Telefónica (nadal działa w  Brazylii). 
1 lipca 2017 roku przestał oficjalnie istnieć, choć na początku XXI wieku 
był najchętniej odwiedzaną stroną w  Hiszpanii. Nie mógł jednak poradzić 
sobie z  wzrastającą konkurencją mediów społecznościowych, pomimo prób 
zmiany oferty (w  2012 pojawiało się na portalu wiele treści dostępnych na 
żywo, na przykład koncertów, meczów – jednak i  to okazało się porażką)56.
Także od połowy lat 90. XX wieku ewoluowała częstotliwość korzystania 
z internetu. Większość osób używa sieci codziennie. O ile w 1996 roku był to 
0,9% użytkowników, dziesięć lat później – 22,2%, to w  2018 roku 77,9%. Od 
2015 roku można zaobserwować, że odsetek osób korzystających z  internetu 
codziennie zbliża się do odsetka tych, którzy używali go w  ciągu ostatnich 
30 dni57. Podsumowując sytuację na rynku mediów w  Hiszpanii, można 
posłużyć się wykresem, który prezentuje zróżnicowanie popularności poszcze-
gólnych typów mediów w poszczególnych wspólnotach autonomicznych (zob. 
wykres 8).

56 R. Muñoz: El portal Terra echa el cierre tras 18 años de historia. „El País” 30.06.2017, 
https://elpais.com/economia/2017/06/30/actualidad/1498811544_382342.html [dostęp: 13.08. 
2019].

57 Marco General de los Medios en España 2019…, s. 59.
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Wykres 8. Popularność poszczególnych mediów w  regionach autonomicznych oraz w  całej 
Hiszpanii
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Marco General de los medios en España 2018, https://www.aimc.es/
otros-estudios-trabajos/marco-general/descarga-marco-general/ [dostęp: 1.09.2019].
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Media publiczne – uwarunkowania prawne działalności 
Corporación de la Radio y Televisión Española

Celem reformy prawnej mediów publicznych w  Hiszpanii w  2006 roku było 
przede wszystkim wprowadzenie neutralności, przejrzystości i  podniesienie 
jakości oferty RTVE. Nadawcy publiczni od samego początku mieli problem z za-
chowaniem niezależności wobec partii rządzących i zazwyczaj ulegali wpływom 
aktualnej linii politycznej, także w kwestii informowania58. Wynika to z tradycji 
funkcjonowania środków komunikacji audiowizualnej w Hiszpanii, które w prze-
szłości „stanowiły masowy, jednostronny przekaźnik treści ze strony państwa 
do ludu”59. Problematyczna także przez wiele lat była jakość oferty programowej, 
która obniżała się znacząco od momentu otwarcia hiszpańskiego rynku telewizyj-
nego na nadawców prywatnych. Zależność publicznej telewizji od komercyjnych 
źródeł finansowania doprowadziła wręcz do „mizerii programowej”60, która 
objawiała się przede wszystkim emisją popularnych formatów i show, zamiast mi-
syjnych programów edukacyjnych i kulturalnych na antenie TVE. Nowa ustawa 
o  radiu i  telewizji, będących własnością państwa (Ley 17/2006)61, utrzymała 
przede wszystkim publiczny status nadawców, natomiast kontrolę nad mediami 
powierzyła Kortezom Generalnym oraz instytucjom niezależnym do tego celu 
powołanym. Wprowadziła także specyficzne umowy programowe (które będą 
zresztą powielane przez większość nadawców autonomicznych), szczegółowo 
obejmujące krótsze okresy realizacji misji publicznej przez media. Rozporządzenie 
ramowe (mandato-marco) dotyczy strategii w ciągu dziewięciu lat działalności62, 
a umowa programowa (contrato-programa) jest doprecyzowaniem zadań nadawcy 
w  krótkim czasie, tj. w  ciągu trzech lat (art. 4). Pierwszy zatwierdzają Kortezy 
Generalne, a drugi typ umowy jest podpisywany przez rząd i korporację radiowo--
-telewizyjną. Określa się w nim szczegółowy budżet korporacji oraz formy kontroli 
jego realizacji, a także ewentualne kary za niedopełnienie umowy (art. 32). Rząd 
powinien poinformować parlament o  treści umowy programowej. Jak zapisano 
w  ustawie, celem mediów publicznych jest „zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 
hiszpańskiego w zakresie informacji, kultury, edukacji i rozrywki; rozpowszech-
nianie jego tożsamości kulturowej i  różnorodności; pobudzenie społeczeństwa 
informacyjnego; promowanie pluralizmu, partycypacji obywatelskiej i  innych 

58 M. Kuś: Telewizja publiczna…, s. 77–83.
59 R. Sajna: Hiszpański system medialny. „Studia Medioznawcze” 2003, nr 4(14) s. 50.
60 Idem: Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku. „Studia Medioznaw-

cze” 2005, nr 5(23) s. 124.
61 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. BOE núm. 134, 

de 6 de junio de 2006.
62 Pierwsze rozporządzenie ramowe weszło w  życie z  dniem 1.01.2008 roku, a  wygasło for-

malnie 31.12.2016 roku. 



Część pierwsza: Media publiczne w systemach mediów100

wartości konstytucyjnych, gwarantując dostęp znaczących grup społecznych 
i politycznych”63. W ustawie wymieniono również cały katalog funkcji, które na-
dawca publiczny w postaci Korporacji Radia i Telewizji Hiszpańskiej (Corporación 
de la Radio y Televisión Española S.A.) powinien wypełniać. Do głównych zadań 
należą między innymi: promowanie wiedzy i rozpowszechnianie wartości społe-
czeństwa obywatelskiego, zapewnienie dostępu do różnorodnych i obiektywnych 
informacji, zachowanie zasady pluralizmu politycznego, społecznego i  ideowego, 
a także oddzielanie komentarza od informacji. Media mają ułatwiać debatę pub-
liczną i  udział obywateli w  życiu demokratycznym, także promować wymianę 
informacji między obywatelami Unii Europejskiej, wspierać hiszpański przemysł 
audiowizualny i promować dziedzictwo kulturowe Hiszpanii, na przykład poprzez 
tworzenie archiwum produkcji audiowizualnej. Wśród wartości, które mają roz-
powszechniać nadawcy publiczni, znalazła się także ochrona równości płci, inte-
gracja grup mniejszościowych, również osób niepełnosprawnych, pokój, ochrona 
środowiska i ekologia oraz prawa osób niepełnoletnich. Z perspektywy niniejszej 
pracy ważnym punktem w  przepisach ustawy jest „promowanie spójności tery-
torialnej, pluralizmu i różnorodności językowej i kulturowej w Hiszpanii”64 oraz 
emisja programów audiowizualnych, prezentujących języki i kultury hiszpańskie 
(ustawodawca posługuje się w tym przypadku liczbą mnogą), adresowane do emi-
grantów i osób mieszkających za granicą. Media publiczne mają także za zadanie 
promować rozwój nowych technologii i  aktywnie wykorzystywać je w  swojej 
ofercie. Status własnościowy RTVE określono jako państwowa spółka prawa han-
dlowego o specjalnej autonomii. Kapitał zakładowy należy do państwa, ale spółka 
jest niezależna w  kwestii zarządzania i  funkcjonowania od rządu centralnego 
i pozostałych organów administracji państwowej.

Z  punktu widzenia działalności mediów regionalnych istotny wydaje się 
przepis dotyczący struktury RTVE, tj. stwierdzenie, że korporacja może posiadać 
ośrodki regionalnego nadawania, a emisje powinny odbywać się w  językach re-
gionalnych (art. 7 ust. 4). Zaznaczyć jednak należy, że TVE w ograniczony sposób 
realizuje tego rodzaju zadania. Pod koniec lat 80. XX wieku próbowano podjąć 
jeszcze raz próby dotyczące działalności ośrodków regionalnych pod auspicjami 
TVE65, jednak idea ta ze względów finansowych została zarzucona. Dodatkowo 
telewizja o  zasięgu autonomicznym rozwija się na tyle mocno, że tworzenie 
kolejnych struktur i  oferty stricte regionalnej wiązałoby się z  konkurowaniem 
o  tego samego odbiorcę i  znów nakładem dodatkowych środków finansowych. 
Struktura Hiszpańskiej Korporacji Radiowo-Telewizyjnej wyznacza podstawową 
organizację działalności innych mediów na poziomie regionalnym. Wielu na-
dawców autonomicznych zostało zorganizowanych na wzór RTVE. Podstawową 

63 Art. 2, en: Ley 17/2006, de 5 de junio…
64 Art. 3 ust. 2 lit. e, en: Ley 17/2006, de 5 de junio…
65 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 127.
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jednostką kierowniczą jest Rada Zarządzająca (Consejo de Administración), na 
której czele stoi przewodniczący. Dekret królewski z 2012 roku zmniejszył liczbę 
członków rady z  dwunastu do dziewięciu66. Należy zaznaczyć, że zmiana ta, 
przeprowadzona za sprawą między innymi hiszpańskich partii prawicowych i ga-
binetu pod przewodnictwem Mariano Rajoya, została odebrana w tamtym czasie 
przez lewicową opozycję jako zamach na pluralizm i ograniczenie praw związków 
zawodowych, które miały zagwarantowane dwa miejsca w radzie (choć mandaty 
te również były obsadzane przez Kongres). Dekret zaskarżono do Trybunału 
Konstytucyjnego, uznając go za niekonstytucyjny akt prawa67. Za czasów Mariano 
Rajoya doszło do rażących dysproporcji w składzie rady zarządzającej – spośród 
dziewięciu członków sześciu związanych było z Partią Ludową, co budziło kon-
trowersje i podawało w wątpliwość cel reformy z 2006 roku, czyli odpolitycznienie 
RTVE. Także wspomniany dekret królewski określał, że w  drugiej turze głoso-
wania, gdyby nie udało się dokonać wyboru większością dwóch trzecich, wybór 
dyrektora następowałby zwykłą większością głosów. Enrique Bustamante uważa 
takie rozwiązanie za próbę „ręcznego sterowania” mediami publicznymi. Sytua-
cja ta również uzmysłowiła, że RTVE (pomimo podjętych prób) dzielą od wzorca 
mediów publicznych, czyli brytyjskiego BBC, lata świetlne68. Ostatnia nowelizacja 
z 2017 roku mówi już o dziesięciu osobach w Radzie Zarządzającej, z czego sześć 
ma wybierać Kongres, a  cztery Senat (art. 10). Zmiana ta była spowodowana 
również koniecznością zachowania równowagi płci w  organach zarządzających 
mediami publicznymi. Należy zauważyć, że za czasów nowego lewicowego 
rządu pod przewodnictwem Pedro Sancheza kolejny raz rozpoczęto debatę nad 
uzdrowieniem mediów publicznych w  Hiszpanii, co zaowocowało przyjęciem 
ustawy przywracającej niezależność RTVE i pluralizm w wyborach jej organów69. 
Przede wszystkim chodziło o to, aby sposób wyłaniania członków rady odzwier-
ciedlał pluralizm opinii społeczeństwa hiszpańskiego. W  2018 roku próbowano 
ukonstytuować nową radę, ale ponieważ nie było w  tej kwestii porozumienia 
politycznego, powołano latem tego samego roku tzw. wyłącznego administratora, 
który w takich przypadkach odpowiadać ma za sprawy organizacyjne w korpo-
racji i  techniczne zarządzanie przedsiębiorstwem aż do czasu powołania nowej 
rady (art. 13 ust. 2). Na czele RTVE stanęła więc Rosa María Mateo Isasi jako 
czwarta kobieta na tym stanowisku w  historii mediów publicznych. Wcześniej 
funkcję tę pełniły Pilar Mercedes Miró Romero (1986–1989), Mónica Ridurejo 

66 Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la 
Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. BOE núm. 96, de 21 de abril de 2012.

67 Sentencia 150/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3418–2012. 
BOE núm. 15, de 17 de enero de 2018.

68 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 307.
69 Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. BOE núm. 236, de 30 de septiembre de 2017.
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(1996–1997) oraz Carmen Caffrael (2004–2007). Rada Zarządzająca podejmuje 
decyzje większością głosów lub większością kwalifikowaną (w  przypadkach re-
gulowanych ustawą lub regulaminem wewnętrznym). Skład Rady Zarządzającej 
wyłaniany jest przez Kortezy Generalne i Senat. Parlament przesłuchuje najpierw 
potencjalnych kandydatów do rady, a następnie podejmuje decyzję o ich wyborze 
większością dwóch trzecich głosów. Także spośród wybranych członków wyłania 
osobę przewodniczącego, który reprezentuje korporację na zewnątrz. Przewodni-
czący posiada wiele kompetencji wykonawczych, dotyczących przygotowywania 
sprawozdań, budżetu oraz realizacji wytycznych Rady Zarządzającej. Ma również 
wpływ na kadrę kierowniczą poszczególnych spółek nadawcy. 

Kadencja członków rady trwa sześć lat, ale mandat nie może zostać odno-
wiony. Co trzy lata dokonywana jest zmiana połowy składu, z  zachowaniem 
wszystkich zasad dotyczących proporcjonalności pochodzenia kandydatów 
(art. 12). Parlament decyduje nie tylko o wyborze, ale i o wygaśnięciu mandatu 
przed upływem kadencji. Może odwołać członka rady większością dwóch trze-
cich głosów. Rada może również zostać odwołana w przypadku, gdy okaże się, 
że korporacja przynosi straty budżetowe (art. 13). Funkcja członka rady obwaro-
wana jest licznymi wymaganiami, między innymi pięcioletnim doświadczeniem 
zawodowym w  zarządzaniu lub w  innej branży (na przykład w  komunikacji, 
edukacji lub prowadzeniu badań). Nie wolno łączyć tej funkcji z  innymi zobo-
wiązaniami zawodowymi, między innymi mandatem parlamentarnym ani żad-
nymi innymi interesami lub udziałami w  branży medialnej. Członkowie rady 
pozostają niezależni, są wolni od jakichkolwiek instrukcji ze strony rządu czy 
innych podmiotów administracji państwowej oraz instytucji prywatnych (art. 15 
ust. 5 i 6). Na Radę Zarządzającą scedowano przede wszystkim funkcje wyko-
nawcze i kontrolne, dotyczące realizacji zadań przez poszczególne przedsiębior-
stwa korporacji radiowo-telewizyjnej. W tym celu rada przyjmuje sprawozdania 
z  wykonania misji publicznej, ale i  sama przygotowuje raporty finansowe oraz 
podpisuje w imieniu RTVE umowę programową z rządem. Reprezentuje RTVE 
i  zatwierdza również budżety poszczególnych spółek wchodzących w  skład 
nadawcy publicznego oraz sprawozdania, które mają być przedłożone parlamen-
towi lub rządowi hiszpańskiemu. W wykonywaniu powierzonych zadań radę ma 
wspomagać sekretarz z głosem doradczym.

Ponadto RTVE dysponuje radą doradczą i  różnymi radami informacyjnymi 
(art. 9). Rada Doradcza (Consejo Asesor) jest organem, który składa się z piętnastu 
członków70 i wpływa na działalność mediów publicznych. Trzech przedstawicieli 
reprezentuje radę gospodarczą i  społeczną, dwóch radę konsumentów, jeden 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeden Radę Młodzieży Hiszpanii (Consejo 
de la Juventud de España), jeden Instytut Kobiet i Równości Szans (Instituto de 

70 Ustawa z 2006 roku przewiduje liczbę szesnastu, ale w 2007 roku zdecydowano po długich 
negocjacjach o powołaniu piętnastu osób.
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la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades). Po jednym reprezentancie mają 
Akademia Sztuk Telewizyjnych oraz Kinematografii (Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas), organizacje osób niepełnosprawnych. Specjalna rada 
uniwersytecka wyłania jednego członka spośród ekspertów z dziedziny komuni-
kacji społecznej. Swoją reprezentację mają również dziennikarze pracujący w me-
diach ogólnokrajowych oraz związki zawodowe RTVE, podobnie reklamodawcy, 
a także emigracja hiszpańska (przedstawiciel Rady Generalnej Emigracji). Funkcje 
Rady Doradczej sprowadzają się do przedstawiania kryteriów dostępu ważnych 
społecznie grup do mediów publicznych, ogólnego opiniowania różnorodnych 
kwestii, a także odnoszenia się do umów programowych i reklam, które są emito-
wane w mediach publicznych. Jej posiedzenia odbywają się minimum raz na trzy 
miesiące, a  członkostwo w  radzie nie jest obwarowane zasadą incompatibilitas. 
Wewnętrznymi organami RTVE, powołanymi mocą ustawy, są różnego rodzaju 
rady informacyjne, które mają zapewnić niezależność i  profesjonalizm mediów 
publicznych w dziedzinie informacji. Ich członkowie biorą udział między innymi 
w opracowywaniu instrukcji (stylebook), które stanowią kodeksy etyki postępowa-
nia dziennikarzy oraz wytyczają główne linie redakcyjne programów informacyj-
nych. Mogą także wysuwać kandydatury na dyrektorów działów informacyjnych 
w  korporacji, choć ich opinie nie są wiążące dla Rady Zarządzającej RTVE 
(art.  24). W  sumie ustanowiono aż trzy rady informacyjne dla trzech różnych 
typów mediów publicznych. Największą posiada publiczna telewizja – trzynastu 
członków, następnie radio – dziewięciu oraz media internetowe – trzech.

Hiszpańska Korporacja Radiowo-Telewizyjna podlega kontroli ze strony 
parlamentu, któremu corocznie przesyła zarówno sprawozdania i  raporty 
finansowe, jak i  raporty merytoryczne dotyczące wykonania rozporządzenia 
ramowego oraz umowy programowej (art. 39). Organem kontroli bezpośredniej 
jest specjalna komisja mieszana. W ustawie wspomina się także o władzy audio-
wizualnej, która nadzoruje RTVE. Jednak doprecyzowanie powołania takiego 
organu nastąpiło w  późniejszych ustawach. Pomimo normatywnych wskazań 
nie ustanowiono rady audiowizualnej w  Hiszpanii. W  niektórych regionach 
autonomicznych takie instytucje jednak działają (między innymi w  Katalonii 
czy Andaluzji). Działalność finansowa mediów publicznych monitorowana jest 
także przez Trybunał Obrachunkowy (art. 41).

Misja mediów publicznych w Hiszpanii – główne zadania

Misję RTVE zdefiniowano w pierwszym rozporządzeniu ramowym 18 grud- 
nia 2007 roku71. Weszło ono w życie w 2008 roku. Z punktu widzenia tematyki, 

71 El mandato-marco a  la Corporación RTVE previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 
radio y la televisión de titularidad estatal. BOE núm. 470, de 18 de diciembre de 2007.
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która jest omawiana w niniejszej książce, ważny jest przepis dotyczący budowania 
przez RTVE tożsamości Hiszpanii i  jednoczesne respektowanie różnic narodo-
wościowych oraz regionalnych. Nadawca publiczny ma więc służyć jako środek 
przepływu różnorodnych treści pomiędzy wspólnotami autonomicznymi, a także 
oferować programy w  językach urzędowych Hiszpanii i  uwzględniać specyfikę 
regionalną również terytoriów wyspiarskich (art. 9). Rozporządzenie ramowe 
zawiera katalog głównych wartości, którymi korporacja powinna się kierować. 
Ważniejsze jednak od samego ich wymieniania jest rozwinięcie, co tak naprawdę 
pod określonym zagadnieniem się kryje. Media powinna cechować niezależ-
ność, która ma oznaczać brak jakiejkolwiek interwencji ze strony rządu, partii 
politycznych czy innych grup nacisku, które chciałyby w ten sposób wpływać na 
media publiczne. Biorąc pod uwagę sytuację mediów w Hiszpanii od początku ich 
istnienia, nie można jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że wielokrotnie były one 
przedmiotem manipulacji wielu ekip rządzących72. Artykulacja wprost zasady 
niezależności jest oczywiście efektem wydarzeń z 2004 roku, kiedy to rząd pod 
przewodnictwem José Maríi Aznara z Partii Ludowej (Partido Popular) usiłował 
po zamachach w Madrycie ukryć fakt, że ich autorem nie była rodzima organi-
zacja baskijskich separatystów ETA (Euskadi Ta Askatasuna), ale Al-Kaida, która 
brała odwet na wszystkich społeczeństwach zaangażowanych wówczas w  wojnę 
w Iraku. W szczególności publiczna TVE (Televisión Española) przez długi czas 
podawała inne informacje aniżeli pozostałe media hiszpańskie, również zaanga-
żowane ideologicznie w debatę publiczną na temat sprawców zamachu73. Ideologi-
zacja treści stała się również przedmiotem rozporządzenia, w którym zaznaczono, 
że cała RTVE powinna być neutralna ideowo, broniąc jednocześnie wartości kon-
stytucyjnych i  pluralizmu opinii, przedstawiając możliwie wszystkie stanowiska 
reprezentowane w społeczeństwie hiszpańskim. W katalogu wartości znalazły się 
także bezstronność i  rzetelność, rozumiane jako umiejętność oddzielania opinii 
od faktów i  precyzyjność w  relacjonowaniu wydarzeń oraz weryfikowanie i  ak-
tualizowanie źródeł informacji oraz korygowanie błędów (art. 10). Reforma radia 
i  telewizji w  latach 2004–2010 była pokłosiem praktyk, realizowanych w  ciągu 
poprzednich ośmiu lat przez Partido Popular. Pomimo obietnic wyborczych 
nie wprowadzono wówczas żadnych ważniejszych zmian, które umożliwiłyby 
RTVE stać się autonomicznym podmiotem w  komunikacji społecznej. Enrique 
Bustamante pisze wręcz o występowaniu „paroksyzmu w kwestii manipulacji nie 
tylko informacją, ale i całym zestawem programów”74, które publiczna telewizja 
czy radio oferowały w trakcie rządów Partii Ludowej (Partido Popular).

72 Por. K. Churska-Nowak, M. Kuś: Rytuały wyborcze…; M. Kuś: Telewizja publiczna 
w Hiszpanii…

73 J.L. González Esteban: Kronika 11 marca: terroryzm i polityczna zmiana w Hiszpanii. W: 
Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 60–72.

74 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 199.
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Zadaniem mediów publicznych, jakie wskazano w  rozporządzeniu ramo-
wym z 2008 roku, jest obrona pluralizmu w różnych jego wymiarach. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że podkreśla się także pluralizm języków społeczeństwa 
hiszpańskiego, oprócz podstawowych kwestii dotyczących zakazu dyskrymi-
nacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie itp. RTVE 
staje się więc także przekaźnikiem dziedzictwa kulturowego Hiszpanii na 
świat, ukazując różnorodność zarówno narodowości, regionów, jak i  języków 
(art. 13). Podkreśla się także etyczne standardy w komunikowaniu, zwłaszcza 
w obszarach, które mogą zawierać brutalne treści, prezentują postawy szowini-
styczne, homofobiczne, rasistowskie czy ksenofobiczne (art. 12). W artykule 15 
mówi się także o zobowiązaniu do równości kobiet i mężczyzn, które obliguje 
RTVE do niestereotypowego prezentowania obu płci i  egalitarnego dostępu 
do mediów zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz upowszechniania wiedzy na 
temat równości płci. Temat ten będzie także wielokrotnie przedmiotem regu-
lacji w  mediach publicznych w  Hiszpanii, również na poziomie regionów75. 
Z  jednej strony jest to wymóg stawiany przez ustawę o  równości płci z  2007 
roku76, a z drugiej ogólny trend emancypacji kobiet w Hiszpanii. 

Rozporządzenie ramowe dotyczy również ochrony dzieci i młodzieży poprzez 
ograniczenie emisji treści szkodliwych pomiędzy godziną 6.00 rano a  22.00 
wieczorem. RTVE powinna również stymulować rozwój kanałów i oferty skiero-
wanej wyłącznie do najmłodszej publiczności (art. 16). Szczegółowe rozwiązania 
dotyczące rodzaju ograniczeń i  gwarancji pojawiają się w  Kodeksie autoregulacji 
RTVE odnośnie do ochrony praw najmłodszych77. Ochrona dotyczy także osób 
z niepełnosprawnościami różnego typu i ułatwienia dostępu do oferty poprzez au-
diodeskrypcję, stosowanie napisów czy udział tłumaczy języka migowego (art. 17).

Celem nadawcy publicznego w  Hiszpanii jest przede wszystkim promocja 
języka hiszpańskiego (kastylijskiego), a  także innych języków oficjalnych. Dla-
tego też niektóre programy mogą być tłumaczone symultanicznie, a  transmisje 
na poszczególne wspólnoty autonomiczne powinny być prowadzone w  języku 
danego regionu (art. 18). W  rzeczywistości funkcję tę przejmują nadawcy au-
tonomiczni, którzy przykładają coraz większą wagę do popularyzacji języków 
regionalnych i oferują coraz więcej programów (a w Katalonii czy Kraju Basków 
praktycznie wszystkie) w  rodzimej mowie. TVE tworzy specjalny kanał dla 
Katalonii oraz Wysp Kanaryjskich. Programy dla TVE w  języku katalońskim 
produkuje studio Sant Cugat w  Barcelonie, a  udział procentowy tej oferty jest 
regulowany każdorazowo w umowie programowej (art. 41).

75 D. Głuszek-Szafraniec, K. Brzoza: Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przy-
padki Hiszpanii i  Polski. „Studia Medioznawcze” 2019, T. 20, nr 2, s. 173–187. DOI 10.33077/
uw.24511617.ms.2019.2.93.

76 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE 
núm. 71 de 23 de marzo de 2007.

77 Código de Autoregulación de RTVE para la Defensa de los Derechos del Menor, http://codi-
godeautorregulacion.rtve.es/ [dostep: 25.07.2019].
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Decentralizacja oferty programowej nastąpiła już w latach 80. XX wieku, choć 
jeszcze za czasów kierownictwa Pilar Miró próbowano utrzymać w  ramach TVE 
kanał dedykowany regionom. Jednak ze względu na fatalny stan finansów RTVE 
większość zadań dotyczących promocji regionów i  regionalnych języków przejęli 
nadawcy autonomiczni, którzy z  czasem zaczęli zyskiwać na znaczeniu, również 
rynkowym78. Mimo dominacji nadawców regionalnych rozporządzenie ramowe 
sankcjonuje obecność TVE w  każdej wspólnocie autonomicznej, głównie redakcji 
produkujących informacje lub po prostu jednostek nadawczych. Jedynie w miastach 
autonomicznych, czyli w Ceucie i Melilli, TVE utrzymywać ma redakcję informa-
cyjną. Z  kolei radio (Radio Nacional de España – RNE) ma być obecne zarówno 
w  miastach autonomicznych, jak i  każdej prowincji hiszpańskiej (art. 41). Ustawa 
o  finansowaniu korporacji radia i  telewizji hiszpańskiej z  2009 roku także posta-
nawia o  nadawaniu przez RTVE treści produkowanych w  różnych wspólnotach 
autonomicznych w językach regionalnych oraz tłumaczeniu ich na język kastylijski 
i odwrotnie, jeśli emisja dotyczy tylko określonej wspólnoty autonomicznej (art. 9)79. 

Oprócz rozporządzenia ramowego w  RTVE obowiązuje wewnętrzna in-
strukcja (stylebook), która precyzuje, jak dziennikarze powinni relacjonować 
poszczególne tematy, w zależności także od typu medium (radio, telewizja, in-
ternet). W specjalnym manualu wyznaczono również zasady dotyczące sposobu 
informowania między innymi o aktach przemocy wobec kobiet, terroryzmie czy 
procesach sądowych, a nawet bezpieczeństwie na drogach80. Wewnętrzne regu-
lacje pokazują również przykłady adekwatnego do konkretnych typów sytuacji 
języka, form gramatycznych, stylistycznych i poprawnego używania.

RTVE jest zobligowana do prezentowania wyłącznie programów informacyj-
nych własnej produkcji, 60% oferty edukacyjnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz 
religijnej i innego typu także powinno być pochodzenia własnego, a 55% oferty 
stricte rozrywkowej również powinno zostać wyprodukowane przez RTVE 
(reality show, seriale, konkursy, programy sportowe, kreskówki, telezakupy, 
musicale, spektakle teatralne itp.) (art. 35 ust. 2). Wyniki dotyczące wydatków 
RTVE, a w szczególności TVE, wskazują na dysproporcję środków finansowych, 
którymi dysponuje publiczne radio i publiczna telewizja. Ze względu na wciąż 
nieustabilizowaną sytuację prawną RTVE, nie można było zaprezentować tutaj 
wydatków z  lat późniejszych. W  2016 roku upłynęła ważność rozporządzenia 
ramowego, ale ze względu na brak nowego dokumentu nastąpiło jego przedłu-
żenie na kolejne lata, aż do momentu uchwalenia nowego rozporządzenia. Dane 
finansowe za kolejne lata zostaną opublikowane po zamknięciu kolejnej umowy 
programowej za lata 2017–2020 (zob. wykres 9).

78 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 127–128.
79 Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 

Española. BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009.
80 Manual de Estilo de RTVE. Directrices para los profesionales, http://manualdeestilo.rtve.

es/ [dostęp: 25.07.2019].
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Wykres 9. Koszty produkcji programów w CRTVE [w euro]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Resolución de 29 de octubre de 2018, aprobada por la Comisión Mixta 
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la producción propia de 
la Corporación de Radio y Televisión Española, SA, ejercicios 2014 a 2016. BOE núm. 289, 30 de noviembre de 2018.

Wydatki, jakie generują poszczególne podmioty publiczne, znacząco się 
od siebie różnią. Biorąc pod uwagę zarówno koszty produkcji programów, jak 
i działalności jako takiej, największą część środków przeznaczonych na media 
publiczne pochłania Televisión Española (zob. wykres 10).

W rozporządzeniu ramowym zaznaczono, że funkcja informacyjna, a zarazem 
produkowanie własnych programów informacyjnych, będzie priorytetem publicz-
nego nadawcy, zarówno telewizyjnego, jak i  radiowego (obecnie również działa-
jącego w  internecie). W  przypadku telewizji najwięcej tego typu oferty agreguje 
pierwszy kanał TVE – La 1 (z czego 32% własnej oferty to oferta informacyjna) oraz 
kanał informacyjny Canal 24h (z czego 90% oferty ma charakter informacyjny). 
W przypadku radiofonii (Radio Nacional de España) najwięcej audycji tego typu 
jest emitowanych na antenie Radio 1 (ok. 42% oferty) oraz sformatowanego kanału 
Radio 5 Todo Noticias (ok. 77% oferty)81. Jednak jedną z  najważniejszych misji 
nadawców publicznych jest zawsze edukacja i propagowanie kultury wysokiej. Od-
setek programów tego typu jest w ofercie radia i telewizji hiszpańskiej najwyższy 
w  porównaniu z  innymi audycjami82. Zaznaczyć jednak należy, że większość tej 
oferty pojawia się na antenie publicznego radia (ok. 46% programów w porównaniu 
z  telewizją TVE – ok. 11%.)83. W  skali wszystkich kanałów radiowych i  telewi- 

81 Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la Corporación 
Radio y Televisión Española y su finaciación años 2015 y 2016, 27 de marzo de 2018, s. 120.

82 Szerzej na temat zmian w tym kierunku: K. Czajkowska: Promocja i popularyzacja kul-
tury jako jeden z głównych celów działalności RTVE. „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 85–97.

83 Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público…, s. 123.
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zyjnych, składających się na publicznego nadawcę RTVE, można zauważyć, że 
zarówno odsetek programów edukacyjnych i kulturalnych, jak i  informacyjnych, 
zajmuje większość czasu antenowego (zob. wykres 11).
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 Wykres 10. Porównanie kosztów działalności mediów publicznych [w %] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 
por la Corporación Radio y Televisión Española y su finaciación años 2015 y 2016, 27 de marzo de 2018.
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Z  punktu widzenia tematyki poruszanej w  niniejszej pracy istotnym ele-
mentem jest – jak się wydaje – wypełnianie misji przez ogólnokrajowe media 
publiczne w  stosunku do poszczególnych wspólnot autonomicznych. W  roz-
porządzeniu ramowym zaznaczono w  art. 18, że jednym z  zadań nadawcy 
ogólnokrajowego jest promowanie różnorodności językowej społeczeństwa hi-
szpańskiego. Oznacza to więc, że zarówno Televisión Española, jak i Radio Na-
cional de España oraz media internetowe powinny oferować treści prezentowane 
w językach regionalnych o statusie oficjalnym. Jednak tylko dla trzech wspólnot 
wykorzystano pełną realizację emisji w języku własnym, tj. dla Katalonii, Galicji 
i  Balearów. Pozostałe, jak Kraj Basków, Walencja czy Nawarra nie otrzymały 
takiej oferty. Dysproporcja między Katalonią a pozostałymi regionami wynika 
również z  faktu, że dla Katalonii emituje się nie tylko programy informacyjne, 
ale także inne, o tematyce regionalnej, w ramach RNE istnieje bowiem odrębny 
kanał radiowy dla tego regionu (Radio 4) – zob. tabela 3.

Tabela 3
Liczba godzin programu w  językach oficjalnych (rocznie) w  publicznej telewizji 
TVE i publicznym radiu RNE

Region
2015 2016

TVE RNE TVE RNE

Katalonia 827 9665 773 9612
Galicja 158 940 151 909
Baleary 158 606 151 591
Kraj Basków 7 0 1 0
Nawarra 13 0 2 0
Wspólnota Walencji 0 215 0 223

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de servicio público por la Corporación Radio y Televisión Española y su finaciación años 2015 
y 2016, 27 de marzo de 2018.

Misja publiczna opiera się również na pluralizmie poglądów politycznych, 
które są przekazywane w  programach informacyjnych i  publicystycznych. Ba-
dania na temat realizacji tego zadania zostały przeprowadzone i opublikowane 
w  raporcie dotyczącym trzyletniej umowy programowej. Wyniki wskazują, że 
na antenie telewizji w  badanym okresie częściej do głosu dochodzili przedsta-
wiciele rządu i partii rządzącej w 2015 roku, ale już w 2016 trend ten się zmienił 
na korzyść opozycji. Natomiast w  radiu publicznym reprezentanci opozycji 
byli obecni częściej zarówno w  2015, jak i  w  2016 roku. Biorąc pod uwagę, że 
hiszpański system polityczny charakteryzuje się dominacją dwóch ugrupowań 
partyjnych już od lat 80. XX wieku, można zauważyć, że największy odsetek 
informacji poświęcony jest działalności albo konserwatywnej Partii Ludowej 
(Partido Popular), albo lewicowej Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robot-
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niczej (Partido Socialista Obrero Español). Warto również zwrócić uwagę, że 
w roku 2014, kiedy to na scenę polityczną wkroczyła dość nieoczekiwanie nowa 
partia o  lewicowym charakterze, Podemos, z  charyzmatycznym liderem Pablo 
Iglesiasem, zmienia się także ilość czasu przeznaczonego na relacjonowanie 
działalności sił opozycyjnych w ogóle. Zaznaczyć należy, że w badanym okresie 
na scenie politycznej w Hiszpanii doszło do znacznego zróżnicowania reprezen-
tacji partyjnych. Powstało między innymi konkurencyjne dla Partido Popular 
ugrupowanie Ciudadanos, a popularność Podemos wynikała także z medialnej 
aktywności samego szefa partii84 (por. wykres 12).

Wykres 12. Reprezentacja sił politycznych w programach informacyjnych w mediach publicznych 
[w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 
por la Corporación Radio y Televisión Española y su finaciación años 2015 Y 2016, 27 de marzo de 2018.

W  Hiszpanii przyjęto mieszany model finansowania mediów publicznych. 
Rozporządzenie ramowe z  2008 roku wprowadziło dotacje publiczne (jako 
część planowanego budżetu państwa) i  dochody z  własnej działalności komer-
cyjnej nadawcy. Problem, z  jakim borykała się RTVE, trwał już wiele lat. Po 

84 D. Głuszek-Szafraniec: Hiszpańska partia Podemos a  mediatyzacja polityki. „Politeja” 
2017, nr 4(49), s. 379–394. DOI https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.19.

 

programy 
informacyjne

2015

TVE

rząd+PP
57 

opozycja 
43

PSOE 
22

inne partie
21

RNE

rząd+PP
45

opozycja
55

PSOE
27

inne partie
21

2016

TVE

rząd+PP
40

opozycja
60

PSOE
28

inne partie
32

RNE

rząd+PP
30

opozycja
70

PSOE
24

inne partie
46



Rozdział 3: Hiszpański system mediów 111

okresie transformacji żadna ekipa polityczna nie zaryzykowała wprowadzenia 
abonamentu, który uniezależniłby źródła finansowania mediów publicznych 
od politycznych nacisków, a  także ustabilizował sytuację rynkową nadawcy. 
Konieczność konkurowania o  reklamodawców w  latach 90. XX wieku z  pod-
miotami komercyjnymi w znacznej mierze przyczyniło się do obniżenia jakości 
programów emitowanych w publicznej telewizji. Rozporządzenie ramowe zapo-
wiadało zmianę w tej kwestii (art. 45), ale precyzyjne warunki zostały ustalone 
już w  nowej ustawie z  2009 roku85 o  finansowaniu korporacji radia i  telewizji 
hiszpańskiej. W  tejże ustawie jako dodatkowe źródła wskazuje się opłaty ze 
strony operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług telewizyjnych, 
a także różnego rodzaju darowizny czy składki dobrowolne (art. 5). Operatorzy 
telewizyjni w otwartym dostępie wnoszą 3% swoich dochodów brutto, operato-
rzy telewizji tematycznej lub płatnej 1,5%, a operatorzy telekomunikacyjni 0,9% 
(art. 6). Ustawa ta ograniczyła znacząco emisję reklam na antenie stacji należą-
cych do nadawcy publicznego w celu wzmocnienia misji publicznej realizowanej 
przez nadawcę i uniezależnienia się od trendów komercyjnych.

Sposób finansowania nadawcy publicznego w Hiszpanii jest wciąż problema-
tyczny, ponieważ reforma przeprowadzona za czasów premiera José Luisa Ro-
drigueza Zapatero, stojącego na czele lewicowego rządu, przewidywała zupełne 
usunięcie z oferty RTVE reklam, będących w latach 80. i 90. XX wieku głównym 
źródłem dochodu telewizji i radia. Nowe rozporządzenie ramowe, które powinno 
zostać przyjęte w 2017 roku (w połowie 2019 roku wciąż RTVE swoją działalność 
opierała na rozporządzeniu z 2007 roku), miało wprowadzić nowe sposoby finan-
sowania mediów publicznych z  uwagi na niewydolność poprzedniego systemu 
opartego głównie na środkach z budżetu państwa. Nowe projekty przewidywały, 
że 60% dochodów RTVE będą stanowiły dotacje państwowe, a pozostała część 
może pochodzić z działalności własnej, w tym z reklam. Wzorem dla tego roz-
wiązania miał stać się model francuski, który jednocześnie zapobiega deprecjacji 
mediów publicznych, wprowadzając ograniczenia emisji ogłoszeń reklamowych 
pomiędzy godziną 20.00 a  6.00 rano. Reklama w  Televisión Española (TVE) 
i  Radio Nacional de España (RNE) obecna była pośrednio w  programach 
sportowych i kulturalnych, ale to nie wystarczało, aby zapobiec trudnej sytuacji 
finansowej RTVE. Zaznaczyć należy, że TVE wielokrotnie płaciła karę grzywny 
za emisję niedozwolonych ogłoszeń86. Od 2010 do 2015 roku korporacja RTVE 
regularnie odnotowywała ujemne wyniki dochodów. Najgorszy w  tym okresie 
był rok 2014, kiedy to zanotowano 134,87 mln euro w  budżecie. W  2016 roku 
po raz pierwszy udało się pozyskać tyle środków, ile zaplanowano na kolejny rok 
budżetowy. Wcześniejsze różnice wynikały przede wszystkim z braku odpowied-

85 Ley 8/2009, de 28 de agosto…
86 Ofensiva sindical para que la publicidad vuelva a  financiar Televisión Española. „La In-

formación”, 24.05.2017, https://www.lainformacion.com/television/publicidad-tve-vuelta-como-
afectaria-duopolio_0_1029198767/ [dostęp: 17.07.2019].
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niego planowania wydatków w stosunku do dochodów. Media publiczne zaczęły 
także więcej zarabiać na sprzedaży własnych programów i  kanałów. Udało się 
również w porównaniu z innymi latami odzyskać większość zaległych opłat od 
operatorów telewizji prywatnej, co wyrównało braki w  budżecie. Wcześniejszy 
problem był spowodowany zatem różnicą w  szacunkach dochodów i  realnym 
uzyskaniem wpłat od podmiotów komercyjnych87. Choć początkowo zakładano, 
że ten element nie jest najistotniejszy w systemie finansowania mediów publicz-
nych w Hiszpanii, to w praktyce okazało się, że wpływa on na ich działalność 
silniej niż sądzono. W latach 2010–2016 (czyli od momentu, gdy wprowadzono 
obowiązkowe opłaty od operatorów usług telekomunikacyjnych) udało się uzy-
skać jedynie 32,4% kwoty, którą przewidywała uprzednio ustawa z 2009 roku na 
temat finansowania mediów publicznych88.

Kodeks Deonotologiczny 
Federacji Związków Zawodowych Dziennikarzy Hiszpanii

Najważniejszym dokumentem deontologicznym w zawodzie dziennikarskim 
w  Hiszpanii jest kodeks etyki, który został przyjęty na zgromadzeniu gene-
ralnym w  Sewilli w  1993 roku. Podkreśla się w  nim przede wszystkim wagę 
zawodu dziennikarskiego, który ściśle jest związany z  pełną realizacją swobód 
obywatelskich zapisanych w hiszpańskiej konstytucji. „[Dziennikarska – D.G.S.] 
praktyka zawodowa jest kanałem manifestacji wolnej opinii publicznej w ramach 
pluralizmu demokratycznego państwa prawa”89. Kodeks składa się z trzech czę-
ści: zasad generalnych, statutu, czyli przepisów regulujących podstawowe prawa 
i obowiązki dziennikarzy, oraz zasad działania. 

Zasadom profesjonalizmu i etyki podlegają wszyscy dziennikarze wpisani do 
rejestru zawodowego dziennikarzy i stowarzyszeń prasowych. Członkowie orga-
nizacji branżowych będą więc ponosić konsekwencje z tytułu nieprzestrzegania 
kodeksu etyki. Do pryncypiów należy przede wszystkim szacunek dla prawdy 
oraz obrona wolności w  zakresie zbierania i  rozpowszechniania informacji, 
a  także prawo do nieskrępowanej krytyki. Wiąże się z  tym również prawo do 
ochrony prywatności, którego dziennikarz powinien przestrzegać. W tej mate-
rii istnieje zatem szereg ograniczeń, i  tylko w  przypadku poważnego interesu 
publicznego możliwe jest ingerowanie mediów w  prywatne sprawy obywateli. 

87 Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público…, s. 11–18.
88 Ibidem, s. 28.
89 Código Deontológico (Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de 

Noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de abril de 
2017), http://fape.es/home/codigo-deontologico/ [dostęp: 13.08.2019].
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W innych przypadkach, w szczególności związanych z chorobą, bólem, pobytem 
w szpitalu lub innych ośrodkach tego typu należy unikać nadmiernej ingerencji 
dziennikarskiej w  sprawy obywateli, zwłaszcza w  odniesieniu do nieletnich. 
Nie należy przeprowadzać wywiadów, fotografować czy nagrywać małoletnich 
w kontekście spraw kryminalnych. Nie wolno także stosować wyrażeń, obrazów 
lub relacji świadków, które mogłyby naruszać integralność osobistą jednostek 
zarówno w rozumieniu fizycznym, jak i moralnym. Przyjmuje się również zasadę 
domniemania niewinności oskarżonych, szczególna ostrożność jest konieczna 
przy relacjonowaniu spraw rozpatrywanych przez sądy. Należy unikać poda-
wania imion, które umożliwiłyby identyfikację krewnych lub przyjaciół osób 
skazanych, a  także ofiar przestępstw, zwłaszcza na tle seksualnym. Szczególna 
staranność w  relacjonowaniu wydarzeń wymagana jest w  odniesieniu do grup 
najsłabszych i  dyskryminowanych. Dziennikarze muszą powstrzymać się od 
publikowania danych na temat rasy, koloru skóry, religii, pochodzenia społecz-
nego, płci, niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, jeśli te informacje nie 
mają bezpośredniego związku z omawianą przez nich sprawą90.

Dziennikarze mają prawo domagać się godnych i  bezpiecznych zarówno 
pod względem profesjonalnym, jak i  materialnym warunków pracy. Mogą 
sprzeciwiać się sytuacjom, które w jakikolwiek sposób zagrażałyby pluralizmowi 
społecznemu i  politycznemu oraz mają prawo partycypować w  działalności 
swojej firmy, aby zagwarantować jej niezależność informacyjną. W  Hiszpanii 
istnieje możliwość powołania się na klauzulę sumienia, dotyczy ona zwłaszcza 
sytuacji, gdy zmienia się wyznaczona wcześniej linia redakcji lub redakcja sama 
szkodzi godności zawodowej dziennikarza. Dziennikarz ma prawo do różnych 
szkoleń zawodowych, a  także ochrony ze strony swojej redakcji czy organizacji 
branżowych, które powinny bronić go przed próbami nacisku. Kodeks zwraca 
uwagę, że dziennikarze mają możliwość zachowania swoich źródeł informacji 
w  tajemnicy. Z  poufności można zostać zwolnionym jedynie w  przypadku, 
gdyby informator świadomie sfałszował przekazane dane lub jeśli ujawnienie 
źródeł pozwoli uniknąć większych szkód innych osób. 

Zadaniem dziennikarzy jest kontrola przejrzystości działań administracji 
publicznej oraz ochrona prawa do bezpłatnej informacji publicznej. Kodeks za-
wiera również przepis dotyczący poszanowania praw autorskich i praw własności 
intelektualnej, choć zaznacza się, że powielanie czyichś utworów dzięki różnym 
środkom technicznym nie narusza tychże praw91.

Dziennikarz poszukuje przede wszystkim prawdy i  przedstawia wyłącznie 

90 Principios Generales, Código Deontológico (Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en 
Sevilla el día 27 de Noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida 
el día 22 de abril de 2017), http://fape.es/home/codigo-deontologico/ [dostęp: 13.08.2019].

91 Estatuto, Código Deontológico (Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 
27 de Noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 22 de 
abril de 2017), http://fape.es/home/codigo-deontologico/ [dostęp: 13.08.2019].
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fakty, których pochodzenie zna i sprawdził. Aby uniknąć nieścisłości lub zafał-
szowania materiału, dziennikarze powinni zestawiać ze sobą różne źródła infor-
macji, umożliwiając osobom poszkodowanym przedstawienie swojej wersji wy-
darzeń. W przypadku rozpowszechnienia materiału, którego rzetelność została 
podana w wątpliwość, dziennikarz ma obowiązek naprawy popełnionego błędu 
tymi samymi środkami, za pomocą których zaprezentował pierwotny materiał. 
Może także przeprosić za pośrednictwem swojej redakcji i nie powinien czekać 
z  wyjaśnianiem sytuacji aż osoby, które zostały w  jakiś sposób pomówione 
w materiale dziennikarskim, wystąpią na drogę sądową92.

Wyklucza się nielegalne sposoby pozyskiwania informacji. Ci, którzy nie chcą 
odpowiadać na pytania dziennikarza, powinni być mimo wszystko traktowani 
z  szacunkiem, bez uszczerbku dla zawodowego obowiązku realizacji prawa do 
informacji. Odnosi się to również do sytuacji, gdy niektóre wiadomości zostały 
podane poza oficjalnym komunikatem. Jeśli informator nie życzy sobie, aby je 
upubliczniać, należy zachować tajemnicę. Dziennikarze powinni również wyraź-
nie rozgraniczać fakty od opinii, komentarzy, własnych odczuć lub interpretacji, 
choć, jak zaznaczono w kodeksie, nie są zobowiązani do neutralności w swojej 
działalności zawodowej93. Podobne rozróżnienie dotyczy reklamy i  informacji, 
a  brak takiego rozdzielenia mógłby wprowadzić publiczność mediów w  błąd. 
Uprawianie jakiejkolwiek działalności reklamowej jednocześnie w  trakcie 
wykonywania swoich obowiązków zawodowych związanych z  informowaniem 
stoi w  sprzeczności z  zasadami etycznymi dziennikarstwa. Nie wolno więc 
w żadnym przypadku przyjmować gratyfikacji w jakiejkolwiek formie za rozpo-
wszechnianie określonych danych lub opinii. Ze względów etycznych także nie 
należy wykorzystywać posiadanych informacji dla osiągnięcia własnych korzyści. 
Dziennikarze zajmujący się tematami finansowymi podlegają dodatkowo innym 
ograniczeniom. Przed publikacją nie mogą wykorzystać danych finansowych dla 
własnych korzyści ani nie mogą udostępniać ich osobom postronnym. Nie wolno 
się zajmować zagadnieniami giełdowymi, jeśli temat dotyczy akcji lub papierów 
wartościowych przedsiębiorstw, w których dziennikarz osobiście lub jego bliscy 
posiadają znaczące udziały lub zamierzają posiadać w przyszłości94.

Kodeks deontologiczny odnosi się do dziennikarzy wszystkich typów 
mediów, także tych pracujących w  środowisku nowych technologii. Na straży 
przestrzegania jego przepisów stoi Komisja Arbitrażowa Skarg i  Deontologii 
Dziennikarstwa (Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo), 
która jest częścią Sojuszu Niezależnych Rad Prasowych Europy (Alliance of 
Independent Press Councils of Europe). Ma być niezależnym organem samo-
kontroli środowiska dziennikarskiego, które chce zachować wysokie standardy 

92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
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profesjonalizmu zawodowego. Komisja powstała w tym samym roku, gdy ogło-
szono kodeks etyki, choć inspirację do jej powołania czerpano z  wielu źródeł 
europejskich, między innymi Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich czy 
Niemiec. Komisja składa się z osób reprezentujących środowisko prawnicze (min. 
2 osoby) i dziennikarskie (min. 3), a także akademickie, kulturalne i społeczne. 
Liczy między 6 a 15 osób, a kadencja członka komisji trwa cztery lata i może być 
odnawiana (art. 2 regulaminu komisji)95. 

Działalność komisji ma być więc próbą wprowadzenia standardów profesjona-
lizmu dziennikarskiego w środowisku medialnym Hiszpanii na wzór europejskich 
rad prasowych, monitorujących działalność mediów bez względu na ich typ włas-
ności i pozycję rynkową. Choć system medialny Hiszpanii bywa słabo oceniany 
pod kątem profesjonalizmu dziennikarskiego, to jednak zaznaczyć należy, że 
kwestia ta ulega zmianie. Stopień autonomii dziennikarskiej nie jest tak wysoki, 
jak przykładowo w krajach należących do klastrów centralnego czy północnego96, 
jednak pojawiające się mechanizmy samokontroli i  kodeksy etyki zawodowej 
przyjmowane również w  regionach (głównie w  Katalonii) wskazują na ewolucję 
środowiska dziennikarskiego w tym kraju w stronę standardów niezależności.

Poziom pluralizmu mediów w Hiszpanii

Hiszpania jest krajem o  średnim poziomie pluralizmu mediów. Systemowe 
ujęcie różnorodnych czynników wpływających na wolność słowa i  swobodę 
działalności prasy, radia, telewizji oraz mediów innego typu pozwala na ocenę 
rzeczywistości, w której media w danym państwie działają.

Najczęstszym problemem, z jakim media muszą się borykać, jest ryzyko wy-
stępowania ograniczeń prawnych, instytucjonalnych czy ekonomicznych, które 
uniemożliwiają pełną swobodę funkcjonowania. Dlatego też w  ciągu ostatnich 
lat opracowano specjalne narzędzie, pomagające ocenić stopień tego ryzyka, 
Monitor Pluralizmu Mediów (The Media Pluralism Monitor – MPM). Zasadza 
się on na czterech kryteriach oceny danego systemu medialnego, tj. ochrona 
podstawowa, pluralizm rynku, niezależność polityczna i inkluzja społeczna. Aby 
scharakteryzować hiszpański system medialny, warto więc odnieść się do tych 
wskaźników.

95 Reglamento (aprobado por la Fundación Comisión de Quejas y Deontologia de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas de España, el 29 de noviembre de 2013), http://www.comision-
dequejas.com/reglamento/ [dostęp: 13.08.2019].

96 M. Brüggeman, S. Engesser, F. Büchel, E. Humprecht, L. Castro: Hallin and Mancini 
Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. “Journal of Communication” 2014, 
Vol. 64, no 6, s. 1041–1042.
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Analizując poziom pluralizmu mediów w  Hiszpanii, trzeba zaznaczyć, że 
omówione wcześniej ustawodawstwo dotyczące mediów ma nowoczesny charak-
ter i prowadzi do ukształtowania się systemu mediów na różnych poziomach za-
sięgu (ogólnokrajowe, regionalne i lokalne) oraz dualnego (choć przewaga audio-
wizualnych mediów publicznych na poziomie regionalnym jest tutaj znacząca). 
Biorąc pod uwagę cztery czynniki determinujące pluralizm (MPM), należy 
wskazać, że ochronę podstawową szacuje się na poziomie 43%, co w przedziale 
MPM między 34% a  66% plasuje Hiszpanię w  średnich wartościach. Inkluzja 
społeczna jest niestety na wyższym poziomie ryzyka, tj. 52%, choć wciąż nie są 
to górne granice przedziałów. Pluralizm rynku oszacowano na poziomie 46%, 
natomiast niezależność polityczną – 49%97.

Każdy z powyższych czynników można rozbić na wiele dodatkowych elemen-
tów, które bardziej obrazowo pokazują, jak realnie wygląda sytuacja pluralizmu 
medialnego w Hiszpanii. Na ochronę podstawową składają się bowiem: ochrona 
prawa do informacji (56%), zasięg i dostęp do mediów tradycyjnych i  internetu 
(56%), niezależność i  efektywność medialnych ciał kontrolnych (45%), a  także 
ochrona wolności słowa (34%) i  standardy profesjonalizmu dziennikarskiego 
(25%)98. Wysokie wskaźniki ryzyka są między innymi konsekwencją konfliktu, 
jaki zaostrzył się w 2017 roku w Katalonii, co prowadziło często do ograniczania 
praw obywateli w zakresie prawa do informacji, jak i pracy samych dziennikarzy 
(odnotowano przypadki interwencji policji w redakcjach, śledzenia konkretnych 
katalońskich stron internetowych lub zamykania tych, które miały charakter 
niepodległościowy). Kolejną przyczyną było zaostrzenie prawa karnego (Ley 
1/2015)99 oraz wprowadzenie ustawy o  ochronie bezpieczeństwa publicznego 
(Ley 4/2015)100, która stała się podstawą wszczynania spraw dyscyplinarnych 
przeciwko dziennikarzom.

W  przypadku organów regulacyjnych ogólnokrajowy zasięg ma Krajowa 
Komisja do spraw Rynków i Konkurencji (Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia), która kontroluje wszystkie podmioty gospodarcze, w  tym 
media. Natomiast wciąż brakuje instytucji zajmujących się wyłącznie mediami, 
a  niezależnych od wpływów władzy. W  Katalonii działa Katalońska Rada Au-
diowizualna, podobnie jest w Andaluzji, ale nie można powiedzieć, aby organy 
te były całkowicie niezależne politycznie, pomimo prób ustanawiania gwarancji 
dla ich swobodnego działania.

97 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media 
Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. Country Report: Spain, 
http://monitor.cmpf. eui.eu [dostęp: 2.08.2019]. DOI 10.2870/941747.

98 Ibidem, s. 6.
99 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015. 
100 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. BOE 

núm. 77, de 31 de marzo de 2015.
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Choć model spolaryzowanego pluralizmu charakteryzuje się niską profesjo-
nalizacją zawodu dziennikarza, to należy zauważyć, że w  Hiszpanii nastąpiły 
znaczące zmiany w  tym zakresie od czasów transformacji demokratycznej. 
Zawód dziennikarski jest otwarty i  coraz więcej stowarzyszeń branżowych 
monitoruje przypadki nadużyć wobec dziennikarzy. Niemniej jednak sytuacja 
finansowa dziennikarzy nie należy do najbardziej stabilnych ze względu na 
kryzys, jakiego Hiszpania doświadczyła po 2008 roku i  zamykanie redakcji 
lokalnych oraz spadek dochodów mediów z reklam.

Pluralizm rynkowy obarczony jest największym ryzykiem w zakresie krzy-
żowej koncentracji mediów (75%), ale i koncentracji poziomej (54%). O ile rynek 
audiowizualny jest kontrolowany na podstawie liczby przyznanych koncesji na 
nadawanie oraz udziałów w rynku publiczności, o  tyle w Hiszpanii nie istnieje 
konkretne prawo dotyczące koncentracji własności na rynku prasy. Pozostałe 
elementy można szacować na niskim bądź średnim poziomie: przejrzystość 
własności mediów to 31%, a rentowność to 20%. W tym ostatnim media audio-
wizualne odnotowują wzrost, natomiast prasa – stały spadek101.

Na pluralizm rynkowy składa się także „wpływ komercyjny i  właścicielski 
na redakcje” (50%). Podkreśla się szczególnie fakt, że dziennikarze nie są właś-
ciwie chronieni, zwłaszcza redaktorzy naczelni (to oni są najczęściej narażeni na 
interwencję właścicieli w politykę redakcyjną). Choć istnieje klauzula sumienia, 
pracownicy mediów praktycznie się na nią nie powołują, a  brakuje przepisów, 
które regulowałyby status dziennikarzy w Hiszpanii102. Gdy przyjrzymy się wy-
nikom badań ankietowych wśród dziennikarzy, jakie cyklicznie przeprowadza 
Stowarzyszenie Prasy Madrytu (Asociación de la Prensa de Madrid), to okazuje 
się, że większość z  nich stale doświadcza presji w  swojej pracy. Jedynie 19% 
kontraktowych pracowników mediów i 20% niezależnych nie było poddawanych 
presji. Najczęstszą przyczyną prób wywierania wpływu na pracę dziennikarza są 
interesy firmy (w obu przypadkach odpowiednio 45% i 49%)103.

Kwestia niezależności politycznej mediów w  Hiszpanii od wielu lat budzi 
kontrowersje. Właściwie wysoki stopień stronniczości mediów, bez względu na 
typ ich własności, powoduje, że Hiszpanię zaliczono do modelu spolaryzowa-
nego pluralizmu104 lub modelu południowego105, które wyróżniały się silnymi 
powiązaniami mediów z  polityką. Także wyniki ankiet wskazują na zjawisko 
prób interwencji polityków w  pracę redakcji (16% dziennikarzy kontraktowych 

101 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau. Monitoring Media Pluralism in Europe…, s. 8.
102 Ibidem.
103 Asociación de la Prensa de Madrid: Informe anual de la profesión periodística 2018, s. 42, 

https://www.apmadrid.es/publicaciones/informe-anual-de-la-profesion/ [dostęp: 2.08.2019].
104 Por. D.C. Hallin, P. Mancini:, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu 

porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
105 Por. M. Brüggemann, S. Engesser, F. Büchel, E. Humprecht, L. Castro: Hallin and 

Mancini Revisited…, s. 1037–1065.
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spotkało się z  taką sytuacją i 20% wolnych strzelców). Interesy polityczne także 
bywają przyczyną wywierania presji na dziennikarzy (odpowiednio 25% i 17%)106. 

Według Monitora Pluralizmu Mediów, autonomię redakcyjną oceniono na 
poziomie 63% ryzyka, zaś polityczną niezależność na poziomie 50%. Pomimo 
wprowadzania różnych prawnych gwarancji dla niezależności mediów, zwłasz-
cza publicznych, system hiszpański wciąż nie jest wolny od ingerencji różnych 
sił w  ich działalność. Co interesujące, dotyczy to także wielkich koncernów, 
które wydają się przecież na tyle silne ekonomicznie, że mogłyby sobie pozwolić 
również na niezależność polityczną. Niezadowolenie niektórych polityków wy-
wołała na przykład zmiana na stanowisku szefa koncernu PRISA w  2017 roku 
(posiadającego udziały w  największych wpływowych mediach ogólnokrajowych 
w  Hiszpanii, w  tym opiniotwórczego dziennika „El País” czy sieci radiowej 
SER) czy wybór nowego dyrektora publicznej katalońskiej telewizji TV3, który 
miał prezentować zbyt proniepodległościowe poglądy polityczne107. Także 
publiczna telewizja ogólnokrajowa w  Hiszpanii wielokrotnie była przedmiotem 
debaty ze względu na oskarżenia o  manipulacje ze strony rządu (także w  re-
lacjonowaniu konfliktu w  Katalonii w  2017 roku) i  próby ręcznego sterowania 
(choćby w kwestii wyboru dyrektora generalnego, o czym była mowa wcześniej 
w niniejszej pracy).

Wskaźnik niezależności finansowania i zarządzania teoretycznie się poprawił 
i  kształtuje się na poziomie średnim (50%), ponieważ przyjęto zmiany w  2017 
roku w kwestii wyboru Rady Zarządzającej RTVE (ustawę tę szczegółowo omó-
wiono w poprzednim podrozdziale). Dzięki tej zmianie partie polityczne muszą 
w ramach szerokiego konsensusu (a nie głównie większości parlamentarnej kon-
stytuującej rząd) zatwierdzić wybór członków rady. Jednak praktyka pokazuje, że 
wykonanie prawnych zobowiązań jest dalekie od przyjętego standardu. W poło-
wie 2019 roku nadal nie dokonano zmiany i wyboru członków Rady Zarządza-
jącej nowym sposobem. Także kwestia finansowania wymaga dopracowania, ale 
jak opisano wcześniej, znów brakuje konsensusu partii politycznych w tej materii. 

Pomimo że partie polityczne czy inne grupy interesu nie mogą bezpośrednio 
wpływać na działalność mediów, współczynnik państwowej regulacji zasobów 
i  wsparcia dla sektora medialnego oceniany jest wciąż na średnim poziomie 
(42%). Wynika to z  faktu, że media mogą być pośrednio dotowane przez rząd 
ogólnokrajowy lub rządy regionalne, dzięki ogłoszeniom administracji rządo-
wej108. Drugim instrumentem wpływu są bezpośrednie subsydia dla mediów, 
z  których korzystają zwłaszcza media publikujące lub emitujące treści w  języ-

106 Asociación de la Prensa de Madrid: Informe anual de la profesión periodística 2018…, s. 42.
107 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism…, s. 9.
108 O  tego rodzaju nadużycia oskarżany był m.in. rząd Carlesa Puidgemonta, a  także inne 

władze katalońskie, które szczególnie chętnie zamieszczały reklamę instytucjonalną w mediach 
sprzyjających idei niepodległości Katalonii. Por. D. Głuszek-Szafraniec: Krajobraz mediów ka-
talońskich…, s. 186–187.
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kach regionalnych, ale nie tylko. Natomiast trzecim instrumentem jest system 
przyznawania licencji (koncesji) na nadawanie. 

Wskaźnik określany jako „medialny i  demokratyczny proces wyborczy” 
ocenia się na poziomie 38% ryzyka. Pokazuje więc on również średni stopień za-
grożenia pluralizmu mediów w Hiszpanii109. W prawie medialnym i wyborczym 
partie polityczne mają zagwarantowany dostęp do mediów publicznych na rów-
nych zasadach. Można spotkać pewne wahnięcia na korzyść partii rządzących, 
zwłaszcza w  wypadku nadawców publicznych, którzy najczęściej reprezentują 
oficjalną linię polityki informacyjnej rządu. Podobne praktyki obserwuje się 
zarówno w  publicznych mediach ogólnokrajowych, jak i  regionalnych (tego 
rodzaju przypadkiem będzie tutaj historia mediów walenckich, uwikłanych 
w aferę polityczno-korupcyjną).

Specyficzna jest sytuacja inkluzji społecznej, która oceniana jest jako średni 
stopień ryzyka (aż 52%), choć wydaje się, że tak różnorodne językowo i kulturowo 
społeczeństwo, w  którym prawa mają zagwarantowane inne języki regionalne, 
integracja społeczna i  partycypacja obywatelska powinny być podstawowym 
elementem pluralizmu medialnego. Jednak dostęp mniejszości do mediów 
obarczony jest wysokim ryzykiem w Hiszpanii (aż 69%)110. Prawnie różne grupy 
społeczne i  mniejszościowe mają zagwarantowany dostęp do publicznych me-
diów ogólnokrajowych, ale i  też tych o  zasięgu regionalnym, we wspólnotach 
autonomicznych. Jak wskazują jednak Beata Klimkiewicz i  Magdalena Wilk, 
o  inkluzji społecznej w  dużej mierze decyduje również rozwój tzw. trzeciego 
sektora (community media), który realizuje pozostałe funkcje mediów, między 
innymi edukacji medialnej czy właśnie reprezentacji grup mniejszościowych111. 
Choć rozbudowane media regionalne, zwłaszcza w Katalonii czy Kraju Basków 
i Andaluzji, realizują funkcję pluralizmu kulturowego i  językowego, zwiększają 
widzialność medialną regionów112 czy w jakimś stopniu umożliwiają partycypację 
polityczną, to w praktyce możemy zauważyć tendencje do pomijania grup real-
nie mniejszościowych. Publiczne media ogólnokrajowe, jak pokazano w tabeli 1, 
nie emitują zbyt wielu godzin programu nawet w  regionach dwujęzycznych. 
Funkcję tę starają się przejąć publiczne media regionalne, ale tak naprawdę 
tylko model kataloński odpowiada na realne zapotrzebowanie społeczne. Co 
więcej, inne grupy mniejszościowe pojawiają się sporadycznie na antenie me-
diów publicznych (poza prawną gwarancją dla języka arańskiego w  Katalonii, 
o czym będzie mowa w innym rozdziale tej pracy), co być może spowodowane 

109 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism…, s. 9.
110 Ibidem, s. 10.
111 B. Klimkiewicz, M. Wilk: Pluralizm mediów a  media wspólnotowe w  Unii Europejskiej 

i Polsce. „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, T. 61, nr 4 (236), s. 715–729. DOI 10.4467/22996362PZ.18.
041.10399.

112 J.B. Thompson: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Przeł. I. Mielnik. Wroc-
ław: Wydawnictwo Astrum, 2001, s. 240–244.
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jest faktem, że hiszpańskie ustawodawstwo nie uznaje formalnie żadnej grupy 
mniejszościowej.

Trzeci sektor (community media – media wspólnotowe lub inaczej media 
środowiskowe) w Hiszpanii, pomimo prawnego uznania możliwości jego funk-
cjonowania (Ley 7/2010), nie jest wspierany systemowo. Brakuje działań zarówno 
ze strony rządu ogólnokrajowego, jak i władz regionalnych.

Problematyczny wydaje się również dostęp kobiet do mediów (64% ryzyka). 
Ustawodawstwo hiszpańskie szło w kierunku zrównania praw kobiet i mężczyzn, 
a  także zapewnienia reprezentacji kobiet w  ciałach zarządzających mediami. 
Trzeba jednak zauważyć, że wciąż w  tej kwestii istnieją wielkie dysproporcje, 
również w  przypadku płac. Zauważono jednak, że znacznie lepiej radzą sobie 
z polityką równościową regiony, które wprowadzają własne rozwiązania prawne 
i zapewniają kobietom miejsca w organach zarządczych. Tak jest między innymi 
w Katalonii, Galicji czy na Balearach, gdzie szczególnie podkreśla się istotność 
równości płci113.

Umiejętność korzystania z mediów oceniana jest jako niska wśród mieszkań-
ców Hiszpanii, co powoduje, że stopień ryzyka dla pluralizmu jest wyższy, choć 
nadal mieści się w  średnim przedziale (50%). Te słabe umiejętności wynikają 
z  „ograniczonej zdolności krytycznego rozumienia mediów i  oceny ich różno-
rodności oraz różnorodności treści, a także braku skutecznych form komunikacji 
w pojawiających się kontekstach”114.

Najniższym ryzykiem obarczony jest dostęp osób niepełnosprawnych do 
mediów (33%). Media publiczne realizują wymogi dotyczące oferowania treści 
zarówno z  napisami, jak i  audiodeskrypcją, do czego obliguje je ustawa (Ley 
7/2014) – dwie trzecie emitowanych treści powinno być udostępniane z  napi-
sami, a z komentarzem dźwiękowym minimum 2 godziny tygodniowo115.

Biorąc pod uwagę wyniki Monitora Pluralizmu Mediów w Hiszpanii, można 
stwierdzić, że średnie ryzyko dla różnorodności mediów i  wolności słowa nie 
jest wolne od zagrożeń, głównie natury instytucjonalnej, jak i  politycznej. 
Przede wszystkim podkreślić trzeba, że w redakcjach ze względu na niestabilną 
sytuację wewnętrzną (między innymi z powodu konfliktu w Katalonii i wzrostu 
tendencji separatystycznych) pojawiają się mechanizmy autocenzury (wskazują 
na to również cytowane wyniki badań ankietowych wśród dziennikarzy). 
Dodatkowo wywierana jest presja na media publiczne, które pomimo licznych 
deklaracji politycznych, a  także regulacji ustawowych, nie są w  stanie unieza-
leżnić się od wpływów aktualnej władzy. Jedną z przyczyn jest wciąż niestabilny 
model zarządzania i  finansowania RTVE (omówiony pokrótce w  niniejszym 
rozdziale). Ustawodawstwo medialne w Hiszpanii idzie w kierunku standardów 

113 Szerzej D. Głuszek-Szafraniec, K. Brzoza: Równość płci…, s. 173–187. 
114 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau. Monitoring Media Pluralism…, s. 10.
115 Ibidem, s. 11.
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profesjonalizacji mediów i gwarancji wolności słowa, dostępu do informacji czy 
reprezentacji różnorodnych grup społecznych i politycznych oraz ich interesów 
w mediach. Konflikt w Katalonii ujawnił jednak polaryzację w samych mediach, 
które jednoznacznie stały się stroną w  sprawie, a  nie jedynie obiektywnym 
obserwatorem wydarzeń, relacjonującym wypadki, jakie miały miejsce w  2017 
roku podczas referendum niepodległościowego i po nim116. 

Zwrócić należy uwagę na ubóstwo tzw. trzeciego sektora, którego funkcje 
przejęły w  dużej mierze media lokalne i  regionalne, jak integracja, artykulacja 
poglądów, pluralizm kulturowy i  językowy, zaangażowanie społeczne i  poli-
tyczne, widzialność medialna dużych grup społecznych, aktywizacja, edukacja, 
partycypacja. Brakuje jednak mediom na tym poziomie niezależności ekono-
micznej. Subsydia rządów regionalnych, pomimo rozbudowanego systemu 
dotacji publicznych i  często jasno określonych kryteriów dla wnioskodawców, 
wciąż nie są na wystarczającym poziomie, by utrzymywać wielość niezależnej 
oferty. Mają one także inne funkcje niż wsparcie dla różnorodnych światopo-
glądowo mediów. Często zadania te są precyzyjne – kształtowanie świadomości 
i  tożsamości regionalnej mieszkańców danej wspólnoty autonomicznej117. Choć 
nie należy wykluczać tutaj przypadków inicjatyw obywatelskich w  regionach, 
które wykazują silniejsze tendencje separatystyczne. Mnogość alternatywnych 
portali internetowych w Kraju Basków czy Katalonii, ale także w Galicji, może 
wskazywać na potrzebę funkcjonowania mediów typu community118.

Warto więc w  tym miejscu zadać sobie kilka pytań, które będą podstawą 
rozważań w kolejnych rozdziałach. Czy publiczne media regionalne rzeczywiście 
realizują koncepcję pluralizmu społecznego, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Jak 
kształtuje się ekosystem mediów na niższych poziomach zasięgu? Czy publiczne 
media regionalne mają charakter obywatelski czy jednak bardziej komercyjny? 
W  jakim stopniu autonomiczne media publiczne realizują zasady profesjona-
lizmu dziennikarskiego? Czy zaangażowanie polityczne i  kulturalne (głównie 
językowe i  tożsamościowe) świadczy o  wspólnotowym charakterze nadawców 
publicznych?

116 W zdecydowany sposób za jednością Hiszpanii wypowiadał się redaktor naczelny jednego 
z największych ogólnokrajowych dzienników hiszpańskich Bieito Rubido: „Hiszpania potrzebu-
je zwycięskiej strategii krajowej”. A. Romero: Bieito Rubido: España necesita una estrategia ga-
nadora de país. „ABC”, 22.05.2017, https://www.abc.es/espana/abci-bieito-rubido-espana-necesita-
-estrategia-ganadora-pais-201705222204_noticia.html [dostęp: 6.08.2019].

117 Szerzej D. Głuszek-Szafraniec: Regiony autonomiczne Hiszpanii wobec nowych me-
diów. Przypadek Katalonii i Kraju Basków. W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie spo-
łeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne. Red. S. Michalczyk, K. Brzoza. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 259–268.

118 Szerzej D. Głuszek-Szafraniec. Cybermedia w Kraju Basków, Katalonii i Galicii – prze-
strzeń dla dziennikarstwa zaangażowanego. W: Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach 
medialnych oraz społecznych. Red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Warszawa: Aspra-JR, 
2016, s. 317–328.
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Podsumowując wyniki raportu na temat pluralizmu mediów w  Hiszpanii, 
należy podkreślić, że tylko dwie wartości charakteryzują się niskim wskaźnikiem 
ryzyka, tj. rentowność mediów oraz ustanawiane standardy dziennikarskie, ot-
wartość zawodu dziennikarskiego oraz ochrona samych dziennikarzy (choć zabu-
rzona przez tzw. prawo Gaga). Największy problem stanowi wciąż wysoki stopień 
koncentracji mediów, co wynika z  obecności wielkich koncernów medialnych 
i możliwości inwestowania przez nie w różne sektory bez większych ograniczeń. 
Dyskusyjny jest również dostęp mniejszości do mediów pomimo różnorodności 
narodowej społeczeństwa hiszpańskiego. Nie we wszystkich wspólnotach realizuje 
się w pełni prawo do otrzymywania informacji we własnym języku regionalnym. 
W niektórych przypadkach tego rodzaju inicjatywy są podejmowane w ograni-
czonym zakresie (na przykład Księstwo Asturii, Estremadura). Czasem pomimo 
posiadania odpowiednich instrumentów ustawowych brakuje politycznej woli, 
aby realizować takie prawo (przypadek degalicyzacji mediów w Galicji119).
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Wykres 13. Wskaźniki pluralizmu mediów w Hiszpanii [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism in Europe: Ap-
plication of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. Country Report: 
Spain, http://monitor.cmpf. eui.eu [dostęp: 2.08.2019]. DOI 10.2870/941747.
Zakres danych referencyjnych: 0–33% niskie ryzyko; 34–66% średnie ryzyko; 67–100% wysokie ryzyko.

119 Szerzej D. Głuszek-Szafraniec, Z. Waleczek: Media w hiszpańskiej Wspólnocie Auto-
nomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów. „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, T. 59, nr 3 (227), 
s. 529–545. DOI 10.4467/22996362PZ.16.035.5910.
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Warto również zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik ryzyka dostępu kobiet 
do mediów, który, pomimo wdrożenia ustawy o równości płci w 2007 roku na 
różnych szczeblach administracji państwowej, nadal nie ewoluował w kierunku 
wartości średnich120 (mimo wprowadzenia parytetu płci w  rządzie Pedra San-
cheza powołanego na początku 2020 roku). Jednak w porównaniu z Polską poli-
tyka równościowa wydaje się w Hiszpanii na wyższym poziomie zaawansowania 
(zob. wykres 13).

120 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism…, s. 10.



Rozdział 4

Telewizje autonomiczne w Hiszpanii

Początki rozwoju nadawców regionalnych

Początek lat 80. XX wieku przyniósł zmiany w kwestii ustroju terytorialnego 
Hiszpanii, a  także w  zakresie rynku audiowizualnego. Katalonia, Kraj Basków 
i  Galicja, ale również i  inne regiony, zaczęły domagać się większego dostępu 
do mediów, który odpowiadałby aspiracjom wzmacniających swoją pozycję 
regionów autonomicznych. Zmiany, jakie wówczas zachodziły, miały asyme-
tryczny charakter. Wynikały przede wszystkim z faktu, że nie wszystkie regiony 
wykazywały ambicje samostanowienia, ani też nie reprezentowały podobnego 
poziomu rozwoju pod względem ekonomicznym, politycznym czy demogra-
ficznym. Część z  nich miała duży potencjał wpływu dzięki istniejącym już 
strukturom polityczno-partyjnym, które kształtowały się jeszcze na przełomie 
wieku XIX i  XX (mowa tu głównie o  nacjonalizmach katalońskim, baskijskim 
czy galicyjskim)1. Warto przypomnieć, że Hiszpania w  procesie transformacji 
podzielona została na 17 wspólnot autonomicznych, wyposażonych we własne 
kompetencje w  dziedzinie polityki wewnętrznej. Zarządzanie wspólnotami 
miało od tamtej pory zostać przekazane władzom lokalnym, które objęły swoim 
oddziaływaniem kwestię między innymi kultury, edukacji, infrastruktury trans-
portowej i  wielu innych. Kraj Basków, Katalonia i  Galicja były prekursorami 
w  procesie autonomizacji, z  uwagi na fakt, że ich historyczne doświadczenia 
niejako od samego początku demokratyzacji wymuszały uprzywilejowany status 
w nowych czasach. Zmiany natury polityczno-terytorialnej pociągnęły za sobą 
również transformację rynków medialnych, a w szczególności sektora radiowo- 
-telewizyjnego.

W  latach 80. XX wieku nie wiadomo było jeszcze, w  jaki sposób nale-
żałoby to uczynić: czy doprowadzić do decentralizacji systemu nadawczego 

1 Por. O.G. Encarnación: Spanish Politics: Democracy after Dictatorship. Cambridge–Mal-
den: Polity Press, 2008.
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RTVE2, czy też pójść w  stronę modelu niemieckiego i  stworzyć kanał ogólno-
krajowy, ale dzielony przez nadawców regionalnych. Taką próbę podjęto jeszcze 
w  latach 1988–1989 za czasów dyrektor RTVE Pilar Miró, bazując na programie 
drugim TVE i  jego ofercie dla regionów autonomicznych. Jednakże ówczesna 
polityka ogólnokrajowa, jak i  regionalna oraz struktura TVE nie pozwoliły na 
wprowadzenie i  utrzymanie takiego modelu publicznych mediów regionalnych. 
Od 1982 roku nastąpił dynamiczny rozwój regionalnych telewizji autonomicz-
nych, co de facto było wynikiem podziałów terytorialnych. Powstało wiele nowych 
regionalnych ośrodków nadawczych jako odpowiedź na potrzeby społeczności lo-
kalnych, ale i mechanizmów rynkowych, związanych z lokalnymi i regionalnymi 
rynkami reklamy. Już od połowy lat 80. można mówić o dominacji regionalnych 
ośrodków telewizyjnych w kontekście oferty programowej. Ponadto, od 1987 roku 
ośrodki regionalne stały się „drugą telewizją w kraju”3 pod względem generowa-
nych dochodów z  reklamy (9,5%). W  latach 90. sytuacja ta jeszcze mocniej się 
ustabilizowała, dzięki temu że PSOE zaprzestała swojej dotychczasowej polityki 
weta wobec kanału trzeciego, a  RTVE przeżywała poważny kryzys finansowy, 
który uniemożliwiał czynne włączenie się w produkcję programów regionalnych4.

Proces tworzenia ośrodków regionalnych zainicjował parlament baskijski, 
który, odwołując się do statutu autonomicznego Kraju Basków, w maju 1982 roku 
uchwalił ustawę powołującą autonomicznego nadawcę radiowo-telewizyjnego. 
Od lutego 1983 roku zaczęto emitować już program systematycznie. Z kolei par-
lament kataloński, również nawiązując do statutu autonomicznego, zdecydował 
o powołaniu Katalońskiej Korporacji Radia i Telewizji w maju 1983 roku. W ten 
sposób wspólnoty autonomiczne zaczęły samodzielnie regulować kwestie nadaw-
cze, korzystając ze słabości ówczesnego parlamentu Hiszpanii i rządów gabinetu 
centrowego. Sytuacja ta trwała aż do 1984 roku, kiedy wreszcie wprowadzono 
regulacje ogólnokrajowe, uchwalone w  grudniu 1983 roku. Niemniej jednak, 
fakt, że telewizja i  radiofonia baskijska i katalońska działały przez pewien czas 
poza systemem medialnym Hiszpanii, będą miały później konsekwencje w  ich 
relacjach z rządem centralnym i RTVE5. 

Ustawa o  trzecim kanale wprowadziła więc możliwość tworzenia nowych 
kanałów telewizyjnych, państwowych, na wyraźne żądanie władz poszczegól-

2 R. Gunther, J.R. Montero, J.I. Wert: The Media and Politics in Spain: from Dictator-
ship to Democracy. In: Democracy and the Media: A comparative Perspective. Eds. R. Gunther, 
A. Mughan. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 28–84.

3 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura pendienta 
de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013, s. 128. 

4 Ibidem.
5 Okres największej wzajemnej walki pomiędzy TVE a  baskijskim i  katalońskim nadawcą 

autonomicznym przypada na czas administrowania RTVE przez Calviño, którego działania 
zmuszały wręcz telewizje regionalne do tworzenia własnych sieci nadawczych (mimo gwarancji 
w  Ustawie o  trzecim kanale). Infrastruktura ta była nawet dzielona okazjonalnie ze służbami 
regionalnymi (np. z policją). Ibidem, s. 130.
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nych wspólnot autonomicznych. Nowe prawo powtórzyło większość głównych 
założeń statutu RTVE z 1980 roku, wprowadziło jednak ograniczenia dotyczące 
zarządzania majątkiem nadawcy autonomicznego (art. 9), wyłączając między 
innymi obciążanie hipoteką. System finansowania odtąd miał być zbudowany na 
subwencjach i dochodach z rynku reklamy (art. 17)6. Większość tych przepisów 
koncentrowała się przede wszystkim na zakazach i ograniczeniach działalności 
kanału trzeciego, co miało na celu uniknięcie sytuacji, w  której kompetencje 
TVE byłyby dublowane z  kompetencjami nadawców autonomicznych7. Przez 
jakiś czas trzy telewizje autonomiczne działały samotnie (przypadek galicyjski 
jest odmienny nieco. Telewizja autonomiczna w  Galicji została utworzona już 
w ramach istniejącego prawa). Dopiero w drugiej połowie lat 80. przybywa no-
wych ośrodków telewizyjnych, między innymi w Andaluzji czy Walencji. W 1989 
roku zostaje powołana Federacja Autonomicznych Organizacji Radia i Telewizji 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos – FORTA), która 
koordynuje współpracę kanałów regionalnych.

Rozwój autonomicznych stacji telewizyjnych, zwłaszcza Kraju Basków 
i Katalonii, przebiegał w napięciu. Kolejnym źródłem konfliktu było tworzenie 
nowych programów. W Kraju Basków w 1986 roku powstał ETB-2, drugi pro-
gram autonomicznej telewizji publicznej, zaś w Katalonii w 1988 roku Canal 33. 
Baskowie uważali, że istniały do tego podstawy prawne, ponieważ w  statucie 
autonomicznym zapisano prawo do własnych środków komunikowania maso-
wego. Hiszpański statut radia i telewizji z 1980 roku był, z perspektywy baskij-
skiej, ustawą niższej rangi. Tak więc ETB-2 rozpoczęło nadawanie bez przy-
znanych legalnie częstotliwości. Podobna sytuacja miała miejsce w  przypadku 
uruchamiania kolejnego kanału katalońskiego. W  przypadku nadawcy baskij-
skiego kontrowersyjna była decyzja utworzenia kanału w  języku hiszpańskim, 
a nie euskera. Okazywało się bowiem, że nadawcy regionalni stawali się realną 
konkurencją dla nadawcy ogólnokrajowego, oferując swoje programy do pub-
liczności zamieszkującej także poza ścisłym terytorium wspólnoty autonomicz-
nej8. Oznaczać to mogło pewien wstęp do emancypacji regionalnych systemów 
mediów.

Z  punktu widzenia niniejszych analiz interesujący wydaje się model za-
rządzania i  struktury mediów publicznych na poziomie regionów, który został 
wprowadzony. Przede wszystkim widać tutaj odzwierciedlenie modelu prezen-
towanego przez RTVE. Mimo wprowadzenia publicznej formy własności (nie 
państwowej), dyrektorzy generalni byli desygnowani przez rządy autonomiczne, 

6 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de television. BOE núm. 4, de 5 
de enero de 1984.

7 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 130.
8 V. Sampedro Blanco, J. Van den Bulck: Regions vs states and cultures in the EC me-

dia policy debate: regional broadcasting in Belgium and Spain. “Media Culture & Society” 1995, 
Vol. 17, s. 246.



Rozdział 4: Telewizje autonomiczne w Hiszpanii 127

zaś skład rad zarządzających mediami publicznymi odzwierciedlał skład parla-
mentów regionalnych. 

Sytuacja ta miała ulec zmianie dopiero z  początkiem XXI wieku, kiedy 
to część wspólnot autonomicznych rozpoczęła proces odpolityczniania auto- 
nomicznych mediów publicznych, wyprzedzając znów trendy w  mediach 
ogólnokrajowych. Problematyczny był także system finansowania, który de 
facto zależał od wpływów z  reklamy i  również wysokości budżetu, jakim dys-
ponowały poszczególne wspólnoty autonomiczne. W późniejszym czasie, kiedy 
w  latach 90. w Hiszpanii otwarto rynek telewizyjny na nadawców prywatnych, 
publiczne telewizje autonomiczne musiały bardziej skomercjalizować swoją 
ofertę, konkurując o reklamodawców. Mimo tych przeciwności sytuacja mediów 
autonomicznych ustabilizowała się na tyle, że pod koniec XX wieku ich udział 
w  całości rynku wynosił ok. 15%. Jednak w  większości przypadków nadawcy 
publiczni w  regionach utrzymywali się głównie z  subwencji, których wysokość 
w  Kraju Basków dochodziła do 71,9% budżetu radia i  telewizji. Jedynie w  Ka-
talonii dochody z  reklam stanowiły 58% wpływów9. Jednak na tle pozostałych 
nadawców autonomicznych w latach 90. był to wyjątek10.

Należy zaznaczyć, że bez działalności autonomicznych nadawców nie byłaby 
możliwa decentralizacja rynku radiowo-telewizyjnego. Model telewizji, jaki wy-
kształcił się w Hiszpanii, jest swoisty tylko dla kilku przypadków. Nie mówimy 
tutaj o telewizji zdekoncentrowanej (na przykład irlandzka), zdecentralizowanej 
(na przykład duńska lub włoska) czy typowo regionalnej (jak na przykład nie-
miecka) lub sfederalizowanej (jak portugalskie stacje na Maderze czy Azorach). 
Telewizja autonomiczna współcześnie ma zupełnie niezależny charakter zarówno 
od sieci i  infrastruktury ogólnokrajowej, jak i  decyzji państwowych. Autono-
miczne kanały regionalne w Hiszpanii można porównywać jedynie z kanałami 
walijskimi (na przykład S4C) czy belgijskimi11. 

Ich działalność nie jest obecnie kwestionowana, mają już stałe miejsce w kraj- 
obrazie medialnym Hiszpanii, mimo prób prywatyzacji. Ich status definiowano 
jako pewną umowę społeczną pomiędzy partiami politycznymi a  publicznoś-
cią. Miało to oczywiście swoje konsekwencje, polegające przede wszystkim 
na marnowaniu publicznych środków, ograniczonej koordynacji współpracy 
pomiędzy podmiotami i niestety najgorszymi przypadkami podporządkowania, 
wręcz klientelizmu, oraz manipulacji politycznych12. W  niektórych regionach 

 9 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 132.
 10 Telewizja katalońska emitowała w tamtym czasie 7 minut reklam dziennie, w porównaniu 

z 15 minutami, emisji dziennej wszystkich pozostałych nadawców autonomicznych.
11 C. Garitaonandía: Regional Television in Europe. “European Journal of Communication” 

1993, Vol. 8, s. 278–279.
12 Momentem krytycznym był przypadek zamknięcia autonomicznego nadawcy walenc-

kiego w  2013 roku w  związku z  rozprzestrzenianiem się tzw. afery Gürtel, w  której m.in. ów-
czesny dyrektor generalny RTVV Pedro García został oskarżony o  branie łapówek przy 
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nadużycia miały także formę zatrudniania ogromnej liczby pracowników na 
etatach, co w konsekwencji prowadziło do generowania zbyt wysokich kosztów 
działalności mediów. Wystarczy jako przykład podać telewizję walencką, w któ-
rej przed zamknięciem zatrudniano ok. 1800 osób, w Andaluzji liczba ta sięgała 
1600, a  w  Madrycie i  Galicji po około 1100. Na tym tle sytuacja stabilnych 
i  dochodowych mediów baskijskich i  katalońskich jednak była swego rodzaju 
ewenementem13.

Problemy nadawców regionalnych na przełomie wieków XX i XXI

Początek XXI wieku jest okresem dynamicznego rozwoju ośrodków regional-
nych. TVE próbowała utrzymać poziom własnej produkcji regionalnej, podpisu-
jąc między innymi umowy z rządami autonomicznymi. W 2003 roku regionalna 
oferta TVE wynosiła 5 870 godzin, jednak nie dotyczyła regionów rządzonych 
przez opozycję14. Mimo prób scentralizowania nadawczości regionalnej, zabiegi 
te nie powiodły się.

Jeszcze w 1997 roku próbowano przeforsować projekt prywatyzacji trzeciego 
kanału. Dotyczyło to telewizji walenckiej i  madryckiej. Jednak sąd wspólnoty 
walenckiej, na wniosek związku zawodowego robotników (Unión General 
de Trabajadores), opowiedział się przeciwko prywatyzacji Canal Valenciano. 
Uznano wówczas, że takie działanie jest niezgodne z  ustawą o  trzecim kanale, 
a  także z  samym statutem autonomicznym Walencji. W  tej sytuacji zrezygno-
wano z  dalszych pomysłów prywatyzacji innych ośrodków regionalnych, jak 
między innymi TV Madrid. Nie zmienia to jednak faktu, że powstały nowe 
kanały autonomiczne, jak na przykład na Wyspach Kanaryjskich w  1999 roku 
czy w  Kastylii-La Manchy w  2001 roku lub pojawiają się pomysły utworzenia 
takowych, ze względu na wzmożone oczekiwania samych regionów i w pewnym 
sensie poczucie dyskryminacji przez te terytoria, w których własne media audio-
wizualne jeszcze nie działały. 

okazji kontraktów na transmisję wizyty papieża w  Walencji. Wokół nadawcy walenckiego 
narastało mnóstwo kontrowersji dotyczących manipulacji, braku rzetelności w  informowaniu, 
zwłaszcza na temat rządzącej również w  regionie Partii Ludowej, czy nawet zakazu podawania 
na antenie informacji na temat wypadku w  walenckim metro w  2006 roku, w  którym zginęły 
43 osoby.

13 K. Arrianza Ibarra: The Situation of National and Regional Public Televisión in Spain. 
“Nordicom Review” 2013, no 34 (1), s. 151. DOI 10.2478/nor-2013-0048.

14 A. Urraiztieta: Programación regional de TVE a Graves de sus centros territoriales. En: 
Información, producción y creatividad en la comunicación. Ed. J. Benavides, E. Fernandez, 
D. Alameda. Madrid: Fundación General Complutense, 2004, s. 61–66.
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Ciekawym przypadkiem jest tutaj telewizja kanaryjska, która wprowadziła 
„model mieszany”. TV Canaria rozpoczęła emisję w  1999 roku, przyjmując 
dość nietypowe rozwiązanie organizacyjne. Grupa medialna Prisa powołała 
w  tym celu specjalną firmę produkcyjną Productora Canaria de Televisión 
(PCTV), która obsługiwała działalność TV Canaria wraz z  lokalnymi firmami 
producenckimi. Był to jednak projekt trudny do realizacji w  rzeczywistości ze 
względu na konflikt interesów prywatnych i zadań publicznych, które powinien 
wziąć na siebie nadawca regionalny. Problematyczna okazała się także kwestia 
częstotliwości, które były przyznawane na zadania publiczne przez rząd cen-
tralny, a miały być wykorzystywane na zasadzie koncesji przez firmę prywatną15. 
Ponadto praktyka pokazała, że produkcja własna telewizji była poza kontrolą 
publiczną, a przecież istotą nadawczości regionalnej miało być wypełnianie misji 
wobec społeczeństwa. 

Zupełnie innym przypadkiem zaś był kazus telewizji baskijskiej, która miała 
najdłuższą tradycję spośród nadawców publicznych. Po zmianach prawnych 
dotyczących modelu zarządzania mediami publicznymi wprowadzono do EITB 
(Euskal Irrati Telebista, czyli Baskijskiego Radia i  Telewizji) przedstawicieli 
uniwersytetu, związków zawodowych i  akademii baskijskiej, co przerwało 
dotychczasowy system upartyjnienia i  związania go z  wynikami wyborów 
parlamentarnych. Ponadto Kraj Basków zdecydował się dużo wcześniej niż 
pozostałe regiony na wprowadzenie specjalnych umów programowych, kontrak-
tów (contrato-programa), wzorem BBC, które precyzowały obowiązki i zadania 
autonomicznego nadawcy publicznego oraz stawiały wymogi transparentności 
źródeł finansowania.

Hiszpański rynek mediów regionalnych i  lokalnych stanął na przełomie 
wieków przed kolejnym problemem, tj. procesem koncentracji. Choć tradycja 
mediów lokalnych (de proximidad) jest tam długa i  bogata, to jednak okazało 
się, że główne koncerny medialne, jak Prisa-Canal Plus, Correo, Godó czy Zeta, 
a  nawet COPE (związana z  Konferencją Episkopatu Hiszpanii) zaczęły opano-
wywać rynek lokalny, tworząc lokalne filie stacji radiowych w ramach sieci ogól-
nokrajowych, a  także próbując uruchamiać lokalne telewizje. Trzeba dodać, że 
rynek prasy lokalnej i regionalnej także był już poddany kontroli największych 
koncernów. 

W  2002 roku na rynku działało już 897 lokalnych nadawców radiowych. 
Ich udział w rynku publiczności (share) w 2004 roku był na poziomie ok. 4%16. 
Regulacji wymagała więc sytuacja na rynku telewizji lokalnej. W  2003 roku 
powstał projekt rządzącej Partii Ludowej. Pojawił się pomysł, aby również rady 
miejskie miały prawo do nadawania. 12 marca 2004 roku przegłosowano nowe 

15 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 179.
16 Ibidem, s. 180.
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rozporządzenie17 (tuż przed wyborami parlamentarnymi, a  zaraz po zamachu 
terrorystycznym), w  którym przedstawiono Plan techniczny cyfrowej telewizji 
lokalnej (El Plan Técnico de Television Digital Local). Od tej pory nadawczość lo-
kalna mogła być prowadzona tylko w formie cyfrowej, a lokalne telewizje mogły 
wykorzystywać naziemne częstotliwości jeszcze do 2008 roku18. Plan przewidy-
wał etapy uruchamiania publicznych kanałów lokalnych i przyznawanie koncesji 
kolejnym wspólnotom autonomicznym, które samodzielnie rozdzielały często-
tliwości za pomocą właściwych dla każdego regionu organów. Wyznaczono 
wówczas 266 obszarów, w których można było uruchomić lokalnych nadawców 
publicznych. O koncesje mogły ubiegać się zarówno miasta, gminy, jak i grupy 
miast i  gmin19, a  decyzje w  tej sprawie podejmowały same wspólnoty autono-
miczne. W  konsekwencji na hiszpańskim rynku doszło do wykształcenia się 
kilku silnych przedsiębiorstw medialnych (wliczając w to nadawcę RTVE), które 
skutecznie ze sobą mogą konkurować na różnych polach i w różnych sektorach20 
(zarówno w  prasowym, jak i  radiowym czy telewizyjnym, a  od kilkunastu lat 
również w sektorze mediów cyfrowych).

Sytuacja nadawców autonomicznych w kolejnych latach, mimo rozszerzania 
oferty nadawczej, ulec miała jednak drastycznemu pogorszeniu. Jednym z  naj-
trudniejszych momentów były lata 2008–2011, kiedy to kryzys dotknął wiele 
mediów lokalnych i  regionalnych w  związku z  ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym. Udziały w rynku telewizji autonomicznych spadły z blisko 18% 
w 2005 roku do 11,3% w 2010 i 9,9% w 2011 roku, a subwencje w 2011 roku stano-
wiły aż 75% ich przychodów21. Kryzys ten pogłębił się w większości przypadków 
ze względu na brak reformy dotyczącej działalności nadawców autonomicznych. 
Poza nielicznymi przypadkami, jak Katalonia, Andaluzja czy Asturia, pozostałe 
wspólnoty stawiały opór przed demokratyzacją i uzdrowieniem swoich systemów 
zarządzania mediami publicznymi i  ich finansami. W  niektórych regionach 
doszło do tak wielu manipulacji i nadużyć, że oglądalność regionalnych mediów 
publicznych spadła do minimalnego poziomu. Za quasi-archetypiczny przykład 
takich nadużyć można uznać nadawcę walenckiego RTVV, w  którym skupiły 
się wszystkie możliwe problemy, z jakimi borykały się media publiczne w regio-
nach w różnych fazach swojego rozwoju. Były to: „absolutny brak niezależności 

17 Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo de 2004, po el que se aprueba el Plan técnico de la 
televisión digital local. BOE núm. 85, de 8 de abril de 2004.

18 M.J. Arrojo Baliña: La configuración de la televisión interactiva. De las platformas 
digitales a la TDT. Oleiros Netbiblo: S.L., 2008, s. 235.

19 I. Sarabia Andúgar: La dimensión municipal de la comunicación de proximidad: los me-
dios locales como negocio y como servicio a  la comunidad. En: Claves para gestionar la comu-
cación política local. Ed. R. Zamora Medina. Sevilla–Zamora: Editorial Comunicación Social 
S.C., 2011, s. 117–118.

20 C. Llorens: Spain’s Media Concentration Policy: A Patchwork Crucial to the Understanding 
of the Spanish Media System. „International Journal of Communication” 2010, no 4, s. 844–864.

21 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 271.
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redakcyjnej, wynikający ze ścisłej kontroli rządu nad zarządzaniem stacjami te-
lewizyjnymi; brak programowania z treściami opartymi na zasadach pluralizmu 
ideologicznego i  różnorodności kulturowej; oraz brak odpowiedniego trwałego 
finansowania i najbardziej elementarnych zasad przejrzystości w zarządzaniu”22.

W  przypadku sztandarowych nadawców jak Canal Nou z  Walencji i  Tele-
visión Madrid oglądalność oscylowała wokół 6% w  2011 roku. Po wyborach 
w maju 2011 roku doszło także do zmian personalnych w mediach publicznych 
tych regionów, w których rząd uformowała Partia Ludowa. W telewizji Kastylii- 
-La Manchy głównym dyrektorem został dziennikarz radykalnej prawicy, pra-
cujący wcześniej dla katolickiej sieci COPE – Nacho Villa. W Madrycie z kolei 
kierownictwo nad mediami publicznymi przejął José Antonio Sánchez, który 
był wcześniej (2002–2004) dyrektorem generalnym RTVE. Kandydatura ta była 
o tyle kontrowersyjna, że w trakcie jego kadencji doszło do licznych manipulacji 
w  TVE, co zostało potwierdzone również przez hiszpański sąd. Natomiast na 
Balearach na czele telewizji autonomicznej stanął jeden z  członków zarządu 
Partii Ludowej23. 

Dodatkowym problemem był nie tylko spadek udziałów telewizji auto-
nomicznych w  rynku reklamy (do 11,8%), ale również kampania Związku 
Stowarzyszonych Telewizji Komercyjnych (Unión de Televisiones Comerciales 
Asociadas – UTECA), który lobbował na rzecz prywatyzacji telewizji autono-
micznych lub ich całkowitej eliminacji z rynku. Jednym z pomysłów było wręcz 
zamknięcie dotychczasowych nadawców autonomicznych ze względu na ich 
nierentowność (i również konkurencję na rynku reklamy dla nadawców komer-
cyjnych). Na ich miejsce proponowano powołanie jednego kanału regionalnego, 
włączonego w  strukturę TVE, tylko w  języku hiszpańskim i  bez możliwości 
emitowania reklam. Zmiany takie postulowano, przede wszystkim wskazując 
na wysokie koszty utrzymania nadawców autonomicznych na tle modeli tele-
wizji regionalnych w  Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji i  Włoszech24. 
Organizacja stowarzyszająca publicznych nadawców autonomicznych FORTA 
polemizowała z  UTECA, podkreślając rolę nadawców regionalnych w  rozwoju 
Hiszpanii. Jednak w perspektywie czasowej, pomimo krytyki mediów publicz-
nych w  regionach, okazuje się, że system finansowania nadawców zmienia się. 

22 J. Marzal Felici, R. Zallo Elgezabal: Introduction: Regional public television in the 
face of the digital society. “Communication & Society” 2016, no 29(4), s. 3.

23 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión…, s. 272.
24 Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, http://uteca.tv/sector.php [dostęp: 16.08.2018]; 

Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: Una propuesta para España. UTE-
CA, Deloitte, 2011, http://blogs.uji.es/rtvv/files/2013/12/Informe-deloitte-televisiones-regionales- 
europa-2011.pdf [dostęp: 16.08.2018] i Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: 
Estudio de los Modelos de Televisión Pública en Europa. UTECA, Deloitte, 2011, http://www.
teinteresa.es/tele/Analisis-comparativo-television-regional-Europa_TINFIL20110923_0004.pdf 
[dostęp: 16.08.2018].
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Przede wszystkim zwiększa się udział rządów regionalnych w  finansowaniu 
działalności publicznych autonomicznych kanałów radiowych i telewizyjnych25. 
Jednak należy podkreślić, że nie jest to dyktowane wyłącznie chęcią podporząd-
kowania mediów, ale przede wszystkim koniecznością poprawy jakości oferty 
mediów publicznych w celu skutecznej konkurencji z nadawcami prywatnymi.

W  kolejnych latach sytuacja telewizji regionalnej nie poprawiła się diame-
tralnie, jednak rozpoczęto jej reformę. Poszczególne wspólnoty autonomiczne, 
w  zależności od stopnia rozwoju dotychczasowego systemu mediów, zaczęły 
przekształcać model zarządzania mediami, jak również dbać o większą transpa-
rentność wydatków i finansowania. Wprowadzono przede wszystkim kontrakty 
na usługi publiczne, tj. programy, które spełniają funkcje misyjne. Każda ze 
wspólnot samodzielnie określa, jakiego typu ma to być oferta, a także samodziel-
nie rozlicza zarząd regionalnych przedsiębiorstw medialnych z  tego, w  jakim 
stopniu założenia misji publicznej zostały spełnione w  ramach przydzielonego 
budżetu. Szerzej ta kwestia zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach na przy-
kładach autonomicznych nadawców publicznych w poszczególnych wspólnotach 
(zob. wykres 14).

7
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p u b l i c z n e p r y w a t n e

kanały ogólnokrajowe kanały autonomiczne

Wykres 14. Liczba kanałów w  otwartym dostępie w  Hiszpanii (2019) o  zasięgu ogólnokrajowym 
i regionalnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Canales de la TDT, http://www.televisiondigital.gob.es/TDT/Pagi 
nas/canales-tdt.aspx i Los canales de la televisión digital terrestre, http://www.tdt1.com/ [dostęp: 16.08.2018]. 

Liczba kanałów autonomicznych finansowanych przez wspólnoty autono-
miczne, mimo kryzysu mediów, nie maleje, choć można oczywiście zauważyć 

25 A. Colino Fernández: Evolución de la finaciación de los medios de comunicación en Es-
paña. ¿Hacia un modelo más sostenible. „Papeles de Europa” 2013, Vol. 26, núm. 1, s. 46–69. DOI 
10.5209/rev_PADE.2013.n26.42801.
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zmiany dotyczące oferty i  specjalizacji. Widać jednak ciągłe zainteresowanie 
tworzeniem i  utrzymywaniem własnych mediów audiowizualnych, co wy-
nika także ze specyfiki hiszpańskiej struktury terytorialnej. Decentralizacja 
systemu telewizyjnego bywa oceniana skrajnie. Z  jednej strony, na telewizję 
autonomiczną można spojrzeć jak na modelowe rozwiązanie, dzięki któremu 
realizowana jest rzeczywista misja mediów publicznych i  krzewienia dzie-
dzictwa kulturalnego każdego z  regionów, różniących się przecież od siebie 
historią, tradycjami czy językiem. Z drugiej strony, kanały autonomiczne bywają 
traktowane instrumentalnie przez władze regionalne, które, decydując o  ich 
funkcjonowaniu (także poprzez system finansowania), są w  stanie wpływać 
na politykę informacyjną autonomicznych nadawców i  dopuszczać się ma-
nipulacji na swoją korzyść (o  czym wspominano przy okazji choćby telewizji 
walenckiej).

FORTA – Federacja Organizacji Autonomicznych Radia i Telewizji

Federacja skupia podmioty radiowo-telewizyjne z  dwunastu wspólnot 
autonomicznych. Została powołana 5 kwietnia 1989 roku w  celu koordyno-
wania wszelkich wspólnych przedsięwzięć autonomicznych nadawców, dzięki 
czemu uzyskano efekt skali. Jej członkami-założycielami było sześć podmio-
tów publicznych, które cieszyły się największą popularnością i  zasięgiem: 
EITB (Kraj Basków), TV3 (Katalonia), TVG (Galicia), Canal Sur (Andaluzja), 
Telemadrid (Wspólnota Madrytu) i  Canal 9 (Wspólnota Walencji). W  poło-
wie lat 90. XX wieku zaczęły dołączać kolejne kanały publicznych nadawców 
regionalnych (między innymi TVC z  Wysp Kanaryjskich czy CMT z  Kastylii- 
-La Manchy). 

Pojedyncze stacje o zasięgu regionalnym nie byłyby w stanie dysponować ani 
tak wielkim budżetem, ani możliwością oddziaływania. W  gestii FORTA leży 
więc prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu programów czy też praw do 
emisji, jak również pośredniczenie w sprzedaży czasu antenowego przeznaczo-
nego na reklamę26. Dodatkowo, dzięki FORTA autonomiczne telewizje i  stacje 
radiowe wymieniają się własnymi programami, ale też informacjami, zarządzają 
również swoim uczestnictwem w rynku reklamowym, podpisują umowy dwu-
stronne lub wielostronne o współpracy oraz formalizują umowy z organizacjami 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (zob. tabela 4). 

26 Por. M. García-Uceda: Las claves de la publicidad. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC 
Editorial, 2015, s. 407.
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Tabela 4
Autonomiczni nadawcy publiczni – członkowie FORTA

Wspólnota Radio autonomiczne Telewizja 
autonomiczna Nadawca 

Rok 
ustawowego 
powołania 
nadawcy 

publicznego

Andaluzja Canal Sur Andalucia; 
Canal Fiesta Radio; 
Radio Andalucía Infor-
mación

Canal Sur Televi-
sión, Canal Sur 2, 
Andalucía Televi-
sión

Agencia Pública Em-
presarial de la Radio 
Televisión de Andalucía 
(RTVA)

1987

Katalonia Catalunya Radio, 
Catalunya Informació, 
Catalunya Música, 
iCat fm

Televisió de Cata-
lunya, TV 3, Super 
3, Canal 33, Canal 
3/24, TV3 CAT

Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

1983

Wspólnota 
Madrytu

Onda Madrid Telemadrid, La 
Otra, 

Radio Televisión Ma-
drid, S.A. (RTVM)

1984

Galicja Radio Galega, Radio 
Galega Música

Televisón de Gali-
cia, G2, GTV Ame-
rica, GTV Europa

Corporación Radio 
e Televisión de Galicia, 
S.A.

1984

Kraj
Basków

Euskadi Irratia, Radio 
Euskadi, Radio Vitoria, 
Euskadi Gaztea, Eitb 
Musika

ETB 1, ETB 2, ETB 
3, ETB Sat/Euskadi 
TV, Canal Vasco

Euskal Irrati Telebista 
(EITB)

1982

Wspólnota 
Walencji

À Punt Ràdio À Punta) Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comuni-
cació (CVMC)

2016 (1984)b)

Wyspy 
Kanaryjskie

Canarias Radio Televisión Canaria Radio Televisión
Canaria (RTVC)

1984

Kastylia-La 
Mancha

Radio
Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha 
Televisión

Radiotelevisión de 
Castilla-La Mancha 
(RTVCM)

2000

Region 
Murcji

Onda
Regional de Murcia

7 Region de Murcia Radiotelevisión de 
la Región de Murcja 
(RTRM)

2004

Aragonia Aragón Radio Aragón Televisión Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión 
(CARTV)

1987

Asturia Radio del Principado 
de Asturias

Televisión del Prin-
cipado de Asturias

Radiotelevisión del 
Principado de Asturias 
(RTPA)

2003

Baleary IB 3 Rádio IB 3 Televisió Ens Public de Radio-
televisió de les Illes 
Balears (EPRTVIB)

2004
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a) Po zamknięciu nadawcy publicznego w Walencji w 2013 roku z powodu afery korupcyjnej i kryzysu finansowego, 
ponownie powołano w 2016 roku nowe przedsiębiorstwo publiczne. 25 kwietnia 2018 roku postanowiono wznowić 
nadawanie, najpierw eksperymentalnie, a od 10 czerwca już regularnie. Wcześniej we Wspólnocie Walencji funkcjono-
wały cztery stacje telewizyjne: Nou, Nou dos, Nou 24 i Canal 9 oraz trzy stacje radiowe: Radio Nou, Si Radio, Radio Nou 
Música, zarządzane przez Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), przedsiębiorstwo publiczne powołane w 1988 roku.
b) Pierwszy nadawca publiczny został powołany w 1984 roku ustawą Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación de la 
Entidad Pública de Radiotelevisión Valenciana. BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 1984. 25 stycznia 2018 roku 
nadawca walencki formalnie stał się znów członkiem FORTA.
Źródło: Opracowanie własne danych Federación de Organismos de Radio y Televisión, www.forta.es [dostęp: 
1.11.2019].

FORTA zarządzana jest w sposób kolegialny przez dyrektorów regionalnych 
publicznych przedsiębiorstw medialnych, wchodzących w skład organizacji. Na 
czele stoi zawsze przewodniczący, a  funkcja ta ma charakter rotacyjny. Co pół 
roku szef innej korporacji medialnej sprawuje ten urząd. Organem wykonaw-
czym jest sekretariat generalny, który odpowiada za realizację planów opraco-
wanych przez główny zarząd i  pośredniczenie pomiędzy komisjami (prawną, 
ekonomiczno-finansową, handlową, publiczności, do spraw zakupu praw do 
produkcji, informacji, techniczną, sportową, zakupu praw antenowych i produk-
cji filmów telewizyjnych, programową, komunikacji i marketingu) a zarządem. 
Siedziba FORTA znajduje się w siedzibie Telemadrid27.

Działalność FORTA i  kanałów regionalnych zaowocowała własnymi pro-
dukcjami, nie tylko z  zakresu programów informacyjnych na temat wydarzeń 
w regionie. Zaczęły powstawać własne seriale, osadzone w regionalnych realiach. 
Przykładem może być baskijska telenowela pt. Goenkale (pol. Górna ulica28), 
która na antenie autonomicznego nadawcy gościła w latach 1994–2015. Wypro-
dukowano w  sumie 3707 odcinków, najpierw półgodzinnych (emitowanych od 
poniedziałku do piątku), a  później godzinnych (od 2004 roku emitowanych 
w  poniedziałki i  wtorki). Akcja serialu rozgrywała się w  jednym z  fikcyjnych 
nadmorskich miasteczek baskijskich, a tytuł serialu oznaczał główną ulicę miej-
scowości. Równie dużą popularnością cieszyła się telenowela katalońska Poble 
nou (pol. Nowe miasto) (1994), która jednak nie miała takiego rozmachu jak 
produkcja baskijska. Emisję zakończono po 192 epizodach. Sukcesy pierwszych 
produkcji telewizyjnych znalazły swoich naśladowców. Katalończycy nakręcili 
kolejną sagę rodzinną w  języku katalońskim pt. Nissaga de poder (pol. Ród 
władzy) (emisja przypadła na lata: 1996–1998, 476 odcinków) oraz sitcom Plats 
bruts (pol. Brudne naczynia) (emisja: 1998, 73 odcinki). W telewizji baskijskiej 
popularny stał się serial komediowy Benta Berri (pol. Nowy bar29) o fikcyjnym 
centrum agroturystyki (105 odcinków wyemitowanych w  latach 1997–1998). 

27 Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, http://www.forta.es/ [dostęp: 
5.07.2018].

28 To typowa nazwa ulicy w  każdym miasteczku baskijskim, co zapewne ma oznaczać, że 
akcja serialu mogłaby się rozgrywać wszędzie.

29 Tytuł serialu oznacza w szerszym kontekście miejsce spotkań towarzyskich.
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Telewizja galicyjska TVG wyprodukowała serial Mareas vivas (pol. Rwące fale) 
(emisja: 1998–2002), który na tyle zyskał aprobatę widzów, że zaczęto go emito-
wać także na antenach innych kanałów telewizji autonomicznych. Andaluzyjski 
Canal Sur natomiast miał w  swojej ramówce telenowelę Arrayán (pol. Mirt), 
która po baskijskim Goenkale (pol. Górna ulica) stała się najdłuższą regionalną 
produkcją (2400 odcinków wyemitowanych w  latach 2001–2013). Dzięki takim 
serialom widzowie mieli okazję zapoznania się z  ofertą rodzimą, we własnym 
języku, wzmacniającą ich poczucie tożsamości oraz odrębności kulturowej i  ję-
zykowej. FORTA podjęła się także zadania koordynacji produkcji serialu telewi-
zyjnego pt. La Sala, który współfinansuje aż dziewięciu nadawców publicznych 
(TV3, TELEMADRID, SAMC, ETB, TVPC, CMM, ARAGON TV, RTPA, IB3)30.

Nie wszyscy nadawcy autonomiczni należą do FORTA. W czterech wspólno-
tach regionalne telewizje mają charakter prywatny. W La Rioja głównym podmio-
tem audiowizualnym jest La Rioja Televisión (TVR), działająca od 1998 roku, oraz 
stacja radiowa COPE Rioja. W Kastylii i Leónie działa Radio y Televisión Castilla 
y León (od 2009 roku). Ma bardzo rozbudowaną ofertę kanałów: CyL7, CyL8, 
Vive! Radio oraz esRadio Castilla y León. W  Nawarze zaś nadaje Navarra Tele-
visión 1 i Navarra Televisión 2, zgrupowane w Editora Independiente de Medios 
de Navarra S.A. oraz COPE Navarra. W regionie Kantabrii działa od 1995 roku 
Cantabria TV, należąca do Servicios Televisivos Cántabros de Información S.A.

Spośród nadawców publicznych trzech nie należy do Federacji. Poza orga-
nizacją jest Estremadurska Korporacja Mediów Audiowizualnych (Corpora-
ción Extremena de Medios Audiovisuales) oraz dwóch mniejszych, z  enklaw 
hiszpańskich na kontynencie afrykańskim, tj. Radiotelevisión Ceuta, należąca 
do Sociedad Municipal RTVCE oraz Televisión Melilla – własność Información 
Municipal S.A. (por. wykres 16). 

Spośród kanałów nadawców publicznych, którzy nie należą do FORTA, jedynie 
telewizja z Estremadury znajduje się w grupie najczęściej oglądanych stacji. Najpo-
pularniejsza jest telewizja katalońska, której kanały zgromadziły w  sumie blisko 
15% udziałów w rynku publiczności mediów autonomicznych. Największy spadek 
oglądalności odnotowała telewizja aragońska, która została wyprzedzona przez 
nadawcę andaluzyjskiego w  2017 roku. Na drugim miejscu znajduje się telewizja 
galicyjska, zaś za nią plasuje się nadawca baskijski, którego programy zgromadziły 
w sumie 9,8% publiczności. Te korporacje medialne, które mają najdłuższe tradycje 
nadawcze i także najbogatszą ofertę programową, mają również największe udziały 
w rynku. Należy podkreślić, że są to media publiczne, które działają w regionach 
także o wyraźnie określonych politycznych aspiracjach do samodzielności i auto-
nomii. Jest to o tyle istotne, że dane dotyczące liczby ludności tych regionów nieko-
niecznie potwierdzają statystyczną większość ludności Hiszpanii (zob. wykres 15).

30 Participación de las Televisiones Autonómicas de FORTA en la serie de ficción televisiva „La 
Sala”, http://www.forta.es/Portals/0/NP_la_sala.pdf [dostęp: 27.11.2019].
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Wykres 16. Liczba kanałów przypadająca na nadawców publicznych i prywatnych w regionach
Źródło: Opracowanie własne.

Kolejną kwestią, która niewątpliwie wpływa na rozwój danego nadawcy pub-
licznego, jest wysokość budżetu, jakim dysponuje. Na tym tle media publiczne 
poszczególnych regionów bardzo mocno różnią się między sobą. Jest to także 
zagadnienie, które budzi liczne kontrowersje. Najlepiej dofinansowani nadawcy 
występują w  regionach, które wykazują największe przywiązanie do własnej 
tożsamości regionalnej, a  także silne są tam regionalne ruchy narodowe lub 
secesyjne (zob. wykres 17). 
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Kultura medialna regionów autonomicznych

Aby określić, w jaki sposób działają media publiczne w poszczególnych regio-
nach autonomicznych, warto posłużyć się tutaj koncepcją wzorów kulturowych 
Manuela Castellsa. Zrozumienie w  komunikacji między nadawcą a  odbiorcą 
jest efektem posługiwania się tym samym kodem, w przypadku mediów maso-
wych – dostosowanym do określonej publiczności, która posługuje się przecież 
różnorodnymi kodami. Castells uznaje, że współczesna transformacja kulturowa 
przebiega wzdłuż dwóch osi: globalizacja versus identyfikacja oraz indywidu-
alizm versus wspólnotowość, których przecięcie tworzy płaszczyzny wzorów 
kulturowych (markowego konsumpcjonizmu, usieciowionego indywidualizmu, 
kosmopolityzmu, wielokulturowości), obecnych we współczesnych środkach 
komunikowania masowego, masowej komunikacji zindywidualizowanej i prze-
strzeni kulturowej, w której funkcjonuje system komunikacji31. Zależność mię-
dzy wzorem kulturowym a formą komunikacji wpływa na efekt komunikacyjny 
w umysłach odbiorców. Im wyższy stopień dopasowania do formy, tym większa 
szansa na stworzenie takich kodów kulturowych, które maksymalizują efekt 
komunikacji. 

Po wprowadzeniu nowego rozwiązania dotyczącego struktury terytorialnej 
państwa, powstające w  procesie decentralizacji kolejne regiony otrzymywały 
własne statuty autonomiczne, regulujące ich porządek wewnętrzny oraz relacje 
z  państwem. Sytuacja taka skłaniała elity polityczne, które negocjowały treść 
statutów, aby wprowadzić do nich także kwestię regulacji odnoszącej się do 
działalności mediów. Choć część z  tych dokumentów powstała, zanim sprawa 
publicznych nadawców radiowych i  telewizyjnych w  regionach została uregu-
lowana na gruncie prawa hiszpańskiego, to jednak problematyka ta była podej-
mowana i rozwijana w kolejnych nowelizacjach lub ustawach szczegółowych. Od 
samego początku rządy regionów historycznych przykładały ogromną wagę do 
tworzenia własnych systemów mediów, które byłyby niezależne zarówno pod 
względem strukturalnym, jak i finansowym od wpływu rządu centralnego. Imma 
Tubella zaznaczyła, że wpływ środków komunikowania masowego, szczególnie 
telewizji, na rozwój tożsamości narodowej jest ogromny32. Dotyczy to zwłaszcza 
społeczeństw, w  których jeden z  narodów ma pozycję dominującą w  stosunku 
do innych nacji33. Podobnie sytuacja kształtuje się we współczesnej Hiszpanii, 
gdzie mamy do czynienia z  wielością kultur i  tożsamości narodowych. Tubella 

31 M. Castells: Władza komunikacji. Tłum. J. Jedliński, P. Tomanek. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 125–129.

32 I. Tubella: Internet, television, and the constructing of identity. In: The Network Society. 
A Cross-cultural Perspective. Ed. M. Castells. Northhampton, MA: Edgar Elgar, 2004, s. 385–
401.

33 M. Castells: Władza…, s. 133.
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przywołuje jako szczególny przykład działania strategię publicznej telewizji 
katalońskiej, która ma za zadanie upowszechnianie języka regionalnego wśród 
mieszkańców Katalonii, także tych napływowych. Jedno z  realizowanych przez 
TV3 działań polegało na zakupie praw do dubbingu w języku hiszpańskim i kata-
lońskim do popularnego w latach 80. XX wieku serialu Dallas, który później był 
emitowany tylko w  języku katalońskim34. Emigranci z  innych części Hiszpanii 
zapoznawali się więc z  tą ofertą rozrywkową jedynie w  języku katalońskim. Ca-
stells podkreśla, że „W  ten sposób globalna ikona kultury amerykańskiej stała 
się narzędziem identyfikacji kultury katalońskiej w  sferze medialnej”35. Tubella 
zaznacza, że w Katalonii tożsamość wspólnotowa jest centralnym punktem poli-
tycznej debaty. Dlatego też radio i telewizja były kluczowymi instytucjami, dzięki 
którym słuchacze i widzowie byli w stanie wyobrazić sobie siebie jako członków 
wspólnoty. Telewizja i  radio częściej więc służą do budowania kolektywnej toż-
samości, aniżeli tożsamości indywidualnej, wspieranej raczej przez komunikację 
przez internet. 

Polityka medialna rządów wspólnot autonomicznych staje się więc uzasad-
niona w  kontekście budowania autonomii politycznej i  kulturowej. Odbiorcy 
mediów masowych znacznie bardziej poddają się wpływowi treści bliskich 
ich własnej kulturze. I  choć istotnym elementem współczesnych przemysłów 
medialnych jest globalność, to jednak wciąż dominują lokalne produkty 
kulturowe36. Koncepcja wzorów kulturowych Castellsa w  pewnym stopniu 
może zatem służyć do interpretacji strategii komunikacyjnych wyznaczanych 
publicznym nadawcom w  regionach autonomicznych Hiszpanii. „[…] różnice 
między narodami i  grupami etnicznymi są elementami podziału, wyznacza-
jącego relacje komunikowania międzykulturowego”37, co wskazuje na szerokie 
ujmowanie komunikowania pomiędzy grupami etnonarodowymi w  Hiszpanii 
jako takich sposobów porozumiewania się, które są determinowane przez ich 
własną odmienną kulturę38. Podkreśla się także różnorodne role, które pełnią 
media w  odniesieniu do społeczeństwa. Oprócz klasycznej funkcji informa-
cyjnej, edukacyjnej czy doradczej media stają się instrumentem aktywizacji 
politycznego współuczestnictwa. Ponadto media (a  zwłaszcza audiowizualne 
podmioty publiczne autonomiczne w Hiszpanii) archiwizują i zapewniają dostęp 

34 Podobne praktyki stosuje się współcześnie. W 2015 roku przyznano 97 tys. euro na dubbing 
kataloński do filmu Star Wars: Przebudzenie mocy. Jednak popularność tej wersji językowej nie 
była tak znacząca, co wynikało głównie ze złej strategii promocyjnej. D. Głuszek-Szafraniec: 
Polityka medialna w  Katalonii i  Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych. 
„Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 29, s. 109–110.

35 M. Castells: Władza…, s. 133.
36 Ibidem.
37 B. Ociepka: Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2002, s. 23.
38 M. Ratajczak: Komunikacja międzykulturowa – wybrane zagadnienia. W: Pomiędzy kul-

turami. Szkice z  komunikacji międzykulturowej. Red. M. Ratajczak. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 11.
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do informacji. Można uznać, że pełnią funkcję „przekaźnika norm, wartości 
i tradycji społecznych” oraz funkcję „definiowania rzeczywistości”39.

Wpływ mediów audiowizualnych na postrzeganie rzeczywistości dotyczy 
przede wszystkim konstruowania rzeczywistości. Uważa się, że media audiowi-
zualne stabilizują tę rzeczywistość, dzięki instytucjonalnej organizacji. „Obraz 
silniej niż tekst emocjonalnie oddziałuje na jednostkę”40, zatem nie dziwi fakt 
dążenia przez władze regionalne do powoływania odrębnych przedsiębiorstw 
medialnych we wspólnotach autonomicznych, aby poprzez nadawców publicz-
nych wpływać na konstruowanie rzeczywistości. Proces ten w pewnym stopniu 
został odzwierciedlony przez schemat zaproponowany przez Stanisława Michal-
czyka, który wskazuje na jego wieloaspektowość (zob. schemat 1).

czynniki subiektywne działalności medialno-komunikacyjnej

Obiektywne czynniki działalności medialno-komunikacyjnej

opinia publiczna

media masowe (prasa, radio, telewizja, internet) skodyfikowane 
na cele przedsiębiorstw

wpływ na technikę, konstrukcję organizację pracy

podział pracy, treści medialne, kooperacja

działalność publicystyczna, rzeczywistość medialna

zdolności twórcze, kwalifikacja, doświadczenie zawodowe, wymagania, motywacje

wartości i normy dziennikarskie nabywane przed i w trakcie działalności zawodowej

Kultura 
i struktura 

społeczeństwa

Polityczno-
-gospodarczy 

system 
społeczny

↓
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↓

↓

↑

↑

Schemat 1. Uwarunkowania działalności medialno-komunikacyjnej a konstrukcja rzeczywistości
Źródło: Opracowanie na podstawie S. Michalczyk: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. To-
ruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 111.

39 A. Hess, A. Szymańska: Mniejszości narodowe, etniczne i  religijne w  przekazie mediów. 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 12–13.

40 S. Michalczyk: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń: Wydawnic- 
two Adam Marszałek, 2010, s. 110.
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Rozdział 5

Autonomiczne media publiczne 
a rozwiązania prawno-instytucjonalne 
w statutach autonomicznych 

Reforma państwa hiszpańskiego z przełomu lat 70. i 80. XX wieku, wprowa-
dzająca zasadę pluralizmu, nie tylko politycznego, ale i kulturowo-językowego, 
pozwoliła na tworzenie własnych mediów regionalnych w  poszczególnych 
wspólnotach autonomicznych. Proces ten rozpoczynał się w  zależności od 
stopnia zaawansowania dążeń emancypacyjnych poszczególnych regionów, 
ich rozwoju politycznego i  ekonomicznego. Najczęściej jednak kwestia ta 
pojawiała się w  momencie negocjacji dotyczących statutu autonomicznego. 
Część wspólnot podnosiła ten problem bezpośrednio w głównym akcie norma-
tywnym regionu, część zaś rozwijała go dopiero później we własnym ustawo-
dawstwie medialnym. Stanowiska wobec mediów autonomicznych zmieniały 
się wraz z  dynamicznym rozwojem środków komunikowania masowego. 
Dostrzegając istotność wpływu mediów na kształtowanie opinii publicznej 
i  tożsamości regionalnej, kreowania poczucia wspólnoty, należy podkreślić, 
że te regiony, które wyraźnie zaznaczały swoją odrębność kulturową, częściej 
podejmowały w  swoich statutach autonomicznych konieczność utworzenia 
własnego systemu mediów. Nie dziwi więc fakt, że praktycznie w  każdym 
statucie autonomicznym pojawia się przepis dotyczący możliwości urucho-
mienia regionalnych mediów autonomicznych jako rozwinięcie gwarancji 
konstytucyjnych z  art. 20, odnoszącego się do swobody wyrażania opinii za 
pomocą różnych środków przekazu oraz zapewnienia dostępu do nich różnym 
grupom społecznym, z  uwzględnieniem różnorodności języków regionalnych 
(zob. tabela 5).
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Tabela 5
Języki używane w Hiszpanii

Region
Język

współoficjalnya)

Katalonia kataloński (catalán) i arański (aranés)
Kraj Basków baskijski (euskera)
Galicja galicyjski (galego) 
Nawarra baskijski (euskera)
Baleary kataloński (catalán)
Wspólnota Walencji walencki (kataloński)

nieoficjalny
Aragonia aragoński
Asturia asturyjsko-leoński (bable), mirandyjski (mirandés)
Estremadura estremadurski 
Kantabria kantabryjski (montañés)

Dialekty języka hiszpańskiego
Andaluzja andaluzyjski
Wyspy Kanaryjskie kanaryjski
Murcja murcjański
Estremadura castuo
La Rioja Hablas riojanas (dialekty regionu La Rioja)

a) Maja Biernacka zwraca uwagę na kwestię literalnego tłumaczenia tego zwrotu z języka hiszpańskiego (cooficia-
les). W języku polskim można używać także terminu, który oddaje realne podejście ustawodawcy hiszpańskiego, 
tj. współurzędowe. Oznacza to, że w niektórych wspólnotach język regionalny ma status języka urzędowego obok 
języka kastylijskiego. M. Biernacka: Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, 2018, s. 15.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Població segons llengua inicial, Catalunya, 2018; VI Encuesta Socio-
lingüística, Comunidad Autónoma de Euskadi, 2016; IX Informe sobre la situació de la Llengua Catalana, 2015; 
Instituto Nacional de Estadísticas.

Rozdział ten jest przeglądem rozwiązań prawnych na poziomie podsta-
wowym, tj. w  najważniejszych aktach prawnych legitymizujących działalność 
wspólnoty autonomicznej. Część tych statutów zostało znowelizowanych, część 
całkowicie zreformowano lub przyjęto na nowo. Efektem takich zmian było za-
zwyczaj wyraźne stanowisko władz regionalnych wobec kwestii utrzymywania 
własnych mediów publicznych na poziomie autonomicznym. Część ta jest o tyle 
istotna, że wprowadza także w zagadnienia o charakterze normatywnym, wska-
zujące na istotność określonych wartości w  społecznościach zamieszkujących 
poszczególne regiony autonomiczne.
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Andaluzja

„Igualdad no significa uniformidad”1.

Andaluzja otrzymała swój statut autonomiczny jako czwarta wspólnota, tuż 
po trzech regionach historycznych. Referendum w tej sprawie odbyło się 28  lu-
tego 1980 roku, a  od 20 października 1981 roku Andaluzja stała się oficjalnie 
regionem autonomicznym. Nowelizacja statutu i  wzmocnienie kompetencji 
wewnętrznych nastąpiło w 2007 roku, kiedy to 18 lutego w kolejnym referendum 
ludność Andaluzji przegłosowała nowy projekt autonomii. Reforma statutu 
została ostatecznie wprowadzona 18 marca tego samego roku.

W pierwszym statucie autonomicznym z 1981 roku kompetencje wspólnoty 
dotyczące mediów zostały uregulowane w sposób bardzo ogólny, podobnie jak 
w innych regionach. Odnosił się do tej kwestii art. 16 starego statutu, który ot-
wierał drogę do utworzenia w przyszłości własnej publicznej rozgłośni radiowej 
i telewizji oraz innych sektorów rynku medialnego opartego na postanowieniach 
statutu radia i  telewizji z 1980 roku. W art. 17 ust. 7 zapisano, że kontrolę nad 
mediami w regionie Andaluzji będzie sprawowała sama wspólnota2. W znoweli-
zowanym statucie autonomicznym z 2007 roku poświęcono mediom i komuni-
kowaniu społecznemu cały rozdział VIII. 

Mieszkańcy Andaluzji mają więc zagwarantowane podstawowe prawo do 
informacji niezależnych, prawdziwych i  różnorodnych. Jednocześnie podkreśla 
się, że zarówno media publiczne, jak i prywatne powinny respektować wartości 
Konstytucji Hiszpanii. Media audiowizualne (prywatne i  publiczne) zostały 
poddane szczególnym regulacjom statutowym. W art. 208 podkreśla się ich rolę 
w  realizowaniu podstawowych praw i  wolności obywatelskich, a  jednocześnie 
konieczność ochrony dzieci i młodzieży, równości płci oraz eliminacji wszelkich 
form dyskryminacji w  mediach. Regulacją reklamy instytucjonalnej (formy 
ogłoszeń rządowych) zajmuje się parlament Andaluzji, wydając osobne ustawy 
w tej materii. 

Zarządzanie radiem i telewizją w Andaluzji, ma charakter publiczny, jak głosi 
art. 210 statutu z  2007 roku. Bezpośrednią władzę nad publicznymi mediami 
audiowizualnymi sprawuje rząd Andaluzji (Junta de Andalucía), zaś koncesje 
zarządzania pośredniego mogą być przekazane innym instytucjom publicz-
nym. Statut określa od razu misję i  zadania publicznych mediów w  Andaluzji, 
tj. promocję wartości edukacyjnych i  kulturalnych, związanych z  regionem, 

1 „Równość nie oznacza jednakowości” (tłum. – D.G.-S.). Ley Orgánica 2/2007, de 19 de mar-
zo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
Preámbulo. BOE, núm. 68, de 20 de marzo de 2007.

2 Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. „Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía” [dalej: BOJA] núm. 2, de 1 de febrero de 1982.
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a  także niezależność, obiektywizm, różnorodność, neutralność w  procesie 
informacyjnym i  wiarygodność. Ponadto media publiczne są zobowiązane do 
zagwarantowania dostępu do mediów stowarzyszeniom, organizacjom i instytu-
cjom reprezentującym różne grupy społeczne, polityczne i kulturalne Andaluzji, 
w myśl zasady pluralizmu całego społeczeństwa. Zadaniem publicznych mediów 
jest także popularyzacja kultury andaluzyjskiej w różnych jej formach, zarówno 
tradycyjnych, jak i nowoczesnych, a także wspieranie rodzimej (andaluzyjskiej) 
kinematografii.

Choć Andaluzyjczycy mówią głównie w  języku kastylijskim, to jednak 
w  art. 213 na publicznych nadawców andaluzyjskich nałożono obowiązek roz-
powszechniania odmian języka, zaznaczając, że Andaluzja także odznacza się 
pewną specyfiką lingwistyczną.

Nad mediami publicznymi kontrolę sprawuje parlament za pośrednictwem 
komisji parlamentarnej, zgodnie z  regulaminem funkcjonowania takich ko-
misji. Dyrektora publicznego radia i  telewizji andaluzyjskiej wybiera plenum 
parlamentu większością kwalifikowaną. Podobne reguły powoływania kadry 
zarządzającej dotyczą publicznych mediów lokalnych. Aktywność mediów pub-
licznych podlega kontroli pod kątem niezależności, pluralizmu, obiektywizmu, 
ale również gospodarności i optymalnego zarządzania finansami.

Wspólnota Autonomiczna zachowuje sobie prawo do tworzenia nowych 
kanałów nadawania, jak również tworzenia innych nowych mediów, nie tylko 
audiowizualnych w  ramach istniejącego prawa. Na straży podstawowych 
praw, wolności i  wartości konstytucyjnych i  statutowych stoi Rada Audiowi-
zualna Andaluzji (el Consejo Audiovisual de Andalucía). Jej status jest równy 
innym instytucjom autonomicznym i  został określony w  art. 131 statutu 
Andaluzji. Rada Audiowizualna Andaluzji ma charakter niezależny od władz 
autonomii i  została powołana w  celu zapewnienia poszanowania praw, wolno-
ści i  wartości konstytucyjnych oraz statutowych w  publicznych i  prywatnych 
mediach audiowizualnych. Jej zadaniem jest również kontrola dotycząca 
funkcjonowania radia i  telewizji w  ramach istniejącego prawa, a  także nadzór 
nad rynkiem reklamy. Rada Audiowizualna Andaluzji w  szczególności ma 
obowiązek ochrony dzieci i młodzieży przed treściami szkodliwymi w mediach 
zarówno publicznych, jak i  prywatnych. Osobna ustawa reguluje skład, kom-
petencje i  działalność Rady Audiowizualnej Andaluzji, o  czym będzie mowa 
później.
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Aragonia

„[…] reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad”3.

Statut autonomiczny dla Aragonii został zaaprobowany 10 sierpnia 1982 ro- 
ku. Podkreślano w  nim, że mieszkańcy tego regionu również zaliczani są do 
narodowości historycznych (nacionalidades históricas), a  w  przeszłości cieszyli 
się specjalnymi przywilejami, przyznawanymi ich terytorium (Derecho Foral). 
Choć nie poświęcono w nim tak wiele miejsca na regulacje dotyczące mediów, 
warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które determinują funkcjo-
nowanie współczesnego systemu mediów w Aragonii. 

Art. 7 statutu autonomicznego, zreformowanego 20 kwietnia 2007 roku, odnosi 
się do języków regionalnych, którymi posługują się mieszkańcy Aragonii. Podkreśla 
się, że nikt nie może być dyskryminowany z powodu języka. Język regionalny i jego 
odmiany są dziedzictwem kulturalnym i  historycznym Aragonii i  należy dbać 
o jego promocję, nauczanie i rozpowszechnianie. Władze publiczne mają obowiązek 
zapewnienia dostępu do usług audiowizualnych, technologii informacyjnych i ko-
munikacji bez dyskryminowania kogokolwiek (art. 28 ust. 2). Przepis ten dotyczy 
również zadań władz autonomicznych, skoncentrowanych na gwarancji prawa do 
rzetelnej informacji. Treści te powinny szanować godność ludzką oraz pluralizm 
polityczny, kulturalny i społeczny (art. 28 ust. 3). W statucie kilka razy podkreślono 
wagę dziedzictwa kulturowego regionu oraz praw mieszkańców do jego ochrony, 
możliwości zapoznawania się z nim i jego rozwoju (art. 22, art. 70 ust. 45 lit. a).

Bezpośrednio do środków komunikowania masowego odnosi się art. 74, 
który między innymi stanowi, że Wspólnota Autonomiczna ma prawo regulo-
wać, tworzyć i  utrzymywać własną telewizję, radio i  prasę oraz wszelkie inne 
środki komunikacji społecznej dla realizacji swoich celów. Powinno się to odby-
wać z poszanowaniem autonomii lokalnej (art. 74 ust. 2). 

Asturia

„El bable gozará la protección4”.

Dawne Księstwo Asturii otrzymało swój statut autonomiczny 30 grudnia 
1981 roku. Ostatnia modyfikacja nastąpiła 17 lipca 2010 roku. Specyfiką Asturii 

3 „[…] odzwierciedlenie aragońskich wartości paktu, lojalności i wolności” (tłum. – D.G.-S.). 
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. „Boletín 
Oficial de Aragón” [dalej: BOA] núm. 97, de 23 de abril de 2007.

4 „Język bable będzie chroniony” (tłum. – D.G.-S.). Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, 
de Estatuto de Autonomía para Asturias. BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982.
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jest język bable, który ma status języka chronionego. Jak dalece przykłada się 
wagę do tej kwestii, świadczyć może fakt, że już w  art. 4 statutu zaznaczono, 
że język bable ma zagwarantowaną ochronę oraz że należy promować jego 
używanie i  rozpowszechnianie w mediach masowych, a  także jego nauczanie, 
z poszanowaniem odmian lokalnych. Osobna ustawa reguluje szczegółowo, jak 
proces ten powinien przebiegać. 

W części I statutu znalazły się również przepisy dotyczące mediów. Art. 17 od-
nosi się do respektowania w tej dziedzinie prawa państwowego, wykonywania obo-
wiązków i uprawnień wobec audiowizualnych mediów ogólnokrajowych, jak i prasy. 
Natomiast, podobnie jak w Aragonii, Asturia zastrzegła sobie prawo do utworzenia 
własnych środków komunikowania społecznego (publicznego radia i telewizji, prasy 
i innych mediów), które będą służyły jedynie celom wspólnoty (art. 17 ust. 3).

Estremadura

„No nos ata el pasado, es nostalgia del futuro lo que sentimos, en realidad”5. 

Pierwszy statut autonomiczny dla Estremadury został przyjęty 25 lutego 1983 
roku (Ley Orgánica 1/19836). Ostatnia reforma ustawy organicznej dla regionu 
miała miejsce 25 stycznia 2011 roku. Pomimo że w dokumencie podkreśla się, że 
mieszkańcy Estremadury są częścią narodu hiszpańskiego, pojawiają się również 
przepisy odnoszące się do własnego dziedzictwa kulturowego, obowiązku jego 
promocji i  upowszechniania różnych własnych języków, występujących w  re-
gionie. Szczególnie podkreśla się związki mieszkańców regionu z  sąsiadującą 
Portugalią i jej kulturą oraz językiem (art. 71). 

Wspólnota Autonomiczna Estremadury posiada, jak inne regiony, szereg 
kompetencji dotyczących propagowania własnej kultury, folkloru i  języka za 
pomocą różnych form, między innymi książek, publikacji periodycznych i  ki-
nematografii (art. 9). Art. 10 statutu, wskazujący na obszary z  zakresu władzy 
wykonawczej, reguluje również kwestię mediów w  Estremadurze. Władze 
autonomii mogą zatem tworzyć media publiczne oraz regulować ich funkcjono-
wanie, a  także utrzymywać zarówno prasę, jak i  radio, telewizję i  inne media. 
Natomiast zaznacza się, że mediom powinna przyświecać zasada niezależności, 
pluralizmu, neutralności, obiektywizmu i  misji publicznej. Kontrolę nad me-
diami publicznymi w Estremadurze, należącymi do Wspólnoty Autonomicznej, 
pełni Zgromadzenie Estremadury (art. 16).

5 „Przeszłość nas nie wiąże, tak naprawdę to, co czujemy, to nostalgia za przyszłością” (tłum. 
– D.G.-S.). Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma de Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011.

6 Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. BOE núm. 
49, de 26 de febrero de 1983.
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Galicja

„[…] a defensa de la identidad de Galicia y de sus intereses y la promoción de 
solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo gallego”7.

Galicja należy do regionów, które najmocniej podkreślają swoją niezależność, 
dlatego też w  statucie autonomicznym, przyjętym w  1981 roku, podkreślano 
ochronę tożsamości i  języka regionalnego galego mieszkańców Galicji, a  także 
prawo do jego używania w sferze publicznej. Z tego powodu regulacje dotyczące 
obowiązków instytucji publicznych w  Galicji w  kwestii popularyzacji języka 
rodzimego oraz zapewnienia wszelakich środków ułatwiających jego znajomość 
są szeroko rozbudowane w  dokumencie podstawowym8. Także w  ramach 
kompetencji ogólnych przyznanych Wspólnocie Galicji wymienia się promocję 
i wsparcie dla języka regionalnego (art. 27 ust. 20).

Regulacje dotyczące bezpośrednio działalności mediów określają wpływ 
prawny i wykonawczy na rynek reklamowy i ogłoszenia (art. 27 ust. 31), a także 
na rozwój radiofonii i telewizji, zgodnie ze statutem radiowo-telewizyjnym z 1980 
roku (art. 34 ust. 1) oraz na rynek prasowy i rynki innych środków komuniko-
wania społecznego (art. 34 ust. 2). Podobnie jak inne wspólnoty autonomiczne, 
Galicja ma również prawo do tworzenia, regulowania i utrzymywania własnych 
nadawców publicznych, a także prasy i  innych środków komunikowania maso-
wego w celu realizacji własnych celów (art. 34 ust. 3). 

Przepisy przejściowe regulowały powstanie kanału trzeciego, na który Gali-
cja miała otrzymać koncesję nadawczą o zasięgu terytorium wspólnoty9.

Kantabria

„[…] la defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro”10.

Statut autonomiczny dla Kantabrii został przyjęty 30 grudnia 1981 roku. Re-
gulacje mediów pojawiły się już w części odnoszącej się do kompetencji władzy 

 7 „[…] w  obronie tożsamości Galicji i  jej interesów oraz promowania solidarności wśród 
wszystkich, którzy tworzą naród galicyjski” (tłum. – D.G.-S.). Art. 1 ust. 2, en: Ley Orgánica 
1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Boletín Oficial del Estado núm. 101, 
de 28 de abril de 1981.

 8 Art. 5 ust. 3, en: Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril…
 9 Disposición Transitoria Sexta. En: Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril…
10 „[…] obrona i  ochrona wartości kulturowych ludu kantabryjskiego” (tłum. – D.G.-S.). 

Art. 30, en: Título II: “De las competencias de Cantabria”, Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, 
de Estatuto de Autonomía para Cantabria. BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982.
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ustawodawczej. W art. 9 ust. 12 zaznaczono, że w gestii parlamentu regionalnego 
leży kontrola społecznych środków komunikowania, które należą do wspólnoty 
autonomicznej11. Także reklama, podobnie jak w  innych regionach, wchodzi 
w  zakres władzy regionu (art. 24 ust. 33), z  wyjątkiem tych kwestii, których 
dotyczy art. 149 Konstytucji Hiszpanii.

W  części drugiej statutu „O  kompetencjach Kantabrii” pojawił się art. 25 
ust. 9, w  którym zaznacza się, że w  zakresie wpływu władz regionu są prasa, 
radio, telewizja i  inne media, ale tylko w  granicach wyznaczonych przez 
art. 149 ust. 27 pkt 1 Konstytucji Hiszpanii z 1978 roku. Media audiowizualne 
są przedmiotem regulacji w art. 29 statutu Kantabrii. Odnosi się on do ogólnych 
uprawnień i obowiązków wspólnot, ujętych w ustawie o radiu i telewizji. 

Kastylia i León

„La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural son valores 
esenciales para la identidad de la Comunidad”12.

Statut autonomiczny dla tego regionu został przyjęty 25 lutego 1983 roku jako 
kompromis pomiędzy głównymi siłami politycznymi Kastylii i  Leónu. Ostatnio 
został on zreformowany w 2007 roku. Ponieważ wspólnota ta ma charakter pogra-
niczny, na jej dziedzictwo składają się kultury i języki kilku regionów. Z jednej strony 
pojawiają się więc tutaj przepisy dotyczące ochrony poprawności języka kastylijskiego 
(art. 5 dotyczący języka kastylijskiego i dziedzictwa językowego Wspólnoty), z dru-
giej – specjalnego statusu języka mieszkańców Leónu (leonés) oraz poszanowania 
języka galicyjskiego, którym posługuje się część ludności regionu Kastylii i Leónu.

Kwestia mediów pojawia się w  art. 71 ust. 12, w  którym podkreśla się, że 
Wspólnota Autonomiczna ma prawo regulować, tworzyć i  utrzymywać takie 
społeczne środki komunikowania, które uzna za stosowne i  konieczne w  celu 
realizacji swoich celów. Przepis ten odnosi się zarówno do prasy, radia, telewizji, 
jak i  innych mediów. W  ostatniej części statutu znalazła się także regulacja 
dotycząca mediów publicznych13. Wspólnota może posiadać publiczne środki 

11 Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. BOE 
núm. 9, de 11 de enero de 1982.

12 „Język hiszpański oraz dziedzictwo historyczne, artystyczne i  przyrodnicze są podsta-
wowymi wartościami dla tożsamości Wspólnoty” (tłum. – D.G.-S.). Art. 4. Valores esenciales, Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 2007.

13 Disposición addicional tercera. Medios de comuniación públicos, Ley Orgánica 14/2007, de 
30 de noviembre, de reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. BOE núm. 288, de 1 de 
diciembre de 2007.
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komunikowania, w  tym kanał telewizyjny. Ich działalność i  organizację oraz 
nadzór będzie regulowała Ustawa o Kortezach. Zadaniem publicznych mediów 
Wspólnoty Autonomicznej będzie promocja wartości podstawowych dotyczących 
tożsamości Kastylii i Leónu, związanych z językiem kastylijskim i dziedzictwem 
historycznym, artystycznym i naturalnym regionu.

Kastylia-La Mancha

„[…] la región, dentro de la indisoluble unidad de España, patria común 
e indivisible de todos los españoles”14.

Statut autonomiczny dla Kastylii-La Manchy został przyjęty 10 sierpnia 1982 
roku. Podobnie jak większość ustaw tego rodzaju był nowelizowany. Ostatnia 
zmiana miała miejsce w 2002 roku. Region ten można uznać za centrum tożsa-
mości hiszpańskiej, z niego wywodzi się wzorzec języka oficjalnego – castellano. 

Wśród podstawowych obowiązków rządu Wspólnoty (Junta de la Comunidad) 
wymieniono realizację skutecznego systemu komunikacji, który wpływa na zwięk-
szenie interakcji kulturalnych, ekonomicznych i społecznych między mieszkańcami 
regionu15. Kwestie mediów znalazły się w  art. 38 statutu. Odniesiono się tutaj do 
ogólnych regulacji, jakim podlegały media państwowe w  Hiszpanii, tj. do statutu 
o  radiu i  telewizji (la Ley Reguladora del Estatuto Jurídico de Radiotelevisión), do 
którego odwoływały się także inne regiony. We wspomnianym artykule zaznaczono, 
że rząd Wspólnoty wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki dotyczące mediów 
audiowizualnych (ogólnokrajowych), wynikające z ustawy radiowo-telewizyjnej. 

Katalonia

„El Parlamento de Cataluña […] ha definido de forma ampliamente mayori-
taria a Cataluña como nación”16.

14 „[…] region w nierozerwalnej jedności Hiszpanii, wspólnej i niepodzielnej ojczyzny wszyst-
kich Hiszpanów” (tłum. – D.G.-S.). Art. 1 ust. 1, en: Título Preliminar, Ley Orgánica 9/1982, de 10 de 
agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982.

15 Art. 4 ust. 4, en: Título Preliminar, Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha. BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982.

16 „Parlament Katalonii […] zasadniczą większością zdefiniował Katalonię jako naród” (tłum. 
– D.G.-S.). Preámbulo, Ley Orgánica 6/2006 , de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006.
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Katalonia otrzymała swój statut autonomiczny jako druga Wspólnota Auto-
nomiczna, po Kraju Basków, w 1979 roku17. Region ten ma bogate tradycje auto-
nomii. Przed wybuchem wojny domowej także cieszył się dużą niezależnością. 
Obecny porządek w Katalonii reguluje statut autonomiczny z 2006 roku, który 
znacznie poszerzył kompetencje wspólnoty w  wielu sferach życia społecznego, 
politycznego i ekonomicznego. Oceniany był jako niezwykle kontrowersyjny ze 
względu na fakt, że wprowadzał pojęcie narodu katalońskiego, a  język regio-
nalny otrzymywał w  praktyce status wyższy aniżeli język kastylijski18. Część 
artykułów zaskarżono do Sądu Najwyższego Hiszpanii i  zostały one usunięte 
z  tekstu statutu katalońskiego19. Niemniej jednak kwestia mediów stała się jed-
nym z kluczowych elementów nowego porządku w Katalonii.

Od samego początku media są wkomponowane w  politykę językową. 
W  art.  6, zatytułowanym „O  własnym języku i  językach oficjalnych” zaznacza 
się w ust. 1 i 2, że języka katalońskiego powinny używać zarówno administracja 
publiczna, jak i publiczne media, ponieważ jest to oficjalny język regionu, obok 
kastylijskiego20. Instytucje publiczne mają obowiązek zapewnić wszelkie środki, 
ułatwiające korzystanie z  prawa, jakim jest używanie języka regionalnego. 
Wszystkie szczeble instytucji publicznych winne są używać języka katalońskiego 
w kontaktach między sobą i z osobami fizycznymi (art. 50 ust. 5)21. Dodatkowo, 
zarówno rząd kataloński, jak i  hiszpański mają podejmować takie działania, 
które zapewnią obecność języka katalońskiego w dokumentach Unii Europejskiej 
oraz innych organizacji międzynarodowych i  umowach międzynarodowych, 
które dotyczą kwestii kulturowych lub językowych (art. 6 ust. 3). Dodatkowo 
rząd kataloński ma promować komunikację i  współpracę z  tymi regionami, 
których korzenie językowe mieszkańców wywodzą się z  kultury katalońskiej. 
Rząd kataloński ma obowiązek wspierania komunikacji, wymiany kulturalnej 
i  nawiązywania współpracy z  takimi regionami, bez względu na fakt, czy leżą 
w granicach państwa hiszpańskiego, czy też nie (art. 12). Specjalnym statusem 

17 Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cataluña. BOE 
núm. 306, de 22 de diciembre de 1979.

18 Szerzej na temat koncepcji niepodległościowych w  Katalonii: M. Pobóg-Lenartowicz: 
Imperium bez państwa, państwo bez granic – koncepcja Països Catalans we współczesnej myśli 
społeczno-politycznej Katalonii. „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2016, T. 4, nr 2, s. 301–
319.

19 A. Jackiewicz: Kontrowersje konstytucyjnoprawne i polityczne wokół ustroju terytorialnego 
Królestwa Hiszpanii: ewolucja czy stagnacja. W: Aktualne problemy reform konstytucyjnych. Red. 
S. Bożyk. Białystok: Wydawnictwo Temida, 2013, s. 408.

20 Kolejność wymienienia języków może jednak sugerować, że to kataloński ma pierwszeństwo 
przed kastylijskim, ponieważ w  statucie używa się sformułowania: „Kataloński jest językiem 
oficjalnym Katalonii. Takim jest także kastylijski, który jest językiem oficjalnym państwa 
hiszpańskiego” (tłum. – D.G.-S.). Art. 6 ust. 2, en: Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre… 

21 Jeśli ktoś zgłosi potrzebę na komunikowanie się w instytucjach katalońskich w języku ka-
stylijskim, to oczywiście ma do tego prawo.
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cieszy się język okcytański (arański), używany przez mieszkańców Doliny Aran, 
podlegający ochronie i normalizacji w ramach istniejącego statutu autonomicz-
nego Katalonii.

Rola mediów określona została także w  kontekście komunikowania poli-
tycznego. Władze Katalonii w  okresach kampanii wyborczych mają zapewnić 
obywatelom uczestnictwo w  życiu publicznym. Media zaś mają przekazywać 
informacje dokładne, neutralne i  obiektywne, z  poszanowaniem pluralizmu 
politycznego (art. 43 ust. 3). Art. 52 został w całości poświęcony środkom komu-
nikowania społecznego. To do władz publicznych należy obowiązek zapewnienia 
takich warunków, które umożliwiają realizację prawa do informacji w  ogóle 
i otrzymywania z mediów treści prawdziwych, które szanują godność ludzką oraz 
pluralizm polityczny, społeczny, kulturowy i religijny. Na media publiczne dodat-
kowo został nałożony obowiązek przekazywania informacji neutralnych. Wła-
dze Katalonii powinny również wspierać niedyskryminacyjny dostęp do usług 
audiowizualnych na własnym terytorium. Z kolei art. 146 odnosi się do kwestii 
organizacyjnych mediów elektronicznych. Rząd kataloński posiada wyłączne 
kompetencje w sprawach publicznej komunikacji audiowizualnej i innych usług 
tego typu, z poszanowaniem prawa do autonomii lokalnej. Kompetencje dzielone 
dotyczą regulacji i kontroli usług audiowizualnych, kierowanych do publiczności 
katalońskiej. Władze Katalonii mają także zachęcać do pluralizmu językowego 
i kulturowego w społecznych środkach komunikowania22. W sposób szczególny 
odnosi się to do sfery kultury, w ramach której rząd kataloński reguluje rynek 
produkcji oraz dystrybucji książek i czasopism, a także przemysłu filmowego (na 
przykład przyznając koncesje na dubbing lub oceniając filmy i  inne materiały 
audiowizualne pod kątem wieku odbiorców i wartości kulturalnych). Rząd kata-
loński także wspiera dzięki podatkom działalność kulturalną różnych instytucji 
(art. 127). 

Specjalny status wśród instytucji regionalnych ma Rada Audiowizualna 
Katalonii, która posiada kompetencje z zakresu regulacji rynku mediów publicz-
nych i prywatnych. Jest organem niezależnym od rządu katalońskiego w wyko-
nywaniu swoich zadań, a  jedynie ustawy parlamentu regionalnego regulują jej 
skład oraz sfery oddziaływania (art. 82).

Kataloński statut autonomiczny gwarantuje również obywatelom dostęp do 
nowych technologii komunikacyjnych i zobowiązuje rząd regionalny do tworze-
nia warunków ułatwiających zdobywanie wiedzy, wspieranie badań i innowacji 
technologicznych, których zadaniem jest przede wszystkim dobrobyt społeczeń-
stwa i  jego spójność. Nowe technologie w  dziedzinie komunikowania nie po-
winny również naruszać niczyich praw (art. 53). Do władz katalońskich należy 
także zarządzanie wszelkiego rodzaju infrastrukturą nadawczą w dziedzinie te-

22 Art. 146, en: Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. BOE núm. 172, de 20 de julio de 2006.
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lekomunikacji (art. 137 ust. 2, art. 140 ust. 7). W przypadku rady audiowizualnej 
rząd kataloński uczestniczy w desygnowaniu członków tej rady (art. 182 ust. 3).

Kraj Basków

„Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua23”.

Kraj Basków otrzymał jako pierwszy region statut autonomiczny, tuż przed 
Katalonią, w  1979 roku24. Odmienność kulturowa i  językowa, podobnie jak 
w  Katalonii, warunkuje szereg specjalnych przywilejów, jakimi cieszy się Kraj 
Basków. Również ten region prowadzi od czasów otrzymania autonomii szeroko 
zakrojoną politykę w  dziedzinie mediów, a  podstawą specyficznych rozwiązań 
baskijskich względem środków komunikowania społecznego są przepisy statutu 
odnośnie do języka regionalnego. Nietrudno tutaj wskazać, że język jest narzę-
dziem, za pomocą którego wyrażana jest własna tożsamość kulturowa25.

Język baskijski ma status języka oficjalnego, na równi z językiem kastylijskim, 
a  wszyscy mieszkańcy Kraju Basków mają prawo do używania obu języków 
i  nie mogą być z  tego powodu dyskryminowani. Władze regionalne powinny 
zapewnić odpowiednie warunki, umożliwiające używanie obu języków, oraz 
środki wspierające ich używanie. Ponadto została powołana Akademia Królew-
ska Języka Baskijskiego jako oficjalna instytucja konsultacyjna. Władze Kraju 
Basków mogą także zwracać się do rządu i  parlamentu hiszpańskiego w  celu 
ustanowienia stosunków kulturalnych z  państwami, w  których żyje diaspora 
baskijska, w celu ochrony i promowania języka euskera (art. 6).

Kwestię działalności mediów w  Kraju Basków reguluje art. 19, który jako 
pierwszy podnosił problem tworzenia własnych środków komunikowania i właś-
ciwie stał się pewnym wzorem normatywnym. Kraj Basków reguluje więc pod 
względem prawnym funkcjonowanie prasy, radia i telewizji oraz innych środków 
komunikowania, a  także ma prawo do tworzenia i  utrzymywania mediów do 
realizacji własnych celów. Ważną różnicą w baskijskim statucie autonomicznym 
jest art. 19 ust. 326. Redakcja tego przepisu jest odmienna aniżeli podobnych 

23 „Nikt nie może być dyskryminowany z powodu języka” (tłum. – D.G.-S.). Art. 6 ust. 3, en: 
Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. BOE núm. 
306, de 22 de diciembre de 1979.

24 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. BOE 
núm. 306, de 22 de diciembre de 1979.

25 J. Sheyholislami: Identity, language, and new media: the Kurdish case. “Language Policy” 
2010, no 9(4), s. 289–312.

26 E. Bustamante: Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura pendienta 
de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013, s. 131.
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regulacji w  statutach kolejnych wspólnot autonomicznych, gdzie uprawnienia 
te posiadają władze autonomiczne, a ponadto pojawiają się wyraźne nawiązania 
do przepisów statutu radia i  telewizji z  1980 roku oraz ustawy o  trzecim ka-
nale. Wynika to zarówno z  prekursorskiej formy nadawczości baskijskiej, jak 
i opozycyjnych tendencji w Kraju Basków względem rządu centralnego, pomimo 
transformacji demokratycznej w Hiszpanii.

Z  uwagi na fakt, że Kraj Basków był pierwszą wspólnotą tworzącą własne 
środki komunikowania masowego, w statucie autonomicznym znalazły się prze-
pisy przejściowe, odnoszące się do nowego państwowego kanału telewizji, który 
miał zostać w  przyszłości utworzony i  służyć do nadawania na terenie Kraju 
Basków27.

La Rioja

„Las comunidades riojanas asentadas fuera de La Rioja podrán solicitar 
como tales, el reconocimiento de su entidad riojana”28.

Statut autonomiczny regionowi La Rioja przyznano w czerwcu 1982 roku. Od 
tamtego czasu był również kilkukrotnie nowelizowany. La Rioja pod względem 
terytorium nie należy do dużych regionów, niemniej jednak posiada wyrazistą kul-
turę regionalną, do której odwołuje się statut autonomiczny i która została objęta 
szczególną ochroną prawną. W części I na temat kompetencji Wspólnoty Autono-
micznej regionu La Rioja znalazły się przepisy, w których kultura regionu powinna 
zostać objęta wsparciem i ochroną ze strony wspólnoty (art. 8 ust. 23). Wspólnota 
ma również w tej materii prawo zawierania umów o współpracy z  innymi regio-
nami, zamieszkanymi przez ludność pochodzącą z terytorium wspólnoty La Rioja, 
aby dostarczać jej różnorodnych ofert związanych z kulturą regionu. 

Regulacji Wspólnoty podlega także reklama (art. 8 ust. 13), z  wyjątkiem 
tych kwestii, które regulowane są przez art. 149 ust. 1 pkt 1, 6 i  8 Konstytucji 
Hiszpanii. Radio i telewizja również podlegają Wspólnocie, zgodnie z zasadami 
statutu o radiu i telewizji. W takim samym zakresie przepisy te dotyczą również 
prasy i  innych społecznych środków komunikowania, z  zastrzeżeniem, że re-
spektowane są wszystkie podstawowe normy prawne wydawane przez państwo. 

27 Disposición Transitoria Sexta, Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Au-
tonomía para el País Vasco. BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1979.

28 „Społeczności mieszkańców regionu La Rioja, zamieszkałe poza La Rioja, mogą prosić 
o uznanie ich przynależności do regionu” (tłum. – D.G.-S.). Art. 6 ust. 3, en: Título Preliminar, 
Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. BOE núm. 146, de 19 
de junio de 1982.
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W  identyczny sposób, jak w  statutach Aragonii, Asturii, Estremadury czy Ka-
stylii i  Leónu, podkreślono, że władze Wspólnoty mają prawo do utworzenia 
odrębnych mediów audiowizualnych oraz prasy w  celu realizacji własnych 
celów29.

Madryt

„Madrid por su tradicional vinculación, mantendrá relaciones de especial 
colaboración con las Comunidades castellanas”30.

Wspólnota Madrytu została utworzona na mocy statutu, przyjętego w 1983 
roku, modyfikowanego wielokrotnie31. Autonomia dla Madrytu jest konse-
kwencją decyzji przyjętej przez władze Kastylii-La Manchy, które nie włączyły 
Madrytu do terytorium Wspólnoty Autonomicznej Kastylii-La Manchy. Wobec 
tego okręg stołeczny został uznany za samodzielną jednostkę administracyjną, 
podobnie jak w krajach federalnych, na przykład dystrykt Meksyku czy dystrykt 
Waszyngtonu. Zaznaczyć jednak trzeba, że tożsamość mieszkańców Madrytu, 
określanych jako madrileños, jest mocno związana z regionami kastylijskimi, co 
znalazło swoje odbicie w przepisach dotyczących zawierania umów o szczególnej 
współpracy ze wspólnotami obu Kastylii (art. 31)32. 

Statut Madrytu odnosi się do mediów w dwóch aspektach, tj. reklamy, która 
pozostaje w gestii Wspólnoty (art. 26 ust. 1 pkt 12) w takich zakresach, na jakie 
wskazywał statut regionu La Rioja oraz społecznych środków komunikowania, 
które Wspólnota może tworzyć, utrzymywać i  regulować w  odniesieniu do 
wszystkich sektorów rynku medialnego, w celu realizacji swoich własnych celów 
(art. 27 ust. 11). Społeczne środki komunikowania podlegają kontroli wspólnoty 
(art. 16). W  piątym przepisie przejściowym do statutu autonomicznego zazna-
czono, że Wspólnocie Autonomicznej Madrytu zostanie przyznana koncesja 
na transmisje w ramach kanału trzeciego, którego utworzenie przewidywał już 
statut radia i telewizji.

29 Art. 9 ust. 6, en: Título I: De las competencias de la Comunidad Autónoma, Ley orgánica 
3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. BOE núm. 146, de 19 de junio de 1982.

30 „Madryt, ze względu na swoje tradycyjne więzy, utrzyma szczególne stosunki współpracy 
ze Wspólnotami Kastylijskimi” (tłum. D.G.-S.). Art. 31, en: Título II: De las competencias de la 
Comunidad, Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid. BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983.

31 Ostatnio 17 lipca 2010 roku.
32 Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Ma-

drid. BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983.
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Murcja

„La Comunidad Autónoma prestará especial atención al derecho consuetu-
dinario de la Región”33.

Kroki w  celu uzyskania przez Murcję autonomii podjęto właściwie natych-
miast w  momencie rozpoczęcia procesu decentralizacji państwa. Podobnie jak 
Katalonia i większość regionów hiszpańskich, Murcja otrzymała najpierw w 1978 
roku status przedautonomiczny, który był efektem tzw. Pacto Floridablanca 
(umowa między reprezentantami PSOE i  UCD). 9 czerwca 1982 roku Murcja 
ostatecznie otrzymała autonomię.

Wszelkie regulacje dotyczące działalności prasy, radia i telewizji oraz innych 
środków komunikowania masowego w  regionie Murcji należą do kompetencji 
wspólnoty (art. 11 ust. 5) w zakresie wyznaczonym przez art. 149 ust. 27 Kon-
stytucji Hiszpanii. W  kwestii mediów audiowizualnych wspólnota realizuje 
wszystkie prawa i obowiązki, jakie wynikają ze statutu radia i telewizji (art. 14). 

Nawarra

„Navarra se incorporó al proceso histórico de formación de la unidad nacio-
nal española manteniendo su condición de Reino”34.

Przypadek Nawarry od samego początku procesu demokratyzacji Hiszpanii 
był skomplikowany ze względu na zaszłości historyczne, głównie dotyczące po-
wiązań politycznych z  baskijskimi prowincjami, które stanowiły w  przeszłości 
część Królestwa Pampeluny. Do dziś w północnej części regionu odnaleźć można 
wpływy kultury i języka baskijskiego. Nawet w okresie frankistowskim Nawarra 
cieszyła się znacznymi przywilejami polityczno-ekonomicznymi35.

Wszystkie przepisy dotyczące działalności mediów na terenie Nawarry zo-
stały wyrażone w art. 55 statutu. Dotyczą one ogólnych zasad funkcjonowania 

33 „Wspólnota Autonomiczna zwróci szczególną uwagę na zwyczajowe prawo regionu” (tłum. 
– D.G.-S.). Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcía. 
BOE núm. 146, de 19 de junio de 1982.

34 „Navarra przyłączyła się do historycznego procesu formowania hiszpańskiej jednostki 
narodowej, zachowując swój status Królestwa” (tłum. – D.G.-S.). Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. BOE núm. 106, de 3 de 
septiembre de 1982.

35 M. Myśliwiec: Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 372.
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środków komunikowania masowego w regionie, regulowanych przez statut radia 
i telewizji oraz podstawowe akty normatywne państwa hiszpańskiego w dziedzi-
nie wszystkich typów mediów. Ponadto Nawarra ma prawo regulować, tworzyć 
i  utrzymywać własną prasę, radio i  telewizję oraz inne media, które będą jej 
służyć do własnych celów36.

Do działalności radia i  telewizji odnosił się również przepis siódmy przej-
ściowy, w  którym zaznaczono, że Wspólnota Foralna może uzyskać koncesję 
na nadawanie na kanale trzecim, co jest przedmiotem regulacji statutu o radiu 
i telewizji. Do czasu uruchomienia kanału trzeciego dla Nawarry, RTVE będzie 
udostępniała dla regionu kanał drugi37.

Wspólnota Walencji

„Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano”38.

Walencja stała się regionem autonomicznym na podstawie statutu z  1982 
roku. Został on zreformowany w 2010 roku. Walencja znajduje się w tej grupie 
regionów, które podkreślają swoją odrębność kulturową poprzez ochronę i pro-
mocję własnego języka regionalnego. Stąd w  statucie autonomicznym Walencji 
pojawiają się regulacje dotyczące walenckiego (art. 6). Język walencki dzięki 
przyznanej autonomii zyskał również status języka oficjalnego w regionie (art. 6 
ust. 2), a władze Walencji są zobowiązane do przedsięwzięcia wszelkich środków, 
aby popularyzować znajomość zarówno języka hiszpańskiego, jak i walenckiego. 

W ramach kompetencji przyznanych Wspólnocie można odnaleźć regulacje 
dotyczące rynku reklamy, ale tylko w  tym zakresie, który nie jest szczegółowo 
unormowany przez prawo państwowe (art. 49 ust. 29). Kwestie działalności 
prasy, radia i  telewizji oraz innych mediów określa art. 56. Walencja, jak inne 
regiony, ma prawo to tworzenia własnych środków komunikowania, które będą 
służyły jej celom (art. 56 ust. 2). Działalność nadawczą prowadzi w  ramach 
obowiązującego prawa państwowego. Natomiast wyjątkiem, który się tutaj po-
jawia, jest Rada ds. Mediów Audiowizualnych Wspólnoty Walencji (Consell del 
Audiovisual de la Comunitat Valenciana), organ, który może zostać utworzony 

36 Art. 55, en: Título II: Facultades y competencias de Navarra, Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. BOE núm. 106, de 3 de 
septiembre de 1982.

37 Disposición Transitoria Séptima. Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, BOE núm. 106, de 3 de septiembre de 1982. 

38 „Zapewniona zostanie specjalna ochrona i  poszanowanie dla odzyskania języka walenc- 
kiego” (tłum. – D.G.-S.). Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Valenciana. BOE núm. 164, de 10 de julio de 1982.
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na mocy ustaw przyjętych przez regionalny parlament (Les Corts). Rada ds. 
Mediów Audiowizualnych będzie miała za zadanie dbać o poszanowanie prawa, 
wolności i wartości konstytucyjnych i statutowych w zakresie komunikacji i me-
diów audiowizualnych, działających we Wspólnocie Walencji. Jej skład, wybór 
członków i ich funkcje określi osobna ustawa39.

Wyspy Baleary

„La lengua catalana, propia de las Illes Balears, y nuestra cultura y tradicio-
nes son elementos identificadores de nuestra sociedad”40.

Baleary uzyskały autonomię 25 lutego 1983 roku, ale statut został całko-
wicie zreformowany w  2007. W  pierwszej fazie Wyspy dysponowały statutem 
przedautonomicznym, o  który zabiegano już w  1977 roku. W  1980 roku tzw. 
Komisja Jedenastu (Comissió del Onze), składająca się z  przedstawicieli partii 
działających w  regionie, zredagowała treść przyszłego statutu autonomicznego 
dla regionu wyspiarskiego na Morzu Śródziemnym. 

Ponieważ Baleary należą do grupy regionów katalońskojęzycznych, a tożsamość 
mieszkańców kształtowała się w  ścisłych relacjach z  kulturą i  językiem kataloń-
skim, poczucie odrębności od pozostałych części Hiszpanii (nie tylko geograficzne, 
ale również mentalne) jest tutaj dość wysokie. Nowy statut Balearów reguluje więc 
także kwestie mediów stosunkowo szczegółowo, z  uwagi na fakt, że media mają 
pełnić dla mieszkańców określoną rolę, nie tylko informacyjno-rozrywkową, ale 
również kulturotwórczą. Wagę języka katalońskiego podkreśla się w art. 4 statutu, 
zaznaczając, że jest to również język oficjalny na Balearach, każdy obywatel ma 
prawo do używania go i  nie może być z  tego powodu dyskryminowany, nato-
miast władze regionu powinny zapewnić wszelkie środki, które będą wspierały 
znajomość języka regionalnego, ponieważ używanie obu języków (kastylijskiego 
i katalońskiego) jest zaliczane do praw mieszkańców Balearów41. Rząd regionalny 
zobowiązany jest do promocji języka i  wymiany kulturalnej poprzez zawieranie 
umów o  współpracy z  terytoriami o  wspólnych korzeniach kulturowych jak Ba-
leary, bez względu na to, czy terytoria te należą do Hiszpanii, czy też nie (art. 5).

W  art. 31 ust. 7 zapisano, że prawodawstwo i  wykonywanie ustaw doty-
czących społecznych środków komunikowania spoczywają w  gestii Wspólnoty 

39 Art. 56, en: Título IV: Las Competencias, Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana. BOE núm. 164, de 10 de julio de 1982.

40 „Język kataloński, typowy dla Balearów, oraz nasza kultura i tradycje identyfikują elemen-
ty naszego społeczeństwa” (tłum. – D.G.-S.). Preámbulo, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007.

41 Art. 4, en: Preámbulo, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero… 
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Autonomicznej. W  części czwartej, która odnosi się do instytucji i  organów 
autonomicznych, pojawia się art. 77, regulujący działalność Rady Audiowizu-
alnej Balearów. W  statucie zaznaczono, że Rada będzie niezależną instytucją 
publiczną, która stanie na straży wypełniania przez regionalne media publiczne 
misji społecznej. Misja jej koncentruje się na prawie do informacji prawdziwej, 
obiektywnej i neutralnej, promocji społeczeństwa informacyjnego, zapewnieniu 
dostępu różnych grup politycznych i  społecznych do mediów publicznych, 
wsparciu pluralizmu językowego w mediach, wypełnianiu zasad leżących u pod-
staw modelu językowego panującego na Balearach oraz gwarancji dostępu osób 
z niepełnosprawnością słuchową lub wzrokową do mediów i nowych technolo-
gii42. Członków Rady Audiowizualnej będzie wybierał parlament Balearów. Jej 
strukturę oraz funkcje członków określi odpowiednia ustawa parlamentu.

Statut Balearów poświęca wiele miejsca działalności mediów. Część piąta 
w  całości odnosi się do regulacji i  roli społecznych środków komunikowania. 
Art. 88 ust. 1 mówi o respektowaniu przez publiczne media Balearów prawa do 
informacji, które jest gwarantowane przez art. 20 Konstytucji Hiszpanii. Tutaj 
powtarza się prawo do wolności wypowiedzi oraz prawo do informacji praw-
dziwej, niezależnej i  różnorodnej. W  ust. 2 tego samego artykułu zaznacza się, 
że zarówno media publiczne, jak i  prywatne są zobowiązane do respektowania 
zasad konstytucyjnych i statutowych. Regulacji ustawowej podlega także reklama 
i  wszelkie ogłoszenia instytucjonalne (art. 89). W  statucie sformułowano także 
podstawowe zadania mediów publicznych, jak bezstronność, pluralizm, rzetelność 
w  informowaniu, wsparcie dla modelu językowego przewidzianego w  statucie 
autonomicznym, promocja kultury czterech wysp, wchodzących w skład archipe-
lagu: Majorki, Minorki, Ibizy i Formentery oraz zapewnienie dostępu do mediów 
stowarzyszeń, organizacji i  instytucji reprezentujących różne grupy polityczne, 
społeczne, kulturalne, będących odzwierciedleniem pluralizmu społecznego43.

Media publiczne Balearów podlegają kontroli komisji parlamentarnej, a dzia-
łalność Radia i Telewizji Wysp Balearów regulowana jest ustawami regionalnego 
parlamentu. Dyrektor publicznych mediów jest wybierany przez członków 
instytucji przedstawicielskich44. Rada Audiowizualna ma także stać na straży 
poszanowania przez media publiczne regionu praw, wolności i wartości konsty-
tucyjnych i statutowych, wyrażonych w art. 77 (art. 92).

Z perspektywy działalności mediów na Balearach ważna jest również regu-
lacja przejściowa, dotycząca wspólnego dziedzictwa językowego. Podkreśla się 
w  niej rolę języka katalońskiego w  życiu społeczeństwa mieszkającego na Ba-
learach, możliwości współpracy, wymiany i  komunikację kulturalną pomiędzy 
regionami katalońskojęzycznymi45.

42 Art. 77, en: Preámbulo, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero… 
43 Art. 90, en: Preámbulo, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero… 
44 Art. 91, en: Preámbulo, Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero…
45 Disposición adicional segunda. Patrimonio lingüístico común. En: Preámbulo, Ley Orgánica 

1/2007, de 28 de febrero… 



Rozdział 5: Autonomiczne media publiczne a rozwiązania prawno-instytucjonalne… 165

Wyspy Kanaryjskie

„Los poderes públicos canarios […] asumen como principios rectores de su 
política: […] La defensa de la identidad y de los valores e intereses del pueblo 
canario”46.

Autonomia Wysp Kanaryjskich ma swoje podłoże w uwarunkowaniach geo-
graficznych (położenie determinuje tutaj pewną niezależność od kontynentu), 
ale także historycznych. Od XIX wieku Wyspy cieszyły się szeregiem specjalnych 
przywilejów podatkowych i  handlowych (el Real Decreto de Puertos Francos 
1852; la Ley de Puertos Francos de Canarias 1900; la Ley del Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias 1972, 1991). Także w okresie II republiki Wyspy Kanaryjskie 
przedłożyły propozycję statutu autonomicznego (1936), ale – w przeciwieństwie 
do Kraju Basków47 – nie udało się go wprowadzić ze względu na trwającą już 
wojnę domową. Ostatecznie status autonomii został potwierdzony w  okresie 
przemian demokratycznych w Hiszpanii w 1982 roku.

Pierwsze przepisy dotyczące działalności mediów znalazły się w statucie au-
tonomicznym w części II, poświęconej kompetencjom Wspólnoty Autonomicznej 
Wysp Kanaryjskich. Regulacji wspólnoty podlega reklama (art. 30 ust. 25) oraz 
prasa, radio, telewizja i inne media, których działalność może być przedmiotem 
oddziaływania władz (art. 32 ust. 2) wspólnoty w sferze prawodawstwa i egzeku-
tywy, wyznaczonej art. 149 Konstytucji Hiszpanii. Przepisy dotyczące tworzenia 
własnych środków komunikowania przez wspólnotę znalazły swoje miejsce 
w art. 32 ust. 3. Podobnie jak inne wspólnoty autonomiczne władze Wysp Kana-
ryjskich zastrzegły sobie prawo kreowania własnych mediów, w różnych segmen-
tach rynku, wraz z możliwością współpracy z ogólnokrajowym nadawcą publicz-
nym, którego infrastruktura mogłaby posłużyć do celów nadawczych wspólnoty.

Ceuta i Melilla

„[…] consciente de su significado histórico, […] posibilite que sus ciu-
dadanos compartan y promocionen los objetivos básicos y valores, […] 

46 „Władze kanaryjskie […] przyjmują za główne zasady swojej polityki: […] Obrona 
tożsamości, wartości i  interesów ludu kanaryjskiego” (tłum. – D.G.-S.). Art. 5 ust. 2b, en: Ley 
Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. BOE núm. 195, de 16 de 
agosto de 1982.

47 J.L. de la Granja, J. Beramendi, P. Anguera: La España de los Nacionalismos y las Au-
tonomías. Madrid: Editorial Sintesis, 2001, s. 152–154.
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estimulando el respeto, comprensión y aprecio de la pluralidad cultural de 
su población”48.

Te dwa miasta hiszpańskie na terenie Maroka uzyskały statuty autonomiczne 
w  połowie lat 90. XX wieku. W  przypadku Ceuty proces przyznania autono-
mii rozpoczął się już w  latach 80., kiedy to partia PSOE, startując w wyborach 
regionalnych, zamieściła w swoim programie postulat przyznania temu miastu 
autonomii. Projekt statutu pojawił się w 1986 roku, a ostatecznie Ceuta uzyskała 
autonomię w 1995 roku.

Decentralizacja zarządzania mediami w regionach autonomicznych dotyczy 
również Ceuty. W  jej statucie zapisano, że władze Ceuty odpowiadają za egze-
kwowanie prawa państwowego w  zakresie prasy, radia, telewizji oraz innych 
środków komunikowania, a także reklamy (art. 22). W ramach zadań instytucji 
publicznych miasta Ceuty wyznaczono między innymi realizację efektywnego 
systemu komunikacji, który zwiększy wymianę kulturalną, a także promowanie 
różnorodności kulturowej ludności Ceuty49.

Statut autonomiczny Melilli ujmuje kwestię zarządzania mediami oraz re-
gulacje dotyczące rynku reklamy w identyczny sposób (art. 22). Jedyną różnicą 
w  obu statutach, która może rzutować na działalność rynku medialnego, jest 
zaznaczenie, że instytucje miasta Melilli mają dbać nie tylko o wymianę kultu-
ralną miasta, ale także wspierać różnorodność językową ludności Melilli (art. 5 
ust. 2).

***

Analizując podstawy prawne funkcjonowania mediów w  regionach, można 
zauważyć, że nie wszystkie wspólnoty autonomiczne z jednakową siłą zaznaczały 
wagę i  rolę środków komunikowania audiowizualnego we własnym systemie 
prawnym, będącym pośrednio emanacją wartości wyznawanych przez dane 
społeczeństwo. Tylko część z  nich podkreśla ważność języka, kultury regionu 
i roli, jaką w tej dziedzinie wyznacza się wobec tego mediom publicznym, które 
każda ze wspólnot planowała w przyszłości tworzyć. Jak się okaże w toku dalszej 
analizy, kwestie te są istotne ze względu na prowadzoną (lub nie) politykę me-
dialną władz regionu.

48 „[Miasto – D.G.-S.] świadome swojego historycznego znaczenia […] umożliwia swoim 
obywatelom dzielenie się i promowanie podstawowych celów i wartości, […] stymulowanie sza-
cunku, zrozumienia i  uznania dla różnorodności kulturowej jego populacji” (tłum. – D.G.-S.). 
Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Ceuta. BOE núm. 62, de 14 de 
marzo de 1995 oraz Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla. 
BOE núm. 62, de 14 de marzo de 1995.

49 Art. 5 ust. 2, en: Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo…
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Tabela 6
Obecność regionalnej kultury, języka i mediów publicznych w przepisach statutów autonomicznych 
regionów Hiszpanii

Wspólnota
Odniesienie do kultury 
regionalnej w statucie 

autonomicznym

Odniesienie do języka 
regionalnego w statucie 

autonomicznym

Odniesienie 
do roli mediów w szerze-
niu języka i/lub kultury

Andaluzja + + +
Aragonia + + –
Asturia + + +
Estremadura + + –
Galicja + + +
Kantabria - - –
Katalonia + + +
Kastylia i León + + +
Kastylia-La Mancha – – –
Kraj Basków + + +
La Rioja + – –
Wspólnota Madrytu + – –
Murcja – – –
Nawarra – – –
Wspólnota Walencji + + –
Wyspy Baleary + + +
Wyspy Kanaryjskie – – –
Ceuta + – –
Melilla + + –

Źródło: Opracowanie własne.



Rozdział 6

Typ podstawowy – media regionów

Omówiony tutaj przypadek publicznych mediów charakteryzuje się raczej 
umiarkowanym przywiązaniem do regionalnych różnic, konstytuujących region. 
O ile jeszcze w Estremadurze i Aragonii można zauważyć pewne odrębności kul-
turowe, o tyle wspólnoty Kastylii-La Manchy i Madrytu są esencją hiszpańskości. 
Media skupiają się na informacji z  otoczenia, ale też są wysoce upolitycznione 
poprzez sposób zarządzania. Zarówno władze regionalne mają zagwarantowany 
udział w  procesie zarządzania, jak i  partie polityczne, których deputowani 
zasiadają w  regionalnych parlamentach. Te relacje są o  tyle wyraźne, że często 
kadencja głównych ciał zarządzających działalnością nadawców publicznych jest 
związana z  kadencją regionalnego zgromadzenia ustawodawczego. Pozwala to 
więc na kształtowanie się praktyk uzależniających pomiędzy mediami publicz-
nymi i politykami, ponieważ nominacje do rad przedstawicielskich odbywają się 
z zachowaniem klucza partyjnego. Trzeba zaznaczyć, że model ten dominował na 
poziomie centralnym przez wiele lat funkcjonowania publicznych mediów ogól-
nokrajowych, co umożliwiało instrumentalizację mediów przez władzę publiczną. 

Estremadura

Media publiczne w Estremadurze zostały utworzone na mocy ustawy z 2000 
roku1, a  rozpoczęły swoją działalność rok później. Podstawą funkcjonowania 
współczesnych nadawców publicznych w  Estremadurze są dwa akty prawne: 
dekret zatwierdzający regulamin organizacji i funkcjonowanie spółki publicznej 
Estremadurskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych (Corporación Extremeña 

1 Ley 4/2000, de 16 de noviembre, por la que se crea la empresa pública Corporación Extrem-
eña de Medios Audiovisuales. BOE núm. 17, de 19 de enero de 2001. 
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de Medios Audiovisuales) z  2004 roku oraz ustawa o  regulacji spółki publicz-
nej Estremadurskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych z  2008 roku. Druga 
ustawa została wprowadzona ze względu na zmiany technologiczne, jakie zaczęły 
dokonywać się w sektorze mediów audiowizualnych pod wpływem digitalizacji. 
Motywem uchwalenia nowej ustawy była chęć dostosowania mediów publicznych 
do nowych zadań społeczeństwa informacyjnego. W nowej ustawie także kładzie 
się nacisk na związki społeczno-kulturowe z Portugalią oraz hiszpańskojęzyczną 
częścią Ameryki Południowej. Początkowo w  Estremadurze wykorzystywano 
infrastrukturę nadawczą Canal Sur, andaluzyjskiego nadawcy publicznego. 
Władze autonomiczne Estremadury podpisały 9 lipca 2001 roku w  tym celu 
specjalne porozumienie z  rządem andaluzyjskim. Było to oczywiście rozwią-
zanie prowizoryczne, zanim została na stałe uruchomiona publiczna telewizja 
w regionie. W tym czasie rozpisano konkursy na produkcję i emisję programów, 
w których miały wziąć udział prywatne przedsiębiorstwa. Ostatecznie w wyniku 
politycznych sporów zablokowano projekt, domagając się zgody parlamentu na 
tego rodzaju działania ze strony rządu regionalnego2. Od tamtej pory media 
w Estremadurze regulowane są według bardziej transparentnych przepisów.

Misja mediów publicznych w Estremadurze

Misja mediów publicznych w Estremadurze została określona podobnie jak 
w przypadku pozostałych wspólnot autonomicznych. Wyróżniono zatem katalog 
podstawowych wartości demokratycznych, które są zapewnione w  Konstytucji 
Hiszpanii i  statucie autonomicznym Estremadury: pluralizm polityczny, plura-
lizm społeczny, pluralizm religijny, pluralizm kulturalny, brak dyskryminacji, 
ochrona dzieci i młodzieży, godności ludzkiej, prawo do prywatności, równość 
płci. Jako podstawę działalności mediów wskazano zasadę obiektywizmu, rzetel-
ności, wiarygodności i niezależności, wolność opinii oraz oddzielenie komenta-
rza od informacji. Media publiczne – jak wskazano – mają także w obowiązku 
rozpowszechniać wiedzę wśród mieszkańców wspólnoty autonomicznej i  poza 
nią, na temat rzeczywistości regionu, wartości historycznych, kulturalnych 
i edukacyjnych związanych z Estremadurą. Ich funkcję publiczną określa się jako 
zasadniczą dla społeczeństwa (art. 3 ust. 1), „polegającą na produkcji, edycji 
i  rozpowszechnianiu zrównoważonego zestawu audiowizualnych programów 
i  kanałów, ogólnych i  tematycznych, otwartych lub kodowanych, radiowych, 
telewizyjnych i  nowych mediów”3. Podkreśla się także różnorodność oferty te-

2 I. Fernández Alonso: La externalización de la producción de los operadores públicos de tele-
visión de ámbito autonómico en España. Los casos canario y extremeño. „Revista Latina de Comu-
nicación Social” 2002, núm. 46, http://www.revistalatinacs.org/2002/latina46enero/4604isabel.
htm [dostęp: 29.11.2019].

3 Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación Extremeña de 
Medios Audiovisuales”. „Diario Oficial de Extremadura” [dalej: DOE] núm. 116, 17 de junio 2008.
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matycznej i gatunkowej oraz dostęp do informacji, edukacji, kultury i rozrywki 
na wysokim poziomie (zob. tabela 7).

Tabela 7
Zadania nadawcy publicznego CEMA (Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales) w Estre-
madurze

Rodzaj zadania

Promowanie świadomości zasad konstytucyjnych i  tych zawartych w  statucie autonomicznym 
(jako wyrazu tożsamości ludności Estremadury).

Poszanowanie godności ludzkiej w szerokim rozumieniu.

Zapewnienie dostępu do mediów różnym grupom społecznym i  politycznym (zwłaszcza tym 
obecnym w Zgromadzeniu Estremadury), jako wyrazu postanowień art. 20 Konstytucji Hiszpa-
nii; w czasie kampanii wyborczych obowiązuje specjalny regulamin, a CEMA podlega także kon-
troli komisji wyborczej (art. 20 ustawy).

Upowszechnianie znajomości kultury, sztuki, nauki i historii Estremadury.

Zachowanie różnorodności kulturowej, tradycji i obyczajów regionu i jednocześnie konsolidacja 
społeczności Estremadury, upowszechnianie poczucia tożsamości wśród mieszkańców regionu 
i utrzymywanie więzów z ludnością estremadurską poza granicami Wspólnoty Autonomicznej.

Ułatwianie dostępu do oferty medialnej różnym grupom społecznym, demograficznym i  tery-
torialnym, oraz osobom niepełnosprawnym; zarówno radio, jak i telewizja mają wykorzystywać 
wszelkie środki techniczne, by ułatwiać dostęp do oferty medialnej osobom z  wadami wzroku 
i słuchu (art. 31).

Upowszechnianie wiedzy i działalności artystycznej społeczeństwa Estremadury w celu stworze-
nia wspólnoty rozwiniętej, sprawiedliwej i społecznie zaawansowanej.

Sprzyjanie zdrowemu stylowi życia, wspieranie praw konsumentów, integracji mniejszości, 
współistnienia różnych kultur, eliminowanie przemocy, promowanie wartości pokoju (art. 3 
ust. 4).

Zachowanie materiałów archiwalnych audiowizualnych, traktowanych jak dziedzictwo historycz-
ne Estremadury.
Promowanie rozwoju przemysłu audiowizualnego regionu.
Upowszechnianie znajomości działań instytucji wspólnoty autonomicznej, w szczególności Zgro-
madzenia Estremadury.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública „Corpo-
ración Extremeña de Medios Audiovisuales”. DOE núm. 116, 17 de junio 2008.

Korporacja Mediów Audiowizualnych posiada pełną niezależność funkcjo-
nalną od administracji publicznej, w  skład której wchodzi. Działa na zasadzie 
spółek prawa prywatnego, a jej działalność podlega przepisom o zamówieniach 
publicznych. Jak zaznaczono jednak w  ustawie, rząd regionalny Estremadury 
„może ustanowić zobowiązania, które wynikają z publicznego charakteru spółki 
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales i je wyegzekwować”4. Zarówno 

4 Art. 18 ust. 1, en: Ley 3/2008, de 16 de junio….
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rząd krajowy, jak i regionalny mogą wymagać od publicznych środków komuni-
kowania audiowizualnego Estremadury zamieszczania ogłoszeń, komunikatów 
i deklaracji ważnych z punktu widzenia interesu społecznego. Oferta programowa 
CEMA ma być w taki sposób skonstruowana, aby możliwie szeroko uwzględniać 
pluralizm polityczny i  społeczny wspólnoty autonomicznej. Czuwają nad tym 
zarówno Dyrektor Generalny, jak i  Rada Zarządzająca, uwzględniając kryteria 
obiektywizmu, ale i reprezentacji parlamentarnej, realizacji zadań politycznych, 
związkowych, kulturalnych czy oddziaływania o  szerokim zakresie terytorial-
nym. W  ustawie estremadurskiej potwierdzono także prawo do sprostowania 
(art. 22), które wynika z  ogólnej ustawy państwowej Hiszpanii. CEMA może 
podejmować współpracę z innymi nadawcami publicznymi i prywatnymi w celu 
wypełniania swoich zadań i  misji społecznej5. Podobnie jak inne przedsiębior-
stwa publiczne Estremadurska Korporacja Mediów Audiowizualnych zawiera 
specjalne umowy programowe na konkretne audycje i  materiały, które mają 
wypełniać misję publiczną. Usługa ta została sprecyzowana w ramach instruk-
cji dla wszystkich spółek wchodzących w  skład CEMA oraz przedsiębiorstw 
afiliowanych i  odnosi się do rozwiązań stricte technicznych, tj. zawiązywania 
umów, wydatków, podmiotów, u których wolno mediom publicznym zamawiać 
produkcje, czy też sposobu rozstrzygania przetargów na zamówienia publiczne6. 
W przypadku mediów publicznych w Estremadurze nie doprecyzowano jednak, 
jaki udział procentowy poszczególnych programów powinien znaleźć się w  ra-
mówce publicznego radia czy telewizji.

Struktura mediów publicznych w Estremadurze

Struktura mediów publicznych, jak i forma zarządzania nimi została uregu-
lowana w  2004 roku dekretem zatwierdzającym regulamin organizacji i  funk-
cjonowania spółki publicznej Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales7. 
Główne zasady powtórzono w późniejszej ustawie z 2008 roku regulującej spółkę 
publiczną Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Model zarządzania 
mediami publicznymi przybiera podobne formy jak w  korporacji aragońskiej, 
tj. z  uwzględnieniem udziału innych podmiotów społecznych, politycznych, 
administracji publicznej, szkolnictwa wyższego i organizacji branżowych. Głów-

5 Ibidem.
6 Instrucciones en materia de contratación del Ente Público Corporación Extremeña de Medios 

Audiovisuales y de Sus Sociedades Filiales, Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña, S.A.U. 
y Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U., http://www.canalextremadura.es/corpora 
cion/perfil-del-contratante [dostęp: 31.01.2018].

7 Decreto 164/2004, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Empresa Pública „Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”. 
DOE núm. 132, 13. de noviembre 2004. 
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nymi organami CEMA są Rada Zarządzająca, Rada Doradcza oraz Dyrektor 
Generalny. 

Rada Zarządzająca składa się z dziewięciu członków, wybieranych większoś-
cią dwóch trzecich głosów w  każdej nowej kadencji parlamentu. Każda grupa 
parlamentarna ma zapewnione miejsce dla co najmniej jednego reprezentanta 
w  radzie. Członkowie rady są wybierani według kryteriów profesjonalizmu 
i doświadczenia zawodowego, ale również z zachowaniem pluralizmu politycz-
nego oraz równowagi płci. Każda siła polityczna, obecna w parlamencie, może 
wysunąć maksymalnie dziewięciu kandydatów na członków. Ponadto każda 
grupa parlamentarna, która wskazała określonego reprezentanta, ma prawo 
jego wymiany w  dowolnym momencie trwania kadencji parlamentu. Rada 
Zarządzająca jest mianowana przez rząd wspólnoty autonomicznej. Dyrektor 
Generalny bierze udział w  spotkaniach rady i  ma zapewniony głos w  trakcie 
zebrań, jak również możliwość podejmowania decyzji wraz z radą. Członkostwo 
w  radzie ustaje w  momencie wyboru nowej Rady Zarządzającej (wraz z  nową 
kadencją regionalnego parlamentu), w  momencie rezygnacji, wystąpienia 
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, orzeczenia sądu, 
śmierci członka rady oraz na wniosek którejkolwiek z  grup parlamentarnych, 
w  odniesieniu do własnego reprezentanta (art. 7 ust. 5). Funkcja członka Rady 
Zarządzającej nie może być łączona bezpośrednio lub pośrednio z  innymi 
rolami w  agencjach reklamowych, wydawnictwach, redakcjach, przedsiębior-
stwach medialnych różnego typu oraz w  mediach publicznych Estremadury 
i Hiszpanii (RTVE) i powiązanych z nimi spółek. Funkcji tej nie wolno łączyć 
także z  funkcją deputowanego w parlamencie regionalnym. Ponadto występuje 
również kolizja dotycząca różnych stopni pokrewieństwa z osobami, mającymi 
interesy w  tego typu przedsiębiorstwach (art. 7 ust. 6)8. Rada Zarządzająca ma 
za zadanie nadzorować wypełnianie przez Estremadurską Korporację Mediów 
Audiowizualnych postanowień ustawy, zatwierdza również osoby na stanowisku 
Dyrektora Generalnego oraz kierownictwa wszystkich spółek powiązanych 
z CEMA, a także personelu stałego mediów publicznych. Rada zatwierdza także 
system wynagrodzeń, plany działania oraz sprawozdania roczne z  funkcjono-
wania CEMA i  przedsiębiorstw podległych. Kontrola rady polega również na 
zatwierdzaniu kryteriów dotyczących emisji reklamy, zatwierdzaniu wstępnego 
projektu budżetu CEMA czy ustalaniu minimalnych odsetków produkcji włas-
nej, która powinna znaleźć się w ofercie nadawcy publicznego. Rada co pół roku 
nadzoruje wykonanie założeń budżetu, ma także prawo delegować niektóre 
swoje kompetencje do Dyrektora Generalnego, wybiera swojego przewodniczą-
cego i jego zastępcę. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba 
że ustawa przewiduje inaczej (na przykład projekt budżetu CEMA zatwierdzany 
jest większością dwóch trzecich głosów).

8 Ley 3/2008, de 16 de junio….
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Kadencja przewodniczącego rady trwa cztery lata, ale pełni on swoją funk-
cję do czasu wyboru nowego kandydata. Wiceprzewodniczącym zostaje osoba 
z kolejną liczbą głosów i jego kadencja trwa również cztery lata. Przewodniczący 
nie tylko reprezentuje radę, ale również administruje jej działaniami, zwołuje 
sesje, ustala porządek obrad itp. Ustawa także szczegółowo reguluje tryb i zasady 
obradowania rady.

Organem, który wpisuje się w  model obywatelski zarządzania mediami 
publicznymi, jest Rada Doradcza, składająca się z  siedemnastu członków, re-
prezentujących różne instytucje społeczne i  branżowe, a  mianowanych przez 
rząd Wspólnoty Autonomicznej Estremadury. Struktura Rady Doradczej (el 
Consejo Asesor) ma odzwierciedlać różnorodność społeczeństwa regionu, więc 
dwóch członków pochodzi z  największych organizacji związkowych, dwóch 
z organizacji biznesowych, trzech reprezentuje firmy lokalne, czterech admini-
strację publiczną (desygnuje ich rząd regionu). Ponadto sześciu członków rady 
mianowanych jest przez rząd, a  reprezentują oni ministerstwo szkolnictwa, 
ministerstwo do spraw młodzieży, Radę Społeczną Uniwersytetu Estremadury, 
organizację konsumentów, Radę Wspólnot Estremadury i Stowarzyszenie Prasy, 
działające w  regionie. Spotkania Rady Doradczej są wyznaczane przez Radę 
Zarządzającą przynajmniej raz na pół roku. Ma ona charakter ciała konsulta-
cyjnego, a kadencja jej członków trwa cztery lata. Rada Zarządzająca zatwierdza 
także regulamin działania Rady Doradczej9. Ostatni organ CEMA to Dyrektor 
Generalny, który jest wybierany większością trzech piątych głosów przez Zgro-
madzenie Estremadury (parlament) na wniosek rządu autonomicznego i  także 
przez niego później mianowany. Dyrektor może zostać odwołany w  wypadku 
niemożności sprawowania swojej funkcji przez sześć miesięcy (na przykład ze 
względu na przewlekłą chorobę), z powodu niekompetencji lub działań sprzecz-
nych z ustawą oraz w wyniku prawomocnego wyroku sądowego za popełnione 
przestępstwo (art. 22 ust. 1). W takich sytuacjach Rada Zarządzająca wyznacza 
dyrektora pełniącego obowiązki do czasu wyboru nowego kandydata. Kadencja 
Dyrektora Generalnego trwa pięć lat. Bierze on udział w spotkaniach Rady Za-
rządzającej z prawem głosu. Dyrektor Generalny, podobnie jak członkowie Rady 
Zarządzającej, nie może łączyć swojej funkcji z innymi.

Dyrektor pełni funkcję organu wykonawczego zarówno w  stosunku do 
ustawy, jak i decyzji zarządu. Przekazuje roczny projekt działania CEMA i spó-
łek zależnych, ich budżetów oraz sprawozdania finansowe Radzie Zarządzającej, 
a także występuje jako strona zamawiająca wszelkie usługi publiczne w imieniu 
CEMA. Powołuje na stanowiska kierownicze personel Estremadurskiej Kor-
poracji Mediów Audiowizualnych i  jej filii, a  także podejmuje decyzje o  jego 
odwołaniu. Kompetencje te odnoszą się także do pozostałego personelu zatrud-
nionego na umowę o pracę (art. 30). Reprezentuje CEMA na zewnątrz, zamawia 

 9 Ibidem.
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odpowiednie usługi, według zaleceń zarządu. Dyrektor może zostać odwołany 
przez parlament na wniosek rządu regionalnego, po uprzedniej uchwale ze 
strony rady. W ciągu miesiąca należy wypełnić wakat, a do tego czasu funkcję tę 
pełni najstarszy wiekiem dyrektor spółek zależnych od CEMA10. Estremadurska 
Korporacja Mediów Audiowizualnych działa jak podmiot prawa publicznego, 
a  w  odniesieniu do jej działalności podlega także prawu prywatnemu. Utwo-
rzono dwie osobne spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością – dla nadawcy 
radiowego i  dla nadawcy telewizyjnego. Kapitał obu spółek należy do rządu 
regionalnego, za pośrednictwem CEMA (art. 16 ust. 2). Obie spółki są zarzą-
dzane przez wyłącznego administratora, którego mianuje i  odwołuje Dyrektor 
Generalny CEMA.

Źródła finansowania radia i  telewizji stanowią budżet wspólnoty auto-
nomicznej oraz dochody z  komercyjnej działalności, na które składają się 
sprzedaż produkcji własnej, ale również udziały CEMA w rynku reklamowym. 
Dodatkowym elementem finansowania mogą być subwencje lub kredyty 
państwowe (nie tylko z  regionu). Model ten jest powielany we wszystkich 
wspólnotach autonomicznych, gdzie działają publiczne środki komunikowa-
nia masowego. Jak już podkreślono wcześniej, w  Hiszpanii nie wprowadzono 
abonamentu, więc również na poziomie regionów nie zdecydowano się na ten 
krok. Majątkiem CEMA i spółek zależnych ze względu na fakt, że są to przed-
siębiorstwa publiczne, dysponuje rząd regionalny Wspólnoty Autonomicznej 
Estremadury.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Estremadurze

Spółka publiczna CEMA i  inne zależne przedsiębiorstwa są kontrolowane 
bezpośrednio przez odpowiednią komisję parlamentarną (Comisión de Control 
de la Empresa Pública „Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”), po-
dobnie jak było to w Asturii. Komisja, składająca się z piętnastu deputowanych 
– przedstawicieli grup parlamentarnych, odbiera raport z  działalności mediów 
audiowizualnych w  ciągu pierwszych trzech miesięcy nowego roku kalenda-
rzowego. Kontrolą finansów zajmuje się regionalny Trybunał Obrachunkowy, 
co ustanawia statut autonomiczny Estremadury. Dodatkowo działanie mediów 
publicznych jako instytucji publicznej reguluje ustawa z 2015 roku o rachunkach 
otwartych dla administracji publicznej Estremadury11.

10 Ibidem.
11 Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Ex-

tremeña. DOE núm. 248, 29. de diciembre 2015.
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Kastylia-La Mancha

W regionie Kastylii-La Manchy powstał nadawca publiczny, zgodnie z art. 32 
ust. 9 statutu autonomicznego. Konsekwencją przyjętych przepisów było więc 
stworzenie kanałów radiowych i  telewizyjnych, które odpowiadałyby także 
realizacji innych celów, wyznaczonych przez statut rządowi regionalnemu, 
posiadającemu kompetencje w  zakresie usług publicznych. Na tle pozostałych 
wspólnot autonomicznych media publiczne w  Kastylii-La Manchy zaczęły 
funkcjonować stosunkowo późno, bo dopiero w 2000 roku. Wówczas uchwalono 
ustawę o utworzeniu Przedsiębiorstwa Publicznego Radia i Telewizji Kastylii-La 
Manchy (El Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha) o  zasięgu 
regionalnym12. Wcześniej potrzeby medialne mieszkańców regionu były w dużej 
mierze zaspokajane przez media lokalne działające na terenie Wspólnoty Auto-
nomicznej Madrytu, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego nadawcy 
publicznego na tamtym terytorium, tj. Tele Madrid. Dopiero w 1998 roku podjęto 
starania o utworzenie własnego nadawcy publicznego. Wcześniej, w 1997 roku, 
doszło do podpisania umowy o współpracy w dziedzinie komunikacji pomiędzy 
trzema sąsiadującymi ze sobą wspólnotami autonomicznymi, tj. Wspólnotą 
Madrytu, Wspólnotą Kastylii i Leónu oraz Wspólnotą Kastylii-La Manchy13.

Misja mediów publicznych w Kastylii-La Manchy

Misja publiczna radia i  telewizji Kastylii-La Manchy została określona 
w rozdziale IV ustawy z 2000 roku. Jest to de facto katalog praw i obowiązków, 
pojawiających się już w  innych regionalnych ustawach medialnych. Nadawca 
kastylijski zobowiązany jest więc do przestrzegania samej Konstytucji Hiszpanii, 
respektowania zasady pluralizmu we wszystkich jego wymiarach. Podkreśla się 
konieczność zachowania obiektywizmu w  mediach, prawdziwości informacji, 
bezstronności, z  naciskiem na oddzielanie komentarza od faktów. Prezento-
wane opinie powinny być różnorodne, ale w  granicach praw przysługujących 
obywatelom Hiszpanii. W szczególności na ochronę zasługują dzieci i młodzież. 
Dodatkowo wprowadza się zasadę niedyskryminacji i równości, a także wsparcie 
dla kultury i tożsamości regionu Kastylii-La Manchy. Sam rząd regionalny może 
wywierać wpływ na działalność RTVCM, poprzez kreowanie obowiązków zwią-
zanych z usługami publicznymi. Zaś nadawca publiczny musi emitować wszelkie 

12 Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La 
Mancha. „Diario Oficial de Castilla-La Mancha” [dalej: DOCM] núm. 53 de 1 de junio de 2000.

13 E. Martínez de la Casa Rodríguez: El Sector Audiovisual en Castilla-La Mancha. Ma-
drid: Musivisual, 2011, s. 94. Na mocy tej umowy w Tele Madrid prezentowano w serwisach in-
formacyjnych również wiadomości dotyczące Kastylii-La Manchy. 
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komunikaty i oświadczenia rządu regionalnego (art. 15). W ustawie znalazły się 
także przepisy dotyczące prawa do sprostowania oraz komunikowania w trakcie 
kampanii wyborczych. Jednak działalność radia i  telewizji w tych przypadkach 
regulują odrębne akty prawne, odnoszące się do wszystkich publicznych pod-
miotów medialnych.

Przywołując zarówno art. 20 ust. 3 Konstytucji Hiszpanii, jak i  statut radia 
i  telewizji z  1980 roku oraz statut autonomiczny Kastylii-La Manchy (art. 30 
ust. 9) i ustawę o ustanowieniu przedsiębiorstwa publicznego RTVCM, Rada Za-
rządzająca opracowała główne zasady przyświecające planowaniu i  tworzeniu 
programów emitowanych przez nadawcę publicznego. W szczególności podkreś- 
la się, że powszechny dostęp do informacji nie jest już tylko prawem, które po-
winno zostać zapewnione obywatelom. Jest to swoiste dobro, którego żądają oby-
watele, i  które podlega ich ocenie zarówno pod względem ilościowym, jak 
i  jakościowym. Dlatego też przywiązuje się szczególną wagę do rozwoju i wyko-
rzystania nowych technologii w  świadczeniu usług publicznych. W dokumencie 
zwraca się więc uwagę na różnicę, jaka wynika z istoty i funkcji mediów publicz-
nych i komercyjnych – zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy rozrywką 
a  kształtowaniem społeczeństwa. Przyświecają temu podstawowe wartości za-
warte zarówno w konstytucji, jak i statucie autonomicznym Kastylii-La Manchy: 
wolność, sprawiedliwość, pluralizm polityczny, równość oraz ochrona dzieci 
i młodzieży przed szkodliwymi treściami. Podkreśla się przede wszystkim misyj-
ność mediów, których celem nie powinien być zysk, lecz raczej realizacja obo-
wiązków wobec społeczeństwa. Dlatego też media powinny uwzględniać szcze-
gólne cechy publiczności, konteksty podawanych informacji, bez względu na 
rodzaj programu oraz „ducha i intencje”14 nadawanej audycji. Choć wiele redakcji 
na rynku hiszpańskim wyróżnia się określoną linią programową, pod- 
kreśla się konieczność obiektywnego relacjonowania rzeczywistości i  unikania 
jakiejkolwiek stronniczości, ponieważ jest to niedopuszczalne w mediach publicz-
nych. Nadawca publiczny musi pokonywać wpływy różnych koncepcji i kierować 
swoją ofertę do całego społeczeństwa. We współczesnym modelu mediów w Hi-
szpanii, na różnych poziomach zasięgu, dostrzec można powtarzające się zalecenia 
w  tym zakresie. Być może wynikają one z  faktu, że przez wiele dziesięcioleci 
ogólnokrajowy nadawca publiczny traktowany był instrumentalnie przez kolejne 
władze, a sami dziennikarze angażowali się w konflikty polityczne. Richard Gun-
ther, José Ramón Montero i José Ignacio Wert podkreślali, że media hiszpańskie 
są nie tylko stronnicze, ale i mieszają opinie z informacjami15. Dlatego też w wielu 

14 Principios Generales de Programación. Aprobados por el Consejo de Administración del Ente 
Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, 17.11.2015, http://www.cmmedia.es/wp-content/
uploads/2015/12/Principios-grales-de-programaci%C3%B3n.pdf [dostęp: 8.06.2019].

15 R. Gunther, J.R. Montero, J.I. Wert: The Media and Politics in Spain: From Dictator-
ship to Democracy. In: Democracy and the Media: A Comparative Perspective. Eds. R. Gunther, 
A. Mughan. Cambridge: Cambridge University Press. DOI 10.1017/CBO9781139175289.002.
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współczesnych dokumentach zarówno prawnych, jak i mających charakter dekla-
racji, a odnoszących się do nadawców publicznych, podkreśla się tę jedną z naj-
ważniejszych zasad profesjonalizmu dziennikarskiego, tj. konieczność oddzielania 
komentarza od faktów. Zadaniem mediów jest oczywiście kształtowanie opinii 
publicznej, ale poprzez możliwie szerokie dostarczanie informacji, by odbiorcy 
byli w  stanie wysnuć własne wnioski na temat relacjonowanych zdarzeń, jak 
i  możliwie wielu przydatnych opinii, pod warunkiem że można zidentyfikować 
ich autorów. Zalecenia programowe Rady Zarządzającej mediów publicznych 
w  Kastylii-La Manchy zawierają dość szczegółowe egzemplifikacje, na przykład 
manipulacją jest także tworzenie ciągów wyrazów, podkreśleń lub pomijania 
niektórych aspektów wydarzeń16. Dziennikarze powinni także dbać o wiarygod-
ność źródeł informacji i  konfrontować te, które są jedynie pogłoskami, z  tymi, 
które są prawdziwe, ponieważ nie zawsze intencje osób dostarczających informacji 
są zgodne z interesem publicznym. Rada Zarządzająca odnosi się także do kwestii 
oddzielania treści informacyjnych od reklamowych, które również mogą wprowa-
dzać odbiorców w  błąd, jeśli nie są wyraźnie odseparowane. Zarówno w  przy-
padku rzetelności źródeł, jak i  realizacji prawa do wolności wypowiedzi należy 
pamiętać o poszanowaniu praw poszczególnych osób, tj. ochrony dobrego imie-
nia, prywatności czy wizerunku17. Zadania związane z realizowaniem misji pub-
licznej przez spółkę radiowo-telewizyjną w  Kastylii-La Manchy mają charakter 
ogólnych linii programowych, pewnych granic, w  których mogą poruszać się 
dziennikarze i publicyści. Dokument, w którym zostały zebrane, jest raczej luź-
nym zbiorem wytycznych niż ustawowym zobowiązaniem. Niemniej jednak 
warto zwrócić uwagę na kolejny typ zadań, które zostały nałożone na nadawcę 
publicznego, a  są pochodną innych regulacji, tj. statutu radia i  telewizji z  1980 
roku, w  którym podkreślano misję upowszechniania kultury hiszpańskiej oraz 
narodowości i regionów Hiszpanii. Wobec tego zaznacza się, że Radiotelevisión de 
Castilla-La Mancha ma w  pełni reprezentować specyfikę kulturową Wspólnoty 
Autonomicznej. W przeciwnym razie nie będzie podstawy, aby nadawca publiczny 
w ogóle istniał w regionie. Konieczne jest zatem przybliżanie kultury i spraw lo-
kalnych społeczności zamieszkującej region Kastylii-La Manchy i  integrowanie 
jej18. Zadania mediów formułuje się także wprost, a są nimi: promowanie partycy-
pacji politycznej i debaty publicznej, poszanowanie i ochrona pluralizmu, wolności 
i równości, a także wsparcie demokratycznych instytucji. Dodatkową kwestią jest 
umacnianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
„wpajanie szacunku dla przyrody i  ochrona środowiska jako dziedzictwa, które 

16 Tego rodzaju działania można określić jako stronnicze milczenie. Szerzej: K. Brzoza- 
-Kolorz, D. Głuszek-Szafraniec, P. Szostok-Nowacka: “Cóż tam panie w  polityce?”. Czyli 
o  wzajemnym postrzeganiu dziennikarzy i  polityków w  mediach. Katowice: Wydawnictwo Uni- 
wersytetu Śląskiego, 2019, s. 156–157.

17 Principios Generales de Programación….
18 Ibidem.



Część druga: Uwarunkowania prawno-instytucjonalne…178

nie kończy się na krajobrazie, ale wraz z przyrodą […] składa się na dziedzictwo 
wspólnoty”19. W podobny sposób należy przedstawiać tematykę zdrowia i przede 
wszystkim sportu, który nie powinien sprowadzać się jedynie do widowisk trans-
mitowanych na antenie radia czy telewizji. Szczególny nacisk kładzie się na pro-
mocję kultury jako wspólnej własności, ale i formy pamięci o przeszłości. Media 
publiczne powinny więc pobudzać publiczność, także pod względem intelektual-
nym. W  zaleceniach Rady Zarządzającej wyraźnie nawiązuje się do wysokiej 
kultury, także w odniesieniu do rozrywki. Oferta programowa tego typu powinna 
nie tylko bawić, ale i edukować. Mówi się wprost, że każdy program może speł-
niać dwa cele: zaspokajać potrzebę rozrywki, a jednocześnie uświadamiać i uczyć 
w różnych aspektach życia. Media publiczne powinny również dbać o poprawne 
używanie języka, unikanie w  przestrzeni publicznej wyrażeń uznawanych za 
obraźliwe. Standardy te obowiązują także zewnętrznych producentów programów, 
dostarczających treści do emisji. Ponieważ dzieci i młodzież w szczególności po-
datne są na wpływ mediów, na nadawcy publicznym spoczywa odpowiedzialność 
za kształtowanie takich postaw, które są charakterystyczne dla wolnych i demo-
kratycznych społeczeństw. Należy więc unikać treści reklamowych skierowanych 
do młodych odbiorców, jak i agresji. Dobór programów odpowiednich dla dzieci 
i  młodzieży ułatwia stosowanie odpowiednich kodów, dzięki którym rodzice 
mogą rozpoznać typ emisji. W  hiszpańskim ustawodawstwie medialnym pod-
kreś la się konieczność prezentowania równości płci, uwrażliwiając społeczeństwo 
na przemoc, nadużycia czy przedmiotowe traktowanie kobiet20. Także i te kwestie 
pojawiły się w linii programowej publicznego radia i telewizji Kastylii-La Manchy. 
Przywołajmy dokument rady: „Zachowania maczystowskie i dyskryminujące od-
chodzą dziś do przeszłości, ale nie zniknęły zupełnie. Nawyk pozostaje, świadomie 
lub nieświadomie […]”21. Dlatego też sprawy kobiet, ale i innych grup marginali-
zowanych wymagają pozytywnego nastawienia i  uwagi mediów. Akceptacja 
i  szacunek należą się także innym kulturom i  wyznaniom, obecnym na teryto-
rium Hiszpanii w  jej historii i  tradycji. Radio i  telewizja w  Kastylii-La Manchy 
regulowane są także przez liczne kodeksy etyki uszczegóławiające kwestie równo-
ści płci, ochrony dzieci i młodzieży czy zasady autoregulacji mediów. RTVCM jest 
członkiem FORTA, co oznacza, że – podobnie jak inni nadawcy publiczni – pod-
pisała kodeks samoregulacji dotyczący treści telewizyjnych i  dzieci (Código de 
Autoregulación sobre contenidos televisivos e infancia). Dodatkowo przyjęto szereg 
zasad odnośnie do relacjonowania i traktowania kobiet i mężczyzn, jak na przy-
kład Plan równości RTVCM (Plan de Igualdad de RTVCM), Dekalog dobrych 
praktyk na temat treści i  unikania języka seksitowskiego (Decálogo de Buenas 

19 Ibidem.
20 D. Głuszek-Szafraniec, K. Brzoza: Równość płci w ustawodawstwie medialnym. Przy-

padki Hiszpanii i  Polski. „Studia Medioznawcze” 2019, T. 20, nr 2, s. 173–187. DOI /10.33077/
uw.24511617.ms.2019.2.93. 

21 Principios Generales de Programación…, s. 5.
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Prácticas sobre contenidos y para Evitar la Visión y el Lenguaje Sexista) czy Zale-
cenia dotyczące informacyjnego relacjonowania przypadków przemocy (Recomen-
daciones para el Tratamiento Informativo de Casos de Violencia Machista). 
Wszystkie te dokumenty diagnozują sytuację zarówno zawodową kobiet w  me-
diach publicznych, stan zatrudnienia i reprezentację w głównych organach zarzą-
dzających, jak i sposoby relacjonowania i obraz medialny przedstawicieli obu płci. 
Ponadto wymaga się wskazania możliwości pomocy ofiarom przemocy22. Osobną 
sferą regulacji są treści dotyczące reklamy. W  tym przypadku RTVCM przyjęła 
zasady etyczne Stowarzyszenia ds. Autoregulacji Komunikacji Handlowej (Aso-
ciación para Autoregulación de Comunicación Comercial). W Kastylii-La Manchy 
przyjęto osobny akt normatywny, regulujący działalność mediów audiowizual-
nych w  regionie, który odnosi się zarówno do nadawców publicznych, jak i  ko-
mercyjnych, wskazując ich podstawowe zadania i zobowiązania23. Na mocy tego 
prawa ustanowiono więc specjalną instytucję, która rejestruje stacje radiowe i te-
lewizyjne, działające na terytorium wspólnoty autonomicznej. Takie rejestry me-
diów istnieją również we wszystkich pozostałych regionach autonomicznych. 
W ustawie podkreśla się strategiczne znaczenie sektora mediów audiowizualnych 
ze względu na jego wpływy zarówno społeczne, jak i  ekonomiczne. Media są 
także instrumentem upowszechniania kultury i historii oraz wartości zawartych 
w  Konstytucji Hiszpanii i  statucie autonomicznym Kastylii-La Manchy. Warto 
tutaj zwrócić uwagę na kolejność wskazywania źródeł legitymacji, ponieważ widać 
różnicę w postrzeganiu wagi poszczególnych dokumentów. W niektórych regio-
nach (Katalonia jest sztandarowym przykładem) odniesienie do hiszpańskiego 
ustawodawstwa pojawia się w dalszej kolejności, natomiast w Kastylii-La Manchy, 
którą można, według koncepcji Francisco Gonzáleza Navarro, zaliczyć do Hi-
szpanii kastylijskiej, w odróżnieniu do regionów skastylizowanych czy nieskasty-
lizowanych24, prawo regionalne ma charakter dopełniający prawo ogólnokrajowe.
Władze autonomiczne zostały zobowiązane do czynnego udziału w promowaniu 
kultury i  tożsamości regionalnej mieszkańców Kastylii-La Manchy, ochrony 
dziedzictwa audiowizualnego wspólnoty poprzez wsparcie promocji, dystrybucji 
i  rozpowszechnianie dzieł audiowizualnych produkcji regionalnej, współpracy 
z  instytucjami państwowymi i  międzynarodowymi oraz wszystkimi innymi 

22 Recomendaciones para el tratamiento informativo de casos de violencia machista, 13 de 
mayo, 2016, pkt 11, http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2016/05/Recomendaciones-
tratamiento-informativo-violencia-machista-RTVCM.pdf [dostęp: 9.06.2019].

23 Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. DOCM, 
núm. 82, de 19 de abril de 2007.

24 F. González Navarro: Navarra y Hierofania de su Derecho Histórico. In: Die Entwicklung 
des Staates der Autonomien in Spanien und der bundesstaatlichen Ordnung in der Bundesrepublik 
Deutschalnd / El Desarrollo del Estado de las Autonomías en España y la Evolución del Federalis-
mo en la Republica Federal de Alemania. Ein spanisch-deutsches Verfassungskolloquium/Coloquio 
Constitucional hispano-alemán. Hrsg. J. Kramer. Baden Baden: Nomos, 1996, s. 177–208.
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podmiotami na rzecz rozwoju sektora audiowizualnego. Do ich kompetencji na-
leży także kontrola rynku audiowizualnego pod kątem ochrony konkurencji 
i  równych szans na rynku radiowo-telewizyjnym (art. 3 ust. 1 i  2)25. Na media 
audiowizualne w Kastylii-La Manchy nakłada się szereg zobowiązań, bez względu 
na typ własności – tj. publicznej czy prywatnej. Zasady działania można zebrać 
w katalog ogólnych standardów, które powinny spełniać wszystkie media audio-
wizualne na terenie całej Wspólnoty Autonomicznej (art. 4). Należą do nich mię-
dzy innymi poszanowanie wartości konstytucyjnych, jak prawo do prywatności 
czy prawo do ochrony wizerunku, prawo poszanowania godności osoby ludzkiej, 
swoboda wyrażania swoich myśli i swoboda wymiany opinii oraz możliwości za-
poznawania się z opiniami innych, równość wobec prawa, gwarancje dla obiekty-
wizmu informacyjnego, a także pluralizmu i konieczność oddzielania komentarzy 
od faktów, poszanowania tożsamości, instytucji i  symboli wspólnoty, ochrona 
dzieci i młodzieży, integrowanie grup mniejszościowych, służenie całemu społe-
czeństwu, zapewnienie innowacyjności i  różnorodności oferty, promowanie wy-
miany informacji, wiedzy wśród obywateli wszystkich państw należących do UE, 
promowanie nauki, sztuki, historii, kultury, sportu i  ochrony środowiska oraz 
pokoju. Specjalne miejsce w ustawie zajmuje ochrona języka kastylijskiego i jego 
integralności (art. 4)26. Ustawa o  mediach audiowizualnych Kastylii-La Manchy 
szczegółowo przedstawia warunki udzielenia koncesji zarówno dla nadawców 
publicznych, jak i  prywatnych, naziemnych i  kablowych. Jednym z  kryteriów 
oceny jest konieczność promowania wartości kulturowych wspólnoty czy tworze-
nie miejsc pracy na jej terytorium (art. 11). Ustawa reguluje także działalność lo-
kalnej telewizji i radiofonii naziemnej o charakterze publicznym, która powinna 
spełniać te same kryteria co nadawcy o  zasięgu regionalnym, uwzględniając 
wcześniejszy katalog wartości. Media publiczne o zasięgu lokalnym są nadzoro-
wane przez radę miasta (art. 25). Równie szczegółowe kryteria rozpisano dla na-
dawców kablowych, którzy powinni w szczególności uwzględniać zasady ochrony 
dzieci i  młodzieży oraz dostosowania oferty dla osób z  niepełnosprawnościami 
(art. 33–36). W ustawie przewidziano szereg sankcji za niedopełnienie warunków 
koncesji, łącznie z wysokością kary grzywny (art. 44)27.

Struktura mediów publicznych w Kastylii-La Manchy

Głównymi organami Radiotelevisión de Castilla-La Mancha są Rada Zarzą-
dzająca, Dyrektor Generalny oraz Rada Doradcza. Pierwszy organ składa się 
z trzynastu członków, którzy wybierani są na okres kadencji parlamentu regio-

25 Ley 10/2007, de 29 de marzo….
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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nalnego większością dwóch trzecich głosów. W przypadku braku porozumienia 
w drugim głosowaniu wystarczy bezwzględna większość głosów, aby taką radę 
ukonstytuować. Zmianę tę wprowadzono w 2015 roku na wzór procedury wy-
borczej organów zarządzających RTVE28. Ostatecznie radę powołuje rząd regio-
nalny. Mandat członka zarządu jest związany zasadą incompatibilitas, co oznacza, 
że osoba pełniąca taką funkcję nie może w  żadnym wypadku współpracować 
czy reprezentować jakiejkolwiek firmy, przedsiębiorstwa, które świadczą usługi 
na rzecz innych podmiotów medialnych, jak RTVE, RTVCM czy prywatnych 
nadawców lub agencji reklamowych, firm fonograficznych itp. (art. 4 ust. 2)29. Ja-
kiekolwiek powiązania bezpośrednie lub pośrednie w tej materii są wykluczone 
z  mocy ustawy. Członkowie rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, 
któremu przyznaje się decydujący głos w przypadku równowagi stanowisk, oraz 
zastępcę i  sekretarza. Rada zostaje uznana za wybraną, pod warunkiem że na 
pierwszym jej zebraniu stawi się bezwzględna większość jej członków (jeśli nie 
ma kworum, wystarczy jedna trzecia składu na drugim zebraniu, aby wyłonić 
zarząd). Wszelkie zobowiązania przyjmowane są większością głosów obecnych 
osób, chyba że dana decyzja wymaga udziału większości kwalifikowanej (art. 5 
ust. 3)30. Rada Zarządzająca ma szereg kompetencji kontrolnych i  wykonaw-
czych, związanych z nadzorem nad działaniami Dyrektora Generalnego, a także 
innych organów. W jej gestii leży również wydawanie odpowiednich przepisów 
wewnętrznych, które regulują między innymi emisję i  treści reklam w  spółce 
i  wszystkich podmiotach do niej należących. Rada wydaje opinie w  sprawie 
kandydatów na stanowiska dyrektorów wszystkich medialnych podmiotów 
publicznych, a  także może złożyć wniosek w  sprawie ich odwołania. Jej głów-
nym zadaniem jest przede wszystkim czuwanie nad realizacją przez nadawcę 
publicznego zadań powierzonych mu w ustawie. Zatwierdza więc wszelkie plany 
i  kierunki rozwoju RTVCM na wniosek Dyrektora Generalnego oraz budżet 
spółki. Określa także co pół roku procentowy udział poszczególnych grup po-
litycznych, społecznych i kulturalnych w ofercie programowej nadawcy, a także 
wskazuje zobowiązania nadawcy odnośnie do produkcji własnej w emitowanych 
audycjach (art. 6). Rada składa się z  trzynastu członków, wybieranych przez 
parlament regionalny. Trzeba zaznaczyć, że ciało to jest wysoce upolitycznione 
i  odzwierciedla przede wszystkim podziały socjopolityczne w  parlamencie 
autonomicznym. Na czele rady w  latach 2015–2019 stał między innymi polityk 
PSOE José Francisco Rivas Cid, przewodniczący Federacji Gmin i  Prowincji 
Kastylii-La Manchy. 

Organem wykonawczym RTVCM jest Dyrektor Generalny, którego nomi-
nuje rząd regionalny, po uprzednim wysłuchaniu opinii Rady Zarządzającej. 

28 Ley 6/2015, de 30 de julio, de modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación 
del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. DOCM núm. 149, 31 de julio de 2015.

29 Ley 3/2000, de 26 de mayo…
30 Ibidem.
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Jego kadencja związana jest z  kadencją parlamentu regionalnego. Nie może 
piastować w  tym czasie żadnych innych stanowisk w  administracji publicz-
nej. Dyrektor jest odpowiedzialny za opracowanie planu rozwoju nadawcy 
publicznego, zamawiając między innymi odpowiednie usługi czy zarządzając 
jego finansami. Także dyrektor posiada uprawnienia dotyczące nominacji kie-
rowniczych we wszystkich podmiotach medialnych należących do korporacji. 
Zaznacza się, że powinien w  tych przypadkach zawsze kierować się zasadą 
profesjonalizmu (art. 8). Pomimo że jego kadencja jest związana z  kadencją 
parlamentu, dyrektor może zostać odwołany przez rząd regionalny – między 
innymi w  przypadku choroby lub niedyspozycji fizycznej (powyżej trzech 
miesięcy), udowodnionych niekompetencji oraz skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu w  sprawie o  oszustwo, a  także w  przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek niezgodności z  wymogami ustawy31. W  strukturze spółki 
radiowo-telewizyjnej Kastylii-La Manchy wyróżnia się także Radę Doradczą, 
która jest organem kolegialnym, składającym się z  przedstawicieli różnych 
grup społecznych i branżowych. Na każdą grupę przypadają po trzy mandaty, 
a skład Rady Doradczej ma odzwierciedlać różnorodność środowisk o najważ-
niejszym znaczeniu dla wspólnoty Kastylii-La Manchy. Parlament desygnuje 
trzech przedstawicieli cieszących się wielkim uznaniem w  kręgach kultury. 
Środowiska polityczne mają swoich reprezentantów wyznaczonych przez 
rząd oraz samorząd lokalny (przedstawiciele gmin i  prowincji). W  pracach 
rady biorą udział również naukowcy z Uniwersytetu Kastylii-La Manchy oraz 
osoby delegowane przez związki zawodowe, zrzeszające pracowników nadawcy 
publicznego RTVCM. Opinie i komentarze wydawane są co pół roku w odnie-
sieniu do działań Rady Zarządzającej, a  w  szczególności do zadań w  ramach 
wypełniania misji publicznej. Członkowie Rady Doradczej powoływani są, 
podobnie jak inne organy, przez rząd regionalny. Obradują pod przewodnic-
twem prezesa lub wiceprezesa, którzy są wybierani spośród członków rady 
bezwzględną większością głosów. Kadencja rady nie jest jednolita. Generalnie 
czas wykonywania mandatu zależy od instytucji desygnującej danego kandy-
data. To do niej należy zadanie odnawiania lub przedłużania funkcji (art.  10 
pkt 4)32. W  celu efektywnego zarządzania działalnością i  mieniem Radio--
-Televisión de Castilla-La Mancha powołuje się różnego rodzaju spółki, które 
podlegają prawu prywatnemu. Majątkiem RTVCM dysponuje w  całości rząd 
regionu i nie można go sprzedać, obciążyć hipoteką lub zastawić (art. 11). Za-
rządzaniem w  zakresie finansowym zajmuje się tzw. wyłączny administrator 
(administrador único). To stanowisko także podlega zasadzie incompatibilitas. 
Zaznaczono w przepisach przejściowych, że w przypadku niepowołania Rady 
Doradczej, jej funkcje będzie sprawowała Rada Doradcza RTVE w Kastylii-La 

31 Ley 10/2007, de 29 de marzo…
32 Ibidem.
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Manchy. W 2017 roku rozpoczęła się jednak kadencja nowych członków Rady 
Doradczej, zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z 2000 roku.

Podstawową jednostką organizacyjną nadawcy publicznego w  regionie jest 
Castilla-La Mancha Media, którą tworzą trzy podmioty, tj. Przedsiębiorstwo 
Publiczne Radia i Telewizji Kastylii-La Manchy, Telewizja Autonomiczna Kasty-
lii-La Manchy S.A. oraz Radio Autonomiczne Kastylii-La Manchy S.A. Siedziba 
główna RTVCM mieści się w Toledo, ale nadawca ma lokalne oddziały.

Instytucją regulującą pod względem organizacyjnym rynek medialny w re-
gionie jest Rejestr Radia i  Telewizji Kastylii-La Manchy (El Registro de Radio 
y Televisión de Castilla-La Mancha) i podlega on odpowiedniemu ministerstwu 
w  rządzie regionalnym, a  także współpracuje z  innymi instytucjami tego typu 
na poziomie ogólnokrajowym (art. 38)33. Należy podkreślić, że na działalność 
mediów w Kastylii-La Manchy bezpośredni wpływ ma ustawodawca wspólnoty 
autonomicznej, który nadzoruje je poprzez specjalną komisję parlamentarną. 
Podobnie jak w  innych regionach, media publiczne dysponują przyznanym im 
budżetem. Finansowane są również z dotacji rządu autonomicznego oraz docho-
dów własnych i środków pochodzących z emisji reklamy. Wydatki są rozliczane 
i kontrolowane przez odpowiednie organy, tj. Biuro Audytu Kastylii-La Manchy, 
Trybunał Obrachunkowy, a  w  niektórych przypadkach komisję parlamentarną 
dedykowaną nadawcy publicznemu. Co istotne, przedsiębiorstwo może zawierać 
umowy z  innymi nadawcami regionalnymi o  charakterze publicznym w  celu 
wymiany programowej i współpracy.

Podsumowując działalność mediów publicznych w  Kastylii-La Manchy, 
należy dodać, że na tle krajobrazu medialnego w całej Hiszpanii są to podmioty 
stosunkowo młode. Kładzie się nacisk na stosowanie odpowiednich kodeksów 
etycznych, zwiększających profesjonalizację samych mediów w zakresie wypeł-
niania zadań publicznych, jak wcześniej wymienione kodeksy dobrych praktyk 
w zakresie równości płci. Pomimo transparentności finansowej i organizacyjnej 
RTVCM trudno jednak odnaleźć dane statystyczne na temat realnych praktyk 
nadawczych dotyczących przede wszystkim prezentowanej oferty programowej. 
Nadawca skupia się na kwestiach zatrudnienia i  tutaj wdraża zasady polityki 
równości.

Wspólnota Autonomiczna Madrytu

Media audiowizualne we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu zostały utwo-
rzone z końcem lat 80. XX wieku, choć decyzje dotyczące tego tematu zapadły 

33 Ibidem.



Część druga: Uwarunkowania prawno-instytucjonalne…184

już w  pierwszej połowie dziesięciolecia na mocy ustawy o  utworzeniu, organi-
zacji i  kontroli parlamentarnej przedsiębiorstwa publicznego RTVM34. Statut 
autonomiczny z 1983 roku dopasowano do nowej sytuacji dopiero w 1998 roku, 
zaznaczając w art. 27 ust. 11, że wspólnota posiada kompetencje do kreowania 
środowiska medialnego w regionie zgodnie z własnymi interesami35. Nową obo-
wiązującą ustawą (także modyfikowaną w 2019 roku) jest ustawa o Radiu i Tele-
wizji Madryt z 2015 roku36. Publiczne radio autonomiczne zaczęło funkcjonować 
w 1985 roku, zaś kanał telewizyjny dopiero w cztery lata później, ze względu na 
brak porozumienia pomiędzy grupami politycznymi w madryckim parlamencie 
w sprawie obsadzenia funkcji Dyrektora Generalnego Radio Televisión Madrid. 
Pierwsze próby nadawania rozpoczęły się 2 maja 1989 roku, a regularne emisje 
już w październiku tego samego roku.

Misja mediów publicznych we Wspólnocie Madrytu

Główne zasady funkcjonowania i cele publicznego nadawcy w Madrycie zo-
stały zdefiniowane w poszczególnych ustawach od momentu powołania instytucji 
nadawczej. Ostatnia została przyjęta w 2015 roku i odnosi się do całości działań 
Radio Televisión Madrid. Misja publiczna została szczegółowo określona w art. 4 
ustawy o RTVM37. Wskazano w pierwszej kolejności na źródła normatywne usług 
publicznych, jakimi są Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i  Konstytucja 
Hiszpanii, a następnie statut autonomiczny regionu. Do najważniejszych funkcji 
mediów zalicza się promowanie spójności państwa i  integracji społeczeństwa, 
podkreśla się jednocześnie konieczność zachowania wielowymiarowej różno-
rodności regionu. Ważną grupę zadań w  katalogu stanowią wartości ogólne, 
związane z  realizacją podstawowych praw człowieka i obywatela, zawarte także 
w przywołanych wcześniej dokumentach, tj. rozpowszechnianie wiedzy, kultury, 
sztuki, pluralizmu społecznego, ideowego i  politycznego czy wspieranie grup 
wykluczanych lub mniejszościowych, w szczególności osób z niepełnosprawnoś-
ciami, a także ochrona dzieci i młodzieży. W ustawie madryckiej na uwagę zasłu-
guje przepis dotyczący równości kobiet i mężczyzn, poszanowania odmienności 
i przede wszystkim stosowanie języka nieseksistowskiego w odniesieniu do płci 
(art. 4). Jest to o  tyle ważne, że w  systemie hiszpańskim coraz więcej wspólnot 

34 Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del ente pú-
blico de Radio-Televisión Madrid. „Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid” [dalej: BOCM] 
núm. 158 de 04 de Julio de 1984.

35 Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Ma-
drid. BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983.

36 Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. BOCM núm. 309 de 29 de 
diciembre de 2015.

37 Ibidem.
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autonomicznych wprowadza własne, dodatkowe regulacje dotyczące tej kwestii, 
pomimo istnienia regulacji o  charakterze państwowym38. To, co szczególnie 
przyciąga uwagę w  ustawodawstwie większości wspólnot, to przepisy szczegó-
łowe odnoszące się do praktyk dziennikarskich, jak na przykład konieczność 
oddzielania komentarza od informacji lub identyfikacji osób utożsamiających się 
z  konkretną opinią (art. 4). Usługa publiczna rozumiana jest jako podstawowa 
funkcja mediów, świadczona w  ogólnym interesie ekonomicznym poprzez pro-
dukowanie i emitowanie różnorodnej oferty radiowej, telewizyjnej i internetowej, 
w  celu zaspokojenia podstawowych potrzeb informacyjnych, kulturalnych czy 
rozrywkowych obywateli. Nadawca powinien także zapewnić dostęp do anteny 
znaczącym grupom społecznym i  politycznym. Realizacja usługi publicznej na-
stępuje poprzez funkcjonowanie kanałów ogólnych i tematycznych, także o cha-
rakterze interaktywnym. Co więcej, zakłada się, że skoro mamy do czynienia 
z usługą publiczną, to funkcje informacyjne będą realizowane przez profesjona-
listów w tym zakresie (w domyśle: zostaną zachowane najwyższe standardy etyki 
profesjonalizmu dziennikarskiego) (art. 5). Szczegółowe rozporządzenia w  tym 
zakresie zawiera inny dokument, tj. Karta podstawowa (Carta básica), zatwier-
dzana przez madryckie zgromadzenie parlamentarne (art. 6), a  także umowa 
programowa podpisywana na trzy lata pomiędzy rządem wspólnoty a  nadawcą 
publicznym (art. 7). Kontrolę nad realizacją umowy sprawuje zarówno rząd, jak 
i parlament, który jest informowany przez zarząd radia i telewizji o treści umowy 
i o postępach w egzekwowaniu jej zapisów39. Media publiczne z racji nałożonych 
na nie obowiązków służby publicznej podlegają dodatkowym wymogom działal-
ności w  szczególnych okresach, jakim jest między innymi kampania wyborcza. 
W  tych sytuacjach proces informowania określany jest przez normy, jakie wy-
znacza na ten czas komisja wyborcza (art. 30). Uznaje się również, że komuni-
kacja ważnych społecznie ogłoszeń powinna dokonywać się za pomocą mediów 
publicznych, dlatego też rząd centralny oraz rząd regionalny mają prawo nadawać 
komunikaty tego typu za pośrednictwem RTVM z natychmiastowym skutkiem 
wykonania (art. 31). 

W  ustawie podkreśla się takie wartości jak pluralizm społeczny, pluralizm 
ideologiczny i  pluralizm kulturowy społeczeństwa Wspólnoty Autonomicznej 
Madrytu i  jego poszanowanie w  mediach audiowizualnych. Ważną kwestią 
jest prawo do sprostowania zagwarantowane w  art. 33 ustawy o  radiu i  tele-
wizji Wspólnoty Autonomicznej Madrytu, dodatkowo podkreśla się istotność 
poszanowania prywatności i wizerunku osób. Kładzie się nacisk na informację 
lokalną i przekazywanie dziedzictwa artystycznego regionu. Szczególnej ochro-
nie podlegają małoletni. W tym celu RTVM nie może emitować w czasie anteno-
wym przeznaczonym dla dzieci programów pokazujących przemoc, naruszanie 

38 D. Głuszek-Szafraniec, K. Brzoza: Równość płci…, s. 178–180.
39 Ley 8/2015, de 28 de diciembre…
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godności ludzkiej czy zachowania seksistowskie lub dyskryminujące wobec osób 
niepełnosprawnych. RTVM powinna więc promować równość, solidarność, róż-
norodność i  szacunek dla innych. W  szczególności zadaniem mediów publicz-
nych jest przeciwdziałanie stereotypom, stronniczości i  szkodliwym sposobom 
myślenia społecznego o osobach niepełnosprawnych. Dlatego też usługi mediów 
powinny być dodatkowo zaopatrzone w  audiodeskrypcję, język migowy czy 
napisy, które wspomagają integrację społeczną osób z  niepełnosprawnościami. 
Techniczne wymogi w tym zakresie stawia wobec publicznego nadawcy ustawa 
ogólnokrajowa z  2010 roku (Ley 7/2010) o  komunikacji audiowizualnej. To, co 
wyróżnia system mediów w Madrycie, to także specjalne obostrzenia stawiane 
emisji reklam. W art. 32 ust. 9 zaznaczono, że na antenie mediów publicznych 
nie wolno reklamować gier online, salonów gry oraz zakładów bukmacherskich40.

Misja mediów publicznych została zawarta w  dwóch dokumentach dodat-
kowych. Ramy działalności nadawcy publicznego przedstawiono w dokumencie 
nazwanym Kartą podstawową. Pełni on funkcję umowy ramowej (mandato 
marco) i jest przyjmowany na dziewięć lat przez madrycki parlament. Karta pod-
stawowa w zasadzie powtarza i  rozwija przepisy zawarte w ustawie z 2015 roku 
o radiu i telewizji, w niektórych przypadkach uszczegóławiając konkretne tematy 
lub zadania, jak na przykład kwestię promocji postaw ekologicznych przez pub-
liczne media, wsparcie i integrację grup mniejszościowych czy promocję rozwoju 
mediów cyfrowych (art. 6 Karty podstawowej)41. Również szczególnym zadaniem 
mediów publicznych jest walka z dyskryminacją różnego typu, a w szczególności 
z  przejawami seksizmu, rasizmu, ksenofobii i  nietolerancji wobec osób LGBT 
(art. 8 Karty podstawowej). Publiczne radio i  telewizja powinny stosować we-
wnętrzne kodeksy etyki dziennikarskiej, w  szczególności informując o  ofiarach 
przemocy, terroryzmu, katastrof naturalnych czy innych wydarzeń (art. 9). Zde-
cydowanie więcej miejsca poświęcono w  Karcie podstawowej kwestii równości, 
odnoszącej się do wielu obszarów, tj. równości płci (czyli LGBT, trzeciej płci), 
równości społecznej (osób niepełnosprawnych – art. 12), integracji (ludności po-
chodzenia romskiego, imigrantów i uchodźców oraz innych grup wykluczonych) 
(art. 11). Karta podstawowa zapewnia także dostęp do anteny różnym grupom 
politycznym i  społecznym (art. 28)42. RTVM powinna realizować swoje usługi 
publiczne za pomocą oferty programowej, przedstawiającej najważniejsze i najcie-
kawsze wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe oraz sportowe regionu. 
Sport regionalny i  lokalny zajmuje szczególnie ważne miejsce w  ofercie RTVM. 
Korporacja powinna także uwzględniać rozgrywki z  udziałem kobiet (art. 18). 
Karta podstawowa wskazuje na trzy typy produkcji, które mogą być emitowane 
na antenie RTVM, tj. produkcja własna (100% partycypacji RTVM), koprodukcja 

40 Ibidem.
41 Carta básica de Radio Televisión Madrid. Asamblea de Madrid, http://transparencia.tele 

madrid.es/documentos/CARTA%20%20BASICA%20RTVM.pdf [dostęp: 2.11.2019].
42 Ibidem.
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(częściowy udział RTVM) i produkcja zagraniczna. Ze względu na pochodzenie 
rozróżnia się produkcje wewnętrzne, mieszane i  zewnętrzne, w  których RTVM 
nie ma własnych udziałów (art. 30 Karty podstawowej). Ze względu na misyjność 
programów na nadawcę publicznego nakłada się obowiązek emitowania przede 
wszystkim programów własnych (art. 31 Karty podstawowej). Szczegółowe od-
setki poszczególnych typów programów w ofercie reguluje umowa programowa 
(contrato-programa), podpisywana na krótszy okres, tj. trzech lat (art. 36 Karty 
podstawowej). Także umowa programowa zawiera kryteria wykonania umów 
i misji publicznej. Nadawca jest zobowiązany do wdrażania nowych technologii 
i wprowadzania innowacji zapewniających rozwój społeczeństwa informacyjnego 
(art. 44 Karty podstawowej), a  także promowania i  zachowania dziedzictwa 
audiowizualnego regionu Madrytu poprzez rozwój własnego archiwum dzieł 
radiowych i telewizyjnych (art. 46 Karty podstawowej). Promocja regionu dotyczy 
upowszechniania wiedzy na temat jego potencjału ekonomicznego, kultural-
nego i  społecznego, turystycznego i  historycznego wśród mieszkańców innych 
wspólnot autonomicznych oraz obywateli Unii Europejskiej i  państw hiszpań-
skojęzycznych (art. 49 Karty podstawowej)43. Najnowsza umowa programowa 
została zatwierdzona na lata 2018–202044 i  zawiera szczegółowe zobowiązania 
nadawcy publicznego w Madrycie dotyczące realizacji misji publicznej oraz wy-
datków finansowych przeznaczonych na ten cel. Zarówno Karta podstawowa, jak 
i umowa programowa zalecają, aby zmniejszyć do 5% udziały programów, które 
nie zostały wyprodukowane przez nadawcę madryckiego45. Patrząc jednak na 
współczesny odsetek tego typu oferty, realizacja tego zadania potrwa z pewnością 
jeszcze wiele lat. Należy podkreślić, że zakupy produkcji nierodzimych dotyczą 
głównie części rozrywkowej, tj. filmów pełnometrażowych czy seriali, natomiast 
programy informacyjne są produkowane przez spółki podlegające RTVM. Róż-
nice w ofercie zaznaczają się jednak pomiędzy oboma kanałami. Program drugi 
telewizji madryc kiej zdecydowanie wypełnia swoją ramówkę produkcją pocho-
dzenia zewnętrznego, przede wszystkim – zagranicznego. Tego rodzaju działania 
spowodowane są przede wszystkim faktem, że jest ona znacznie tańsza i  często 
bardziej atrakcyjna dla samych widzów ze względu na jakość techniczną (zob. 
wykres 19).

43 Ibidem.
44 Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y 

Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en 
la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la ley 7/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, 27 de diciembre de 2018, http://transparencia.telemadrid.
es/documentos/Contrato-Programa%202018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].

45 Capitulo Segundo. De la prestación del servicio publico de radiotelevisivo encomendado 
a  RTVM, Cuarta. Producción y tipos, Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobi-
erno de la Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid, http://transparencia.telemadrid.
es / documentos/Contrato-Programa%202018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].
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Wykres 19. Oferta programowa publicznych kanałów regionalnych we wspólnocie autonomicznej 
Madrytu [w %]
Wzięto pod uwagę maksymalny próg dopuszczalnego odsetka produkcji danego typu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la ley 7/2015, de 28 de di-
ciembre, de Radio Televisión Madrid, 27 de diciembre de 2018, http://transparencia.telemadrid.es/documentos 
/ Contrato-Programa%202018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].

Poszczególnym kanałom telewizyjnym, jak i  radiowemu nadawcy wy-
znaczono także progi dotyczące poszczególnych typów audycji w  ramówce 
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programowej. O  ile na pierwszym kanale Tele Madrid udział poszczególnych 
typów programów jest w  miarę równy, o  tyle kanał drugi ma zdecydowa-
nie charakter rozrywkowy i  dominują tam głównie filmy i  seriale. Należy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, że w  kategorii rozrywka znajdują się także 
niektóre programy dla dzieci i  młodzieży, stąd wyższy odsetek dla La Otra, 
która kieruje swoją ofertę do tej części publiczności. Na tym kanale emi-
tuje się także nieco więcej audycji edukacyjnych i  transmisji sportowych, 
które są charakterystycznymi pozycjami w  ofercie mediów publicznych 
(zob. wykres 20).
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Onda Madrid (radio) La Otra Tele Madrid

Wykres 20. Główne typy programów w ofercie publicznych kanałów regionalnych we wspólnocie 
autonomicznej Madrytu [w %] 
Wzięto pod uwagę maksymalny próg dopuszczalnego odsetka produkcji danego typu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación audiovi-
sual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la ley 7/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid, 27 de diciembre de 2018, http://transparencia.telemadrid.es/documentos/Contrato-
Programa%202018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].

W  umowie programowej definiuje się misję mediów publicznych w  po-
dobny sposób jak w  ustawie z  2015 roku oraz Karcie podstawowej. Pojawiają 
się te same zadania i  obowiązki, jakie nakłada się na nadawcę, tj. produkcja, 
emisja i  rozpowszechnianie programów radiowych, telewizyjnych oraz online, 
oferowanie wszystkich typów programów dla każdej grupy publiczności, zaspo-
kajanie potrzeb informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i  rozrywkowych 
obywateli, inicjowanie społeczeństwa informacyjnego, promowanie pluralizmu 
i  zagwarantowanie dostępu do mediów znaczącym grupom społecznym i poli-
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tycznym46. Część zobowiązań rozwinięto w osobnych punktach, aby wskazać na 
ich wagę i konieczność udziału mediów publicznych. Jednym z pierwszych i naj-
szerzej opisanych problemów jest kwestia równości płci jako zadanie misyjne 
RTVM. Radio i  telewizja madryckie powinny więc w  szczególności walczyć 
z nierównościami i stereotypowym pokazywaniem kobiet i mężczyzn, przemocą 
determinowaną płcią, ale też winny gwarantować szerszą reprezentację kobiet na 
antenie i ich udział w funkcjach kierowniczych w mediach47. 

Do innych szczególnych zadań RTVM należy wspieranie produkcji audiowi-
zualnej w  regionie. Nadawca publiczny powinien więc być współproducentem 
lub promować młodych twórców, częściowo finansować tego rodzaju przed-
sięwzięcia, przede wszystkim kino madryckich producentów. Także specjalne 
obostrzenia pojawiają się w odniesieniu do najmłodszej publiczności (regulacje 
szczegółowe, do których odwołuje się ustawa, są zawarte w art. 7 ustawy o ko-
munikacji audiowizualnej o charakterze ogólnokrajowym)48.

Zadaniem RTVM jest także rozwój mediów interaktywnych, cyfrowych, 
z wykorzystaniem wszelkich nowych technologii, celem jest: trafiać do młodych 
widzów i  słuchaczy i  niwelować jednocześnie lukę cyfrową, jaka wytwarza się 
pomiędzy pokoleniami społeczeństwa zamieszkującego wspólnotę autonomiczną 
Madrytu49.

Struktura Radio Televisión Madrid

RTVM jest spółką akcyjną prawa handlowego należącą do Wspólnoty Auto-
nomicznej Madrytu, ale niezależną od rządu regionalnego i administracji publicz-
nej, kieruje się zasadami przejrzystości, sformułowanymi w ustawie państwowej 
o  transparentności, dostępie do informacji publicznej oraz gospodarności (Ley 
19/2013)50. Status własnościowy RTVM powoduje, że jej regulamin działalności 
jest zatwierdzany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, a  w  przypadku 
braku odpowiednich rozporządzeń jej prace podlegają przepisom prawa handlo-
wego (art. 9). RTVM może być udziałowcem innych spółek, które są związane 

46 Séptima. Objetivos especificos de Radio Televisión Madrid en el ejercicio de la funcicón de 
Servicio Público, Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y Radio Televisión Madrid…

47 Octava 1a. Igualdad de genero, Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid…

48 Octava 9a. Audiencias y servicio público, Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid…

49 Octava. 10a. Telemadrid.es y Web Multimedia de RTVM; Octava. 11a. Servicios conexos 
e interactivos, Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y Radio Televisión Madrid…

50 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  la información pública y buen 
gobierno. BOE num. 295, de 10 de diciembre de 2013.
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z jej działalnością nadawczą, ale takie uczestnictwo w kapitale przedsiębiorstwa 
wymaga wcześniejszej zgody rządu regionalnego (art. 10). Nadawca madrycki 
nawiązuje współpracę zarówno z RTVE, publicznym nadawcą ogólnokrajowym, 
jak i innymi mediami publicznymi o zasięgu regionalnym w ramach organizacji 
FORTA (art. 11)51.

Publiczne media autonomiczne we wspólnocie Madrytu tworzą dwa kanały 
telewizji o  zasięgu regionalnym. Pierwszy z nich to Tele Madrid o  charakterze 
ogólnym (generalista), dostarczającym programów informacyjnych z  regionu, 
rozrywkowych, kulturalnych i publicystycznych. Drugi kanał to La Otra, który 
dopełnia ofertę Tele Madrid. Pojawiają się tam bloki tematyczne, nowe formaty 
i  gatunki telewizyjne, emituje się relacje z  lokalnych i  regionalnych wydarzeń 
sportowych, transmisje walk byków, programy na temat zdrowia, naukowe, 
a także audycje dla dzieci i młodzieży. 

W  ramach RTVM działa również radiostacja Onda Madrid. Jest to kanał 
ogólny, zawierający audycje informacyjne, rozrywkowe, kulturalne i  sportowe, 
ale skoncentrowane na regionie Madrytu. Programy kulturalne uwzględniają 
przede wszystkim muzykę artystów regionalnych. Z kolei programy edukacyjne 
są poświęcone między innymi turystyce, zdrowiu, sprawom społecznym, edu-
kacji dzieci i młodzieży oraz walce o równouprawnienie płci (należy podkreślić, 
że w regionach hiszpańskich na antenie mediów publicznych o zasięgu regional-
nym, jak i ogólnokrajowym poświęca się tej kwestii coraz więcej miejsca). 

Struktura korporacji nadawczej składa się z  następujących organów: Rady 
Zarządzającej, Dyrektora Generalnego oraz Rady Doradczej. Ponadto w jej skład 
wchodzi walne zgromadzenie akcjonariuszy (konstytuowane przez rząd regio-
nalny) oraz dwie dodatkowe instytucje, tj. Biuro Uczestnictwa Widza i Słuchacza 
(La Oficina de Participación del Espectador y Radiooyente) oraz Rada Redakcji 
Serwisów Informacyjnych (el Consejo de Redacción de los Servicios Informativos).

Zarząd składa się z  dziewięciu osób fizycznych, mających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie do wypełniania funkcji kierowniczych w mediach 
audiowizualnych. Oznacza to, że członkowie Rady Zarządzającej muszą wyka-
zać się wyższym wykształceniem lub minimum pięcioletnim doświadczeniem 
w  branży medialnej lub branżach pokrewnych, także na stanowisku admini-
stracyjnym lub kierowniczym w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych. 
Członkami rady mogą zostać także badacze i dydaktycy związani z dyscypliną 
nauk o mediach i komunikacji (art. 13)52.

O  ile media wspólnot autonomicznych różnią się pod względem liczby 
członków zarządu, o tyle stosunkowo często spotykanym modelem ich wyboru 
jest reprezentacja najważniejszych sił politycznych i społecznych. W przypadku 
publicznego nadawcy w  Madrycie jest podobnie. Wyboru dokonuje parlament 

51 Ley 8/2015, de 28 de diciembre….
52 Ibidem.
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spośród kandydatów przedstawionych przez ugrupowania posiadające mandat 
w  madryckim zgromadzeniu (czterech członków) oraz przez reprezentatywne 
organizacje branżowe i społeczne (w sumie pięciu członków). Członkowie Rady 
Zarządzającej wyłaniani są większością dwóch trzecich głosów w  parlamencie 
(wcześniej przesłuchani przez odpowiednią komisję parlamentarną), a  wybór 
zatwierdzony jest ostatecznie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 14). 
Kadencja członka zarządu trwa sześć lat i  nie może zostać przedłużona o  ko-
lejnych sześć. Mandat wygasa w  momencie zakończenia kadencji (na przykład 
powołania nowych członków zarządu), rezygnacji lub naruszenia czy przestęp-
stwa. Z wnioskiem o ustąpienie z funkcji może wystąpić zarówno parlament, jak 
i  sama Rada Zarządzająca (na przykład w przypadku przekonania o niewypeł-
nianiu obowiązków przez członka zarządu) (art. 16)53. 

Członków Rady Zarządzającej obowiązuje, jak w innych przypadkach, zasada 
niełączenia stanowisk z funkcjami w organach politycznych i biznesowych (rząd, 
administracja publiczna, partie polityczne, związki zawodowe i przedsiębiorstwa 
prywatne), a także firmach bezpośrednio związanych z branżą medialną (RTVE, 
agencji reklamowych, firmach producenckich, zwłaszcza takich, które świadczą 
usługi dla RTVM). Mandat członków zarządu jest niezależny, co oznacza, że 
nie podlegają oni jakimkolwiek instrukcjom ze strony ugrupowań politycz-
nych lub innych organizacji, a  swoje obowiązki wykonują zgodnie z  zasadami 
„staranności, wierności, lojalności, tajemnicy i  odpowiedzialności określonymi 
w  przepisach prawa handlowego oraz dostosowują swoje działania do zasad 
legalności, obiektywizmu i gospodarności”54. Członkowie Rady Zarządzającej są 
objęci stosunkiem pracy (art. 34 ust. 1). 

Rada Zarządzająca ma za zadanie przede wszystkim wybrać własnego prze-
wodniczącego, a także powołuje innych członków ciał zarządzających spółkami 
po wyznaczeniu ich przez Dyrektora Generalnego. Rada zatwierdza wszystkie 
przepisy regulujące działalność organizacji nadawczej, jak i  samej rady. Do jej 
kompetencji należy również kontrolowanie wykonania założeń misji publicznej 
przez RTVM oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych, raportów, budżetu 
oraz przepisów dotyczących emisji reklam na antenie nadawcy publicznego. 
Rada ustala także najważniejsze standardy, którymi mają kierować się redakcje 
RTVM (art. 18). Decyzje podejmowane są większością głosów, chyba że w danej 
kwestii przepisy wewnętrzne stanowią inaczej. Posiedzenia rady odbywają się 
raz w  miesiącu. Prawo zwołania spotkania ma przewodniczący rady lub jedna 
trzecia członków zarządu (art. 19)55.

Dyrektora Generalnego wybiera parlament regionalny większością dwóch 
trzecich głosów w  wyniku publicznego konkursu, do którego mogą przystąpić 

53 Ley 8/2015, de 28 de diciembre…
54 Art. 17 ust. 5, en: Ley 8/2015, de 28 de diciembre….
55 Ibidem.



Rozdział 6: Typ podstawowy – media regionów 193

kandydaci o wysokich kwalifikacjach lub istotnym doświadczeniu zawodowym, 
spełniający takie same wymagania jak członkowie Rady Zarządzającej RTVM. 
Kandydata przesłuchuje odpowiednia komisja parlamentarna (art. 21). Kadencja 
dyrektora trwa, podobnie jak kadencja członków rady, tj. sześć lat. Osoba na 
tym stanowisku pełni mandat na tych samych zasadach co członkowie Rady 
Zarządzającej. Dyrektor jednak jest dodatkowo rozliczany przez parlament 
z  wykonania budżetu i  w  przypadku pogorszenia się wyników finansowych 
spółki zgromadzenie regionalne może odwołać taką osobę. Odwołany dyrektor 
nie może wówczas pełnić także funkcji członka zarządu (art. 23). Również 
w  stosunku do dyrektora wysuwa się obowiązek działalności niezwiązanej 
jakimikolwiek instrukcjami zewnętrznymi oraz w  ramach zasad „legalności, 
obiektywizmu, gospodarności i stabilności finansowej”56.

Szczegółowe uprawnienia i  kompetencje Dyrektora Generalnego RTVM 
opisano w art. 25 ustawy o radiu i telewizji Wspólnoty Autonomicznej Madrytu. 
W  strukturze publicznego nadawcy dyrektor pełni funkcję organu wykonaw-
czego, przede wszystkim w  odniesieniu do postanowień Rady Zarządzającej, 
przed którą jest również odpowiedzialny w  zakresie wypełniania zadań przez 
nią nałożonych, a  także w  zakresie polityki kadrowej. Dyrektor zajmuje się 
także przygotowaniem planów działania oraz sprawozdań rocznych i  projektu 
budżetu. Ponadto jego zadaniem jest również opracowanie wewnętrznych doku-
mentów dotyczących standardów profesjonalnego informowania przez RTVM 
(tzw. stylebook dla redakcji informacyjnych). Dyrektor kontroluje inne organy 
i opracowuje kryteria kontroli wypełniania misji publicznej przez poszczególne 
spółki. Reprezentuje również RTVM na zewnątrz i  w  jej imieniu podpisuje 
umowy dotyczące zamawiania usług programowych i  nie tylko. Odpowiada 
również przed komisją parlamentarną, której jest winien przedstawić plan 
wykonania postanowień umowy programowej oraz Karty podstawowej (także 
w imieniu RTVM podpisuje tego rodzaju zobowiązania)57. 

Kolejnym ważnym organem w  strukturze mediów publicznych jest Rada 
Doradcza. Jej skład zależy od pozycji poszczególnych instytucji społecznych 
w danej wspólnocie autonomicznej. Można także, biorąc pod uwagę skład Rady 
Doradczej, wnioskować o  pewnych wartościach ontologicznych, wyznawanych 
przez mieszkańców danej wspólnoty autonomicznej. Pochodzenie reprezentan-
tów organizacji wskazuje w tej sytuacji na wagę niektórych z nich i także pewien 
ogólny kierunek polityki medialnej prowadzonej przez rząd regionalny w  tej 
części Królestwa Hiszpanii.

Skład Rady Doradczej wyłania madrycki parlament. Zgromadzenie wskazuje 
aż siedemnastu członków pochodzących z różnych organizacji i instytucji życia 
społecznego Wspólnoty Autonomicznej Madrytu. Wśród nich znajduje się jeden 

56 Art. 24 ust. 4, en: Ley 8/2015, de 28 de diciembre….
57 Ibidem.
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przedstawiciel Madryckiej Federacji Gmin, jeden reprezentant publicznych 
uczelni wyższych mających swoją siedzibę w  regionie oraz jeden reprezentant 
z Rady Szkolnej CM. Po jednym przedstawicielu mają również takie organizacje 
jak Generalna Dyrekcja ds. Młodzieży i  Sportu, Instytut Kobiet, Hiszpański 
Komitet Osób Niepełnosprawnych, Rada ds. Środowiska, Konfederacja Biznesu 
oraz Komitet Radia i Telewizji Madrytu. Dodatkowo w radzie zapewniono miej-
sca reprezentacji reklamodawców, świata kultury, organizacjom zajmującym się 
badaniem języka w mediach (w szczególności przeciwdziałającym używaniu ję-
zyka seksistowskiego). Mandaty sprawują także przedstawiciele dzieci, młodzieży 
i  rodzin oraz radiowo-telewizyjnego środowiska dziennikarskiego. Wyjątkowo 
dwóch reprezentantów58 mogą wysunąć Stowarzyszenia Użytkowników i  Kon-
sumentów Mediów (w radzie wybranej w 2016 roku wskazano tylko jedną osobę 
z ramienia tejże organizacji, więc w całej Radzie Doradczej w kadencji 2016–2021 
zasiadło tylko szesnastu członków59). Jak zaznacza się w literaturze przedmiotu, 
taki dobór członków ciał zarządzających mediami publicznymi w regionie Ma-
drytu jest przede wszystkim egzemplifikacją przepisów Konstytucji Hiszpanii60, 
a zwłaszcza art. 20 ust. 3, w szczególności części odnoszącej się do zapewnienia 
dostępu do mediów „znaczącym grupom społecznym i  politycznym, uwzględ-
niając pluralizm społeczeństwa i różnorodność języków Hiszpanii”61.

Członkowie rady nie są zatrudnieni w  RTVM, jest to raczej funkcja spo-
łeczna, ponieważ nie pobierają za to regularnej pensji. Spotkania odbywają się 
co trzy miesiące, jednak w  pilnych przypadkach może taki wniosek wysunąć 
również Dyrektor Generalny lub sami członkowie rady. Jak wynika ze składu 
rady, media publiczne w  regionie Madrytu mają odzwierciedlać różnorodność 
społeczną mieszkańców wspólnoty, jednak ze szczególnym uwzględnieniem 
grup podlegających często wykluczeniu (kobiety, niepełnosprawni) lub szczegól-
nej ochronie (dzieci). Decyzje i  opinie Rady Doradczej nie są wiążące, jednak 
są cyklicznie przesyłane do rozważenia Radzie Zarządzającej. Rada działa 
na podstawie dokumentacji przedstawianej jej przez Dyrektora Generalnego 
(art. 26)62.

Interesującym przykładem dbania o wysoki poziom profesjonalizmu dzien-
nikarskiego w  mediach regionalnych wspólnoty Madrytu jest Rada Redakcji. 
Dokonując przeglądu struktur mediów publicznych w  innych regionach, nie 

58 Art. 26 ust. 2, en: Ley 8/2015, de 28 de diciembre…
59 Consejo Asesor, Composición, Portal de Transparencia Tele Madrid, http://transparencia.

telemadrid.es/documentos/Consejo%20Asesor121023.pdf [dostęp: 2.11.2019].
60 R. González De Zárate Lorente: Telemadrid y los medios de comunicación social. En: 

El régimen jurídico de los sectores de actividad de la Comunidad de Madrid. Ed. A. Arévalo 
Gutiérrez. Madrid: Editorial Dykinson, 2017, s. 329–331.

61 Constitución Española. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.

62 Ley 8/2015, de 28 de diciembre…
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odnaleziono dotychczas tego typu instytucji, choć jej funkcje odpowiadają 
funkcjom przyznawanym niektórym radom informacyjnym, które są obecne 
w nielicznych przykładach autonomicznych mediów publicznych. Rada Redakcji 
ma przede wszystkim dbać o niezależność, obiektywizm, wiarygodność i wysoką 
jakość serwisów informacyjnych oferowanych przez publiczne radio i  telewizję 
w regionie. W jej skład wchodzą przedstawiciele programów informacyjnych, na 
zasadzie losowej. Co pół roku wyłania się nowy skład po to, aby w żaden sposób 
nikt nie wywierał wpływu na politykę informacyjną RTVM. Co więcej, członek 
takiego ciała kolegialnego nie może pełnić swojej funkcji przez dwie kolejne 
kadencje, ani też nie może być w żaden sposób związany z jakimkolwiek innym 
stanowiskiem o  charakterze politycznym lub związkowym. Członkom rady 
stawia się także wymóg posiadania wyższego wykształcenia w  zakresie nauk 
o mediach i komunikacji. Wyboru dokonuje się spośród osób zatrudnionych na 
stanowisku redaktora serwisów informacyjnych w RTVM. Rada dba o niezależ-
ność dziennikarzy i samych mediów publicznych, przygotowuje również raporty 
na potrzeby Rady Zarządzającej RTVM. Jednak jej opinie, podobnie jak głosy 
Rady Doradczej nie są wiążące dla Rady Zarządzającej (art. 27 ust. 6). Rada 
Redakcji działa według norm przyjętych w Statucie Redakcji, zaproponowanym 
przez Dyrektora Generalnego63.

Tego rodzaju zabiegi wskazują na rozumienie profesjonalizmu dziennikar-
skiego w  normatywnym ujęciu. Podkreślają przede wszystkim wagę pewnych 
ogólnych standardów zawodowych, dodatkowo wzmacniając je kryterium wy-
kształcenia, które jest jednym z wymogów wysokiego poziomu profesjonalizmu 
dziennikarskiego.

Finansowanie mediów publicznych w  regionie Madrytu odbywa się w  mo-
delu mieszanym, tj. część środków RTVM otrzymuje z  dotacji publicznych, 
a  część pochodzi z  działalności komercyjnej nadawcy, czyli sprzedaży czasu 
antenowego na reklamy lub praw do emisji własnych produkcji innym stacjom 
radiowym i telewizyjnym (art. 35 ust. 2). Budżet wspólnoty corocznie uwzględ-
nia odpowiednią kwotę przeznaczaną na działalność autonomicznego nadawcy 
publicznego. Taka możliwość jednak nie powinna być wykorzystywana przez 
RTVM do stosowania na przykład cen konkurencyjnych w  porównaniu z  in-
nymi podmiotami medialnymi na rynku mediów audiowizualnych (art. 35 
ust. 4). Plan budżetowy RTVM podlega wstępnej ocenie przez odpowiednie 
ministerstwo, które ocenia go pod kątem wykonalności (art. 37 ust. 2). Maksy-
malne limity wydatków w danym roku budżetowym zatwierdza Rada Zarządza-
jąca. RTVM jest jednak zobowiązana do przestrzegania równowagi finansowej 
i stabilności (art. 38). Dlatego też co kwartał przedstawia stan swoich wydatków 
w ministerstwie finansów regionu64.

63 Carta básica de Radio Televisión Madrid…
64 Ibidem.
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W  umowie programowej na lata 2018–2020 zobowiązania rządu wobec 
nadawcy publicznego wzrastają z roku na rok. Pomimo że RTVM zarabia rów-
nież na emisji reklam i  sprzedaży własnych produkcji, wsparcie finansowe dla 
publicznych mediów w celu realizacji misji jest coraz wyższe i w ciągu trzech lat 
zwiększyło się o blisko 7 mln euro. Można więc podejrzewać, że rola publicznego 
nadawcy regionalnego w  kształtowaniu opinii społeczeństwa regionu Madrytu 
jest znacząca, a  jego funkcje są doceniane także przez kolejne rządy wspólnoty 
(zob. wykres 21).
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Wykres 21. Wysokość dotacji budżetu na działalność mediów publicznych we Wspólnocie Autono-
micznej Madrytu [w euro] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación audiovi-
sual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 7 de la ley 7/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid, 27 de diciembre de 2018, http://transparencia.telemadrid.es/documentos/Contrato-
Programa%202018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów we Wspólnocie Autonomicznej Madrytu

Należy podkreślić, że struktura mediów publicznych Wspólnoty Auto-
nomicznej Madrytu (Comunidad Autónoma de Madrid) jest bardzo rozbu-
dowana. Oprócz standardowych instytucji, które są obecne w  większości 
regionalnych nadawców radiowo-telewizyjnych, pojawiają się ciała repre-
zentujące publiczność mediów, jak na przykład Biuro Uczestnictwa Widzów 
i  Słuchaczy (art. 28 ust. 1), które działa jak swoisty ombudsman. Można do 
niego zgłaszać wszelkie uwagi, skargi i  roszczenia w  związku z  działalnością 
mediów publicznych. Na jego czele stoi osoba wskazana przez Dyrektora 
Generalnego, ale spośród pracowników RTVM. Organ ten kontroluje 
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działalność nadawcy autonomicznego i  może żądać od wszystkich innych 
instytucji dokumentacji związanych z  ich działalnością w  celu rozpatrzenia 
złożonej przez obywateli skargi. W ustawie o radiu i  telewizji we Wspólnocie 
Autonomicznej Madrytu zaznaczono, że RTVM może powołać także inne 
organy kontrolne, w  zależności od konieczności. Jak zaznacza się w  Karcie 
podstawowej, Biuro jest organem samokontroli w  radiu i  telewizji wspólnoty 
autonomicznej65.

Funkcje kontrolne zostały także przypisane regionalnemu parlamentowi, 
który wypełnia je za pośrednictwem specjalnej komisji. Komisja między innymi 
co roku bada sprawozdania z realizacji misji publicznej, zdefiniowanej w umo-
wie programowej oraz Karcie podstawowej (art. 41). Dodatkową instytucją, 
która może funkcjonować w  odniesieniu do mediów publicznych, jest władza 
audiowizualna jako organ kontrolny. Jej rola polega głównie na monitorowa-
niu usług misyjnych na rynku audiowizualnym, także w  przypadku ochrony 
konkurencji na tym rynku. Organ ten ma ustanowić także procedurę kontroli 
finansowej RTVM (art. 42)66. Nie jest to jednak typowa rada audiowizualna, 
ponieważ wszystkie kompetencje leżą w  gestii rządu regionalnego Wspólnoty 
Autonomicznej Madrytu. To on podejmuje wszelkie decyzje dotyczące zarówno 
finansowania, jak i  treści emitowanych na antenie RTVM. Co interesujące, 
w Madrycie istniała wcześniej rada audiowizualna67. Powołano ją w 2001 roku, 
ale już w  2006 zdecydowano o  przeniesieniu jej zadań do rządu autonomicz-
nego68. To kolejny przykład upolityczniania mediów publicznych w  regionach. 
Zmiana ta była odbierana przez środowisko dziennikarskie w  regionie jako 
próba podporządkowania sobie całkowicie przez rząd publicznych mediów 
w Madrycie69. 

65 Art. 25, en: Carta básica de Radio Televisión Madrid… 
66 Ibidem.
67 Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales. BOCM 

núm. 105, de 4 de mayo de 2001.
68 R. Vinander, N. Abuín, A. García: Los consejos audiovisuales en el proceso de asig-

nación de las licencias de television. El Caso de la Comunidad de Madrid. En: Informativos para 
la televisión del espectáculo. Ed. B. León. Sevilla–Zamora: Editorial Comunicación Social, 2010, 
s. 283–293.

69 C. del Rocío Monedero Morales: La necesidad de establecer autoridades audiovisuales 
autonómicas ante las conceciones de licenciac TDT a  nivel local. En: Transformar la televisión. 
Otra televisión es posible. Red. B. León. Sevilla–Salamanca–Zamora: Editorial Comunicación 
Social, 2009, s. 275.
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Aragonia

Publiczne media w Aragonii powstały na mocy ustawy przyjętej w 1987 roku, 
a  znowelizowanej w  2016 roku70. Powołała ona wówczas do życia Aragońską 
Korporację Radiowo-Telewizyjną (La Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión), której wyznaczono zadania pełnienia misji publicznej wobec mieszkańców 
regionu.

Misja mediów publicznych w Aragonii

Katalog głównych wartości, według których media powinny działać, to oczy-
wiście podstawowe prawa i wolności obywatelskie związane z wolnością słowa, 
opinii, powszechnym dostępem do informacji rzetelnej, obiektywnej i prawdzi-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury Aragonii oraz odmian 
językowych, jakimi posługuje się ludność regionu, respektowania pluralizmu 
politycznego, kulturalnego, językowego i  religijnego oraz społecznego (art. 2), 
obrony demokracji, współistnienia oraz społeczeństwa obywatelskiego i ochrony 
dzieci i młodzieży, promowania solidarności społecznej i korygowania nierów-
ności społecznych, gospodarczych i  kulturowych całego regionu. Do zadań 
mediów publicznych w Aragonii zalicza się także w ustawie poszanowanie praw 
i  wolności wynikających z  Konstytucji Hiszpanii oraz statutu autonomicznego 
Aragonii (wymienionych w  takiej właśnie kolejności). Układ tych wartości jest 
także znamienny, ponieważ w systemie katalońskim będzie można zaobserwo-
wać odwrócenie tego porządku na korzyść regionu, podobnie będzie w systemie 
galicyjskim.

Szczegółowo określono misję dla regionalnej telewizji publicznej, która 
wraz z  ogólnymi wymogami misji publicznej powinna w  swojej ofercie 
prezentować różnorodne gatunki informacyjne, kulturalne, fabularne, 
rozrywkowe, muzyczne czy sportowe (zob. wykres 22). Informacje na temat 
Aragonii powinny stać się punktem odniesienia dla informacji o  świecie. 
Publiczny nadawca ma również obowiązek wspierania wartości, które skła-
dają się na tożsamość mieszkańców Aragonii i  promowania kultury regionu 
w kraju i na świecie. Promocja odnosi się także do sportu z udziałem drużyn 
i  zawodników aragońskich. Wśród zadań telewizji wymienia się: rozwój 
oferty z  wykorzystaniem nowych technologii, przygotowanie programów 
z audiodeskrypcją i udziałem tłumacza języka migowego, zwiększanie zasięgu 

70 Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y control parlamentario de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión. „Boletín Oficial de Aragón” [dalej: BOA] núm. 46 de 22 
de Abril de 1987. 
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pod względem geograficznym oraz społecznym oraz kierowanie oferty do 
społeczności aragońskiej poza granicami kraju. Telewizja powinna również 
promować nowe formaty w  celu rozwijania konkurencyjności regionalnego 
przemysłu audiowizualnego71. 
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Wykres 22. Udział typów programów w telewizji publicznej Aragón TV w latach 2013–2016 [liczba 
godzin programu]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de comunicación audiovisual 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA, núm. 115 de 13 de Julio de 2013.

Osobno została zdefiniowana misja publiczna dla radiofonii, która powinna 
prezentować na swojej antenie różnorodną ofertę audycji, z  zachowaniem wia-
rygodności i  pluralizmu, oraz powinna transmitować wszystkie wydarzenia, 
które są istotne z  punktu widzenia mieszkańców regionu (zob. wykres 23). 
Radio publiczne także zobligowane jest do wdrażania technologicznej in-
nowacyjności oraz stosowania takich narzędzi, które umożliwią dostęp do 
mediów wszystkim słuchaczom, niezależnie od ich niepełnosprawności. Do-
tyczy to rozwoju nowych mediów i  nowych platform cyfrowych, któremu to 
zobowiązaniu podlega cała CARTV. Korporacja prowadzi również archiwum 
materiałów audiowizualnych, z  których może korzystać rząd i  administra-
cja publiczna w  celu wypełniania swoich zadań. Ponadto media publiczne 
współpracują z  uniwersytetami i  szkołami wyższymi w  celu modernizacji 
archiwum. 

71 Ibidem.
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Wykres 23. Udział typów audycji w  radiu publicznym Aragón Radio w  latach 2013–2016 [liczba 
godzin programu]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de comunicación audiovisual 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 115 de 13 de Julio de 2013.

Realizacja misji publicznej odbywa się także, jak w innych systemach, za po-
mocą specjalnej umowy zawieranej na trzy lata pomiędzy Aragońską Korporacją 
Radia i Telewizji a rządem Aragonii (contrato-programa). Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na przepisy regulujące zamówienia programowe, które realizowane 
są także przy udziale Aragońskiego Instytutu Rozwoju (Instituto Aragonés de 
Fomento) oraz innych jednostek zajmujących się promocją kultury i przemysłu 
Aragonii. Umowa programowa, która jest podpisywana również w pozostałych 
regionach, obejmuje produkcje finansowane ze środków CARTV w  wysokości 
od jednego do trzech procent środków jej budżetu, a poświęcone kulturze, tery-
torium, obyczajom i rodzimym dialektom72.

Model rozwoju mediów publicznych w Aragonii różni się nieco od na przy-
kład modelu andaluzyjskiego, w  którym najpierw uchwalano plan ogólny na 
sześć lat, a potem plan szczegółowy na realizację poszczególnych zadań. System 
mediów w Aragonii opiera się na krótszej strategii, która dopasowywana jest do 
aktualnej sytuacji (zob. tabela 8)73.

72 Disposición adicional sexta Plan de fomento y apoyo a la producción aragonesa independi-
ente. Ley 4/2016, de 19 mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organ-
ización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. BOA núm. 
101, de 27 de Mayo de 2016.

73 Umowa na zamówienia programowe pomiędzy rządem Aragonii a CARTV na lata 2013–
2016 została przedłużona na rok 2017, poprzez nowe rozporządzenia. W połowie 2018 roku udało 



Rozdział 6: Typ podstawowy – media regionów 201

Tabela 8
Zadania nadawcy publicznego CARTV w Aragonii na lata 2013–2020

Rodzaj zadania 

Wprowadzanie nowych technologii.

Współpraca z sektorem prywatnym w celu realizacji misji publicznej.

Przybliżanie spraw lokalnych, związanych z Aragonią.

Dualny system finansowania ze środków publicznych i z reklam.

Rozwijanie Archiwum Dźwiękowego i Telewizyjnego oraz korzystanie z jego zasobów (w okreś- 
lonym wymiarze godzinowym).

Różnorodna oferta Aragón TV, ukierunkowana na interakcję z widzami.

Współpraca Aragón TV i Aragón Radio w ramach FORTA. 

Podtrzymywanie kontaktu ze społecznością pochodzenia aragońskiego.

Dostarczanie codziennych informacji na temat życia w  regionie oraz programów specjalistycz-
nych.

Upowszechnianie kultury aragońskiej i języka według przewidzianych procedur rządowych.

Promocja sportu i sportowców aragońskich, wydarzeń na terenie wspólnoty i poza nią.

Rozszerzanie usług medialnych dla osób z niepełnosprawnością.

Rozwój serwisów interaktywnych i mobilnych w internecie. 

Utworzenie specjalnego punktu konsultacyjnego dla publiczności Aragón TV.

Zapewnienie szczególnego miejsca dla aragońskich produkcji w  ramówce telewizji (premiery, 
przeglądy).

Promocja kina i filmu krótkometrażowego, rozwój aragońskiego przemysłu audiowizualnego.

Inwestowanie w niezależne wytwórnie filmowe, mające swoją siedzibę na terenie Aragonii.

Rozwój radia autonomicznego w internecie oraz dywersyfikacja platform nadawczych.

Popularyzacja twórców i muzyki aragońskiej na antenie publicznego nadawcy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de comunicación audiovisual 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 115 de 13 de Julio de 2013 oraz Segundo Contrato Programa 
entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación 
del servicio publico de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 165, 27 de 
agosto de 2018.

W  kolejnej umowie programowej zaczęto kłaść nacisk na audycje informa-
cyjne i sportowe, których udział miał się znacząco zwiększyć. Wyznaczono więc 
kwoty minimalne oferty programowej, która musiała być zapewniona zarówno 
na antenie radia publicznego, jak i publicznej telewizji (zob. tabela 9).

się podpisać nową umowę, która w  większości powtarzała zapisy poprzedniej, zwłaszcza te 
dotyczące głównych zadań mediów publicznych.
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Tabela 9. Udział typów audycji w mediach publicznych Aragonii 
2018–2020 [liczba godzin programu]

Liczba godzin rocznie 2018 2019 2020

Programy informacyjne 1900 1900 1900
Relacje i programy sportowe 300 300 300

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Segundo Contrato Programa 
entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de comunica-
ción audiovisual de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 165, 
27 de agosto de 2018.

Podobnie jak w  innych regionalnych mediach publicznych działalność 
CARTV w okresie wyborczym może być kontrolowana przez odpowiednią Ko-
misję Wyborczą (art. 20). Ponadto ustawa gwarantuje emisję spotów wyborczych 
najważniejszym ugrupowaniom politycznym i  społecznym (które mają swoją 
reprezentację parlamentarną) lub mniejszym, ale o istotnym znaczeniu (również 
kulturalnym) (art. 21). Ustawa aragońska, pomimo nowelizacji, w  wielu przy-
padkach odwołuje się do hiszpańskiej ustawy o trzecim kanale lub statutu radia 
i  telewizji. Także w  przypadku prawa do sprostowania, które jest regulowane 
przez te akty prawne.

Struktura mediów publicznych w Aragonii

Sama struktura nie odbiega od schematu andaluzyjskiego, tj. występuje tu 
Rada Zarządzająca, Rada Doradcza oraz Dyrektor Generalny. Rada Zarządzająca 
liczy aż szesnastu członków, z których piętnastu powoływanych jest przez parla-
ment (większością dwóch trzecich głosów spośród kandydatów reprezentujących 
środowisko medialne), natomiast ostatnia osoba wyłaniana jest przez Radę 
Doradczą spośród własnego grona. To, co również odróżnia model aragoński od 
innych analizowanych rozwiązań, to fakt, że każde ugrupowanie parlamentarne 
ma prawo do posiadania własnego przedstawiciela w  Radzie Zarządzającej. 
Można więc wnioskować, że w  Aragonii będzie częściej pojawiał się problem 
upolitycznienia mediów publicznych. Kandydaci do rady są przesłuchiwani 
przez parlament przed ewentualnym wyborem.

Mandat członka Rady Zarządzającej nie może być łączony z  jakąkolwiek 
funkcją w  przedsiębiorstwach medialnych publicznych lub prywatnych. Jeśli 
członek rady CARTV pełni funkcję publiczną w  pełnym wymiarze etatu, nie 
będzie pobierał dodatkowej diety z  tytułu zasiadania w  radzie. Rada wybiera 
spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. W  jej 
posiedzeniach może uczestniczyć dyrektor generalny oraz przedstawiciele partii 
parlamentarnych. Rada ma kompetencje do proponowania i odwoływania kan-
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dydatur na stanowisko dyrektora, ale również wszystkich dyrektorów korpora-
cji, a także w zakresie zatwierdzania propozycji rozwoju CARTV, wynagrodzeń 
pracowników CARTV, zarządzania budżetem, przyjmowania sprawozdań 
rocznych z działalności nadawcy publicznego w Aragonii. Opracowuje również 
standardy dotyczące treści i jakości reklam, rozstrzyga spory dotyczące prawa do 
sprostowania, co pół roku ustala kryteria podziału czasu antenowego pomiędzy 
grupami politycznymi, a co roku wskaźniki produkcji własnej w ofercie progra-
mowej74. 

Dyrektor Generalny to kolejny organ wchodzący w  skład zarządu CARTV, 
wybierany jest przez parlament regionalny na wniosek Rady Zarządzającej, 
większością dwóch trzecich głosów. Przesłuchanie kandydata na to stanowisko 
ma charakter jawny i  odbywa się przed odpowiednią komisją parlamentarną. 
Kadencja dyrektora jest związana z  kadencją parlamentu, ale jego stanowisko 
nie może być łączone z  jakąkolwiek inną funkcją publiczną. Dyrektor posiada 
kompetencje wykonawcze i  reprezentacyjne. Ponadto do jego zadań należy 
sygnowanie wszelkich wydatków korporacji, a  także zarządzanie personelem 
menadżerskim. Nie jest bezpośrednio pracownikiem CARTV, a podlega prawu 
o służbie cywilnej. Dotyczy to również innych stanowisk kierowniczych w spół-
kach wchodzących w  skład CARTV oraz funkcji w  Radzie Zarządzającej oraz 
Radzie Doradczej.

Rada Doradcza, która także działa w systemie mediów w Aragonii, jest or-
ganem przedstawicielskim społeczeństwa. Można byłoby więc tutaj doszukiwać 
się znamion rozwiązań, znanych z krajów skandynawskich, w których również 
przedstawiciele różnych organizacji społecznych biorą udział w  kierowaniu 
i  kontrolowaniu mediów publicznych. Rada Doradcza składa się z  szesnastu 
członków, z  których dwóch reprezentuje związki zawodowe, dwóch pochodzi 
z prywatnych przedsiębiorstw świadczących usługi audiowizualne dla CARTV, 
kolejnych dwóch to przedstawiciele prasy i  dwóch – środowiska dziennikar-
skiego w ogóle, kolejni dwaj członkowie to przedstawiciele szkolnictwa wyższego 
(jeden z Uniwersytetu Saragossa, dwóch to reprezentacja organizacji konsumen-
tów, jeden ze stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz trzech z  organizacji 
kobiecych, młodzieżowych oraz pracodawców. Rada Doradcza wydaje opinie 
na temat działalności CARTV oraz wyznacza swojego przedstawiciela do Rady 
Zarządzającej75.

CARTV podlega zarówno rządowi Aragonii (specjalnemu departamentowi – 
Departamento de Presidencia), jak i parlamentowi regionalnemu. Kontrolę nad 
CARTV parlament Aragonii sprawuje z pomocą specjalnej komisji, przed którą 
odpowiedzialny jest również Dyrektor Generalny CARTV. Rząd Aragonii ma, 
podobnie jak rządy innych wspólnot, prawo do emisji ogłoszeń i komunikatów 

74 Ley 8/1987, de 15 de abril….
75 Ibidem.
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ważnych pod względem społecznym. Rząd może także wyznaczać inne obo-
wiązki dla Aragońskiej Korporacji Radia i Telewizji, po zapoznaniu się z opinią 
Rady Zarządzającej. 

Korporacja finansowana jest zarówno z  budżetu autonomii, jak i  środków 
komercyjnych, pochodzących ze sprzedaży własnej produkcji oraz czasu anteno-
wego na reklamy. Może podejmować również współpracę z innymi podmiotami 
medialnymi. W  nowej umowie programowej zaczęto kłaść nacisk na większą 
przejrzystość finansową korporacji nadawczej. Dlatego też jasno określono limity 
wydatków i  wsparcia ze strony rządu regionalnego (zob. wykres 24). Oznacza 
to, że korporacja musi w  taki sposób gospodarować swoim budżetem, aby być 
spółką rentowną. Różnicę pomiędzy dotacjami rządowymi a  kosztami działal-
ności powinna wypracować samodzielnie. To wskazuje także na konieczność 
uatrakcyjnienia oferty programowej na tyle, aby przyciągała widzów i reklamo-
dawców (zob. wykres 24).
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Wykres 24. Szacunkowe koszty działalności mediów publicznych w Aragonii w latach 2018–2020
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Segundo Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de comunicación 
audiovisual de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 165, 27 de agosto de 2018.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Aragonii

W systemie mediów publicznych w Aragonii nie istnieje instytucja zewnętrzna, 
która kontrolowałaby działalność sektora audiowizualnego, nie pojawia się tutaj 
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takie rozwiązanie jak w  Andaluzji, czy w  Katalonii, w  postaci Rady Audiowizu-
alnej, niezależnej pod względem strukturalnym i politycznym od władz regionu. 

W ramach rządu Aragonii utworzono za to specjalny departament (Depar-
tamento de Presidencia), który posiada kompetencje w  zakresie zarządzania 
i kontrolowania działalności rynku medialnego. Do jego zadań należy:
•	 opracowanie procedur przyznawania licencji dla nadawców na poziomie 

lokalnym;
•	 ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów na świadczenie usług audiowizual-

nych;
•	wydawanie zezwoleń w zakresie usług audiowizualnych;
•	 opracowanie rozporządzeń do obowiązujących przepisów prawa państwowego 

w zakresie mediów;
•	 prowadzenie regionalnego rejestru nadawców;
•	wsparcie administracyjne dla CARTV w relacjach z rządem Aragonii;
•	 składanie propozycji dotyczących rozwoju sektora audiowizualnego oraz 

ochrona praw obywatelskich;
•	monitorowanie zgodności usług audiowizualnych z procedurami administra-

cyjnymi76.
Takie rozwiązanie sytuuje system mediów publicznych w Aragonii pomiędzy 

modelem rządowym i  modelem parlamentarnym. Choć w  2016 roku wprowa-
dzono liczne zmiany w  zakresie funkcjonowania publicznego nadawcy, aby 
zwiększyć poziom profesjonalizmu i pluralizmu oraz odpolitycznić media, próba 
ta – trzeba stwierdzić – nie do końca się powiodła. Wprawdzie nowa ustawa 
wprowadza mechanizm wyłaniania personelu kierowniczego spośród osób o bo-
gatym doświadczeniu zawodowym w  mediach, ale mimo to grupy parlamen-
tarne mają wpływ na nominację kandydatów oraz prawo do posiadania swoich 
reprezentantów w  organach zarządzających. Jak zauważa David Vila-Viñas, 
w takiej sytuacji istnieje nadal ryzyko, że któraś z grup parlamentarnych będzie 
jednak wysuwała kandydatów według klucza partyjnego77. Mechanizmem, który 
ma zwiększyć pluralizm w zarządzaniu oraz zmniejszyć stopień upolitycznienia, 
jest sposób wyłaniania składu Rady Doradczej CARTV, pochodzącego z  dele-
gowania reprezentantów różnych organizacji społecznych. To oni mogą później 

76 Art. 3 ust. 4 i 5, en: Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón. BOA 
núm. 237 de 10 de diciembre de 2015.

77 D. Vila-Viñas: Regulación de las televisiones autonómicas en el nuevo ciclo político. 
Gobernanza plural, participación ciudadana e información política en la nueva Ley de la Cor-
poración Aragonesa de Radiotelevisión Pública. „Derecom” 2017, no 22, s. 30, http://www.
derecom.com/secciones/articulos-de-fondo/item/282-regulation-of-autonomous-communi-
ties-television-in-the-new-political-period-plural-governance-citizen-participation-and-politi 
cal-information-in-the-new-law-of-the-aragonese-corporation-of-public-radiotelevision [dostęp: 
11.08.2017].
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realnie wpłynąć na działalność zarządu poprzez nominację swojego członka 
w ramach Rady Zarządzającej. 

Model ten ponadto bazuje na doświadczeniach hiszpańskich, które związane 
są z instrumentalnym podejściem do mediów publicznych i ich realnym włącza-
niem w  proces polityczny. W  interpretacji sytuacji mediów w  Aragonii warto 
byłoby w tym miejscu sięgnąć do modelu Mary Kelly, która zwróciła uwagę na 
trzy podejścia do mediów publicznych: systemu mediów formalnie autonomicz-
nych, systemu mediów uczestniczących w  procesie politycznych (za pomocą 
przedstawicieli partii w organach zarządzających właśnie) oraz systemu mediów 
podporządkowanych procesowi politycznemu78. Model aragoński odpowiadałby 
więc systemowi mediów uczestniczących, z  wysokim stopniem paralelizmu 
medialnego, w którym partie polityczne mają wpływ zarówno na skład zarządu 
CARTV, jak i  na wybór i  zakres działania samego dyrektora korporacji, który 
jest odpowiedzialny przed parlamentarną komisją i to jej składa różne wyjaśnie-
nia i sprawozdania (art. 24 ust. 5)79.

Murcja

Media regionalne w Murcji są istotnym elementem systemu komunikacji ma-
sowej w tej części Hiszpanii. Murcja otrzymała swój statut autonomiczny w latach 
80. XX wieku i  tam również znalazły się przepisy odnoszące się do utworzenia 
własnych środków komunikowania o charakterze publicznym (art. 14 statutu80). 
Realizacja tych założeń potrwała jednak znacznie dłużej, ponieważ publiczne 
radio i  telewizja w  Murcji zaczęły funkcjonować dopiero z  początkiem XXI 
wieku. Ustawa dotycząca utworzenia publicznego przedsiębiorstwa regionalnego 
radia i telewizji regionu Murcji została uchwalona w 2004 roku81. 

Instytucją odpowiedzialną za bezpośrednie zarządzanie i  kontrolę nad 
mediami publicznymi jest Radiotelevisión de la Región Murcia (RTRM). 
Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie usług publicznych związanych 
z  nadawczością i  rozpowszechnieniem komunikacji audiowizualnej, wspiera-

78 M. Kelly: Influences on Broadcasting Policies in Election Coverage. In: Communicating to 
Voters: Television in the First European Parliamentary Elections. Ed. J.G. Blumler. London: Sage, 
1984, s. 65–82.

79 Ley 8/1987 de 15 de abril…
80 Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. 

BOE núm. 146, de 19 de junio de 1982.
81 Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la Empresa Pública Regional Radiotelevisión 

de la Región de Murcia. „Boletín Oficial de la Región Murcia” [dalej: BORM], núm. 11, de 30 de 
diciembre de 2004.
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jącej wartości konstytucyjne, pluralizm opinii publicznej oraz różnorodność 
kulturową i  językową Hiszpanii (art. 1 ustawy z  2004 roku, znowelizowanej 
w 2012 roku82). 

Telewizja 7RM o zasięgu autonomicznym rozpoczęła jednak działalność do-
piero w 2006 roku po serii prób od wiosny do jesieni. Trudny okres działalności 
telewizji regionalnej przypadł na lata 2012–2015, kiedy to postanowiono sprywa-
tyzować spółkę. Ostatecznie zarządcą publicznych usług telewizyjnych w Murcji 
zostaje grupa Secuoya w 2015 roku i ona także wznowiła transmisję programów 
na żywo, które były zawieszone w  okresie kryzysu. Kontrakt z  firmą Secuoya 
został przedłużony aż do 2020 roku83. System zarządzania mediami w  Murcji 
odbiega więc od przyjętych schematów usług publicznych. Podkreślić należy 
fakt, że właściwie w  roku 2019 ich sytuacja wciąż nie była stabilna ze względu 
na brak nowych regulacji prawnych. W  raporcie ze stycznia 2019 roku wprost 
stwierdzono, że kwestia rozwoju i  uporządkowania działalności publicznego 
nadawcy telewizyjnego w Murcji jest przez administrację regionalną „pomijana 
i ignorowana”84. Ponadto, ze względu na zmiany kadrowe, jakie nastąpiły w 2018 
roku, autorytet mediów publicznych oraz ich ranga – w opinii społecznej – bar-
dzo mocno się obniżyły. Zmiany te negatywnie wpłynęły na ogólny wizerunek 
mediów publicznych w  Murcji, także ze względu na nieudolność w  podejmo-
waniu decyzji przez główną instytucję zajmującą się zarządzaniem mediami 
publicznymi, tj. Radiotelevisión de la Region de Murcia. Ocena działalności 
samych mediów, jak i  świadczonych przez nich usług jest negatywna, przede 
wszystkim ze względu na brak unormowań prawnych, które rygorystycznie 
byłyby przestrzegane i  realizowane przez RTRM, co pośrednio wpływa także 
na pozycję mediów publicznych w  różnorodnym przecież krajobrazie mediów 
regionalnych w Murcji. W raporcie zwraca się przede wszystkim uwagę na brak 
przejrzystości i podziału kompetencji, co osłabia działania RTRM w świadczeniu 
audiowizualnych usług publicznych85.

82 Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de 
creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. BORM núm. 284, 
10 de diciembre de 2012.

83 Dane firmy Grupo de Comunicación Secuoya, https://www.gruposecuoya.es/wp-content/
uploads/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Corporativa_2019-A4-baja.pdf [dostęp: 5.11.2019].

84 Informe de seguimiento contrato-programa 2014–2016, Año 2018, Ente Público de Radio Tel-
evisión de la Región de Murcia, 20 de Enero de 2019, s. 7, http://www.rtrm.es/doc/ transparencia/
Informe_seguimiento_2018_Contrato_programa_2014-2016.pdf [dostęp: 5.11.2019]. Jest to spra-
wozdanie roczne za rok 2018 na temat działalności RTRM i  wdrażania umowy programowej 
obowiązującej w poprzednich latach.

85 Ibidem, s. 8.



Część druga: Uwarunkowania prawno-instytucjonalne…208

Misja mediów publicznych w regionie Murcji

Media publiczne w Murcji powstały stosunkowo niedawno, biorąc pod uwagę 
proces transformacji demokratycznej, społecznej i medialnej Hiszpanii. Założe-
nia, jakie przyświecały powołaniu własnych nadawców radiowych i  telewizyj-
nych, są zgodne z wartościami wskazanymi w Konstytucji Hiszpanii i także do 
niej odwołuje się w pierwszej kolejności ustawa, która stanowi podstawę prawną 
funkcjonowania RTRM. Pojawia się więc tutaj znów katalog najważniejszych 
standardów profesjonalizmu dziennikarskiego, tj. poszanowanie pluralizmu 
społecznego i  politycznego, ochrona dzieci i  młodzieży, równość i  niedyskry-
minowanie, poszanowanie prywatności i wizerunku, ale również „promowanie 
wartości historycznych i kulturowych regionu Murcji”86 oraz świadczenie usług 
publicznych wysokiej jakości na podstawie kodeksu etyki zawodowej. RTMR 
ma własną osobowość prawną i  działa na podstawie ustawy o  radiu i  telewizji 
regionu Murcji, a  także ogólnokrajowej ustawy o  komunikacji audiowizualnej 
z 2004 roku i ustawy o organizacji i systemie prawnym administracji publicznej 
regionu Murcji z tego samego roku87.

Jednym z  zadań RTRM jest zapewnienie dostępu do anteny znaczącym 
grupom politycznym, społecznym, kulturalnym i  związkowym, które działają 
w  regionie Murcji. Przepis ten pojawia się więc we wszystkich regulacjach 
prawnych dotyczących publicznych mediów regionalnych. O  rodzaju tego do-
stępu, jak i czasie decydują Dyrektor Generalny oraz Rada Zarządzająca, która 
powinna wziąć pod uwagę obiektywne kryteria dostępu wskazane w  ustawie 
(art. 21)88. Powtarza się także prawo do sprostowania i poszanowania godności, 
prywatności i  wizerunku. Szczegółowe przepisy jednak w  tej kwestii znajdują 
się w ustawie ogólnokrajowej, do której odwołuje się ustawa regionalna (art. 22).

Główne cele działalności mediów publicznych w Murcji zostały zdefiniowane 
w pierwszym kontrakcie ramowym, który został odnowiony w 2013 roku. Proble-
matyczne jest natomiast obowiązywanie umów programowych, które mają charak-
ter szczegółowy. Przyjęta na lata 2014–2016 umowa programowa uznana została za 
przestarzałą89, ale RTRM kontynuuje realizację zadań zainicjowanych w kolejnych 
latach. Murcja nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem. Nie wszystkie media 
regionalne posiadają realnie nowe i przygotowane z wyprzedzeniem umowy pro-
gramowe, które pozwalają im na osiąganie coraz to wyższej jakości i wyznaczają 

86 Art. 2, en: Informe de seguimiento contrato-programa 2014–2016… 
87 Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BOE núm. 202, de 24 de agosto de 
2005.

88 Ley 9/2004, de 29 de diciembre…
89 Informe de seguimiento contrato-programa 2014–2016… Jest to sprawozdanie roczne za rok 

2018 na temat działalności RTRM i wdrażania umowy programowej obowiązującej w poprzed-
nich latach.
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kolejne wyzwania wspierające ich rozwój. Wśród celów, jakie postawiono w 2016 
roku, wskazać należy modernizację i wykorzystanie nowych technologii, głównie 
z udziałem mediów społecznościowych oraz cyfrowego nadawania, w ulepszaniu 
oferty Onda Regional, czyli publicznego radia Murcji. W  kwietniu 2017 roku, 
pomimo upływu daty ważności ostatniej umowy programowej, przedłużono 
także umowę dotyczącą pośredniego zarządzania mediami publicznymi (czyli 
poprzez firmę prywatną, której zleca się wprowadzanie takiej ramówki, która 
zawiera pozycje misyjne). Wskaźniki oglądalności publicznej telewizji w  Murcji 
nie przekraczają 3%, jednak raport za rok 2018 zaleca, aby zarządzający kanałem 
7TV Región Murcia podjęli działania na rzecz zwiększenia zasięgu.

Kontrakt ramowy dla publicznych mediów audiowizualnych w Murcji został 
przyjęty w 2013 roku90 jako wynik wprowadzenia na szczeblu ogólnokrajowym 
ustawy o  komunikacji audiowizualnej. Decyzję w  tej sprawie podjęto w  2012, 
kiedy to znowelizowano ustawę regionalną o  radiu i  telewizji regionu Murcji 
z  2004 roku. Wówczas zdefiniowano i  usługę publiczną, i  zadania RTRM. 
W kontrakcie ramowym zostały powtórzone podstawowe zasady funkcjonowa-
nia mediów publicznych z ustawy przyjętej wcześniej. Niemniej jednak niektóre 
kwestie rozszerzono lub uszczegółowiono. Do najważniejszych zadań można za-
liczyć obronę i rozpowszechnianie wartości zapisanych w Konstytucji Hiszpanii 
i statutu autonomicznego Murcji, rozpowszechnianie takiej oferty programowej, 
która uwzględnia różnorodność społeczeństwa zamieszkującego region Murcji, 
ale jednocześnie działa na rzecz integracji społecznej i ekonomicznej wszystkich 
części wspólnoty. Media publiczne mają również respektować dziedzictwo kul-
turowe oraz tradycje niematerialne Murcji, promować pokój, godność ludzką, 
równość (w  szczególności płci), nie dyskryminować oraz chronić dzieci i  mło-
dzież, edukować, wspierać uczestnictwo społeczeństwa w  procesach demokra-
tycznych. Ze względu na fakt, że media autonomiczne mają zasięg regionalny, 
ważną funkcją jest również rozpowszechnianie wiedzy w zakresie sztuki, nauki 
i  historii regionu Murcji, tworzenie archiwów audiowizualnych z  dziełami na 
temat regionu i produkowanych przez twórców regionalnych (zaliczyć można do 
nich działania w ramach grupy na rzecz zachowania cyfrowego dziedzictwa au-
diowizualnego). Nadawca publiczny musi także zapewnić dostęp do informacji 
niezależnej, obiektywnej i prawdziwej, jednocześnie odzwierciedlając pluralizm 
polityczny i  ideologiczny. Pomimo że region Murcji nie charakteryzują procesy 
niepodległościowe czy ruchy etnoregionalne, to jednak przykłada się wagę do 
ochrony i  upowszechniania utworów audiowizualnych pochodzenia regional-
nego, co więcej – media publiczne mają obowiązek wspierać produkcje rodzi- 
me (art. 6)91. 

90 Primer Mandato Marco previsto en la Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de Radiotelevisión de 
la Región Murcia. BORM núm 77, de 5 de abril de 2013.

91 Ibidem.
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W  specjalny sposób potraktowano w  kontrakcie ramowym programy in-
formacyjne, które zostały uznane za główną część oferty programowej mediów 
publicznych. Zatem prezentowane informacje powinny być prawdziwe, dotyczyć 
możliwie wielu kwestii i przede wszystkim skupiać się na aktualnych wydarze-
niach z regionu Murcji. Jak w większości tego typu dokumentów, podkreśla się 
istotność rozdzielenia opinii od faktów (art. 9). Szczególnemu rygorowi podle-
gają informacje dotyczące terroryzmu, konfliktów oraz ofiar takich wydarzeń. 
Chodzi o  traktowanie ze specjalną wrażliwością i  użyciem odpowiedniego 
języka oraz ustanowienie precyzyjnych reguł dotyczących relacjonowania takich 
sytuacji (art. 9). Media autonomiczne odgrywają także ważną rolę w komuniko-
waniu politycznym, przekazując najważniejsze wiadomości na temat działalności 
premiera regionu, rządu oraz regionalnego parlamentu (art. 10 ust. 1), trans-
mitując debaty w  radiu, telewizji lub internecie oraz ważne ogłoszenia rządu 
regionalnego (art. 10 ust. 3 i 10 ust. 5). Oprócz oferty kulturalnej i edukacyjnej 
istotnym elementem są transmisje sportowe (traktowane także jako część oferty 
rozrywkowej). Na szczególne zainteresowanie mediów publicznych zasługują 
więc rozgrywki sportowe drużyn regionu Murcji lub wydarzenia sportowe, 
które mają miejsce we wspólnocie autonomicznej (art. 12)92. Sport w  Hiszpa-
nii traktowany jest również jako element tożsamości nie tylko narodowej, ale 
i regionalnej.

Podkreśla się też wagę dostępu znaczących grup społecznych i politycznych, 
zwłaszcza ugrupowań partyjnych mających swoją reprezentację w  parlamencie 
(art. 14). Można więc sądzić, że media publiczne w  Murcji będą traktowane 
jako pośrednik w  procesie komunikowania się najważniejszych instytucji poli-
tycznych regionu ze społeczeństwem. Nie we wszystkich regionach zwraca się 
aż taką uwagę na ten element. Część z władz regionów dąży przede wszystkim 
do profesjonalizacji nadawców publicznych, co ma wiązać się głównie z  pro-
cesem uniezależniania politycznego, przynajmniej w  aspekcie normatywnym. 
W Murcji takich deklaracji w aktach prawnych nie ma zbyt wiele. Kontrakt ra-
mowy jest tutaj raczej potwierdzeniem najważniejszych założeń z ustawy i dość 
ogólnie sformułowano w  nim najważniejsze zadania i  obowiązki nadawców 
publicznych.

Struktura mediów publicznych w Murcji

Struktura nadawcy publicznego w Murcji nie jest szczególnie skomplikowana, 
nie działają dodatkowe organy wykonawcze, poza podstawowymi, czyli Radą 
Zarządzającą i Dyrektorem Generalnym. Rada składa się z dziewięciu członków 
(w kadencji 2015–2019 dwie osoby złożyły rezygnację z członkostwa, z czego za-

92 Ibidem.
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stąpiono tylko jedną do końca kadencji)93. Kandydaci do rady powinni reprezen-
tować różne środowiska polityczne i  społeczne, a  także cieszyć się autorytetem 
społecznym. Stanowiska w radzie nie wolno łączyć z  jakąkolwiek inną funkcją 
w przedsiębiorstwach medialnych czy agencjach reklamowych, a w szczególności 
takich, które produkują na potrzeby RTRM lub pośrednio zarządzają usługami 
publicznymi w  imieniu spółki. Ustawa wskazuje konkretne typy powiązań, 
które dyskwalifikują kandydata na funkcję członka zarządu RTRM: małżeństwo 
z osobą pracującą w konkretnych przedsiębiorstwach, pokrewieństwo drugiego 
stopnia z takimi osobami lub nawet czwartego stopnia, jeśli członkowie dalszej 
rodziny prowadzą ważne interesy ekonomiczne ze spółkami powiązanymi 
z RTRM. Zasada niełączenia stanowisk dotyczy także osób pełniących funkcje 
kierownicze w firmach prywatnych, rządzie i parlamencie regionalnym (lub na 
innych stanowiskach pochodzących z  wyborów) oraz w  partiach politycznych 
i  związkach zawodowych (art. 5 ust. 3). Rada podejmuje decyzje większością 
głosów, chyba że ustawa nakazuje w szczególnych przypadkach większość kwa-
lifikowaną94. 

Ciekawym rozwiązaniem jest rotacyjny system przewodniczenia radzie – co 
kwartał zmienia się według kolejności alfabetycznej szef rady. Podkreśla się, że 
rola przewodniczącego ma charakter czysto funkcjonalny. Ponadto, wybiera się 
także wiceprzewodniczącego, to jest osobę, która następna w kolejności będzie 
sprawowała funkcję przewodniczącego (art. 5 ust. 5 i  6). Członkowie rady nie 
otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, jedynie rekompensatę w postaci diety 
i  kosztów podróży w  celu uczestnictwa w  posiedzeniach Rady Zarządzającej 
RTRM. W  ustawie wyraźnie zaznacza się, że „Członkostwo w  Radzie Zarzą-
dzającej nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy”95. Na tle innych 
systemów zarządzania mediami publicznymi ten model różni się znacząco pod 
tym względem. W większości przypadków członkowie zarządu traktowani są jak 
urzędnicy administracji publicznej szczebla regionalnego, co było równoznaczne 
z nawiązaniem stosunku pracy między wspólnotą a członkami zarządu. Pobie-
rali oni także z tego tytułu pensję. Rada Zarządzająca RTRM przypomina raczej 
ciało społeczne, jak na przykład rady doradcze w innych systemach regionalnych 
mediów publicznych. W Murcji jednak ten organ nie funkcjonuje w strukturze 
nadawcy publicznego.

Ustąpienie z  rady następuje w  przypadku zakończenia kadencji, na własną 
prośbę, niemożności wykonywania obowiązków z  powodów zdrowotnych lub 
konfliktu interesów i  śmierci (art. 7). Do zadań rady należy przede wszystkim 
ustalenie kryteriów zarządzania redakcjami RTRM, ale również opiniowanie 
kandydatury na Dyrektora Generalnego. Powołanie dyrektora wymaga zgody 

93 Consejo de Administración, Radiotelevisión de la Región Murcia, http://www.rtrm.es/
servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=FRMCONSEJO&sit=c,4 [dostęp: 4.11.2019].

94 Ley 9/2004, de 29 de diciembre…
95 Art 27 ust. 2, en: Ley 9/2004, de 29 de diciembre… 
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dwóch trzecich członków rady. Rada zatwierdza również roczne plany działalno-
ści RTRM, a także raporty i sprawozdania, wytyczne dla personelu, budżet oraz 
wynagrodzenia dla pracowników RTRM. Rada podejmuje także decyzje w spra-
wie umów podpisywanych przez RTRM w zakresie między innymi koprodukcji, 
ale również reklamy (w  tym ogłoszeń rządowych i  administracji publicznej na 
antenie radia i  telewizji regionu Murcji). Cyklicznie zapoznaje się ze stanem 
budżetu przedsiębiorstwa oraz co pół roku określa odsetek czasu antenowego 
przeznaczonego dla znaczących grup politycznych i społecznych (art. 8)96.

Dyrektor Generalny jest powoływany spośród kandydatów cieszących się 
wysokim zaufaniem społecznym i  autorytetem. Musi uzyskać poparcie dwóch 
trzecich zgromadzenia parlamentarnego regionu Murcji, a co się z tym wiąże – 
powinien zyskać uznanie różnych grup politycznych mających swoich przedsta-
wicieli we władzach ustawodawczych regionu. Funkcja Dyrektora Generalnego 
ma charakter wykonawczy i podlega tym samym ograniczeniom co działalność 
członków zarządu RTRM (art. 11). Ponieważ jest to jednak stanowisko z nadania 
politycznego, kadencja dyrektora jest powiązana z kadencją parlamentu autono-
micznego. Dyrektor jest zatrudniany przez wspólnotę, a  wysokość jego pensji 
i warunki zatrudnienia ustala rząd Murcji. Dyrektor uczestniczy w  sesjach za-
rządu i ma prawo głosu, z wyjątkiem głosowań dotyczących bezpośrednio jego 
samego (art. 11 ust. 4)97. 

Rola Dyrektora Generalnego RTRM nie odbiega od wyznaczonych w innych 
modelach zarządzania mediami regionalnymi w  Hiszpanii. Przede wszystkim 
jest to organ wykonawczy, który realizuje bieżące zadania związane z  działal-
nością publicznej radiofonii i telewizji. Podpisuje w imieniu RTRM umowy z in-
nymi podmiotami świadczącymi usługi dla nadawcy, jest odpowiedzialny przed 
zarządem za realizację wyznaczonych zadań, przedstawia radzie sprawozdania 
i  raporty oraz plany wydatków, reprezentuje organizację na zewnątrz, a  także 
zajmuje się polityką kadrową (art. 12). Dyrektor może zostać pozbawiony swojej 
funkcji przez zarząd większością dwóch trzecich głosów lub w wyniku skazania 
za przestępstwo. Także może dojść do ustąpienia ze stanowiska dyrektora, gdy 
osoba pełniąca tę funkcję sama złoży rezygnację, gdy na przykład przez trzy 
miesiące – ze względów zdrowotnych – nie jest w stanie wykonywać swoich obo-
wiązków. Ze względu na fakt, że dyrektora wybierają deputowani regionalnego 
parlamentu, również oni mają prawo odwołać go ze stanowiska bezwzględną 
większością głosów (art. 13)98.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w  systemie publicznych mediów regio-
nalnych w Murcji tylko radiofonia jest zarządzana bezpośrednio przez RTRM. 
Natomiast zarządzanie nadawcą telewizyjnym ma charakter pośredni i  na-

96 Ley 9/2004, de 29 de diciembre… 
97 Ibidem.
98 Ibidem.
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stępuje za pośrednictwem prywatnej spółki, która realizuje zadania publiczne 
wyznaczone przez RTRM w ramach ramowego kontraktu (mandato-marco) lub 
umowy programowej (contrato-programa) (art. 14 ust. 2)99.

Kontrakt ramowy ustalany jest standardowo na dziewięć lat przez parlament 
regionalny. Kładzie się w  nim nacisk przede wszystkim na rozwijanie rodzi-
mego (pochodzącego z Murcji) przemysłu audiowizualnego. Natomiast umowę 
programową na okres trzech lat podpisuje rząd, a  w  imieniu RTRM Dyrektor 
Generalny. Rząd w  ramach umowy zobowiązuje się do dotowania mediów 
publicznych w każdym roku obowiązywania umowy. Jest to również traktowane 
jak świadczenie usługi publicznej (art. 16 ust. 3). Rząd może rozpowszechniać 
oficjalne komunikaty za pomocą mediów publicznych z natychmiastowym skut-
kiem, zaś okres wyborczy reguluje specjalna komisja wyborcza, która czuwa nad 
przebiegiem kampanii wyborczej w mediach (art. 19 i 20).

Radiotelevisión de la Región de Murcia uzyskuje środki na działalność 
z  trzech źródeł. Dotacje publiczne z  budżetu wspólnoty stanowią najważniejsze 
z  nich. Oprócz tego finanse zasilane są przez działalność komercyjną RTRM 
w postaci dochodów z emisji reklam oraz sprzedaży praw do własnych produkcji 
(art. 25)100.

Sytuacja finansowa mediów publicznych w  Murcji nie należy do komfor-
towych. Zarówno radio, jak i  telewizja nie są na tyle silnymi podmiotami, aby 
realnie zarabiać na rynku reklam, nie są także traktowane przez administrację 
publiczną jako instytucja o charakterze priorytetowym. Dlatego też dotacje z bu-
dżetu należą do jednych z najniższych, biorąc pod uwagę inne wkłady rządów re-
gionalnych na rzecz utrzymania własnych nadawców autonomicznych101. Wynika 
to również z faktu, że RTRM jest stosunkowo małym przedsiębiorstwem medial-
nym i  w  roku 2019 zatrudniało jedynie 66 pracowników (razem z  dyrektorem 
generalnym i obsługą techniczną)102. Jak wynika z rocznych rozliczeń za ostatnie 
lata, subwencje rządowe RTRM oscylują wokół poziomu 5 mln euro i choć kwota 
ta nie jest znacząca, to jednak wzrosła kilkukrotnie w  ciągu dekady (zob. wy-
kres 25). Tak mały udział wspólnoty autonomicznej spowodowany jest również 
pośrednim modelem zarządzania RTRM, ponieważ kompetencje te zostały 
scedowane na grupę medialną Secuoya. Różnice pomiędzy rokiem 2012 a  2013 
należy tłumaczyć zmianami, jakie zaszły w działalności RTRM. Wówczas przy-
jęto pierwszy kontrakt ramowy, który zobowiązał rząd wspólnoty autonomicznej 
do aktywnego wspierania mediów publicznych w regionie (zob. wykres 25).

 99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Las trece TV autonómicas recibirán casi mil millones de sus gobiernos en 2018. Efe, 

30.04.2018, https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/patrocinada/las-trece-tv-autonomi 
cas-recibiran-casi-mil-millones-de-sus-gobiernos-en-2018/50000886-3601033# [dostęp: 6.11.2019].

102 Plantilla y retribuciones RTRM, wrzesień 2019, http://www.rtrm.es/doc/transparencia/
Plantilla_y_retribuciones_RTRM_2019.pdf [dostęp: 6.11.2019].
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Wykres 25. Subwencje rządu regionalnego Murcji na rzecz RTRM [w euro] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Radiotelevisión de la Región de Murcia, Cuentas anuales, http://www.
rtrm.es/servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=CUENTASANUALES&sit=c,4 [dostęp: 6.11.2019].

Personel mediów publicznych i spółek z nimi powiązanych zatrudniany jest 
na zasadzie konkursów ogłaszanych przez Dyrektora Generalnego w  porozu-
mieniu z zarządem. Co ważne, pracownicy mediów będą poddawani cyklicznym 
szkoleniom zawodowym, aby media rozwijać i udoskonalać (art. 27 ust. 5). Dzia-
łania podejmowane przez RTRM mają więc znamiona procesu profesjonalizacji 
dziennikarstwa w ujęciu normatywnym.

Podobnie jak w  innych systemach mediów o  zasięgu autonomicznym, 
kontrolę nad nadawcą sprawuje specjalna komisja parlamentarna. Przed nią od-
powiada również Dyrektor Generalny w zakresie zarządzania budżetem RTRM 
(art. 24 ust. 3). W sprawozdaniu rocznym za rok 2018 jednak Rada Zarządzająca 
oraz Dyrektor Generalny zadali wręcz dramatyczne pytanie, związane z  tym, 
jaka jest rzeczywista rola RTRM, skoro nie można od dłuższego czasu wznowić 
prac nad nową umową programową przy udziale przedstawicieli RTRM, po-
siedzenia komisji mającej monitorować wykonywanie umowy programowej są 
blokowane i nadal pojawiają się nieprawidłowości w realizacji usługi publicznej, 
a władze autonomii nie wypełniają zaleceń instytucji zarządzających RTRM103. 
Co więcej, kwestionuje się zdolność kontroli ze strony parlamentu regionalnego 
w sytuacji, gdy RTRM jest tak osłabioną instytucją: „W tym modelu zarządzania 
zdolność nadzoru i kontroli zgromadzenia regionalnego w publicznych mediach 

103 Informe de seguimiento contrato-programa 2014–2016…
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audiowizualnych, w tym pośrednim zarządzaniu telewizją publiczną, może być 
zagwarantowana tylko wtedy, gdy RTRM jest podmiotem zamawiającym, co 
daje Radzie Zarządzającej skuteczne uprawnienia administrowania (mediami), 
jak ma to miejsce we wszystkich innych autonomicznych systemach mediów 
publicznych”104. Jak wynika jednak z  raportu za rok 2018, wypełnianie misji 
publicznej w  szczególności przez publiczną telewizję, która jest zarządzana 
pośrednio, nie jest realizowane w zadowalającym zakresie. Liczba godzin emisji 
w  ramach programów misyjnych nie przekraczała 20–30 godzin miesięcznie, 
co de facto stanowiło ok. 0,5% wszystkich emisji nadawanych przez publiczne 
media105.

104 Ibidem, s. 68. 
105 Ibidem, s. 19.



Rozdział 7

Pomiędzy publiczną misją a prywatnym interesem 
Mieszany typ zarządzania nadawcą publicznym

Przedstawione w tym rozdziale regulacje dotyczące autonomicznych nadaw-
ców dopuszczają pośrednie formy zarządzania przedsiębiorstwami lub wręcz 
oddają pole komercyjnym nadawcom. Ten typ, z  jednej strony, jest bardzo 
różnorodny, jeśli chodzi o  struktury występujące w  systemach nadawczości, 
a  z drugiej – stosunkowo słaby, jeśli weźmie się pod uwagę pozycję tychże na-
dawców regionalnych. 

Tylko część regionów zdecydowała się na sprywatyzowanie komunikacji 
i  nie uruchomiła własnych środków komunikowania audiowizualnego. Wy-
nika to z  kryzysu finansowego, jaki dotyka coraz częściej media w  Hiszpanii 
o  mniejszym zasięgu (jak media murcjańskie), lub z  niemożności utrzymania 
własnych stacji radiowych i  telewizyjnych ze względu na ograniczenie środ-
ków budżetowych, jakimi dysponuje wspólnota (jak La Rioja). W  niektórych 
przypadkach brakuje politycznego konsensusu, aby takie media powołać 
(przypadek Kantabrii, ale też Nawarry, której rynek jest eksplorowany przez 
publiczną telewizję i  radio baskijskie). Choć każdy z  regionów otrzymał moż-
liwość prawną uruchomienia własnych kanałów radiowo-telewizyjnych, to 
w  przypadkach omówionych poniżej władze regionalne nie były w  stanie po-
dołać wyzwaniu, jakie wiąże się z działalnością publicznych mediów o zasięgu 
autonomicznym.

Kastylia i León

Kastylia i León jest pierwszym regionem, w którym nie działa żaden nadawca 
publiczny o zasięgu regionalnym. O ile inne sektory są tutaj stosunkowo dobrze 
rozwinięte i posiadają długoletnią tradycję, jak choćby dziennik regionalny „El 
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Norte de Castilla”, rząd Kastylii i Leónu nie pokusił się do tej pory o ustanowie-
nie własnych środków komunikowania masowego, w celu stworzenia struktury 
niezależnej od systemu ogólnokrajowego hiszpańskiej telewizji i radia. W zamian 
za to w Kastylii i Leónie powstały liczne prywatne stacje telewizyjne o zasięgu 
lokalnym i  prowincjonalnym. Najwięcej z  nich należy do sieci trzech dużych 
koncernów medialnych, które inwestują także na rynku prasowym i radiowym, 
tj. Radio Televisión de Castilla y León S.A. (wcześniej jako Televisión Castilla 
y León), Promotora de Medios de Castilla y León (Promecal) oraz Localia Tv, 
którym zarządza spółka należąca do jednego z największych koncernów medial-
nych w Hiszpanii, Grupy PRISA1. Nie wyklucza to oczywiście istnienia mediów 
lokalnych należących do innych nadawców, niemniej jednak rynek kastylijsko- 
-leoński został zdominowany przez te dwie grupy medialne. Jedynym kanałem, 
który jest w dyspozycji władz lokalnych, jest Canal Villarino, należący do gminy 
Villarino de los Aires w  Salamance. Natomiast Canal Norte Ávila i  Televisión 
Madrigal z  kolei należą do Stowarzyszenia Kulturalnej Telewizji Tematycznej 
(Asociación Televisión Temática Cultural)2. Można jednak zauważyć, że lokalna 
telewizja, głównie ze względów finansowych, przestała emitować treści stricte 
lokalne, swoiste dla danej prowincji czy gmin, a bazuje na wymianie materiałów 
i relacji z innymi nadawcami z całego regionu Kastylii i Leónu. Nastąpił proces 
deterytorializacji3 treści, który doprowadził do sytuacji, że lokalni nadawcy 
częściej prezentują programy na temat wydarzeń krajowych lub regionalnych.

Niemniej jednak władze autonomiczne Kastylii i Leónu biorą czynny udział 
w  regulowaniu rynku medialnego we własnej wspólnocie, więc warto w  tym 
miejscu poświęcić uwagę jednej z ostatnich ustaw dotyczących usług komunika-
cji audiowizualnej4, świadczonych publiczności zamieszkującej Kastylię i León. 
Ustawę tę poprzedzały także inne uregulowania dotyczące rynku radiowego5 
i rynku telewizji lokalnej6. Na mocy ustawy z 2015 roku stworzono we wspólnocie 

1 F. Ortega: Local and regional television in Spain, a social and economic promoter: the case 
of Castille and León. In: Media@lse Fifth Anniversary Conference: Media, Communication and 
Humanity, 21–23.09.2008. (Submitted), s. 7.

2 A. Tamarit RodrÍguez: Periodistas locales: el caso de Castilla y León. Madrid: Editorial 
Fragua, 2006, s. 58–59.

3 Á. Badillo Matos: La desregulación de la televisión local en España: el caso de Castilla 
y León. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2003, s. 409.

4 Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación au-
diovisual en la Comunidad de Castilla y León. „Boletín Oficial de Castilla y León” [dalej: BOCYL] 
núm. 183, de 21 de septiembre de 2015.

5 Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el regimen juridico de las Emisoras de 
Radiodifusion Sonora en ondas metricas con modulacion de frecuencia en el ambito de la Comu-
nidad de Castilla y León. BOCYL núm. 200, de 16 de octubre de 2008.

6 Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico del Servicio 
Público de Televisión Digital Local por Ondas Terrestres en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León. BOCYL núm. 178, de 14 de septiembre de 2005.
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specjalny rejestr dostawców usług komunikacji audiowizualnej oraz określono 
zasady jego organizacji i działania.

Misja komercyjnych nadawców audiowizualnych w Kastylii i Leónie

Okazuje się, że pomimo iż we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leónu nie 
występują media publiczne o charakterze regionalnym, które działałyby nieza-
leżnie od systemu RTVE, to jednak władze regionalne postanowiły ustawowo 
nałożyć na prywatnych nadawców pewne zadania o charakterze misji publicznej. 
Wskazują na to przepisy odnoszące się do zasad, które powinni oni spełniać. 
W art. 4 (Decreto 59/2015) dość szczegółowo wylicza się takie właśnie obowiązki. 
Dotyczą one praw i wolności, potwierdzanych zarówno w Konstytucji Hiszpanii, 
statucie autonomicznym regionu, jak i kilku innych dokumentach europejskich 
(pozostałe wspólnoty raczej nielicznie odwoływały się bezpośrednio do prawa 
Unii Europejskiej). Pojawia się tutaj także odniesienie do promocji języka kasty-
lijskiego oraz dziedzictwa kulturowego regionu, a  także poszanowania szeroko 
rozumianego pluralizmu i  rzetelności dziennikarskiej (jak prawdziwość infor-
macji czy oddzielenie komentarza od faktów). To, co uderza w ustawodawstwie 
medialnym wspólnot autonomicznych, to precyzyjne określanie obowiązków 
nie tylko w odniesieniu do mediów, ale także samych dziennikarzy w zakresie 
przestrzegania etyki zawodowej. 

Kolejną grupą zadań mediów audiowizualnych funkcjonujących na terenie 
Kastylii i  Leónu są te związane z  budowaniem społeczeństwa obywatelskiego 
oraz prawa do ochrony prywatności, godności jednostki, a także ochrony dzieci 
i młodzieży przed szkodliwymi treściami. Nadawcy prywatni są także zobligo-
wani do zapewnienia równości szans w dostępie do usług audiowizualnych dla 
osób niepełnosprawnych. Co więcej, we wspólnocie stosunkowo wcześnie pod-
jęto także działania prawne na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz promowa-
nia świadomości na temat przemocy względem kobiet. W zmianie mentalności 
społeczeństwa i  podejściu do problemu biorą udział także media, które kreują 
lub podkreślają niektóre stereotypy płciowe7, obecne w  świadomości społecz-
nej8. Zadaniem mediów jest więc przeciwdziałanie wykluczaniu tychże grup 
społecznych. 

Interesujące wydaje się również, że ustawodawca regionalny zobowiązuje 
nadawców do przyjmowania odpowiednich kodeksów i  różnych dodatko-
wych mechanizmów autoregulacji, które mają być przekazane do wiadomości 

7 Por. D. Głuszek-Szafraniec, K. Brzoza: Równość płci w  ustawodawstwie medialnym. 
Przypadki Hiszpanii i  Polski. „Studia Medioznawcze” 2019, T. 20, nr 2, s. 2019, s. 173–187. DOI 
10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.93.

8 Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla 
y León. BOCYL núm. 46, de 7 de marzo de 2003.
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odpowiednim organom administracji publicznej wspólnoty autonomicznej. 
Oczywiście zasady działalności mediów audiowizualnych powinny być zgodne 
z obowiązującym we wspólnocie prawem. Choć w Kastylii i Leónie nie istnieje 
osobna rada do spraw kontroli mediów audiowizualnych, jak na przykład w An-
daluzji czy Katalonii, to jednak przepisy ustawy pozwalają na udział obywateli 
lub osób prawnych w kontrolowaniu nadawców audiowizualnych, wskazując, że 
każdy może zwrócić się do dyrekcji generalnej odpowiedzialnej za świadczenie 
usług audiowizualnych na terenie wspólnoty w  celu weryfikacji emitowanych 
treści i  ich zgodności zarówno z  kodeksami wewnętrznymi nadawców, jak 
i obowiązującym prawem. 

Porównując zadania, jakie wykonują nadawcy publiczni w innych regionach 
autonomicznych, należy podkreślić, że warunkiem przyznania licencji (nie 
koncesji, ponieważ nowa ustawa nie posługuje się już tym pojęciem)9 w Kastylii 
i Leónie jest między innymi „promowanie kulturowych, historycznych i społecz-
nych wartości Wspólnoty” (art. 16 ust. 1 lit. e, Decreto 59/2015). Ponadto obo-
wiązkiem wynikającym z przyznanej licencji jest również bezpłatne nadawanie 
komunikatów i ogłoszeń ważnych z punktu widzenia interesu społecznego (także 
tych, które są formułowane przez rząd regionalny w  wyjątkowych sytuacjach). 
Nadawcy prywatni o zasięgu regionalnym (nadający na całą wspólnotę) powinni 
także wyjątkowo przestrzegać zasady dostępności usług audiowizualnych dla 
osób z niepełnosprawnościami (art. 22)10.

Ustawa kastylijska odnosi się także do nadawców prywatnych o charakterze 
niekomercyjnym, mających status nadawcy społecznego (art. 25). Odpowiadają 
oni na potrzeby społeczne i  kulturalne specyficznych grup, do których skiero-
wane są te media. Pomimo że w ustawie istnieją przepisy dotyczące świadczenia 
usług komunikacji audiowizualnej przez różne szczeble organizacji terytorialnej 
administracji publicznej wspólnoty, to w Kastylii i Leónie, jak już wspomniano 
na początku tego rozdziału, dominują nadawcy prywatni o  zasięgu lokalnym. 
Artykuł 29 ustawy z  2015 roku pozostawia tę kwestię nadal otwartą i  umożli-
wia wydanie zgody przez parlament Kastylii i  Leónu na działalność nadawcy 
regionalnego. Jest to swoiste novum w  porównaniu z  dotychczasową sytuacją, 
ponieważ ustawa z  2015 roku pozwala na tworzenie kanałów i  stacji o  zasięgu 
szerszym niż gmina11.

Publiczne stacje radiowe i  telewizyjne o  zasięgu lokalnym mają zatem re-
alizować zadania w  ramach misji publicznej, przestrzegając zasady, aby 70% 
emitowanych treści dotyczyło tematyki lokalnej, edukacyjnej i  społeczno- 

 9 Nowa interpretacja pojęcia „licencja” wskazuje, że komercyjna działalność w  zakresie 
komunikacji audiowizualnej nie jest już usługą publiczną, a  usługą użyteczności publicznej, 
którą mogą świadczyć podmioty komercyjne na zasadach wolnej konkurencji. Usługi publiczne 
świadczy zatem jedynie administracja publiczna, także w zakresie nadawczości.

10 Decreto 59/2015, de 17 de septiembre…
11 Ibidem.
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-kulturalnej. Wskaźnik ten odnosi się także do udziału produkcji własnej 
w  ofercie nadawcy (art. 36), zabronione jest emitowanie treści stricte komer-
cyjnych. Zarządzanie misją leży w  gestii organów własnych nadawcy lub za 
pośrednictwem podmiotu publiczno-prywatnego, który się tego podejmie. To 
także nowość, jaką wprowadzono w  dotychczasowych rozwiązaniach. Lokalne 
usługi audiowizualne o  charakterze publicznym są finansowane ze środków 
publicznych władz lokalnych oraz własnych dochodów. Powinny również 
zapewnić dostęp do medium najbardziej reprezentatywnym grupom politycz-
nym i  społecznym na danym obszarze oraz działającym tam organizacjom 
pozarządowym.

Kontrolę nad całością usług audiowizualnych w  regionie sprawuje parla-
ment regionalny, odpowiednie ministerstwo rządu regionalnego oraz dyrekcja 
generalna (ministerstwo), właściwa dla tego typu spraw. W  systemie nadzoru 
została także powołana osobna funkcja inspektora, który może cyklicznie prze-
prowadzać monitoring działalności poszczególnych audiowizualnych mediów 
kastylijskich, w  zakresie treści, emisji, odbioru oraz zgodności z  przyjętymi 
zobowiązaniami (art. 38)12.

Struktura Spółki Radiowo-Telewizyjnej w Kastylii i Leónie

Spółka Radiowo-Telewizyjna Kastylii i  Leónu (Radio Televisión de Castilla 
y León, RTVCYL) S.A. jest przedsiębiorstwem prywatnym, które zastąpiło wcześ-
niej istniejącą sieć lokalnych stacji telewizyjnych w  regionie Kastylii i  Leónu, 
znaną pod nazwą Televisión Castilla y León (TVCyL). Zasięg ich nadawania, jak 
i ofertę, pomimo że były to małe stacje lokalne, można określić jako regionalny. 
Na bazie TVCyL powstała nowa spółka radiowo-telewizyjna, z  udziałem także 
innej telewizji prywatnej o  podobnym profilu – Canal 4 Castilla. Po ogłosze-
niu przez parlament regionalny przetargu na dwa kanały naziemnej telewizji 
cyfrowej w  2008 roku, swoją ofertę zgłosili obaj prywatni nadawcy, jednocząc 
się w  ramach nowej spółki RTVCYL, która oficjalnie rozpoczęła swoją dzia-
łalność wiosną 2009 roku. Obecnie głównym udziałowcem spółki jest Grupa 
Promecal.

W skład RTVCYL wchodzą trzy kanały telewizyjne: Castilla y León Televi-
sión, który jest kanałem ogólnoinformacyjnym, nadającym na całą wspólnotę 
autonomiczną; CYLTV HD, który testowo rozpoczął emisję w  prowincji Val-
ladolid w 2017 roku oraz La 8, również kanał regionalny, jednak przeznaczony 
dla poszczególnych prowincji całej wspólnoty autonomicznej. La 8 transmituje 
między innymi wydarzenia sportowe, które nie mieszczą się w ramówce CYLTV, 
mają charakter bardziej lokalny. Jej oferta dotyczy programów produkowanych 

12 Ibidem.
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przez lokalne ośrodki. Kanał La 8 jest podzielony na dziesięć części lokalnych, 
dzięki czemu każda prowincja posiada swój własny serwis informacyjny. Na 
antenie „ósemki” pojawiają się więc co najmniej dwa razy dziennie osobne 
wiadomości dla Ávili, Burgos, Leónu, El Bierzo, Palencji, Salamanki, Segovii, 
Sorii, Valladolid i Zamory. RTVCYL jest więc jedynym przedsiębiorstwem, które 
otrzymało licencję na nadawanie w  całej wspólnocie autonomicznej Kastylii 
i Leónu. Może więc zostać uznane za nadawcę regionalnego.

La Rioja

Pomimo że w statucie autonomicznym regionu La Rioja pojawiły się przepisy 
gwarantujące wspólnocie powołanie do własnych celów środków komuniko-
wania masowego, władze regionu La Rioja nie skorzystały z  tej możliwości. 
Prawdopodobnie ma na to wpływ przede wszystkim wielkość samego regionu, 
który należy do najmniejszych spośród terytoriów autonomicznych Hiszpanii. 
Dlatego też możliwości finansowe regionu La Rioja są ograniczone, co znacząco 
może utrudniać samodzielne utrzymanie odrębnych publicznych mediów au-
diowizualnych. Niemniej jednak na terenie La Rioja istnieją media dedykowane 
wyłącznie mieszkańcom tej niewielkiej wspólnoty, które rząd regionalny także 
wspiera finansowo.

Struktura mediów audiowizualnych w La Rioja

W 2001 roku rząd regionu La Rioja zdecydował o przyznaniu koncesji w ra-
mach wykonywania usług publicznych cyfrowej telewizji naziemnej o  zasięgu 
regionalnym. Koncesje na dwa kanały trafiły do firmy Radio Popular S.A.-COPE 
oraz Rioja Televisión S.A. Każde z tych przedsiębiorstw uzyskało na tej podstawie 
uprawnienia do nadawania na terenie regionu La Rioja za pomocą w sumie czte-
rech programów na okres 10 lat z możliwością przedłużenia koncesji do 25 lat. 
W  ramach świadczenia usługi publicznej przez podmioty prywatne nadawcy 
musieli zobowiązać się do emisji przynajmniej 12 godzin dziennie treści obej-
mujących tematykę kulturalną i edukacyjną. Programy są nadawane w dostępie 
otwartym13. W 2010 roku koncesje te przekształcono w licencje na rzecz obu firm 
i  przedłużono je na okres kolejnych 15 lat14. Działalność mediów audiowizual-

13 El Gobierno adjudica dos concesiones para la explotación del servicio de television digital 
a  cadena COPE y Rioja Televisión, https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-927515 [dostęp: 
4.10.2019].

14 Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 19 de agosto de 2010, por el que se transforman en li-
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nych w regionie La Rioja reguluje ustawa z 2012 roku, która również przewiduje 
(w art. 10) przyznawanie licencji na nadawanie na okres 15 lat15. 

Należy zaznaczyć, że od wejścia w  życie w  2010 roku nowych przepisów 
dotyczących komunikacji audiowizualnej (Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de Comunicación Audiovisual) zredefiniowano pojęcie usług publicznych. Od 
tamtej pory tego typu usługi określa się także mianem usług użyteczności 
publicznej, co daje nowe możliwości w zakresie świadczenia ich przez podmioty 
prywatne z udziałem dotacji publicznych. Przez usługi użyteczności publicznej 
(lub interesu ogólnego) rozumie się więc usługi radiofoniczne, telewizyjne 
i  interaktywne za pomocą internetu, „które wykonywane są w  ramach prawa 
do swobodnego wyrażania poglądów i  prawa do komunikowania się, i  otrzy-
mywania informacji, prawa do uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym 
oraz prawa do działalności gospodarczej, a także wspierania równości, wielości 
i wartości demokratycznych”16. 

Mieszkańcy wspólnoty autonomicznej La Rioja mają więc do dyspozycji 
dwóch prywatnych nadawców o zasięgu regionalnym: Popular Televisión i Rioja 
Televisión, które informują o bieżących wydarzeniach i prezentują rzeczywistość 
w kontekście regionu.

Popular Televisión jest projektem, w  który zaangażowała się katolicka sieć 
radiowa COPE (należąca do spółki Radio Popular S.A., należącej do Konferencji 
Episkopatu Hiszpanii, diecezji oraz zakonu jezuitów i dominikanów). Stanęła do 
konkursu ogłoszonego przez rząd La Rioja w sprawie koncesji w 2001 roku, uru-
chomiła najpierw kanał Rioja 4, a później przekształciła go w Popular Televisión, 
która to marka obecna jest również w  innych wspólnotach autonomicznych, tj. 
Madrycie, Kantabrii, Melilli, Walencji oraz Murcji. Zaznaczyć jednak należy, 
że pomimo swojego profilu ideowego Popular Televisión jest przedsięwzięciem 
komercyjnym17. 

Rioja Televisión (TVR) jest prywatną siecią nadawczą, należącą do spółki 
Nueva Rioja S.A., którą tworzą dziennik „Diario La Rioja”, portal larioja.com 
oraz kanał telewizyjny. Wszystkie z  kolei są częścią multimedialnej grupy 
Vocento, która jest liderem wśród koncernów medialnych Hiszpanii. Telewizja 

cencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, la concesión de dos programas 
de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito autonómico, a favor de la Sociedad “Radio Popular, 
S.A.-COPE” y la concesión de dos programas de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito au-
tonómico, a favor de la Sociedad “Rioja Televisión, S.A.”. „Boletín Oficial de la Rioja” [dalej: BOR] 
núm. 107 de 1 de septiembre de 2010.

15 Decreto 64/2012, de 9 de noviembre, por el que se regulan los servicios de comunicación au-
diovisual y el registro de prestadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR, 
núm. 140, de 19 de noviembre de 2012.

16 Art. 4 ust. 1 i 2, en: Decreto 64/2012, de 9 de noviembre…
17 Szerzej na temat strategii rozwoju Popular Televisión można przeczytać w  J. Fariñas 

Martín: La televisión local en España: El modelo de negocio de „Popular Televisión” (2002–2006). 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008.
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powstała w  1998 roku i  emituje najwięcej godzin programów poświęconych 
wydarzeniom z  regionu. Kanał ma charakter ogólny, tj. prezentuje informacje, 
sport, rozrywkę i kulturę. Struktura zarządu Rioja Televisión składa się z dyrek-
tora redakcji, dyrektora zarządzającego, zastępcy oraz wyłącznego administra-
tora reprezentującego grupę Nueva Rioja S.A. TVR otrzymuje również dotacje 
od rządu regionalnego (zob. wykres 26).

339091,2
351724,14

282745,73
304342,7

2016 2017 2018 2019

Wykres 26. Wysokość subwencji rządowych dla Rioja Televisión w latach 2016–2019 [w euro]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rioja Televisión, www.tvr.es [dostęp: 4.10.2019].

Przypadek regionu La Rioja pokazuje, że misję mediów można rozumieć 
nie tylko jako inicjatywę publiczną, ale również jako usługę o  powszechnym 
charakterze, gwarantującym dostęp do informacji i  rozrywki, ze zróżnicowaną 
ofertą programową.

Media audiowizualne w Nawarze

Choć Nawarra jest pod względem terytorium i  liczby mieszkańców dużym 
regionem, to władze wspólnoty nie uruchomiły osobnego nadawcy o charakterze 
publicznym i zasięgu regionalnym, jak w innych częściach składowych Hiszpa-
nii. Sytuacja Nawarry jest o  tyle specyficzna, że w  jej historii pojawia się wiele 
wydarzeń, tradycji i procesów, które realnie wiążą ją z sąsiadującym Krajem Ba-
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sków. Dlatego też część mediów baskijskich eksploruje rynek medialny Nawarry, 
zwłaszcza te ziemie nawarskie, które są zamieszkiwane przez baskijskojęzyczną 
ludność.

W  Nawarze funkcjonują jednak autonomiczne kanały radiowe i  telewizyjne 
o  charakterze prywatnym, należące zazwyczaj do wielkich sieci. Do najważniej-
szych z nich należy Navarra Televisión, będąca własnością grupy medialnej Pro-
mecal, która posiada także inne kanały telewizyjne o zasięgu regionalnym, między 
innymi w Kastylii i Leónie (CYLTV), kanały radiowe (Onda Cero, Vive Radio) czy 
tytuły prasowe („El Día de Valladolid”, „La Tribuna de Toledo”, „El Día de Soria”, 
„Diario de Ávila”, „La Tribuna de Albacete” i kilka innych). Jednak Navarra TV 
to przedsięwzięcie prywatne i jej działalność nie jest świadczona w ramach usług 
publicznych, w których partycypuje rząd Comunidad Foral de Navarra.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Nawarze

Na uwagę zasługuje fakt, że Nawarra powołała własne instytucje kontrolne 
względem mediów audiowizualnych na mocy ustawy z  2001 roku o  regulacji 
aktywności audiowizualnej w  Nawarze i  utworzeniu Rady Audiowizualnej 
Nawarry (Consejo Audiovisual de Navarra, COAN)18. Rada działała od 2001 do 
2011 roku, co stanowiło wyjątek na tle sytuacji w mediach hiszpańskich o cha-
rakterze ogólnokrajowym i regionalnym. Takie rady funkcjonują jedynie w Ka-
talonii i  Andaluzji. W  innych wspólnotach pojawiają się przepisy regulacyjne 
i plany ich powołania, ale do 2019 roku żadne z nich się nie ukonstytuowały. Na 
szczeblu krajowym ostatecznie takiej instytucji kontrolnej nie powołano (o czym 
była mowa w poprzednich rozdziałach). 

COAN była ewenementem na skalę krajową. Składała się z  siedmiu 
członków, z  których pięciu było nominowanych przez parlament regionalny, 
a  dwóch przez rząd. Ich kadencja trwała sześć lat, jednak co dwa lata nastę-
powała wymiana dwóch członków. Mandat członka Rady Audiowizualnej Na-
warry nie był związany z kadencją parlamentu, choć jej skład odzwierciedlał 
skład regionalnego zgromadzenia ustawodawczego. Za swoją pracę członkowie 
COAN nie otrzymywali pensji, a  jedynie diety. Posiedzenia COAN odby-
wały się dwa razy w  miesiącu19. Po zaprzestaniu działalności przez radę jej 

18 Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra 
y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. „Boletín Oficial de Navarra” [dalej: BON] núm. 86 
de 16 de Julio de 2001.

19 Szerzej na temat struktury, kompetencji i statusu Rady Audiowizualnej Nawarry A. Azur-
mendi: El Consejo Audiovisual de Navarra, una autoridad independiente del sector audiovisual. 
Referencia comparada. En: El Consejo Audiovisual de Navarra. Sus funciones y competencias en 
el contexto europeo de regulación del sector. Ed. A. Azurmendi. Pamplona: Consejo Audiovisual 
de Navarra, 2009, s. 15–76.
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funkcje w  zakresie regulacji rynku audiowizualnego przejął rząd regionalny 
Nawarry20. Głównym powodem zamknięcia tej instytucji była konieczność 
podjęcia oszczędności w  budżecie regionu. Kryzys finansów odczuwany był 
już w 2007 roku, więc od tamtej pory prowadzono politykę ograniczającą wy-
datki publiczne. Uznano również, że spodziewany rozwój i wzrost liczby na-
dawców na rynku lokalnym nie nastąpił od 1995 roku, kiedy przyjęto ustawę 
o  liberalizacji rynku audiowizualnego i  telewizji lokalnej21. W  2001 roku 
uważano, że własna instytucja na poziomie wspólnoty autonomicznej pomoże 
w uporządkowaniu sytuacji na rynku mediów lokalnych. Okazało się jednak, 
że dynamiczny rozwój sektora audiowizualnego nastąpił, ale w wymiarze kra-
jowym i  międzynarodowym. Ponadto ogólnokrajowa ustawa o  komunikacji 
audiowizualnej z 2010 roku wciąż zakładała powołanie na poziomie krajowym 
niezależnego ciała kontrolującego rynek radiowo-telewizyjny w całej Hiszpa-
nii. W tamtym czasie nie było jeszcze wiadomo, że do tego nigdy nie dojdzie 
i  istnienie osobnych instytucji regionalnych monitorujących sektor audiowi-
zualny jednak może mieć sens.

Decyzja o zamknięciu COAN spotkała się z  krytyką środowiska mediów, 
a  przede wszystkim przewodniczącego COAN, który stwierdził, że decyzja 
rządu w  tej sprawie cofnęła rozwój rynku medialnego Nawarry i  ograniczyła 
prawa obywateli Nawarry22. Reorganizacja przedsiębiorstw sektora publicznego 
rozpoczęła się w 2009 roku poprzez ustanowienie nowej jednostki, która skupiła 
kompetencje i  personel likwidowanych instytucji, tj. Corporación Publica Em-
presarial de Navarra (CEPEN).

Projekty mediów publicznych w Kantabrii

Wspólnota Autonomiczna Kantabrii to bardzo specyficzny przypadek, po-
nieważ w regionie tym nie powstały media publiczne o zasięgu regionalnym23, 

20 Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, por la que se deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por 
la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. 
BON núm. 216 de 31 de Octubre de 2011.

21 Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres. BOE núm. 309, 
de 27 de diciembre de 1995.

22 I. Castillo: El Consejo Audiovisual de Navarra, presidido por Bultó, se suprime. „Diario 
de Navarra”, 1.09.2011, https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/el_conse 
jo_audiovisual_navarra_presidido_por_bulto_suprime.html [dostęp: 6.11.2019].

23 Á. Badillo, M. de la Peña Pérez Alaejos: Estructura del mercado rediofónico español. 
Transormaciones y tendencias del clivaje publico/privado. En: Sintonizando el futuro: Radio y pro-
dución sonora en el siglo XXI. Ed. J.I. Gallego Peréz, M.T. García Leiva. Madrid: Instituto 
RTVE, 2012, s. 70.
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nie wskazano również podmiotów, które mogłyby w  jakikolwiek sposób pełnić 
funkcję pośrednią, związaną z nadawczością radiowo-telewizyjną.

Rząd kantabryjski wprawdzie w przeszłości występował z inicjatywą powołania 
mediów publicznych, ale ostatecznie we wspólnocie nie działają podmioty tego typu. 
Co ciekawe, zanim weszło w życie prawo na temat trzeciego kanału, w Kantabrii 
podjęto próbę nadawania o charakterze autonomicznym. Było to jednak wydarzenie 
epizodyczne, bo emisja polegała na wyświetlaniu na ekranie flagi i symboli wspól-
noty autonomicznej oraz wizerunku ówczesnego premiera rządu regionalnego24. 

W 1987 roku jeden z dwóch projektów dotyczył organizacji przedsiębiorstwa 
publicznego, które podobnie jak inne tego typu jednostki posiadałoby zarząd 
w  postaci rady, odwzorowującej proporcjonalnie skład parlamentu kantabryj-
skiego oraz dyrektora generalnego. Ówczesny projekt zakładał, że radę utworzy 
sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez parlament. Przewodni-
czenie w radzie miałoby rotacyjny charakter, a kadencja dyrektora generalnego 
związana byłaby z  kadencją zgromadzenia regionalnego. Taki układ właściwie 
nie gwarantował samodzielności w zarządzaniu mediami publicznymi25. 

Drugi projekt zakładał powołanie tymczasowej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, która produkowałaby programy na potrzeby ówczesnego kanału 
trzeciego, zarządzanego przez władze Kantabrii i  w  przyszłości stanowiłaby 
podstawę do utworzenia przedsiębiorstwa publicznego. Jednak niestabilna sy-
tuacja w Kantabrii spowodowała, że parlament 14 marca 1987 roku ostatecznie 
zdecydował o zawieszeniu rozmów na temat mediów publicznych w Kantabrii.

W  latach 1995–2009 nadawała prywatna stacja telewizyjna o  nazwie Can-
tabria TV, należąca do Servicios Televisivos Cántabros de Información, S.A. 
Z powodu kryzysu finansowego zamknięto stację i zwolniono prawie wszystkich 
pracowników26. Niezagospodarowane częstotliwości telewizyjne zajęła Cantabria 
7TV (wcześniej pod nazwą Vegavision27), a radiowe Cantabria COPE.

24 Á.L. Sanz Pérez: Los medios de comunicación social en Cantabria. „Asamblea: revista par-
lamentaria de la Asamblea de Madrid” 2004, núm. 11, s. 67.

25 Ibidem, s. 69.
26 I. Arozamena: Cantabria TV presenta un ERE que supone el cierre y el despido de 24 tra-

bajadores, 21.07.2009, „Diario Montañés”, https://www.eldiariomontanes.es/20090721/cantabria/
cantabria-presenta-supone-cierre-20090721.html [dostęp: 2.12.2019].

27 http://www.vegavision.tv/ [dostęp: 2.12.2019].



Rozdział 8

Od instrumentalizacji politycznej do mediów tożsamościowych 
Typ w fazie tranzycji ku profesjonalizmowi

Media autonomiczne w fazie tranzycji ku profesjonalizmowi charakteryzują 
się niestabilnością sytuacji zarówno finansowej, jak i politycznej. Pomimo starań 
ustawodawców regionalnych i prób opanowania kryzysu, jaki dotyka nadawców 
publicznych w Hiszpanii, nie wszystkim udaje się prowadzić politykę w kierunku 
profesjonalizacji mediów. Przedstawione tutaj przykłady nadawców medialnych 
to dowody, że w  historii swojego istnienia albo doświadczają, albo doświad-
czali oni głębokiego kryzysu, związanego głównie ze ścisłym połączeniem elit 
politycznych z  elitami medialnymi na szczeblu regionalnym. Cechą charakte-
rystyczną tych relacji jest przede wszystkim ciągły wpływ partii politycznych 
na działalność nadawców publicznych w regionach, pomimo unormowań praw-
nych, mających gwarantować mediom niezależność.

Trudno jednak odmówić nadawcom w fazie tranzycji ku profesjonalizmowi 
realizacji podstawowych założeń misyjnych, do których zostali powołani. 
Głównym kryterium działalności jest więc kształtowanie poczucia wspólnoty 
i  upowszechnianie języka regionalnego. Media odgrywają tutaj rolę swoistego 
standaryzatora mowy ojczystej. Choć widać w wielu przypadkach wpływy po-
lityki regionów bardziej zaangażowanych w proces autonomizacji (i politycznej, 
i medialnej), to trudno mówić o efektach. Zmiany prawne, jakie wprowadzono 
w działalności przedstawionych tutaj przypadków, mają dość świeży charakter. 
Media borykają się z problemem niezależności od władz regionalnych, a założe-
nia programowe dotyczące szerzenia kultury i  dziedzictwa językowego bywają 
trudne do wykonania. W  tym typie pojawiają się dwa jaskrawe przypadki: 
asturyjski, jako przykład nowych mediów, które mają służyć formalizacji 
i standaryzacji języka bable oraz walencki, jako przykład degrengolady mediów 
publicznych i procesu całkowitej instrumentalizacji. Przykład walencki pokazuje 
również konieczność zdecydowanego odcięcia się od przeszłości i  sięgnięcia po 
najlepsze i najwyższe standardy.
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Media publiczne w Księstwie Asturii

Media publiczne w  Asturii utworzono stosunkowo późno (biorąc pod 
uwagę, że w Kraju Basków, Katalonii i Galicji nadawcy publiczni działali już od 
początku lat 80. XX wieku). W 2003 roku uchwalono ustawę o środkach komu-
nikacji społecznej, która regulowała działalność przedsiębiorstwa publicznego 
Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA, w języku regionalnym – Ra-
diotelevisión del Principáu d’Asturies). Powołanie takiego podmiotu medialnego 
związane było z faktem, że środki komunikowania społecznego mogą znacząco 
przyczynić się do spójności terytorialnej i kulturowej regionu, a ich istnienie jest 
urzeczywistnieniem podstawowych praw do wolności wypowiedzi i  informacji, 
przysługujących obywatelom1. W 2014 roku zlikwidowano Agencję Publiczną ds. 
Komunikacji Księstwa Asturii (Ente Público de Comunicación del Principado 
de Asturias), a  jej zadania przejęła publiczna spółka RTPA (Radiotelevisión del 
Principado de Asturias).

Misja mediów publicznych w Księstwie Asturii

Ogólna misja publiczna dla mediów w  Asturii uchwalana jest przez 
parlament co 9 lat (tzw. kontrakt ramowy – hiszp. mandato-marco). Jest ona 
zatwierdzana na sesji plenarnej parlamentu bezwzględną większością głosów. 
Odpowiednie umowy o  zamówieniach, tzw. umowy programowe (contrato-
programa) podpisywane są między zarządem radia i telewizji publicznej a odpo-
wiednim ministerstwem rządu autonomicznego co 3 lata. Ma to zapewnić RTPA 
niezależność i  finansową stabilność (art. 6)2. W  tych umowach precyzuje się 
konkretne usługi publiczne na krótki okres działalności mediów. Dotyczyć one 
muszą: celów szczegółowych, jakie ma spełniać RTPA; odsetka poszczególnych 
typów oferty programowej; obciążeń finansowych wynikających z  realizacji 
umowy; mechanizmów kontrolowania wypełniania zadań oraz skutków, jakie 
pociąga za sobą naruszenie wyznaczonych celów (art. 4)3. Ustawa o  środkach 
komunikowania społecznego nakłada na nadawców publicznych wypełnianie 
podstawowych reguł, zapewniających nie tylko obiektywizm i  wiarygodność 
informacji, ale i  poszanowanie prywatności, dbanie o  profesjonalizm działa-
nia (oddzielenie komentarza od informacji), pluralizm polityczny, społeczny, 

1 Preámbulo, Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social. BOE núm. 103, 
de 30 de abril de 2003. 

2 Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector 
público autonómico. „Boletín Oficial del Principado de Asturias” [dalej: BOPA] núm. 171 de 24 
de julio de 2014.

3 Ibidem.
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religijny i  kulturowy społeczeństwa asturyjskiego, zapewnienie dostępu róż-
nych grup społecznych i  politycznych do mediów, ochronę dzieci i  młodzieży, 
promocję kultury i  edukacji ze szczególnym uwzględnieniem języka regio- 
nalnego bable. 

Rada Zarządzająca czuwa nad zapewnieniem dostępu różnych grup do radia, 
telewizji i  mediów online, po wysłuchaniu opinii ze strony Rady Komunikacji 
(art. 9 ustawy o restrukturyzacji). Ponadto w ustawie o środkach komunikowa-
nia społecznego z 2003 roku zapisano, że media mają respektować równość jako 
jedną z  wartości konstytucyjnych oraz promować koegzystencję i  solidarność 
wśród mieszkańców. Te same wartości zostały powtórzone zarówno w ogólno-
krajowej ustawie o komunikacji audiowizualnej z 2010 roku4, jak i w asturyjskiej 
ustawie o restrukturyzacji przedsiębiorstw publicznych z 2014 roku. W tej ostat-
niej rozszerzono katalog zadań o  promowanie edukacji i  kultury, w  szczegól-
ności ochrony i  rozpowszechniania języka asturyjskiego (bable) i  galicyjskiego 
(galego), promocji regionalnej produkcji filmowej i  telewizyjnej i  rozwijanie 
niezależnego sektora usług audiowizualnych, a  także zagwarantowanie praw 
konsumenckich na rynku reklamy (art. 8)5. Ustawa o środkach komunikowania 
społecznego w Asturii reguluje również dostęp do mediów publicznych w trak-
cie trwania kampanii wyborczych. W  tym przypadku nadawcy publiczni są 
poddawani dodatkowej kontroli komisji wyborczej, która wypełnia swoją misję 
za pośrednictwem Rady Zarządzającej i  Dyrektora Generalnego. Oprócz tego 
gwarancję dostępu mają wszystkie ważne grupy polityczne (ich siła jest mie-
rzona na przykład reprezentacją w parlamencie), społeczne, związki zawodowe, 
grupy branżowe i  związki terytorialne, a  także różnego rodzaju mniejszości. 
W mediach publicznych zapewnia się prawo do sprostowania, według regulacji 
prawa państwowego (art. 21 ustawy z  2003 roku o  środkach komunikowania 
społecznego).

Szczegółowa instrukcja dotycząca zawartości programów misyjnych została 
opracowana przez Radę Zarządzającą RTPA w  2006 roku i  zaakceptowana 
przez Komisję Komunikacji. Z uwagi na fakt, że media asturyjskie są jednymi 
z  najmłodszych spośród nadawców publicznych, ich strategia działania jest 
ciągle w  fazie różnych opracowań i  różni się od rozwiązań przyjętych w  Ara-
gonii czy Andaluzji. Instrukcja ta ma charakter ogólny i  dotyczy zarówno 
misji publicznej w  treści programów, jak i  ogólnych zadań mediów (zob. 
tabela 10).

4 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE núm. 79, de 1 de 
abril de 2010. 

5 Ley del Principado de Asturias 8/2014…
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Tabela 10
Zadania nadawcy publicznego RTPA w Asturii – główne zadania mediów publicznych

Rodzaj zadania

Promowanie wartości demokratycznych, konstytucyjnych, poszanowania godności ludzkiej, spo-
łeczeństwa obywatelskiego, równości płci, różnorodności językowej i kulturowej, poszanowania 
mniejszości.

Przyczynianie się do spójności i jedności, a zarazem różnorodności Asturii pod względem teryto-
rialnym, językowym i społecznym, utrzymywanie pamięci historycznej regionu i jego symboliki.
Rozwój przemysłu audiowizualnego Asturii.
Stosowanie kryteriów jakości w przygotowywaniu oferty programowej i własnej produkcji, od-
powiadanie na potrzeby publiczności, różnorodność oferty, edukacji, produkcji hiszpańskiej i eu-
ropejskiej.

Zapewnienie dostępu do mediów publicznych różnorodnych grup politycznych, społecznych 
i kulturalnych.
Przyczynianie się do kształtowania wolnej opinii publicznej, dbanie o wiarygodność i rzetelność 
mediów.
Promowanie języka asturyjskiego/bable, zgodnie z założeniami ustawy o promocji języka bable 
(asturyjskiego).
Poszanowanie prywatności i wizerunku innych osób oraz zapewnienie prawa do sprostowania.
Ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami.
Zapewnienie dostępu do mediów dla osób z wadami słuchu lub wzroku.
Unikanie przemocy, prezentowanie treści bez nadmiernego sensacjonalizmu, unikanie odtwarza-
nia bólu i cierpienia w materiałach, zachowanie prywatności osób.
Propagowanie nauki, postępu technologicznego, unikanie informacji na temat zdrowia, które 
mogą prowadzić do fałszywych wniosków i nadziei lub umacniania stereotypów.
Wsparcie dla produkcji własnej, hiszpańskiej, europejskiej oraz latynoamerykańskiej, która pro-
muje wartości zgodne z wytycznymi dla RTPA.
Podtrzymywanie więzi ze społecznością asturyjską poza granicami regionu i kraju oraz prezento-
wanie treści dotyczących kultury, języka i realiów Asturii. 
Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Principios y criterios de programación de los medios del Ente Público 
de Comunicación del Principado de Asturias, http://corporativo.rtpa.es/pdf/20170420-criterios-principios-pro 
gramacion.pdf [dostęp: 2.01.2018] oraz Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano. BOE 
núm. 103, de 30 de abril de 1998.

Pomimo przepisów dotyczących między innymi promocji języka regionalnego, 
asturyjska telewizja ma problem z realizacją zadań związanych z ofertą w języku 
bable. Zarzuca się jej zbyt mały nacisk na rzeczywiste odzwierciedlanie różno-
rodności i odmienności językowej wspólnoty autonomicznej, a  także brak pro-
gramów w języku asturyjskim, adresowanych do najmłodszej widowni6. Według 

6 Zwraca na to uwagę stowarzyszenie promujące język asturyjski. Wśród wydatków RTPA 
widnieją pojedyncze propozycje dla widowni starszej, jak na przykład dubbing filmów Ocean’s 
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badań Rady na rzecz Ochrony Języka Asturyjskiego (Xunta pola Defensa de la 
Llingua Asturiana), tylko niewielka część oferty programowej telewizji pub-
licznej była dostępna w  języku regionalnym (4,62%), co dawało w  sumie 7,5 h 
emisji w  ciągu całego tygodnia. Najwięcej tego typu pozycji pojawiało się pod 
koniec tygodnia, tj. w czwartki oraz w weekend, a języka regionalnego używano 
głównie w  audycjach autopromocyjnych. W  publicznym radiu sytuacja była 
jeszcze bardziej niekorzystna dla języka asturyjskiego, ponieważ czas emisji nie 
przekraczał 1,8% całej oferty tygodniowej, natomiast na stronie internetowej na-
dawcy publicznego język asturyjski praktycznie w ogóle nie był obecny7. Instruk-
cja dotycząca zamówień publicznych odnosi się do organizacyjno-technicznych 
zasad zawierania umów na usługi publiczne, nie precyzuje jednak obszarów, 
w których takie umowy są zawierane, ani tematów, których mają dotyczyć usługi 
publiczne8. RTPA publikuje wszystkie umowy wraz z  ich kosztami na swojej 
stronie internetowej.

Struktura mediów publicznych w Asturii

Zarządzanie mediami publicznymi należy do przedsiębiorstwa publicznego 
Radiotelevisión del Principado de Asturias, któremu podlega zarówno radio, jak 
i  telewizja oraz inne podmioty, będące własnością Wspólnoty Autonomicznej 
Księstwa Asturii. Ma ono się odbywać zgodnie z  kryteriami transparentości 
i  społecznej odpowiedzialności, jak zaznacza się w  ustawie o  restrukturyzacji 
przedsiębiorstw publicznych (art. 5 ust. 3)9. RTPA cieszy się autonomią i nieza-
leżnością od administracji publicznej wspólnoty Asturii (art. 5)10, ale władze au-
tonomiczne (oraz państwowe) mają częściowy wpływ na treści emitowane przez 
nadawców publicznych. Mogą wymagać podawania do wiadomości ważnych 
komunikatów rządowych czy innych organów administracji publicznej w trybie 
natychmiastowym (art. 19 ust. 2)11. Nie jest to wyjątek na tle innych nadawców 
publicznych o zasięgu autonomicznym. Ustawodawstwo hiszpańskie przewiduje 

Eleven oraz Sherlock Holmes na język regionalny (w 2017 roku wydano na ten cel 12 tys. euro). 
Zob. Relación de contratos menores de importe igual o  superior a  5.000 euros. 2° trimestre de 
2017, http://corporativo.rtpa.es/www/ficheros/17/11/1510912722_contratos-menores-2017-segundo-
trimestre.pdf [dostęp: 2.01.2018].

 7 Informe sobre l’usu del asturianu en RTPA 2013, Xunta pola Defensa de la Llingua Asturia- 
na, https://issuu.com/exunta/docs/informe_rtpa_2013_xunta [dostęp: 2.01.2018].

 8 Instrucción para la regulación de los procedimientos de contratación no sujetos a  regu-
lación armonizada de Radiotelevisión del Principado de Asturias SAU, http://corporativo.rtpa.es/
pdf/20160413-Instruccion-de-contratacion-RTPA-SAU.pdf [dostęp: 2.01.2018].

 9 Ley del Principado de Asturias 8/2014…
10 Ibidem.
11 Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social. BOE núm. 103, de 30 de 

abril de 2003.
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taką możliwość, zwłaszcza w  sytuacji klęsk żywiołowych czy katastrof lub 
innych ważnych z  punktu widzenia bezpieczeństwa i  porządku publicznego 
wydarzeń. Głównymi organami zarządzającymi mediami publicznymi w  myśl 
ustawy są Rada Zarządzająca, Rada Komunikacji oraz Dyrektor Generalny. 
Wszystkie stanowiska w  tych ciałach mają być obsadzane z  zachowaniem za-
sady profesjonalizmu. Rada Zarządzająca składa się z 9 osób (wcześniej z 1512). 
Zalicza się do niej także Dyrektora Generalnego, który jej przewodniczy. Osoby 
wchodzące w skład rady powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompe-
tencje zawodowe, związane z  zarządzaniem przedsiębiorstwami publicznymi 
oraz mediami (także mogą to być doświadczenia akademickie). Członkowie 
Rady Zarządzającej RTPA są wybierani przez Radę Generalną Księstwa Asturii 
(Junta General del Principado de Asturias, czyli jednoizbowy parlament autono-
miczny), większością dwóch trzecich głosów (w  poprzedniej ustawie aktu tego 
dokonywał każdy konstytuujący się po wyborach nowy parlament regionalny, co 
oznaczało, że skład rady zależał w większym stopniu od aktualnych sił politycz-
nych w  parlamencie). Wyboru dokonuje się na wniosek grup parlamentarnych 
spośród kandydatur, które posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Gdyby się 
zdarzyło, że nie dokonano by wyboru na początku kadencji większością dwóch 
trzecich głosów, siły polityczne zgłaszają nowych kandydatów proporcjonalnie 
do liczby mandatów przyznanych im w  parlamencie regionalnym. Procedura 
została szczegółowo opisana w ustawie, gdzie wskazano, komu, w  jakiej liczbie 
przypadają miejsca w  radzie na podstawie specjalnego algorytmu. Parlament 
Asturii w  przypadku braku zgody na pełen skład rady, powinien w  drugiej 
procedurze wybrać minimum 5 członków. Wszyscy kandydaci, wybrani bez-
względną większością głosów przez parlament regionalny, także na tym etapie 
powinni cechować się wysokimi kompetencjami zawodowymi. 

Członkowie Rady Zarządzającej wykonują swoje zadania do momentu 
rezygnacji, wygaśnięcia mandatu lub wystąpienia innych okoliczności (które 
uniemożliwiają pełnienie funkcji: nieprzewidziane sytuacje, zbadane przez ko-
misję parlamentarną, trwałą niezdolność do wykonywania funkcji lub śmierć). 
Członkostwo w  radzie nie może być łączone z  żadną funkcją w  jakimkolwiek 
przedsiębiorstwie medialnym, związanym czy to z  publicznym nadawcą 
hiszpańskim, czy publicznym nadawcą asturyjskim, jak i  innymi13. W  2014 
roku dodatkowo obostrzono tę zasadę wymaganiami dotyczącymi niełączenia 
stanowisk w  parlamencie, rządzie regionalnym czy w  jakichkolwiek władzach 
partyjnych, związkowych czy przedsiębiorstw (art. 17 ust. 114). W  bardziej 
zaawansowanych systemach mediów było to normą od początku ich istnienia. 
Członkowie rady nie mogą mieć także pośrednich i  bezpośrednich interesów 

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ley del Principado de Asturias 8/2014…
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związanych z  działalnością RTPA. Członkowie rady otrzymują odpowiednie 
diety z budżetu wspólnoty, co jest regulowane na podstawie specjalnej umowy 
(kontraktu ramowego) (art. 17). Decyzje w  ramach Rady Zarządzającej są 
podejmowane większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej. W  po-
przednim modelu funkcjonowania rady przewodniczenie temu organowi miało 
charakter rotacyjny, a  zmiany następowały co pół roku z  uwzględnieniem 
zasady starszeństwa (rozpoczynając od członka najstarszego). Od czasu re-
strukturyzacji radzie przewodzi Dyrektor Generalny. Kadencja członków rady 
została wyznaczona na 6 lat, co ma gwarantować niezależność jej działania, 
ponieważ nie będzie pokrywać się z kadencją władzy ustawodawczej (art. 7)15. 
Członkowie rady mogą zostać wybrani ponownie na drugą kadencję tylko raz. 
Rada Zarządzająca zajmuje się kontrolowaniem mediów publicznych pod kątem 
wypełniania mandatu ramowego, zgodnie z  zasadami gospodarności (art. 18 
ust. 1), a  ponadto zatwierdza wybór Dyrektora Generalnego i  jednocześnie 
przewodniczącego rady przez parlament (większością dwóch trzecich głosów). 
Wypowiada się także w kwestii mianowania dyrektorów poszczególnych spółek 
radiowo-telewizyjnych. Rada zatwierdza także, na wniosek Dyrektora General-
nego, wszelkie plany dotyczące działalności nadawców publicznych, sprawo-
zdania roczne, a  także zmiany w  strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 
system wynagrodzeń dla pracowników czy budżet mediów publicznych. Rada 
zajmuje się ponadto regulacją dotyczącą emisji reklam, kontroluje je pod kątem 
treści, jak i czasu emisji. 

Wcześniej organ ten również określał na każde półrocze procent czasu 
przeznaczonego na prezentację znaczących grup społecznych i  politycznych 
oraz mniejszości, a  w  trybie rocznym ustalał odsetek produkcji własnej, która 
powinna być uwzględniona przez nadawców w ramówce. Od 2014 roku zajmuje 
się głównie kontrolą realizacji kontraktu ramowego i  umów programowych, 
które takie kwestie regulują na bieżąco. Jednym z ważniejszych zadań, z punktu 
widzenia rozwoju profesjonalizmu dziennikarskiego w  mediach regionalnych, 
jest zatwierdzanie statutu redakcyjnego dla redakcji programów informacyj-
nych. Rada może także wnioskować o odwołanie Dyrektora Generalnego przed 
upływem jego kadencji. Ponadto mianuje także osobę na stanowisko sekretarza, 
ale bez prawa głosu.

Model zarządzania publicznymi mediami asturyjskimi w  dużym stopniu 
odzwierciedla zasady modelu parlamentarnego, uzupełnianego partycypacją 
przedstawicieli innych grup społecznych, niebędących częścią parlamentu. 
Przykładem tego jest powołanie dodatkowego organu, jakim jest Rada Komu-
nikacji, składająca się z 11 członków (wcześniej z 15), powoływanych przez rząd 
autonomiczny. W skład tej rady wchodzi członek stowarzyszeń przedsiębiorców 
(wcześniej 2), dwóch przedstawicieli związków zawodowych o  największym 

15 Ibidem.
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zasięgu w  regionie, jeden przedstawiciel Uniwersytetu Oviedo, jeden członek 
stowarzyszeń konsumenckich, jeden reprezentant administracji publicznej 
Asturii (wcześniej aż 4) oraz jeden przedstawiciel rad miejskich, mianowany 
przez Asturyjską Federację Rad (wcześniej 4). Ponadto skład został rozszerzony 
o  jednego przedstawiciela Stowarzyszenia Prasy, jednego ze Stowarzyszenia 
Marketingu i Reklamy, jednego z Klastra Audiowizualnego Asturii oraz jednego 
członka reprezentującego stowarzyszenia producentów audiowizualnych z Księ-
stwa Asturii. W  poprzedniej ustawie z  2003 roku w  skład Rady Komunikacji 
wchodził także jeden przedstawiciel z Rady Szkolnictwa Księstwa Asturii (Esco-
lar del Principado de Asturias).

Kadencja członka Rady Komunikacji trwa 6 lat (wcześniej 4). Ma ona 
charakter organu opiniującego w  sprawach skierowanych przez Radę Zarzą-
dzającą, ale również posiada własną inicjatywę w  kwestii działalności mediów 
publicznych. W  innych systemach mediów publicznych w  regionach będzie 
można zaobserwować powoływanie tzw. rad doradczych, o podobnym zakresie 
kompetencji, głównie konsultacyjnych i opiniotwórczych. Ich skład także będzie 
miał charakter społeczny, a członkostwo w nich – na zasadzie pro publico bono. 
Rada Komunikacji pełni także funkcje rzecznika praw widzów i  słuchaczy, 
przyjmując i rozpatrując ich skargi na działalność mediów. Ponadto wypowiada 
się w kwestii emisji reklam. Jednak decyzje Rady Komunikacji nie są wiążące dla 
Rady Zarządzającej. Jej posiedzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał. 
Według nowej ustawy z 2014 roku funkcja członka Rady Komunikacji jest nie-
odpłatna (art. 716) – wcześniej wysokość ich diety ustalała Rada Zarządzająca. 
Dyrektor Generalny jest wybierany przez parlament Asturii większością dwóch 
trzecich głosów (wcześniej jego mianowanie zatwierdzano także dekretem rządu 
autonomicznego). Od 2014 roku wybór ten potwierdza Rada Zarządzająca. 
W stosunku do Dyrektora Generalnego nie obowiązują ograniczenia odnoszące 
się do pozostałych członków zarządu. Funkcji tej nie można łączyć z  jakąkol-
wiek inną w przedsiębiorstwie publicznym czy prywatnym, co reguluje ustawa, 
odnosząca się także do wyższych urzędników Księstwa Asturii17. Dyrektor 
związany jest z RTPA umową o pracę, jak inni urzędnicy wyższego szczebla, ale 
nie pobiera diety w ramach Rady Zarządzającej, której przewodniczy. Wcześniej 
kadencja dyrektora trwała tyle ile kadencja parlamentu, który go wybrał, do 
momentu objęcia tego stanowiska przez nowego kandydata. Obecnie sytuacja 
ta jest regulowana decyzjami zarządu. Działalność dyrektora polega głównie 
na koordynowaniu prac przedsiębiorstwa medialnego, przedstawianiu rapor-
tów, sprawozdań z  wykonywania misji publicznej przez RTPA oraz projektów 
dotyczących budżetu, ale także rozwoju przedsiębiorstwa, reprezentowaniu na-

16 Ibidem.
17 Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del 

Principado de Asturias. BOPA núm. 89, de 19 de abril de 1995.
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dawców publicznych na zewnątrz, powoływaniu kadr na określone stanowiska 
kierownicze w  przedsiębiorstwie. Dyrektor w  imieniu spółki zamawia również 
wszelkiego rodzaju usługi produkcyjno-nadawcze na rzecz mediów publicz-
nych18. Dyrektora Generalnego mógł wcześniej odwołać rząd autonomii po 
zatwierdzeniu wniosku przez zarząd i po uprzedniej konsultacji z parlamentem 
regionalnym. Odwołanie z  funkcji następuje w przypadku trwałej niezdolności 
do wykonywania obowiązków. Kolejną przyczyną może być wyraźna niekom-
petencja i niegospodarność, a  także działalność przestępcza. Zanim dojdzie do 
skrócenia kadencji, dyrektor powinien przedstawić wyjaśnienia.

Przedsiębiorstwa, które wchodzą w  skład mediów publicznych, mają 
charakter publicznej spółki prawa handlowego, co oznacza, że jej majątek jest 
własnością publiczną i nie może być w żaden sposób zadłużany, obciążany czy 
zastawiany. Rząd Asturii może także inicjować powoływanie kolejnych spółek 
publicznych, związanych z  mediami publicznymi, które będą podejmowały się 
działalności marketingowej, reklamowej czy szeroko rozumianej komunikacji.

Źródła finansowania RTPA pochodzą zarówno z  budżetu wspólnoty, sub-
wencji, dotacji, darowizn, jak i  dochodów własnych przedsiębiorstwa uzyska-
nych w  wyniku komercjalizacji produkcji. Ponadto RTPA czynnie partycypuje 
w  rynku reklamy (art. 26 ustawy z  2003 roku i  art. 30 ustawy z  2014 roku). 
W  myśl ustawy z  2014 roku przyjmuje się także dodatkowe regulacje według 
norm europejskich w sprawie wydatków na usługi publiczne, zwłaszcza w kwe-
stii finansowania radiofonii. Należy osobno prowadzić rachunki na odrębne 
i konkretne usługi i nie wolno przekraczać określonego rocznego limitu wydat-
ków (art. 8)19. RTPA nie może używać środków publicznych w  celu przelicy-
towania oferty innych nadawców audiowizualnych odnośnie zakupu praw do 
transmisji.

Personel mediów publicznych jest dobierany według kryteriów kompeten-
cji i doświadczenia zawodowego, w przypadku kadry zarządzającej, natomiast 
pozostali pracownicy – w  drodze publicznych konkursów, z  zachowaniem 
zasady równości i merytorycznych umiejętności. W tym przypadku nie mogą 
oni należeć ani do zarządu, ani do Rady Komunikacji (art. 3120 i  art. 2821). 
Nadawcy publiczni w  Asturii mogą także podpisywać umowy o  współpracy 
z  innymi mediami publicznymi, a  nadawanie naziemne może zostać rozsze-
rzone na inne wspólnoty autonomiczne, w których istnieją społeczności bliskie 
kulturowo i językowo Asturii, ale na podstawie odpowiedniego porozumienia 
między regionami (art. 222).

18 Ley del Principado de Asturias 8/2014….
19 Ibidem.
20 Ley 2/2003, de 17 de marzo…
21 Ley del Principado de Asturias 8/2014…
22 Ibidem.
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Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Asturii

Kontrolę nad mediami publicznymi w  Asturii sprawuje specjalna stała 
komisja parlamentarna (ale bez kompetencji ustawodawczych w odniesieniu do 
mediów), do której wysyłany jest coroczny raport z  działalności mediów pub-
licznych i  wykonywania przez nie misji publicznej. Media publiczne w  Asturii 
są finansowane między innymi z budżetu wspólnoty, więc wszelkie projekty wy-
datków będą kontrolowane przez odpowiednie ministerstwo rządu autonomicz-
nego. Nadzór finansowy oraz gospodarowanie środkami budżetowymi należy 
do Generalnego Urzędu Kontroli Księstwa Asturii (Intervención General del 
Principado de Asturias), który przeprowadza cykliczne audyty finansowe RTPA. 
Zalecenia urzędu kontroli powinny zostać wdrożone przez Radę Zarządzającą. 
Ponadto Dyrektor Generalny składa co pół roku sprawozdanie z  wydatków 
przed komisją parlamentarną. Kontrolę zewnętrzną przeprowadza także Biuro 
Obrachunkowe Księstwa Asturii.

Dodatkowym organem, który powołano mocą ustawy z 2014 roku, jest Rada 
Informacyjna (art. 12 ust. 3)23. Jest to organ wewnętrzny RTPA, który ma dbać 
o autonomię dziennikarzy, rzetelność, wiarygodność i obiektywizm treści emi-
towanych w RTPA. Ma on za zadanie zapewnić niezależność wszystkim, którzy 
pracują w działach informacyjnych RTPA (rada sporządza odpowiednie raporty 
na ten temat). Gwarantuje także suwerenność redakcyjną RTPA, odnosząc się 
również do misji publicznej. Ma oprócz tego prawo wysuwać nazwisko kandy-
data na dyrektora programów informacyjnych RTPA, ale bez charakteru wiążą-
cego (art. 26)24. Rada Informacyjna składa się z pięciu członków, zatwierdzanych 
przez Radę Zarządzającą, która również reguluje główne zasady działania 
Rady Informacyjnej w  porozumieniu z  przedstawicielami branży. Członkowie 
Rady nie pobierają za swoją pracę żadnej diety ani innych rekompensat. RTPA 
w  swojej działalności misyjnej wspiera się kodeksem etycznym (Codigo de 
Autoregulacción sobre contenidos televisivos e infancia), który został zaapro-
bowany przez większość telewizji na terenie Hiszpanii. Również stowarzyszenie 
autonomicznych nadawców publicznych FORTA zaakceptowało zestaw zaleceń 
postępowania etycznego mediów wobec najmłodszych widzów. Kodeks odnosi 
się do między innymi poszanowania praw najmłodszych, unikania nakłaniania 
dzieci do naśladowania zachowań szkodliwych dla zdrowia, przedstawianie 
treści o charakterze seksualnym lub przemocy, skierowanych do dzieci, ponadto 
nakazuje unikanie treści okultystycznych w  programach bez funkcji eduka-
cyjnych, a  przeznaczonych dla dzieci, sugeruje zatrudnianie specjalistów do 
produkcji programów dziecięcych, a także włączania się w edukację dzieci25.

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Código de autorregulación dobre contenidos televisivos e infancia, http://tvinfancia.es/tvinfancia/

sites/default/files/C%C3%B3digo-%20Texto%20consolidado-%202015%20Julio.pdf [dostęp: 2.10.2018].
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Model mediów publicznych, jaki funkcjonuje w Asturii, ewoluuje od modelu 
parlamentarnego do modelu obywatelsko-profesjonalnego. W ciałach zarządza-
jących obecni są reprezentanci, wysuwani zarówno przez partie parlamentarne, 
jak i  inne ważne społecznie organizacje czy instytucje, co zapewnia im wpływ 
na funkcjonowanie nadawców publicznych oraz wypełnia prawo do wolności 
wypowiedzi, ale także gwarantuje dostęp do mediów. 

W modelu asturyjskim widać na przestrzeni lat dążenie do profesjonalizacji 
mediów poprzez zapewnienie zasady rozdziału komentarza od informacji czy 
zasady incompatibilitas (niełączenia funkcji) w  mediach publicznych z  inną 
działalnością zawodową. Początkowo fakt ścisłego powiązania mediów z parla-
mentem mógł powodować znaczący wpływ władzy na działalność i wypełnianie 
misji publicznej (zwłaszcza w  ustawie z  2003 roku). Parlament jest instytucją, 
przed którą odpowiada Dyrektor Generalny, a komisja parlamentarna prowadzi 
stały nadzór i odbiera coroczne raporty na temat realizacji zadań publicznych. 
Taki mechanizm może prowadzić do upolitycznienia mediów, w przypadku gdy 
większość parlamentarna, tworząc jednopartyjny rząd, będzie poddana presji ze 
strony władzy wykonawczej. Wydaje się, że zaporą mającą stanowić zabezpie-
czenie przed tego rodzaju sytuacjami ma być Rada Komunikacji, reprezentująca 
także grupy pozaparlamentarne. Dodatkową barierą jest nacisk na profesjonalne 
kompetencje przy wyborze członków zarządu, wydłużenie ich kadencji w  sto-
sunku do kadencji parlamentu czy powołanie specjalnej Rady Informacyjnej 
(swoistej rady prasowej dla RTPA), mającej zagwarantować nie tylko wykony-
wanie misji publicznej, ale i niezależność redakcji programów informacyjnych. 
Polityka informacyjna redakcji programów informacyjnych jest tutaj – jak się 
wydaje – kluczowym elementem w  procesie profesjonalizacji i  autonomii me-
diów asturyjskich.

Poprzednia ustawa (z 2003 roku) sankcjonowała proces upolitycznienia me-
diów, ponieważ kadencja Dyrektora Generalnego związana była bezpośrednio 
z  kadencją parlamentu. Oznaczało to, że każda większa siła polityczna miała 
wpływ na media publiczne. Kolegialny charakter zarządu i konsensualny model 
kierownictwa, z uwzględnieniem rotacji (co pół roku przewodniczącym był inny 
przedstawiciel partii, według zasady starszeństwa), mógł tylko w nieznacznym 
stopniu łagodząco wpływać na rywalizację między partiami politycznymi. 
W  momencie gdy członkowie Rady Zarządzającej nie mogą być bezpośrednio 
związani z  parlamentem, rządem czy innymi podmiotami publicznymi i  pry-
watnymi, można mniemać, że model asturyjski przesuwa się powoli w  stronę 
modelu profesjonalnego. Nie należy jednak zapominać, że każdy z  członków 
zarządu jest jednak przedstawicielem konkretnego ugrupowania parlamen-
tarnego. Utrata zaufania partii może powodować chęć usunięcia takiej osoby 
z zarządu RTPA.

Z kolei równoważąco ma wpływać obecna rola Rady Komunikacji. Wcześniej 
zakres jej kompetencji ograniczony był do opiniowania spraw przedłożonych 



Część druga: Uwarunkowania prawno-instytucjonalne…238

przez zarząd. Od 2014 roku zwiększono liczbę instytucji reprezentowanych w Ra-
dzie Komunikacji (choć formalnie liczba członków tego organu się zmniejszyła). 
Zaproszono jednak do udziału przedstawicieli środowisk dziennikarskich, pro-
ducenckich i marketingowych, co pełniej odzwierciedla zasadę profesjonalizmu 
mediów publicznych.

Problemem praktycznie każdego modelu mediów publicznych na poziomie 
regionalnym w Hiszpanii są źródła finansowania działalności radia i telewizji. Do-
tacje z budżetu wspólnoty, zależne od priorytetów polityki aktualnego rządu, będą 
determinowały w każdym przypadku zarówno jakość oferty, jak i profesjonalizm 
dziennikarski autonomicznych nadawców publicznych. Z kolei źródła komercyjne 
zmuszają do konkurowania o  publiczność z  dużymi komercyjnymi mediami 
o zasięgu ogólnokrajowym, co znacząco utrudnia wypełnianie misji publicznej.

Na sytuację RTPA wpływa również przedłużająca się sytuacja braku regulacji 
konkretnych wymogów dotyczących misji publicznej i dłuższej strategii rozwoju. 
Siły polityczne, zasiadające w  parlamencie regionalnym, mimo wprowadzenia 
ustawy z 2014 roku o restrukturyzacji mediów publicznych i zapewnienia praw-
nych rozwiązań w kierunku profesjonalizacji mediów publicznych, nie są w sta-
nie opracować głównych wytycznych do realizacji założeń ustawy, tj. kontraktu 
ramowego (mandato-marco) i umów o zamówieniach publicznych, obejmujących 
bardziej szczegółowe etapy strategii rozwoju RTPA (contrato-programa). Powo-
łanie nowych członków zarządu, po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, 
trwało ponad rok. Jak zwraca uwagę Carlos Menéndez Otero, jedynym kryte-
rium, które nadal decyduje o odpowiedniości kandydatów na określone stanowi-
ska w ciałach zarządzających mediami publicznymi, jest liczba mandatów, którą 
posiada dana siła polityczna w  parlamencie. Również brak definicji wymogów 
dotyczących profesjonalizmu, ograniczone funkcje przyszłej Rady Informacyjnej 
oraz przyznanie zewnętrznej kontroli RTPA komisji parlamentarnej może zdecy-
dować o tym, że RTPA będzie nadawcą podporządkowanym władzy politycznej. 
Ponadto, mimo przepisów ustawy, dotychczasowa polityka nie wspierała udziału 
produkcji własnej w języku asturyjskim w mediach publicznych26.

Media publiczne na Wyspach Balearach

Publiczne media na Balearach należą do najmłodszych nadawców w  Hi-
szpanii. W  2005 roku powołano do życia IB3 Ràdio i  IB3 Televisió w  ramach 
korporacji pod nazwą w języku katalońskim Ens Públic de Radiotelevisió de les 

26 C. Menéndez Otero: La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio 
real o cosmético?. „Revista Internacional de Comunicación” 2016, núm. 33, s. 1–15.
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Illes Balears. Należy jednak zwrócić uwagę, że pierwsze decyzje w  tej sprawie 
podjęto już w 1985 roku27, nie doszło jednak wówczas do ukonstytuowania się 
nadawcy publicznego. Dokonano tego dwadzieścia lat później. Rozwój nadaw-
ców autonomicznych w tamtym czasie wiązał się przede wszystkim z faktem, że 
rząd ogólnokrajowy wprowadzał cyfrową telewizję naziemną28, co było również 
dobrym pretekstem dla wspólnot, gdzie media publiczne jeszcze nie funkcjono-
wały, aby skorzystać ze wsparcia przy tworzeniu nowej infrastruktury nadawczej.
Od początku istnienia dyrektorami generalnymi mediów publicznych w  tym 
regionie zostawały osoby reprezentujące konkretne partie polityczne, które for-
mowały rządy na Balearach. W latach 2015–2019 funkcję tę sprawował Dyrektor 
Generalny z ramienia socjalistów balearskich, czyli regionalnej filii PSOE (Partit 
Socialista de les Illes Balears – PSOE). Wcześniej lewicy udało się obsadzić to 
stanowisko tylko dwa razy w historii mediów publicznych na Balearach, w sumie 
przez cztery lata. Działalność korporacji balearskiej wydaje się więc dość mocno 
obarczona politycznie. Ponadto trwają dyskusje nad sensem i  rentownością 
działalności radia i  telewizji na wyspach. Prawicowo-populistyczna partia Vox 
w  2019 roku wysunęła nawet propozycję, aby zamknąć nadawcę na Balearach, 
ponieważ generuje on dodatkowe koszty, co powoduje zbytnie obciążenie bu-
dżetu wspólnoty autonomicznej29.

Misja mediów publicznych na Balearach

Główne regulacje dotyczące działalności mediów publicznych znalazły się 
w ustawie o przedsiębiorstwie publicznym radia i telewizji Wysp Balearów z 2010 
roku30, którą znowelizowano jeszcze w roku 201531. Dodatkowo Baleary przyjęły 
ustawę audiowizualną w  2013 roku32. Ten zestaw praw praktycznie całościowo 
obejmuje działalność mediów audiowizualnych w  tym regionie. W  preambule 

27 Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la compañía de radio y televisión de las Islas Bal-
eares. BOIB núm. 16, de 10 de junio de 1985.

28 J.À. Guimerà i  Orts, J.J. Blasco Gil: La formación historica del Sistema televisivo au-
tonómico publico en Espana (1982–2011). En: Televisiones autonómicas. Evolución y crisis del mod-
elo público de proximidad, Coords. J.C. Miguel de Bustos, M.Á. Casado del Rio. Barcelona: 
Gedisa, 2012, s. 43–44.

29 Vox propone cerrar la televisión pública IB3 para reducir la deuda de Baleares. „Europa 
Press”, 6.05.2019, https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vox-propone-cerrar-television-
publica-ib3-reducir-deuda-baleares-20190506134851.html [dostęp: 21.11.2019].

30 Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. BOE 
núm. 30, de 4 de febrero de 2011.

31 Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del 
Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. BOE núm. 297, de 12 de diciembre de 2015.

32 Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. BOE núm. 263, de 2 de noviem-
bre de 2013.
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ustawy balearskiej z  2010 roku podkreśla się, że komunikacja audiowizualna 
jest realizacją praw obywatelskich zagwarantowanych w  Konstytucji Hiszpanii 
w  art. 20, odnoszących się do wolności słowa i  wolności wypowiedzi. Organi-
zacja własnych środków komunikowania na Balearach jest więc wypełnieniem 
takiego obowiązku wobec obywateli. Współczesny model mediów publicznych 
jest wyzwaniem dla władz wysp ze względu na cele, które sobie stawiają. Jak 
zapisano w preambule, model ten „staje się niezbędnym narzędziem w procesie 
normalizacji języka katalońskiego i własnej kultury, a także nieocenioną pomocą 
w budowaniu zbiorowej świadomości i poczucia przynależności do wspólnoty”33. 
Cele i misja mediów publicznych na Balearach skoncentrowane są wokół kwestii 
tożsamościowych, jak w  innych regionach, które odznaczają się własną kulturą 
i  specyfiką (zob. tabela 11). Dlatego też oprócz gwarantowania podstawowych 
praw i wolności media publiczne powinny przede wszystkim promować i upo-
wszechniać wyspiarską kulturę i tożsamość, a także promować język kataloński, 
który jest językiem mieszkańców Balearów (art. 2)34. Utworzenie środków 
komunikowania audiowizualnego umożliwi bowiem skonsolidowanie wspólnej 
przestrzeni audiowizualnej wszystkich terytoriów, których mieszkańcy władają 
językiem katalońskim. Przyczyni się to także do współpracy w dziedzinie roz-
woju produkcji oraz pozwoli na wzajemny odbiór treści w  języku regionalnym 
(art. 2 ust. 3)35. Główne założenia misji mediów publicznych zostały wyszczegól-
nione w art. 4 ustawy z 2010 roku.

Media publiczne na Balearach działają na podstawie kontraktu ramowego, 
którego okres obowiązywania ustalono na sześć lat. Uchwala go parlament 
balearski. Szczegółowe umowy programowe podpisywane są pomiędzy rządem 
a spółką radia i telewizji co trzy lata. Umowy programowe podlegają nadzorowi 
ze strony parlamentu, który musi zapewnić zgodność zawartych w nich postano-
wień z postanowieniami w kontrakcie ramowym (art. 5). To w nich znajdują się 
szczegółowe przepisy normujące między innymi wysokość budżetu czy środków 
uzyskiwanych z reklam (powinny one być jednak coraz niższe), a także zawierają 
kryteria oceny efektywności działalności nadawczej (art. 29). Ustawa obliguje 
również nadawcę, aby 6% środków budżetowych przeznaczać na produkcję 
filmową z  udziałem producentów balearskich (art. 29 ust. 2). Każda umowa 
programowa, zanim zostanie podpisana przez rząd regionalny, musi zostać 
przedstawiona na forum parlamentu, a także Radzie Audiowizualnej Balearów36 
(art. 29 ust.3 i ust. 4), zawiera również limity zadłużenia w danym roku budże-

33 Ley 15/2010, de 22 de diciembre….
34 Zgodnie z  postanowieniami ustawy (art. 26), językiem używanym oficjalnie w  mediach 

balearskich jest język kataloński. Dlatego też produkcje audiowizualne powinny być realizowane 
przede wszystkim w tym języku.

35 Ley 15/2010, de 22 de diciembre…
36 Trzeba jednak zaznaczyć, że Rada Audiowizualna na Balearach nie powstała do końca 

2019 roku.
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towym (art. 32 ust. 2). Wyższa kadra kierownicza mediów publicznych podlega 
także ograniczeniom łączenia stanowisk, podobnych do tych, które wskazano 
Dyrektorowi Generalnemu w ustawie.

Tabela 11
Zadania nadawcy publicznego IB3 na Balearach

Rodzaj zadania

Realizacja podstawowych praw i wolności obywatelskich, jak wolność słowa, powszechny dostęp 
do informacji niezależnej, obiektywnej i prawdziwej, dostęp do kultury, edukacji i rozrywki, upo-
wszechnianie treści dotyczących historii, wiedzy, sztuki, wartości ekologicznych.

Promowanie własnej kultury Balearów i  języka katalońskiego, jego normalizacja, spójność spo-
łeczeństwa balearskiego i  terytoriów, które tworzą archipelag, gwarancja różnych form ekspresji 
audiowizualnej, wymiana kulturalna i  językowa z  terytoriami powiązanymi pod tym względem 
z Balearami, upowszechnianie produkcji europejskiej i własnej zgodnie z wyznaczonymi kwotami.

Ochrona dzieci i  młodzieży, aktywne wsparcie równości kobiet i  mężczyzn, powszechny dostęp 
do mediów dla osób z niepełnosprawnościami (tutaj respektuje się usługi w hiszpańskim języku 
migowym dla osób niesłyszących), grup mniejszościowych.

Gwarancja dostępu znaczących grup społecznych i politycznych z każdej wyspy, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń instytucjonalnych na określonych prawem zasadach. 

Wsparcie, promocja i ochrona sektora audiowizualnego, w szczególności w języku katalońskim, zle-
canie i finansowanie produkcji audiowizualnych w firmach znajdujących się na Balearach lub teryto-
riach katalońskojęzycznych (przy zastrzeżeniu, że udział treści w języku katalońskim oraz osób kata-
lońskojęzycznych, występujących w programach, i musi być na poziomie min. 51%), 15% rocznego 
budżetu musi zostać przeznaczone na produkcję własną, a 20% z tej kwoty na projekty innowacyjne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de 
las Illes Balears. BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2011.

Kontrakt ramowy został uchwalony w 2014 roku37. Obowiązuje do 2020 roku 
(z możliwością przedłużenia do dwóch lat) i zawiera najważniejsze zadania me-
diów publicznych na Balearach. W kontrakcie zostały w większości powtórzone 
ogólne przepisy ustawy z 2010 roku, ale niektóre z nich zostały uszczegółowione. 
Warto zwrócić uwagę na wartości, jakimi powinny kierować się media, tj. nieza-
leżnością, pluralizmem, neutralnością, bezstronnością i wiarygodnością38. W art. 9 
jest mowa o języku katalońskim jako podstawowym języku nadawania zarówno 
radia, jak i telewizji. Media powinny pokazywać różnorodność językową wspól-
noty i dbać o spójność regionu (art. 14). W przepisach balearskich różnego typu 
wielokrotnie podkreśla się rolę nadawcy publicznego jako promotora równości 
kobiet i mężczyzn39. Terytoria katalońskojęzyczne współpracują ze sobą w kwestii 

37 Mandat Marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears. „Boletín Oficial de las Islas Baleares” [dalej: BOIB] núm. 60, 3 de maig de 2014.

38 Ibidem, art. 8. 
39 Warto dodać, że w latach 2006–2011 na Balearach obowiązywała osobna ustawa dotycząca 

równości płci, ustawa dla kobiety. Zob. Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. BOIB 
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komunikacji audiowizualnej i  właściwie we wszystkich regionach, gdzie mówi 
się po katalońsku, widać wolę rozwoju mediów i wymiany doświadczeń, a także 
oferty medialnej, aby stworzyć spójną przestrzeń komunikacyjną (co powtarza 
się w niektórych regulacjach). Kontrakt programowy na Balearach również pod-
nosi tę kwestię (art. 18), aby Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears 
(EPRTVIB) współpracowało z innymi regionami bliskimi kulturowo i językowo. 
Szczególną uwagę poświęcono programom informacyjnym, które powinny 
spełniać podstawowe standardy rzetelnego dziennikarstwa, ale też wymaga się 
od redakcji serwisów informacyjnych opracowania wewnętrznych kodeksów 
i podręczników (stylebook), które będą wskazywały kryteria postępowania dzien-
nikarzom i wyznaczały normy etyczne i praktyki językowe (art. 26)40.

Do powinności mediów publicznych, które są subwencjonowane przez rząd 
balearski, należy również podejmowanie działań na rzecz równości mężczyzn 
i  kobiet, do czego obliguje je nie tylko ustawa z  2010 roku o  mediach publicz-
nych, ale również prawo audiowizualne Wysp Balearów z  2013 roku41. Jest to 
całościowa regulacja odnosząca się do różnych podmiotów radiowych i  tele-
wizyjnych, które funkcjonują w  archipelagu Baleary. Kolejną powinnością, nie 
tylko mediów publicznych, jest odzwierciedlenie i  upowszechnienie różnorod-
ności językowej i  kulturowej Balearów (art. 6), co więcej, media audiowizualne 
muszą działać zgodnie z  założeniami polityki językowej rządu regionalnego42 
i  nie ma tutaj wyjątku ze względu na status własnościowy. Publiczni nadawcy 
powinni więc wykonywać swoje obowiązki w  ramach świadczenia usług 
publicznych, uwzględniając balearską specyfikę (jaką jest między innymi dwu-
języczność mieszkańców regionu), a  także przyczyniając się do rozwoju kultury 
audiowizualnej wysp (art. 24). Do głównych zadań mediów zalicza się między 
innymi poszanowanie konstytucji hiszpańskiej i statutu autonomicznego, obrona 
tożsamości mieszkańców Wspólnoty Autonomicznej, promocja równości płci 
i  stosowanie nieseksistowskiego języka, oddzielanie faktów od komentarzy. 
Prawo audiowizualne na Balearach w  dużym stopniu wzorowane jest na usta-
wie o  komunikacji audiowizualnej Hiszpanii, z  wyjątkami odnoszącymi się 
do odmienności regionu wyspiarskiego, jego kultury, tożsamości, identyfikacji 
językowej. Przykładem takich specyficznych rozwiązań jest choćby ustanowienie 
Filmoteki Balearskiej jako instytucji, która archiwizuje, odnawia i  kolekcjonuje 
dzieła filmowe na temat Balearów i miejscowych twórców (art. 40). Mocą ustawy 
powołano również specjalną Komisję Filmową Balearów, której „głównym celem 

núm. 135 de 26 de septiembre de 2006. Zaś w 2016 roku przyjęto odrębną od hiszpańskiej ogól-
nokrajowej regulacji ustawę o równości kobiet i mężczyzn – Ley 11/2016, de 28 de julio, de igual-
dad de mujeres y hombres. BOIB núm. 99, de 4 de agosto de 2016.

40 Mandat Marc del Parlament…
41 Ley 5/2013, de 1 de octubre….
42 Ley 1/2016, de 3 de febrero, de modificación de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normaliza-

ción lingüística en las Illes Balears. BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2016.



Rozdział 8: Od instrumentalizacji politycznej do mediów tożsamościowych… 243

[…] jest dostarczenie producentom krajowym i  międzynarodowym wszelkich 
informacji potrzebnych do filmowania w  dowolnym miejscu na terytorium 
Autonomicznej Wspólnoty Balearów” (art. 41)43. Wspólnota zachęca również 
do rozwoju kinematografii balearskiej i  na Balearach poprzez system wsparcia 
finansowego, różnego rodzaju dotacji, subwencji pośrednich i  bezpośrednich 
oraz przywilejów (art. 43). Takie filmy, wyprodukowane z  udziałem środków 
budżetowych, powinny zostać udostępnione na cele promocyjne regionu (art. 47) 
(zob. wykres 27).
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Wykres 27. Wydatki w ramach realizacji umów programowych na usługi publiczne w Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears44. 
Źródło: Opracownie własne na podstawie: Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de con-
tractes adjudicats a través de casdascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic, 
https://ib3.org/televisio/ib3/pdf/corporatiu/7640.pdf [dostęp: 23.11.2019].

Struktura mediów publicznych na Balearach

Przedsiębiorstwo publiczne radia i  telewizji Balearów posiada osobowość 
prawną i jest podmiotem prawa publicznego, powiązanym z administracją pub-
liczną poprzez odpowiednie ministerstwo odpowiedzialne za sprawy komunika-

43 Ley 5/2013, de 1 de octubre…
44 Niestety w  wielu przypadkach dane z  bieżącego okresu rozliczeniowego, pomimo na-

kazu transparentości, nie są dostępne. Dane statystyczne dotyczące umów programowych dla 
EPRTVIB były dostępne dla lat 2014–2017, natomiast dla lat kolejnych już nie.
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cji audiowizualnej. Zapewnia mu się jednak autonomię w zakresie zarządzania 
i działalności od organów władzy i administracji (art. 6).

Organami zarządzającymi mediami publicznymi na Balearach są Rada Dy-
rektorów, Dyrektor Generalny oraz Rada Doradcza ds. Treści i  Programowania 
(El Consejo Asesor de Contenidos y de Programación). Rada Dyrektorów jest 
najważniejszym organem wykonawczym i zarządzającym i składa się z Dyrektora 
Generalnego oraz dziewięciu członków, z  zachowaniem parytetu płci. Osoby 
wchodzące w skład rady powinny wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i do-
świadczeniem zawodowym, przynajmniej trzyletnim na podobnych stanowiskach 
związanych z  zarządzaniem lub pracą w  podmiotach publicznych, ewentualnie 
doświadczeniem dydaktyczno-badawczym w  dziedzinie komunikacji (art. 14). 
Wyboru rady dokonuje parlament większością trzech piątych głosów. W  przy-
padku braku porozumienia wystarczy większość absolutna w drugim głosowaniu 
(art. 15 ust. 1). W  podobny sposób odbywa się procedura powołania Dyrektora 
Generalnego. O jego statusie i członków rady świadczy fakt, że ich nominacje zo-
stają opublikowane w dzienniku urzędowym Balearów na wniosek przewodniczą-
cego parlamentu regionalnego (art. 15 ust. 4). Zarówno Dyrektor Generalny, jak 
i cała rada pełnią swoją służbę przez sześć lat, jednak połowa składu jest wymie-
niana po trzech latach (art. 16). Członkostwa w radzie nie wolno łączyć z innymi 
funkcjami publicznymi, próba połączenia funkcji może być przyczyną cofnięcia 
mandatu. Popełnienie przestępstwa może również poskutkować utratą mandatu. 
Także w  przypadku gdy rada zawnioskuje w  tej sprawie do parlamentu, jeden 
z dyrektorów może zostać go pozbawiony, na przykład z powodu niezdolności do 
sprawowania obowiązków (art. 17)45. Podobnie jak w  innych systemach mediów 
publicznych w  regionach, podkreśla się niezależność rady od jakichkolwiek in-
strukcji narzucanych przez na przykład podmioty polityczne czy inne instytucje 
lub organizacje. Zasada incompatibilitas w  radzie dotyczy parlamentarzystów, 
członków rządu, partii politycznych, związków zawodowych czy jakichkolwiek 
funkcji w  sektorze biznesu. Ograniczenie dotyczy również pośrednich lub bez-
pośrednich interesów związanych z branżą medialną. Ustawa balearska precyzuje 
poszczególne sektory jak ustawa Murcji czy Madrytu. Dyrektorzy są zobowiązani 
działać zgodnie z  prawem, zachowując przy tym najwyższe standardy obiekty-
wizmu i odpowiedzialności oraz gospodarności. Za swoją pracę członkowie rady 
otrzymują dietę, której wysokość ustalana jest na podstawie odpowiedniego 
rozporządzenia, z  zaznaczeniem, że osoby zamieszkałe poza Majorką muszą 
odpowiednio więcej otrzymywać ze względu na wyższy koszt podróży na wyspę 
(art. 18)46. Rada Dyrektorów prowadzi szeroko zakrojoną politykę kadrową 
w  radiu i  telewizji publicznej, ale i  spółkach zależnych. O  wszystkich nomina-
cjach, zmianach na szczeblu kierowniczym rada jest wcześniej powiadamiana 

45 Ley 15/2010, de 22 de diciembre…
46 Ibidem.
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i może w tych kwestiach również opiniować kandydatury. Rada odpowiedzialna 
jest także za projekt umowy programowej, którą sprawdza między innymi pod 
kątem jej zgodności z kontraktem ramowym. Zajmuje się także opracowywaniem 
strategii działania mediów oraz wskazówek służących realizacji misji publicznej. 
Rada Dyrektorów monitoruje także wydatki nadawcy publicznego poprzez fakt, 
że jej aprobaty wymagają umowy na usługi warte ponad milion euro, może 
wnioskować do różnych szczebli kierownictwa o  pełną informację i  dokumen-
tację w  danej sprawie, jak i  zatwierdza sprawozdania finansowe i  merytoryczne 
dotyczące misji publicznej. Rada Dyrektorów także aktywnie wpływa na ofertę, 
przygotowując wytyczne dotyczące programów, decyduje o  wysokości odsetka 
własnej produkcji w mediach, ale pełni też rolę rozjemcy w sporach w odniesieniu 
do prawa do sprostowania (art. 19)47. Rada podejmuje decyzje większością głosów, 
musi sama zatwierdzić swój regulamin, posiada także sekretariat do obsługi 
i organizacji swojej pracy (art. 20). Dyrektor Generalny pełni rolę przewodniczą-
cego, który odpowiada przede wszystkich za kwestie zarządzania i  koordynacji 
zarówno działalności mediów publicznych, jak i  Rady Dyrektorów. Odpowiada 
przed komisją parlamentarną, przedstawiając odpowiednie raporty i  sprawo-
zdania z  wypełniania zadań nałożonych na nadawcę publicznego. Jego funkcje 
mają również charakter reprezentacyjny i  wykonawczy, na przykład w  zakresie 
umów czy powoływania konkretnych osób na stanowiska kierownicze, podpisuje 
także w imieniu spółki publicznej wszelkie umowy i zobowiązania oraz przygo-
towuje projekt budżetu, kontroluje działalność radia i  telewizji oraz podmiotów 
zależnych od nadawcy publicznego pod kątem merytorycznym i  finansowym 
i  czuwa między innymi nad przestrzeganiem prawa do sprostowania (art. 23)48. 
Na Balearach pojawia się jeszcze jeden organ, charakterystyczny dla tego systemu 
– Rada Doradcza ds. Treści i Programowania (El Consejo Asesor de Contenidos 
y de Programación). Pełni ona podobne funkcje jak ciała społeczne, powoływane 
także w  innych strukturach mediów publicznych. Jej zadaniem jest doradzanie 
zarówno Radzie Dyrektorów, jak i  Dyrektorowi Generalnemu w  zakresie misji 
i  oferty. Składa się z  piętnastu reprezentantów różnych grup społecznych i  śro-
dowisk (edukacji, kultury, osób niepełnosprawnych, dzieci i  młodzieży, osób 
starszych i organizacji branżowych). Skład rady wyłaniany jest przez parlament, 
a członkostwo nie rodzi stosunku pracy na wyłączność dla tej instytucji, ponie-
waż ma charakter przede wszystkim społeczny (co oznacza, że członkowie rady 
nie otrzymują pensji za swoją pracę, a jedynie diety). Jej posiedzenia odbywają się 
co cztery miesiące (art. 24). Rada Doradcza ds. Treści i  Programowania przede 
wszystkim skupia się na misji publicznej i  kryteriach programowych i  w  tym 
zakresie składa Dyrektorowi Generalnemu oraz Radzie Dyrektorów swoje pro-
pozycje i wnioski, które mają wpływać na poprawę jakości oferty radia i telewizji 

47 Ibidem.
48 Ibidem.
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na Balearach (art. 25)49. Nadzór nad publicznym radiem i telewizją Balearów spra-
wuje parlament, któremu co roku spółka przedstawia sprawozdanie z działalności 
i wypełniania misji publicznej zawartej w umowie programowej. Dyrektor Gene-
ralny zaś regularnie musi stawiać się przed odpowiednią komisją parlamentarną, 
której zdaje na bieżąco relacje z  funkcjonowania RTVIB (Radiotelevisión de las 
Islas Baleares) (art. 37). Kontrolę finansową przyznano specjalnemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (art. 39).

Przedsiębiorstwo Publiczne Radia i Telewizji Wysp Balearów składa się z na-
dawcy telewizyjnego IB3, który nadaje na archipelagu, a  poza jego terytorium 
nadaje jako IB3 Global. Wynika to z  umowy z  publicznym nadawcą kataloń-
skim, który podpisał z  Balearami porozumienie o  współpracy w  2016 roku. 
Wcześniej IB3 nadawała przez satelitę również do Katalonii, ale możliwość ta 
została przerwana w 2012 roku po usunięciu IB3 Sat z satelity Astra. Kanał IB3 
ma charakter ogólny, zawiera programy informacyjne, rozrywkowe, kulturalne, 
sportowe, publicystyczne i nadaje w języku katalońskim. 

Drugą częścią korporacji nadawczej jest publiczne radio, również o ogólnym 
charakterze i z różnorodną ofertą programową na swojej antenie. Także nadaje 
w  języku katalońskim. Dodatkowo, w  internecie działa Ràdio IB3 Música pro-
mujące muzykę i artystów katalońskojęzycznych.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów na Balearach

Ustawa z  2010 roku, konstytuująca działalność mediów publicznych na 
Balearach, wyznacza również obowiązki Radzie Audiowizualnej jako organowi 
czuwającemu nad realizacją usług misyjnych przez nadawcę oraz zgodność 
z  prawem jego działań. Na tej podstawie Rada Audiowizualna może wymagać 
zarówno od głównego podmiotu nadawczego, jak i spółek zależnych wszystkich 
informacji, które mogą posłużyć do wypełniania obowiązku kontroli ze strony 
rady (art. 38)50. Odrębną ustawę dotyczącą działalności Rady Audiowizualnej 
przyjęto w  2010 roku51, kiedy modyfikowano działalność mediów publicznych.
Kompozycja rady powinna opierać się na osobach o uznanym społecznie auto-
rytecie. Przede wszystkim mają to być przedstawiciele kultury, nauki, środowisk 
uniwersyteckich, ale i  gospodarki, którzy cieszą się prestiżem i  posiadają do-
świadczenie zawodowe w  sektorze komunikacji audiowizualnej. Parlament ma 
wybrać dziewięciu członków większością trzech piątych głosów oraz wskazać 
spośród nich przewodniczącego rady (bez możliwości ponownego pełnienia 
tej funkcji przez taką osobę). Kadencja w  radzie trwa sześć lat z  możliwością 

49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears. BOIB núm. 92, de 19 

de junio de 2010.
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jednorazowego odnowienia przy założeniu, że połowa składu jest wymieniana 
co trzy lata. Członkostwo w  radzie podlega takim samym ograniczeniom jak 
przy pozostałych stanowiskach i  funkcjach w  organach mediów publicznych 
(art. 11)52. Rada może tworzyć odrębne komisje, które pracują nad poszczegól-
nymi sprawami (art. 12). Posiedzenia rady mają odbywać się raz w miesiącu lub 
w nadzwyczajnych przypadkach na wniosek przewodniczącego lub jej członków, 
a decyzje podejmowane będą większością głosów (art. 13).

Jej działalność została określona zarówno w  stosunku do mediów publicz-
nych, jak i  prywatnych sektora audiowizualnego. Wobec różnych podmiotów 
ma odmienne obowiązki. W  mediach publicznych ma między innymi dbać 
o  pluralizm polityczny i  społeczny, ale i  językowy (art. 4 ust. 2). Z  kolei rynek 
prywatny jest kontrolowany w  zakresie zgodności warunków koncesji z  ich 
realizacją w  praktyce, ale także pod kątem pluralizmu językowo-kulturalnego, 
z  naciskiem na wypełnianie kryteriów oferty medialnej w  języku katalońskim 
(art. 4 ust. 3)53. Rada Audiowizualna Balearów jest organem statutowym. Do jej 
zadań należą: kontrolowanie całości rynku radiowo-telewizyjnego na wyspach, 
a  w  szczególności nadzór w  zakresie wykonywania obowiązków koncesyjnych 
przez operatorów, zgodności ich działalności z prawem wewnętrznym i unijnym, 
przygotowywanie raportów i  sprawozdań oraz opiniowanie sektora czy prowa-
dzenie rejestru podmiotów, które są zaangażowane w  przemysł audiowizualny 
na Balearach, kontrola rynku reklamowego. Rada ma czuwać również nad 
publicznym nadawcą radiowym i  telewizyjnym w regionie, aby ten wykonywał 
misję, która została określona w ustawie (art. 14). Rada ma kontrolować dostoso-
wanie oferty w mediach publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
a  także monitorować treści pod kątem szkodliwości dla dzieci i młodzieży czy 
nieprzestrzegania zasad równości lub naruszania godności ludzkiej (art. 14). Co 
roku rada ma zadanie przygotować raport na temat komunikacji audiowizualnej 
na Balearach i przedstawić go parlamentowi, rządowi regionalnemu oraz odpo-
wiedniej komisji parlamentarnej. Raport ten powinien być dostępny publicznie. 
Rada została formalnie powiązana zarówno z parlamentem, jak i z regionalnym 
rządem (art. 24 i 25), choć zapewnia się jej niezależność w wykonywaniu swoich 
kompetencji (art. 2)54. Problematyczny jest jednak fakt, że Rada Audiowizualna, 
pomimo uchwalenia odrębnej ustawy powołującej ten organ do życia, nie zo-
stała w praktyce utworzona od 2011 roku. Związek Dziennikarzy Balearów oraz 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Balearów wielokrotnie zwracały uwagę na ko-
nieczność ukonstytuowania się rady, aby realnie strzegła niezależności mediów 
publicznych55 (choćby poprzez fakt, że ma prawo monitorowania procesu wyboru 

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Sindicat i  Associació de Periodistes exigeixen la constitució del Consell Audiovisual. 

Soller.cat. Setmanari d’informació local, 2.06.2015, https://www.setmanarisoller.cat/balears/ 
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kandydatów do Rady Dyrektorów EPRTVIB). Postulatu tego jednak nie spełniły 
poszczególne rządy regionalne, przejmując kontrolę nad nadawcą publicznym 
na wyspach i mając wpływ na nominację Dyrektora Generalnego powiązanego 
z  parlamentarną partią większości (od 2015 roku na czele radia i  telewizji stoi 
dyrektor z  ramienia Socjalistycznej Partii Wysp Balearów, a  wcześniej od 2011 
roku funkcję tę pełniły osoby związane z  Partią Ludową Wysp Balearów). 
Dodatkowym postulatem Związku Dziennikarzy Balearów było utworzenie 
swoistej rady prasowej, która objęłaby kontrolą całe środowisko dziennikarskie, 
a  nie tylko sektor mediów audiowizualnych. Dziennikarze zwracali również 
uwagę na fakt, że osoby zatrudnione w mediach w sytuacji niepewności częściej 
poddają się naciskowi, a to rodzi niebezpieczeństwo, że społeczeństwo nie będzie 
otrzymywało odpowiedniego dostępu do informacji rzetelnej, co z  kolei godzi 
w podstawy demokracji. Problematyczny był również sposób zatrudniania więk-
szości dziennikarzy w publicznej telewizji jako pracowników firm podwykonaw-
czych, co wiązało się z  niestabilnością zatrudnienia i  podatnością na wpływy 
zleceniobiorców IB356. Z końcem roku 2019 Rada Audiowizualna na Balearach, 
mimo ustawy z 2010 roku, wciąż nie została powołana.

Media publiczne na Wyspach Kanaryjskich

Przykład regionalnego nadawcy publicznego na Wyspach Kanaryjskich 
pokazuje zupełnie nowe podejście do kwestii usługi publicznej i  jej realizacji. 
Rozwiązanie kanaryjskie miało prekursorski charakter i  wprowadziło nieco 
zamieszania w  kwestii zarządzania mediami publicznymi, a  sprawa ta rozbiła 
się nawet o  hiszpańskie sądy57. Ostatecznie uznano, że model, jaki przyjęto 
na Wyspach Kanaryjskich, jest akceptowalny i  nie umniejsza on roli nadawcy 
publicznego.

Decyzję o utworzeniu publicznego radia i telewizji na Wyspach Kanaryjskich 
podjęto już w latach 80. XX wieku, kiedy to rozpoczął się proces decentralizacji 
państwa. Podobnie jak w Kraju Basków, Katalonii i Galicji, parlament kanaryjski 
dość szybko przyjął ustawę o nadawczości radiowej i telewizyjnej Wspólnoty Au-

2015/06/02/283050/sindicat-associacio-periodistes-exigeixen-constitucio-del-consell-audiovisual.
html [dostęp: 22.11.2019].

56 Ibidem.
57 I. Fernández Alonso: La externalización de la producción de los operadores públicos de tel-

evisión de ámbito autonómico en España. Los casos canario y extremeño. „Revista Latina de Comu-
nicación Social” 2002, nr 46, http://www.revistalatinacs.org/2002/latina46enero/4604isabel.htm 
[dostęp: 29.11.2019].
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tonomicznej Wysp Kanaryjskich58. Jednak do pełnej realizacji jej założeń doszło 
dopiero w latach 90., kiedy to w 1997 roku utworzono publiczną spółkę radiowo- 
-telewizyjną. Od samego początku produkcja i  zarządzanie telewizją kanaryj-
ską zostały przejęte przez firmę zewnętrzną, Productora Canaria de Televisión 
Canaria (PCTV). Jej właścicielem w  40% był hiszpański koncern wydawniczy 
Grupo PRISA. Jednak ze względów prawnych PCTV musiała zmienić nazwę 
na Sociedad Canaria de Televisión Regional, SOCATER. Ostatecznie regularne 
emisje rozpoczęły się latem 1999 roku. Z  kolei radio publiczne na Wyspach 
Kanaryjskich rozpoczęło nadawanie w  2008 roku. Od 2007 roku zarządzanie 
telewizją kanaryjską przejmuje Videoreport Canarias S.A.

Kiedy w 2011 roku po wyborach nastąpiła zmiana rządów w regionie i wła-
dzę przejęła Koalicja Kanaryjska (Coalición Canaria) oraz socjaliści kanaryjscy 
(PSOE Canarias), podejmuje się próbę zreformowania nadawcy publicznego. 
W 2014 roku została uchwalona ustawa o radiu i telewizji publicznej Wspólnoty 
Autonomicznej Wysp Kanaryjskich59, która reguluje współczesną sytuację me-
diów publicznych na wyspach. Zmiany, jakie wówczas wprowadzono w ustawie, 
dotyczyły procesu wyboru rady zarządzającej mediami oraz wyboru dyrektora 
generalnego. Ich celem było przede wszystkim wprowadzenie większej przej-
rzystości w  działalności mediów publicznych na wyspach, wraz z  reformą 
mediów publicznych w  Hiszpanii, a  także wzmocnienie niezależności RTVC. 
Od początku pojawiały się zarzuty w  stosunku do zarządu o  nieprawidłowości 
finansowe60, dlatego też nowe siły polityczne w regionalnym parlamencie szybko 
uznały reformę mediów publicznych za priorytetowe działanie. Zmiany wprowa-
dzono przy udziale partii regionalnych (Coalición Canarias) i socjalistycznych61. 
Również koniecznością, przed którą stanęły kanaryjskie media publiczne, było 
dostosowanie się do wyzwań technologicznych i  społeczeństwa informacyjnego 
w XXI wieku, bo przecież poprzednia ustawa nie brała pod uwagę takiej dynamiki 
rozwoju mediów, jaką obserwujemy od momentu upowszechnienia internetu.

Misja mediów publicznych na Wyspach Kanaryjskich

Usługa publiczna realizowana poprzez media uważana jest za niezbędną do 
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa kanaryjskiego w zakresie kultury, edukacji 
i  rozrywki, a  także służy do wyrażania własnej tożsamości i  różnorodności 

58 Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radioteledifusión y Televisión en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. „Boletín Oficial de Canarias” [dalej: BOC] núm. 132, de 17 de diciembre de 1984.

59 Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. BOC núm. 3, de 07 de enero de 2015.

60 I. Fernández Alonso: La externalización de la producción…
61 R. Zallo: Análisis de la nueva Ley de Radio y Televisión Pública de Canarias. „Revista 

Latina de Comunicación Social” 2015, nr 70 (3), s. 322–346.
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mieszkańców regionu62. Co interesujące, ustawa kanaryjska od razu precyzuje, 
że dzięki nowym technologiom i  sieciom społecznościowym oferta mediów 
publicznych wysp powinna mieć zasięg międzynarodowy i  docierać zwłaszcza 
tam, gdzie znajdują się obecnie potomkowie mieszkańców Wysp Kanaryjskich, 
czyli na Kubę i  do Wenezueli (art. 2 ust. 3). Mediami publicznymi zarządza 
Radiotelevisión Canaria (RTVC), która ma status przedsiębiorstwa publicznego, 
strukturalnie powiązanego z  rządem regionalnym, ale funkcjonalnie niezależ-
nego od niego i  od administracji publicznej wysp (art. 5 ust. 4). RTVC może 
ogłaszać publiczne przetargi na wykorzystanie czasu antenowego przez prywatną 
ofertę programową63. Media publiczne finansowane są z  dotacji pochodzących 
z  budżetu regionalnego oraz własnych dochodów (na przykład reklamowych 
lub sprzedaży praw do emisji czy własnych produkcji). Co roku przyznawane 
są środki budżetowe na rzecz realizacji misji publicznej, a ewentualne nadwyżki 
powinny stanowić fundusz rezerwowy mediów publicznych64. Budżet RTVC jest 
zatwierdzany przez kanaryjski parlament. Środki powinny być przeznaczane 
w  szczególności na rozwój regionalnego sektora audiowizualnego (zob. wykres 
28). RTVC może się zadłużać w  celu zapewnienia płynności finansowej, ale 
wysokość zadłużenia jest regulowana osobną ustawą65.
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Wykres 28. Dotacje rządu kanaryjskiego na realizację misji publicznej przez RTVC66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Cuentas anuales. Ente Público Radiotelevisión Canaria. Ejercicio 
2017, s. 32, http://www.rtvc.es/corporativa/transparencia/presupuestaria/cuentas2017/RTVC/1.CUENTAS-AN 
UALES-RTVC-2017.pdf [dostęp: 30.11.2019].

62 Art. 2, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
63 Art. 31 ust. 1, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
64 Art. 3, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
65 Art. 34, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
66 Bardziej aktualne dane nie były dostępne na dzień 30.11.2019 roku. Niestety w wielu przy-

padkach, mimo obligatoryjności, nie publikuje się na bieżąco raportów na temat wydatków na- 
dawców publicznych.
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Należy zaznaczyć, że media publiczne podlegają kontroli ze strony ad-
ministracji publicznej na Wyspach Kanaryjskich, dotyczy to głównie zadań 
misyjnych ze strony publicznego radia i telewizji (zob. tabela 12), a także kwestii 
gospodarności. Co roku więc odbywają się audyty w związku z raportami przed-
stawianymi przez RTVC67.

Tabela 12
Zadania nadawcy publicznego RTVC na Wyspach Kanaryjskich

Rodzaj zadania

Przestrzeganie zasad obiektywizmu, bezstronności, niezależności zawodowej, pluralizmu w róż-
nych wymiarach w  społeczeństwie kanaryjskim, ułatwianie debaty demokratycznej, wyrażania 
opinii, oddzielenie faktów od komentarzy, zapewnienie partycypacji w  systemie demokratycz-
nym poprzez dostęp do mediów, upowszechnianie wartości konstytucyjnych i  praw człowieka, 
gwarancja prawa do odpowiedzi, praw konsumentów.

Promowanie własnej kultury kanaryjskiej, specyficznego systemu gospodarczego i  fiskalnego, 
wspólnych wartości, przyczynianie się do spójności społecznej i jednocześnie różnorodności (ze 
względu na oddalenie i wyspiarski charakter regionu), upowszechnianie wiedzy na temat wysp 
wchodzących w skład archipelagu, dbanie o kanaryjską pamięć kulturową, promowanie kanaryj-
skiej odmiany języka hiszpańskiego, promocja przemysłu audiowizualnego wysp.

Nadawanie programów zarówno dla mieszkańców wysp, jak i tych za granicą, wymiana informa-
cji pomiędzy Hiszpanią kontynentalną a wyspiarską z  innymi państwami UE, krajami afrykań-
skimi oraz tymi, które historycznie i kulturowo są związane z Wyspami Kanaryjskimi, promowa-
nie języków obcych, międzynarodowego wizerunku Wysp Kanaryjskich i wyspiarskiej specyfiki 
regionu.

Integracja grup mniejszościowych, ochrona nieletnich, promowanie komunikacji lokalnej, pro-
mowanie technologii, która zapobiega dyskryminacji i  wykluczeniu osób niepełnosprawnych 
z komunikacji.
Zapewnienie równowagi finansowej RTVC i gospodarność.
Włączenie mediów w sytuacjach szczególnych, jak awarie i katastrofy na różnych obszarach te-
rytorium, rząd ma prawo również przekazywać oficjalne komunikaty dotyczące ważnych spraw 
publicznych (podając ich źródło pochodzenia).

RTVC powinna promować równość płci zarówno w  emitowanych treściach, jak i  wśród osób 
zatrudnionych w mediach publicznych, a także przy produkcji programów, zwłaszcza tam, gdzie 
kobiety są niedostatecznie reprezentowane. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. BOC núm. 3, de 7 de enero de 2015.

Zapewnia się więc podstawowe prawa i  wolności realizowane za pomocą 
mediów publicznych, jak pluralizm: społeczny, ideologiczny, polityczny i  kul-
turowy, ale również prawo dostępu ważnych grup społecznych i  politycznych, 
uznawanych także za źródło informacji i opinii68. W szczególnych przypadkach 

67 Art. 36 ust. 2, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre….
68 Art. 27 ust. 2, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
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stosuje się specjalne kody identyfikujące oficjalne treści. Dotyczy to zarówno 
radia, jak i telewizji69.

RTVC działa na podstawie kontraktu ramowego, który zatwierdza parlament 
kanaryjski na okres sześciu lat większością trzech piątych głosów. Szczegóły 
rozwijają umowy programowe podpisywane pomiędzy rządem regionalnym 
a  spółką nadawczą co trzy lata. Jak zaznaczono w  ustawie, RTVC może prze-
kazywać produkcję i emisję programów innym podmiotom, pod warunkiem że 
wcześniej te kwestie zostaną ustalone w  kontrakcie ramowym, a  zgodę na to 
wyrazi Rada Kontroli (art. 7 ust. 5). Radio i  telewizją mogą zawierać umowy 
o współpracy z innymi podmiotami publicznymi, ale także podejmować wspólne 
działania z uniwersytetami czy kanaryjskim urzędem pracy w celu doszkalania 
kadr (art. 8).

Ostatni kontrakt ramowy omawiano w  parlamencie kanaryjskim w  2016 
roku. Propozycja ta zawierała przede wszystkim szczegółowe zasady dotyczące 
planowania oferty programowej. Kładzie się w niej nacisk na te produkcje, które 
rozwijają rodzimy przemysł audiowizualny, ale także, co wynika ze specyfiki 
położenia geograficznego, RTVC ma umożliwiać zapoznawanie się z  ofertą 
iberoamerykańską i  afrykańską. Zadaniem mediów publicznych jest łączenie 
trzech kontynentów w  ramach sektora audiowizualnego70. Zobowiązania do-
tyczą również wsparcia regionalnej kinematografii w  ramach koprodukcji lub 
zakupu praw do emisji u  niezależnych producentów kanaryjskich71. Podobnie 
jak w  innych przypadkach, również zwraca się uwagę na relacje z  wydarzeń 
sportowych, zwłaszcza rozgrywek w  dyscyplinach charakterystycznych dla 
Wysp Kanaryjskich lub z  udziałem kobiet (jak na Balearach)72. Także, jak 
w innych mediach regionalnych, nakłada się na RTVC obowiązek ochrony toż-
samości kanaryjskiej i przyczynianie się do spójności terytorialnej archipelagu, 
a  także promowanie języka hiszpańskiego73. Również tutaj pojawiły się takie 
wartości, jak niezależność, neutralność, pluralizm, bezstronność, precyzyjność 
i przejrzystość74.

Pod względem przepisów, które zostały omówione w  innych systemach 
mediów, ustawa kanaryjska nie odbiega od standardów wyznaczonych w ogól-
nokrajowym ustawodawstwie, choć można zauważyć większy nacisk na regio-
nalną problematykę, która jest podyktowana szczególnymi wpływami z innych 
kultur.

69 Art. 2, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
70 Art. 34, en: Mandato marco al Ente Público RTVC. BOC núm. 400, de 16 de dicembre 2016.
71 Art. 35, en: Mandato marco al Ente Público… 
72 Art. 36, en: Mandato marco al Ente Público…
73 Art. 7, en: Mandato marco al Ente Público…
74 Art. 8, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
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Struktura Radio Televisión Canaria

RTVC zarządza spółkami Publicznej Telewizji Wysp Kanaryjskich S.A. 
oraz Publicznym Radiem Wysp Kanaryjskich S.A. Za zgodą rządu RTVC może 
być także udziałowcem innych spółek handlowych, które świadczą usługi 
publiczne dla społeczeństwa kanaryjskiego. RTVC kieruje mediami publicz-
nymi za pomocą Rady Kontroli (Junta de Control) oraz Dyrekcji Generalnej. 
Ponadto, w  ramach jej struktury działają także Rada Doradcza oraz Rada 
Informacyjna75.

System kanaryjski już na wstępie wyróżnia się ze względu na specyficzny 
status, tj. publiczno-prywatny76, wprowadzony ostatecznie w 2014 roku. Przyjęty 
model rzutuje zarówno na sposób zarządzania, jak i na strukturę RTVC. Można 
oczywiście się zastanawiać, na ile jest on zasadny, biorąc pod uwagę sytuację 
w mediach publicznych na Wyspach Kanaryjskich i kilkuletni kryzys, z którym 
boryka się RTVC. W  większości systemów mediów publicznych można było 
spotkać rady zarządzające (rady dyrektorów). W  RTVC działa Rada Kontroli77 
składająca się z  sześciu członków wybieranych przez parlament regionalny, 
przy czym liczba kobiet i  mężczyzn będzie taka sama. Co więcej, w  sytuacji, 
gdy mogłoby dojść do zaburzenia tej równowagi, można przerwać głosowanie 
nad poszczególnymi kandydaturami78. Decyzje w  radzie podejmuje się zwykłą 
większością głosów, w przypadku równego rozłożenia głosów – głos najwyższej 
wagi przypada przewodniczącemu Rady Kontroli (art. 10 ust. 2). Od tej zasady 
pojawiają się wyjątki, na przykład uchwalenie wstępnego projektu budżetu, który 
powinien zostać przyjęty bezwzględną większością głosów. Gdy nie uda się 
osiągnąć porozumienia w  tej kwestii, decyzję podejmuje rząd kanaryjski. Rada 
może także delegować część swoich kompetencji na rzecz Dyrekcji Generalnej 
(art. 10 ust. 4). Członkowie rady są zatrudniani jak urzędnicy administracji pub-
licznej, ich pensje są wobec tego ustalane w ramach rocznego budżetu spółki oraz 
obowiązują ich wszystkie ograniczenia związane z pełnieniem funkcji publicznej 
(wierność, lojalność, tajemnica, odpowiedzialność, legalność, gospodarność, 
obiektywizm)79. Członkowie rady nie podlegają jakimkolwiek wpływom insty-
tucji czy organów władzy w  swojej działalności. Jedynym wyjątkiem są stany 
szczególne (na przykład katastrofy) czy czas kampanii wyborczej, który jest 

75 Art. 9, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
76 R. Zallo: Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder, Anexo II. Radiotelevisiones 

autonómicas: los casos de Radiotelevisió Valenciana y de Canarias. Barcelona: Gedisa, 2016, 
s. 7.

77 Zmiany w  nazwach wprowadzono w  ustawie zmieniającej prawo o  radiu i  telewizji pub-
licznej Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich, Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modi-
ficación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. BOC núm 252, 31 de diciembre de 2018.

78 Ley 13/2014, de 26 de diciembre… 
79 Ibidem.
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regulowany dodatkowymi przepisami. Można zauważyć, że pomimo zabiegów 
na rzecz wyższej profesjonalizacji mediów publicznych, wciąż pojawiają się takie 
przepisy, które umożliwiają wybór do rady z klucza politycznego. Osoby powo-
łane wywodzą się ze środowisk politycznych Wysp Kanaryjskich, choć muszą 
legitymować się wyższym wykształceniem, wysokimi kompetencjami i  co naj-
mniej pięcioletnim doświadczeniem, na przykład w zarządzaniu w sektorze pry-
watnym lub publicznym. Na stanowisko to można powołać również badaczy ko-
munikacji. Kandydaci muszą najpierw uzyskać poparcie partii parlamentarnych, 
które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, przedstawiają swoich reprezentantów 
do rady. Następnie odbywa się głosowanie w parlamencie. Aby kandydat został 
wybrany, musi zdobyć większość trzech piątych głosów lub, jeśli to się nie uda, 
bezwzględną większość głosów w drugiej turze (art. 11)80. Wydaje się, że zmiana 
ta spowodowała problemy, choć miała zapobiec kryzysowi w  mediach publicz-
nych. Wybór większością trzech piątych głosów wymusiłby niejako konsensus na 
siłach politycznych w parlamencie kanaryjskim, w którym do głosu tradycyjnie 
dochodziły dwie opcje polityczne. Natomiast w  przyjętej wersji pozwoliłby na 
wpływanie na skład Rady Kontroli również mniejszym ugrupowaniom, które 
nie miały do tej pory takiej możliwości81. Mianowania zarówno członków Rady 
Kontrolnej, jak i Dyrektora Generalnego dokonuje premier rządu regionalnego, 
a  decyzja ta publikowana jest w  Dzienniku Urzędowym Wysp Kanaryjskich. 
Stanowisko to nie może zostać obsadzone przez osobę, która pośrednio lub 
bezpośrednio jest powiązana z firmami medialnymi różnego typu świadczącymi 
usługi na rzecz RTVC czy RTVE. Nie wolno łączyć tej funkcji ani z  funkcją 
członka zarządu innej firmy, ani też ze stanowiskiem w  administracji publicz-
nej. Kadencja członka rady trwa cztery lata, podobnie Dyrektora Generalnego, 
zaś co trzy lata następuje wymiana dwóch lub trzech członków rady (art. 12)82. 
W  przypadku śmierci, trwałego pogorszenia stanu zdrowia, końca kadencji, 
popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności z prawem 
mandat członka rady wygasa. Również te decyzje są ogłaszane w  dzienniku 
urzędowym regionu. Przewodniczenie radzie odbywa się na zasadzie rotacji. 
Co trzy miesiące, począwszy od najstarszego członka, zmienia się osoba, która 
staje na czele rady i  przejmuje głównie zadania o  charakterze organizacyjnym. 
Zastępcą zostaje kolejna w chronologii wieku. Rada Kontroli otrzymała typowe 
uprawnienia zarządu, między innymi nadzór nad wykonywaniem zobowiązań 
programowych mediów publicznych, polityka kadrowa wobec dyrektorów wyż-
szego szczebla, zatwierdzanie planów rozwoju RTVC, sprawozdań i  raportów, 
a  także projektów budżetu, umów na kwotę wyższą niż milion euro, kontrola 
zleceń reklamowych pod kątem jakości i treści, rozwiązywanie sporów w odnie- 

80 Ibidem.
81 R. Zallo: Tendencias en comunicación…, s. 44.
82 Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
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sieniu do prawa do sprostowania, zatwierdzanie procedur wewnętrznych w spół-
kach podlegających RTVC (art. 15)83. Także rada jest ciałem, z którym komuni-
kuje się komisja wyborcza w  trakcie okresu kampanii i  wyborów. Rada ma do 
dyspozycji sekretarza, który nie jest członkiem rady. Pełni funkcję organizatora 
i protokolanta, a także doradza w kwestiach prawnych (wymagane jest wykształ-
cenie prawnicze), nie posiada prawa głosu. Dyrektor Generalny to także urząd, 
którego nie wolno łączyć z innymi stanowiskami, w szczególności tymi, które są 
wybieralne. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy musi on jednocześnie pełnić 
funkcję wyłącznego administratora którejś ze spółek podległych RTVC, jeśli 
Rada Kontroli wyrazi na to zgodę. Dyrektor także jest wynagradzany w ramach 
budżetu. Odpowiada przede wszystkim za kwestie finansowe mediów publicz-
nych na Wyspach Kanaryjskich. Drugą sferą podległą dyrektorowi jest nadzór 
prawny nad całym przedsiębiorstwem publicznym oraz reprezentacja, gdy RTVC 
będzie musiała podjąć jakieś czynności. W  imieniu spółki zamawia różnego 
rodzaju usługi, a  także zatwierdza płatności. Zadaniem dyrektora jest również 
przygotowanie planów rozwoju mediów publicznych oraz projektów budżetu. 
Posiada szereg kompetencji wykonawczych związanych z realizacją postanowień 
Rady Kontroli. Zajmuje się również polityką kadrową, powołuje kierowników 
wyższego szczebla w  spółkach podległych RTVC, a  także podpisuje w  imieniu 
nadawcy publicznego umowę programową (art. 19)84. 

Od 2018 roku jednak RTVC zarządza wyłączny administrator, wprowadzony 
jako tymczasowe rozwiązanie w sytuacjach krytycznych. Kryzys w publicznych 
mediach na Wyspach Kanaryjskich trwa już od kilku lat (stąd pomysł reformy 
w 2014 roku). W 2015 roku zmieniono skład zarządu, czyli późniejszej Rady Kon-
troli (Consejo Rector, która w nowelizacji z 2018 roku została przemianowana na 
Consejo de Control). Zaznaczyć należy, że skład rady zawsze miał charakter po-
lityczny, tj. największe siły parlamentarne regionu wybierały swoich przedstawi-
cieli do zarządu mediów publicznych. Kontrowersje w tym czasie dotyczyły osoby 
przewodniczącego rady i legalności uzupełnienia składu rady po rezygnacji wcześ-
niej wybranych członków (dwie osoby same zdecydowały o ustąpieniu z funkcji 
członka rady)85. W 2017 roku wygasła umowa programowa, nową udało się przyjąć 
z początkiem roku 2018, jednak ówczesny przewodniczący rady zakwestionował 
jej legalność i  w  trybie pilnym rozpoczęła się procedura przetargowa na usługi 
publiczne dla telewizji kanaryjskiej. Ostatecznie konkurs wygrała firma Videore-
port, która podpisała kontrakt na dalsze osiem lat. Jednak przewodniczącego rady 
zastąpiono wyłącznym administratorem w połowie 2018 roku ze względu na kry- 

83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Cuarto fracaso de CC y PSOE con las vacantes en RTVC. „Canarias 7”, 6.03.2018, https://

www.canarias7.es/politica/cuarto-fracaso-de-cc-y-psoe-con-las-vacantes-en-rtvc-CG3796859 
[dostęp: 30.11.2019].
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tyczną sytuację finansową i  personalną86. W  listopadzie 2019 roku wyłącznym 
administratorem RTVC został Francisco Moreno García, zastępując na tym 
stanowisku poprzedniego administratora Joségo Carlosa Naranjo Sintesa87. 
Wyłączny administrator może zostać wprowadzony, gdy nastąpi paraliż pracy 
Rady Kontroli z powodu braków personalnych lub w innych wyjątkowych oko-
licznościach88. Kadencja wyłącznego administratora nie jest stała. Sprawuje on 
swoją funkcję do czasu powołania nowego Dyrektora Generalnego i może zostać 
odwołany praktycznie w każdej chwili na wniosek deputowanych z co najmniej 
trzech grup parlamentarnych. Wyłączny administrator jest rozliczany ze swojej 
działalności podobnie jak dyrektor przez odpowiednią komisję kontroli w parla-
mencie89. 

Struktura mediów publicznych na Wyspach Kanaryjskich obejmuje również 
Radę Doradczą, która, jak w  innych systemach, jest elementem społecznym, 
składającym się z 25 osób, których kandydatury są aprobowane przez parlament 
regionalny. Siedmiu członków wyznaczają rady wysp, po jednym z  każdej. 
Siedmiu wskazuje rząd kanaryjski, a wśród nich musi się znaleźć przedstawiciel 
instytutu do spraw równości oraz jeden z  jednostki zajmującej się sprawami 
młodzieży przy rządzie. Przemysł kulturalny, audiowizualny oraz dziennikarze 
mają po jednym reprezentancie. Są oni desygnowani przez Radę Kontroli. Także 
organizacje użytkowników i  konsumentów wystawiają swojego kandydata do 
Rady Doradczej. Dwie osoby pochodzą z  ramienia pracowników spółki RTVC, 
reprezentując związki zawodowe, obecne w publicznym radiu i telewizji. Dwie re-
prezentują pracowników spółek prywatnych świadczących usługi audiowizualne 
dla RTVC i po jednej mają publiczne uniwersytety z wysp oraz Rada Szkolnictwa 
Wysp Kanaryjskich90. Decyzje podejmuje się większością absolutną, a spotkania 
rady odbywają się raz na pół roku. Wówczas Rada Doradcza wydaje opinie 
na temat oferty programowej mediów publicznych. Warto jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że pomimo próby wprowadzenia elementu obywatelskiego ta struktura 
Rady Doradczej nie zapewnia udziału obywateli. Przede wszystkim dużą część 
stanowią osoby będące reprezentacją polityczną oraz z konkretnych organizacji 
społecznych czy prywatnych, część ponadto wskazywana jest przez Radę Kon-
troli, co oznacza tak naprawdę, że nie znajdą się w tej instytucji ci, którzy mogliby 
się stać niewygodni zarówno dla partii, jak i  samej Rady Kontroli. Można więc 

86 El Parlamento de Canarias avala a  José Carlos Naranjo Sintes como administrador único 
de RTVC Efe. „Canarias ahora. El primer periódico digital de Canarias”, https://www.eldiario.es/
canariasahora/politica/Parlamento-Canarias-Carlos-Naranjo-RTVC_0_782522080.html [dostęp: 
30.11.2019].

87 Redacción Televisión Canarias/Efe, Francisco Moreno toma posesión como Administrador 
Único de RTVC, RTVC, 15.11.2019, http://www.rtvc.es/noticias/francisco-moreno-toma-posesion-
como-administrador-unico-de-rtvc-205777.aspx#.XeKPsuhKjIU [dostęp: 30.11.2019].

88 Art. 21bis, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
89 Ibidem.
90 Art. 22, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre… 
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podejrzewać, że wciąż będzie brakowało realnie krytycznego nadzoru ze 
strony społeczeństwa nad mediami publicznymi na Wyspach Kanaryjskich91. 
W  niektórych systemach mediów publicznych powołano również specjalne 
rady informacyjne. Podobnie stało się na Wyspach Kanaryjskich. Radom tym 
przypisano przede wszystkim funkcje wewnętrznej regulacji pracy dziennikarzy 
w  redakcjach serwisów informacyjnych i  ochrony przed naciskami ze strony 
jakiegokolwiek organu publicznego czy prywatnego. Rady informacyjne mają 
dbać o  rzetelność, niezależność i  prawdziwość przekazywanych wiadomości, 
opracowywać wewnętrzne kodeksy i  stylebook dla pracowników. Regulaminy 
działania poszczególnych rad muszą zostać zatwierdzone przez Radę Kontroli. 
Rady te stoją przede wszystkim na straży ochrony podstawowych standardów 
profesjonalizmu dziennikarskiego oraz dziennikarskiej autonomii. Istotne jest 
także regulowanie kwestii wolności wypowiedzi, prawo do informacji, ochrona 
tajemnicy dziennikarskiej czy klauzuli sumienia, a  także praw pracowniczych. 
Rady określają także kategorie zawodowe osób zatrudnianych w sektorze infor-
macyjnym w mediach audiowizualnych (art. 23)92.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów na Wyspach Kanaryjskich

Kontrolę nad działalnością mediów publicznych na Wyspach Kanaryjskich 
sprawuje parlament, który co roku również ma otrzymywać i  przyjmować (lub 
nie) sprawozdanie merytoryczne dotyczące wykonania zobowiązań nałożonych 
na RTVC w  ramach kontraktu ramowego93. W  kanaryjskiej ustawie pojawia się 
również pojęcie organu audiowizualnego, który może sprawować kontrolę nad 
nadawcą publicznym, co sugerowałoby powołanie osobnej instytucji, uprawnionej 
do nadzoru rynku radia i telewizji zarówno o charakterze prywatnym, jak i pub-
licznym. Tego rodzaju rozwiązanie zostało przyjęte w Andaluzji i Katalonii, gdzie 
praktykuje się stałą kontrolę działalności nadawców w sposób niezależny od władz 
regionalnych czy państwowych. Na Balearach czy w  Nawarze pojawiały się tego 
rodzaju pomysły, a  nawet przedsięwzięcia (jak w  Nawarze), jednak ze względów 
finansowych najczęściej (lub politycznych) od tego odstępowano. Na Wyspach Ka-
naryjskich wraz z przyjęciem ogólnokrajowej ustawy o komunikacji audiowizualnej 
w 2010 roku również rozpoczęła się debata nad koniecznością przekazania upraw-
nień kontrolnych do instytucji niezależnej, która podniosłaby jakość oferowanych 
usług oraz standardów etycznych w  mediach kanaryjskich. Jednak kanaryjski 
dekret o usługach komunikacji audiowizualnej z 2010 roku94 oddaje tego rodzaju 

91 R. Zallo: Análisis de la nueva…, s. 322–346.
92 Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
93 Art. 39, en: Ley 13/2014, de 26 de diciembre…
94 Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual, BOC núm. 139. 

16 de Julio de 2010.
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zadania administracji publicznej Wysp Kanaryjskich95. Przy dyrektorze do spraw 
produktów, komunikacji i marketingu działa biuro rzecznika widzów (Oficina de 
Atención al Espectador), które przyjmuje skargi i  wnioski dotyczące działalności 
publicznej telewizji na wyspach. Zainteresowane osoby mogą wysłać do biura 
maila, zaznacza się jednak, że anonimowe zażalenia nie będą rozpatrywane96.

Media publiczne we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

Sytuacja mediów publicznych w  Walencji wydaje się dość skomplikowana 
ze względu na wydarzenia, jakie były udziałem zarządu walenckiego nadawcy 
w  pierwszej dekadzie XXI wieku. Chronologicznie ujmując rozwój mediów 
autonomicznych, współczesne media walenckie są najmłodsze, ponieważ zostały 
powołane w 2016 roku. Trzeba jednak zauważyć, że obecna korporacja nadawcza 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) jest spadkobiercą 
działającego do 2013 roku Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Wówczas de-
cyzją premiera rządu regionalnego Alberto Fabry zamknięto RTVV z  powodu 
zbyt wysokich kosztów utrzymania. Długi RTVV, jak się później okazało, były 
między innymi wynikiem nadużyć finansowych, jakich dopuścił się ówczesny 
Dyrektor Generalny, i niegospodarności. Działalność niektórych osób z zarządu 
powiązana była z  tzw. Aferą Gürtel, szeroko komentowaną w mediach hiszpań-
skich ze względu na zamieszanie w  nią wielu członków rządzącej wówczas 
Partii Ludowej (Partido Popular)97. Zamknięcie RTVV wywołało liczne protesty 
i demonstracje w Walencji, sami dziennikarze starali się zablokować tę decyzję. 
29 listopada 2013 roku ostatecznie postanowiono zamknąć siedzibę radia i telewizji 
publicznej. Wcześniejszy nadawca walencki działał na mocy ustawy o utworzeniu 
radia i  telewizji walenckiej z  1984 roku98. Przyjęty w  1982 roku statut autono-

95 Art. 1 ust. 1, en: Decreto 80/2010, de 8 de julio…
96 Oficina del Espectador, RTVC, http://www.rtvc.es/corporativa/oficinaEspectador.aspx 

[dostęp: 30.11.2019].
97 B. Toledo: El caso Gürtel se cobra su primera víctima en Valencia. „Público”, 29.08.2009, 

https://www.publico.es/espana/caso-guertel-cobra-primera-victima.html [dostep: 7.11.2019]; El 
TSJM ratifica que Canal 9 adjudicó con trampas 14,7 millones por el Papa. „Levante. El marcantil 
valenciano”, https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/10/12/tsjm-ratifica-canal-
9-adjudico-trampas-147-millones-papa/746898.html [dostep: 7.11.2019]; M. Altozano: Gürtel 
logró el contrato de la visita papal por órdenes de la dirección de Canal 9. „El País”, 31.05.2012, 
https://elpais.com/politica/2012/05/31/actualidad/1338475766_649718.html [dostęp: 7.11.2019].

98 Ley de la Generalidad Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la entidad pública 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de 
la Generalitat Valenciana. „Diari Oficial de La Generalitat Valenciana” [dalej: DOGV] núm. 176, 
de 9 de julio de 1984. 
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miczny dla regionu obligował również Władze Autonomiczne do podjęcia starań 
o uruchomienie własnych środków komunikowania masowego, które promowa-
łyby walencką kulturę i  język walencki. Ostatecznie publiczne radio i  telewizja 
w Walencji rozpoczęły emisję w 1989 roku po kilku latach przygotowań natury 
technicznej i  organizacyjnej. W  ramach struktury mediów walenckich działał 
Canal Nou (Nou Televisió), który nadawał głównie w języku regionalnym, drugi 
program Punt 2 (wyłącznie w  języku walenckim), Nou 24 (informacyjny) oraz 
Canal 9 Internacional (na pozostałe regiony Hiszpanii i na zagranicę). Z kolei ra-
diofonia nadawała w dwóch odsłonach, tj. Nou Ràdio (program pierwszy, ogólno-
informacyjny) i Ràdio Sí (kanał muzyczny). Należy zaznaczyć, że media walenckie 
w ostatnich latach swojej działalności spotykały się z krytyką dotyczącą między 
innymi manipulacji faktami (na korzyść rządzącej Partii Ludowej), braku reakcji 
na wiadomość o tragicznym wypadku w metrze w Walencji czy niewypełnianiem 
zadań misyjnych, związanych z popularyzacją języka regionalnego99. Zamknięcie 
autonomicznych mediów publicznych było wydarzeniem niespotykanym w  do-
tychczasowej historii demokratycznej Hiszpanii. Dlatego też właściwie od razu 
podjęto starania o  uruchomienie na nowo własnych środków komunikowania 
masowego. Po wyborach regionalnych w  2015 roku przy udziale głosów partii 
lewicowych Podemos i Compromís zapowiedziano, że autonomiczne radio i tele-
wizja zaczną znów nadawać. „Tylko publiczne i walenckie media audiowizualne 
mogą gromadzić, zachowywać i projektować witalność i siłę naszego języka […]. 
Brak własnych mediów, jak pokazały doświadczenia miesięcy, które upłynęły od 
zamknięcia RTVV, wskazuje na fakt, że obywatele naszej społeczności są pozba-
wieni praw, które posiada reszta Hiszpanów”100. W  2016 roku przyjęto ustawę 
o  służbie publicznej Nadawania Radiowego i  Telewizji Autonomicznej będącej 
własnością Generalitat101 (czyli rządu Walencji). Radiostacja publiczna rozpoczęła 
emisję w grudniu 2017 roku, natomiast telewizja testowała pierwsze transmisje od 
wiosny 2018, aby ostatecznie rozpocząć regularny program w czerwcu tegoż roku. 

Podmiotem zarządzającym mediami publicznymi w Walencji jest Walencka 
Korporacja Mediów (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació), która 
posiada osobowość prawną i jest częścią struktury sektora publicznego, finanso-
wanego również w subwencji (art. 4 ustawy z 2016 roku). Od samego początku 

 99 M. Soler Campillo, J. Marzal Felici: La relevancia estratégica de RTVV en el sistema 
comunicativo valenciano y para el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad Valen-
ciana. En: La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza. 
Ed. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, A. Casero Ripollés. Barcelona: Bellaterra, Cas-
tellón y Valencia, 2015, s. 113–143.

100 Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión 
y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat. DOGV núm. 7689, de 31 de 
diciembre de 2015. 

101 Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión 
de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. DOGV núm. 7831, 19 de julio de 2016. 
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istnienia nowej korporacji staje się ona członkiem organizacji audiowizualnych 
mediów autonomicznych FORTA. Nowa formuła mediów walenckich była 
wzorowana na modelu katalońskim. Związki kulturowo-językowe obu regionów 
są silne, choć mieszkańcy Walencji podkreślają odmienność zarówno własnego 
języka, jak i  kultury. Niemniej jednak struktura oraz najważniejsze zadania 
CVMC odzwierciedlają porządek kataloński, co może owocować nadaniem 
nadawcy walenckiemu szczególnej roli w  integracji społeczeństwa walenckiego 
i  misji upowszechniania i  normalizacji języka regionu, a  także wzmacnianiem 
tendencji narodowych na tym obszarze.

Misja mediów publicznych w Walencji

Region Walencji wyróżnia się także na tle innych części Królestwa Hiszpanii 
własnym językiem i  własną tożsamością kulturową, dlatego też nie dziwi fakt, 
że w ustawie powołującej na nowo do życia media publiczne podkreśla się jeden 
z ich głównych celów, tj. „zbiorowe prawo do promowania i rozpowszechniania 
własnej kultury i  języka”, ale również do „potwierdzania tożsamości i politycz-
nej autonomii”102 regionu. Projekt ustawy z  2016 roku jest efektem współpracy 
i konsultacji wielu środowisk – w pierwszej kolejności samych obywateli, którzy 
składali podpisy wspierające inicjatywę utworzenia mediów publicznych, byłych 
pracowników RTVV, dziennikarzy i  przedstawicieli sektora audiowizualnego 
oraz ekspertów i badaczy komunikacji. Po doświadczeniach związanych z aferą 
korupcyjną oraz problemami z  realizacją misji społecznej nowe akty norma-
tywne kładą ogromny nacisk na wysoki profesjonalizm mediów publicznych we 
wspólnocie autonomicznej i wypełnianie zadań związanych z upowszechnianiem 
tradycji i kultury walenckiej, do których na samym początku zostały powołane. 
Świadczenie publicznych usług audiowizualnych zostało uznane za istotne zada-
nie władz regionalnych ze względu na organizację i spójność społeczeństwa wa-
lenckiego, a także podtrzymanie tożsamości narodowej, kultury i  języka (art. 2 
ust. 1). Wartości publicznych usług komunikacyjnych to pluralizm, powszechny 
dostęp i brak barier oraz równość (także w odniesieniu do płci) (art. 2 ust. 2).

Upowszechnianie języka walenckiego jest elementem podstawowym wypeł-
niania misji publicznej. Odwołanie się do tego rodzaju obowiązków pojawia się 
w nowych regulacjach od pierwszych akapitów aktów normatywnych103. Podkreśla 

102 Preámbulo. En: Ley 6/2016, de 15 de julio…
103 Pierwsza ustawa dotycząca normalizacji języka regionalnego została wprowadzona prak-

tycznie na samym początku funkcjonowania autonomii. We Wspólnocie Autonomicznej Wa-
lencji rozróżnia się także własną odmianę języka walenckiego, który jest podobny do języka 
katalońskiego. W  Walencji prowadzi się także regularną politykę językową, a  media publiczne 
są narzędziem realizującym niektóre jej założenia. Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y en-
señanza del Valenciano. DOGV núm. 133, de 1 de diciembre de 1983.
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się zatem, aby wszelkie emisje programów radiowych i telewizyjnych miały cha-
rakter otwarty, adresowane były do szerokiej publiczności i dostępne w języku re-
gionalnym. W przypadku produkcji hiszpańskich lub anglojęzycznych będą one – 
jak głosi art. 2 ust. 2 – opatrywane napisami w języku walenckim lub hiszpańskim. 
Celem mediów publicznych jest również normalizacja języka walenckiego (art. 2 
ust. 3). Służba publiczna mediów nie ogranicza się tylko do aspektów kulturo-
wych, jak na przykład tworzenie archiwum walenckich dzieł audiowizualnych, 

Tabela 13
Zadania nadawcy publicznego CVMC w Walencji

Rodzaj zadania

Informacje obiektywne, prawdziwe, bezstronne, różnorodne pod względem politycznym, spo-
łecznym, ideologicznym i terytorialnym, spełniające kryteria niezależności.

Gwarancja debaty i swobody wypowiedzi oraz jasne rozdzielenie opinii od faktów.

Demokratyczna partycypacja w systemie informacji oraz gwarancja dostępu do mediów grupom 
politycznym (biorąc pod uwagę kryterium reprezentacji parlamentarnej), społecznym, związko-
wym.

Równość mężczyzn i kobiet, egalitaryzm, różnorodność i niestereotypowy wizerunek płci, przyję-
cie mechanizmów samoregulacyjnych w tym zakresie, promowanie równowagi płci w korporacji, 
równość praw osób niepełnosprawnych, dostosowanie oferty do odbioru przez osoby z niepełno-
sprawnością, szacunek i sprzyjanie współistnieniu różnych nacji, religii i orientacji seksualnych.

„Promowanie widoczności różnorodnych opcji uczuciowych i seksualnych, różnych modeli ro-
dzinnych oraz tożsamości lub ekspresji płciowej, a także współpraca w zakresie strategii przeciw-
ko dyskryminacji lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów i interseksualistów”.

Promowanie wartości historycznych, kulturalnych, edukacyjnych i  językowych regionu, jego 
tożsamości i  interesów, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i  środowiskowego, polityki 
spójności społecznej i  terytorialnej, promowanie informacji lokalnej, walenckiego niezależnego 
przemysłu kulturalnego i audiowizualnego, lokalnych produkcji audiowizualnych, tworzenie ar-
chiwum audiowizualnego utworów walenckich, emitowanie produkcji własnej oraz przestrzega-
nie limitów produkcji europejskiej (6% środków budżetowych przeznacza się na udział w pro-
dukcjach audiowizualnych (art. 28)). 

Język walencki jest językiem mediów publicznych w regionie, które podlegają władzom wspólno-
ty autonomicznej, ale promuje się znajomość języków obcych i różnorodność językową państwa.

Promowanie zasad konstytucji i  praw człowieka, integracja i  niedyskryminacja mniejszości, 
ochrona dzieci i młodzieży, praw konsumentów, wartości ekologicznych, ochrony środowiska.

Promowanie nowych technologii, treści edukacyjnych i  kulturalnych we współpracy z  walenc- 
kimi instytucjami oświatowymi, współpracując z  uniwersytetami i  środowiskiem akademickim 
w zakresie tworzenia treści edukacyjnych, uwzględniając ochronę dzieci i młodzieży.

Przestrzeganie zasad gospodarności i  przejrzystości w  funkcjonowaniu mediów publicznych 
(art. 28), budżet CMCV musi odpowiadać zasadom równowagi i stabilności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de 
Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. DOGV núm. 7831, 19 de julio 
de 2016.
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ale również uczestnictwo w  ogólnym systemie komunikacji w  sytuacjach nad-
zwyczajnych, na przykład katastrofach (art. 2 ust. 4)104 (tabela 13).

Szczegółowe założenia dotyczące misji publicznej zostały zatwierdzone 
w  kontrakcie ramowym, który jest przyjmowany przez zgromadzenie parla-
mentarne Walencji (Les Corts) większością trzech piątych głosów na okres 
sześciu lat (czyli stosunkowo krótko, porównując inne tego typu zobowią-
zania). Natomiast umowa programowa przyjmowana jest standardowo na 
3  lata, a z  jej realizacji składa się raporty do odpowiedniej komisji parlamen-
tarnej (art.  6). Pomimo powiązania nowej korporacji nadawczej ze strukturą 
wspólnoty autonomicznej jako przedsiębiorstwa publicznego organizacja ma 
pozostawać niezależna w swym działaniu zarówno od administracji publicznej 
Walencji, jak i rządu oraz parlamentu (art. 7 ust. 2 i ust. 3). CVMC może na-
wiązywać współpracę z  innymi ośrodkami nadawczymi zarówno krajowymi, 
jak i zagranicznymi w celu rozwijania i promowania produkcji własnej, a także 
aby podnosić poziom kompetencji własnych pracowników poprzez różnego ro-
dzaju szkolenia (na przykład we współpracy z Walencką Służbą Zatrudnienia 
– Servicio Valenciano de Empleo)105. 

Na szczególną uwagę zasługują programy informacyjne, których cha-
rakter został uregulowany w  ustawie z  2016 roku. Wymaga się więc przede 
wszystkim niezależności i przejrzystości. Redakcje nie mogą otrzymywać in-
strukcji od żadnych partii politycznych, podmiotów społecznych czy gospo-
darczych. Należy uwzględniać różne opinie, odzwierciedlając różnorodność 
społeczeństwa wspólnoty Walencji, a  także wyraźnie rozdzielać komentarze 
od faktów oraz gwarantować dostęp mniejszości do treści informacyjnych. 
Zadaniem mediów publicznych jest wyjaśnianie przyczyn i  skutków bie-
żących wydarzeń, aktualizowanie i  konfrontowanie różnych perspektyw 
w sposób wyważony (art. 27).

Ustawa walencka, podobnie jak katalońska, zawiera szczegółowe rozpo-
rządzenia dotyczące zasad emisji. Oferta programowa musi więc zawierać 
co najmniej 35% audycji w skali roku, które zostały wyprodukowane przez 
niezależnych walenckich twórców. Dodatkowe wymogi w  tym zakresie 
mogą, choć nie muszą, znaleźć się w kontrakcie ramowym lub umowie pro-
gramowej (art. 29 ust. 2). Regulacji podlegają również transmisje sportowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek kobiet, sportów tradycyjnych 
dla regionu i tych widowisk, które odbywają się na terenie wspólnoty auto-
nomicznej.

104 Ley 6/2016, de 15 de julio…
105 Ibidem.



Rozdział 8: Od instrumentalizacji politycznej do mediów tożsamościowych… 263

Struktura mediów publicznych w Walencji

Walenckie rozwiązania dotyczące organizacji mediów publicznych przy-
pominają w  swojej strukturze instytucje powołane w  najbardziej rozwiniętych 
systemach mediów, tj. w  pierwszej kolejności w  Katalonii, Kraju Basków i  Ga-
licji. Widać tutaj wpływ różnych źródeł. Cechuje je jednak przede wszystkim 
decentralizacja zarządzania i wyższy stopień kontroli instytucji niezależnych.

Na czele mediów publicznych stoi prezydent, który przewodniczy zarówno 
całej korporacji, jak i Radzie Prezesów (Consejo Rector). Następnie można wska-
zać kolejne dwa organy władzy, czyli Radę Prezesów i  Dyrekcję Generalną, do 
dyspozycji tej pierwszej został powołany osobny sekretariat (La Secretaría del 
Consejo Rector). Instytucje te uzupełniają dwie kolejne, tj. Rada Obywatelska 
i Rada Informacyjna. 

Prezydent korporacji i  Rady Prezesów jest powoływany na sześć lat przez 
parlament walencki, a  jego kadencja związana jest z kadencją rady. Proces jego 
wyboru jest znacznie bardziej skomplikowany niż w innych wspólnotach i można 
zauważyć, że w ustawie walenckiej kładzie się nacisk na niezależność polityczną 
tej decyzji. Przede wszystkim na stanowisko prezydenta korporacji ogłaszany 
jest publiczny konkurs, przygotowany przez Walencką Radę Audiowizualną, 
która dokonuje selekcji trzech najlepszych kandydatów. Te osoby mają stawić 
się z  projektem rozwoju korporacji przed Walencką Komisją Radia i  Telewizji 
oraz Mediów Audiowizualnych, która dokonuje ostatecznego wyboru. Kandydat 
ten jest z  kolei przedstawiany na posiedzeniu zgromadzenia parlamentarnego, 
następnie deputowani aprobują bądź odrzucają tę kandydaturę. Prezydent 
korporacji, aby pełnić swoją funkcję, musi uzyskać poparcie dwóch trzecich 
członków parlamentu. W  przypadku braku takiej zgody w  ciągu miesiąca na-
stępuje kolejne głosowanie, wówczas wymagana jest jedynie większość trzech 
piątych, a jeśli i to nie wystarczy – w trakcie trzeciego głosowania kandydat musi 
uzyskać bezwzględną większość głosów. Jednak w  takiej sytuacji jego mandat 
ma charakter tymczasowy (art. 11). Prezydent przede wszystkim stoi na czele 
korporacji radiowo-telewizyjnej, reprezentuje ją, a  także przewodniczy Radzie 
Prezesów, która wybiera spośród swoich członków wiceprezydenta. Osoba ta 
zastępuje prezydenta w razie jego niezdolności do wykonywania funkcji106. 

Prezydent pełni obowiązki charakterystyczne dla dyrektora generalnego 
w innych modelach zarządzania autonomicznymi mediami publicznymi. Przede 
wszystkim jest to funkcja wykonawcza, co oznacza, że wypełnia postanowienia 
Rady Prezesów (Consejo Rector), przygotowuje roczne sprawozdania meryto-
ryczne i finansowe z działalności CVMC, reprezentuje korporację na zewnątrz 
i  w  jej imieniu podejmuje decyzje, podpisuje umowy, jest odpowiedzialny za 
strukturę mediów publicznych oraz personel zarządzający poszczególnymi spół-

106 Ibidem.
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kami (art. 12 ust. 3). Podobnie jak w  innych systemach mediów, najważniejszą 
rolę odgrywa organ kolegialny, czyli Consejo Rector, składający się z dziesięciu 
osób. Ustawa walencka w  szczególności zwraca uwagę na równy dostęp kobiet 
i  mężczyzn w  zarządzaniu mediami publicznymi (art. 13 ust. 2). Skład rady 
ma odzwierciedlać różnorodność społeczno-polityczną oraz potwierdzać 
niezależność tej instytucji. Pięciu członków wyłanianych jest przez regionalny 
parlament, jeden przez Radę Obywatelską, dwóch przez Radę Audiowizualną 
Walencji, a  jeden reprezentuje pracowników korporacji nadawczej. Skład ten 
uzupełnia prezydent wybrany uprzednio przez Radę Audiowizualną Walencji 
(art. 13 ust. 3). Kandydaci na członków rady powinni legitymować się co naj-
mniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych lub 
prywatnych, w zarządzaniu, w mediach lub w badaniach naukowych z dziedziny 
komunikacji. Osoby zaproponowane przez parlament są przesłuchiwane przez 
specjalną komisję i muszą uzyskać poparcie większości dwóch trzecich deputo-
wanych. Pozostali kandydaci także przechodzą podobny proces rekrutacji przed 
komisją, która ocenia ich przydatność na te stanowiska, ale w ich sprawie nie ma 
głosowania w parlamencie (art. 14). Kadencja członków rady trwa sześć lat, lecz 
co trzy lata odnawiana jest połowa jej składu. Decyzję o  ich powołaniu podej-
muje prezydent Rady Prezesów, po wniosku ze strony parlamentu. Informację 
na ten temat publikuje się w dzienniku urzędowym Walencji.

Zarówno funkcji członka rady, jak i  samego prezydenta nie wolno łączyć 
z jakąkolwiek inną. To ograniczenie ma charakter wysoce restryktywny, ponie-
waż dotyczy wszelkich stanowisk w  biznesie prywatnym i  przedsiębiorstwach 
publicznych, partiach politycznych i  parlamencie, stanowiskach z  wyboru po-
litycznego, a  także w Radzie Audiowizualnej, Radzie Obywatelskiej czy Radzie 
Informacyjnej. Z pełnienia wskazanych funkcji wyklucza także pokrewieństwo 
pierwszego stopnia lub relacje małżeńskie. Członkowie rady i prezydent pełnią 
swoje obowiązki w sposób niezależny, przejrzysty i z zachowaniem zasad obiek-
tywizmu, gospodarności i legalności, bez otrzymywania jakichkolwiek instrukcji 
od kogokolwiek (art. 15)107. Właściwie w  żadnej ustawie (oprócz katalońskiej) 
nie sporządzono aż tak dokładnego katalogu wymagań wobec zarządu mediów 
publicznych. Przypadek walencki świadczy przede wszystkim o chęci uniknięcia 
doświadczeń ostatnich lat, kiedy to nadużycia ze strony Dyrektora Generalnego 
i  partii rządzących doprowadziły do upolitycznienia mediów autonomicznych 
i ruiny finansowej.

Rada Prezesów (Consejo Rector) posiada najważniejsze i najszersze kompe-
tencje w dziedzinie zarządzania i realizacji misji publicznej przez media. Jej pod-
stawowe obowiązki to zatwierdzanie różnego rodzaju strategii rozwoju mediów, 
wewnętrznych regulaminów poszczególnych spółek, struktury organizacyjnej 
korporacji, procedur dotyczących polityki równości kobiet i mężczyzn, zatwier-

107 Ibidem.
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dzanie i  kontrola polityki kadrowej oraz raportów merytorycznych z  realizacji 
misji i sprawozdań finansowych spółek. Aprobatę rady musi uzyskać także projekt 
budżetu korporacji na kolejny rok działalności. Ponadto rada zajmuje się również 
innymi istotnymi kwestiami, jak ustalanie procedur wewnętrznych odnośnie do 
gwarantowania praw dostępu do mediów znaczącym grupom politycznym i spo-
łecznym (art. 16 lit. j). Zatwierdza także wewnętrzne standardy profesjonalizmu 
dziennikarskiego, czyli tzw. stylebook z udziałem związków zawodowych. Druga 
część kompetencji przyznanych radzie ma charakter kontrolny – każdy raport 
przygotowany w ramach korporacji musi zostać zatwierdzony przez ten organ, 
podobnie jak powoływanie personelu kierowniczego czy wyłącznych admini-
stratorów. Ponieważ korporacja ma charakter spółki akcyjnej, rada odpowiada 
także za zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Także zadaniem 
rady jest zatwierdzanie umów i zobowiązań o wieloletnim charakterze na kwotę 
równą lub większą niż milion euro (art. 16)108. 

Wpływ rady widać także w  innych instytucjach – decyduje ona o  powołaniu 
Rady Informacyjnej oraz zatwierdza przepisy dotyczące działania Rady Obywatel-
skiej. Podlega właściwie jedynie Radzie Audiowizualnej Walencji, której uchwały 
musi przestrzegać (art. 16). Zarząd zbiera się co najmniej raz w  miesiącu lub na 
wniosek prezydenta lub jednej trzeciej członków. Decyzje podejmuje się większością 
głosów, w zależności od typu sprawy wprowadza się dodatkowe obostrzenia zwią-
zane z konieczną liczbą głosów. Członkostwo w radzie wygasa w momencie śmierci 
osoby pełniącej tę funkcję, niezgodności wynikającej z zasady niepołączalności sta-
nowisk, popełnienia przestępstwa, niezdolności do pracy lub po prostu wygaśnięcia 
mandatu. Co interesujące, zarząd musi ustąpić także w  przypadku wykazania 
deficytu budżetowego korporacji nadawczej (art. 18). Ustąpienie takie następuje 
między innymi w sytuacji, gdy spółka odnotuje spadek dochodów własnych o 25% 
od planowanych w danym roku budżetowym (art. 18 ust. 3)109. Można więc założyć, 
że tego rodzaju obwarowania mają na celu ochronę mediów publicznych przed 
kolejnym kryzysem, jakiego doznały w 2012 i 2013 roku, a który w konsekwencji 
doprowadził do ostatecznego zamknięcia nadawcy publicznego w Walencji. 

Do dyspozycji rady powołuje się sekretarza, któremu zostały przypisane kom-
petencje o charakterze techniczno-organizacyjnym, związane głównie z przygo-
towywaniem dokumentacji potwierdzającej działalność zarządu (art. 19).

Nie wszystkie wspólnoty autonomiczne powołały do życia dodatkowe insty-
tucje w  mediach, mające charakter doradczy. W  Walencji jednak skorzystano 
z  takiej możliwości, ustanawiając możliwość funkcjonowania Rady Obywa-
telskiej. W  niektórych systemach mediów autonomicznych ciało to nazywane 
jest radą doradczą. Rada Obywatelska składa się z  trzynastu reprezentantów 
różnych grup odbiorców. Mają oni za zadanie wspierać w  działaniach Radę 

108 Ibidem.
109 Ibidem.
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Prezesów, przede wszystkim w  zakresie opiniowania strategii rozwoju mediów 
publicznych w  Walencji. Skład Rady Obywatelskiej wyłaniany jest w  dwóch 
etapach. Dziewięciu przedstawicieli proponują różne stowarzyszenia i  grupy, 
natomiast czterech pozostałych wyłania się w  drodze publicznego konkursu. 
Dwóch członków reprezentuje organizacje konsumenckie w Walencji, pozostali 
zaś pełnią swoje funkcje z  ramienia najważniejszych instytucji kulturalnych, 
społecznych i  edukacyjnych w  regionie, jak: Walencka Rada Kultury (Consell 
Valencià de Cultura), Walencka Akademia Języka (Acadèmia Valenciana de 
la Llengua), Walencka Rada Uniwersytetów i  Szkolnictwa Wyższego (Consejo 
Valenciano de Universidades y de Formación Superior), Walencka Rada Mło-
dzieży (Consejo de la Juventud de la Comunitat Valenciana). Ponadto, do Rady 
Obywatelskiej wchodzą również członkowie wyznaczeni przez organizacje 
trzeciego sektora, stowarzyszeń mniejszości seksualnych LGBT czy organizacji 
walczących o  równość płci (art. 20 ust. 3). Cztery pozostałe mandaty obsadza 
się w wyniku publicznej rekrutacji spośród zgłaszających się kandydatów, którzy 
wykażą się odpowiednim doświadczeniem zawodowym i  społecznym. „Skład 
rady musi gwarantować parytet płci”110. Kadencja członków trwa pięć lat, nie 
mogą oni łączyć swojej funkcji z żadną inną funkcją o charakterze politycznym, 
związkowym, partyjnym lub medialnym. Spotkania odbywają się przynajmniej 
raz na trzy miesiące lub w sesjach nadzwyczajnych na wniosek Rady Prezesów.

Misją Rady Obywatelskiej jest przede wszystkim monitorowanie jakości 
oferty oraz proponowanie nowych kierunków rozwoju mediów publicznych 
w Walencji. W tym celu rada wydaje różnego rodzaju opinie, między innymi co 
pół roku przygotowuje specjalny raport na temat wypełniania założeń umowy 
programowej przez nadawcę publicznego, a  także zbiera sugestie odbiorców 
i  przekazuje je radzie. Występuje także jako rzecznik interesów publiczności, 
która może do Rady Obywatelskiej składać wnioski i skargi na temat programów. 
Ponieważ udział w pracach rady ma charakter bardziej społeczny niż zawodowy, 
jej członkowie pobierają jedynie rekompensaty (diety) określone w regulaminie. 
Mogą zatem swoją funkcję łączyć z karierą zawodową, wyłączając wymienione 
wcześniej sfery działalności, głównie politycznej (art. 20 ust. 10)111. Podobnie jak 
Rada Prezesów, Rada Obywatelska ma do swojej dyspozycji sekretarza, który 
organizuje jej pracę i  przygotowuje sprawozdania z  jej działalności. Do rady 
można zgłosić wniosek (także drogą elektroniczną, korzystając ze specjalnego 
formularza). W  2018 roku złożono na działalność CVMC 31 skarg i  20 po-
stulatów, z  czego większość jednak dotyczyła działalności telewizji. Widzowie 
zwracali przede wszystkim uwagę na programy i ich treść112.

110 Art. 20 ust. 4, en: Ley 6/2016, de 15 de julio…
111 Ibidem.
112 Informe semestral 2018. Consell de la Ciutadania, Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, s. XIX, https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/informe_semestral-Consell-
Ciutadania.pdf [dostęp: 21.11.2019].
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Oprócz prezydenta organem wykonawczym jest Dyrektor Generalny, który 
zatrudniany jest decyzją Rady Prezesów. Consejo Rector ogłasza konkurs 
publiczny i wybiera spośród zgłaszających się kandydatów jedną osobę, którą 
rekomenduje na to stanowisko większością trzech piątych głosów. Kandydatura 
jest przedstawiana także odpowiedniej komisji parlamentarnej. Pozytywna 
ocena wymaga poparcia bezwzględnej większości członków komisji. Kadencja 
dyrektora trwa trzy lata. Za swoją pracę otrzymuje on pensję, której wysokość 
ustalana jest w  umowie programowej. Dyrektor Generalny nie może łączyć 
swojej funkcji z  żadną inną działalnością czy to zawodową, czy publiczną 
(art. 22). Zakres kompetencji Dyrektora Generalnego właściwie przypomina 
zadania przypisane prezydentowi korporacji i Radzie Prezesów, jednak można 
określić je jako czysto techniczne i  organizacyjne. Do obowiązków dyrek-
tora należą: reprezentacja spółki akcyjnej i  spółek podległych, uczestnictwo 
w  posiedzeniach zarządu, składanie propozycji dotyczących kierownictwa 
spółek, zamówienia na konkretne programy telewizyjne, radiowe i  usługi 
online, zarządzanie kadrami mediów publicznych, kierowanie i kontrolowanie 
poszczególnych spółek na podstawie zgodności ich działalności z  przepisami 
wewnętrznymi, zatwierdzanie wszelkich wydatków korporacji, podejmowanie 
innych decyzji w  zakresie działalności firmy oraz informowanie o  wypełnia-
niu zapisów umowy programowej i  kontraktu ramowego (art. 23). Dyrektor 
ustępuje ze stanowiska w  wyniku własnego zrzeczenia się, ale może zostać 
także odwołany przez Radę Prezesów w  sytuacji, gdy nie jest zdolny do 
wykonywania funkcji ze względów zdrowotnych lub z  powodu wydanego 
wyroku za przestępstwo oraz w przypadku próby połączenia różnych funkcji 
(art. 24)113. 

Z racji doświadczeń związanych także z naciskami na dziennikarzy w me-
diach autonomicznych w  Walencji zdecydowano się na powołanie różnych 
instytucji kontrolnych, które będą miały charakter ciał niezależnych i  dodat-
kowo uchronią personel mediów przed zarzutami braku profesjonalizmu. Taką 
instytucją jest Rada Informacyjna (Consejo de Información), która czuwa nad 
rozpowszechnianiem informacji niezależnych, prawdziwych i obiektywnych. Jej 
głównym obowiązkiem jest zapewnienie dziennikarzom przede wszystkim nie-
zależności (art. 25 ust. 2). Rada Informacyjna opracowuje również wewnętrzne 
dokumenty redakcyjne, jak stylebook. Monitoruje programy informacyjne 
w korporacji, przygotowuje raporty na ten temat oraz proponuje osoby na sta-
nowiska kierownicze w działach informacyjnych. Ponieważ Rada Informacyjna 
to instytucja wewnętrzna korporacji, o  zakresie jej odpowiedzialności oraz 
procedurach decyduje najważniejszy organ kierowniczy, czyli Rada Prezesów 
(art. 25 ust. 3)114. 

113 Ley 6/2016, de 15 de julio…
114 Ibidem.
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Walencka Korporacja Mediów składa się z  nadawców radiowych i  telewi-
zyjnych, a  także portali informacyjnych, odpowiadających treściom przekazy-
wanym przez elektroniczne media tradycyjne. Postanowiono więc uruchomić 
ogólny kanał radiowy, który zapewnia dostęp do informacji, rozrywki, kultury 
i wydarzeń sportowych, a także kanał tematyczny, który w swojej ofercie zawiera 
przede wszystkim treści kulturalne i muzyczne (50% tej oferty musi być w języku 
walenckim115). Z  kolei kanały telewizyjne powinny zapewniać dostęp do wielu 
możliwych gatunków produkcji audiowizualnych, ze szczególnym naciskiem 
na informacje dotyczące regionu i  społeczeństwa autonomii (art. 34). Kanały 
radiowe i telewizyjne mają być wspierane mediami interaktywnymi online, które 
oferują swoje usługi w pełnej dostępności także za pomocą urządzeń mobilnych 
i innych (art. 35).

Media publiczne w Walencji finansowane są ze środków publicznych Wspól- 
noty Autonomicznej, ale również z  działalności komercyjnej (między innymi 
handlowej czy sprzedaży praw do emisji własnych produkcji lub reklam). Dodat-
kowym źródłem dochodu mogą być darowizny, spadki, zapisy lub dobrowolne 
składki (art. 37 ust. 2)116, co bardziej przypomina system finansowania mediów 
publicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie sponsorzy i donatorzy odgrywają 
coraz ważniejszą rolę w  działalności PBS (Public Broadcasting System) i  NPR 
(National Public Radio)117. W mediach publicznych obowiązkowo przeprowadza 
się audyt, a nadwyżki budżetowe będą stanowić fundusz rezerwowy korporacji 
nadawczej. Na działalność publicznego nadawcy w  Walencji przeznacza się 
ustawowo między 0,3% a 0,6% całkowitego budżetu wspólnoty (art. 38 ust. 1). 
Spółkę kontrolują pod względem finansowym aż cztery różne organy: Rada 
Prezesów, komisja parlamentarna, rząd i Rada Audiowizualna Walencji (art. 41). 
Wszystkie te instytucje mają zapewniony stały dostęp do informacji na temat 
dochodów i wydatków CVMC. Najważniejsze kwestie dotyczące ekonomicznej 
efektywności działalności mediów publicznych są uregulowane w  umowie 
programowej, przyjmowanej na okres trzech lat (art. 44). Umowę programową 
zawiera korporacja oraz rząd wspólnoty autonomicznej. Zanim rząd podpisze 
umowę, jest ona wysyłana do konsultacji na forum regionalnego zgromadzenia 
ustawodawczego.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Walencji

Kontrolę nad działalnością publicznego nadawcy w regionie sprawuje przede 
wszystkim komisja parlamentarna. To ona przyjmuje corocznie sprawozdanie 

115 Art. 33, en: Ley 6/2016, de 15 de julio…
116 Ibidem.
117 A. Jaskiernia: Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w  Stanach Zjednoczonych 

w epoce cyfrowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016, s. 145–148.
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prezydenta korporacji z  zakresu wypełniania misji publicznej, może także 
kontrolować samego prezydenta, członków Rady Prezesów, jak i  Dyrektora 
Generalnego (art. 47). 

Drugą ważną instytucją monitorującą jest Rada Audiowizualna Wspólnoty 
Walencji (Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana). W  Hiszpanii jest 
to stosunkowo nowa instytucja, powołana mocą ustawy dopiero w 2018 roku118. 
Warto zwrócić uwagę, że na poziomie centralnym Hiszpania wycofała się (po-
mimo wcześniej przyjętych zobowiązań prawnych) z uregulowania całościowego 
rynku audiowizualnego za pomocą odrębnej instytucji kontrolnej. Kompetencje 
te zostały przejęte w 2013 roku przez urząd pod nazwą Krajowa Komisja Rynków 
i Konkurencji (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

W  Walencji zdecydowano się na powołanie (choć na koniec 2019 rada 
nie została jeszcze ukonstytuowana) takiej instytucji, która zapewniłaby 
niezależność mediów publicznych w  regionie. Widać tutaj zarówno wpływ 
rozwiązań katalońskich, jak i  chęć wprowadzenia takich gwarancji, które 
uchroniłyby wspólnotę przed kolejnymi nadużyciami względem nadawcy 
publicznego. Oczywiście należy obserwować sytuację polityczną w  Walencji, 
aby móc ocenić w  przyszłości, czy przyjęcie ustawy o  Radzie Audiowizualnej 
Walencji nie było jedynie rozwiązaniem pozornym, które miało bardziej 
wpłynąć na nastroje społeczne, aniżeli doprowadzić do realnej naprawy 
rynku mediów w  autonomii. Należy pamiętać, że tego rodzaju działania były 
podejmowane już na Balearach czy w Nawarze i nie przyniosły zamierzonych 
efektów.

Rada z zasady ma być organem wspólnoty autonomicznej (Generalidad), ale 
niezależnym od władz regionu czy administracji publicznej. Jej ustanowienie zo-
stało już zapowiedziane w  znowelizowanym statucie autonomicznym Walencji 
z 2006 roku (w art. 56)119. Nowa ustawa z 2018 roku podkreśla przede wszystkim 
niezależność polityczną Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
(CACV). Rada ma być autonomicznym organem, który działa w odniesieniu do 
wszelkich typów nadawczości audiowizualnej, bez względu na fakt, czy ta dzia-
łalność podlega jeszcze jakiemukolwiek innemu organowi wspólnoty (art. 2)120. 
Zakres funkcji kontrolnych CACV dotyczy przede wszystkim komunikacji 
audiowizualnej świadczonej bezpłatnie, transparentności i  różnorodności na 
rynku radia i  telewizji oraz gwarancji dla niezależności i  bezstronności me-
diów publicznych. Celem CACV ma być także strzeżenie różnorodnej oferty 
politycznej w  mediach, wiarygodności i  rzetelności w  zakresie informacji oraz 
neutralności (art. 4 ust. 1). Rada ma w przyszłości pomóc mediom publicznym 

118 Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valen-
ciana (CACV). DOGV núm. 8301, de 23 de mayo de 2018.

119 Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. DOGV núm. 5.238, 11 de abril de 2006.

120 Ley 10/2018, de 18 de mayo…
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w wypełnianiu nałożonej na nie misji wobec społeczeństwa, więc katalog zadań 
rady został w  większości przejęty z  ustawy powołującej publicznego nadawcę 
w Walencji. Jednak na pewne kwestie warto zwrócić szczególną uwagę. Przede 
wszystkim podkreśla się rolę rady jako instytucji wspierającej sektor audiowi-
zualny w Walencji oraz nadzorowanie realizacji zadań mediów, które zostały na 
nie nałożone przez ustawę o polityce językowej121. W ramach tych szczególnych 
obowiązków wyznacza się również CACV rolę promotora działań wzmacniają-
cych tożsamość kulturową i  językową mieszkańców wspólnoty autonomicznej, 
oczywiście poprzez rozwój sektora usług audiowizualnych. Oprócz kompetencji 
o charakterze organizacyjnym, jak na przykład dbanie o rozwój konkurencji na 
rynku radiowo-telewizyjnym, rada powinna angażować się również w edukację 
medialną (art. 4 ust. 1). Działalność całego kierownictwa podporządkowana 
ma być zasadzie pełnej przejrzystości i  odpowiedzialności społecznej (art. 4 
ust. 3)122.

Rada będzie miała za zadanie monitorować rynek mediów przede wszystkim 
pod kątem treści, które mogłyby być szkodliwe dla dzieci i młodzieży, uderzać 
w  godność ludzką, promować jakąkolwiek nierówność społeczną. Szczególną 
wagę przykłada się do kwestii równości płci oraz tolerancji wobec jakiejkolwiek 
odmienności. Dotyczy to zarówno emitowanych programów, jak i ogłoszeń re-
klamowych. Rada Audiowizualna będzie także współpracowała z parlamentem 
i  komisją medialną. O  charakterze tej współpracy decyduje bardziej rada niż 
parlament, ale przede wszystkim polega ona na doradzaniu w kwestii ewentu-
alnych regulacji rynku oraz stałym informowaniu o  funkcjonowaniu mediów 
w Walencji. Rada w tym celu będzie sporządzała raporty i bilanse, które mają 
pomóc ocenić stan i jakość oferty medialnej, a także wypełnianie misji wyzna-
czonej w kontrakcie ramowym. W razie trudności w realizacji zadań misyjnych 
CACV jest zobowiązana do rekomendowania działań naprawczych. Rada także 
będzie przydzielała licencje na nadawanie oraz wspierała współpracę korporacji 
radiowo-telewizyjnej Walencji z  lokalnymi producentami radiowymi i  tele-
wizyjnymi. CACV przyznano także typowe zadania związane z  organizacją 
i zarządzaniem usługami audiowizualnymi, między innymi odnawianie licencji 
na nadawanie czy zarządzanie rejestrem usługodawców radiowych i  telewizyj-
nych działających na terytorium Walencji. Rada ma, z jednej strony, promować 
tworzenie kodeksów etyki zawodowej w mediach audiowizualnych, a z drugiej 
– aktywnie inicjować także własne projekty w  tym zakresie. Wśród licznych 
obowiązków przydzielonych tej instytucji znaleźć można też takie, które od-
noszą się do sporów (jako organ arbitrażowy) czy skarg (jako rzecznik praw 
publiczności) (art. 5)123.

121 Ley 4/1983, de 23 de noviembre…
122 Ley 10/2018, de 18 de mayo…
123 Ley 10/2018, de 18 de mayo…
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Działania rady mają być podejmowane na podstawie uchwał i  zaleceń. Jed-
nak jej decyzje rodzą pewnego rodzaju konieczność dostosowania się mediów 
do wskazówek CACV. W związku z tym rada może żądać wszelkich informacji 
od każdego podmiotu audiowizualnego działającego na terytorium Walencji, 
aby realnie móc ocenić, czy nadawca wypełnia swoje obowiązki. Może również 
żądać od reklamodawców, aby ci usunęli takie ogłoszenia, które naruszają 
przepisy prawa. Wydaje się, że CACV może być w  tym aspekcie kontrolnym 
instytucją efektywną, gdyż pozostawiono jej możliwość inicjowania tego rodzaju 
postępowań, nie tylko w momencie napłynięcia skargi na konkretne treści, które 
już zostały wyemitowane (art. 6)124.

W skład CACV wchodzą trzy podstawowe organy, tj. zgromadzenie, prezy-
dencja i  wiceprezydencja (art. 7). Do zgromadzenia wybieranych jest siedmiu 
członków, z których pięciu wskazuje parlament walencki przy aprobacie trzech 
piątych głosów deputowanych. Muszą oni reprezentować przynajmniej połowę 
partii, które uzyskały mandaty. Kandydaci muszą spełniać między innymi 
kryterium piętnastoletniego doświadczenia w  branży dziennikarskiej, prawnej, 
naukowej, kulturalnej czy edukacyjnej. Muszą także być osobistościami o uzna-
nym społecznym prestiżu i autorytecie. Dwóch pozostałych członków wskazuje 
rząd, ale spośród grona osób, które są albo przedstawicielami organizacji 
branżowych związanych z  mediami (zarówno użytkowników, jak i  pracowni-
ków), albo pochodzą ze środowiska uniwersyteckiego (art. 8). Pomimo wpływu 
władzy wykonawczej i  ustawodawczej na proces wyboru członków CACV wy-
daje się, że próbuje się tę instytucję maksymalnie odpolitycznić. Przy wyborze 
członków Rady Audiowizualnej Wspólnoty Walencji należy – jak głosi art. 7 
ust. 6 – także kierować się zasadą równości płci. Kadencja członków CACV trwa 
pięć lat i  jednokrotnie może być przedłużona na kolejną kadencję (art. 9). Jej 
zakończenie następuje z powodu wystąpienia podobnych okoliczności, jak w in-
nych organach mediów audiowizualnych w Walencji. Podobnie nie wolno łączyć 
funkcji w CACV z innymi stanowiskami, zwłaszcza o charakterze politycznym 
lub w  branży medialnej. Ma to na celu zagwarantowanie, że członkowie rady 
będą działać w pełni niezależnie, nie podlegając jakimkolwiek instrukcjom czy 
naciskom (art. 11 ust. 2). Osoby, które będą pełniły funkcję przewodniczącego 
i  wiceprzewodniczącego rady, podlegają jeszcze większym ograniczeniom 
w  działalności społecznej i  zawodowej, do czego obliguje je ustawa o  niepołą-
czalności stanowisk i  konflikcie interesów osób na publicznych stanowiskach 
niewybieralnych125. 

Zgromadzenie CACV jest organem wykonawczym i łączy w sobie wszystkie 
pozostałe organy CACV. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów lub 

124 Ibidem.
125 Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con 

Cargos Públicos no Electos. DOCV núm. 7911, de 7 de noviembre de 2016.
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w  wybranych przypadkach większością bezwzględną (na przykład zatwierdze-
nie raportu rocznego na temat działalności rynku medialnego we wspólnocie). 
Przewodniczący rady z kolei pełni funkcję reprezentacji instytucjonalnej i odpo-
wiada za wdrażanie w życie decyzji CACV, a także wraz z wiceprzewodniczącym 
organizuje prace rady audiowizualnej (art. 13). Wiceprzewodniczący przejmuje 
obowiązki przewodniczącego rady na czas jego nieobecności, lecz zasadą jest, 
że osoba na tym stanowisku musi być przeciwnej płci niż ta, której powierzono 
funkcję przewodniczącego (art. 14 ust. 3). Ma to na celu zapewnienie równego 
dostępu obu płci do organów kierowniczych. Do dyspozycji i obsługi prac rady 
pozostaje jeszcze sekretariat generalny. Działalność tej instytucji ma być finan-
sowana z kilku źródeł, między innymi z budżetu wspólnoty i  różnego rodzaju 
dotacji, a  także sprzedaży wyników badań czy raportów, które rada cyklicznie 
ma przygotowywać. Sama rada podlega jednak kontroli ze strony parlamentu 
regionalnego (konkretnie powołanej w  tym celu komisji), przed którym jest 
zobowiązana składać raporty z działalności (art. 23)126. 

Obok rady w  Walencji zostanie powołany specjalny komitet doradczy, 
który ma reprezentować zarówno organizacje użytkowników mediów, jak i  te 
zrzeszające usługodawców. W  sumie w  komitecie doradczym ma znaleźć się 
dwunastu członków i przewodniczący, pochodzących z najbardziej reprezenta-
tywnych stowarzyszeń konsumenckich, biznesowych, związkowych, dzienni-
karskich, aktorskich oraz akademickich, a także bezpośrednio przedstawiciele 
organizacji radiowych i  telewizyjnych (art. 22 ust. 2). Komitet ma przede 
wszystkim być ciałem konsultacyjnym, co oznacza, że działalność w nim nie 
będzie wymagała od członków całkowitego poświęcenia się przyznanej roli. 
Osoby z  komitetu będą miały prawo również brać udział w  zebraniach Rady 
Audiowizualnej, ich rola polegać będzie przede wszystkim na omawianiu 
i  analizie raportów, sprawozdań i  interpretowaniu spraw, które zostaną im 
przedstawione (art. 22 ust. 5)127.

Jak zauważa Carmen-María López-Rico, utworzenie odrębnej Rady Audio-
wizualnej, która nie będzie odzwierciedleniem politycznych interesów partii 
w  parlamencie, ale realnym organem kontrolnym, niezależnym od bieżącej 
polityki, składającym się z  ekspertów w  swojej dziedzinie, może sprawić, że 
media publiczne w  Walencji uzyskają wreszcie samodzielność i  wzniosą się na 
wyższy poziom misyjności128. Poprzez wsparcie lokalnego sektora produkcji 
audiowizualnej możliwe będzie tworzenie komercyjnej oferty, także rozryw-
kowej, co nie oznacza od razu spadku jakości, ale przede wszystkim rozwój 
mediów audiowizualnych w Walencji. Jakości i misyjności sprzyjać może także 

126 Ley 10/2018, de 18 de mayo….
127 Ibidem.
128 C.M. López-Rico: La reapertura de radiotelevisión valenciana. De la manipulación al 

servicio público. „Revista Mediterránea de Comunicación” 2016, núm. 7(2), s. 255. DOI http://
dx.doi.org/10.14198/MEDCOM2016.7.2.15.
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powołanie swoistego rzecznika publiczności w ramach Rady Audiowizualnej, co 
pozwoli chronić interesy obywateli. Wśród licznych mechanizmów obronnych, 
które pojawiły się w nowych regulacjach prawnych, na uwagę zasługują przede 
wszystkim te odnoszące się do oddzielenia polityki od mediów, gwarantujące 
niezależność personalną i  merytoryczną instytucji medialnych od instytucji 
władzy w regionie. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze ustawodawstwo 
nie jest w stanie wprowadzić dobrych praktyk w życiu publicznym bez chęci ich 
stosowania przez elity polityczne. Przykład Walencji pokazuje pewną ewolucję 
w kierunku publicznych mediów profesjonalnych, ale ocena tych działań może 
zostać dokonana dopiero z  perspektywy kilku lat funkcjonowania korporacji 
CVMC oraz instytucji okołomedialnych, które powinny także zostać ukonsty-
tuowane.



Rozdział 9

Od tożsamości regionalnej 
w stronę niezależnego profesjonalizmu 
Typ zaawansowany

Typ regulacji prawnych odnoszących się do nadawców publicznych, zapre-
zentowany w  tym rozdziale, charakteryzuje się przede wszystkim wyższym 
poziomem precyzji przepisów i  jasnością celów, jakie stawia się mediom pub-
licznym. Regiony tutaj ujęte jednocześnie mają najdłuższą i najbogatszą tradycję 
nadawczości publicznej. Wiąże się to również z  ich historycznymi dążeniami 
do zaznaczenia swojej obecności na scenie politycznej Hiszpanii. Choć może 
Andaluzja okazać się zaskakującym przypadkiem, to jednak warto pamiętać, że 
w tej wspólnocie również od końca XIX wieku umacniały się idee regionalizmu, 
które miały wzmacniać pozycję Andaluzji1.

Wspólną cechą zaprezentowanych tutaj przypadków jest nacisk na defi-
niowanie misji publicznej mediów jako czynnika kształtującego tożsamość 
narodowo-kulturową mieszkańców wspólnoty autonomicznej. Sama koncentra-
cja na tematyce nie jest jednak jedynym kryterium. W  ofercie tych nadawców 
publicznych widać dbałość o  różnorodność oferty, reprezentację możliwie jak 
najszerszych grup społecznych, politycznych i  kulturalnych, przejrzystość 
działania oraz dążenia do niezależności mediów i  ich profesjonalizacji, a  także 
wzmocnienia pozycji na rynku regionalnym. W  konsekwencji prowadzić to 
ma do stworzenia na tyle silnych autonomicznej telewizji i radia, by mogły one 
skutecznie konkurować z nadawcami prywatnymi i nadawcą ogólnokrajowym, 
także w dziedzinie informacji (a nie tylko w kontekście zachowania dziedzictwa 
kulturowego regionu). Siła tych mediów objawia się także w  fakcie, że potrafią 
one zróżnicować swoją strukturę. Opiera się ona nie tylko na pojedynczych 
usługach radiowych i telewizyjnych, ale na kompleksowej ofercie medialnej2. 

1 M. Myśliwiec: Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 110–111.

2 R. de Mateo Pérez, L. Bergés Saura: Los retos de las televisiones públicas: financiación, 
servicio público y libre mercado. Sevilla–Zamora: Editorial Comunicación Social, 2009, s. 75–76.
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Ponadto jednym z głównych zadań mediów publicznych jest upowszechnianie 
języka regionalnego (lub jego odmian, jak w przypadku Andaluzji), który determi-
nuje tożsamość mieszkańców regionu. Dzięki niemu następuje połączenie z trady-
cją i dziedzictwem kulturowym, przeszłością, tą realną, ale i tą wyobrażoną3. Język 
postrzegany jest tutaj jako czynnik wspomagający kształtowanie się swoistego 
habitusu, pozwalającego zidentyfikować przynależność do określonej wspólnoty. 
Perspektywa Pierre’a Bourdieu, która jest mi w tej publikacji bliska, wskazuje, że 
język często bywa elementem szerszej strategii w  kształtowaniu tożsamości. To 
język narzuca percepcję i  kategorie tej percepcji, a  dialektyka manifestacji (toż-
samości) pojawia się we wszystkich ruchach regionalistycznych czy narodowych4.

Andaluzja

Publiczna rozgłośnia radiowo-telewizyjna w  Andaluzji została powołana 
mocą ustawy z  1987 roku. Dwadzieścia lat później ze względu na dokonujący 
się postęp technologiczny oraz nowe wymagania odbiorców wobec mediów, 
a  także różnorodność oferty dokonano nowelizacji istniejącego statusu praw-
nego mediów publicznych w  Andaluzji, wskazując nowe obszary rozwoju oraz 
wyznaczając dodatkowe zadania dla nadawców. 

Pierwsza ustawa5, powołująca do życia Publiczne Przedsiębiorstwo Radia 
i Telewizji Andaluzji (Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía), 
była konsekwencją zmian prawnych, jakie dokonały się w  hiszpańskim syste-
mie medialnym – uchwalenia statutu radia i telewizji w 1980 roku oraz ustawy 
o  trzecim kanale z  1983 roku. W  swoich postanowieniach nawiązywała do 
podstawowego katalogu praw i wolności obywatelskich, jak prawo do informacji 
prawdziwej, rzetelnej i obiektywnej, oddzielenia opinii od faktów oraz ochrony 
dzieci i młodzieży, gwarantowanych zarówno przez hiszpańską konstytucję, jak 
i  statut autonomiczny Andaluzji. Rozszerzała jednak już ten katalog o  zadania 
mediów publicznych w promowaniu wartości kulturalnych, edukacyjnych, języ-
kowych czy historycznych, związanych bezpośrednio z regionem (art. 2).

3 J.E. Joseph: Historical perspectives on language and identity. In: The Routledge Handbook of 
Language and Identity. Ed. S. Preese. New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2016, s. 28.

4 Por. P. Bourdieu: Language and symbolic power: the economy of linguistic exchanges. 
Transl. by G. Raymond, M. Adamson. Ed. J.B. Thompson. Cambridge: Polity Press, 1991, s. 224.

5 Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de An-
dalucía y regulación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión gestionados por la Junta de Anda-
lucía. „Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” [dalej: BOJA], núm. 104 de 12 de diciembre de 1987.
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Misja mediów publicznych w Andaluzji

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) jest instytucją niezależną od rządu 
Wspólnoty Autonomicznej oraz administracji publicznej, posiada osobowość 
prawną, a podlega specjalnej komisji parlamentarnej, która posiada kompetencje 
w  zakresie komunikacji społecznej. Głównym instrumentem zarządzania jej 
działalnością jest specjalny dokument, uchwalany co sześć lat przez parlament 
regionalny, tzw. Karta usług publicznych, która reguluje główne kierunki 
rozwoju RTVA i  wyznacza priorytety jej funkcjonowania. Podobny model wy-
stępuje w  systemie brytyjskim, gdzie BBC musi stosować główne zasady Karty 
królewskiej, która uchwalana jest co dziesięć lat6. Narzędziem, które ma wspo-
móc RTVA w realizacji misji w krótkim okresie, jest umowa programowa, tzw. 
contrato-programa, uzgodniona z  rządem. Odnosi się ona nie tylko do zadań 
publicznych, ale również do środków finansowych, pochodzących z  budżetu 
regionu. W  umowie na lata 2017–2019 zawarto także wymogi dotyczące uru-
chomienia nowych telewizyjnych kanałów tematycznych w internecie, jak kanał 
kulinarny, turystyczny, dla dzieci i młodzieży oraz kanał poświęcony flamenco.

Ustawa medialna z 20077 roku wyznacza RTVA misję publiczną oraz rodzaj 
oferty programowej, która powinna być emitowana na antenie publicznych 
nadawców. Podkreśla się tutaj wartości, jakie są zawarte nie tylko w Konstytucji 
hiszpańskiej, ale również w  statucie autonomicznym Andaluzji jako „wyraz 
ekspresji ludności andaluzyjskiej” (art. 3). 

W  nowej ustawie powtórzono zadania publicznych mediów w  Andaluzji 
według kilku tych samych kategorii, które pojawiły się już w  ustawie z  1987 
roku, z uwzględnieniem promowania postaw ekologicznych i  zrównoważonego 
rozwoju środowiska (art. 4 ust. 1). Misję publiczną zdefiniowano jako usługę wy-
konywaną przez różnego rodzaju kanały audiowizualne, otwarte i zakodowane, 
funkcjonujące w  powiązaniu z  nowymi technologiami i  usługami cyfrowymi8, 
zróżnicowane pod względem prezentowanych gatunków programowych oraz 
skierowane do wszystkich odbiorców. Usługa ta ma na celu wypełnienie podsta-
wowych praw demokratycznych, społecznych i kulturalnych ludności Andaluzji, 
zapewniając jej dostęp do informacji, edukacji, kultury oraz rozrywki wysokiej 
jakości (art. 4 ust. 2)9 (zob. wykres 29 i wykres 30). 

6 K. Konarska: Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w  dobie cyfryzacji. Przykład 
BBC. „Dziennikarstwo i Media” 2014, nr 5, s. 39.

7 Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada 
por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). BOJA núm. 252 
de 26 de diciembre de 2007.

8 Tego rodzaju zadania wskazano w  większości znowelizowanych ustaw medialnych w  re-
gionach. Wiąże się to z  koniecznością realizacji podstawowych usług nadawców publicznych, 
dotyczących inkluzji społecznej w rynkach nowych technologii. Por. J. Marzal Felici, R. Zallo 
Elgezabal: Introduction: Regional public television in the face of the digital society. „Communi-
cation & Society” 2016, no 29(4), s. 5.

9 Ley 18/2007, de 17 de diciembre…
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Z punktu widzenia tematyki niniejszej pracy warto zaznaczyć, że w aktach 
normatywnych tworzących porządek prawny we wspólnotach autonomicznych 
Konstytucja Hiszpanii stanowi niejednokrotnie tylko niewielki punkt odnie-
sienia i pomimo zapisania w niej gwarancji dla poszanowania praw człowieka 
i praw obywatelskich, ustawodawcy regionalni podkreślają ponownie te wartoś- 
ci, które składają się na podstawowy katalog wolności i  swobód, uzupełniając 
je wartościami odnoszącymi się bezpośrednio do specyfiki regionu, jego histo-
rycznej przeszłości czy kulturowej różnorodności. Podobnie sytuacja wygląda 
w Andaluzji, gdzie zarówno w statucie autonomicznym, jak i w ustawie z 2007 
roku przywołano wartości dotyczące pluralizmu, poszanowania godności ludz-
kiej, braku dyskryminacji, dostępu do informacji rzetelnej, obiektywnej i prawa 
do wolności wypowiedzi. Listę dodatkowych zadań mediów andaluzyjskich 
wobec społeczeństwa otwiera promocja różnorodności kulturowej regionu, 
ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania odmian językowych, dzie-
dzictwa materialnego i  niematerialnego regionu, tożsamości mieszkańców 
Andaluzji oraz wzmacniania związków z  ludnością andaluzyjską poza regio-
nem. Cele, jakie wyznaczono mediom publicznym, odnoszą się nie tylko do 
tych kwestii, które odróżniają region od pozostałych terytoriów Hiszpanii, 
podkreśla się również takie wartości, które można byłoby nazwać uniwersal-
nymi, a  ich przekazywanie będzie wzmacniało społeczeństwo obywatelskie 
Andaluzji. 

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zapewnienie ochrony archiwów zawie-
rających materiały audiowizualne, dotyczące Andaluzji, a  także upowszechnia-
nie wiedzy na temat działalności instytucji autonomii, administracji publicznej, 
zwłaszcza parlamentu. Ponadto, RTVA jest zobowiązana do wspierania ro-
dzimego, tj. andaluzyjskiego przemysłu audiowizualnego oraz społeczeństwa 
informacyjnego, które posługuje się nowymi technologiami. Należy podkreślić, 
że w stosunku do ustawy z 1987 roku, która była podstawą utworzenia mediów 
publicznych w Andaluzji, misja publiczna została dwadzieścia lat później znacz-
nie bardziej szczegółowo określona i wyraźnie nastawiona na kreowanie tożsa-
mości społeczeństwa andaluzyjskiego, wyznającego własne wartości, kierującego 
się odrębnym katalogiem praw i  wolności, podkreślającego swoją odmienność 
od społeczeństwa hiszpańskiego (zob. tabela 14).

RTVA jest zobligowana do informowania parlamentu Andaluzji o wydatkach 
i postępach w wypełnianiu celów wyznaczonych w umowie programowej. RTVA 
posiada także własny statut, który odnosi się zarówno do zawartości programów 
i  usług wszystkich spółek, powiązanych z  nadawcą publicznym, jak i  pracy 
samych dziennikarzy. Dodatkowo RTVA obowiązuje Kodeks postępowania 
handlowego (Codigo de Conducta Comercial), który reguluje emisję i  wpływy 
z  reklam w  mediach publicznych. Ta kwestia podlega kontroli Rady Audio-
wizualnej Andaluzji (CAA). RTVA może nawiązywać współpracę z  innymi 
nadawcami publicznymi, ale także z  administracją publiczną i  podmiotami 



Rozdział 9: Od tożsamości regionalnej w stronę niezależnego profesjonalizmu… 279

Tabela 14
Zadania nadawcy publicznego RTVA w Andaluzji na lata 2017–2022

Rodzaj zadania

Promowanie pluralizmu społecznego, kulturalnego i politycznego Andaluzji.

Dostęp do oferty na różnych platformach technologicznych, z zachowaniem zasady lokalności.

Tworzenie obywatelskiej świadomości na podstawie tożsamości andaluzyjskiej, promowanie i za-
chowanie dziedzictwa językowego Andaluzji, upowszechnianie międzynarodowe kultury anda-
luzyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem imigrantów pochodzących z  Andaluzji, wspieranie 
kultury i  aktywne uczestnictwo w  promowaniu wydarzeń kulturalnych, związanych z  dziedzi-
ctwem Andaluzji, rozpowszechnianie flamenco, jako niematerialnego dziedzictwa ludzkości, 
ogłoszonego przez UNESCO.

Zwiększanie zasięgu oraz wypełnianie zobowiązań kwotowych, wyznaczonych w  umowie pro-
gramowej.

Dopasowanie do preferencji potencjalnych odbiorców.

Promowanie wartości obywatelskich i demokratycznych.

Przestrzeganie zasad etycznych i mechanizmów autoregulacji.

Dostępność w internecie całej oferty, tworzenie głównej osi programów wokół informacji.

Współpraca z instytucjami oświatowymi w celu wzmocnienia procesu edukacji, promowanie na-
uki i przedsiębiorczości andaluzyjskiej.

Wypełnianie prawa do rozrywki poprzez tworzenie odpowiednich treści i programów.

Ochrona i rozwój dzieci i młodzieży, zgodnie między innymi z ustawą 1/1996 oraz dyrektywą PE 
2007/65/CE, ochrona osób starszych oraz wykluczonych.

Upowszechnianie informacji na temat sportu, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów 
z udziałem sportowców andaluzyjskich.

Wzmacnianie marki Canal Sur, zapewnienie wysokiego wskaźnika odbioru.

Wsparcie technologiczne i tworzenie programów dla osób niepełnosprawnych sensorycznie.

Wprowadzenie innowacji technologicznych i tworzenie nowych kanałów.

Wsparcie dla przemysłu audiowizualnego Andaluzji zarówno komercyjnego, jak i promującego 
wartości kultury andaluzyjskiej oraz jego umiędzynarodowienie, zwiększanie produkcji własnej 
programów, prowadzenie archiwum audiowizualnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Karty usług publicznych 2017–2019, Carta del Servicio Público de la 
RTVA 2017–2022, 27 de septiembre 2016.

krajowymi i zagranicznymi. Ustawa gwarantuje dostęp do mediów publicznych 
różnego rodzaju organizacjom społecznym, politycznym oraz kulturalnym, 
respektując pluralizm opinii. Także na RTVA nałożono obowiązek zwiększania 
dostępu do jej usług dla osób z  niepełnosprawnościami, poprzez uzupełnianie 
oferty o  techniczne rozwiązania, umożliwiające odbiór programów. Ustawo-
dawcy wyznaczyli limity programów dla odbiorców z niepełnosprawnością (zob. 
tabela 15).
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Tabela 15
Wymogi dostosowania oferty programowej dla osób z niepełnosprawnością [w %]

Wymogi
Rok

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Napisy dla osób niesłyszących 50 55 60 65 70 80 90 100
Język migowy hiszpański 3 4 5 6 7 8 9 10
Audiodeskrypcja 3 4 5 6 7 8 9 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dyspozycja przejściowa trzecia, Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la 
radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA). BOJA núm. 252 de 26 de diciembre de 2007. 

Struktura i model zarządzania mediami publicznymi w Andaluzji

Ustawa z 2007 roku, dotycząca autonomicznych mediów publicznych, przy-
nosiła bardziej szczegółowe uregulowania prawne, adekwatne do zmian, jakie 
dokonały się w ciągu ostatnich dekad. W szczególności odnosiło się to do mo-
dernizacji sektora publicznego, którego częścią było Przedsiębiorstwo Publiczne 
RTVA, przemianowane na Agencję Publiczną RTVA (Agencia Pública Empre-
sarial de la Radio y Televisión de Andalucía), w  skład której wchodziły Canal 
Sur Televisión i  Canal Sur Radio. Co sześć lat parlament Andaluzji przyjmuje 
Kartę usług publicznych, która reguluje działalność RTVA i  przedsiębiorstw 
jej podległych. Ponadto parlament wybiera szefa dyrekcji generalnej RTVA 
oraz skład zarządu RTVA i Rady Doradczej, dbając o zrównoważony skład pod 
względem płci wszystkich tych organów. Kadencja członków ciał kolegialnych 
nie jest związana z kadencją parlamentu, ma na celu podkreślenie niezależności 
autonomicznych mediów publicznych. Kluczowym instrumentem zarządzania 
RTVA i  jej przedsiębiorstwami jest specjalna umowa programowa, wytyczająca 
co trzy lata główne kierunki rozwoju, misji publicznej i wydatków RTVA, w ra-
mach Karty usług publicznych10.

Struktura mediów publicznych opiera się na dwóch częściach: Canal Sur 
Radio i Canal Sur Televisión oraz przedsiębiorstwami im podległymi. Organami 
radia i telewizji są Rada Zarządzająca, Dyrektor Generalny oraz Rada Doradcza. 
Rada Zarządzająca składa się z piętnastu członków (wcześniej było ich czterna-
stu), wybieranych przez parlament Andaluzji na wniosek grup parlamentarnych, 
reprezentujących środowiska profesjonalistów, związanych z  mediami, przy 
zachowaniu równowagi płci (wcześniejszym kryterium był pluralizm polityczny 
w składzie Rady Zarządzającej11). Rada ma obowiązek zbierania się raz w mie-

10 Ibidem.
11 Art. 5, en: Ley 8/1987 de 9 de dicembre…
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siącu, przewodniczy jej prezydent, wybierany przez parlament spośród jej człon-
ków większością trzech piątych głosów. Kadencja członka Rady Zarządzającej 
trwa sześć lat. Obowiązuje zasada incompatibilitas, członkowie rady nie mogą 
pełnić żadnej funkcji w mediach (bez względu na ich typ) ani w administracji 
publicznej, nie mogą być również deputowanymi do parlamentu. Rada Zarzą-
dzająca pełni funkcje kontrolne wobec RTVA, dotyczące bieżącej działalności, 
wydatków, wypełniania zasad Karty usług publicznych i Kodeksu postępowania 
handlowego.

Dyrektor Generalny wybierany jest również przez parlament, większością 
dwóch trzecich głosów. Jego kadencja trwa także sześć lat. Posiada kompetencje 
wykonawcze w  odniesieniu do decyzji Rady Zarządzającej, przygotowuje mię-
dzy innymi roczne sprawozdania z  działalności RTVA oraz projekty nowych 
zadań, które znajdą się w  umowie programowej czy w  Kodeksie postępowania 
handlowego. Jest także uprawniony do kontaktów z komisją wyborczą w trakcie 
wyborów (art. 30)12.

Ostatnim organem jest Rada Doradcza, składająca się z  siedemnastu 
członków, reprezentujących różne podmioty społeczne i  polityczne: związki 
zawodowe, organizacje przedsiębiorców, samorząd lokalny, administrację pub-
liczną, rząd (z ramienia którego występują przedstawiciele ministerstw i komisji 
w ramach szeroko pojmowanej polityki społecznej i edukacyjnej). Ich kadencja 
trwa również sześć lat, a do ich zadań należy głównie wydawanie opinii na temat 
oferty programowej publicznego radia i telewizji. Trzeba zaznaczyć, że stanowi-
sko członka Rady Doradczej RTVA nie uprawnia do pobierania jakiegokolwiek 
wynagrodzenia i nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.

RTVA jest finansowana ze środków pochodzących z  budżetu regionu, ale 
także z  własnej działalności komercyjnej, sprzedaży produkcji oraz wpływów 
z emisji reklam. Choć RTVA ma status instytucji niezależnej od rządu, to jed-
nak w  szczególnych sytuacjach rząd może nakazać wyemitowanie oficjalnych 
komunikatów i oświadczeń dotyczących interesu publicznego. Nadzór sprawuje 
zarówno specjalna komisja parlamentarna, jak i  wspomniana wcześniej Rada 
Audiowizualna. 

Model przyjęty w  Andaluzji ewoluował od czasu utworzenia mediów 
publicznych w  1987 roku. Znacząco rozbudowano ustawodawstwo dotyczące 
działalności radia i  telewizji, wyznaczając dokładnie ścieżkę rozwoju w  kie-
runku mediów profesjonalnych, obywatelskich, mających realizować misję 
publiczną wobec społeczeństwa andaluzyjskiego na wszystkich płaszczyznach. 
O  ile wcześniej większy nacisk kładziono na pluralizm polityczny w  mediach, 
o  tyle kolejna ustawa promuje model szeroko pojmowanych praw i  wolności 
obywatelskich społeczeństwa informacyjnego, świadomego swojego dziedzictwa 
kulturowego i  tożsamości andaluzyjskiej, ale i  demokratycznego, szanującego 

12 Ley 18/2007, de 17 de diciembre…
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równość płci (jest to wątek wielokrotnie powtarzający się w przepisach ustawy 
medialnej) i  gwarantującego powszechny dostęp do środków komunikowania 
społecznego. 

Model zarządzania mediami publicznymi w Andaluzji idzie w kierunku mo-
delu profesjonalnego. Świadczą o tym przepisy dotyczące obiektywizmu i rzetel-
ności, pluralizmu oferty programowej, ale także politycznego uniezależnienia od 
władzy, poprzez system organów kontrolnych, o  których składzie nie decyduje 
klucz partyjny. Pewnym mankamentem i polem do manipulacji mogą być źródła 
finansowania z budżetu regionalnego, a przyznawane przez parlament. Uzupeł-
nieniem tych środków są jednak przychody komercyjne, ponieważ dopuszcza się 
w mediach publicznych Andaluzji reklamę. Jest to oczywiście pochodna wcześ-
niejszych doświadczeń hiszpańskich na poziomie państwowym. W  Hiszpanii 
nie zdecydowano się na wprowadzenie opłaty abonamentowej, może dlatego 
niezwykle trudno byłoby dokonać tego na poziomie jednego regionu.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Andaluzji

System mediów w  Andaluzji jest wspierany i  kontrolowany przez własną 
Radę Audiowizualną (Consejo Audiovisual de Andalucía, CAA), utworzoną 
na mocy ustawy z  2004 roku13. Rada została powołana jako organ niezależny, 
który ma stać na straży wolności słowa i  pluralizmu oraz wypełnianiu misji 
publicznej przez media audiowizualne. W  jej skład (jedenastu członków) z  za-
sady mają wchodzić przedstawiciele środowisk medialnych, naukowych, kultu-
ralnych, edukacyjnych i  społecznych, wybieranych przez parlament regionalny 
większością trzech piątych głosów, a wskazywanych przez rząd Andaluzji, przy 
zachowaniu parytetu płci (tylko sześciu członków rady może być tej samej płci) 
(art. 5). Kadencja członka Rady Audiowizualnej Andaluzji trwa pięć lat, może on 
zostać wybrany powtórnie tylko raz. Nie może łączyć tej funkcji z innymi, które 
wiązałyby się z  jakimkolwiek zaangażowaniem politycznym lub medialnym 
(art. 8 ust. 2). Finansowanie rady pochodzi z  kilku źródeł, między innymi 
środków uwzględnionych w budżecie wspólnoty, subwencji, sprzedaży publika-
cji i  opracowań przygotowanych przez radę, różnego rodzaju umów, własnych 
aktywów oraz innych możliwości, mających ugruntowanie prawne. 

Rada pełni różnorodne funkcje, które można podzielić na kilka typów:
•	 doradcze: w stosunku do organów władzy i administracji publicznej w sferze 

działalności mediów audiowizualnych,
•	mediacyjne: pomiędzy różnymi instytucjami wspólnoty, mediami i społeczeń-

stwem, przyjmuje skargi i  wnioski odbiorców indywidualnych i  zbiorowych 

13 Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. BOJA 
núm. 254, de 30 de diciembre de 2004.
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w  związku z  łamaniem prawa przez media, podejmuje współpracę z  innymi 
podobnymi organami na terenie Hiszpanii i w Europie, 

•	 informacyjne: dotyczące sytuacji na rynku medialnym, wolnej konkurencji, 
pluralizmu własności, prowadzenia badań i  przygotowywania specjalnych 
raportów na temat sytuacji na rynku medialnym w Andaluzji,

•	 antykoncentracyjne: w  przypadku przydzielania koncesji na nadawanie oraz 
udzielanie zezwoleń na przeniesienie własności w  dziedzinie mediów audio-
wizualnych, 

•	 kontrolne: w odniesieniu do ochrony godności ludzkiej, w szczególności dzieci 
i młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, a także równości płci w emi-
towanych treściach oraz reklamie; monitorowanie całości rynku mediów, 
których odbiór jest możliwy na terenie Andaluzji oraz rynku reklamowego; 
inicjowanie postępowań dyscyplinarnych wobec mediów w przypadku naru-
szania przepisów prawa, nakładanie sankcji (jej decyzje kończą wszelką drogę 
postępowania administracyjnego),

•	 edukacyjne: mające na celu promowanie lokalnej kultury andaluzyjskiej i tra-
dycji, wspieranie andaluzyjskiego biznesu oraz informowanie społeczeństwa 
w dziedzinie zdrowia i różnorakich zagrożeń związanych z tą problematyką,

•	 normatywne: wspieranie rozwoju kodeksów etycznych w  dziedzinie mediów 
oraz przyjmowania innych standardów autoregulacyjnych, wydawania róż-
nego rodzaju rekomendacji w kwestii standardów komunikowania rzetelnego, 
obiektywnego, pluralistycznego. 

Warto zaznaczyć, że w  wypełnianiu funkcji kontrolnych radę wspiera 
specjalne Biuro Ochrony Publiczności (Oficina de Defensa de la Audiencia, 
ODA), które przyjmuje skargi dotyczące działalności lokalnych i  autonomicz-
nych nadawców radiowych i  telewizyjnych14 oraz wydaje odpowiednie decyzje 
w  określonych sprawach, które rozpatrywane są w  kilku kategoriach: kultury 
andaluzyjskiej, treści dyskryminujących, autoregulacji, reklamy, ochrony mniej-
szości, pluralizmu i  różnego rodzaju rozporządzeń i  regulaminów15. Funkcje 
informacyjne i  kontrolne realizowane są między innymi poprzez coroczne 
publikacje pt. Barometr Audiowizualny Andaluzji (Barometro Audiovisual de 
Andalucía), w którym prezentowane są aktualne wyniki dotyczące korzystania 
z radia i telewizji przez mieszkańców regionu oraz Raport roczny nt. Pluralizmu 
Politycznego (Informe Anual sobre Pluralismo Político).

14 W  przypadku naruszenia prawa przez nadawców ogólnopaństwowych ODA przekazuje 
skargę do odpowiednich organów. Prace biura nie odnoszą się do monitorowania rynku pra-
sowego czy internetu. 

15 Dla przykładu można podać, że w 2016 roku do ODA wpłynęło 31 skarg, najwięcej spośród 
nadesłanych wniosków dotyczyło dyskryminacji mniejszości (8) i przekroczenia pluralizmu poli-
tycznego oraz obiektywizmu (5), a także równości płci (5). Balance de quejas recibidas en la Ofici-
na de Defensa de la Audiencia, http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/oda/conoce-la-oda/
balance-de-quejas [dostęp: 7.08.2017].
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Działalność Rady Audiowizualnej Andaluzji bywa jednak oceniania kry-
tycznie, zwłaszcza w pierwszych latach jej funkcjonowania, kiedy to widać było 
jeszcze znaczący wpływ polityki na media publiczne. W 2008 roku z przewodni-
czenia radzie zrezygnował Manuel Ángel Vázquez Medel, który stracił poparcie 
PSOE, partii, która wcześniej wysunęła jego kandydaturę. Powodem jego decyzji 
był między innymi podział w radzie, jaki zaznaczył się po wyborach. Wówczas 
Medel poparł rezolucję przeciwko mediom publicznym w  Andaluzji, ponieważ 
naruszyły one zasadę neutralności i obiektywizmu w relacjonowaniu kampanii 
wyborczej. Doszło do konfliktu pomiędzy innymi członkami rady pochodzą-
cymi z  nominacji PSOE, rządzącej wówczas w  regionie. Ponadto działalność 
rady skupia się głównie na rozpatrywaniu skarg dotyczących treści, a  nie na 
samodzielnym regulowaniu rynku medialnego16.

Galicja

Galicja należy do tej grupy regionów autonomicznych, które bardzo wyraźnie 
podkreślają odrębność kulturowo-językową od skastylizowanej części Hiszpanii. 
Także ruch narodowy w  Galicji ma długie tradycje, wobec czego w  regionie 
tym ukonstytuowały się różnego rodzaju stowarzyszenia wspierające rozwój 
i  upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu. Wspólnota Galicji jako 
trzecia w  kolejności otrzymała zarówno statut autonomiczny, jak i  rozpoczęła 
dynamiczny rozwój mediów regionalnych, wspieranych w  różnych okresach 
przez rządowe subwencje. Pierwszą ustawą, która powoływała do istnienia 
media publiczne w Galicji, była ustawa z 1984 roku. W niej zawarto podstawowe 
zadania mediów publicznych, w tym promowanie języka i kultury galicyjskiej17. 
W  ustawie tej również wyraźnie podkreślono konieczność obrony tożsamości 
mieszkańców regionu jako jednego z podstawowych celów działalności misyjnej 
publicznych środków komunikowania w Galicji18.

Funkcjonowanie współczesnych nadawców publicznych reguluje znowelizo-
wana ustawa z 2011 roku19, która porządkuje dotychczasowy system zarządzania 

16 I. Fernández Alonso: Independent Audiovisual Regulators in Spain: A  Unique Case in 
Europe. „International Journal of Communication” 2016, núm. 10, s. 367. 

17 Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia. „Dia-
rio Oficial de Galicia” [dalej: DOG] núm. 148 de 3. de agosto de 1984.

18 D. Głuszek-Szafraniec: Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w  Hiszpanii. W: 
Pogranicze w  mediach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. Szczecin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 189–201.

19 Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios públicos de comunicación audiovisual de Gali-
cia. DOG núm. 239 de 16. de diciembre de 2011.
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mediami (model mieszany z udziałem przedstawicieli partii politycznych, grup 
społecznych i  branżowych20). Zapowiedź uruchomienia nadawców radiowych 
i  telewizyjnych w  Galicji pojawiła się już w  statucie autonomicznym. Był to 
więc punkt wyjścia do utworzenia takich środków komunikowania, które emi-
towałyby programy w  języku galicyjskim (galego). Przedsiębiorstwo Radiowo- 
-Telewizyjne Galicji uznawane jest za jeden z  głównych motorów normalizacji 
języka regionalnego, jego popularyzacji, a  także czynnika wzmacniającego 
tożsamość mieszkańców Galicji. Po blisko trzydziestu latach od pierwszych 
regulacji prawnych w dziedzinie mediów regionalnych (między innymi ustawy 
o  trzecim kanale z  1983 roku) uznano, że czas dostosować także galicyjskie 
normy prawne do nowych standardów technicznych i  technologicznych, które 
determinują współcześnie rozwój mediów. Stąd potrzeba nowelizacji dotychcza-
sowych rozwiązań.

Misja mediów publicznych w Galicji

Choć głównym impulsem nowelizacji ustawy wydawała się rozwijająca się 
technologia i  chęć dostosowania nadawców publicznych do cyfrowych wy-
magań, to jednak cele Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) 
pozostają niezmienne od lat. Również w  ustawie z  2011 roku podkreśla się, że 
głównym efektem reorganizacji mediów ma być fakt, że radio i telewizja będą na 
tyle konkurencyjne, żeby mogły nadal skutecznie wspierać tożsamość ludności 
galicyjskiej oraz rozpowszechniać używanie języka, uznawanego za główny 
element manifestacji tejże tożsamości21. Zasięg mediów publicznych naziemnych 
jest ograniczony do terytorium Galicji oraz na podstawie osobnych umów na-
dawczych do tych regionów, które mają podobne korzenie kulturowe i językowe. 
Ustawa wręcz nakłada obowiązek podpisywania porozumień o  współpracy 
między CRTVG a  producentami treści audiowizualnych z  krajów kultury 
luzytańskiej (czyli portugalskiej, ze względu na historyczną bliskość języka 
portugalskiego i galego). 

Cele i zobowiązania nadawcy publicznego w Galicji zostały zdefiniowane kla-
sycznie poprzez katalog głównych zadań związanych z poszanowaniem wolności 
słowa, opinii, obiektywizmu, neutralności, ale i pluralizmu, oddzielenia komen-
tarza od informacji, ochrony dzieci i młodzieży, poszanowania godności ludzkiej 
i  prywatności, zagwarantowania dostępu do mediów osób niepełnosprawnych 
czy gwarancji przestrzegania praw konsumentów. Specyfiką ustawy galicyjskiej 
jest oczywiście zobowiązanie do aktywnej promocji i rozpowszechniania języka 
regionalnego i  kultury, a  także obrona tożsamości mieszkańców regionu. Po-

20 D. Głuszek-Szafraniec: Nadawcy publiczni regionów…, s. 197.
21 Por. Ley 9/2011, de 9 de noviembre…
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nadto media publiczne powinny aktywnie wspierać lokalną produkcję audiowi-
zualną, chronić dziedzictwo kulturowe Galicji oraz je dokumentować, a  także 
podtrzymywać więzi z emigrantami z Galicji oraz odzwierciedlać różnorodność 
poglądów politycznych społeczeństwa Galicji. Szczególny nacisk kładzie się 
także na aktywną promocję równości płci, respektowania odmienności i używa-
nia języka wolnego od dyskryminacji ze względu na płeć. Biorąc pod uwagę, że 
nowa ustawa galicyjska została uchwalona w 2011 roku, można zauważyć w niej 
wpływy hiszpańskiej ustawy medialnej z  2010 roku i  prób zrównania statusu 
kobiet i mężczyzn, także w komunikacji audiowizualnej. Dodatkowo pojawiają 
się także przepisy dotyczące popularyzacji wartości ekologicznych i  ochrony 
środowiska (art. 4 ust. 1).

Misją mediów publicznych w Galicji jest dostarczanie programów radiowych, 
telewizyjnych wraz z użyciem innych technologii o tematyce ogólnej i wyspecja-
lizowanej w  wolnym dostępie (chyba że inaczej przewiduje specjalny kontrakt 
ramowy, mandato-marco), zaspokajania potrzeb kulturalnych, informacyjnych, 
rozrywkowych i  edukacyjnych społeczeństwa oraz rozpowszechniania i  uży-
wania języka galicyjskiego. Funkcją służby publicznej jest także realizowanie 
profesjonalnych usług informacyjnych, co oznacza, że tych usług nie przenosi 
się na inne podmioty, choć część produkcji informacyjnej może podlegać zamó-
wieniom kontraktowym.

Funkcjonowanie publicznego nadawcy determinuje następujący przepis: 
„Językiem Korporacji RTVG jest język galicyjski; w związku z tym świadczenie 
przez rzeczone przedsiębiorstwo usługi komunikacji audiowizualnej i  prze-
kazywanie informacji personelowi zależnemu w  ramach wykonywania ich 
obowiązków odbywa się w  języku galicyjskim”22. Trzeba więc podkreślić, że 
ustawodawca regionalny poprzez regulacje prawne obliguje do upowszechniania 
języka galego nie tylko na antenach stacji radiowych i  telewizyjnych, ale i poza 
nimi23. W  większości analizowanych ustaw medialnych nie pojawiły się tego 
rodzaju zobowiązania, co może wynikać z  faktu, że jednak Galicja należy do 
trzech najbardziej zróżnicowanych pod względem kulturowo-językowym obsza-
rów Hiszpanii. Ponadto w ustawie zapisano, że istotne jest dostosowanie treści 
do nowych technologii w  celu lepszego wypełniania przez CRTVG zadania 
promocji tożsamości galicyjskiej we wszystkich kulturach24.

Misja publiczna Korporacji Radia i  Telewizji Galicji jest ustalana na okres 
dziewięciu lat w kontrakcie ramowym. Parlament Galicji uchwala ustawę więk-

22 Art. 6, en: Ley 9/2011, de 9 de noviembre…
23 Parlament galicyjski ogłosił dzień 7 lutego Dniem Mediów w Języku Galego (Día dos Me-

dios en Galego). W tym dniu 1876 roku po raz pierwszy w Ourense została wydrukowana pub-
likacja całkowicie w języku galego w liczbie 4 tys. egz., co stanowiło na ówczesne czasy fenomen, 
ponieważ region Galicji miał jedne z najwyższych wskaźników analfabetyzmu.

24 Disposición adicional segunda  „Tecnología y promoción de la identidad gallega”. En: Ley 
9/2011, de 9 de noviembre…
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szością dwóch trzecich głosów. Poszczególne zadania i cele zostają skonkretyzo-
wane w  umowach szczegółowych zawieranych pomiędzy rządem regionalnym 
a  nadawcą publicznym na okres trzech lat (tzw. contrato-programa). Podobne 
rozwiązania praktykowane są przez media publiczne w innych wspólnotach au-
tonomicznych, choć stopień szczegółowości tych zapisów i obowiązków w dużej 
mierze zależy od stopnia profesjonalizacji radia i  telewizji w  danym regionie. 
Przykładem mogą być media andaluzyjskie czy aragońskie, które działają według 
bardzo precyzyjnych przepisów. Natomiast media asturyjskie czy estremadurskie 
posiadają jedynie ogólne ramy, wyznaczane przez regionalne parlamenty. W przy-
padku tych pierwszych proces ustalania kontraktu ramowego jest przedmiotem 
dyskusji od kilku lat, bez powodzenia25. Rząd Galicji ma obowiązek składania 
sprawozdania z wykonania umowy przez CRTVG przed parlamentem.

Umowy trzyletnie odnoszą się do kilku typów zagadnień, tj. wysokości środ-
ków finansowych, przewidzianych w budżecie Galicji na świadczenie usług pub-
licznych przez radio i  telewizję; narzędzi służących do wypełniania kontraktu 
ramowego i misji w nim zawartej; celów polityki zarządzania i funkcjonowania 
korporacji; treści, które będą emitowane przez CRTVG oraz kwoty poszcze-
gólnych gatunków programowych w  ofercie; konsekwencji odnoszących się do 
naruszenia zobowiązań zawartych w  umowie oraz kontroli realizacji umowy 
i przewidywanych wyników26. Każda taka umowa musi zostać podpisana przez 
rząd Galicji przed 30 czerwca ostatniego roku ważności umowy poprzedniej27. 
Umowa programowa zawiera mechanizmy korekty wszelkich odchyleń od wy-
konania budżetu i możliwych niezgodności oraz skutków z nich wynikających. 
Ma być de facto elastycznym instrumentem realizacji postanowień zawartych 
w kontrakcie ramowym, który wyznacza misję na dłuższy czas. Ponadto w umo-
wie programowej są zawarte różnego rodzaju wskaźniki służące do pomiaru ja-
kości usług publicznych oraz audiowizualnych tak, aby można było obiektywnie 
oceniać realizację misji publicznej przez nadawcę galicyjskiego.

W  ramach pełnionej misji CRTVG powinna zatem zwiększać produkcję 
własną programów oraz nie wolno jej także zlecać tworzenia programów 
informacyjnych (poza technicznymi aspektami), ale innych (określonych w kon-
trakcie ramowym) na podmioty trzecie. Instrumentem, który ma podnosić 
jakość i profesjonalizm kadry, jest statut zawodowy, regulujący zwłaszcza treści 
informacyjne pod kątem niezależności. 

W  trakcie wyborów obowiązują specjalne regulacje w  kampaniach wybor-
czych, a  nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa komisja wyborcza. CRTVG 

25 Stan na luty 2018 roku.
26 Art. 33, en: Ley 9/2011, de 9 de noviembre…
27 Art. 36 ust. 5, en: Mandato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia. Comuni-

cación de 16 de diciembre de 2015 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia 
del Mandato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. DOG núm. 247, de 29 
de diciembre de 2015.
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ma zapewnić dostęp do otwartej komunikacji audiowizualnej, z poszanowaniem 
różnorodności kulturowej i światopoglądowej społeczeństwa galicyjskiego. Wy-
raża się to w  udziale reprezentatywnych grup społecznych i  politycznych jako 
źródle opinii oraz w tworzeniu przez Radę Zarządzającą specjalnych przestrzeni 
dla tychże grup zarówno w radiu, jak i telewizji (w art. 39 ust. 1 lit. b jest także 
mowa o  powołaniu niezależnego organu doradczo-kontrolnego, który będzie 
opiniował decyzje dotyczące dostępu różnych grup politycznych i  społecznych 
do mediów audiowizualnych). Nadawca publiczny gwarantuje również prawo 
do sprostowania i  prawo do odpowiedzi oraz poszanowanie prywatności i  wi-
zerunku.

Misja publiczna realizowana jest przez całą Korporację Radia i  Telewizji 
Galicji w ramach stacji telewizyjnych i radiowych oraz przez stronę internetową, 
na której dostępne są również usługi konwencjonalne. Najważniejsze usługi pub-
liczne i  działalność misyjna są określane w  specjalnym dokumencie Mandato 
marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia, uchwalanym na okres 
9 lat. Ostatni taki kontrakt ramowy został uchwalony przez parlament regionalny 
w 2015 roku. Parlament może dokonywać w okresie obowiązywania ustawy jej 
rewizji, jeśli zajdzie taka konieczność. Wypełnianie kontraktu ramowego przez 
media publiczne kontroluje organ audiowizualny Galicji wraz z  odpowiednią 
stałą komisją parlamentarną. CRTVG może także zawierać umowy o  współ-
pracy z  innymi podmiotami (także prywatnymi) w celu realizacji swoich usług 
publicznych (zob. tabela 16).

Tabela 16
Zadania nadawcy publicznego CRTVG w Galicji na lata 2015–2024

Rodzaj zadania

Promowanie i  rewitalizacja języka galicyjskiego, wzmocnienie tożsamości galicyjskiej, kultury 
regionu i własnego przemysłu audiowizualnego, promowanie kinematografii galicyjskiej, doku-
mentowanie dziedzictwa kulturowego regionu, rozwój archiwum audiowizualnego, nadawanie 
programów i relacji w  językach obcych w wersji oryginalnej z napisami w  języku regionalnym, 
promowanie różnych form ekspresji kulturalnej regionu, prezentowanie aktualnej sytuacji w Ga-
licji, promowanie Galicji poza granicami kraju, także dla społeczności galicyjskich za granicą.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, promowanie pluralizmu i  różnorodności z  zachowa-
niem proporcjonalności reprezentacji, demokratycznej debaty, krytycznego myślenia, dostęp 
znaczących grup politycznych i  społecznych, promowanie partycypacji obywateli w  rozwoju 
politycznym, społecznym, kulturalnym i ekonomicznym regionu, wolność słowa, bezstronność, 
wiarygodność, obiektywizm i neutralność informacyjna, szczególne traktowanie działalności in-
formacyjnej, zwłaszcza w  sytuacjach konfliktowych (w  tym terroryzmu), rozdział komentarza 
od informacji, poprawianie błędów, niezależność od parlamentu Galicji, grup politycznych lub 
innych podmiotów gospodarczych i społecznych.

Poszanowanie podstawowych praw i  wolności zagwarantowanych przez Konstytucję Hiszpanii 
i  statut autonomiczny Galicji, poszanowanie godności ludzkiej, prywatności i  wizerunku, gwa-
rancja dla praw konsumentów, prawo do sprostowania.
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Aktywna promocja równości kobiet i  mężczyzn, niewykorzystywanie dyskryminującego ze 
względu na płeć języka, zagwarantowanie dostępu do mediów osobom niepełnosprawnym, po-
szanowanie osób starszych, promowanie wartości ekologicznych i ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa drogowego, promocja zdrowia, sportu (w  szczególności amatorskiego), edukacja me-
dialna, integracja mniejszości, poszanowanie wolności sumienia i religii.

Przeciwdziałanie zachowaniom rasistowskim, ksenofobicznym, seksistowskim i homofonicznym, 
niedopuszczanie, aby ofiary przemocy, klęsk żywiołowych lub innych tragicznych wydarzeń stały 
się częścią widowiska.

Ochrona dzieci i  młodzieży, nienadawanie między 6.00 a  22.00 treści szkodliwych dla dzieci 
i młodzieży (zarówno w zawartości programów, jak i reklamach), współpraca z instytucjami pro-
mującymi edukację dzieci i młodzieży, promowanie kreatywności, pracy zespołowej, krytycznego 
podejścia oraz nauki i rozrywki. 

Rozwój nowych interaktywnych usług za pośrednictwem serwisów internetowych, zapewnienie 
możliwie największego zasięgu na terytorium autonomicznym, wspieranie obywateli w  tworze-
niu informacji i w życiu publicznym, przybliżanie usług administracji publicznej, rozwój CRTVG 
jako multimedialnej platformy zintegrowanych usług audiowizualnych. 

Zrównoważony rozwój CRTVG i przejrzystość w jej działaniu, ustalanie rocznej kwoty wydatków 
na badania i  rozwój nowych technologii w  ramach contrato-programa, zapewnienie otwartego 
dostępu do nowych technologii dla wszystkich użytkowników w ramach internetowych serwisów 
informacyjnych CRTVG.

Relacjonowanie działań parlamentu regionalnego oraz grup politycznych w nim reprezentowa-
nych, rządu, z zachowaniem zasady bezstronności i pluralizmu, zwłaszcza w okresach kampanii 
wyborczych zapewnienie dostępu do informacji wyborczej.

Prezentowanie oferty programowej zapewniającej rozrywkę najwyższej jakości, emitowanie im-
prez sportowych, w  szczególności z  udziałem zespołów z  Galicji lub sportowców galicyjskich, 
upowszechnianie sportu z udziałem kobiet.
W dziedzinie telewizji minimum 50% produkcji własnej na antenie.
Ograniczenie dotyczące emisji reklamy wynikające ze standardów europejskich.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mandato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia. Co-
municación de 16 de diciembre de 2015 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia del Man-
dato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. DOG núm. 247, 29 de diciembre 2015.

System mediów publicznych w Galicji wyróżnia się dużą transparentnością 
i strategicznym działaniem. Umowa programowa na lata 2017–2019, jak zapisano 
w  kontrakcie ramowym, zawiera także szereg wskaźników, które pozwalają na 
diagnozę sytuacji oraz ocenę wdrożenia kolejnych postanowień ustawowej misji 
publicznej. Nadawca galicyjski starannie monitoruje i planuje więc każde kolejne 
zadanie. I tak, w 2017 roku jednym z podstawowych obowiązków CRTVG było 
zintegrowanie różnych usług audiowizualnych na jednej platformie. Kontrola 
tych dokonań opierała się na sprawdzeniu, w  jakim stopniu użytkownicy sieci 
korzystają z usług Televisión de Galicia (TVG) oraz Radio Galega (RG) i z jakich 
urządzeń najczęściej następuje połączenie. Wyniki pokazały, że w  ostatnich 
latach znacząco wzrasta rola urządzeń mobilnych w korzystaniu także z mediów 
audiowizualnych (zob. wykres 31).
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Wykres 31. Odsetek publiczności CRTVG korzystającej z urządzeń mobilnych w 2017 roku
Źródło: Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017-2019. Informe de Seguimento 2017, http://www.crtvg.
es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/plan-de-actuacion-xeral-crtvg [dostęp: 14.02.2018].

Podobnie jak inni nadawcy publiczni, także CRTVG dostosowuje swoją ofertę 
programową do widzów z  niepełnosprawnością słuchową i  wzrokową. W  2017 
roku wyprodukowano w sumie 284 godziny programu z udziałem tłumacza ję-
zyka migowego (większość dotyczyła sztandarowego programu informacyjnego 
TVG – Telexornal). Oprócz tego, średnio 60 godzin tygodniowo oferty opatrzona 
była napisami w języku galicyjskim28.

Zadania dotyczące popularyzacji języka galicyjskiego i  jego rozwoju zostały 
zintensyfikowane od 2018 roku. CRTVG i  językoznawcy, którzy pracują dla 
mediów publicznych, współpracują z Królewską Akademią Języka Galicyjskiego 
przy opracowywaniu najnowszych wyrazów, pochodzących z języka potocznego, 
systematyzując lub wprowadzając konkretne znaczenia semantyczne, kontekstu-
alne czy użytkowe29. Dzięki współpracy mediów i  lingwistów język regionalny 
ma szansę na rozwój ze względu na rodzące się neologizmy czy wyrażenia 
popularne, które dzięki CRTVG szybciej przedostają się do użytku codziennego.

Struktura mediów publicznych w Galicji

Nowa ustawa zwiększyła niezależność organów zarządzających mediami 
publicznymi z  jednoczesnym zwiększeniem zakresu ich obowiązków. Pod-

28 Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017–2019. Informe de Seguimento 2017, 
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/plan-de-actuacion-
xeral-crtvg [dostęp: 14.02.2018].

29 Efektem współpracy CRTVG i Real Academia Galega jest opracowanie słownictwa meteo- 
rologicznego w języku galicyjskim.
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stawową zmianą, którą wprowadziła ustawa z  2011 roku, było scalenie trzech 
przedsiębiorstw medialnych, czyli Kompanii Radiowo-Telewizyjnej Galicji, 
spółek Radia i  Telewizji Galicja i  Telewizji Galicji w  jeden organizm, tj. Kor-
porację Radia i Telewizji Galicji (CRTVG). Nowa struktura ma pomóc mediom 
publicznym działać bardziej wydajnie i  efektywnie. Dodatkowo wprowadzono 
trzyletnie umowy ramowe na wypełnianie misji publicznej, zawierane pomiędzy 
CRTVG a  rządem Galicji (Xunta), co ustabilizowało, z  jednej strony, niezależ-
ność polityczną, a z drugiej – finansową spółki.

Korporacja Radia i Telewizji Galicji działa w pełnej autonomii funkcjonalnej 
od rządu regionalnego i  administracji publicznej. Ma status spółki z  ograni-
czoną odpowiedzialnością. Podlega ustawie generalnej z 2010 roku, dotyczącej 
mediów audiowizualnych w  Hiszpanii oraz ustawie regionalnej w  sprawie 
organizacji i  funkcjonowania administracji ogólnej i  autonomicznego sektora 
publicznego w  Galicji oraz przepisom handlowym30. Dodatkowo, działalność 
CRTVG regulują statuty wewnętrzne zatwierdzane przez akcjonariuszy i  rząd 
Galicji, zgłoszone w  rejestrze handlowym. Spółka może tworzyć różne pod-
mioty, które będą konieczne do realizacji jej usług publicznych, natomiast nie 
wolno jej uczestniczyć ani pośrednio, ani bezpośrednio w kapitale prywatnym 
dostawców usług audiowizualnych. W  zakresie działań CRTVG jest jednak 
podpisywanie umów o  współpracy z  innymi publicznymi spółkami nadaw-
czymi oraz podmiotami zależnymi w celu pełniejszej realizacji misji. O ewen-
tualnych zmianach strukturalnych, jak na przykład połączenie lub wydzielenie 
spółek z CRTVG, czy też rozwiązaniu decyduje rząd Galicji, a w tym ostatnim 
przypadku również parlament regionalny.

Nadawca galicyjski nadaje poprzez naziemne kanały telewizyjne TVG i TVG2 
oraz satelitarne Galicia TV Europa i Galicia TV América. Drugą część korporacji 
stanowią trzy kanały radiowe Radio Galega, Radio Galega Música i Son Galicia 
Radio. Ostatni element to strona internetowa www.crtvg.gal. Siedziba główna 
znajduje się w Santiago de Compostela, co wynika również z ustawy.

Głównymi organami CRTVG są Rada Zarządzająca, która ma możliwość 
powoływania dodatkowych ciał zarządzająco-doradczych oraz Dyrektor Gene-
ralny31. W  porównaniu z  wcześniejszymi przepisami skład rady został zredu-
kowany z  12 do 6 osób. W  ustawie galicyjskiej rozróżnia się także płeć osoby 
pełniącej tę funkcję (La directora o  director general). W  ramach rady działa 
także komisja ds. gospodarki i kontroli. Rada Zarządzająca składa się z siedmiu 
członków (dokładnie: sześciu członków i Dyrektora Generalnego), wybieranych 

30 Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y del sector público autonómico de Galicia. DOG núm. 251 de 31 de diciembre de 2010.

31 Szczegółowe regulacje organizacyjno-strukturalne zostały ustanowione w  zarządzeniu 
dyrektora generalnego CRTVG: Resolución do 23 de maio de 2017 pola que se organiza a  es-
trutura directiva da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., http://www.crtvg.es/files/
ResolucionDXorganizacionestruturadirectiva.pdf [dostęp: 12.02.2018].
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przez parlament Galicji większością dwóch trzecich głosów. W  razie braku 
konsensusu co do kandydatów w  ciągu trzech miesięcy, wyboru dokonuje się 
po tym terminie większością trzech piątych. Skład rady jest determinowany 
przez doświadczenie i  prestiż zawodowy proponowanych osób, różnorodność 
prezentowanych poglądów politycznych, kulturę oraz ideologię, a  także płeć. 
W  ustawie galicyjskiej widać kolejny raz dążenie do zapewnienia równowagi 
przedstawicieli obu płci w  organach zarządzających. Kandydatów mają prawo 
zgłaszać poszczególne grupy parlamentarne, co w pewien sposób może wpływać 
na upolitycznienie publicznych mediów audiowizualnych w  Galicji. Jednak 
doświadczenie zawodowe i  wykształcenie wybranych osób wskazuje przede 
wszystkim na profesjonalne podejście do procesu zarządzania mediami pub-
licznymi w Galicji32. Wydaje się więc, że inspiracją do zmian mogą być zmiany 
zapoczątkowane w ogólnokrajowych mediach publicznych RTVE33.

Kompetencje proponowanych członków Rady Zarządzającej są poddawane 
rewizji specjalnej komisji, która bada przydatność kandydatów na poszczególne 
stanowiska. To parlament regionalny dokonuje wyboru, który jest zatwierdzany 
przez walne zgromadzenie akcjonariuszy CRTVG. Kadencja członka rady trwa 
pięć lat i jest odnawialna jeden raz. Poszczególni członkowie pełnią swoje funk-
cje do momentu wyłonienia nowych osób. Kadencja ustaje w momencie wygaś-
nięcia mandatu, śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym, własnej 
rezygnacji zgłoszonej zarządowi, ale także w  wyniku formalnych przeszkód 
uniemożliwiających pełnienie funkcji publicznych czy też łączenie urzędów. 
Utrata mandatu następuje również w sytuacji, gdy członkowie rady nie wypeł-
niają swoich funkcji zgodnie z  wymogami ustawy, a  decyzję o  tym podejmuje 
parlament galicyjski większością dwóch trzecich głosów. Funkcji członka rady 
nie można łączyć z żadną inną w administracji publicznej regionu, w parlamen-
cie czy rządzie galicyjskim, ani jakąkolwiek funkcją pochodzącą z  wyborów 
czy nominacji politycznej oraz członkostwem w  zarządach partii politycznych, 
związków zawodowych i  organizacji gospodarczych. Członkowie rady ponadto 
nie mogą mieć żadnych związków pośrednich i  bezpośrednich z  podmiotami 
reklamowymi, wydawniczymi, produkcyjnymi, kinematograficznymi i dzienni-
karskimi, które są odpowiedzialne za dostarczanie treści do korporacji.

32 W 2018 roku spośród szeregowych członków Rady Administracyjnej tylko jeden posiadał 
wyłącznie wykształcenie prawnicze, pozostali członkowie wykazywali się dyplomem z  nauk 
o mediach lub w  jednym przypadku – zarówno z prawa, jak i z nauk o mediach. Żaden z nich 
nie wskazywał afiliacji partyjnej. Równowaga płci została w radzie również zachowana. Funkcje 
te pełniły trzy kobiety i trzech mężczyzn. Consello de Administración, http://www.crtvg.es/crtvg/
portal-de-transparencia/informacion-institucional/consello-administracion [dostęp: 8.02.2018].

33 A.I. Rodríguez Vásquez, A. Silva Rodríguez, T. Fernández Lombao: El impacto de 
la crisis económica en la CRTVG (2008–2014). En: Las televisiones públicas autonómicas del siglo 
XXI: nuevos escenarios tras el cierre de RTVV. Ed. J. Marzal Felici. Barcelona: Universitat Au-
tònoma de Barcelona, Servei de Publicacions: Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Pub-
licacions: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2015, s. 87–106.
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Wbrew politycznym powiązaniom procesu wyboru Rady Zarządzającej jej 
członkowie mają zagwarantowaną niezależność i  neutralność. Co więcej, nie 
mogą również otrzymywać jakichkolwiek instrukcji ze strony rządu, administra-
cji publicznej, partii czy innych instytucji, które mogłyby chcieć wywrzeć wpływ 
na działalność mediów publicznych w  Galicji. Zastrzega się, że wykonywanie 
mandatu wymaga zachowywania staranności, legalności, odpowiedzialności 
i  umiejętnego gospodarowania, a  także zachowywania w  uzasadnionych kwe-
stiach tajemnicy handlowej.

Rada CRTVG zajmuje się zarządzaniem spółką, tj. powoływaniem i odwoły-
waniem kadry kierowniczej na wniosek Dyrektora Generalnego, zatwierdzaniem 
podstawowych wytycznych dotyczących pozostałego personelu korporacji, za-
twierdzaniem regulacji i statutów wewnętrznych, również dotyczących reklamy 
oraz rocznego planu działań. Przyjmuje sprawozdania finansowe i  meryto-
ryczne, a  także propozycje budżetu oraz zmian w strukturze organizacji. Rada 
może tworzyć nowe organy (na przykład doradcze lub kontrolne), monitoruje 
wypełnianie misji publicznej, wyznacza pryncypia, którymi powinna kierować 
się CRTVG (art. 19). W  ramach Rady Zarządzającej utworzono także Komisję 
ds. Gospodarki i  Kontroli, której zadnia zostały doprecyzowane w  późniejszej 
ustawie z  2016 roku. Komisja składa się z  trzech członków, powoływanych na 
okres trzech lat (chyba że rada zdecyduje inaczej). Komisja zajmuje się ścisłą 
kontrolą finansową oraz merytoryczną, tj. nadzorem nad wykonywaniem usług 
publicznych przez CRTVG34.

Dodatkowo ustawa ta wyznaczyła inne organy, jak Walne Zgromadzenie 
(art. 25) i  Zgromadzenie Powszechne (dotyczące akcjonariuszy CRTVG). 
W statucie przewidziano możliwość utworzenia specjalnej Rady Informacyjnej, 
czuwającej nad prawdziwością, obiektywizmem oraz niezależnością informacji 
rozpowszechnianych we wszystkich kanałach radia i  telewizji Galicji35. Skład 
Rady Informacyjnej jest zatwierdzany przez Radę Zarządzającą po konsul-
tacji z  przedstawicielami organizacji związkowych36. Podobny organ został 
powołany w  Asturii, Walencji oraz na Wyspach Kanaryjskich. Ponadto prze-
widziano utworzenie niezależnego organu audiowizualnego – Rady Doradczej 
CRTVG.

Tutaj również, jak pierwotnie w  organach zarządzających mediami astu-
ryjskimi, spotyka się rotacyjną formę przewodniczenia Radzie Zarządzającej. 
Każdy członek zarządu sprawuje tę czysto organizacyjną funkcję przez sześć 

34 Estatutos de Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Resolución do 29 de febreiro de 
2016, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se ordena 
a  publicación da modificación dos estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Corpo-
ración Radio e Televisión de Galicia, S.A., autorizada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia 
do 23 de decembro de 2015. DOG núm. 55, 21 de marzo 2016.

35 Art. 36 ust. 2, en: Ley 9/2011, de 9 de noviembre…
36 Estatutos de Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Resolución…
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miesięcy. Wyłączony jest z  niej Dyrektor Generalny (lub Dyrektor Generalna, 
jak przewiduje ustawa), któremu przysługuje prawo reprezentowania spółki 
(przewodniczącemu Rady Zarządzającej zaś nie). Obsługą działalności rady 
zajmuje się osobno powołany sekretariat. Osoba sekretarza (lub sekretarki, jak 
zaznacza się w  ustawie) podlega tym samym kryteriom oceny i  wymogów co 
członkowie rady. Uchwały w  radzie podejmuje się większością głosów (chyba 
że regulamin wewnętrzny przewiduje inaczej), a  głos decydujący ma Dyrektor 
Generalny (lub Dyrektor Generalna).

Wyboru na stanowisko Dyrektora Generalnego dokonuje parlament więk-
szością dwóch trzecich głosów. Wskazana przez władzę ustawodawczą Galicji 
osoba otrzymuje nominację na pierwszym zebraniu Rady Zarządzającej. Dy-
rektor pełni swoją funkcję przez pięć lat i  może przystąpić do reelekcji jeden 
raz. Parlament ma prawo odwołać dyrektora tą samą większością głosów, którą 
dokonał wyboru. Mandat ustaje na podobnych zasadach jak w przypadku człon-
ków rady, choć doprecyzowano tutaj kwestię dłuższej nieobecności wynikającej 
z  na przykład przewlekłej choroby, uniemożliwiającej wykonywanie zadań. 
Wówczas wybór nowego dyrektora następuje po sześciu miesiącach niezdol-
ności do pracy. Automatyczne pozbawienie stanowiska następuje w przypadku 
likwidacji rocznego budżetu oraz wszelkich przejawów niegospodarności jak 
odchylenia od przyznanych środków finansowych w  wysokości równej lub 
większej niż 10% tejże kwoty37. Dyrektor wypełnia swoje obowiązki niezależnie 
od jakichkolwiek instrukcji, przy zachowaniu tych samych zasad co członkowie 
Rady Zarządzającej. Podobnie jak w wypadku rady, nie wolno łączyć stanowiska 
Dyrektora Generalnego z innymi w rządzie, administracji publicznej, zarządach 
partii politycznych i innych organizacji. Także Dyrektor Generalny nie powinien 
prowadzić jakichkolwiek interesów z przedsiębiorstwami związanymi z branżą, 
która byłaby odpowiedzialna za dostarczanie materiałów dla nadawcy publicz-
nego w Galicji.

Oprócz reprezentacji spółki, dyrektor zajmuje się między innymi przygoto-
wywaniem rocznych raportów, planów działania i projektu budżetu, zamawia-
niem usług w  imieniu CRTVG, desygnowaniem pozostałych członków kadry 
zarządzającej (według kryterium profesjonalizmu), autoryzowaniem wszelkich 
wydatków korporacji, przygotowywaniem wytycznych ułatwiających realizację 
misji publicznej oraz podpisywaniem umowy o zamówieniach według kryteriów 
wynikających z kontraktu ramowego. Pozycja Dyrektora Generalnego jest dość 
mocna względem Rady Zarządzającej, ponieważ w  razie jakichkolwiek sporów 
kompetencyjnych wątpliwości rozstrzygane są na korzyść tego pierwszego 
(art. 26 ust. 3).

W  strukturze CRTVG wyróżnić można także Radę Doradczą, działającą 
niezależnie oraz Komisję ds. Gospodarki i  Kontroli. Liczba członków i  zasady 

37 Art. 20 ust. 2 lit. a i b, en: Ley 9/2011, de 9 de noviembre…
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działania komisji są regulowane przez statuty wewnętrzne. Zarówno członkowie 
Rady Zarządzającej, jak i  dyrektor oraz inne ciała pomocnicze są wynagra-
dzani z budżetu CRTVG, w którym uwzględnia się odpowiednie kwoty na ten 
cel przeznaczone. Sama ustawa budżetowa jest uchwalana przez parlament, 
natomiast wysokość wynagrodzenia zatwierdza rząd Galicji na wniosek mini-
sterstwa finansów. Liczba członków kadry zarządzającej jest zależna od zadań, 
wyznaczonych w kolejnych umowach programowych i kontraktach ramowych. 
Zakres ich kompetencji jest regulowany przez odpowiednie rozporządzenia, 
natomiast ustawowo podlegają oni zasadzie incompatibilitas, jak pozostali 
pracownicy wyższego szczebla administracji publicznej. Pozostały personel 
podlega przepisom prawa pracy oraz ustawie o organizacji sektora publicznego 
w Galicji38.

Finansowanie CRTVG odbywa się w  systemie mieszanym. Środki po-
chodzą zarówno z  budżetu wspólnoty, jak i  z  działalności własnej korporacji 
oraz dochodów z reklam. Jednak CRTVG nie powinna podbijać cen na rynku 
praw do emisji w  celu wykupienia programów, sięgając po środki budżetowe. 
Zakup jest oczywiście możliwy, ale w  określonych granicach finansowych. 
Limity zadłużenia są ustalane w  każdym rocznym budżecie CRTVG. Roczne 
sprawozdanie finansowe jest przygotowywane przed Radę Zarządzającą, która 
przedstawia je akcjonariuszom spółki, a następnie jest ono również przesyłane 
do parlamentu. Dyrektor Generalny ma także obowiązek stawienia się przed 
odpowiednią komisją parlamentarną do spraw kontroli w  celu objaśnienia 
raportu finansowego. Działalność kontraktowa CRTVG podlega prawu 
prywatnemu.

Kontrolę nad Korporacją Radia i Telewizji Galicji sprawuje parlament regio-
nalny za pośrednictwem odpowiedniej komisji, tj. Stałej Komisji ds. Kontroli 
CRTVG. Zatem to do komisji powinny być kierowane wszystkie sprawozdania 
z  działalności nadawcy publicznego, wypełniania misji, kontraktu ramowego 
oraz poszczególnych umów typu contrato-programa.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Galicji

Ustawa z  2011 roku przewiduje utworzenie niezależnej rady audiowizu-
alnej, która ma czuwać nad niezależnością, obiektywnością i  rzetelnością 
nadawcy publicznego w  Galicji. Radzie audiowizualnej zostały przypisane 
także funkcje komitetu doradczego. W  ostatnim artykule ustawy jest mowa 
o  zakresie działań nowego organu. Ma on kontrolować media publiczne pod 
kątem wypełniania misji publicznej, a  także konkurencyjności CRTVG na 
rynku mediów. Tenże organ także ustanawia procedury dotyczące interwencji 

38 Por. Ley 16/2010, de 17 de diciembre…
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w  przypadku niewypełniania misji publicznej przez korporację oraz sposobu 
okresowej kontroli finansowej spółki. Jednocześnie zapisy te powtórzono 
w  późniejszej regulacji z  2016 roku w  art. 50 Estatutos de Corporación de 
Radio e Televisión de Galicia, we fragmencie dotyczącym działalności nie-
zależnego organu audiowizualnego39. Przepisy o  powołaniu nowego ciała 
kontrolnego pojawiają się w  kolejnych aktach prawnych z  2012 roku40, 2015 
i 2016 roku. Przygotowanie projektu nowej ustawy, mającej na celu powołanie 
rady audiowizualnej, należało do rządu regionalnego. Do czasu przyjęcia 
nowego dokumentu funkcje przypisane temu organowi sprawować miał parla- 
ment Galicji. 

Od 1999 roku działała w Galicji natomiast Rada Konsultacyjna ds. Teleko-
munikacji i Mediów Audiowizualnych (Consello Asesor de Telecomunicacións 
e Audiovisual). Zakres jej kompetencji regulowała ustawa z 1999 roku41. Rada 
Konsultacyjna ma charakter instytucji arbitrażowej, która działa w  momen-
cie, gdy strony sporu tego zażądają (na przykład w  celu zagwarantowania 
użytkownikom mediów konkurencyjnej oferty w  sytuacji, gdyby wystąpiła 
dominacja jednego z  podmiotów). Pośredniczy pomiędzy różnymi typami 
podmiotów, które dobrowolnie poddają się jej procedurom. Rada może dzia-
łać jako stała komisja, a  także za pośrednictwem komisji audiowizualnych 
użytkowników, operatorów i kinematografów, niezależnie od tego, czy sektory 
te utworzą własne instytucje kontrolno-doradcze. W  skład rady wchodzą 
przedstawiciele podmiotów związanych z  usługami telekomunikacyjnymi 
i  audiowizualnymi oraz organizacji użytkowników tychże usług. Rada ma 
obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań o charakterze publicznym 
na temat działania mediów w  Galicji. Odpowiada również za koordynację 
współpracy z  innymi instytucjami tego typu na poziomie ogólnokrajowym, 
jak i  regionalnym. Komisje działające w ramach kompetencji Rady Konsulta-
cyjnej powinny reprezentować przedstawicieli każdego sektora, administracji 
i  instytucji medialnych oraz informować także odpowiednie ministerstwa 
rządu regionalnego o sprawach, które mogą mieć wpływ na regulacje prawne 
dotyczące zarówno emitowanych treści, jak i  reklam. Mają także przyczyniać 
się do ujednolicania form używania języka galego w  mediach audiowizual-
nych. Rada Konsultacyjna została zobowiązana do przygotowania Galicyjskiej 
Akademii Filmowej, której celem jest doradzanie rządowi w  zakresie roz-
woju sektora filmowego w  Galicji, produkcji kinowych i  telewizyjnych oraz 
dubbingu. 

39 Estatutos de Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Resolución…
40 Decreto 102/2012, de 29 de marzo, por el que se desarrolla el servicio de comunicación au-

diovisual radiofónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 64, 2 de 
abril 2012.

41 Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del Audiovisual de Galicia. DOG núm. 174 de 8 de septiem-
bre de 1999. 
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Z  powodu przypisanych jej kompetencji o  charakterze konsultacyjnym nie 
jest jednak wydolnym organem42. Do początku 2020 roku w  Galicji nie po-
wołano osobnej rady do spraw mediów audiowizualnych, jak miało to miejsce 
w  Andaluzji czy Katalonii. Choć tego rodzaju organy miały zostać utworzone 
także w  innych wspólnotach autonomicznych, jak na przykład w  Nawarze, to, 
jak twierdzi Carlos López Olano, rządy regionalne pod przewodnictwem Par-
tido Popular (PP) uzasadniały, że instytucje te są niewydolne i w kryzysie, więc 
należy je eliminować43.

Kraj Basków

Media publiczne w  Kraju Basków powstały najwcześniej ze wszystkich 
nadawców regionalnych, którzy działają na terenie Hiszpanii. Baskijski rząd nie-
jako stworzył precedens w tej kwestii, choć pod względem prawnym wspólnoty 
autonomiczne otrzymały już zielone światło w postaci statutu radia i telewizji44 
i  przepisów dotyczących uruchomienia tzw. kanału trzeciego, przeznaczonego 
dla emisji regionalnych. Zanim jednak na poziomie centralnym wprowadzono 
odpowiednie regulacje, w  Kraju Basków zaczęło nadawać publiczne radio, 
a następnie publiczna telewizja. Daniel C. Hallin i Paolo Mancini, pisząc o mo-
delu spolaryzowanego pluralizmu, użyli określenia na takie zjawisko – „dzika 
deregulacja”45, odnosząc je do inicjatyw medialnych (głównie w  stosunku do 
podmiotów prywatnych) wyprzedzających proces legislacyjny, który musiał 
dostosować nowe ustawodawstwo do istniejącej już sytuacji na rynku. 

Pierwsze zapowiedzi powołania mediów autonomicznych pojawiły się 
w  przyznanym statucie autonomicznym, w  art. 19 (omówionym w  roz-
dziale 5). Media baskijskie zostały więc utworzone mocą ustawy z  maja 1982 
roku46, a  rozpoczęły regularne nadawanie jesienią (radio) i  zimą (telewizja). 
Ustawa o  utworzeniu przedsiębiorstwa Radiotelewizji Kraju Basków była 

42 A. Pérez Gómez: El control de las concentraciones de mediom de comunicación. Derecho 
español y comparado. Madrid: Dykinson S.L., 2002, s. 329.

43 C. López Olano: Las autoridades de regulación audiovisual en España. Panorámica y 
perspectivas del control de la pluralidad. „Miguel Hernandes Communication Journal” 2016, 
núm. 7, s. 103.

44 Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. BOE núm. 724, de 1 de 
febrero de 1980.

45 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 
porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, 
s. 126–129.

46 Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión Vasca del País 
Vasco. „Boletín Oficial del País Vasco” [dalej: BOPV] núm. 71, de 2 de junio de 1982.
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dwukrotnie zmieniana. Pierwsza zmiana dotyczyła sposobu powoływania 
Dyrektora Generalnego mediów publicznych47, druga natomiast odnosiła się 
do zmian strukturalnych w kompozycji ciał zarządzających publicznym radiem 
i telewizją48.

Misja mediów publicznych w Kraju Basków

Misja EITB (Euskal Irrati Telebista) została zdefiniowana już w art. 2 ustawy 
i odnosi się de facto do podstawowych praw i wolności obywatelskich, jakimi są 
zapewnienie ochrony wolności wypowiedzi, prawa do swobodnego komuniko-
wania się i dostępu do informacji jako zasad definiujących każde demokratyczne 
społeczeństwo49. Kolejne przepisy nawiązują do standardów działania wolnych 
i nieskrępowanych mediów, które szanują godność i prawo do prywatności, rze-
telność, obiektywizm i wiarygodność, pluralizm polityczny, religijny, społeczny, 
kulturowy i  językowy, chronią dzieci i  młodzież przed szkodliwymi treściami. 
Dziennikarze w  swoich przekazach starają się oddzielać komentarz od faktów, 
a wszelkie opinie prezentowane w mediach publicznych, jak również komunikaty 
reklamowe można zidentyfikować z  konkretnymi autorami. Pojawia się także 
nawiązanie do praw konstytucyjnych i statutowych, ale jednym z ostatnich zadań 
(art. 3 ust. 8) jest promocja kultury i  języka baskijskiego, jako głównych celów 
powołania mediów i oferowanie przez nie programów radiowych i telewizyjnych 
w języku regionalnym w całej wspólnocie autonomicznej. Zabrania się mediom 
między innymi prezentowania w pozytywnym kontekście wszelkich zachowań, 
które byłyby naganne pod względem prawnym lub społecznym, zagrażających 
życiu lub wolności kogokolwiek, naruszających prywatność, upubliczniających 
dane nieletnich ofiar przestępstw czy reklam i  programów skierowanych do 
dzieci, a niespełniających warunków praw konsumenta (art. 4).

Ustawa z 1982 roku zawiera również przepisy dotyczące prawa do odpowie-
dzi (art. 26). Nie dotyczy ono krytyki dzieł różnego rodzaju, które są elementem 
działalności publicznej artystów, naukowców, pisarzy lub innych podobnych. 
Odpowiedź powinna ograniczać się do sprostowania i jest publikowana bezpłat-
nie, w tym samym medium/programie, w którym pojawiły się nieprawdziwe in-
formacje (art. 28, art. 30)50. Czas na replikę jest ograniczony (art. 31) w zależności 
od terytorium zamieszkania osób, których materiał dotyczył (7 dni w przypadku 

47 Ley 4/1996, de 11 de octubre, de reforma de la Ley de creación del Ente Público Radio Te- 
levisión Vasca (Ley 5/1982, de 20 de mayo), referente a nombramiento y cese del Director General 
de EITB. BOPV núm. 212, de 4 de noviembre de 1996.

48 Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público ‘Radio 
Televisión Vasca’, BOPV núm. 71, de 17 de abril de 1998.

49 Ley 4/1996, de 11 de octubre…
50 Ley 5/1982, de 20 de mayo….
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mieszkańców wspólnoty, 15 dni w  przypadku pozostałych obywateli państwa 
hiszpańskiego, 30 dni – w wypadku osób zamieszkałych poza kontynentem lub 
na wyspach). Decyzję o zamieszczeniu odpowiedzi podejmuje dyrektor radia lub 
telewizji, ale w przypadku jego odmowy można odwołać się do Rady Zarządza-
jącej. Wszystkie odmowy powinny zostać w jakiś sposób umotywowane.

Najważniejsze postanowienia dotyczące realizacji misji społecznej mediów 
skonkretyzowano w  umowie programowej, która przez trzy lata obowiązuje 
nadawcę publicznego. Pojawia się więc tutaj analogiczny schemat jak w działal-
ności mediów ogólnokrajowych. Umowa na lata 2016–2019 została przyjęta na 
początku maja 2016 roku51. Umowa ta została podpisana przez dyrektora mediów 
publicznych Kraju Basków oraz rząd baskijski, w imieniu którego występuje mi-
nister edukacji, polityki językowej i kultury Comunidad Autonóma de Euskadi. 
Nawiązuje zarówno do pierwotnego aktu normatywnego o utworzeniu mediów 
baskijskich z  1982 roku, jak i  późniejszych aktów ogólnokrajowych, tj. ustawy 
o komunikacji audiowizualnej z 2010 i dyrektywy generalnej UE z 2010 roku czy 
protokołu w  sprawie publicznego systemu nadawania w  państwach członkow-
skich, podkreślając, że media publiczne w  Kraju Basków są finansowane przez 
wspólnotę autonomiczną Euskadi, a jej misja jest zdefiniowana w odpowiednich 
dokumentach, które wymagane są przez Komisję Europejską w przypadku dzia-
łalności nadawcy publicznego. 

Pierwsza umowa programowa została podpisana przez EITB (Euskal Irrati 
Telebista) 5 listopada 2002 roku, znacznie wyprzedzając również w  kwestii 
organizacyjnej działalność ogólnokrajowego nadawcy hiszpańskiego RTVE, jak 
i  pozostałych wspólnot autonomicznych. Kraj Basków znów był prekursorem 
zmian jakościowych w  działalności mediów publicznych w  regionach. Pierwszy 
kontrakt został przedłużony do 2006 roku, następny zaczął obowiązywać w  la-
tach 2007–2010, przedłużono go do 2012 roku, a kolejny został ustanowiony na 
lata 2013–2015. Usługi prowadzone przez EITB mają odpowiadać standardom 
stabilności finansowej i  równowagi budżetowej, wyznaczonej w  ogólnokrajowej 
ustawie o komunikacji audiowizualnej z 2010 roku. Kolejna umowa zawiera zobo-
wiązania i cele EITB w zakresie realizacji misji publicznej oraz opis konkretnych 
działań, a także zobowiązania rządu regionalnego w zakresie finansowania oraz 
mechanizmy kontroli wypełniania nałożonych zadań. Różnica organizacyjna, 
jaką można tutaj zauważyć, to oparcie działalności mediów publicznych na umo-
wach krótkoterminowych, czyli contrato-programa, a nie kontraktach ramowych, 
czyli mandato-marco. Pozwala to łatwiej kontrolować w  praktyce wypełnianie 
zobowiązań nakładanych na publiczne radio i telewizję, a także modyfikować je 
w miarę potrzeb i zmieniającej się rzeczywistości, zwłaszcza technologicznej.

51 Resolución 37/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Contrato-programa con el Ente Público 
Radio Televisión Vasca (EITB) para el período 2016–2019. BOPV núm. 96, de 23 de mayo de 2016.
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W umowie programowej wskazano podstawowe wartości, jakimi powinny się 
kierować publiczne media autonomiczne. Zalicza się do nich katalog standardów 
etyki dziennikarskiej, jak rzetelność, obiektywizm, wiarygodność, oddzielenie 
informacji od opinii, a  także reklamy od informacji, dokładne wskazywanie 
autorów poszczególnych komentarzy, ochrona dzieci i młodzieży, poszanowanie 
praw obywatelskich, gwarantowanych zarówno przez Konstytucję Hiszpanii, jak 
i  statut autonomiczny wspólnoty Euskadi. Z  perspektywy misji najważniejsze 
punkty umowy odnoszą się do krzewienia baskijskiej kultury i  baskijskiego 
języka. Publiczny nadawca ma zagwarantować taki sposób programowania, 
aby uwzględniać w ofercie audycje radiowe i  telewizyjne, które upowszechniają 
komunikowanie się w języku euskera. Jeśli chodzi o promocję kultury, tutaj za-
znaczono, że ma się ona odbywać poprzez jeden z oficjalnych języków wspólnoty 
autonomicznej (art. 3 ust. 1 lit. i)52 (zob. tabela 17). 

Tabela 17
Misja mediów publicznych we Wspólnocie Autonomicznej Euskadi

Misja publiczna nadawcy baskijskiego EITB na lata 2016–2019

Oferowanie powszechnej i uniwersalnej usługi audiowizualnej dla wszystkich obywateli.
Dysponowanie platformami radiowymi, telewizyjnymi, internetowymi, które reprezentują oby-
wateli baskijskich i  umożliwiają im partycypację w  kulturze, języku, oraz historii politycznej, 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej Euskadi.

Zagwarantowanie wysokiej jakości oferty z  zachowaniem zasad wiarygodności, obiektywizmu, 
profesjonalizmu, nowoczesności oraz lokalności.
Przyciąganie uwagi publiczności, aby móc realizować misję publiczną.
Tworzenie własnej przestrzeni komunikacyjnej, zapewnienie widoczności poszczególnych grup 
społecznych, zwłaszcza mniejszościowych i wykluczonych społecznie w celu promowania społe-
czeństwa nowoczesnego i zrównoważonego.

Przyczynianie się do budowy społeczeństwa baskijskiego dzięki propagowaniu idei demokratycznego 
współistnienia i  respektowania różnorodności, rozwoju kultury pokoju i  pamięci oraz prawdziwej 
i obiektywnej historii, które przypuszczalnie były powodem terroryzmu w społeczeństwie baskijskim. 

Rozpowszechnianie wiedzy na temat działalności baskijskiego samorządu współcześnie i w kon-
tekście historycznym.

Promowanie pozytywnego wizerunku Euskadi za granicą, pokazywanie kraju jako nowoczesne-
go, innowacyjnego, otwartego, przedsiębiorczego; rozpowszechnianie kultury i języka baskijskie-
go za granicą.
Promowanie baskijskiego sektora audiowizualnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Resolución 37/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Contrato-programa con el Ente 
Público Radio Televisión Vasca (EITB) para el período 2016–2019. BOPV núm. 96, de 23 de mayo de 2016.

Założenia te realizowane są poprzez szczegółowe rozpisanie zadań, między 
innymi osiąganie odpowiedniej jakości oferty zgodnie z  zasadami profesjona-

52 Ibidem.
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lizmu, ale także wysokiej jakości technologicznej, otwartość na nowe formaty, 
pomysły, niezależne usługi informacyjne, rentowność oferty, zachowanie rów-
nowagi płci pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w programach 
własnej produkcji, a  także wpływanie na świadomość społeczną w  kwestii 
używania języka baskijskiego (art. 3 ust. 4). Część kwestii, które są poruszone 
w  umowie, zostały przekazane do wewnętrznej regulacji EITB, jak choćby 
ochrona praw człowieka, równość płci czy standaryzacja języka baskijskiego 
(art. 3 ust. 6). Należy zaznaczyć tutaj, że media pełnią często funkcję normalizu-
jącą reguły używania języka. W przypadku euskera mamy do czynienia z  jego 
różnymi odmianami dialektycznymi. Dlatego też trudno było tworzyć media 
dla całej wspólnoty baskijskojęzycznej bez jednolitego standardu językowego. 
Taką rolę odgrywało w przeszłości baskijskie radio, które upowszechniało formę 
euskera batua, która jest standardem językowym dla całej Baskonii53.

Misja mediów publicznych została ujęta w kilku terminach, które określają jej 
treść. Po pierwsze, powinna obejmować większość społeczeństwa, bez względu 
na płeć oraz język (a więc także EITB powinna oferować programy w języku ka-
stylijskim). Po drugie, powinna być jak najbardziej ogólna, tj. dotyczyć różnych 
sfer i  prezentować je w  różnych formach. Po trzecie, działalność mediów pub-
licznych powinna mieć charakter zrównoważony pod względem ekonomicznym, 
zachowując zarówno finansowanie publiczne, jak i dochody własne oraz zasady 
transparentności finansowej. Po czwarte, media publiczne muszą być odpo-
wiedzialne. Odpowiedzialność ta dotyczy rozliczania nadawcy z  wykonywanej 
misji przez odpowiednie organy i instytucje, ale także społeczeństwo baskijskie 
oraz z  wydatkowania środków publicznych. Umowa wprost wskazuje dziesięć 
konkretnych zadań, które zostały doprecyzowane w tekście (w części 4 pt. Opis 
i treści usługi publicznej) (zob. tabela 18).

Tabela 18
Zadania nadawcy publicznego EITB w Kraju Basków

Rodzaj zadania

Zapewnienie wysokiej jakości informacji (między innymi konfrontowanie różnych stanowisk, 
profesjonalizm, a także szczególne poświęcenie uwagi baskijskiej przestrzeni publicznej). 
Promocja języka euskera i dwujęzycznego społeczeństwa (EITB ma przyczyniać się do standa-
ryzacji języka regionalnego, upowszechniać za pomocą mediów cyfrowych, prezentować treści 
w języku baskijskim skierowane do najmłodszych, przekazywać wartości demokratyczne i poko-
jowe, we współdziałaniu z baskijskim ministerstwem edukacji, polityki językowej i kultury, a tak-
że popularyzować euskera wśród niebaskijskojęzycznych mieszkańców wspólnoty. „Musi przy-
czyniać się do rozwoju pedagogiki społecznej sprzyjającej równości języków używanych przez 
obywateli baskijskich, stając się aktywnym instrumentem strategii publicznej i działań, które rząd 
baskijski formułuje w tym celu”a)).

53 I. Agirreazkuenaga: The role of the media in empowering minority identities: Basque-lan-
guage radio during the Franco dictatorship (1960s–1976) and their influence as identity catalysts. 
“Media, Culture & Society” 2013, nr 34(4), s. 498–509. 
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Promowanie i rozpowszechnianie kultury baskijskiej (między innymi poprzez wydarzenia arty-
styczne, sportowe, współpracę z  przemysłem kulturalnym w  ramach realizacji założeń polityki 
publicznej, wyznaczonej przez Acción Exterior oraz Instytut Etxepare) na wszystkich terytoriach, 
na których mieszkają Baskowie zarówno w ramach wspólnoty, jak i poza nią. 

Promowanie baskijskiego sportu, zarówno drużyn baskijskich, jak i lokalnych dyscyplin sporto-
wych (sport uznawany jest jako czynnik integrujący społeczeństwo w kontekście tożsamości (na 
przykład zawody sportowe, w  których biorą udział drużyny baskijskie), socjalizujący (w  przy-
padku imigrantów), a także korzystnie wpływa na kreowanie postaw prozdrowotnych).
Promowanie, a  wręcz faworyzowanie baskijskiego przemysłu audiowizualnego we współpracy 
z  EIKEN (klaster audiowizualny Euskadi) oraz baskijskim rządem, który wyznacza strategię 
polityki audiowizualnej, a także polityki kulturalnej, językowej, turystycznej, edukacyjnej, zdro-
wotnej i  innych (EITB jest między innymi instrumentem realizacji polityki publicznej w  tych 
sektorach). 
Tworzenie platformy na rzecz społecznej spójności i  integracji (dbałość o  różnorodność spo-
łeczną), zwłaszcza w kontekście wykluczenia cyfrowego (zmniejszanie tzw. przepaści cyfrowej).

Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich obywateli (oferowanie treści w inter-
necie na różne urządzenia mobilne i stacjonarne, wykorzystanie nowych technologii w promo-
waniu pozytywnego i nowoczesnego wizerunku Euskadi za granicą, łączenie baskijskich intere-
sów i organizacji na całym świecie).

Podejmowanie działań zgodnych z Planem pokojowym i współistnienia na rzecz demokracji, po-
koju i pluralizmu, przyjętym przez baskijskie organizacji i instytucje („EITB popiera odrzucenie 
i delegitymizację terroryzmu ETA i wszelkich innych form przemocy lub pogwałcenia praw”b)).

EITB bierze udział w  opracowywaniu innych planów instytucjonalnych, między innymi rów-
ności kobiet i  mężczyzn w  prezentowanych treściach, widzialności języka baskijskiego w  prze-
strzeni publicznej i  biznesowej, upowszechnianie wiedzy historycznej i  współczesnej na temat 
instytucji baskijskiego samorządu, zmiany podejścia do kwestii zmian klimatycznych, ożywienia 
gospodarczego regionu, zatrudnienia i  przedsiębiorczości, rozwoju nauki, innowacji i  nowych 
technologii w celu rozwoju przemysłów kulturalnych i kreatywnych.

Stosowanie zasad przejrzystości zarządzania nadawcą publicznym, zrównoważonego rozwoju 
i odpowiedzialności społecznej. 

a) Cz. 4 pkt 2, en: Resolución 37/2016, de 9 de mayo…
b) Cz. 4 pkt 8, en: Resolución 37/2016, de 9 de mayo…
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Resolución 37/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Contrato-programa con el Ente 
Público Radio Televisión Vasca (EITB) para el período 2016–2019. BOPV núm. 96, de 23 de mayo de 2016.

Zobowiązania baskijskiego nadawcy publicznego są wielokrotnie formu-
łowane szczegółowo, jak na przykład zagwarantowanie informacji wysokiej 
jakości poprzez bycie liderem na rynku informacyjnym z  poszanowaniem 
zasad profesjonalizmu dziennikarskiego (wiarygodność, niezależność, neutral-
ność itp.), codzienne prezentowanie aktualnych wiadomości w dwóch językach 
dla różnych typów mediów audiowizualnych, przygotowanie publicystyki 
z  udziałem gości reprezentujących różne środowiska społeczne i  polityczne 
czy bieżące relacjonowanie wydarzeń sportowych z  udziałem baskijskich 
sportowców i  baskijskich dyscyplin oraz emisje dla mieszkającej za granicą 
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publiczności baskijskiej i  innych zainteresowanych rzeczywistością w  Kraju 
Basków (art. 5). 

Z  perspektywy tematyki niniejszej publikacji istotnym zadaniem mediów 
publicznych jest również współpraca na rzecz dwujęzyczności społeczeństwa 
baskijskiego54. Należy zauważyć pewną odmienność w  stosunku do Katalonii, 
w której przedkładano język regionalny nad język ogólnokrajowy. W baskijskim 
ustawodawstwie medialnym można zaobserwować więc pewne dążenia do 
zneutralizowania punktów zapalnych w  przestrzeni publicznej, które mogłyby 
znów doprowadzić do zerwania procesu pokojowego. Umowa programowa 
zobowiązuje więc nadawcę publicznego do odzwierciedlania dwujęzyczności 
społeczeństwa baskijskiego, promowania dwujęzyczności czy też współpracy 
z instytucjami administracji publicznej oraz rządem regionalnym na rzecz stan-
daryzacji i  promocji języka euskera55. Publiczne media baskijskie wzmacniają 
baskijską tożsamość i  jednocześnie współpracują na rzecz pluralizmu języko-
wego wspólnoty autonomicznej. Należy zwrócić uwagę na specyfikę baskijskiej 
tożsamości, która definiowana jest głównie przez język, a nie przez terytorium 
historyczne i  przywiązanie do niego56. Obszar, na którym zamieszkiwała lud-
ność baskijska, należy do dwóch odrębnych państw, co także jest przedmiotem 
sporu i  odmiennych interesów, dlatego też czynnikiem jednoczącym Basków 
(bez względu na fakt, czy zamieszkują część hiszpańską, czyli Hegoalde, czy 
francuską Iparralde) jest głównie euskera. 

Z perspektywy rozwoju tożsamości regionalnej kładzie się nacisk na jakość 
oferty dla dzieci i  młodzieży. Tę część publiczności uznaje się wręcz za strate-
giczną w  polityce medialnej. EITB ma za zadanie wygenerować postawy kon-
sumpcji mediów w  języku euskera w  młodym pokoleniu. Zwłaszcza programy 
informacyjne w  języku baskijskim powinny mieć uniwersalny charakter, ale 
jednocześnie cechować się bezpośredniością i  bliskością, bo to gwarantuje od-
biór przez młodzież (art. 5 ust. 4 pkt 3). Także priorytetowo kieruje się do mło-
dych ofertę w internecie ze względu na popularność tego typu mediów w nowej 
generacji. EITB stawia więc na używanie języka baskijskiego w  sieci. W  kon-
trakcie ramowym stanowczo zaleca się również tworzenie spotów reklamowych 
w  języku baskijskim (art. 5 ust. 5 pkt 3). Oferuje się nawet znaczne zniżki dla 
reklamodawców, którzy zechcą emitować swoje ogłoszenia w  euskera (art. 5 
ust. 5 pkt 6). Dodatkowo zadaniem publicznych mediów jest wspieranie kultury 
czytelnictwa i  generalnie sztuki wysokiej (teatru, muzyki, wydarzeń artystycz-

54 M. Azurmendi, N. Larrañaga, J. Apalategi: Bilingualism, identity, and citizenship in 
the Basque Country. In: Bilingualism and Identity: Spanish at the crossroads with other langua- 
ges. Eds. M. Niño-Murcia, J. Rothman. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 2008, s. 35–62.

55 Art. 5 ust. 4, en: Resolución 37/2016, de 9 de mayo…
56 M. Biernacka: Być Baskiem, czyli o  relacji między Euskera a  tożsamością. „Pogranicze. 

Studia Społeczne” 2017, T. 28, s. 14. DOI 10.15290/pss.2017.28.04.
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nych prezentujących dzieła twórców baskijskich), a  także sportu. I  nie chodzi 
tutaj wyłącznie o promowanie prozdrowotnych postaw oraz nawyków społecz-
nych. Sport traktuje się raczej jako kolejny czynnik wzmacniający tożsamość 
Basków, dlatego też EITB ma obowiązek relacjonowania wydarzeń z  udziałem 
zespołów i  sportowców baskijskich (we współpracy z  Fundacją Basque Team, 
art.  5 ust. 6 pkt. 3), a  w  szczególności peloty (narodowy sport Basków), wio-
ślarstwa i dyscyplin charakterystycznych dla baskijskiej wsi (na przykład Harri 
Jasoketa – podnoszenie kamieni, Aizkolari oraz Tronkolaritza – wycinanie kłody 
drewna siekierą, Segalaritza – koszenie kosą na czas, Txinga erute – noszenie 
ciężarów w sposób podobny do przenoszenia baniek na mleko).

Realizowanie tych zadań odbywa się między innymi poprzez emisję progra-
mów niebaskijskojęzycznych z napisami w euskera, dubbing (zwłaszcza popular-
nych seriali dla dzieci i młodzieży czy premier filmowych), ale też przygotowanie 
oferty dla osób o  różnych kompetencjach językowych i  na różnych poziomach 
znajomości języka regionalnego. Część programów może oglądać publiczność 
(głównie młodsza, wyrosła w nowej rzeczywistości po 1975 roku), która posłu-
guje się baskijskim w stopniu zaawansowanym (tzw. Euskaldun Berris), a część 
powinna być przeznaczona dla tych, którzy używają euskera sporadycznie 
(Euskaldun Zaharras). W tym drugim przypadku ważniejsza jest nawet prostota 
komunikacji aniżeli jej poprawność stylistyczno-gramatyczna (art. 5 ust. 4 
pkt 4). Trzeba podkreślić, że od samego początku istnienia wspólnoty autono-
micznej Euskadi brakowało jednego standardu językowego, którym mogliby 
posługiwać się wszyscy mieszkańcy regionu baskijskojęzycznego. Zadaniem 
mediów była więc normalizacja języka i  upowszechnienie jednolitej formy dla 
wszystkich części terytoriów zamieszkiwanych historycznie przez Basków57. 
Związane jest to również z inną kwestią, tj. uznaniem języka jako elementu spa-
jającego i  definiującego przynależność do wspólnoty baskijskiej, o  czym mowa 
była już w tym rozdziale.

Natomiast kanały EITB w  języku hiszpańskim także powinny wzmacniać 
obecność języka euskera w  przestrzeni publicznej, promując dwujęzyczność 
społeczeństwa. Podkreśla się więc współpracę między baskijskim nadawcą 
a  instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi i społecznymi (art. 5 ust. 4 pkt 10) 
i bezpośrednio z rządem, aby podnieść świadomość społeczną w kwestii wyko-
rzystania języka regionalnego. Współpraca z  władzami ma tu również wymiar 
czysto praktyczny. Ze względu na ograniczoność komercyjnego charakteru 
takich produkcji łatwiej jest bowiem tworzyć, korzystając z  różnych źródeł 
finansowania, realizując przy tym założenia misji publicznej i  równocześnie 
polityki publicznej. 

57 C. Garitaonandia, M.A. Casado: Television To Save a  Language and a  Culture: The 
Basque Case. In: Community Media. International Perspectives. Ed. L.K. Fuller. New York: Pal-
grave Macmillan US, 2007, s. 149.



Rozdział 9: Od tożsamości regionalnej w stronę niezależnego profesjonalizmu… 305

Warto w tym miejscu powrócić do koncepcji małych państw, które borykają 
się z  problemem konkurencyjności oferty medialnej ze strony bliskich kul-
turowo i  językowo gigantów medialnych i  wobec tego wprowadzają działania 
protekcyjne na własnych rynkach medialnych (zwłaszcza w stosunku do mediów 
publicznych)58.

Należy zwrócić zatem uwagę, że działalność publicznych mediów ba-
skijskich jest ściśle związana z  polityką rządu regionalnego, który wyznacza 
priorytety mediów, także w  kontekście kształtowania tożsamości regionalnej 
i identyfikacji mieszkańców Kraju Basków ze wspólnotą autonomiczną Euskadi 
w  różnych dziedzinach. Jak wskazuje się w  umowie programowej, EITB jest 
również narzędziem rządu w  realizacji strategii polityki publicznej. Pomimo 
podkreślania rzetelności i  profesjonalizmu nadawcy publicznego jest on częś-
cią instrumentarium, jakim dysponuje regionalna administracja, aby wdrażać 
priorytety baskijskiej polityki. EITB bierze udział jako podmiot w  realizacji 
różnych polityk, choć podkreśla się tutaj ważny udział mediów na rzecz pokoju. 
Wprost krytykuje się terroryzm ETA, uznając, że nie powinien on mieć jakie-
gokolwiek wsparcia ze strony oficjalnych instytucji. Ponadto, media publiczne 
mają realizować swoje zadania we wszystkich dostępnych sektorach, tj. radiu, 
telewizji i  internecie. W  całej umowie zresztą wielokrotnie podkreśla się wagę 
mediów cyfrowych i  umożliwienie powszechnego dostępu do różnorodnych 
treści za ich pomocą wszystkim mieszkańcom Euskadi. EITB realizuje założenia 
nie tylko polityki językowej (ustawa o polityce językowej ma swój osobny dział 
poświęcony funkcjom mediów59), ale również innych sfer publicznej polityki, 
odnoszącej się do kreowania postaw społecznych i  wizerunku Euskadi na 
zewnątrz.

W  baskijskim dokumencie można również odnaleźć fragmenty dotyczące 
poszanowania socjolingwistycznego kontekstu w  ofercie nadawcy publicznego. 
Jest to prawdopodobnie wpływ procesu pokojowego, który stanowi jeden z prio-
rytetów baskijskiej polityki wewnętrznej. Nadawca publiczny został do niego 
włączony jako jeden z podmiotów animujących odpowiednie postawy społeczne 
i przekazujący wartości demokratyczne społeczeństwa obywatelskiego. Sam Plan 
pokoju i współistnienia (El Plan de Paz y Convivencia)60 został przyjęty po wybo-
rach do parlamentu regionalnego w 2012 roku. Wcześniej 20 października 2011 
roku ETA ogłosiła „definitywne zakończenie działalności zbrojnej”. W deklaracji 

58 J. Burgelman, C. Pauwels: Audiovisual policy and cultural identity in small European 
states: the challenge of the unified market. “Media, Culture and Society” 1992, Vol. 14, s. 169–183.

59 D. Głuszek-Szafraniec. Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie ro-
zwoju tożsamości regionalnej. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 28, s. 112–114. DOI 10.15290/
pss.2017.28.04.

60 El Plan de Paz y Convivencia 2013–2016. Un objetivo de Encuentro Social, 26 de noviem-
bre 2013, https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sgpyc_compilacion_docs/es_def/ad 
juntos/1-proyecto-general.pdf [dostęp: 29.08.2019].
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organizacji ogłoszono rozpoczęcie nowego etapu politycznych negocjacji w Kraju 
Basków (choć należy pamiętać o tym, że w Kraju Basków w różnych odsłonach 
funkcjonowała ekstremistyczna partia Herri Batasuna, uznawana za polityczne 
ramię ETA61). W planie wyodrębniono osobny rozdział pt. Świadomość społeczna 
i zaangażowanie mediów publicznych, w którym jest mowa o tym, że zadaniem 
nadawcy publicznego będzie: „Wzmocnienie krytycznego sumienia społecznego 
przeciwko przemocy i przywiązanie do praw człowieka i wartości demokratycz-
nego współistnienia”62. Dlatego też w  umowie programowej na lata 2016–2019 
uznano wzmacnianie procesu pokojowego jako najważniejsze zadanie mediów 
publicznych.

Struktura mediów publicznych w Kraju Basków

Baskijska spółka radiowo-telewizyjna posiada osobowość prawną i  podlega 
prawu handlowemu oraz cywilnemu (art. 1). Mediami publicznymi EITB za-
rządzają dwa ciała wykonawcze, tj. Rada Zarządzająca oraz Dyrektor Generalny 
(art. 5). Radę powołuje baskijski parlament większością dwóch trzecich głosów 
(art. 7 ust. 3). Mandat członka rady podlega zasadzie incompatibilitas, dotyczy 
ona łączenia funkcji w  firmach powiązanych z  branżą medialną, zarówno 
prywatnych, jak i publicznych (art. 6). Funkcjonuje tutaj model parlamentarny, 
co oznacza w  praktyce, że partie polityczne mają spory wpływ na wybór po-
szczególnych członków. To one decydują o  obsadzeniu aż 15 z  19 możliwych 
mandatów. Cztery pozostałe obejmują osoby reprezentujące różne instytucje 
istotne dla funkcjonowania wspólnoty autonomicznej. Ustawa wymienia tutaj 
takie przykłady jak: Królewska Akademia Języka Baskijskiego, Towarzystwo 
Studiów Baskijskich, Królewskie Stowarzyszenie Baskijskie Przyjaciół Kraju, 
Uniwersytet Kraju Basków, reprezentatywne związki zawodowe oraz stowarzy-
szenia konsumentów (art. 7 ust. 2). 

Członkowie rady pełnią swoje funkcje aż do momentu zakończenia kadencji 
lub odwołania ich przez organ powołujący. Przyczyną odwołania może być 
niedyspozycja spowodowana chorobą (powyżej pół roku), działania niezgodne 
z  przepisami ustawy lub popełnione przestępstwo. Także powodem może stać 
się utrata poparcia organu, który taką osobę zaproponował (art. 7 bis). Rada 
podejmuje decyzje przy obecności co najmniej 50% + 1 członków obecnych 
na posiedzeniu. Ważniejsze sprawy, jak harmonogram działań mediów pub-
licznych, zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, systemu 
wynagrodzeń, budżetu, ustalenie kwot programów reprezentujących różne 

61 Ł. Wojcieszak, D. Głuszek-Szafraniec: Ewolucja ustroju polityczno-terytorialnego 
Hiszpanii (1975–2010). Przykład Kraju Basków, Katalonii i Galicji. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła 
Administracji, 2011, s. 138–143. M. Myśliwiec: Pozycja partii regionalnych…

62 El Plan de Paz y Convivencia 2013–2016…, s. 82.



Rozdział 9: Od tożsamości regionalnej w stronę niezależnego profesjonalizmu… 307

grupy polityczne i  społeczne (co pół roku) oraz ustalanie i zmiany regulaminu 
wymagają większości dwóch trzecich głosów członków rady (art. 8)63. 

Rada Zarządzająca czuwa przede wszystkim nad zgodnością działań przed-
siębiorstwa z  wytycznymi zawartymi w  ustawie oraz decyduje o  powołaniu 
dyrektorów poszczególnych spółek wchodzących w  skład struktury nadawcy 
publicznego. Zatwierdza również roczne sprawozdania spółki na temat wywią-
zywania się z powierzonych jej zadań misyjnych i finansowych. Zapoznaje się 
z  projektami legislacyjnymi rządu w  sprawie emisji reklamowych w  mediach 
publicznych, a  także reguluje politykę wewnętrzną nadawcy w  tym zakresie. 
Określa również co roku wysokość odsetka produkcji własnej, którą publiczne 
media muszą uwzględniać w swojej ofercie (art. 9). Rada zwoływana jest przez 
jej przewodniczącego co najmniej raz w  miesiącu, on też przygotowuje po-
rządek jej obrad. Na wniosek ośmiu członków rady przewodniczący ma obo-
wiązek zwołania posiedzenia, a  każde jej spotkanie jest protokołowane przez 
sekretarza, wyznaczonego przez radę, który jednak nie posiada prawa głosu 
(art. 11). W posiedzeniu uczestniczy również Dyrektor Generalny, nie może on 
jednak wypowiadać się ani głosować w sprawach, które dotyczą jego osobiście 
i sprawowanej przez niego funkcji. W pozostałych udziela mu się prawa głosu 
(art. 14).

Dyrektora mediów publicznych mianuje lehendakari, czyli szef rządu baskij-
skiego, na wniosek parlamentu, który uprzednio przegłosował taką kandydaturę 
większością ponad połowy składu parlamentu. Zadania Dyrektora Generalnego 
mają charakter wykonawczy i  sprowadzają się do egzekwowania realizacji 
przepisów odnoszących się do działalności nadawcy publicznego, a  także 
przygotowywania sprawozdań i  planów rozwoju na kolejne lata oraz projektu 
rocznego budżetu. Występuje także w imieniu spółki radiowo-telewizyjnej przy 
wszelkiego rodzaju umowach, zamówieniach czy płatnościach. To on proponuje 
schemat struktury przedsiębiorstwa (nie wolno mu na przykład powoływać 
kolejnych osób na stanowiska, które nie zostały wcześniej przedstawione radzie 
w schemacie i zatwierdzone przez nią, art. 35) oraz decyduje o przyjęciu do pracy 
kadry kierowniczej, powinien przy tym kierować się kryteriami profesjonalizmu 
takich osób. Podlegają one tym samym wymogom co członkowie rady i dyrektor 
(art. 40). Personel podstawowy mediów publicznych podlega prawu pracy, a na 
poszczególne stanowiska są rozpisywane publiczne konkursy (art. 47). Rodzaj 
funkcji, jaką się pełni w  baskijskich mediach publicznych, nie ma znaczenia, 
ponieważ od wszystkich pracowników wymaga się, aby nie łączyli swoich stano-
wisk z zajęciami w innych przedsiębiorstwach czy instytucjach (art. 48).

Dyrektor Generalny musi sam spełniać jeden podstawowy warunek, który 
zapisano ustawowo (art. 16 ust. 3). Musi on wykazać się znajomością języka eu-
skera na odpowiednio wysokim poziomie ze względu na fakt, że celem mediów 

63 Ley 4/1996, de 11 de octubre…
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publicznych jest promocja i  rozpowszechnianie używania języka regionalnego. 
Kadencja dyrektora jest związana z  kadencją baskijskiego parlamentu i  trwa 
cztery lata, a  on sam pełni każdorazowo swoją funkcję do czasu obsadzenia 
przez nowego dyrektora. Zaznacza się w  ustawie, że stanowisko dyrektora nie 
może być łączone w żadnym wypadku z mandatem deputowanego w baskijskim 
parlamencie. Również parlament odwołuje lub dymisjonuje Dyrektora General-
nego, może to się odbyć na wniosek Rady Zarządzającej, a przyczyny zakończe-
nia mandatu są identyczne jak w wypadku funkcji członka rady (art. 19)64.

Podobnie jak w innych wspólnotach kontrolę nad działalnością mediów pub-
licznych sprawuje specjalna komisja parlamentarna, która monitoruje wyniki 
finansowe i  realizację wyznaczonych zadań przez spółkę radiowo-telewizyjną 
(art. 20). 

Kapitał spółki w  całości należy do wspólnoty autonomicznej i  w  związku 
z tym nie może być zbywany ani obciążany hipoteką. Ponieważ jest możliwość 
tworzenia różnych innych podmiotów (spółek) w ramach mediów publicznych, 
każdy z  nich będzie dysponował osobnym budżetem, wymagana jest jednak 
równowaga budżetowa przy zarządzaniu środkami finansowymi, którymi 
dysponuje dana spółka (art. 43). Ponieważ spółka radiowo-telewizyjna Kraju 
Basków ma charakter podmiotu publicznego, finansowana jest również z ogól-
nego budżetu wspólnoty autonomicznej oraz własnych dochodów pochodzących 
z działalności mediów (art. 45).

Baskijska umowa programowa na lata 2016–2019 zawiera także szczegółową 
strukturę nadawcy publicznego oraz charakterystyki i  zadania poszczególnych 
kanałów i  rodzajów mediów. ETB1 jest kanałem telewizyjnym o  profilu ogól-
nym, który nadaje wyłącznie w języku euskera. Na antenie emitowane są filmy, 
wiadomości, programy rozrywkowe, transmisje sportowe oraz publicystyka, 
czyli wszystko to, co zazwyczaj oferują nadawcy publiczni w  ramach ogólno-
dostępnego programu telewizyjnego. ETB2 jest właściwie kanałem o podobnym 
profilu, tyle że skoncentrowanym na czasach współczesnych i nadającym wyłącz-
nie w  języku hiszpańskim, choć adresowanym do baskijskich obywateli. Kanał 
ETB3 jest skierowany do najmłodszej publiczności, pojawiają się tam programy 
zarówno produkcji własnej, jak i  zagranicznej, ale zawsze są dubbingowane 
w  języku euskera. Oprócz tego publiczna telewizja baskijska nadaje za granicę. 
W jej strukturze mieści się także oferta dla diaspory baskijskiej na całym świecie 
– Canal Vasco, który jest dostępny zarówno w  Europie, jak i  na pozostałych 
kontynentach (kablowo, satelitarnie lub internetowo). Kanał ten nadaje zarówno 
w  języku regionalnym, jak i  kastylijskim, a  poświęcony jest między innymi 
bieżącym sprawom regionu. Funkcjonuje również kanał ETB HD (podzielony 
na dwie części ETB1 HD i ETB2 HD), na którym emitowane są istotne relacje 
wydarzeń z Kraju Basków (kulturalne, artystyczne, sportowe itp.).

64 Ibidem.
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W  podobny sposób została odzwierciedlona struktura nadawcy radiowego. 
Euskadi Irratia to stacja ogólnoinformacyjna w  języku baskijskim z  treściami 
dotyczącymi zarówno spraw lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i  mię-
dzynarodowych. Radio Euskadi ma podobny profil, tyle że nadaje w  języku 
hiszpańskim. Radio Vitoria to stołeczne radio w języku kastylijskim, skupiające 
się na sprawach lokalnych prowincji Alava (eus. Araba). Dla młodzieży urucho-
miono stację Gaztea, która prezentuje najnowsze hity międzynarodowe i współ-
czesną muzykę baskijską. Z  kolei EITB Musika skierowana jest do odbiorców 
dorosłych, z wyselekcjonowaną ofertą muzyczną na wysokim poziomie.

Polityka medialna w Kraju Basków w ostatnich kilkunastu latach skoncentro-
wała się także na rozwoju i wsparciu mediów w środowisku cyfrowym. Zaczęto 
subwencjonować inicjatywy medialne w internecie, które promowały używanie 
języka regionalnego, a  jednocześnie przyczyniały się do jego normalizacji, 
standaryzacji i upowszechnienia w nowych mediach i nowych technologiach65. 
Nadawca publiczny nie mógł zatem stać z boku w trakcie nadchodzącej rewolucji 
cyfrowej. Dlatego też baskijskie media publiczne oferują dwa portale z treściami, 
które emitowane są zarówno w radiu, jak i telewizji. Pierwszy z nich to EITB.eus, 
prezentujący w języku euskera i kastylijskim treści informacyjne i rozrywkowe, 
które ukazały się na antenie wszystkich kanałów należących do EITB, ze specjal-
nym uwzględnieniem muzycznego radia młodzieżowego (osobna witryna pod 
nazwą Gaztea) i  oferty dla dzieci (HIRU3). Drugi EITB Nahieran (czyli EITB 
online, z  treściami do pobrania) jest swoistym archiwum lub repozytorium, 
dzięki któremu można zapoznać się z  programami radiowymi i  telewizyjnymi 
za pośrednictwem urządzeń mobilnych i stacjonarnych podłączonych do sieci66. 

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Kraju Basków

W  Kraju Basków nie istnieje odrębna rada do spraw mediów audiowizual-
nych, ale powołano instytucję rzecznika ochrony praw użytkowników radia, 
telewizji oraz internetu EITB (Euskal Irrati Telebista). Już w 1982 roku na mocy 
ustawy powołującej media publiczne w  Kraju Basków uruchomiono biuro 
rzecznika (art. 10 ust. 3, Ley 5/1982). Współcześnie jego działanie szczegółowo 
doprecyzowano w  regulaminie działalności Rady Zarządzającej EITB67. Rzecz-

65 Por. J. Díaz Noci: Periodismo ciudadano en comunidades bilingües. El caso vasco. En: 
Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: VII Congreso Nacional Periodismo Digital, 
2 y 3 de marzo de 2006, Huesca, España. Ed. F. Sabés Turmo. Asociación de la Prensa de Aragón, 
2006, s. 137–148. 

66 Compromisos de EITB en la Prestación del Servicio Publico. En: Resolución 37/2016, de 9 de 
mayo…, cz. 5.

67 Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración de EITB. Aprobado en re-
unión ordinaria de 28 de junio 2016. 
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nik ma za zadanie chronić prawa widzów, słuchaczy i użytkowników internetu, 
rozpatrując ich wnioski, skargi i  propozycje w  ciągu miesiąca (art. 63), które 
mogą być składane pisemnie za pomocą poczty lub drogą mailową. Mieszkańcy 
Kraju Basków mogą swoje zażalenia na działalność mediów publicznych składać 
we wszystkich językach oficjalnych regionu.

W  parlamencie baskijskim funkcjonuje komisja kontroli EITB, składająca 
się z deputowanych partii, wchodzących w skład władzy ustawodawczej w danej 
kadencji. Skład komisji stanowi aż 17 przedstawicieli, proporcjonalnie do liczby 
mandatów posiadanych w parlamencie. Najwięcej miejsc (6) w komisji kontroli 
obsadzili reprezentanci PNV (Partido Nacionalista Vasco), na drugim miejscu 
znalazła się koalicja ekstremistycznych ruchów politycznych pod nazwą EH 
Bildu (Euskal Herria Bildu), która jest kolejnym wcieleniem partii Herri Ba-
tasuna, wielokrotnie delegalizowanej od czasów powstania, a  reprezentującej 
nacjonalistyczną lewicę (izquierda abertzale). Następnie po dwa miejsca zostały 
przyznane przedstawicielom tzw. partii państwowych (estatales), tj. socjalistom 
z regionalnej filii PSOE (Partido Socialista de Euskadi) oraz PP (Partido Popu-
lar). Trzy mandaty w komisji obsadzili deputowani z  ramienia Podemos, która 
w baskijskim parlamencie stanowiła trzecią siłę polityczną po 2016 roku68.

Katalonia

Pierwszą ustawą, która podjęła kwestię mediów publicznych w  Katalonii, 
była ustawa z  1983 roku w  sprawie utworzenia podmiotu publicznego Corpo-
ración Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) i  regulacji usług radiowych 
i  telewizyjnych przez władze Katalonii69. Jedną z  najważniejszych późniejszych 
reform, które zdecydowały o  niezależności katalońskiego systemu mediów 
audiowizualnych, było utworzenie w 2000 roku Rady Audiowizualnej Katalonii 
jako pierwszego tego typu niezależnego organu zarządzającego mediami w Hi-
szpanii70. Ustawa z  2005 roku o  mediach audiowizualnych w  Katalonii miała 
odpowiedzieć na nowe wyzwania, jakie stały przed Katalonią, zwłaszcza po 
zniesieniu monopolu telewizji publicznej w  1988 roku czy wprowadzeniu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 89/552/CEE, dotyczącej telewizji bez granic. 

68 Na podstawie: http://www.legebiltzarra.eus/comorga/c_comorga_com_ACT_04.html 
[dostęp: 4.10.2019].

69 Ley 10/1983, de 30 de mayo, de creación de ente público Corporació de Ràdio i  Televisió 
y de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad de Cataluña. „Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya” [dalej: DOGC], núm. 337, de 14 de junio 1983.

70 Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña. BOE, núm. 137, de 8 
de junio de 2000.
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To, co definiuje kataloński system, zostało wskazane w preambule ustawy z 2005 
roku, która mówi o tym, że „Katalonia jako region o specyficznym dziedzictwie 
kulturowym nie może być po prostu częścią większych rynków mediów au-
diowizualnych, które tworzone są przez treści i  dostawców spoza społeczności 
katalońskiej i na dodatek wynikają z innych tradycji”71. 

Misja mediów publicznych w Katalonii

Funkcje mediów w  Katalonii zostały określone w  ustawie z  2005 roku na 
temat komunikacji audiowizualnej72. Jest to o  tyle istotny fakt, że usługi pub-
liczne oraz misja wobec społeczeństwa zostały wyznaczone zarówno nadawcom 
publicznym, jak i  prywatnym, którzy na zasadzie wzajemnej konkurencji po-
winni uzupełniać ofertę i  gwarantować rzeczywistą wolność słowa, pluralizm 
i swobodę przepływu informacji. Zaznacza się również, że w katalońskim syste-
mie będą występowały ponadto podmioty medialne non profit, które mają mieć 
charakter wspólnotowy (w kontekście nadawców społecznych, pełniących różne 
zadania wobec swojej publiczności jako media niekomercyjne).

Podstawowe prawa i wolności, w oparciu o które działają nadawcy publiczni 
w Katalonii, wynikają przede wszystkim z art. 20 Konstytucji Hiszpanii, a od-
noszą się do pluralizmu mediów, wolności opinii publicznej, odpowiedzialności 
i wiarygodności, prawa do informacji, podziału na sektor mediów publicznych 
i prywatnych, o zasięgu regionalnym i lokalnym. Ponadto media audiowizualne 
w Katalonii podlegają ograniczeniom związanym z ochroną dzieci i młodzieży, 
godności ludzkiej, praw własności intelektualnej czy też prawa do sprostowania. 
Nad rzetelnością katalońskich mediów czuwa Katalońska Rada Audiowizu-
alna, do której może zwrócić się każda osoba fizyczna lub prawna w  zakresie 
wyznaczonych radzie kompetencji (art. 12)73. Jednym z  podstawowych zadań 
mediów publicznych w Katalonii jest ułatwianie mieszkańcom Katalonii party-
cypacji w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturalnym kraju. 
W wypełnianiu tych obowiązków nadawcy publiczni mogą być wspierani przez 
podmioty prywatne, zwłaszcza przy promowaniu sektora audiowizualnego 
Katalonii. Konkretne zadania mediów katalońskich są określane każdorazowo 
w  umowie programowej, podobnie jak u  innych autonomicznych nadawców 
publicznych. Umowa ta odnosi się zarówno do nadawców na poziomie regionu, 
jak i nadawców lokalnych.

Główną misją jest zagwarantowanie powszechnego dostępu (także osób 
z  niepełnosprawnościami) do różnorodnych usług, treści i  form komunikacji 

71 Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña [wraz ze 
zmianą z 19 de julio 2017]. BOE núm. 38, de 14 de febrero de 2006.

72 Ibidem.
73 Ibidem.
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audiowizualnej, uwzględniając potrzeby demokratyczne, społeczne, edukacyjne 
i kulturalne społeczeństwa, a także wysokiej jakości rozrywkę. Chodzi tutaj nie 
tylko o różnorodność oferty programowej skierowanej do różnych grup społecz-
nych oraz z ich udziałem, ale także o stworzenie takich warunków technicznych, 
które ten dostęp umożliwią w praktyce (art. 28). 

W katalońskiej ustawie pojawiają się odniesienia do wartości, które gwaran-
tuje zarówno Konstytucja Hiszpanii, jak i statut autonomiczny oraz inne traktaty 
międzynarodowe, dotyczące podstawowych swobód obywatelskich (prawdziwe, 
obiektywne i  wyważone informacje, pluralizm polityczny, społeczny, kulturo- 
wy itp., z zachowaniem „równowagi terytorialnej”). Publiczny nadawca ma także 
obowiązek upowszechniania działalności regionalnego parlamentu, partii poli-
tycznych i innych organizacji politycznych i społecznych, działających na terenie 
Katalonii, a w okresie wyborczym zapewnić dostęp do większej liczby informacji 
na temat programów kandydatów oraz, co interesujące – działalności tych repre-
zentantów, którzy już nie działają w parlamencie (art. 89 ust. 2). Katalońska Korpo-
racja Mediów Audiowizualnych (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
CCMA) powinna brać pod uwagę obiektywne kryteria reprezentacji parlamentar-
nej oraz związkowej, społecznej i kulturalnej przy konstruowaniu oferty progra-
mowej i dopuszczeniu przedstawicieli różnych grup do mediów audiowizualnych 
(art. 25 ustawy o Katalońskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych74).

Publiczne media mają także za zadanie promocję, propagowanie języka 
i kultury katalońskiej w ramach założeń polityki językowej Katalonii. Odnosi się 
to również do języka arańskiego, którym posługuje się ludność zamieszkująca 
tereny Doliny Aran. Respektowanie różnorodności dotyczy nie tylko pluralizmu 
politycznego czy społecznego, ale także religijnego, językowego i  kulturowego, 
co ma prowadzić do budowania spójnego społeczeństwa obywatelskiego. W ten 
wachlarz zadań wpisuje się także aktywna promocja na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn oraz wystrzeganie się języka dyskryminującego ze względu na płeć. 
W  kontekście procesu autonomizacji mediów istotny jest przepis dotyczący 
wzmacniania tożsamości narodowej jako jednego z  celów mediów publicznych 
(art. 26 lit. i). Ustawa katalońska posługuje się tutaj terminem „katalońska 
przestrzeń komunikacyjna”, która ma uwzględniać różnorodność oferty, wysoką 
jakość, wykorzystywanie nowych rozwiązań technologicznych, poszanowanie 
praw konsumentów i  uwzględnianie kodeksów etycznych oraz branżowych 
w swojej działalności.

Katalońska ustawa audiowizualna obliguje nadawcę publicznego do korzy-
stania z nowych technologii, aby w ten sposób dostosować swoją działalność do 
odpowiedniego etapu rozwoju mediów i  jednocześnie odpowiednio wypełniać 
misję publiczną. 

74 Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. DOGC 
núm. 4990, de 18.10.2007.
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Relacje Katalońskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych z  systemem 
politycznym są także ściśle określone w  ustawie. Podkreśla się przede wszyst-
kim autonomię mediów publicznych w  odniesieniu do rządu regionalnego, 
jak i  sposobu zarządzania nimi. Sposób ten jest regulowany zarówno umową 
programową (contrato-programa), jak i kontraktem ramowym (mandato-marco). 
Zagwarantowano także udział parlamentu regionalnego i Rady Audiowizualnej 
przy wyborze kandydatów na najważniejsze stanowiska w mediach, zaznaczając 
przy tym, że obie instytucje mają przede wszystkim kierować się w swoich decy-
zjach merytorycznymi wskaźnikami. Bezpośrednim zarządzaniem mają zajmo-
wać się odpowiedni eksperci w zakresie wyboru języka, treści i formatów oferty 
medialnej, która powinna także odpowiadać wymogom stawianym nadawcy 
publicznemu w  odpowiednich regulacjach prawnych. Udział w  zarządzaniu 
mediami publicznymi mają także przedstawiciele najbardziej reprezentatywnych 
grup społecznych i politycznych dzięki członkostwu w radach konsultacyjnych 
i  doradczych. Instrumentem służącym wypełnianiu misji publicznej jest za-
twierdzany przez kataloński parlament co sześć lat kontrakt ramowy. Jego treść 
zostaje doprecyzowana w umowach programowych, uchwalanych co cztery lata, 
z możliwością rewizji co dwa lata.

Media publiczne w  Katalonii finansowane są z  trzech źródeł. Pierwszym 
i głównym są coroczne składki pochodzące z budżetu wspólnoty (o wysokości 
przyznanych środków decyduje parlament), drugim – dochody ze świadczenia 
usług i  sprzedaży własnej produkcji, a  trzecim – udziały w  rynku reklamo-
wym. Jak można zaobserwować, TV3 jest generalnie liderem wśród nadawców 
autonomicznych i  od lat przypada jej największa część tortu reklamowego na 
rynku regionalnym. Za gospodarne wykorzystanie środków finansowych odpo-
wiedzialna jest także Rada Audiowizualna, która wcześniej sprawdza zadania 
nadawcy publicznego, zapisane w kontrakcie ramowym i umowie programowej, 
zanim zostaną one zatwierdzone przez parlament kataloński. Udział reklamy 
w emisji regulują także wspomniane umowy szczegółowe. Określają one między 
innymi te programy, które mogą zawierać reklamowane produkty, a także mak-
symalny czas trwania reklamy. Audycje misyjne podlegają także sprzedaży, pod 
warunkiem że zadanie, które im przypisano, zostało wcześniej zrealizowane. 
Dochód ze sprzedaży takiego programu powinien być jednak przeznaczony na 
produkcję dalszej oferty w ramach usług publicznych. Korporacja może świad-
czyć także inne usługi, oprócz tych, które należą do kanonu zadań nadawcy 
publicznego, pod warunkiem że spełnia w pierwszej kolejności misję publiczną. 
Dodatkowa działalność nie może jednak stanowić głównej części oferty me-
diów katalońskich i musi podlegać zasadom przejrzystości i proporcjonalności. 
Ustawa generalnie wyklucza współpracę Katalońskiej Korporacji Mediów Au-
diowizualnych z  innymi podmiotami medialnymi, jednakże w  uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się taką działalność za zgodą Rady Audiowizualnej 
Katalonii.
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Kataloński system mediów wyróżniają także odrębne regulacje dotyczące 
komunikowania lokalnego, znajdujące się również w  ustawie z  2005 roku. 
Uwarunkowania działalności mediów publicznych oraz ich zadań, funkcji 
i przekazywanych wartości odnoszą się więc do publicznych mediów lokalnych 
(art. 32). Publiczne media lokalne zarządzane są przez gminy i  różnego typu 
stowarzyszenia oraz konsorcja skupiające podmioty lokalne. Oferta lokalna 
podporządkowana jest wymogom odnoszącym się do wszystkich mediów ka-
talońskich, tj. używania języka katalońskiego (według norm polityki językowej 
w  regionie), prezentowania programów informacyjnych w  czasie najwyższej 
oglądalności, emisji minimum cztery godziny dziennie i 32 godziny tygodniowo, 
wypełniania ramówki produkcją własną, również o  tematyce lokalnej (25%), 
w stopniu wyznaczonym przez Radę Audiowizualną Katalonii75.

Kwestie organizacji, funkcjonowania i  zarządzania lokalnymi publicznymi 
usługami audiowizualnymi są regulowane przez prawo lokalne. Zaznacza się 
jednak, że organy decyzyjne powinny mieć charakter plenarny, reprezentujący 
przedstawicieli różnych gmin, wybierane większością dwóch trzecich głosów 
przez te podmioty, które są odpowiedzialne za zarządzanie usługą publiczną. 
Wszelkie konflikty prawne rozstrzyga Rada Audiowizualna z  poszanowaniem 
autonomii lokalnej. Misja publiczna dla każdego nadawcy lokalnego formu-
łowana jest, jak w  przypadku mediów regionalnych, w  umowie programowej 
(contrato-programa), której treść uprzednio się upublicznia i  poddaje kontroli 
Rady Audiowizualnej Katalonii. Ustawa o Katalońskiej Korporacji Mediów Au-
diowizualnych z 2007 roku76 odnosi się także do podstawowych założeń umowy 
programowej, która wskazuje obowiązki nadawcy publicznego w  zakresie peł-
nienia misji publicznej. Przepisy te zostały sformułowane dość ogólnie i dotyczą 
podstawowych zadań, które zostały lub zostaną jeszcze szczegółowo omówione 
w  niniejszym rozdziale. Ustawa jednak mówi wprost, że: „Językiem instytu-
cjonalnym świadczenia usług publicznych nadawców Katalońskiej Korporacji 
Nadawczej jest język kataloński”77. Artykuł 24 tejże ustawy wyznacza także 
obowiązek finansowania produkcji europejskich i katalońskich w wysokości 6% 
rocznego dochodu. O  podziale tej kwoty decyduje za każdym razem umowa 
programowa.

Publiczne media lokalne, podobnie jak regionalne, mają charakter po-
wszechny. Także w zarządzaniu nimi biorą udział przedstawiciele najbardziej re-
prezentatywnych grup społecznych, politycznych oraz organizacji non profit, które 
działają na terytorium danej gminy, objętej zasięgiem nadawania. Finansowanie 
lokalnych mediów publicznych odbywa się na podobnych zasadach, jakie zostały 
określone w odniesieniu do Katalońskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych.

75 Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
76 Llei 11/2007, d’11 d’octubre…
77 Art. 23 ust. 3, en: Llei 11/2007, d’11 d’octubre…
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Ustawa audiowizualna z  2005 roku reguluje również działalność rozgłośni 
i  telewizji prywatnych w Katalonii, ponieważ mają one „potencjalny wpływ na 
wolność komunikacji publicznej, pluralizm, ogólne interesy odbiorców oraz 
pozostałe wartości i wolności związane z kształtowaniem opinii”78. Także szcze-
gółowe przepisy dotyczą przyznawania licencji nadawczej. Jej otrzymanie jest 
obwarowane wieloma podstawowymi wymogami związanymi z  pluralizmem 
oferty i  jej różnorodnością, ale i  obowiązkiem wspierania języka i  kultury ka-
talońskiej i  języka arańskiego (art. 48). Licencje na nadawanie przydziela Rada 
Audiowizualna zgodnie z  zasadami przejrzystości i  równych szans wszystkich 
wnioskujących. Przyznanie licencji warunkowane jest między innymi zobowią-
zaniem przyszłego nadawcy do rozwijania przemysłu audiowizualnego Katalonii, 
promocji języków regionalnych (katalońskiego i  arańskiego) czy kultury kata-
lońskiej. Licencja w  związku z  tym zawiera określenie odpowiedniego odsetka 
programów, które spełniają obowiązek normalizacji i ochrony obu języków oraz 
przedziały czasowe ich emisji. W  przypadku nadawczości lokalnej wymaga się 
także przeznaczenia na programy w  języku katalońskim minimum 50% czasu 
antenowego. Posiadacze licencji są zobowiązani do przestrzegania jej warun-
ków. Podlegają kontroli Rady Audiowizualnej, przed którą co roku składają 
odpowiednie sprawozdania z  wykonania powierzonych zadań i  obowiązków. 
Warunki licencji mogą zostać zmienione przez Radę Audiowizualną za zgodą 
rządu, gdy pojawią się szczególne okoliczności, na przykład nastąpi dynamiczny 
rozwój nowych technologii, których nie uwzględniono w pierwotnym dokumen-
cie. Dopuszcza się także prowadzenie działalności komunikacyjnej (audiowi-
zualnej) przez organizacje non profit, na przykład uniwersytety, uznając to za 
determinantę pluralizmu komunikacyjnego, zaspokajającego potrzeby różnych 
grup społecznych. Dostęp do takiej oferty medialnej powinien być powszechny, 
a programy nie mogą zawierać reklam. W ramach realizowania misji publicznej 
podmioty prowadzące media non profit powinny zarezerwować 5% swojego 
czasu antenowego na treści nieprzynoszące dochodu. Władze regionalne i  lo-
kalne mają obowiązek wspierania inicjatyw nastawionych na rozwój komunikacji 
audiowizualnej non profit i powinny wobec tego ułatwiać współpracę i wymianę 
doświadczeń takich podmiotów. 

W  tym aspekcie przypadek katalońskiej polityki medialnej odbiega od 
standardów ogólnokrajowych, ponieważ w  Hiszpanii generalnie jest niewiele 
mediów typu community, działających w ramach trzeciego sektora. Problem ten 
podnoszony był również w raporcie na temat pluralizmu mediów w Hiszpanii. 
Zwracano wówczas uwagę na fakt, że nie ma systemowego wsparcia dla tego 
rodzaju działalności nadawczej79.

78 Art. 37 ust. 3, en: Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
79 P. Masip, C. Ruiz, J. Suau: Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media 

Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. Country Report: Spain, 
http://monitor.cmpf. eui.eu [dostęp: 2.08.2019]. DOI 10.2870/941747.
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Regulacji podlega cały system emisji reklam, telezakupów i  sponsoringu. 
Zakazuje się reklam ukrytych i  takich, które między innymi naruszają godność 
ludzką, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dyskryminujących i deprecjonu-
jących dziedzictwo kulturowe, oraz takich, które prezentują agresywne zachowania 
względem ludzi i zwierząt. Zakazy pojawiają się także w stosunku do reklamowa-
nia pośredniego i bezpośredniego niektórych produktów i usług (jak w całej UE), 
na przykład papierosów i wyrobów tytoniowych, leków na receptę, prostytucji czy 
napojów alkoholowych (powyżej 20% zawartości alkoholu), zwłaszcza gdyby ich 
obraz dodatkowo pokazywał pozytywne aspekty używania alkoholu i  wykorzy-
stywał również wizerunek osób małoletnich (art. 93, art. 94 i art. 96). 

Nad poprawnością działania rynku reklamowego w  radiu i  telewizji czuwa 
Katalońska Rada Audiowizualna. Szczegółowo również reguluje się czas emisji 
reklam, na przykład w  czasie przeznaczonym na tematy dotyczące autonomii 
powinno reklamować się towary i  usługi z  rynku regionalnego, nie wolno 
przerywać relacji sportowych reklamami, a  ich częstotliwość nie powinna być 
większa niż co 20 minut (jeśli pojawiają się konieczne przerwy w  tych wyda-
rzeniach). W  przypadku innych programów (informacyjnych, religijnych, dla 
dzieci) reklamy mogą być emitowane najwyżej co 30 minut. Wolno przerywać 
reklamą filmy długometrażowe na kanałach komercyjnych (na przykład raz na 
45 minut), natomiast na kanałach publicznych tylko produkcje trwające dłużej 
niż 90 minut (art. 100 ust. 3). Formy ogłoszeń reklamowych oraz ich techniczne 
sposoby prezentacji także w  sposób szczegółowy zostały uregulowane przez 
ustawę audiowizualną z 2005 roku. Czas emisji wszelkich ogłoszeń reklamowych 
nie powinien przekraczać 20% oferty dziennej dla nadawców komercyjnych 
i  10% dla nadawcy publicznego. 15% tego limitu dotyczy ogłoszeń wyłącznie 
komercyjnych (mogą w  to wchodzić jeszcze inne). Podobnie jak w  krajach 
UE, limit reklam komercyjnych na godzinę programu ustalono na poziomie 
12 minut, wyznaczając jednocześnie, że czas całkowitej emisji ogłoszeń nie 
powinien przekraczać 17 minut (włączając w  to autopromocję). W  przypadku 
nadawcy publicznego w  Katalonii limit ten jest niższy: 12 minut na godzinę, 
z czego 10 minut przeznaczonych na reklamę komercyjną. Telezakupy mogą zaj-
mować maksymalnie 3 godziny dziennej oferty, a na jednym kanale (ogólnym, 
nie tematycznym) wolno emitować maksymalnie osiem tego rodzaju programów 
(art. 99). Ograniczenia te nie dotyczą ogłoszeń społecznych. Sponsoring jest 
dopuszczalny, ale wyłączone z takiej możliwości są programy o tematyce infor-
macyjnej, politycznej i religijnej (art. 102 ust. 1).

Osobne regulacje odnoszą się do reklamy instytucjonalnej, prowadzonej 
przez administrację publiczną regionu. W  tym przypadku może mieć ona je-
dynie charakter informacyjny, nie powinna w  żaden sposób podkreślać zasług 
władz, a  w  trakcie kampanii wyborczej w  ogóle nie powinna być emitowana. 
Przed jej rozpoczęciem mogą się pojawiać jedynie ogłoszenia, które informują 
obywateli o sposobie głosowania i jego terminach.
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Wolność wypowiedzi w  Katalonii w  mediach audiowizualnych jest obwa-
rowana ograniczeniami, które zostały uszeregowane w  katalog podstawowych 
praw człowieka oraz ochrony zwierząt, środowiska naturalnego i  dziedzictwa 
historycznego (w tej kolejności). Ustawa katalońska zaleca przestrzeganie praw, 
które zawarte są w Konstytucji Hiszpanii. Jednak tym, co przykuwa uwagę, jest 
art. 80 w brzmieniu: „Wyraźnie rozdzielić informacje i opinie oraz szanować 
zasadę prawdy w  rozpowszechnianiu informacji. Prawdziwe informacje są 
rozumiane jako wynik starannej weryfikacji faktów”80. W  samej ustawie do-
konano wyróżnienia graficznego pierwszej części tego przepisu. Jest to o  tyle 
znamienne, że w Hiszpanii także współczesny model dziennikarstwa opiera się 
na zaangażowaniu. Często komentarz miesza się z faktami, a ujawnianie przez 
dziennikarzy swoich poglądów politycznych jest czymś naturalnym. Szczegól-
nym przykładem są tzw. tertulie polityczne (tertulias), gatunek wywodzący się 
z programów radiowych, ale prezentowany również na antenie telewizji. Ma on 
charakter burzliwych dyskusji dziennikarzy, którzy przedstawiają swój punkt 
widzenia, przekonując adwersarzy do własnego stanowiska81. Podkreśla się 
także konieczność oddzielania treści reklamowych od treści redakcyjnych oraz 
wagę poszanowania przez redakcje kodeksów etycznych, zatwierdzonych przez 
branżowe organizacje dziennikarskie. Przepis ten wskazuje na próbę wpro-
wadzenia standardów profesjonalizmu dziennikarskiego w  audiowizualnych 
mediach katalońskich. Zastanawiające jest jednak, że jest to odgórne działanie 
władz katalońskich, które niejako chcą wymusić na mediach własnego regionu 
stosowanie takich mechanizmów, w znaczącym stopniu odróżniających system 
kataloński od wysoce spolaryzowanego i  zaangażowanego systemu mediów 
hiszpańskich (w rozumieniu: mediów ogólnokrajowych). Jest natomiast sprawą 
dyskusyjną, czy jednak rzeczywiście wpływa to na wyższy poziom profesjonali-
zmu w mediach audiowizualnych Katalonii. Pracownicy mediów audiowizual-
nych mają także prawo do zachowania klauzuli sumienia i tajemnicy zawodowej 
(art. 89 ust. 1).

W ustawie z 2005 roku pojawiają się szczegółowe regulacje dotyczące ochrony 
nieletnich oraz publikowania ich wizerunku. Odnaleźć można tu podobieństwo 
do kodeksów etycznych brytyjskiej Press Complaints Commission, zastąpionej 
później przez Independent Press Standards Organisation. Natomiast wprowadza 
się ograniczenie czasowe, wraz z  odpowiednim sygnałem dźwiękowym, dla 
emisji treści, które są nieodpowiednie dla nieletnich (między 22.00 a 6.00). Rada 
Audiowizualna Katalonii (Consell de l’Audiovisual de Catalunya, CAC) powinna 

80 Art. 80, en: Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
81 Specyficznym przykładem dziennikarstwa zaangażowanego w  kontekście mediów audio-

wizualnych jest działalność Pablo Iglesiasa Turrióna, późniejszego założyciela i  szefa partii Po-
demos, który dzięki własnemu programowi LaTuerka przedostał się do opinii publicznej. Por. 
D. Głuszek-Szafraniec: Hiszpańska partia Podemos a  mediatyzacja polityki. „Politeja” 2017, 
nr 4(49), s. 379–394. DOI https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.19.
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być zatem promotorem wszelkich mechanizmów regulacyjnych i autoregulacyj-
nych w mediach w tym zakresie.

Podobnie jak w  innych omówionych tutaj przypadkach, media audiowizu-
alne, zarówno regionalne, jak i  lokalne w  Katalonii mają obowiązek przekazy-
wania bezpłatnie komunikatów rządu centralnego i  rządu regionalnego oraz 
administracji lokalnej, jeśli dotyczą interesu publicznego. CAC odpowiada także 
za oznakowanie treści, zgodnie z  jednolitym systemem obowiązującym w całej 
Unii Europejskiej. Ustawa katalońska zawiera również regulacje dotyczące 
ułatwienia dostępu do mediów dla osób z  niepełnosprawnościami. Na uwagę 
zasługuje przepis odnoszący się do obowiązku stosowania katalońskiego języka 
migowego (art. 84 ust. 1)82. Rząd centralny decyduje także o  tym, które wyda-
rzenia powinny być emitowane w otwartym dostępie dla wszystkich obywateli 
i  nie można w  tej materii wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń (na przykład 
wykupu praw do emisji). 

Artykuł 86 w  całości odnosi się do prezentowania języka katalońskiego 
i  arańskiego w  mediach audiowizualnych. Zatem nadawcy publiczni zobli-
gowani są do używania przede wszystkim języka katalońskiego, a  w  Dolinie 
Aran – języka arańskiego. Na pozostałych nadawców, którzy otrzymali licencję 
na nadawanie, również nakłada się ten obowiązek. Szczegóły zadań zostały 
przedstawione w  ustawie o  normalizacji językowej. Większość oferty powinna 
być zatem dostępna w  języku katalońskim (i  arańskim), a  jeśli nadawcy nie są 
w stanie wypełnić samodzielnie tych obowiązków, mogą liczyć na pomoc pub-
liczną ze strony władz regionalnych. Ustawa wprowadza więc możliwość udzie-
lania subwencji dla tych stacji radiowych i telewizyjnych, które nadają w języku 
katalońskim. Trzeba zaznaczyć, że system dopłat w Katalonii funkcjonuje od lat, 
a język kataloński jest w powszechnym użyciu83. 

Rada Audiowizualna Katalonii wydała także specjalną instrukcję odnośnie 
do prezentowania języka oraz kultury katalońskiej i arańskiej w mediach audio-
wizualnych. Zobowiązuje się więc nadawców publicznych do używania języków 
regionalnych przez 90% czasu emisji. Filmy, seriale czy dokumenty powinny 
być dubbingowane również na język kataloński lub mieć napisy w języku regio-
nalnym (dotyczy to publicznych telewizji lokalnych). Prywatne stacje radiowe 
i  telewizyjne mają zaś zagwarantować, że 50% czasu emisji będzie w  języku 
katalońskim lub arańskim. Również prywatni nadawcy są zobligowani do ofe-
rowania filmów dubbingowanych lub z  napisami katalońskimi. Od nadawców 
radiowych wymaga się także, aby 25% emitowanych utworów muzycznych 
stanowiły piosenki w języku katalońskim lub arańskim84.

82 Ley 22/2005, de 29 de diciembre… 
83 Por. D. Głuszek-Szafraniec: Polityka medialna…, s. 95–122. 
84 Acord 295/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i  la cultura catalanes i de l’aranès en 
els mitjans de comunicació audiovisual. DOGC, núm. 5037, de 28.12.2007.
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Kataloński system mediów audiowizualnych rozwija się nie tylko w  kie-
runku upowszechniania kultury rodzimej. Ustawodawstwo jest tutaj spójne 
z normami europejskimi i europejską polityką medialną, nastawioną na promo-
cję dziedzictwa i  produkcji europejskich. Dlatego też 51% rocznej oferty musi 
być pochodzenia europejskiego, z  czego 51% utworów audiowizualnych jest 
w  jednym z  oficjalnych języków w  Katalonii (czyli hiszpańskim, katalońskim 
lub arańskim). W tej grupie połowa produkcji powinna być jednak emitowana 
w  języku katalońskim. Dodatkowo nadawcy muszą wypełniać swoją ramówkę 
najnowszymi produkcjami europejskimi z  ostatnich 5 lat (minimum 10% 
całkowitej oferty programowej) (art. 87 ust. 2)85. Wyłącza się z  tych obostrzeń 
programy informacyjne. Dodatkowo Rada Audiowizualna Katalonii ustala 
procent wydatków CCMA na udział przemysłu audiowizualnego w produkcjach 
europejskich.

Pierwszy kontrakt ramowy (mandato-marco) przyjęto w  Katalonii w  2010 
roku. Był on częścią głębszej reformy mediów publicznych, zmierzającej do 
poprawy jakości, demokratyzacji, pluralizmu, szerszej promocji kultury oraz 
języka katalońskiego i  arańskiego w  przestrzeni publicznej, społeczeństwa 
obywatelskiego, nowych technologii, a  także niezależności, odpowiedzialności 
i  profesjonalizmu zawodowego w  mediach katalońskich86. Kontrakt ramowy 
jest zatwierdzany przez parlament kataloński co sześć lat z  możliwością 
przedłużenia o  dwa lata, do momentu aż zacznie obowiązywać kolejny (zob. 
tabela 19). 

Tabela 19
Zadania nadawcy publicznego CCMA w Katalonii

Rodzaj zadania

Zapewnienie wszechstronnej, bieżącej, dokładnej, sprawdzonej, bezstronnej i  zrównoważonej 
pod kątem terytorialnym informacji na temat spraw, które mają wpływ na społeczność, do której 
jest adresowana.

Zagwarantowanie dostępu do mediów różnym grupom społecznym, politycznym, zawodowym 
i kulturalnym.

Równe traktowanie kobiet i  mężczyzn oraz stosowanie nieseksistowskiego języka w  mediach 
publicznych (szczegółowo te kwestie rozwiązuje style book CMMA, który wraz z wejściem w ży-
cie ustawy o  CMMA stał się obowiązkowym dokumentem wewnętrznym. Kontrakt ramowy 
zobligował nadawców publicznych do uchwalenia wewnętrznych kodeksów etyki dziennikarskiej 
w okresie dwóch lat od wejścia jej w życie), zapewnianie najlepszych warunków dla profesjonal-
nego i niezależnego dziennikarstwa, odpowiedzialnego społecznie. 

85 Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
86 Resolució 612/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el primer Mandat 

marc del sistema públic audiovisual. „Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” [dalej: BOPC] 
núm. 636, de 11.02.2010.
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Promowanie języka katalońskiego w  katalońskiej przestrzeni komunikacyjnej, oryginalnych 
utworów w języku katalońskim, rozpowszechnianie poza granicę regionu kultury i  języka kata-
lońskiego, promowanie wartości zawartych w statucie autonomicznym, promowanie języka arań-
skiego na terytorium, na którym jest używany.

Uświadamianie i działanie na rzecz wzajemnego zrozumienia i spójności społeczeństwa kataloń-
skiego (ułatwianie asymilacji imigrantów w Katalonii) i jednoczesne reprezentowanie różnorod-
ności członków społeczeństwa katalońskiego.

Upowszechnianie wysokiej jakości produkcji kulturalnych, dziedzictwa kulturowego i  histo-
rycznego, demokratyzacja kultury, edukacja w zakresie najważniejszych wydarzeń politycznych, 
gospodarczych, społecznych, naukowych, sportowych z  historii społeczeństwa katalońskiego, 
ochrona dzieci i młodzieży.

Umacnianie tożsamości narodowej jako procesu integrującego, ale otwartego na różnorodność, 
odzwierciedlanie zróżnicowania lokalnego i regionalnego Katalonii.

Wzmacnianie sektora audiowizualnego Katalonii, przejrzystość, promocja i  konkurencyjność, 
wprowadzanie nowych technologii do powszechnego użycia (Katalonia w  2010 roku przygo-
towywała się do pełnej cyfryzacji radia i  telewizji) oraz reagowanie na zmiany nawyków pub-
liczności, wykorzystywanie nowych technologii w celu ułatwienia dostępu do mediów osobom 
niepełnosprawnym. 

System finansowania mieszany (dotacje, reklama i sprzedaż usług), przejrzystość i gospodarność 
oraz zachowanie zasad wolnej konkurencji na rynku reklamowym.

Realizacja kontraktu ramowego (mandato-marco) za pomocą odpowiednich umów programo-
wych (contrato-programa), które powinny określać zadania nadawcy publicznego, cele, na któ-
re zostaną przeznaczone fundusze, szczególne ograniczenia dotyczące emisji reklam, wskaźniki 
umożliwiające ocenę działalności nadawcy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Resolució 612/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el 
primer Mandat marc del sistema públic audiovisual. BOPC núm. 636, de 11.02.2010.

Wypełnianie misji publicznej związane jest z realizacją poszczególnych zadań 
zapisanych w umowie ramowej, która jest uszczegóławiana na poziomie umów 
programowych na konkretne usługi i produkcje. Co roku Rada Audiowizualna 
Katalonii publikuje specjalny raport na temat wypełniania przez CCMA misji 
publicznej, odnosząc się do każdego z głównych zadań, wymienionych w usta-
wie o  mediach audiowizualnych Katalonii z  2005 roku i  kontrakcie ramowym 
z 2010 roku. Badany jest każdy obszar wymieniony w art. 26 ustawy, w którym 
definiuje się misję publiczną mediów katalońskich87. 

Dane zaprezentowane w  tym podrozdziale mają jedynie charakter poglą-
dowy, co ma na celu zapoznanie się ze sposobem pracy Rady Audiowizualnej 
Katalonii. W porównaniu z innymi organami kontrolnymi, które w różnorakiej 
formie występują w  odniesieniu do mediów publicznych w  regionach, system 
kataloński wydaje się najbardziej skrupulatny i  strategicznie zaplanowany, 
a  nadzór nad realizacją poszczególnych zadań prowadzony jest konsekwentnie 
od momentu wejścia w życie ustawy reformującej kataloński system mediów.

87 Art. 26 ust. 3 lit. a–p, en: Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
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Biorąc pod uwagę wielość oferty katalońskiej, jednym z  jej głównych celów 
jest stymulowanie rodzimego przemysłu radiowo-telewizyjnego, który stanowi 
podstawę tworzenia katalońskiej przestrzeni komunikacyjnej88. Udział produkcji 
własnej jest stosunkowo wysoki w  ofercie nadawcy publicznego w  Katalonii 
i zdecydowanie dominuje (zob. wykres 32).
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Wykres 32. Udział programów w ramówce telewizji katalońskiej ze względu na typ produkcji w 2018 
roku [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2018, s. 198.

Promowanie języka i kultury katalońskiej jest, obok promocji katalońskiego 
przemysłu audiowizualnego, najważniejszą misją CCMA. Zatem odsetek 
programów w  języku regionalnym powinien również być znacząco wyższy, 
biorąc pod uwagę aspiracje katalońskiego systemu medialnego do tworzenia 
własnej przestrzeni komunikacyjnej, odrębnej od systemu hiszpańskiego (zob. 
wykres 33).

Jednym z  pierwszych zadań, które zostały wymienione w  ustawie z  2005 
roku, jest prezentowanie „prawdziwych, obiektywnych i  wyważonych infor-
macji, z  poszanowaniem pluralizmu politycznego, społecznego i  kulturowego, 
a  także z zachowaniem równowagi terytorialnej” (art. 26 ust. 3 lit. b). Oznacza 
to, że media publiczne (dotyczy to przede wszystkim kanałów ogólnych radia 
i telewizji) powinny w najszerszy sposób dopuścić do głosu siły polityczne, które 
funkcjonują w Katalonii i wpływają na opinię publiczną. W związku z tym Rada 

88 Pojęcie to pojawia się w umowie ramowej z 2010 roku.
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Audiowizualna Katalonii w  swoich raportach wskazuje, ile czasu dokładnie 
poświęcano w  emisjach programów informacyjnych poszczególnym partiom 
politycznym, tym w parlamencie i spoza parlamentu, a także przedstawicielom 
władz lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Wśród aktorów politycznych, 
aktywnych na scenie katalońskiej, CAC wyróżniła 65 sił politycznych prezento-
wanych na antenie TV3 oraz 63 na antenie Radio Catalunya o różnym zasięgu 
oddziaływania terytorialnego. Rada brała pod uwagę także udział procentowy 
w  dostępie do mediów partii politycznych i  rządu, rozumianego także jako 
rządu centralnego oraz instytucji administracji publicznej. Oczywiście pojawia 
się tutaj pytanie, na ile ta polityka informacyjna jest zrównoważona i czy partie 
opozycyjne mają tyle samo możliwości prezentowania swoich stanowisk co rząd.

Wykres 33. Udział procentowy ogłoszeń reklamowych w poszczególnych językach na antenie pub-
licznej telewizji katalońskiej w 2017 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2017, s. 88.

Warto zaznaczyć, że publiczne media katalońskie są często oskarżane 
o stronniczość rozumianą jako antyhiszpańskość i prokatalońskość. Hiszpańscy 
publicyści zarzucają zwłaszcza promowanie idei niepodległościowych, operowa-
nie językiem wskazującym na popracie niepodległości („prezydent na uchodź-
stwie” w  odniesieniu do Carlesa Puidgemonta, premiera rządu katalońskiego, 
który doprowadził do referendum 1 października 2017 roku, czy „więźniowie 
polityczni” w  odniesieniu do polityków katalońskich, którzy zostali oskarżeni 
i  skazani za organizację referendum niepodległościowego), czy krytykowanie 
rodziny królewskiej, a nawet ośmieszanie państwa i króla89 (zob. wykres 34).

89 S. Fidalgo: TV3, el motor del ‘procés’. „El Mundo”, 18.05.2019, https://www.elmundo.es/op
inion/2019/05/18/5cdea69bfdddff05708b4588.html [dostęp: 29.03.2020].
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Wykres 34. Udział aktorów politycznych na antenie publicznej telewizji i  radia w  Katalonii, 
2016 rok [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 24–26.

Sumarycznie najwięcej czasu poświęcano rządowi regionalnemu oraz 
największym ugrupowaniom parlamentarnym, tj. Partii Ludowej (PPC+PP) 
oraz Partii Socjalistycznej (PSC+PSOE). Rząd centralny Hiszpanii był prezen-
towany w obu przypadkach nadawców publicznych z podobną częstotliwością. 
Natomiast rząd regionalny zdecydowanie dominuje na antenie publicznej 
rozgłośni radiowej. Ugrupowania poza parlamentem mają również podobną 
reprezentację czasową w  TV3 i  Radio Catalunya. Można jednak zauważyć 
pewną tendencję, że partie prokatalońskie oraz aktorzy o  zasięgu lokalnym 
i  regionalnym częściej pojawiają się na antenie radia autonomicznego (zob. 
wykres 35).

Ustawa zwraca również uwagę na konieczność zachowania równowagi te-
rytorialnej w  prezentowaniu pełnego obrazu rzeczywistości. Dlatego też CAC 
podejmuje badania dotyczące czasu poświęcanego na antenie telewizji (ogólnie) 
i  radia samej Katalonii, Hiszpanii jako państwu, Unii Europejskiej i  innym 
terytoriom. W  badanym roku widać stosunkowo wysoki odsetek wiadomości 
dotyczących Hiszpanii (wyższy niż w  roku poprzednim zarówno w  radiu, jak 
i  w  telewizji), co wynikało z  wyborów parlamentarnych w  innych regionach, 
o  podobnych aspiracjach jak Katalonia, stąd przyciągających uwagę – Galicji 
i Kraju Basków (zob. wykres 36 i wykres 37).
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Wykres 35. Udział poszczególnych typów aktorów politycznych na antenie publicznej telewizji i ra-
dia w Katalonii, 2016 rok [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 24–26.
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Wykres 36. Odsetek materiałów informacyjnych poświęconych poszczególnym terytoriom na ante-
nie publicznego radia i telewizji katalońskiej, 2016 rok [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 50–51.
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Wykres 37. Odsetek materiałów informacyjnych poświęconych poszczególnym terytoriom kataloń-
skim na antenie nadawcy publicznego, 2016 rok [w %] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 50–51.
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Wykres 38. Udział kobiet w treściach emitowanych w publicznej telewizji katalońskiej na przestrzeni 
lat [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 101.

W  umowie ramowej zwraca się także uwagę na zrównoważony obraz płci 
prezentowany w mediach publicznych. Dlatego też Rada Audiowizualna Katalo-
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nii bada co roku udział procentowy treści poświęconych kobietom w katalońskiej 
telewizji. Tendencja, od czasu przyjęcia mandato-marco, wydaje się wzrostowa 
i zmierza do zwiększenia udziału kobiet w programach, ale wciąż można zaob-
serwować dominację treści z udziałem mężczyzn (zob. wykres 38).

Różnorodność społeczeństwa powinna być odzwierciedlana przez media 
publiczne w  Katalonii także według kategorii jego członków. Dlatego też 
CAC prowadzi badania nie tylko pod kątem płci, ale również obecności 
w  programach informacyjnych (między innymi jako gości o  charakterze 
niepolitycznym) osób innych ras niż biała (7,3% w  telewizji), osób z  niepeł-
nosprawnością (1% spośród tzw. aktorów społecznych) czy imigrantów (4,4% 
w  telewizji). W  tej ostatniej grupie przeważały osoby z  krajów europejskich 
(36,5%), krajów Maghrebu i północnej Afryki (23,1%) oraz Ameryki Łacińskiej 
(21,2%)90. 

Jednym z  punktów na liście zadań jest prezentowanie różnorodnej oferty 
dla wszystkich mieszkańców Katalonii. Media, w  zależności od tematyki, są 
zorientowane więc na treści ogólne lub specjalistyczne. Widać zróżnicowanie 
obecności poszczególnych tematów na kanale TV3 w  porównaniu z  kana-
łami sformatowanymi, które przede wszystkim poświęcają czas na rozrywkę 
(33  i Super3) oraz sport (Esport3) (zob. wykres 39). Catalunya Ràdio także jest 
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Wykres 39. Udział różnych rodzajów programów na kanałach publicznej telewizji, 2016 rok [w %] 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 160–161.

90 Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del servei públic de com-
petència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 42.
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bardzo zróżnicowane ze względu na swoją ogólność. Trudno je porównywać 
z kanałem, który jest zorientowany tylko na prezentację muzyki (głównie kata-
lońskiej) (zob. wykres 40).
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Wykres 40. Udział różnych rodzajów programów w Catalunya Ràdio, 2016 rok [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del 
servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016, s. 160–161.

Struktura mediów publicznych w Katalonii

Struktura systemu mediów publicznych w  Katalonii składa się z  dwóch 
płaszczyzn, tj. tych mediów, które skoncentrowane są w  ramach Katalońskiej 
Korporacji Mediów Audiowizualnych oraz tych, które należą do lokalnych 
przedsiębiorstw publicznych. Mamy tu do czynienia z  poziomem regional-
nym i  lokalnym, choć należy zaznaczyć, że sama ustawa z  2005 roku o  me-
diach audiowizualnych Katalonii traktuje media na poziomie regionu jako 
media krajowe, tj. w  odniesieniu do terytorium Katalonii (nie Hiszpanii jako 
całości)91. 

System mediów publicznych CCMA oraz spółek i  podmiotów zależnych 
podlega kontroli parlamentu regionalnego. Istnieje w  tym celu specjalna ko-
misja, która zajmuje się również na bieżąco sprawami mediów publicznych, 
składająca się z przedstawicieli partii politycznych zasiadających w parlamencie 

91 W hiszpańskim ustawodawstwie medialnym funkcjonują określenia estatal w odniesieniu 
do mediów ogólnokrajowych, tj. ogólnohiszpańskich, oraz nacional, czyli w  odniesieniu do 
mediów krajowych, tj. takich, które działają w jednej wspólnocie autonomicznej.
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katalońskim, proporcjonalnie do liczby mandatów. Także kontroli parlamen-
tarnej podlegają wydatki CCMA, zgodnie z  ustawą o  finansach publicznych 
Katalonii92. Z  kolei rząd regionalny planuje całość polityki w  kwestiach nada-
wania audiowizualnego, jednak nie może wchodzić w  kompetencje przypisane 
parlamentowi, gminom oraz Radzie Audiowizualnej Katalonii. Zadania rządu 
mają zatem polegać na inicjatywie ustawodawczej w  odniesieniu do mediów 
audiowizualnych i wykonywania uchwalonych już ustaw, jak również planowa-
nia i  rozwoju sektora audiowizualnego w  Katalonii oraz wspierania produkcji 
własnej w  tej dziedzinie i  wprowadzania najnowszych technologii i  innowacji 
artystycznych (art. 111, art. 124). W kompetencji rządu leży również zarządzanie 
przestrzenią nadawczą w taki sposób, aby umożliwić rozwój mediów lokalnych 
i  tzw. de proximidad93. Rząd podpisuje umowę programową z Katalońską Kor-
poracją Mediów Audiowizualnych oraz wykonuje zadania powierzone mu w tej 
materii. Funkcje kontrolne rządu sprowadzają się do aspektów technicznych. 
Zadaniem rządu jest także stworzenie archiwum produkcji audiowizualnych 
Katalonii, których kopie mają być obowiązkowo deponowane w formie cyfrowej 
przez nadawców publicznych i  prywatnych (art. 125). Rząd regionalny także 
aktywnie promuje tzw. katalońską przestrzeń audiowizualną, poprzez pod-
pisywanie umów o  współpracy z  rządami regionów katalońskojęzycznych (na 
przykład Balearów). Promocja kultury i dziedzictwa katalońskiego nie oznacza 
jedynie ustanowienia odpowiednich środków do rozpowszechniania jej na tere-
nie Hiszpanii, ale również za granicą.

Na Katalońską Korporację Mediów Audiowizualnych (Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals) składają się Telewizja Katalonii, Katalońskie Radio 
oraz fundacja La Marató de TV3, zajmująca się promocją badań biomedycznych 
i upowszechnianiem świadomości społecznej na temat różnych chorób. CCMA 
posiada również 30% udziałów w Katalońskiej Agencji Informacyjnej (Agència 
Catalana de Notícies). Przy CCMA działa także Rzecznik Praw Widzów, który 
czuwa nad przestrzeganiem praw użytkowników wszystkich mediów skupio-
nych w  CCMA, również portali internetowych mediów tradycyjnych. CCMA 
jest także członkiem European Broadcasting Union (EBU) – kanał Catalunya 
Música współpracuje z  innymi podmiotami, zgrupowanymi w  ramach Euro-
radio. Korporacja katalońska należy do CIRCOM Regional, która zrzesza 376 
nadawców publicznych z  Europy. Od 2010 roku CCMA ma własny stylebook, 
który zawiera podstawowe wartości i  zasady prezentowania materiałów i  treści 
w mediach publicznych Katalonii. Działalność oraz strukturę i model zarządza-
nia CCMA reguluje ustawa o Katalońskiej Korporacji Mediów Audiowizualnych 

92 Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya. DOGC núm. 3791, de 31.12.2002.

93 W  literaturze hiszpańskiej pojawiają się w  odniesieniu do mediów o  zasięgu lokalnym 
oba określenia. To drugie można byłoby porównać z  pojęciem community media lub mediów 
środowiskowych, choć nie jest to dokładne tłumaczenie tego terminu.
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z 2007 roku94, poprzedzona wcześniej ustawą o powołaniu nadawcy publicznego 
w Katalonii z 1983 roku.

CCMA jest zarządzane przez Radę Prezesów i  jej przewodniczącego, który 
jednocześnie przewodniczy całej korporacji. Dodatkowym organem jest Rada 
Doradcza ds. Treści i  Programowania, która opiniuje decyzje Rady Prezesów 
przed ich podjęciem. Rada Prezesów składa się z siedmiu członków (do listopada 
2019 roku było ich sześciu, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wybie-
ranych przez parlament większością dwóch trzecich głosów lub większością ab-
solutną). Wybiera się ich na wniosek co najmniej trzech grup parlamentarnych. 
Także w najnowszej ustawie pojawił się przepis dotyczący równej reprezentacji 
płci wśród członków rady95. Spośród członków rady parlament wybiera także 
przewodniczącego i  jego zastępcę w  tym samym trybie głosowania. Jednym 
z  najważniejszych kryteriów wyboru jest doświadczenie zawodowe w  innych 
instytucjach doradczo-kontrolnych i  administracyjnych. Parlament przesyła 
listę ewentualnych kandydatów do Rady Audiowizualnej, która opiniuje każdego 
kandydata. Ich liczba może być większa niż liczba wakatów. Mandat członka Rady 
Prezesów CCMA jest niezależny i nie podlega żadnym instrukcjom. Także tutaj 
panuje zasada incompatibilitas. Oznacza to, że członkowie Rady Prezesów nie 
mogą pełnić żadnej czynnej funkcji ani w sektorze prywatnym, ani publicznym 
oraz jakichkolwiek organizacjach politycznych, gospodarczych czy w związkach 
zawodowych. Kadencja członka Rady Prezesów trwa sześć lat i  nie jest odna-
wialna, podobnie jak przewodniczącego. Co trzy lata połowa składu rady zostaje 
wymieniona. Wakat w  trakcie kadencji wypełnia się w  sytuacji, gdy do końca 
kadencji zostało jeszcze przynajmniej 12 miesięcy. Członkowie Rady Prezesów 
zaprzestają swojej działalności w  momencie wygaśnięcia mandatu, rezygnacji 
lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji czy popełnienia przestępstwa lub 
wystąpienia niezgodności (na przykład gdy kandydat nie zrezygnował z  innych 
funkcji). Kadencja przewodniczącego Rady Prezesów trwa sześć lat i w żadnym 
wypadku nie jest odnawialna.

Do kompetencji Rady Prezesów należy zarządzanie całą korporacją, składa-
nie propozycji rządowi katalońskiemu odnośnie do utworzenia bądź likwidacji 
spółek w ramach CCMA, opracowywanie i zatwierdzanie umowy programowej 
dla mediów publicznych (przy udziale Rady Doradczej), zatwierdzanie planów 
i sprawozdań rocznych CCMA i spółek zależnych, struktury i składu korporacji 
(z zachowaniem zasady proporcjonalności płci), systemu wynagrodzeń, budżetu 
i wszelkich wydatków korporacji, a także zadłużeń, wytycznych programowych 
i dotyczących emisji reklamy oraz innych podobnych kwestii związanych z funk-
cjonowaniem i działalnością CCMA i spółek zależnych. Modyfikacja z 2019 roku 

94 Llei 11/2007, d’11 d’octubre…
95 Ley 7/2019, de 14 de noviembre, de modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Audiovis-

ual de Cataluña, y de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. BOE, 
núm. 286, 28 de noviembre 2019.
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wprowadziła także zasadę, że powoływanie i odwoływanie personelu kierowni-
czego korporacji musi odbywać się w  trybie otwartego konkursu publicznego, 
a  kandydaci muszą przedstawić program dotyczący rozwoju spółki, uwzględ-
niając również zobowiązania zawarte w  umowie programowej96. Tego rodzaju 
doprecyzowanie przepisów ma na celu zapobieganie w  przyszłości próbom 
upolitycznienia kadr mediów publicznych w  Katalonii. Dyskusja na ten temat 
trwała w  Katalonii już od dłuższego czasu97. Rada Prezesów zbiera się cztery 
razy w miesiącu, podejmuje decyzje większością głosów, chyba że wymagana jest 
w  szczególnych przypadkach większość kwalifikowana, a  sposób jej działania 
określa wewnętrzny regulamin (art. 12).

Przewodniczący Rady Prezesów reprezentuje korporację przed parlamen-
tem, rządem i  innymi instytucjami oraz występuje w  jej imieniu, gdy CCMA 
jest stroną postępowania. Kieruje obradami Rady Prezesów, przyjmuje od Rady 
Doradczej ds. Treści i  Programowania raporty, a  także wykonuje podstawowe 
zadania w  ramach zarządzania Katalońską Korporacją Mediów Audiowizual-
nych. To przewodniczący przygotowuje wszelkie propozycje dotyczące planów 
działalności, jak i  funkcjonowania CCMA, które przedkłada Radzie Prezesów 
do akceptacji. Podpisuje także wszystkie umowy, które zawiera CCMA i  wy-
stępuje w  jej imieniu jako organ zamawiający. Część swoich kompetencji 
może scedować na Radę Prezesów (art. 13). W  razie jego nieobecności lub 
po przekazaniu niektórych zadań jego funkcję przejmuje wiceprzewodni-
czący (lub wiceprzewodnicząca, jak zaznacza się w  ustawie katalońskiej) 
(art. 13 bis). 

Kolejnym organem, który ściśle współpracuje z przewodniczącym oraz Radą 
Prezesów CCMA, jest Rada Doradcza ds. Treści i Programowania, która składa 
się z  16 członków, wybieranych przez parlament Katalonii większością dwóch 
trzecich głosów. Kandydaci muszą reprezentować szerokie spektrum różnych or-
ganizacji i stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i zawodowych 
katalońskiego społeczeństwa. Kadencja członków Rady Doradczej trwa cztery 
lata, mandat może być odnawialny i  nie ma tutaj konieczności zachowania 
pełnej neutralności i niezależności funkcyjnej, jak w przypadku członków Rady 
Prezesów (art. 16 ust. 3). Rada Doradcza ma charakter ciała konsultacyjnego 
i współpracuje z pozostałymi organami w kwestii między innymi przygotowania 
umowy programowej oraz opiniuje wszystkie sprawy dotyczące jakości i wpływu 
społeczno-kulturowego mediów audiowizualnych. Przygotowuje także własne 
raporty co pół roku oraz przedstawia Radzie Prezesów swoje inicjatywy doty-
czące funkcjonowania korporacji i jej oferty (art. 17). Rada Doradcza monitoruje 

96 Ibidem.
97 J.M. Casas: El Parlament impulsa otra ley para despolitizar TV3. „Economía digital”, 

24.01.2019, https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-parlament-impulsa-otra-ley-
para-despolitizar-tv3_601598_102.html?fbclid=IwAR0E99Ismm5U6Lmree2-V76DOW_EpX5ms
H2JeDdlKtW6qBLs2Y47x_6oiEI [dostęp: 29.03.2020].
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także działalność CCMA pod kątem praw obywatelskich zagwarantowanych 
w statucie autonomicznym Katalonii.

CCMA jest spółką prawa publicznego, podlega władzom regionu, które 
decydują o powoływaniu kolejnych podmiotów tego typu, jak i udziale CCMA 
w  kapitale zakładowym innych spółek zależnych, które z  kolei podlegają 
prawu prywatnemu. Media publiczne finansowane są, jak inni pozostali na-
dawcy tego typu, ze środków budżetowych wspólnoty. Jednak budżet, jakim 
dysponuje spółka katalońska, jest najwyższy spośród wszystkich budżetów 
radia i  telewizji o  zasięgu regionalnym w  Hiszpanii. Nie zmieniły tego nawet 
wydarzenia z  października 2017 roku i  wprowadzenie w  Katalonii ograniczeń 
wynikających z  art.  155 Konstytucji Hiszpanii. Także kolejny rząd kataloński, 
pod przewodnictwem Quima Torry, zwiększył budżet korporacji nadawczej. 
W  prasie hiszpańskiej pojawiają się głosy, że „TV3 jest główną bronią ruchu 
niepodległościowego”, i to niezwykle drogą bronią98. W 2017 roku w publicznym 
radiu i  telewizji w Katalonii pracowało ponad 2 tysiące osób, a budżet wynosił 
ponad 300 mln euro. Jednak największą część tych środków stanowiły dotacje 
rządu regionalnego – 231 mln euro99. W 2019 roku, pomimo obostrzeń art. 155 
rząd kataloński zwiększył wydatki na publiczne media. Subwencje różnego typu 
wyniosły w  sumie 256,4 mln euro. Suma środków, jakimi dysponowały radio 
i telewizja katalońskie w 2019 roku, wyniosła 326,1 mln euro, o 3,5% więcej niż 
w 2017 roku100.

Instytucje regulacyjno-kontrolne mediów w Katalonii

Instytucją, która odgrywa najważniejszą rolę regulacyjno-kontrolną w  sy-
stemie medialnym Katalonii, jest Rada Audiowizualna. Swoją działalnością 
obejmuje cały rynek w  regionie, co oznacza, że jej kontroli podlegają zarówno 
autonomiczni nadawcy publiczni, jak i nadawcy prywatni (również ci o zasięgu 
ogólnokrajowym, ale niedziałający w  ramach sieci), którzy funkcjonują w  Ka-
talonii. Ustawa z 2005 roku zobowiązuje więc radę do czuwania nad zachowa-
niem pluralizmu na rynku medialnym Katalonii i  przeciwdziałania procesowi 
koncentracji dzięki różnorodności oferty i dostawców. Zatem w gestii rady leży 

 98 Idem: TV3: el arma cada vez más cara del independentismo. „Economía digital”, 
7.07.2019, https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/tv3-arma-mas-cara-independent 
ismo_636437_102.html?fbclid=IwAR0E99Ismm5U6Lmree2-V76DOW_EpX5msH2JeDdlKtW6qB
Ls2Y47x_6oiEI [dostęp: 29.03.2020].

 99 TV3 y Canal sur son las cadenas autonómicas con mayor presupuestos. „SatCesc”, 
30.04.2018, https://satcesc.com/2018/04/30/tv3-y-canal-sur-son-las-cadenas-autonomicas-con-
mayor-presupuesto/#.XoC9D4gzbIU [dostęp: 29.03.2020].

100 Quim Torra hincha el presupuesto de TV3. „Economía digtal” 26.01.2019, https://www.
economiadigital.es/politica-y-sociedad/quim-torra-hincha-el-presupuesto-de-tv3_608444_102.
html [dostęp: 29.01.2020].
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stałe monitorowanie rynku medialnego pod kątem występowania koncentracji. 
Może się to odbywać z własnej inicjatywy, ale też innych instytucji, na przykład 
urzędów ochrony konkurencji (art. 38 ust. 3). W tym zakresie system medialny 
Katalonii jest wysoce zaawansowany w rozwoju, ponieważ przepisy ustawy au-
diowizualnej definiują także, co należy rozumieć pod pojęciem:
•	 koncentracji mediów: dominację lub dominujący wpływ w sektorze komuni-

kacji audiowizualnej w  Katalonii. Oznacza to posiadanie przez jednego do-
stawcę usług audiowizualnych stacji radiowej lub telewizyjnej lub dodatkowo, 
posiadanie 25% udziałów w  innych rozgłośniach radiowo-telewizyjnych. 
Jednakże to Rada Audiowizualna ocenia stan rzeczy i  może kierować także 
innymi kryteriami, uznając nawet niższy odsetek na danym obszarze za 
udział dominujący;

•	 kontroli medium: między innymi dominujący wpływ spowodowany jednym 
z  czynników, tj. posiadanie 50% lub więcej udziałów w  danym medium lub 
znaczącą przewagę w organach administracyjnych lub zarządzających danym 
medium;

•	 rynki komunikacji audiowizualnej: rynki związane z  dostarczaniem audio-
wizualnych usług, które obejmują produkcję, programowanie, rozpowszech-
nianie lub dystrybucję, posiadanie wyłącznych praw do transmisji, systemy 
nawigacji, sprzętu do konsumpcji usług audiowizualnych itp. (art. 39). Tutaj 
ustawodawca kataloński dość słusznie postąpił, wyposażając Radę Audiowi-
zualną w kompetencje redefiniowania rynków usług audiowizualnych co dwa 
lata, biorąc pod uwagę rozwój postępu technologicznego.

Oczywiście, mimo próby stworzenia własnych przepisów antykoncentra-
cyjnych, ustawodawstwo katalońskie w  tej materii odwołuje się do przepisów 
państwowych (art. 40). Pojawiają się próby uszczegółowienia niektórych 
przypadków, choćby ta dotycząca zakazu wprowadzenia jakichkolwiek zmian 
w  strukturze akcjonariatu w  ciągu pierwszych trzech lat działalności me-
dium, gdyby spowodowało to istotne zmiany kontroli nad danym podmiotem 
medialnym. Inna kwestia to konieczność zbadania przypadków koncentracji 
przez Radę Audiowizualną w  ciągu trzech miesięcy. W  razie wystąpienia tego 
rodzaju tendencji na rynku katalońskim Rada Audiowizualna jest zobowiązana 
do podjęcia działań naprawczych, między innymi przyznania czasu antenowego 
niezależnym producentom lub ustalenia warunków przekazania części aktywów 
przez dominujące firmy medialne. Transparentności działalności medialnej 
wymaga się od wszystkich podmiotów medialnych, które zobligowane są do 
ujawnienia nazwy firmy, nazwy redakcji, nazwiska prawnego przedstawiciela, 
danych dotyczących organów kontrolnych oraz informacji na temat innych 
usług świadczonych przez dany podmiot medialny.

Rola Katalońskiej Rady Audiowizualnej jako instytucji nadzorującej rynek 
mediów jest niepodważalna, ponieważ ustawodawca scedował na nią praktycznie 
wszystkie kompetencje dotyczące kierowania, zarządzania i  regulowania ryn-
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kiem medialnym w regionie. Jest to o tyle znamienne, że na przykład w Anda-
luzji, pomimo istnienia podobnej instytucji i tak większość zadań regulacyjnych 
wypełnia rząd regionalny, a nie niezależny organ.

Rada katalońska kontroluje również proces wchodzenia na rynek nowych 
nadawców. Każda nowa usługa, nowy podmiot musi najpierw poinformować 
najpierw Radę Audiowizualną (art. 60–63). Rada udziela wszelkich informacji 
osobom zainteresowanym na temat działalności i  usług audiowizualnych 
w Katalonii. Promuje także różnego rodzaju porozumienia pomiędzy mediami 
i  instytucjami medialnymi innych wspólnot autonomicznych oraz państwa, 
a także krajów europejskich. Umowy te mogą dotyczyć zarówno współpracy, jak 
i  przyjmowania wspólnych kodeksów odnoszących się do emitowanych treści 
(ustawa wręcz obliguje CAC do takich działań).

„Rada Audiowizualna Katalonii działa jako organ regulacyjny i wykonawczy, 
obdarzony pełną niezależnością w stosunku do rządu i administracji publicznej 
w zakresie wykonywania swoich funkcji. Ma własną osobowość prawną i pełną 
zdolność do działania w  dziedzinie prawa publicznego i  prywatnego. Korzysta 
z autonomii organizacyjnej, operacyjnej i budżetowej, zgodnie z prawem”101. Jej 
członkowie wybierani są przez parlament regionalny, który za pośrednictwem 
komisji ocenia ich kompetencje w zakresie mediów. Szczegółowe zadania CAC 
zostały sformułowane w  ustawie o  Radzie Audiowizualnej Katalonii z  2000 
roku. Można je podzielić na trzy grupy, tj. te o  charakterze wykonawczym, 
kontrolnym i  normatywnym. Do tej pierwszej grupy należy między innymi 
udzielanie licencji czy też zapewnienie poszanowania szeroko pojmowanych 
praw i wolności w dziedzinie komunikacji audiowizualnej, gwarantowanie wy-
pełniania misji publicznej, a także prowadzenia odpowiedniego rejestru nadaw-
ców audiowizualnych. Rada przedstawia także coroczne sprawozdanie na temat 
sytuacji w  systemie audiowizualnym Katalonii wraz z  własnymi obserwacjami 
i wnioskami na przyszłość. Raport ten jest dostarczany do odpowiedniej komisji 
parlamentarnej oraz rządu regionalnego. Rada współpracuje z innymi organami 
regulacyjnymi na rynku audiowizualnym, także z organami Rady Europy i Unii 
Europejskiej.

Do drugiej natomiast zalicza się między innymi informowanie właściwych 
organów o naruszeniach nadawców radiowych i telewizyjnych w zakresie prawa 
oraz stosowanie odpowiednich sankcji. CAC może zatem stosować różnego 
typu środki, które mają na celu ochronę pluralizmu i  wolności komunikacji, 
na przykład w  uzasadnionych przypadkach może zawiesić licencję nadawcy 
dopuszczającego się naruszeń lub nakładać grzywny. Naruszenia klasyfikowane 
(art. 131 ust. 2) są jako bardzo poważne (na przykład nadawanie bez licencji lub 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony dzieci i młodzieży), poważne 
(na przykład nienadawanie komunikatów rządu centralnego lub regionalnego 

101 Art. 113, en: Ley 22/2005, de 29 de diciembre…
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czy brak środków umożliwiających odbiór radia lub telewizji osobom z niepeł-
nosprawnością, ale także nieprzestrzeganie obowiązków związanych z promocją 
kultury katalońskiej i  języka regionalnego oraz norm dotyczących produkcji 
europejskich) i drobne (zalicza się do nich między innymi niedociągnięcia tech-
niczne lub niedostarczanie corocznych sprawozdań z działalności). 

W  zależności od typu naruszenia Rada Audiowizualna Katalonii może na-
łożyć różnej wysokości karę grzywny. W przypadku bardzo poważnych działań 
wynosi ona między 90 tys. a  300 tys. euro oraz zawieszenie emisji na okres 
3 miesięcy. Naruszenia poważne obwarowane są grzywną między 12 tys. a 90 tys. 
euro, zaś drobne od 600 euro do 12 tys. euro (art. 136). W grupie działań wyko-
nawczych można także odnaleźć zadania dotyczące zapewnienia różnorodności 
językowej i  kulturowej w  systemie audiowizualnym Katalonii oraz ochronę 
i normalizację języka katalońskiego i arańskiego.

Trzecia grupa kompetencji odnosi się do regulacji, które mają w  tym przy-
padku charakter specjalnych instrukcji wydawanych przez Radę Audiowizualną 
Katalonii w  konkretnych przypadkach. Rada, pomimo że jest organem nieza-
leżnym, jest związana z  parlamentem w  zakresie informacji, sprawozdań oraz 
propozycji zmian w komunikacji audiowizualnej w Katalonii, które przedkłada 
władzy ustawodawczej regionu. Rada zapewnia także zgodność regulacji kata-
lońskich z regulacjami europejskimi, między innymi dyrektywą Parlamentu Eu-
ropejskiego o telewizji bez granic i innymi umowami międzynarodowymi. Wy-
daje opinie na temat zmian prawnych dotyczących sektora audiowizualnego czy 
propozycji rządowych dotyczących konkursów na koncesję nadawczą. Funkcje 
rady powinny być jednak skoordynowane i zbalansowane na tyle, aby umożliwić 
nadawcom wprowadzanie również mechanizmów samoregulacyjnych (art. 9)102.

Główne wytyczne dotyczące działalności CAC zostały sformułowane w usta-
wie o  Radzie Audiowizualnej Katalonii z  2000 roku, która częściowo została 
znowelizowana ustawą z 2019 roku103. Rada składa się z pięciu członków i prze-
wodniczącego, którzy wybierani są na sześcioletnią kadencję przez parlament 
regionalny. Kandydatów zgłaszają co najmniej trzy grupy parlamentarne (do 
listopada 2019 roku były to dwie grupy parlamentarne, ale w  celu większego 
odpolitycznienia uznano, że reprezentacja powinna być szersza)104 spośród pro-
fesjonalistów o  dużym doświadczeniu zawodowym w  branży audiowizualnej. 
Wyboru dokonuje się w pierwszym głosowaniu większością dwóch trzecich lub 
bezwzględną większością w  drugim głosowaniu. Przewodniczącego (lub prze-
wodniczącą) wybiera również parlament, ale spośród wyłonionych uprzednio 
członków CAC w  tym samym systemie głosowania. Kadencja członków Rady 
Audiowizualnej trwa sześć lat, ale w  żadnym wypadku mandat nie jest odna-

102 Ley 2/2000, de 4 de mayo…
103 Ley 7/2019, de 14 de noviembre…
104 J.M. Casas: El Parlament…
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wialny. Co trzy lata odnawiana jest połowa składu Rady. Uzupełnia się także 
wakaty w trakcie trwania kadencji. W tych wypadkach, gdy kadencja już trwa, 
a mandat został ponownie z różnych względów obsadzony przez kolejną osobę, 
można go wyjątkowo przedłużyć. „Członkowie Rady Audiowizualnej Katalonii 
posiadają kompetencje wyłączne, działają w  sposób niezależny, są neutralni 
i nie podlegają żadnym instrukcjom ani wskazówkom w wykonywaniu swoich 
funkcji”105. Członkostwo w  CAC podlega zasadzie incompatibilitas. Nie wolno 
więc łączyć tego stanowiska z  jakąkolwiek funkcją polityczną, partyjną, w  ad-
ministracji publicznej, w  rządzie, związkach zawodowych lub organizacjach 
gospodarczych (art. 6 ust. 2). Dotyczy to również stanowisk w  różnego typu 
mediach, wyjątkiem jest prowadzenie dydaktyki na uniwersytetach w  niepeł-
nym wymiarze godzin. W CAC zachowuje się także parytet płci (60% do 40% 
maksymalnego odchylenia, a na stanowisku przewodniczącego i zastępcy musi 
być zachowana równowaga106). Oprócz siedmiu członków w radzie pracuje także 
kilkudziesięciu pracowników administracyjnych, w  sektorach: treści medialne, 
prawo, badania i usługi.

Ponieważ mandat jest nieodwoływalny, członek rady może ustąpić dopiero 
po jego wygaśnięciu lub w  przypadku śmierci, trwałej niezdolności do wyko-
nywania funkcji czy innych przeszkód, związanych z niezgodnościami wymie-
nionymi w  ustawie. Organem zarządzającym i  decyzyjnym jest sesja plenarna 
CAC, zwoływana na wniosek trzech członków rady. Bezwzględną większością 
głosów podejmuje się decyzje dotyczące na przykład zmian w strukturze Rady 
Audiowizualnej, zatwierdzania projektu budżetu czy licencji lub nakładania 
sankcji na nadawców. Rada Audiowizualna Katalonii finansowana jest z budżetu 
regionalnego oraz sprzedaży własnych publikacji, raportów i  badań, częściowo 
także z opłat wnoszonych za działalność nadawczą.

Rada jest członkiem European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), 
Mediterranean Network of Regulathory Authorities/Réseau diciembre instancia 
de Regulation Mediterraneo (MNRAS/RIRM), Platforma de Reguladoras del 
Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) oraz Conferencia Ibérica de Conse-
jos Audiovisuales (CICA). Do tej ostatniej należy również Rada Audiowizualna 
Andaluzji.

Kontrolę nad mediami publicznymi sprawuje także specjalna komisja parla-
mentarna, która ma podobne kompetencje do innych ciał tego typu w regionach, tj. 
deputowani mogą zadawać pytania szefowi zarządu mediów publicznych w formie 
pisemnej lub ustnej. Posiedzenia tej komisji odbywają się średnio raz w miesiącu, 
a zarząd nie może odmówić udzielenia odpowiedzi komisji.

105 Art. 6 ust. 1, en: Ley 2/2000, de 4 de mayo…
106 Art. 2, en: Ley 7/2019, de 14 de noviembre…
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System mediów publicznych w Hiszpanii przeszedł długą drogę transforma-
cji zarówno politycznej, jak i strukturalnej. Jednym z najważniejszych procesów, 
jaki się dokonał od momentu zmiany ustroju w Królestwie Hiszpanii z końcem 
lat 70. XX wieku, był proces decentralizacji. Dotyczył on nie tylko zmiany 
modelu zarządzania państwem, ale również spowodował, że w regionach ożyła 
inicjatywa kształtowania własnych tożsamości kulturowych i  językowych. 
Znacząco wzrosło zainteresowanie mediami jako narzędziem wpływu na opinię 
publiczną. Regiony zostały wyposażone w  kompetencje zarządzania również 
tą sferą, poprzez konstytucję i  poszczególne ustawy dotyczące działalności 
mediów i dziennikarzy. Szybko okazało się, że praktycznie wszystkie rządy au-
tonomiczne będą dążyły do kształtowania własnej polityki medialnej w regionie 
i  formułowały własne postulaty dotyczące zadań publicznych nadawców auto- 
nomicznych.

Warto więc zwrócić uwagę na szczególne sposoby działania władz regional-
nych, które przede wszystkim za cel stawiały sobie wzmocnienie własnej pozycji 
oraz identyfikacji mieszkańców regionu autonomicznego z odrębnym dziedzic- 
twem historyczno-kulturowo-językowym. W  krajobrazie mediów hiszpańskich 
można zatem wytyczyć różne kierunki rozwoju, które wykształciły się w wyniku 
decyzji podejmowanych przez ustawodawców regionalnych, a  będące jedno-
cześnie emanacją wartości wyznawanych przez społeczności zamieszkujące te 
terytoria. 

W tym miejscu należy więc podkreślić, że media regionów autonomicznych 
w Hiszpanii nie do końca poddają się jednak współczesnym teoriom na temat 
globalizacji rynków medialnych, przenikania kapitału obcego i  uniformizacji 
oraz uniwersalizacji treści. Modele hybrydowe (na przykład Chadwicka), 
oparte głównie na wzajemnym oddziaływaniu wielkich korporacji medialnych, 
skoncentrowane na mediach cyfrowych, nie mają tutaj do końca zastosowania. 
Okazuje się, że w  przypadku wspólnot etnonarodowych, które funkcjonują 
w  społeczeństwach wielonarodowych z  dominującym językiem oficjalnym, 
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ważniejsze są inne wartości aniżeli swobodny przepływ kapitału i  urynko-
wienie mediów. Często cele polityczne, społeczne i  kulturowe przeważają nad 
podstawowymi zjawiskami rządzącymi działalnością współczesnych mediów, 
tj. komercjalizacją, tabloidyzacją czy globalizacją. Aktywność władz wspólnot 
autonomicznych w  odniesieniu do mediów wydaje się więc w  jakimś stopniu 
uzasadniona. Dzięki uruchomieniu nadawców publicznych zapewnia się 
mieszkańcom regionu dostęp do pełnej oferty, także w  ich rodzimym języku, 
który bez wsparcia nie mógłby trafić do przestrzeni publicznej. Warto tutaj 
przywołać raz jeszcze koncepcję polityki medialnej małych państw Manuela 
Puppisa i  innych badaczy1, którzy wskazują, że w  warunkach wysokiej kon-
kurencji z  dominującym przemysłem kulturowym małe państwa wzmacniają 
interwencjonizm względem rynku medialnego. Działania władz autonomicz-
nych w  regionach odmiennych językowo można w  pewnym sensie odbierać 
więc jako takie względem dominującego języka kastylijskiego. W  pewnym 
stopniu modele zarządzania mediami publicznymi we wspólnotach wpisują się 
także w  koncepcję Michaela Brüggemanna i  pozostałych badaczy2, na temat 
klastra południowego. Interwencjonizm państwowy wynikał tam bowiem 
z  chęci nie tyle wywierania wpływu na opinię publiczną, ile przede wszyst-
kim ochrony rynku przed komercyjnymi podmiotami, powodującymi często 
wykluczenie niektórych grup społecznych ze względu na ich nieatrakcyjność 
jako potencjalnych konsumentów. W  tym kontekście działania władz regio-
nów pełnią funkcje uzupełniające, ze względu na wsparcie, jakiego udzielają 
przedsiębiorstwom publicznym, dotowanym z  budżetów wspólnot. Inkluzja 
społeczna nie byłaby możliwa w  tak szerokim zakresie bez autonomicznych 
nadawców.

Biorąc pod uwagę doświadczenia regionów zlokalizowanych na Półwyspie 
Iberyjskim, model liberalny w  typologii Hallina i Manciniego najmniej oddaje 
tamtejszą rzeczywistość. Należy podkreślić, że proces komercjalizacji charak-
teryzuje wszystkie współczesne rynki, jednak w  Hiszpanii interwencjonizm 
władz w  rynek medialny zawsze był duży i  nawet współcześnie wsparcie dla 
niektórych sektorów w  regionach jest czymś wręcz oczekiwanym (mowa tu 
przede wszystkim o  tych środkach komunikacji, które funkcjonują w  językach 
regionalnych i ze względu na mniejszą siłę dotarcia wymagają systemowego do- 
finansowania).

Cechy charakteryzujące model demokratycznego korporacjonizmu w  sy-
stemach mediów odnaleźć można tylko w  części regionów autonomicznych. 

1 M. Puppis, L. d’Haenens, T. Steinmaurer, M. Künzler: The European and Global Di-
mension. Taking Small Media Systems Research to the Next Level. “The International Communi-
cation Gazette” 2009, nr 71(1–2), s. 105–112. DOI 10.1177/1748048508097936.

2 M. Brüggemann, S. Engesser, F. Büchel, E. Humprecht, L. Castro: Hallin and Mancini 
Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. “Journal of Communication” 2014, 
Vol. 64, no 6, s. 1041–1042.
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Ze względu na podstawowe założenia modelu, jak traktowanie mediów jako 
forum debaty czy identyfikacji grupowej, najbardziej zbliżony jest do tego mo-
delu system kataloński. Z  jednej strony władze regionalne aktywnie inicjowały 
i  inicjują działalność mediów w  języku regionalnym, a  z  drugiej środowisko 
dziennikarzy katalońskich od początku wypracowało najwięcej instytucji o cha-
rakterze samoregulacyjnym, co może wskazywać na rozwój profesjonalizmu 
dziennikarskiego w Katalonii3.

Model spolaryzowanego pluralizmu w zasadzie odpowiada historii mediów 
w  Hiszpanii jako pewnej całości, na poziomie centralnym. Jednak na niższym 
poziomie analizy okazuje się, że w niektórych regionach procesy autonomizacji 
dziennikarzy, profesjonalizacji czy niezależności przebiegały w odmiennych oko-
licznościach. Dlatego też model ten nie oddaje w pełni specyfiki dziennikarstwa 
w Katalonii, Kraju Basków czy Galicji, a nawet Andaluzji. Zaobserwować można 
w  tych regionach przede wszystkim nacisk na tworzenie podstaw prawnych 
gwarantujących niezależność mediów publicznych, ich odpolitycznienie (mimo 
zarzutów wobec katalońskiej korporacji nadawczej) i  wyższą profesjonalizację 
kadry dziennikarskiej. Wydaje się również, że przewagę mediów katalońskich, 
baskijskich, galicyjskich czy andaluzyjskich na tle innych systemów regionalnych 
można tłumaczyć właśnie aktywną polityką medialną władz tychże regionów. 
Obserwuje się, że struktura rynku, jej uporządkowanie i zróżnicowanie oferty są 
tutaj kluczem do zrozumienia, dlaczego ci nadawcy regionalni są zdecydowanie 
bardziej popularni aniżeli pozostali. Badając relacje struktur z  innymi czynni-
kami, warto przywołać koncepcję Jamesa Webstera, który staje na stanowisku, że 
odbiorcy dostrzegają zastosowanie konkretnych struktur mediów, co wpływa na 
ich decyzję o wyborze danego medium (lub rezygnacji z niego)4. Nawiązując do 
teorii strukturacji, możemy przyglądać się rynkom medialnym w regionach au-
tonomicznych poprzez proces zmian społecznych, jakie zachodzą pod wpływem 
czynników i struktur. Anthony Giddens mówił o dualności struktury. Struktura 
się zmienia pod wpływem czynników i  powtarzających się w  czasie działań5. 
Wybór mediów dokonuje się zatem poprzez dostępną ofertę na rynku. Wybory 
te są ograniczone przez istniejącą strukturę6. Popularność mediów katalońskich, 
baskijskich, galicyjskich czy andaluzyjskich wynika zatem z  ich długoletniej 

3 W Katalonii od 1997 roku istnieje Katalońska Rada Prasowa (Consell de la Informació de 
Catalunya), a także funkcjonują organizacje i instytucje dziennikarskie: Sindicats de Profesional 
de Comunicació/Sindicat de Periodistes de Catalunya (od 1993), Collegi de Periodistes de Ca- 
talunya (1985), El Collegi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (2006), Sindicat de la Imatge 
(1994) oraz przede wszystkim Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

4 J. Webster: The Role of Structure in Media Choice. In: Media Choice. A  Theoretical and 
Empirical Overview. Ed. T. Hartman. New York: Routledge 2009, s. 221–233.

5 A. Giddens: The Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration. „Theory, Cul-
ture and Society” 1999, no 1(3), s. 85–99.

6 J. Webster: The Role of Structure in Media Choice…, s. 223.



Podsumowanie i postulaty…340

obecności na rynku oraz szeroko rozbudowanej oferty programowej, dającej 
możliwość zaspokojenia potrzeb różnego typu, tj. edukacyjnych, kulturalnych, 
informacyjnych i nawet rozrywkowych, z zachowaniem jednak zasady, że więk-
szość tych programów jest dostępna w rodzimym języku.

Odnosząc się do teorii systemowej Niklasa Luhmanna, można zauważyć, że 
poszczególne rządy wspólnot autonomicznych podejmują wszelkie działania, 
które będą te systemy wyróżniały na nowo. Ponadto modele systemów mediów 
wynikają z przyjętych uniwersalnych założeń pojęcia „system”, tzn. każdy z nich 
definiuje sam siebie według opozycji do tego, co wewnątrz, i  tego, co na ze-
wnątrz, różnica zaś polega jedynie na stopniu ich złożoności. Należy zaznaczyć, 
że głównym polem analiz niniejszej pracy są relacje systemu polityki z systemem 
prawa. Komunikacja, która konstytuuje system polityki, działa na zasadzie 
kodu binarnego: posiadanie władzy versus podporządkowywanie się jej. Zatem 
funkcją systemu polityki będzie tworzenie takich warunków, które umożliwią 
podejmowanie wiążących decyzji, pomimo zróżnicowania oczekiwań7. Redukcja 
złożoności polega tutaj na wyborze określonego sposobu działania spośród wielu 
dostępnych, tylko na mocy samego faktu posiadania władzy8. Tłumaczyłoby to 
więc aktywność w  sferze medialnej władz autonomicznych. Natomiast w  sy-
stemie prawa komunikacja odbywa się na zasadzie innego kodu: legalne–niele-
galne. Za jego pomocą system prawa tworzy pewne normatywne oczekiwania, 
które decydują o względnej stałości niektórych elementów systemu. Pojawienie 
się podsystemów społecznych, jakimi są systemy medialne, spowodowało zabu-
rzenie istniejącego systemu prawa. Tak zwana „dzika deregulacja”9 w Hiszpanii 
polegała na zakładaniu regionalnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych 
w  Kraju Basków i  Katalonii, zanim weszła w  życie ustawa o  trzecim kanale. 
System prawa stracił więc swoją koherentność. System polityki zaczął bowiem 
dążyć do użycia władzy w taki sposób, aby doprowadzić do likwidacji sprzecz-
ności poprzez modyfikację systemu prawa. Problem polega jednak na tym, od-
nosząc cały czas założenia teorii systemowej Luhmanna do sytuacji w regionach 
autonomicznych Hiszpanii, że „system polityki, zmieniając system prawa, która 
to zmiana jest również autoreprodukcją systemu polityki, jest także ograniczany 
przez obecny stan systemu prawa”10.

Przyglądając się działalności mediów publicznych w regionach i regulacjom 
tych działań, można dostrzec pewne prawidłowości występujące w  niektórych 
obszarach. Pomimo że istnieje ustawa ogólnokrajowa wyznaczająca pewne ramy 

      7 N. Luhmann: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Tłum. M. Kaczmarczyk. Kraków: 
Nomos, 2007, s. 429.

      8 B. Skrzypulec: Dyskurs na temat legalnych substancji psychoaktywnych w perspektywie te-
orii systemowej Niklasa Luhmanna. „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1 (204), s. 153.

      9 D.C. Hallin, P. Mancini: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 
porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 128.

10 B. Skrzypulec: Dyskurs na temat legalnych…, s. 154.
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sektora audiowizualnego11, nadawcy w  regionach charakteryzują się odmien-
nymi stylami zarządzania, mającymi swoje oparcie w  konkretnych ustawach 
i kontraktach ramowych, wyznaczających im zarówno misję, jak i wskazujących 
formy kontroli mediów. Można więc zasadniczo podzielić te regiony na dwie 
grupy, biorąc pod uwagę kryterium misji: te skupiające się na ogólnych zada-
niach wobec społeczeństwa, jak informacja, edukacja i kultura (oraz rozrywka) 
dostępna dla wszystkich grup społecznych, a  także ochrona mniejszości i grup 
wykluczonych oraz te, które włączają w  ten podstawowy katalog misyjny do-
datkowe zadania, związane z kształtowaniem tożsamości regionalnej/etnoregio-
nalnej czy wręcz narodowej. W grupie pierwszej znalazłyby się media publiczne 
i prywatne z typu podstawowego (Estremadury, Kastylii-La Manchy, Wspólnoty 
Madrytu, Aragonii oraz Murcji) i  mieszanego (Kastylii-Leónu, regionu La 
Rioja; w Nawarze i Kantabrii te zadania realizują tylko kanały ogólnokrajowego 
nadawcy publicznego), natomiast w  grupie drugiej z  typu w  fazie tranzycji ku 
profesjonalizmowi (Asturii, Balearów, Wysp Kanaryjskich oraz Wspólnoty 
Walencji) oraz zaawansowanego (Andaluzji, Galicji, Kraju Basków i Katalonii).

Z  kolei kryterium formy nadzoru różnicuje systemy autonomicznych me-
diów publicznych ze względu na ich podległość czynnikowi politycznemu lub 
profesjonalnemu. Dużą grupę stanowią takie przypadki, gdzie realizuje się 
formę mieszaną, włączającą mechanizmy zmierzające do zapewnienia większej 
niezależności publicznych nadawców, ale niepotrafiących jeszcze implemento-
wać rozwiązań prawnych w szerszej praktyce publicznej. Problemy te wynikają 
albo z kwestii stricte prawnych (brak odpowiednich aktów normatywnych), albo 
z braku politycznego konsensusu co do pozycji publicznych mediów w regionie. 
Szczególny jest tu przypadek Balearów czy Walencji, które swojego pierwotnego 
potencjału, związanego z  kulturową tożsamością mieszkańców, nie potrafiły 
wykorzystać jako elementu spajającego i napędzającego rozwój mediów.

Media publiczne regionów autonomicznych w Hiszpanii prezentują w mniej-
szym lub większym stopniu aspiracje, aby stać się nadawcą służebnym wobec 
społeczeństwa. Wszystkie analizowane przypadki działały według zamówień na 
konkretne pozycje programowe, składane w imieniu społeczeństwa przez rządy 
regionów. Jednakże nie wszystkie spełniały pięć definicyjnych kryteriów tego 
modelu. Największe problemy pojawiają się w kwestii niezależnych, publicznych 
źródeł finansowania. Każdy nadawca na poziomie regionu jest zależny od bu-
dżetu wspólnoty i  wpływów reklamowych. Budżet z  kolei jest ustalany przez 
rząd w  porozumieniu z  siłami politycznymi w  parlamencie autonomicznym. 
O  ile system kataloński i  andaluzyjski jest tutaj najbliżej realizacji wszystkich 
pięciu postulatów, o tyle pozostałe nie są w stanie zapewnić pełnej niezależności 
publicznej telewizji i  radiu ze względu na kolejne kryterium, to jest nadzór ze 

11 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. BOE núm. 79, de 1 de 
abril de 2010.
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strony niezależnej instytucji kontrolnej, niepodlegającej wpływom państwa czy 
władz regionalnych. W Katalonii i Andaluzji funkcjonują odrębne rady do spraw 
mediów audiowizualnych, monitorujące rynek radiowy i telewizyjny pod wzglę-
dem zgodności prawnej, realizacji misji oraz wymagań technicznych. W  Kata-
lonii dodatkowo rynek audiowizualny jest kontrolowany pod kątem realizacji 
zadań wynikających z ustawy o polityce językowej, wprowadzającej obowiązek 
animowania katalońskojęzycznej przestrzeni medialnej. 

Typy publicznych mediów regionalnych wskazują na istnienie dwóch sposo-
bów realizacji misji. Model pluralistycznej służby publicznej przeplata się z mo-
delem rozproszonej służby publicznej. Prekursorem tego rozwiązania na gruncie 
hiszpańskim była telewizja z  Wysp Kanaryjskich, która jako pierwsza zaczęła 
zamawiać programy misyjne na zewnątrz, aktywizując także w  ten sposób 
rodzimy rynek. Ciekawym przypadkiem jest przykład z regionu La Rioja, który 
opierając się na komercyjnym nadawcy realizuje podstawowe zadania mediów 
publicznych.

Punktem wyjścia w  analizie pewnych typów generalnych działalności me-
diów publicznych są statuty autonomiczne rozumiane jako podstawy prawne 
funkcjonowania wspólnot i  wskazujące zakres kompetencji władz autonomicz-
nych. W tym przypadku statut stanowi swoistą wewnętrzną konstytucję, która 
zawiera najważniejsze regulacje odnoszące się do poszczególnych sfer życia spo-
łecznego. Analiza ta wskazuje na różne drogi rozwoju regionów w odniesieniu do 
problematyki mediów publicznych. Pierwszy wniosek dotyczy wagi problemu. 
Można stwierdzić, że kwestia tworzenia własnych środków komunikowania 
audiowizualnego nie została pominięta przez praktycznie żadną wspólnotę, co 
wskazuje na istotność samej roli mediów publicznych. Jednak sposób, w jaki re-
guluje się działalność nadawcy publicznego w regionach, już ukazuje odmienne 
perspektywy i zadania, jakie się mediom przypisuje. Wartości wyznawane przez 
poszczególne społeczeństwa znajdują więc potwierdzenie w  podnoszeniu rangi 
działalności mediów publicznych, poprzez nadawanie im określonych obowiąz-
ków już w ramach statutu autonomicznego. Także perspektywa czasowa wska-
zuje, że problematyka mediów publicznych staje się coraz ważniejszą kwestią 
w polityce władz regionalnych. Coraz więcej zreformowanych statutów bardziej 
szczegółowo odnosi się bezpośrednio do roli komunikacji i  komunikowania 
masowego we wspólnotach autonomicznych. Widać tutaj podział na zreformo-
wane i niezreformowane ustawy oraz związaną z tym większą lub mniejszą rolę 
mediów publicznych w poszczególnych regionach.

W  działalności autonomicznych nadawców publicznych widać głęboki roz-
dźwięk pomiędzy regulacjami prawnymi, a ich realną pozycją na rynku medial-
nym. Także pomiędzy nimi zaznaczają się różnice w strukturze, sposobie zarzą-
dzania oraz definiowaniu misji publicznej. Oczywiście można zauważyć pewne 
podobieństwa, które należy traktować jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju 
danego nadawcy publicznego. Chodzi tu przede wszystkim o  katalog podsta-
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wowych wartości rzetelnego komunikowania, który znajduje się we wszystkich 
omówionych ustawach. Dotyczy on głównie praw do bycia poinformowanym 
i  do informowania w  sposób wiarygodny i  pluralistyczny. Także wspólną war-
tością omówionych przykładów nadawców autonomicznych jest chęć edukacji 
społeczeństwa i  zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Nie oznacza to 
jednak we wszystkich przypadkach pełnej realizacji tego typu celów. Zwłaszcza 
w  kontekście drugiego zadania. Największy problem z  wykonywaniem misji 
publicznej pojawia się w regionach, gdzie istnieją media publiczne typu miesza-
nego, ponieważ usługi realizowane są jedynie przez prywatne przedsiębiorstwa 
radiowe i telewizyjne lub krajowego nadawcę publicznego. Między innymi media 
murcjańskie były przedmiotem krytyki ze względu na przedłużające się dyskusje 
w parlamencie regionalnym i opóźnienia w związku z przyjęciem nowego kon-
traktu ramowego, wyznaczającego zadania w ramach misji publicznej.

Zarządzanie regionalnymi nadawcami publicznymi jest zróżnicowane pod 
względem strukturalnym i  organizacyjnym. Jednym z  takich czynników jest 
choćby czas trwania kontraktu (inaczej rozporządzenia) ramowego. Do naj-
krótszych należy rozporządzenie katalońskie, uchwalane co sześć lat. Wydaje 
się jednak, że taka perspektywa pozwala również na szybką i elastyczną reakcję 
na zmiany dokonujące się w środowisku medialnym. Ponadto publiczne media 
katalońskie działają na podstawie bardziej precyzyjnych przepisów, które w tym 
przypadku stają się głównym punktem odniesienia. Kontrakty ramowe i umowy 
programowe jako pewnego rodzaju strategie stają się narzędziami realizacji 
długofalowych planów kolejnych rządów katalońskich. Można zaobserwować, 
że w  regionach, gdzie terminy kontraktów ramowych są wydłużone nawet do 
dziesięciu lat, trudno o  konsensus w  kwestii misji publicznej. Bywa ona często 
określana bardzo ogólnie, co jest niestety problemem w przypadku zmieniających 
się oczekiwań współczesnej publiczności. Nadawcy publiczni bazują bowiem na 
założeniach, które powinny przybrać bardziej nowoczesną formę, zwłaszcza jeśli 
dotyczą propagowania dziedzictwa kulturowego i językowego regionów.

Różnica zaznacza się także w  definiowaniu misji publicznej. Na tym tle 
wyraźnie widać podział na media skoncentrowane na realizowaniu zadań 
związanych z  kształtowaniem wspólnoty jako odrębnej grupy narodowej 
(mowa tu przede wszystkim o  nadawcy katalońskim, galicyjskim i  baskijskim, 
ale też od kilku lat walenckim) oraz ogólnej promocji regionu jako atrakcji 
kulturalnej i  historycznej (większość pozostałych mediów autonomicznych). 
Kryterium różnicującym jest także podejście do roli nadawcy na regionalnym 
rynku medialnym, tj. czy ma aspiracje do bycia dominującym podmiotem, czy 
też ma charakter uzupełniający wśród innych dostępnych ofert komercyjnych. 
I znów widać znaczące rozbieżności na tym polu, ponieważ nadawcy z Katalonii, 
Galicji, Kraju Basków i  Andaluzji mają zdecydowanie charakter dominujący, 
a  ich oferta jest pełna i  różnorodna, co wskazuje na chęć tworzenia kanałów 
dla mieszkańców całego regionu, z  uwzględnieniem różnorodności społecznej. 
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W  analizowanym ustawodawstwie medialnym tych wspólnot autonomicznych 
można dostrzec dbałość o  reprezentację możliwie wielu grup społecznych 
i  podejmowanie kroków przeciwdziałających wykluczeniu grup najsłabszych, 
dyskryminowanych lub mniejszościowych. Zaobserwować więc można, że ci 
właśnie nadawcy przejmują większość zadań misyjnych charakterystycznych dla 
nadawców publicznych w pełnym wymiarze. Pozostałe wspólnoty raczej bazują 
na zadaniach charakterystycznych dla typowych mediów regionalnych, uzupeł-
niając ofertę mediów ogólnokrajowych programami prezentującymi wydarzenia 
z regionu.

Media publiczne w regionach są także w odmienny sposób zarządzane, choć 
widać wspólny mianownik w  kształtujących się modelach. Praktycznie każda 
ustawa medialna kładzie nacisk na wybór członków do organów nadzorczych 
według kryteriów merytorycznych, związanych z doświadczeniem zawodowym 
kandydata. Natomiast tylko w  niektórych realizuje się zasadę niezależności 
politycznej, wyłączając reprezentację partii parlamentarnych jako główny 
wyznacznik danej kandydatury. Tego problemu nie uniknęła między innymi 
Andaluzja, która w swojej ustawie, pomimo wskazania kryterium profesjonali-
zmu, dopuszcza przede wszystkim w radzie zarządzającej mediami publicznymi 
kandydatury wysuwane przez partie parlamentarne.

Zaobserwowano cztery różne podejścia do kwestii mediów publicznych w re-
gionach hiszpańskich. Zdecydowanie wyodrębnia się na tle innych typ dążący do 
profesjonalizacji, w  którym pojawiają się mechanizmy sprzyjające zachowaniu 
autonomii personelu dziennikarskiego i  zarządu mediów publicznych. W  tym 
typie pojawiają się także dodatkowe instytucje, które wspierają ten proces. Mowa 
tu o czterech wyróżniających się nadawcach publicznych w regionach: Andaluzji, 
Galicji, Kraju Basków i Katalonii.

Z  kolei w  typie ukierunkowanym na tożsamość regionalną widać pewien 
trend niestabilności politycznej, zwłaszcza w tych wspólnotach, które wykazują 
tendencje do wyróżniania swojego regionu pod względem językowym i  kultu-
rowym. Szczególnym przykładem są tutaj regiony wyspiarskie i Walencji, gdzie 
zaznacza się historyczny wpływ języka katalońskiego i  katalońskiej kultury 
(sama Katalonia od 2017 roku przeżywa wewnętrzne wstrząsy jako pokłosie 
referendum niepodległościowego). Znamienne jest jednak to, że katalońskie 
wzorce funkcjonowania mediów publicznych są punktem odniesienia dla tych 
regionów, jako te najbardziej zaawansowane, różnorodne i profesjonalne. Można 
byłoby uznać, że najbardziej reprezentatywnym przypadkiem mediów w  fazie 
tranzycji ku profesjonalizmowi jest przykład walencki, w  którym dokonano 
głębokiej reformy strukturalnej i prawnej, aby zapewnić nadawcy publicznemu 
autonomię w stosunku do władz regionalnych oraz partii politycznych.

Typ podstawowy mediów publicznych skupia się na świadczeniu usług in-
formacyjno-edukacyjnych, choć i tutaj nie ma jednorodności. Oferta tychże na-
dawców jest słabiej rozbudowana (wyjątkiem jest Wspólnota Madrytu z dwoma 
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kanałami). Jednak misyjność zapisana w  ustawach medialnych wskazuje na 
skupianie się na aspektach ogólnych, bez uszczegóławiania roli mediów w całej 
strukturze. Szczególnym przypadkiem jest tutaj grupa regionów bez własnych 
mediów publicznych, gdzie dominuje komercyjne podejście. Na tym tle wyróż-
nia się przypadek regionu La Rioja, gdzie władze świadomie scedowały realizację 
niektórych zadań na podmioty komercyjne, jednak kontrolując ich wykonanie. 
Typ mieszany z kolei charakteryzuje się występowaniem problemów z utrzyma-
niem mediów publicznych jako odrębnych instytucji użyteczności publicznej. 
Nawet jeśli takie pomysły się pojawiają, realizowane są raczej w  komercyjny 
sposób (zob. tabela 20).

Tabela 20
Typy mediów audiowizualnych występujących w regionach autonomicznych Hiszpanii

Typ Podstawowy Mieszany W fazie tranzycji 
ku profesjonalizmowi Zaawansowany 

Regiony Estremadura
Kastylia-La Mancha
Wspólnota Madrytu
Aragonia
Murcja

Kastylia i León
La Rioja
Nawarra
Kantabria

Asturia
Baleary
Wyspy Kanaryjskie
Wspólnota Walencji

Andaluzja
Galicja
Kraj Basków
Katalonia

Główne 
cechy

Umiarkowane 
podejście do różnic 
regionalnych 
w ofercie 
medialnej

Znikome znaczenie 
różnic regionalnych 
w ofercie medialnej

Istotne znaczenie 
różnic regionalnych 
w ofercie 
programowej

Istotne znaczenie 
różnic regionalnych 
w ofercie 
programowej

Znaczący udział 
władz regionalnych 
oraz partii 
politycznych 
w zarządzaniu 
mediami

Pośrednie formy 
zarządzania 
mediami lub 
istnienie wyłącznie 
mediów prywatnych

Próby wprowadzenia 
form zarządzania 
mediami 
zmierzających 
w kierunku 
autonomizacji 

Niezależne 
formy zarządzania 
mediami 
publicznymi

Umiarkowany udział 
władz 
w finansowaniu 
zadań mediów 
publicznych

Znikomy lub 
zerowy udział władz 
regionalnych 
w finansowaniu 
zadań publicznych 
mediów

Niestabilność 
finansowa mediów 
publicznych

Stabilność 
finansowa mediów 
publicznych

Średnie wskaźniki 
słuchalności 
i oglądalności 
mediów publicznych

Znikome lub zerowe 
wskaźniki 
słuchalności 
i oglądalności 
mediów publicznych

Niskie wskaźniki 
słuchalności 
i oglądalności 
mediów publicznych

Wysokie wskaźniki 
słuchalności 
i oglądalności 
mediów 
publicznych

Źródło: Opracowanie własne.



Podsumowanie i postulaty…346

W  niniejszej pracy udało się przede wszystkim zrealizować cel główny, tj. 
przedstawić zróżnicowane strategie władz regionalnych w  odniesieniu do na-
dawców publicznych. Podjęłam próbę usystematyzowania tych podejść i modeli 
zarządzania mediami, a także definiowania i realizowania misji publicznej w re-
gionach autonomicznych Hiszpanii. W pracy udało się przedstawić szczegółowo 
proces konstruowania nadawców publicznych we wspólnotach autonomicznych, 
a  także scharakteryzowano główne cechy współczesnego rynku medialnego 
Hiszpanii, wyróżniając na tle mediów ogólnokrajowych media regionalne. 
Kwestie tożsamości regionalnej, językowej i kulturalnej stanowiły istotną część 
oferty medialnej tylko niektórych regionów, tych, które najmocniej podkreślają 
swoją odrębność kulturowo-językową (typ w  fazie tranzycji ku profesjonali-
zmowi i  zaawansowany, z  dużym wpływem języka regionalnego w  regionach 
wyspiarskich i  Wspólnocie Walencji, a  także w  Asturii, Kraju Basków, Galicji 
i Andaluzji). Choć większość regionalnego ustawodawstwa opiera się na rozwią-
zaniach ogólnokrajowych, widać tutaj próby doprecyzowania niektórych kwestii 
na poziomie regionów. Szczególnie od schematu centralnego odbiega przypadek 
kataloński – system nadawczości publicznej w  Katalonii rozwija się właściwie 
niezależnie od rozwiązań hiszpańskich, wręcz wyprzedza pozostałe regiony pod 
względem wprowadzania norm gwarantujących mediom niezależność, profesjo-
nalizm, a  także realizację standardów etyki dziennikarskiej w  społeczeństwie 
obywatelskim. Wskazałam podobieństwa w  sposobach zarządzania mediami 
publicznymi, choć nie znalazłam jednego wzorca powielanego przez większość 
nadawców radiowo-telewizyjnych. Warto jednak podkreślić, że systematyzacja 
poszczególnych procesów występujących w mediach regionów autonomicznych 
Hiszpanii uświadamia w  sposób czytelny, jak problem zarządzania mediami 
przekłada się na realizację misji publicznej i pozycję rynkową nadawcy.

Analiza działalności mediów publicznych powinna odbywać się w  ujęciu 
systemowym, trudno bowiem zrozumieć funkcje i  społeczne role mediów bez 
wyjaśnienia, jakimi przesłankami kieruje się dane społeczeństwo. Podejście sy-
stemowe ujawnia jednak wiele dodatkowych problemów badawczych, związanych 
z płaszczyzną polityczną, ekonomiczną, kulturową czy wreszcie językową. Mam 
świadomość, że przedstawiona tutaj analiza dokumentów prawnych prezentuje 
jedynie niewielki wycinek wieloaspektowej problematyki pluralizmu mediów 
w  Hiszpanii i  działalności nadawców publicznych w  regionach. Jak pokazują 
przykłady z literatury, niewielu badaczy jest w stanie samodzielnie dokonać sze-
rokiego ujęcia porównawczego. Stąd bogactwo prac zespołowych i pojedynczych 
artykułów, poświęconych różnym zjawiskom i problemom poszczególnych wspól-
not autonomicznych. Dalszym krokiem analizy powinno być przede wszystkim 
skonfrontowanie wyników analizy prawnej i  polityk medialnych z  praktykami 
samych odbiorców. Jak zakładają Zrijnka Peruško, Dina Vozab i  Antonija Ču-
valo, praktyki medialne uszeregowują systemy mediów według zupełnie innych 
zasad, właśnie ze względu na dostępność danej oferty (lub brak dostępności) 
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i  wykształcania się u  odbiorców odrębnych sposobów korzystania z  mediów12. 
W pewnym stopniu udało się pokazać w tej pracy tę kwestię na przykładzie po-
pularności różnych typów mediów, w  zależności od wspólnoty autonomicznej. 
Także niezwykle interesującym wątkiem są relacje elit politycznych i medialnych 
na poziomie regionu. W  niektórych przypadkach oznaczają bowiem ścisłe za-
leżności, które mogą zdeterminować całkowicie życie publiczne i prowadzić do 
degeneracji mediów publicznych (jak w Walencji, ale też niepokojący wydaje się 
przypadek Murcji czy nawet zreformowanej Aragonii i Balearów). Warto byłoby 
więc jeszcze szczegółowo prześledzić, jak partie na poziomie regionów realnie 
wpływają na system komunikowania i czy w tym zakresie również kształtują się 
jakieś wspólne praktyki działania. Problemy te wciąż pozostają otwarte i  wy-
magają doprecyzowania, a  także porównawczego spojrzenia, ponieważ system 
mediów w Hiszpanii ze względu na specyfikę podziałów społeczno-kulturowych 
i politycznych rodzi kolejne pytania badawcze.

12 Z. Peruško, D. Vozab, A. Čuvalo: Audiences as a source of agency in media systems: Post-
socialist Europe in comparative perspective. „Mediální Studia / Media Studies” 2013, no 2, s. 137–154.





Bibliografia

Materiały źródłowe

Acord 295/2007, de 19 de desembre, pel qual s’aprova la Instrucció general del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de 
l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual. „Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya” núm. 5037, de 28.12.2007.

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 19 de agosto de 2010, por el que se transforman en 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, la concesión de 
dos programas de televisión digital terrestre (TDT) de ámbito autonómico, a favor de 
la Sociedad „Radio Popular, S.A.-COPE” y la concesión de dos programas de televisión 
digital terrestre (TDT) de ámbito autonómico, a favor de la Sociedad „Rioja Televisión, 
S.A.”. „Boletín Oficial de la Rioja” núm. 107, de 1 de septiembre de 2010.

Basic Texts 2015. Edition of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/
files/convention2005_basictext_en.pdf#page=17 [dostęp w dniu: 2.05.2020].

Carta básica de Radio Televisión Madrid. Asamblea de Madrid, http://transparencia.tele-
madrid.es/documentos/CARTA%20%20BASICA%20RTVM.pdf [dostęp: 2.11.2019].

Carta del Servicio Público de la RTVA 2017–2022, 27 de septiembre 2016.
Código de Autoregulación de RTVE para la Defensa de los Derechos del Menor, http://

codigodeautorregulacion.rtve.es/ [dostęp: 25.07.2019].
Código de autorregulación dobre contenidos televisivos e infancia, http://tvinfancia.es/tv-

infancia/sites/default/files/C%C3%B3digo-%20Texto%20consolidado-%202015%20
Julio.pdf [dostęp: 2.10.2018].

Código Deontológico (Aprobado en Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de 
Noviembre de 1993 y actualizado en Asamblea Ordinaria celebrada en Mérida el día 
22 de abril de 2017), http://fape.es/home/codigo-deontologico/ [dostęp: 13.08.2019].

Constitución Española. „Boletín Oficial del Estado” núm. 311, de 29 de diciembre 1978.
Contrato-Programa 2018–2020 entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

y Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 



Bibliografia350

7 de la ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, 27 de diciembre 
de 2018, http://transparencia.telemadrid.es/documentos/Contrato-Programa%20
2018-2020.pdf [dostęp: 2.11.2019].

Contrato-Programa acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con 
la Agencia Pública Emresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para el 
período 2017–2019, de 27 de diciembre de 2016.

Cuentas anuales. Ente Público Radiotelevisión Canaria. Ejercicio 2017, http://www.rtvc.
es/corporativa/transparencia/presupuestaria/cuentas 2017/RTVC/1.CUENTAS-AN 
UALES-RTVC-2017.pdf [dostęp: 30.11.2019].

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. „Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 
3791, de 31 de diciembre de 2002.

Decreto 164/2004, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Empresa Pública „Corporación Extremeña deMedios 
Audiovisuales”. „Diario Oficial de Extremadura” núm. 132, de 13 de noviembre 
de 2004.

Decreto 64/2005, de 9 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico del Servicio 
Público de Televisión Digital Local por Ondas Terrestres en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. „Boletín Oficial de Castilla y León”, núm. 178, de 14 de sep-
tiembre de 2005.

Decreto 71/2008, de 9 de octubre, por el que se regula el regimen juridico de las Emisoras de 
Radiodifusion Sonora en ondas metricas con modulacion de frecuencia en el ambito 
de la Comunidad de Castilla y León. „Boletín Oficial de Castilla y León”, núm. 200, 
de 16 de octubre de 2008.

Decreto 80/2010, de 8 de julio, sobre servicios de comunicación audiovisual. „Boletín 
Oficial de Canarias” núm. 139, de 16 de julio de 2010.

Decreto 64/2012, de 9 de noviembre, por el que se regulan los servicios de comunicación 
audiovisual y el registro de prestadores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. „Boletín Oficial de la Rioja” núm. 140, de 19 de noviembre de 2012.

Decreto 102/2012, de 29 de marzo, por el que se desarrolla el servicio de comunicación 
audiovisual radiofónica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. „Diario 
Ofical de Galicia” núm. 64, de 2 de abril de 2012.

Decreto 59/2015, de 17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación 
audiovisual en la Comunidad de Castilla y León. „Boletín Oficial de Castilla y León” 
núm. 183, de 21 de septiembre de 2015.

Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
la estructura orgánica del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón. 
„Boletín Oficial de Aragón” núm. 237, de 10 de diciembre de 2015.

El mandato-marco a la Corporación RTVE previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de 
la radio y la televisión de titularidad estatal. „Boletín Oficial del Estado” núm. 470, 
de 18 de diciembre de 2007.

El Plan de Paz y Convivencia 2013–2016. Un objetivo de Encuentro Social, 26 de noviembre 
2013, https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sgpyc_compilacion_docs/
es_def/adjuntos/1-proyecto-general.pdf [dostęp: 29.08.2019].

VI Encuesta Sociolingüística, Comunidad Autónoma de Euskadi, 2016.



Bibliografia 351

Estatutos de Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Resolución do 29 de febreiro 
de 2016, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola 
que se ordena a  publicación da modificación dos estatutos da sociedade mercantil 
pública autonómica Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., autorizada polo 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 23 de decembro de 2015. „Diario Oficial 
de Galicia” núm. 55, de 21 de marzo de 2016.

Framework Convention for the Protection of National Minorities, https://rm.coe.
int/16800c1312 [dostęp: 26.08.2017].

Informe anual de la profesión periodística 2018, Asociación de la Prensa de Madrid, 
s.  42, https://www.apmadrid.es/publicaciones/informe-anual-de-la-profesion/ [do-
stęp: 2.08.2019].

Informe de seguimiento contrato-programa 2014–2016, Año 2018, Ente Público de Radio 
Televisión de la Región de Murcia, 20 de Enero de 2019, s. 7, http://www.rtrm.es/
doc/transparencia/Informe_seguimiento_2018_Contrato_programa_2014-2016.pdf 
[dostęp: 5.11.2019].

Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016.

Informe en relació amb el compliment de les missions específiques del servei públic de 
competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2018.

Informe semestral 2018. Consell de la Ciutadania, Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, s. XIX, https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/informe_semestral-
Consell-Ciutadania.pdf [dostęp: 21.11.2019].

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la Corporación 
Radio y Televisión Española y su finaciación años 2015 y 2016, 27 de marzo de 2018.

Informe sobre l’usu del asturianu en RTPA 2013, Xunta pola Defensa de la Llingua Astu-
riana, https://issuu.com/exunta/docs/informe_rtpa_2013_xunta [dostęp: 2.01.2018].

IX Informe sobre la situació de la Llengua Catalana, 2015.
Instrucción para la regulación de los procedimientos de contratación no sujetos a  re-

gulación armonizada de Radiotelevisión del Principado de Asturias SAU, http:// 
corporativo.rtpa.es/pdf/20160413-Instruccion-de-contratacion-RTPA-SAU.pdf [do-
stęp: 2.01.2018].

Instrucciones en materia de contratación del Ente Público Corporación Extremeña de 
Medios Audiovisuales y de Sus Sociedades Filiales, Sociedad Pública de Radiodifu-
sión Extremeña, S.A.U. y Sociedad Pública de Televisión Extremeña, S.A.U., http:// 
www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante [dostęp: 31.01.2018].

Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. „Boletín Oficial del Estado” núm. 67, 
de 19 de marzo de 1966.

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 306, de 22 de diciembre de 1979.

Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cataluña. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 306, de 22 de diciembre de 1979.

Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión. „Boletín Oficial del 
Estado” núm. 724, de 1 de febrero de 1980.

Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 101, de 28 de abril de 1981.



Bibliografia352

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
„Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 2, de 1 de febrero de 1982.

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias. „Bo-
letín Oficial del Estado” núm. 9, de 11 de enero de 1982.

Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 9, de 11 de enero de 1982.

Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 146, de 19 de junio de 1982.

Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcía. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 146, de 19 de junio de 1982.

Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión Vasca del País 
Vasco. „Boletín Oficial del País Vasco” núm. 71, de 2 de junio de 1982.

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana. „Boletín Oficial del Estado” núm. 164, de 10 de julio de 1982.

Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 195, de 16 de agosto de 1982.

Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 195, de 16 de agosto de 1982.

Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra. „Boletín Oficial del Estado” núm. 106, de 3 de septiembre de 1982.

Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. „Bo-
letín Oficial del Estado” núm. 49, de 26 de febrero de 1983.

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 
Madrid. „Boletín Oficial del Estado” núm. 51, de 1 de marzo de 1983.

Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del Valenciano. „Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana” núm. 133, de 1 de diciembre de 1983.

Ley 10/1983, de 30 de mayo, de creación de ente público Corporació de Ràdio i Televisió 
y de regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad de 
Cataluña. „Diario Oficial Generalitat de Catalunya” núm. 337, de 14 de junio de 
1983.

Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de television. „Boletín Oficial 
del Estado” núm. 4, de 5 de enero de 1984.

Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 74, de 27 de marzo de 1984.

Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública de Radiotelevisión Valenciana. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 213, de 5 de septiembre de 1984.

Ley de la Generalidad Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la entidad pública 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y regulación de los servicios de radiodifusión 
y televisión de la Generalitat Valenciana. „Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” 
núm. 176, de 09.07.1984.

Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radioteledifusión y Televisión en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. „Boletín Oficial de Canarias” núm. 132, de 17 de diciembre de 
1984.

Ley 9/1984, de 11 de julio, de creación de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia. 
„Boletin Diario Oficial de Galicia” núm. 148, de 3 de agosto de 1984.



Bibliografia 353

Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del ente 
público de Radio-Televisión Madrid. „Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, 
núm. 158, de 4 de julio de 1984.

Ley 29/1984, de 2 de agosto, por la que se regula la concesión de ayudas a  Empresas 
Periodísticas y Agencias Informativas. „Boletín Oficial del Estado” núm. 185, de 
3 de agosto de 1984.

Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la compañía de radio y televisión de las Islas 
Baleares. „Boletín Oficial de las Islas Baleares” núm. 16, de 10 de junio de 1985.

Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y control parlamentario de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión. „Boletín Oficial de Aragón” núm. 46, de 
22 de abril de 1987.

Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía y regulación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión gestionados 
por la Junta de Andalucía. „Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 104, de 
12 de diciembre de 1987.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. „Boletín Oficial del Estado” núm. 285, de 
27 de noviembre de 1992.

Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Ceuta. „Boletín Ofi-
cial del Estado” núm. 62, de 14 de marzo de 1995.

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 62, de 14 de marzo de 1995.

Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos 
del Principado de Asturias. „Boletín Oficial del Principado de Asturias” núm. 89, de 
19 de abril de 1995.

Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres. „Boletín Ofi-
cial del Estado” núm. 309, de 27 de diciembre de 1995.

Ley 4/1996, de 11 de octubre, de reforma de la Ley de creación del Ente Público Radio 
Televisión Vasca (Ley 5/1982, de 20 de mayo), referente a  nombramiento y cese del 
Director General de EITB. „Boletín Oficial del País Vasco” núm. 212, de 4 de no-
viembre de 1996.

Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los pro-
fesionales de la información. „Boletín Oficial del Estado” núm. 147, de 20 de junio 
de 1997.

Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano. „Boletín Oficial del 
Estado” núm. 103, de 30 de abril de 1998.

Ley 8/1998, de 27 de marzo, de modificación de la Ley de creación del Ente Público 
‘Radio Televisión Vasca’. „Boletín Oficial del País Vasco” núm. 71, de 17 de abril de 
1998. 

Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del Audiovisual de Galicia. „Diario Oficial de Galicia” 
núm. 174, de 8 de septiembre de 1999.

Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña. „Boletín Oficial de 
España” núm. 137, de 8 de junio de 2000.

Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La 
Mancha. „Diario Oficial de Castilla-La Mancha” núm. 53, de 1 de junio de 2000.



Bibliografia354

Ley 4/2000, de 16 de noviembre, por la que se crea la empresa pública Corporación 
Extremeña de Medios Audiovisuales. „Boletín Oficial del Estado” núm. 17, de 19 de 
enero de 2001.

Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales. „Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid” núm. 105, de 4 de mayo de 2001.

Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y del sector 
audiovisual. „Boletín Oficial del Estado” núm. 164, de 10 de julio de 2001.

Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra 
y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra. „Boletín Oficial de Navarra” núm. 86, 
de 16 de julio de 2001.

Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Castilla y León. „Boletín Oficial de Castilla y León” núm. 46, de 7 de marzo de 2003.

Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social. „Boletín Oficial del 
Estado” núm. 103, de 30 de abril de 2003.

Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. „Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 254, de 30 de diciembre de 2004.

Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. „Boletín Oficial del 
Estado” núm. 202, de 24 de agosto de 2005.

Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la Empresa Pública Regional Radiotele-
visión de la Región de Murcia. „Boletín Oficial de la Región Murcia” núm. 11, de 
30 de diciembre de 2004.

Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña [wraz ze 
zmianą z 19 de julio 2017]. „Boletín Oficial de España” núm. 38, de 14 de febrero de 
2006.

Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. „Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana” núm. 5.238, 11.04.2006.

Ley Orgánica 6/2006 , de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 172, de 20 de julio de 2006.

Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. „Boletín Oficial de las Islas Baleares” 
núm. 135, de 26 de septiembre de 2006

Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 134, de 6 de junio de 2006.

Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes 
Balears. „Boletín Oficial del Estado” núm. 52, de 1 de marzo de 2007.

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, Estatuto de Autonomía de Andalucía, Preámbulo. „Boletín Oficial del Estado” 
núm. 68, de 20 de marzo de 2007.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 71, de 23 de marzo de 2007.

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
„Boletín Oficial de Aragón” núm. 97, de 23 de abril de 2007.

Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha. „Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha” núm. 82, de 19 de abril de 2007.



Bibliografia 355

Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. „Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 4990, de 18.10.2007.

Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma de Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. „Boletín Oficial del Estado” núm. 288, de 1 de diciembre de 2007.

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. „Boletín Oficial del Estado” 
núm. 159, de 4 de julio de 2007.

Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica ge-
stionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(RTVA). „Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” núm. 252, de 26 de diciembre de 
2007.

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. „Boletín Oficial del Estado” núm. 312, de 
29 de diciembre de 2007.

Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública “Corporación Extremeña de 
Medios Audiovisuales”. „Diario Oficial de Extremadura” núm. 116, 17 de junio 2008.

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 
Española. „Boletín Oficial del Estado” núm. 210, de 31 de agosto de 2009.

Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Illes Balears. „Boletín Oficial de 
las Islas Baleares” núm. 92, de 19 de Junio de 2010.

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. „Boletín Oficial 
del Estado” núm. 79, de 1 de abril de 2010.

Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y del sector público autonómico de Galicia. „Diario Oficial de Galicia” núm. 
251, de 31 de diciembre de 2010.

Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 30, de 4 de febrero de 2011.

Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma de Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. „Boletín Oficial del Estado” núm. 25, de 29 de 
enero de 2011.

Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de los medios públicos de comunicación audiovisual de 
Galicia. „Diario Oficial de Galicia” núm. 239, de 16 de diciembre de 2011.

Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, por la que se deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de 
julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y se crea el Consejo 
Audiovisual de Navarra. „Boletín Oficial de Navarra” núm. 216, de 31 de octubre de 
2011.

Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios 
públicos de comunicación audiovisual autonómicos. „Boletín Oficial del Estado” 
núm. 184, de 2 de agosto de 2012.

Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, 
de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. 
„Boletín Oficial de la Región Murcia” núm. 284, 10 de diciembre de 2012.

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. „Boletín Oficial del Estado” núm. 134, de 5 de junio de 2013.

Ley 5/2013, de 1 de octubre, audiovisual de las Illes Balears. „Boletín Oficial del Estado” 
núm. 263, de 2 de noviembre de 2013.



Bibliografia356

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  la información pública 
y buen gobierno. „Boletín Oficial del Estado” núm. 295, de 10 de diciembre de 
2013.

Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del 
sector público autonómico. „Boletín Oficial del Principado de Asturias” núm. 171, de 
24 de julio de 2014.

Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias. „Boletín Oficial de Canarias” núm. 3, de 7 de enero de 2015.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal. „Boletín Oficial del Estado” núm. 77, de 31 de 
marzo de 2015.

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. „Boletín 
Oficial del Estado” núm. 77, de 31 de marzo de 2015.

Ley 6/2015, de 30 de julio, de modificación de la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Crea-
ción del Ente Público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. „Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha” núm. 149, de 31 de julio de 2015.

Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. „Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid” núm. 309, de 29 de diciembre de 2015.

Ley 9/2015, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, 
del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears. „Boletín Oficial del Estado” 
núm. 297, de 12 de diciembre de 2015.

Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión 
y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat. „Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana” núm. 7689, de 31 de diciembre de 2015.

Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública 
Extremeña. „Diario Oficial de Extremadura” núm. 248, de 29 de diciembre de 
2015.

Ley 1/2016, de 3 de febrero, de modificación de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normali-
zación lingüística en las Illes Balears. „Boletín Oficial del Estado” núm. 65, de 16 de 
marzo de 2016.

Ley 4/2016, de 19 mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, 
organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Tele-
visión. „Boletín Oficial de Aragón” núm. 101, de 27 de mayo de 2016.

Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión 
y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. „Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana” núm. 7831, de 19 de julio de 2016.

Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas 
con Cargos Públicos no Electos. „Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” núm. 
7911, de 7 de noviembre de 2016.

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. „Boletín Oficial de las Islas 
Baleares” núm. 99, de 4 de agosto de 2016.

Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de 
la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de 
la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 236, de 30 de septiembre de 2017.



Bibliografia 357

Ley 6/2018, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, 
de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. „Boletín 
Oficial de Canarias” núm 252, de 31 de diciembre de 2018.

Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat 
Valenciana (CACV). „Diari Oficial de la Generalitat Valenciana” núm. 8301, de 23 
de mayo de 2018.

Ley 7/2019, de 14 de noviembre, de modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Au-
diovisual de Cataluña, y de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales. „Boletín Oficial del Estado” núm. 286, de 28 de noviembre de 2019.

Mandat Marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears. „Boletín Oficial de las Islas Baleares” núm. 60, de 3 de maig de 2014.

Mandato marco al Ente Público RTVC. „Boletín Oficial del Parlamento de Canarias”, 
núm. 400, de 16 de diciembre de 2016.

Mandato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia. Comunicación de 16 de 
diciembre de 2015 por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia 
del Mandato marco de la Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. „Diario 
Oficial de Galicia” núm. 247, de 29 de diciembre de 2015.

Manual de Estilo de RTVE. Directrices para los profesionales, http://manualdeestilo.
rtve.es/ [dostęp: 25.07.2019].

Marco General de los medios en España 2000.
Marco General de los medios en España 2001.
Marco General de los medios en España 2003.
Marco General de los medios en España 2006.
Marco General de los Medios en España 2010.
Marco General de los medios en España 2011.
Marco General de los medios en España 2016.
Marco General de los medios en España 2018.
Marco General de los Medios en España 2019.
Marco General de los Medios en España 2020.
Plan Xeral de Actuación da Corporación RTVG 2017–2019. Informe de Seguimento 2017, 

http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/plan-de-
actuacion-xeral-crtvg [dostęp: 14.02.2018].

Població segons llengua inicial. Catalunya, 2018.
Primer Mandato Marco previsto en la Ley 10/2012, de 5 de diciembre, de Radiotelevisión 

de la Región Murcia. „Boletín Oficial de la Región Murcia” núm 77, de 5 de abril de 
2013.

Principios Generales de Programación. Aprobados por el Consejo de Administración del 
Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, 17.11.2015, http://www.cmme-
dia.es/wp-content/uploads/2015/12/Principios-grales-de-programaci%C3%B3n.pdf 
[dostęp: 8.06.2019].

Principios y criterios de programación de los medios del Ente Público de Comunicación del 
Principado de Asturias, http://corporativo.rtpa.es/pdf/20170420-criterios-principios-
-programacion.pdf [dostęp: 2.01.2018].

Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo de 2004, po el que se aprueba el Plan técnico de 
la televisión digital local. „Boletín Oficial del Estado” núm. 85, de 8 de abril de 2004.



Bibliografia358

Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración 
de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. „Boletín Oficial 
del Estado” núm. 96, de 21 de abril de 2012.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de 
la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación 
del segundo dividendo digital. „Boletín Oficial del Estado” núm. 151, de 25 de junio 
de 2019.

Recomendaciones para el tratamiento informativo de casos de violencia machista, 13 de 
mayo, 2016, http://www.cmmedia.es/wp-content/uploads/2016/05/Recomendacio 
nes-tratamiento-informativo-violencia-machista-RTVCM.pdf [dostęp: 9.06.2019].

Reglamento (aprobado por la Fundación Comisión de Quejas y Deontologia de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas de España, el 29 de Noviembre de 2013), http://
www.comisiondequejas.com/reglamento/ [dostęp: 13.08.2019].

Reglamento de funcionamiento del Consejo de Administración de EITB. Aprobado en 
reunión ordinaria de 28 de junio 2016.

Relación de contratos menores de importe igual o superior a 5.000 euros. 2° trimestre de 
2017, http://corporativo.rtpa.es/www/ficheros/17/11/1510912722_contratos-menores-
2017-segundo-trimestre.pdf [dostęp: 2.01.2018].

Resolució 612/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el primer Mandat 
marc del sistema públic audiovisual. „Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” 
núm. 636, de 11 de febrer de 2010.

Resolución 37/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Rela-
ciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Contrato-programa 
con el Ente Público Radio Televisión Vasca (EITB) para el período 2016–2019. „Boletín 
Oficial del País Vasco” núm. 96, de 23 de mayo de 2016.

Resolución do 23 de maio de 2017 pola que se organiza a estrutura directiva da Corpora-
ción Radio e Televisión de Galicia, S.A., http://www.crtvg.es/files/ResolucionDXor-
ganizacionestruturadirectiva.pdf [dostęp: 12.02.2018].

Resolución de 29 de octubre de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la produc-
ción propia de la Corporación de Radio y Televisión Española, SA, ejercicios 2014 
a 2016. „Boletín Oficial del Estado” núm. 289, de 30 de noviembre de 2018.

Segundo Contrato Programa entre el Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión y sus Sociedades, para la prestación del servicio publico de 
comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Aragón. „Boletín Oficial 
de Aragón” núm. 165, de 27 de agosto de 2018.

Sentencia 199/1999, de 8 de noviembre. „Boletín Oficial del Estado” núm. 300, de 16 de 
diciembre de 1999.

Sentencia 64/1989, de 6 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 760/1984, promovido 
por la Junta de Galicia contra determinados preceptos de la Ley 29/1984, por la que 
se regula la concesión de ayudas a Empresas Periodísticas y Agencias Informativas. 
„Boletín Oficial del Estado” núm. 93, de 19 de abril de 1989.

Sentencia 150/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3418-
2012. „Boletín Oficial del Estado” núm. 15, de 17 de enero de 2018.

Spain, World Press Freedom Index, https://rsf.org/en/spain [dostęp: 1.08.2019].



Bibliografia 359

Monografie, artykuły 

Adamowski J., Golka B., Stasiak-Jazukiewicz E.: Wybrane zagraniczne systemy 
informacji masowej. Cz. 2. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 1997.

Agirreazkuenaga I.: The role of the media in empowering minority identities: Basque-
language radio during the Franco dictatorship (1960s–1976) and their influence as 
identity catalysts. “Media, Culture & Society” 2013, no 34(4), s. 498–509.

Altabella J.: Historia de la prensa deportiva madrileña. En: Orígenes del deporte 
madrileño. Condiciones sociales de la actividad deportiva. 1870–1936. Vol. 1. Ed. 
R.  Zabalza. Madrid: Consejería de Educación, Dirección General de Deportes, 
1988.

Anderson B.: Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationa-
lism. London: Verso, 1991.

Arrianza Ibarra K.: The Situation of National and Regional Public Television in Spain. 
„Nordicom Review” 2013, no 34 (1), s. 145–156. DOI 10.2478/nor-2013-0048.

Arrojo Baliña M.J.: La configuración de la televisión interactiva. De las platformas 
digitales a la TDT. Oleiros: Netbiblo, S.L., 2008.

Azurmendi A.: El Consejo Audiovisual de Navarra, una autoridad independiente del 
sector audiovisual. Referencia comparada. En: El Consejo Audiovisual de Navarra. 
Sus funciones y competencias en el contexto europeo de regulación del sector. Ed. 
A. Azurmendi. Pamplona: Consejo Audiovisual de Navarra, 2009, s. 15–76.

Azurmendi M., Larrañaga N., Apalategi J.: Bilingualism, identity, and citizenship 
in the Basque Country. In: Bilingualism and Identity: Spanish at the crossroads with 
other languages. Eds. M. Niño-Murcia, J. Rothman. Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins Publishing Company, 2008, s. 35–62.

Badillo Á., De La Peña Pérez Alaejos M.: Estructura del mercado rediofónico español. 
Transormaciones y tendencias del clivaje publico/privado. En: Sintonizando el futuro: 
Radio y produción sonora en el siglo XXI. Ed. J.I. Gallego Pérez, M.T.  García 
Leiva. Madrid: Instituto RTVE, 2012, s. 61–104.

Badillo Matos Á.: La desregulación de la televisión local en España: el caso de Castilla 
y León. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2003.

Baker C.E.: Media, Markets, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002.

Bakir V.: An identity for Europe? The role of the media. In: Culture and Identity in 
Europe. Ed. M. Wintle. Aldershot: Ashgate, 1996, s. 177–200.

Bieniada R.: Regionalizm i  regionalizacja w  definicji. Wybrane problemy teoretyczne. 
„Kwartalnik Naukowy OAP UW »e-Politikon«” 2013, nr 6, s. 281–299.

Biernacka M.: Być Baskiem, czyli o relacji między Euskera a tożsamością. „Pogranicze. 
Studia Społeczne” 2017, T. 28, s. 5–20. DOI 10.15290/pss.2017.28.04.

Biernacka M.: Katalonia. Między pragmatyka konfliktu a  tożsamością. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

Biernacka-Ligięza I.: Globalne konteksty lokalnej sfery publicznej. W: Pogranicze 
w  mediach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. Szczecin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczećińskiego, 2017, s. 163–178.



Bibliografia360

Biernacka-Ligięza I.: Kultura mediów a budowanie lokalnego obrazu świata. W: Współ-
czesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne. Red. I.  Hofman, 
D. Kępa-Figura. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodow-
skiej, 2015, s. 303–316.

Blumler J.G.: Public Service Broadcasting Before the Comercial Deluge. In: Television 
and the Public Interest: Vunerable Values in West European Broadcasting. London: 
Sage, 1992, s. 7–21.

Blumler J.G., Gurevitch M.: The Crisis of Public Communication. London–New York: 
Routledge, 1995.

Bourdieu P.: Language and symbolic power: the economy of linguistic exchanges. Transl. 
by G. Raymond, M. Adamson. Ed. J.B. Thompson. Cambridge: Polity Press, 1991.

Brants K., Siune K.: Public Broadcasting in a  State of Flux. In: Dynamics of Media 
Politics. Broadcast and Electronic Media in Wester Europe. Eds. K. Siune, W. Trutz-
schler. London–Newbury Park–New Dehli: Sage Publication, 1992, s. 101–115.

Brüggemann M., Engesser S., Büchel F., Humprecht E., Castro L.: Hallin and 
Mancini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems. “Journal of 
Communication” 2014, Vol. 64, no 6, s. 1037–1065.

Brzoza-Kolorz K., Głuszek-Szafraniec D., Szostok-Nowacka P.: „Cóż tam panie 
w  polityce?” Czyli o  wzajemnym postrzeganiu dziennikarzy i  polityków. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Burgelman J., Pauwels C.: Audiovisual policy and cultural identity in small European 
states: the challenge of the unified market. “Media, Culture and Society” 1992, 
Vol. 14, s. 169–183.

Bustamante E.: Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura pen-
dienta de la democracia. Barcelona: Gedisa, 2013.

Castells M.: Władza komunikacji. Tłum. J. Jedliński, P. Tomanek. Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Chacińska M.: W  służbie ludu i  inżynierii społecznej. Media publiczne w  Danii, Nor-
wegii i  Szwecji w  perspektywie historycznej i  kulturowej. Gdańsk: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.

Chadwick A.: The Hybrid Media System. Oxford–New York: Oxford University Press, 
2013.

Chalaby J.K.: Journalism as an Anglo-American Invention: A Comparison of the Deve-
lopment of French and Anglo-American Journalism, 1830s–1920s. “European Journal 
of Communication” 1996, no 11(3), s. 303–326.

Chudziński E.: Regionalizm w  mediach. Geneza – przejawy – funkcje. W: Regionalne 
i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy. Red. J.W. Adamow-
ski, K. Wolny-Zmorzyński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007, 
s. 39–58.

Churska-Nowak K., Kuś M.: Baskijskie ruchy separatystyczne a  media regionalne. 
„Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 145–164.

Churska-Nowak K., Kuś M.: Media masowe a przebieg demokratyzacji w Hiszpanii po 
roku 1975. W: Kultura. Media. Etyka. Media w  perspektywie etycznej i  kulturowej 
w kontekście rewolucji teleinformatycznej. Red. P. Pawlak, W. Strzelecki, G.J. Mo-
rais da Costa. Poznań–Gniezno: PTPN, s. 209–229.



Bibliografia 361

Churska-Nowak K., Kuś M.: Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym 
współczesnej Hiszpanii. Poznań: Wydawnictwo WSNHiD, 2011.

Colino Fernández A.: Evolución de la finaciación de los medios de comunicación 
en España. ¿Hacia un modelo más sostenible. „Papeles de Europa” 2013, Vol. 26, 
núm. 1, s. 46–69. DOI 10.5209/rev_PADE.2013.n26.42801.

Czajkowska K.: Promocja i popularyzacja kultury jako jeden z głównych celów działal-
ności RTVE. „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 85–97.

Czajkowska K., Janoś K.W.: Modele zarządzania i  nadzoru nad publicznymi i  pań-
stwowymi mediami elektronicznymi w wybranych państwach Afryki, Ameryki Połu-
dniowej, Azji i Europy. „Studia Medioznawcze” 2015, nr 60(1), s. 133–144.

Dahl R.: The Shifting Boundaries of Democratic Governments. “Social Research” 1999, 
Vol. 66, no 3, s. 915–931.

Dahlgren P., Gurevitch M.: Political communication in a  changing world. In: Mass 
Media and Society. Eds. J. Curran, M. Gurevitch. London: Arnold, 2005, s. 375–393.

Damrosz J.: Region i  regionalizm (studium interdyscyplinarne). Warszawa: Instytut 
Kultury, 1987.

Damrosz J.: Wyznaczniki lokalno-regionalne i  etniczne w  badaniach zróżnicowania 
kultury nowoczesnych społeczeństw. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1999, 
nr 2, s. 23–32.

De La Granja J.L., Beramendi J., Anguera P.: La España de los Nacionalismos y las 
Autonomías. Madrid: Editorial Sintesis, 2001, s. 152–154.

De Mateo Pérez R., Bergés Saura L.: Los retos de las televisiones públicas: finan-
ciación, servicio público y libre Mercado. Sevilla–Zamora: Editorial Comunicación 
Social, 2009.

Del Rocío Moneder Morales C.: La necesidad de establecer autoridades audiovisua-
les autonómicas ante las conceciones de licenciac TDT a nivel local. En: Transformar 
la televisión. Otra televisión es posible. Ed. B. León. Sevilla–Salamanca–Zamora: 
Editorial Comunicación Social, 2009, s. 270–279.

Derbyshire J.D., Derbyshire I.: Encyclopedia of World Political Systems. New York: 
Routledge, 2000.

Díaz Arias R.: La cláususa de conciencia. En: Derecho de la información. Eds. I. Bel 
Mallén y L. Corredoira y Alfonso. Barcelona: Ariel, 2003, s. 327–345.

Díaz Noci J.: Periodismo ciudadano en comunidades bilingües. El caso vasco. En: Análi-
sis y propuestas en torno al periodismo digital: VII Congreso Nacional Periodismo 
Digital, 2 y 3 de marzo de 2006. Ed. F. Sabés Turmo. Huesca, España: Asociación de 
la Prensa de Aragón, 2006, s. 137–148.

Dobek-Ostrowska B.: Hiszpania i  Polska: elity polityczne w  okresie przejścia do de-
mokracji. Analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, 1996.

Dobek-Ostrowska B.: Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia roz-
woju. W: Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i  ich dynamika 
rozwojowa. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2006, s. 15–44.

Encarnación O.G.: Spanish Politics: Democracy after Dictatorship. Cambridge: Malden, 
Polity Press, 2008.



Bibliografia362

Engesser S., Franzetti A.: Media systems and political systems: Dimensions of compa-
rison. “International Communication Gazette” 2011, no 73(4), s. 273–301.

Fariñas Martín J.: La televisión local en España: El modelo de negocio de „Popular 
Televisión” (2002–2006). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008.

Fernández Alonso I.: Independent Audiovisual Regulators in Spain: A Unique Case in 
Europe. “International Journal of Communication” 2016, no 10, s. 359–376.

Fernández Alonso I.: La externalización de la producción de los operadores públicos de 
televisión de ámbito autonómico en España. Los casos canario y extremeño. „Revista 
Latina de Comunicación Social” 2002, no 46, http://www.revistalatinacs.org/2002/
latina46enero/4604isabel.htm [dostęp: 29.11.2019].

Fernández-Quijada D., Sellas T., Bonet M.: Media Systems and Stateless Nations: 
Catalan and Welsh Radio in Comparative Perspective. „Tripodos” 2013, no 33, 
s. 13–32.

Flew T.: Media globalne. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, 2010.

García-Uceda M.: Las claves de la publicidad. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC 
Editorial, 2015.

Garitaonandia C., Casado M.A.: Television To Save a Language and a Culture: The 
Basque Case. In: Community Media. International Perspectives. Ed. L.K. Fuller. 
New York: Palgrave Macmillan US, 2007, s. 139–150.

Garitaonandía C.: Regional Television in Europe. “European Journal of Communica-
tion” 1993, Vol. 8, s. 277–294.

Giddens A.: The Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration. „Theory, 
Culture and Society” 1999, no 1(3), s. 85–99.

Gierula M.: Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów perio-
dycznych. Między tradycyjnym modelem a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska. 
W: Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. 
Red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
ASPRA-JR, 2016, s. 111–122.

Głowacki M.: Polityka medialna Danii, Norwegii i  Szwecji. Analiza porównawcza in-
terwencji państwa w  systemy telewizyjne. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 
2011.

Głuszek-Szafraniec D.: Cybermedia w Kraju Basków, Katalonii i Galicii – przestrzeń 
dla dziennikarstwa zaangażowanego. W: Rozwój internetu a  zmiany w  mediach, 
systemach medialnych oraz społecznych. Red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. 
Warszawa: ASPRA-JR, 2016, s. 317–328.

Głuszek-Szafraniec D.: Hiszpańska partia Podemos a mediatyzacja polityki. „Politeja” 
2017, nr 4(49), s. 379–394. DOI https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.19.

Głuszek-Szafraniec D.: Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy. W: 
¿Adonde vas España? Przemiany polityczne w  Hiszpanii i  Ameryce Łacińskiej na 
przełomie XX i  XXI wieku. Red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak. Zielona 
Góra: Morpho, 2017.

Głuszek-Szafraniec D.: Language and Media Policy of the Autonomous Communities 
in Spain – An Overview of Selected Regions in Spain. In: Meдийные cтратегии 
современного мира. Krasnodar: Państwowy Uniwersytet Kubanski, 2014.



Bibliografia 363

Głuszek-Szafraniec D.: Media regionalne we współczesnej Hiszpanii. W: Media a śro-
dowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. 
T. 3. Gliwice–Katowice: OLPRESS, 2014, s. 275–290.

Głuszek-Szafraniec D.: Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w Hiszpanii. W: 
Pogranicze w  mediach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. 
Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 189–201.

Głuszek-Szafraniec D.: Polityka medialna w  Katalonii i  Kraju Basków jako narzę-
dzie rozwoju tożsamości regionalnych. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 29, 
s. 109–110. DOI 10.15290/pss.2017.28.04.

Głuszek-Szafraniec D.: Regiony autonomiczne Hiszpanii wobec nowych mediów. Przy-
padek Katalonii i Kraju Basków. W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie spo-
łeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne. Red. S. Michalczyk, 
K. Brzoza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 259–268.

Głuszek-Szafraniec D.: Wpływ autonomii na rozwój mediów katalońskich i baskijskich. 
W: Media mniejszości. Mniejszości w  mediach. Red. M. Adamik-Szysiak, E.  God-
lewska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

Głuszek-Szafraniec D., Brzoza K.: Równość płci w  ustawodawstwie medialnym. 
Przypadki Hiszpanii i  Polski. „Studia Medioznawcze” 2019, T. 20, nr 2, s. 173–187. 
DOI 10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.93.

Głuszek-Szafraniec D., Waleczek Z.: Media w hiszpańskiej Wspólnocie Autonomicz-
nej Galicji. Proces degalicyzacji mediów. „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, T. 59, nr 3 
(227), s. 529–545. DOI 10.4467/22996362PZ.16.035.5910.

Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2005, s. 167–168.

Golemo K.: Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicz-
nej i  prasy w  okresie 2008–2011. „Sprawy Narodowościowe” 2014, nr 44, s. 46–66. 
DOI 10.11649/sn.2014.005.

Gołębiowski J.: Wpływ przemian ustrojowych na rozwój hiszpańskiej kultury po roku 
1975. „Roczniki Humanistyczne” 2013, Vol. 61, nr 2, s. 315–323.

González de Zárate Lorente R.: Telemadrid y los medios de comunicación social. 
En: El régimen jurídico de los sectores de actividad de la Comunidad de Madrid. Ed. 
A. Arévalo Gutiérrez. Madrid: Editorial Dykinson, 2017, s. 301–332.

González Esteban J.L.: Kronika 11 marca: terroryzm i polityczna zmiana w Hiszpanii. 
W: Hiszpania: Media masowe i  wybory w  obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek- 
-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 60–72.

González Navarro F.: Navarra y Hierofania de su Derecho Histórico. In: Die Entwi-
cklung des Staates der Autonomien in Spanien und der bundesstaatlichen Ordnung 
in der Bundesrepublik Deutschalnd / El Desarrollo del Estado de las Autonomías en 
España y la Evolución del Federalismo en la Republica Federal de Alemania. Ein 
spanisch-deutsches Verfassungskolloquium/Coloquio Constitucional hispano-alemán. 
Hrsg. J. Kramer. Baden Baden: Nomos, 1996, s. 177–208.

Guimerà i  Orts J.À., Blasco Gil J.J.: La formación historica del Sistema televisivo 
autonómico publico en Espana (1982–2011). En: Televisiones autonómicas. Evolución 
y crisis del modelo público de proximidad. Ed. J.C. Miguel de Bustos, M.Á. Casado 
del Rio. Barcelona: Gedisa, 2012, s. 43–44.



Bibliografia364

Gunther R., Montero J.R., Wert J.I.: The Media and Politics in Spain: from Dictator-
ship to Democracy. In: Democracy and the Media: A Comparative Perspective. Eds. 
R. Gunther, A. Mughan. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 28–84.

Guzek D.: Media Ethics Challenges in EU Coverage in Poland, Romania and Spain. In: 
e-Communicating of Europe. Ed. C. Cmeciu. București: Editura Universității din 
București, 2016, s. 29–46.

Guzek D.: Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary 
Poland. Berlin: Peter Lang, 2019.

Hallin D.C., Mancini P.: Systemy medialne. Trzy modele mediów i  polityki w  ujęciu 
porównawczym. Tłum. M. Lorek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, 2007.

Hammelink C.J., Nordenstreng K.: Towards Democratic Media Governance. In: 
Media between Culture and Commerce. Ed. E. De Bens. Vol. 4. Bristol–Chicago: 
Intellect Books, 2007, s. 225–240.

Hardy J.: Comparing Media Systems. In: The Handbook of Comparative Communication 
Research. Eds. F. Esser, Th. Hanitzsch. New York: Routledge, 2012, s. 185–206.

Hardy J.: Western Media Systems. New York: Routledge, 2008.
Hess A., Szymańska A.: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. 

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek-Ostrowska, 

M. Kuś. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
Humphreys P.J.: Mass Media and Media Policy in Western Europe. Manchaster–New 

York: Manchester University Press, 1996.
Jachimowski M.: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Katowice: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
Jackiewicz A.: Kontrowersje konstytucyjnoprawne i  polityczne wokół ustroju teryto-

rialnego Królestwa Hiszpanii: ewolucja czy stagnacja. W: Aktualne problemy reform 
konstytucyjnych. Red. S. Bożyk. Białystok: Wydawnictwo Temida, 2013, s. 397–416.

Jakubowicz K.: Media and Democracy. In: Media and Democracy. Ed. Council of Eu-
rope. Strasbourg: Council of Europe, 1998, s. 9–33.

Jakubowicz K.: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.

Jakubowicz K.: Polityka medialna a  media elektroniczne. Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Jakubowicz K.: Unia Europejska a  media. Między kulturą a  gospodarką. Warszawa: 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.

Jaroszyk J.: System medialny Hiszpanii. W: Wybrane zagraniczne systemy medialne. 
Red. J.W. Adamowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012, s. 175–215.

Jaskiernia A.: Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w  Stanach Zjednoczonych 
w epoce cyfrowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.

Jaskiernia A.: Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Euro-
pejskiej. „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2(61), s. 139–153.

Jaskiernia A.: Publiczne media elektroniczne w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawni-
cza ASPRA-JR, 2007.



Bibliografia 365

Joseph J.E.: Historical perspectives on language and identity. In: The Routledge Handbook 
of Language and Identity. Ed. S. Preese. New York: Routledge Taylor and Francis 
Group, 2016, s. 19–33.

Juderías J.: La leyenda negra de España. Madrid: Swan, 1986.
Kelly M.: Influences on Broadcasting Policies in Election Coverage. In: Communicating 

to Voters: Television in the First European Parliamentary Elections. Ed. J.G. Blum-
ler. London: Sage, 1984, s. 65–82.

Klimkiewicz B.: A  polyvalent media policy in the enlarged European Union. Kraków: 
Jagiellonian University Press, 2014.

Klimkiewicz B.: Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów. W: Me-
tody badań medioznawczych i ich zastosowanie. Red. A. Szymańska, M. Lisowska- 
-Magdziarz, A Hess. Kraków: Wydawnictwo ToC, 2018, s. 299–323.

Klimkiewicz B.: Mniejszości narodowe i etniczne w sferze publicznej. Reprezentacje, prak- 
tyki i regulacje medialne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Klimkiewicz B., Wilk M.: Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej 
i Polsce. „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, T. 61, nr 4 (236), s. 715–729. DOI 10.4467/22
996362PZ.18.041.10399.

Konarska K.: Rewolucja czy ewolucja? Nadawcy publiczni w dobie cyfryzacji. Przykład 
BBC. „Dziennikarstwo i Media” 2014, nr 5, s. 33–42.

Kozłowska M.: Regionalizm w  Hiszpanii i  we Włoszech – problemy wybrane. W: 
Prawne problemy regionalizacji w Europie. Red. K. Nowacki, R. Russano. Wrocław: 
Kolonia Limited, 2008, s. 209–228.

Kozłowski P.: Perspektywy globalizacji. „Studia Europejskie” 2003, nr 1, s. 9–14.
Kuś M.: Rola mediów masowych w parlamentarnych kampaniach wyborczych w Hiszpa-

nii. W: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie. Red. I. Hofman, 
D.  Kępa-Figura. T. 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, 2009, s. 66–75.

Kuś M.: System medialny Hiszpanii. W: Media masowe na świecie. Modele systemów 
medialnych i ich dynamika rozwojowa. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 261–280.

Kuś M.: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i  rynkiem. Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Llorens C.: Spain’s Media Concentration Policy: A Patchwork Crucial to the Understan-
ding of the Spanish Media System. “International Journal of Communication” 2010, 
no 4, s. 844–864.

López Olano C.: Las autoridades de regulación audiovisual en España. Panorámica 
y perspectivas del control de la pluralidad. „Miguel Hernandes Communication 
Journal” 2016, núm. 7, s. 87–112.

López-Rico C.M.: La reapertura de radiotelevisión valenciana. De la manipulación al 
servicio público. „Revista Mediterránea de Comunicación” 2016, núm. 7(2), s. 243– 
257. DOI http://dx.doi.org/10.14198/MEDCOM2016.7.2.15S. 255.

Luhmann N.: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1984.

Luhmann N.: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Tłum. M. Kaczmarczyk. Kra-
ków: Nomos, 2007.



Bibliografia366

Martín de la Guardia R.M.: Przedsiębiorstwa medialne i prasa masowa w Hiszpanii 
w  pierwszym trzydziestoleciu XX wieku. W: Studia z  teorii komunikowania maso-
wego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, 1999.

Martínez de la Casa Rodríguez E.: El Sector Audiovisual en Castilla-La Mancha. 
Madrid: Musivisual, 2011.

Marzal Felici J., Zallo Elgezabal R.: Introduction: Regional public television in the 
face of the digital society. “Communication & Society” 2016, no 29(4), s. 1–7.

Masip P., Ruiz C., Suau J.: Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the 
Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. 
Country Report: Spain. http://monitor.cmpf. eui.eu [dostęp: 2.08.2019]. DOI 
10.2870/941747.

McQuail D.: Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN SA, 2007.

Menéndez Otero C.: La radiotelevisión pública asturiana en la era post-ornia: ¿cambio 
real o cosmético? „Revista Internacional de Comunicación” 2016, núm. 33, s. 1–15.

Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń: Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, 2010.

Mrozowski M.: Media masowe. Władza, rozrywka i  biznes. Warszawa: Oficyna Wy-
dawnicza Aspra, 2001.

Mrozowski M.: Media publiczne. Dziedzictwo przeszłości – perspektywy. „Studia Me-
dioznawcze” 2000, nr 1, s. 39–56.

Myśliwiec M.: Pozycja partii regionalnych w systemie współczesnej Hiszpanii. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

Napoli Ph.M., Caplan R.: When Media Companies Insist They’re Not Media Companies 
and Why it Matters for Communications Policy. [Referat wygłoszony na Telecom-
munications Policy Research Conference, Arlington VA 2016], https://www.resear-
chgate.net/publication/307433829_When_Media_Companies_Insist_They%27re_
Not_Media_Companies_and_Why_it_Matters_for_Communications_Policy.

Napoli Ph.M.: Foundations of communications policy: Principles and process in the 
regulation of electronic media. Hampton: Hampton Press, 2001.

Nierenberg B.: Zarządzania mediami – koncepcje i  metody badawcze. „Współczesne 
Zarządzanie” 2013, nr 2, s. 41–47.

Nord L., Głowacki M.: Editor’s introduction: Public Service Media in Central and 
Northern Europe. Does the State still matter?. “Central European Journal of Com-
munication” 2010, Vol. 3, no 1(4), s. 7–20.

Ociepka B.: Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środko-
wej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Ociepka B.: Komunikowanie międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2002.
Oniszczuk Z.: Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 

1949–1989. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002.
Oniszczuk Z.: Niedostatki polskiej polityki medialnej. W: Współczesne media. Status, 

aksjologia, funkcjonowanie. Red. I. Hofman, D. Kępa-Figura. T. 1. Lublin: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 74–81.



Bibliografia 367

Oniszczuk Z.: System medialny w  ujęciu teoretycznym. W: Mało znane systemy me-
dialne. Red. Z. Oniszczuk, M. Gierula. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Huma-
nitas, 2007, s. 9–20.

Ortega F.: Local and regional television in Spain, a social and economic promoter: the 
case of Castille and León. In: Media@lse Fifth Anniversary Conference: Media, Com-
munication and Humanity, 21–23.09.2008. (Submitted).

Parsons T.: The System of Modern Societies. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
Pérez Gómez A.: El control de las concentraciones de mediom de comunicación. Derecho 

español y comparado. Madrid: Dykinson S.L., 2002.
Perez López P.: Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975–1995. W: Współ-

czesne systemy komunikowania. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnic- 
two Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

Peruško Z., Vozab D., Čuvalo A.: Audiences as a source of agency in media systems: 
Post-socialist Europe in comparative perspective. „Mediální Studia / Media Studies” 
2013, no 2, s. 137–154.

Pobóg-Lenartowicz M.: Imperium bez państwa, państwo bez granic – koncepcja Països 
Catalans we współczesnej myśli społeczno-politycznej Katalonii. „Pogranicze. Polish 
Borderlands Studies” 2016, T. 4, nr 2, s. 301–319.

Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges. Eds. M. Gło-
wacki, A. Jaskiernia. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2017.

Puppis M., D’Haenens L., Steinmaurer T., Künzler M.: The European and Global 
Dimension. Taking Small Media Systems Research to the Next Level. “The International 
Communication Gazette” 2009, no 71(1–2), 105–112. DOI 10.1177/1748048508097936.

Raboy M., Proulx S., Dahlgren P.: The Dilemma of Social Demand. Shaping Media 
Policy in New Civic Context. “Gazette: The International Journal for Communcation 
Studies” 2003, Vol. 65, no 4–5, s. 323–329.

Ratajczak M.: Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

Ratajczak M.: Komunikacja międzykulturowa – wybrane zagadnienia. W: Pomiędzy 
kulturami. Szkice z  komunikacji międzykulturowej. Red. M. Ratajczak. Wrocław: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 11–21.

Rodríguez Vásquez A.I., Silva Rodríguez A., Fernández Lombao T.: El impacto 
de la crisis económica en la CRTVG (2008–2014). En: Las televisiones públicas au-
tonómicas del siglo XXI: nuevos escenarios tras el cierre de RTVV. Ed. J. Marzal 
Felici. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions: 
Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions: Universitat de València, 
Servei de Publicacions, 2015, s. 87–106.

Roguska A.: Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medial-
nej i edukacji regionalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Sainz de Baranda Andújar C.: Orígenes de la prensa deportiva: El Mundo Deportivo. 
„Materiales para la Historia de la Deporte” 2013, no 11, s. 7–27.

Sainz de Baranda Andújar C.: Prensa deportiva nacional y regional. „Historia i Co-
municación Social” 2014, [numer specjalny], s. 107–118.

Sajna R.: Decentralizacja mediów w  Polsce i  Hiszpanii a  promocja miast, regionów 
i  społeczeństw 3.0. W: Media a  społeczeństwo. Współczesne problemy i  wyzwania. 



Bibliografia368

Red. K. Konarska, P. Urbaniak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, 2019, s. 151–162.

Sajna R.: Hiszpania. W: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej 
piętnastki. Red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń: Wydawnic- 
two Adam Marszałek, 2016, s. 141–164.

Sajna R.: Hiszpański system medialny. „Studia Medioznawcze” 2003, nr 4(14), s. 40–52.
Sajna R.: Idee i  miraże Euskal Herria – wojna prasowa w  Kraju Basków. W: Wojna 

w  mediach. Red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg. Opole: Wydawnic- 
two Uniwersytet Opolski, 2007.

Sajna R.: Konflikt – media – tożsamość – wybór. Przypadki europejskich konfliktów 
regionalno-etnicznych. W: My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce. 
Cz. 2. Red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik. Kielce: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego, 2012, s. 193–202.

Sajna R.: Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckiej” do latynoskiej teleSur. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Sajna R.: Media w  Hispanoameryce w  perspektywie komunikowania globalnego. Byd-
goszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

Sajna R.: Telewizja w Hiszpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku. „Studia Medio-
znawcze” 2005, nr 5(23), s. 120–130.

Sajna R.: The Media Decentralization as a  Basis for Resistance against Hegemony: 
The Cases of Poland, Spain and Mexico. „Transformacje (Transformation)” 2017, 
nr 3–4(94–95), s. 130–149.

Sampedro Blanco V.: Van den Bulck J.: Regions vs states and cultures in the EC 
media policy debate: regional broadcasting in Belgium and Spain. “Media Culture & 
Society” 1995, Vol. 17, s. 239–251.

Sanz Pérez Á.L.: Los medios de comunicación social en Cantabria. „Asamblea: revista 
parlamentaria de la Asamblea de Madrid” 2004, núm. 11, s. 49–78.

Sarabia Andúgar I.: La dimensión municipal de la comunicación de proximidad: los 
medios locales como negocio y como servicio a la comunidad. En: Claves para gestio-
nar la comucación política local. Ed. R. Zamora Medina. Sevilla–Zamora: Editorial 
Comunicación Social S.C., 2011, s. 105–121.

Sarikakis K.: Public service-media in Europe: a quiet paradigm shift? In: Journalism at 
risk. Threats, challenges and perspectives. Ed. O. Andreotti. Strasbourg: Council of 
Europe Publishing, 2015, s. 173–194.

Schneider B.: Mediensystem. In: Politische Kommunikation in der demokratischen Ge-
sellschaft. Ein Hanbuch mit Lexikonteil. Hrsg. I. Jarren, U. Sarcinelli, U. Saxer. 
Opladen–Wiesbaden: Westdeutscherverlag, 2000, s. 422–430.

Sheyholislami J.: Identity, language, and new media: the Kurdish case. “Language 
Policy” 2010, no 9(4), s. 289–312.

Siebert F.S., Peterson T., Schramm W.: Four Theories of the Press. Urbana–Chicago: 
University of Illinois Press, 1963, s. 9–38.

Skąpska G.: Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego. 
W: N. Luhmann: Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Tłum. M. Kaczmarczyk. 
Kraków: Nomos, 2012, s. VII–XVIII.



Bibliografia 369

Skrzypulec B.: Dyskurs na temat legalnych substancji psychoaktywnych w  perspekty-
wie teorii systemowej Niklasa Luhmanna. „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1 (204), 
s. 149–175.

Soler Campillo M., Marzal Felici J.: La relevancia estratégica de RTVV en el si-
stema comunicativo valenciano y para el desarrollo económico, social y cultural de 
la Comunidad Valenciana. En: La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV 
y los retos de una nueva gobernanza. Ed. J. Marzal Felici, J. Izquierdo Castillo, 
A. Casero Ripollés. Barcelona–Bellaterra: Castellón y Valencia 2015, s. 113–143.

Sonczyk W.: System medialny: zakres – struktura – definicja. „Studia Medioznawcze” 
2009, nr 3(38), s. 66–75.

Stasiak-Jazukiewicz E.: Hiszpania. W: Polityka medialna w  Unii Europejskiej. Red. 
E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz. Warszawa: Poltext, 2011.

Stasiak-Jazukiewicz E.: Polityka medialna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnic- 
two Sejmowe, 2005.

Stasiak-Jazukiewicz E.: Polityka medialna. W: Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Ko-
ziarkiewicz M.: Polityka medialna w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo 
Poltext, 2011, s. 19–107.

Stasiak-Jazukiewicz E.: Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny. Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.

Szeliga K.: Dzienniki regionalne w hiszpańskiej Murcji. W: Media masowe na świecie. 
Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Red. B. Dobek-Ostrowska. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 281–294.

Szostok P.: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w  samorządzie terytorialnym 
w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Tamarit Rodríguez A.: Periodistas locales: el caso de Castilla y León. Madrid: Editorial 
Fragua, 2006, s. 58–59.

Television and the public interest: vulnerable values in West European broadcasting. Ed. 
J.G. Blumler. London: Sage, 1992.

Thompson J.B.: Media i  nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Tłum. I. Mielnik. 
Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2001.

Tubella I.: Internet, television, and the constructing of identity. In: The Network Society. 
A  Cross-cultural Perspective. Ed. M. Castells. Northhampton, MA: Edgar Elgar, 
2004, s. 385–401.

Turow J.: Media Systems in Society: Understanding Industries, Society, and Power. New 
York: Longman, 1992.

Urraiztieta A.: Programación regional de TVE a Graves de sus centros territoriales. En: 
Información, producción y creatividad en la comunicación. Ed. J. Benavides, E. Fer-
nandez, D. Alameda. Madrid: Fundación General Complutense, 2004, s. 61–66.

Valdeón Baruque J., Tuñón de Lara M., Dominguez Ortiz A.: Historia Hiszpanii. 
Tłum. S. Jędrusiak. Kraków: Wydawnictwo „Universitas”, 2012.

van Dijk T.: Discourse and Cognition in Society. In: Communication Theory Today. Eds. 
D. Crowley, D. Mitchell. Stanford: Stanford University Press, 1994.

Vila-Viñas D.: Regulación de las televisiones autonómicas en el nuevo ciclo político. 
Gobernanza plural, participación ciudadana e información política en la nueva Ley 



Bibliografia370

de la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión Pública. „Derecom” 2017, no 22, 
s. 21–35.

Vinander R., Abuín N., García A.: Los consejos audiovisuales en el proceso de asig-
nación de las licencias de television. El Caso de la Comunidad de Madrid. En: In-
formativos para la televisión del espectáculo. Ed. B. León. Sevilla–Zamora: Editorial 
Comunicación Social 2010, s. 283–293.

Waniek D.: Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka polityczna. 
Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, 2007.

Webster J.: The Role of Structure in Media Choice. W: Media Choice. A Theoretical and 
Empirical Overview. Ed. T. Hartman. New York: Routledge, 2009, s. 221–233.

Williams K.: Media w Europie. Warszawa: WAiP, 2008.
Wlaźlak K.: Unidad de Destino? Doświadczenia i  wyzwania hiszpańskiego państwa 

regionalnego. W: ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce 
Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku. Red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Micha-
lak. Zielona Góra: Wydawnictwo Morpho, 2017, s. 29–44.

Wojcieszak Ł., Głuszek-Szafraniec D.: Ewolucja ustroju polityczno-terytorialnego 
Hiszpanii (1975–2010). Przykład Kraju Basków, Katalonii i  Galicji. Bielsko-Biała: 
Wyższa Szkoła Administracji, 2011.

Zallo R.: Análisis de la nueva Ley de Radio y Televisión Pública de Canarias. „Revista 
Latina de Comunicación Social” 2015, no 70 (3), s. 322–346.

Zallo R.: Tendencias en comunicación. Cultura digital y poder, Anexo II. Radiotelevi-
siones autonómicas: los casos de Radiotelevisió Valenciana y de Canarias. Barcelona: 
Gedisa, 2016.

Strony internetowe

https://www.aimc.es/
www.crtvg.gal
https://www.elmundo.es/
http://www.forta.es/
http://www.legebiltzarra.eus/ 
https://ib3.org
https://www.imf.org/en/Countries/ESP
https://es.statista.com/
http://www.tdt1.com/
http://www.televisiondigital.gob.es
www.tvr.es
http://uteca.tv/sector.php
http://www.vegavision.tv/
https://www.ine.es/ Instituto Nacional de Estadísticas



Bibliografia 371

Inne

Altozano M.: Gürtel logró el contrato de la visita papal  por órdenes de la dirección 
de Canal 9. „El País”, 31.05.2012, https://elpais.com/politica/2012/05/31/actuali 
dad/1338475766_649718.html [dostęp: 7.11.2019].

Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: Estudio de los Modelos de 
Televisión Pública en Europa. UTECA, Deloitte, 2011, http://www.teinteresa.es/
tele/Analisis-comparativo-television-regional-Europa_TINFIL20110923_0004.pdf 
[dostęp: 16.08.2018].

Análisis Comparativo de la Televisión Regional en Europa: Una propuesta para España. 
UTECA, Deloitte, 2011, http://blogs.uji.es/rtvv/files/2013/12/Informe-deloitte-
televisiones-regionales-europa-2011.pdf [dostęp: 16.08.2018].

Arozamena I.: Cantabria TV presenta un ERE que supone el cierre y el despido de 24 traba-
jadores, 21.07.2009, „Diario Montañés”, https://www.eldiariomontanes.es/20090721/
cantabria/cantabria-presenta-supone-cierre-20090721.html [dostęp: 2.12.2019].

Balance de quejas recibidas en la Oficina de Defensa de la Audiencia, http://www.
consejoaudiovisualdeandalucia.es/oda/conoce-la-oda/balance-de-quejas [dostęp: 
7.08.2017].

Casas J.M.: El Parlament impulsa otra ley para despolitizar TV3, „Eco- 
nomía digital”, 24.01.2019, https://www.economiadigital.es/politica-y-socie 
dad/el-parlament-impu lsa-otra-ley-para-despol it izar-t v3_ 601598 _102 .
html?fbclid=IwAR0E99Ismm5U6Lmree2-V76DOW_EpX5msH2JeDdlKtW6qBLs2Y
47x_6oiEI [dostęp: 29.03.2020].

Casas J.M.: TV3: el arma cada vez más cara del independentismo, „Economía digital”, 
7.07.2019, https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/tv3-arma-mas-cara-
independentismo_636437_102.html?fbclid=IwAR0E99Ismm5U6Lmree2-V76DOW_
EpX5msH2JeDdlKtW6qBLs2Y47x_6oiEI [dostęp: 29.03.2020].

Castillo I.: El Consejo Audiovisual de Navarra, presidido por Bultó, se suprime. “Diario 
de Navarra”, 1.09.2011, https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_na 
varra/el_consejo_audiovisual_navarra_presidido_por_bulto_suprime.html [dostęp: 
6.11.2019].

Consejo Asesor, Composición, Portal de Transparencia Tele Madrid, http://transparencia.
telemadrid.es/documentos/Consejo%20Asesor121023.pdf [dostęp: 2.11.2019].

Consejo de Administración, Radiotelevisión de la Región Murcia, http://www.rtrm.es/
servlet/rtrm.servlets.ServletLink2?METHOD=FRMCONSEJO&sit=c,4 [dostęp: 
4.11.2019].

Consello de Administración, http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/informa 
cion-institucional/consello-administracion [dostęp: 8.02.2018].

Cuarto fracaso de CC y PSOE con las vacantes en RTVC, “Canarias 7”, 6.03.2018, https://
www.canarias7.es/politica/cuarto-fracaso-de-cc-y-psoe-con-las-vacantes-en-rtvc-
-CG3796859 [dostęp: 30.11.2019].

Dades estadístsiques sobre el percentage en volum pressupostari de contractes adjudicats 
a través de casdascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sec-
tor públic, https://ib3.org/televisio/ib3/pdf/corporatiu/7640.pdf [dostęp: 23.11.2019].



Bibliografia372

El Gobierno adjudica dos concesiones para la explotación del servicio de television digital 
a cadena COPE y Rioja Televisión, https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-927515 
[dostęp: 4.10.2019].

El Parlamento de Canarias avala a José Carlos Naranjo Sintes como administrador único 
de RTVC, Efe, “Canarias ahora. El primer periódico digital de Canarias”, https://
www.eldiario.es/canariasahora/politica/Parlamento-Canarias-Carlos-Naranjo-
RTVC_0_782522080.html [dostęp: 30.11.2019].

El TSJM ratifica que Canal 9 adjudicó con trampas 14,7 millones por el Papa. 
“Levante. El marcantil valenciano”, https://www.levante-emv.com/comunitat-va 
lenciana/2010/10/12/tsjm-ratifica-canal-9-adjudico-trampas-147-millones-papa/ 
746898.html [dostęp: 7.11.2019].

Fidalgo S.: TV3, el motor del ‘procés’. „El Mundo”, 18.05.2019, https://www.elmundo.es/
opinion/2019/05/18/5cdea69bfdddff05708b4588.html [dostęp: 29.03.2020].

Grupo de Comunicación Secuoya, https://www.gruposecuoya.es/wp-content/uplo-
ads/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Corporativa_2019-A4-baja.pdf [dostęp: 5.11.2019].

Las trece TV autonómicas recibirán casi mil millones de sus gobiernos en 2018, 
Efe, 30.04.2018, https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/patrocinada/las- 
trece-tv-autonomicas-recibiran-casi-mil-millones-de-sus-gobiernos-en-2018/ 
50000886-3601033# [dostęp: 6.11.2019].

Muñoz R.: El portal Terra echa el cierre tras 18 años de historia. „El País” 30.06.2017, 
https://elpais.com/economia/2017/06/30/actualidad/1498811544_382342.html [do-
stęp: 13.08.2019].

Ofensiva sindical para que la publicidad vuelva a  financiar Televisión Española, „La 
Información”, 24.05.2017, https://www.lainformacion.com/television/publicidad-tve-
-vuelta-como-afectaria-duopolio_0_1029198767/ [dostęp: 17.07.2019].

Oficina del Espectador, RTVC, http://www.rtvc.es/corporativa/oficinaEspectador.aspx 
[dostęp: 30.11.2019].

Plantilla y retribuciones RTRM, wrzesień 2019, http://www.rtrm.es/doc/transparencia/
Plantilla_y_retribuciones_RTRM_2019.pdf [dostęp: 6.11.2019].

Quim Torra hincha el presupuesto de TV3. „Economía digtal” 26.01.2019, https://
www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/quim-torra-hincha-el-presupuesto-de-
-tv3_608444_102.html [dostęp: 29.01.2020].

Radiotelevisión de la Región Murcia. Cuentas anuales, http://www.rtrm.es/servlet/rtrm.
servlets.ServletLink2?METHOD=CUENTASANUALES&sit=c,4 [dostęp: 6.11.2019].

Redacción Televisión Canarias/Efe, Francisco Moreno toma posesión como Administrador 
Único de RTVC, RTVC, 15.11.2019, http://www.rtvc.es/noticias/francisco-moreno-
-toma-posesion-como-administrador-unico-de-rtvc-205777.aspx#.XeKPsuhKjIU 
[dostęp: 30.11.2019].

Romero A.: Bieito Rubido: España necesita una estrategia ganadora de país. „ABC”, 
22.05.2017, https://www.abc.es/espana/abci-bieito-rubido-espana-necesita-estrategia-
-ganadora-pais-201705222204_noticia.html [dostęp: 6.08.2019].

Sindicat i  Associació de Periodistes exigeixen la constitució del Consell Audiovisual. 
Soller.cat. Setmanari d’informació local, 2.06.2015, https://www.setmanarisoller.cat/
balears/2015/06/02/283050/sindicat-associacio-periodistes-exigeixen-constitucio-
del-consell-audiovisual.html [dostęp: 22.11.2019].



Bibliografia 373

Toledo B.: El caso Gürtel se cobra su primera víctima en Valencia, 29.08.2009. “Público”, 
https://www.publico.es/espana/caso-guertel-cobra-primera-victima.html [dostęp: 
7.11.2019].

TV3 y Canal sur son las cadenas autonómicas con mayor presupuestos. „SatCesc”, 
30.04.2018, https://satcesc.com/2018/04/30/tv3-y-canal-sur-son-las-cadenas-autono-
micas-con-mayor-presupuesto/#.XoC9D4gzbIU [dostęp: 29.03.2020].

Urdaci lee al final del Telediario la condena de la Audiencia por el tratamiento  
informativo del 20-J, “El Mundo”, 16 de octubre 2003, https://www.elmundo.es/
elmundo/2003/10/16/comunicacion/1066317446.html [dostęp: 1.07.2019].

Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, http://uteca.tv/sector.php [dostęp: 
16.08.2018].

Vox propone cerrar la televisión pública IB3 para reducir la deuda de Baleares, Europa 
Press, 6.05.2019, https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-vox-propone-
cerrar-television-publica-ib3-reducir-deuda-baleares-20190506134851.html [dostęp: 
21.11.2019].





Dagmara Głuszek-Szafraniec

Public broadcasters in the autonomic regions of Spain 
Between mission and politics

Su m ma r y

The volume has been divided into two parts. The first, theoretical part concerns the issues 
connected with the worldwide models of media systems, as well as the role of the public media, 
the methods of defining their mission, and the aims and tools of media politics. Further inquiry 
concerns the media landscape of Spain, in addition to the main legal determinants which regu-
late the media in the country. Moreover, the author conducts a  review of the most important 
legislation included in the autonomous constitutions that concerns the possibility of establishing 
means of mass communication by autonomous communities.

The second part constitutes an attempt at systematizing the strategies undertaken by au-
tonomous governments to encourage growth of local public broadcasters with a regional reach. 
The author distinguishes four different attitudes towards the role of the public media as well 
as towards defining the public mission and the level of engagement in the process of broad-
caster management by the political powers in the region, delineated on the basis of legal and 
institutional analysis of media legislation. It is possible, therefore, to distinguish four vectors of 
regional government activities which correspond to the various types of public media present 
in the autonomous regions of Spain: a basic type with the function of regional media, a mixed 
type with the inclusion of the private sector, a  transitional type aimed at reforming the model 
of public radio and television management, and an advanced type, in which the regulations and 
institutions involved allow for a larger media autonomy.
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Emisores públicos en las comunidades autónomas de España
Entre misión y política

Re su men

El estudio está dividido en dos partes. La primera tiene carácter teórico. Abarca cuestiones 
vinculadas a los modelos de sistemas mediáticos en el mundo, a la función de los medios públicos 
y a las maneras de definir su misión, así como a los objetivos y herramientas de la política mediá-
tica. A continuación reflexionamos sobre el paisaje mediático de España y sobre los principales 
requisitos legales que determinan la actividad de los medios en el país. Se hace asimismo una 
revisión de la legislación, incluida en los estatutos de autonomía, relativa a  la creación de los 
medios de comunicación masiva por las comunidades autónomas. 

En la segunda parte intentamos sistematizar las estrategias a las que recurren los gobiernos 
autonómicos, orientadas hacia el desarrollo de sus propios emisores públicos de alcance regional. 
A partir del análisis jurídico-institucional de la legislación mediática de las comunidades se han 
diferenciado cuatro posturas hacia la función de los medios públicos e, igualmente, hacia los 
modos de definir la misión pública y el compromiso de las fuerzas políticas de la región con el 
proceso de gestión de los emisores. De ahí que puedan indicarse cuatro orientaciones de la acti-
vidad de las autoridades regionales, que corresponden a distintos tipos de medios públicos que 
existen en las regiones autónomas de España: el tipo básico, con función de medios regionales; el 
tipo mixto, con inclusión del sector privado; el tipo en fase de transición profesional, destinado 
a la reforma del modelo de gestión de la radio y televisión públicas, y el tipo avanzado, en el que 
las regulaciones vigentes y las instituciones existentes permiten otorgar una mayor autonomía 
a los medios.
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