Warszawa, 31 maja 2019

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego 2019
w „Wiadomościach” TVP
Przez dwa tygodnie (10-23 maja 2019) dwie trzecie, czyli 105 ze 153 tematów głównego
programu informacyjnego TVP, miało związek z wyborami. 69 z nich dotyczyło PiS; 68 było
pozytywnych, jeden – neutralny. O Koalicji Europejskiej traktowały 33 tematy, wszystkie
miały wydźwięk negatywny; dwa - także negatywne - dotyczyły Konfederacji. Wiośnie,
Lewicy Razem i Kukiz15 nie poświęcono ani jednego tematu, podobnie jak zmianom
klimatycznym, najważniejszej kwestii w tych wyborach w wielu krajach Unii Europejskiej.

Udział tematów wyborczych w "Wiadomościach"
10-23 maja 2019
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Udział tematów związanych z danym komitetem wyborczym
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Na 48 zapowiedzi „Wiadomości” (codziennie były 3-4), podawanych na początku programu,
jako sygnalizacja najważniejszych tematów, 30 było wyborczych. Dominowały zapowiedzi PiS
o wydźwięku pozytywnym i neutralnym (20); Koalicja Europejska miała 9 zapowiedzi
negatywnych; reszta zapowiedzi nie dotyczyła wyborów. PiS miał 9 pierwszych zapowiedzi (8
pozytywnych i jedną neutralną). Koalicja Europejska miała dwie pierwsze zapowiedzi (obie
negatywne), a pozostałe komitety - ani jednej.
Ostatnie materiały wydania, tak jak pierwsze pozostające najmocniej w pamięci widza, były
głównie zapowiedziami audycji TVP: nowej oprawy i studia „Wiadomości” (10 maja), transmisji
meczów ekstraklasy (11 maja), nowej oprawy i studia „Wiadomości” (12 maja, dzień startu),
„Widzowie polubili nowe „Wiadomości” (13 maja), półfinału Eurowizji w TVP (14 maja),
Roztańczona Kadzielnia tylko w TVP (17 maja), Szansa na sukces jutro o 15.15 w TVP2 (18
maja). W wielu ostatnich materiałach pojawiał się prezes TVP, Jacek Kurski.
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Łączny czas wypowiedzi w sek

Łączna liczba wypowiedzi

Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego
w "Wiadomościach", 10-24 maja 2019

Z polityków najdłużej i najczęściej był pokazywany prezes PiS, Jarosław Kaczyński: jego udział
we wszystkich „setkach” w materiałach wyborczych wyniósł 10,9 % (12 min. 18 sek.).
Wypowiedzi J. Kaczyńskiego były wielokrotnie powtarzane. 12 maja był obecny w 3 tematach
przez dwie minuty i dwie sekundy (2’2”), nazajutrz w 4 tematach przez 2’5”, w tym w relacji z
programu TVP2 „Pytania na Śniadanie”, w którym gościł przed południem. Przez dwa tygodnie
jedynym dniem bez „setki” prezesa PiS w „Wiadomościach” był 14 maja. W ostatnim dniu J.
Kaczyński wystąpił także jako „Gość Wiadomości”, co dało mu następne 8 minut i 32 sekundy
wypowiedzi; w sumie miał ich więc prawie 21 minut.

Udział "setek" polityków w wypowiedziach
w "Wiadomościach" 10-24 maja 2019
Tadeusz Zwiefka
Konstanty Radziwiłł
Anna Zalewska
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Beata Kempa
Jacek Saryusz-Wolski
Jadwiga Wiśniewska
Robert Biedroń
Patryk Jaki
Włodzimierz Cimoszewicz
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Jarosław Kaczyński
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Odsetek czasu wszystkich wypowiedzi

W pierwszej piątce najczęściej występujących w „Wiadomościach” polityków czworo to
politycy obozu PiS: Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Zbigniew Ziobro i Joachim Brudziński.
Lider opozycyjnej Koalicji Europejskiej, Grzegorz Schetyna, był na czwartym miejscu, na
szóstym premier Mateusz Morawiecki, za nim Donald Tusk i Rafał Grupiński (nagrany z ukrytej
kamery i pokazywany przez 7 dni), dalej prezydent Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak, który
zamykał pierwszą dziesiątkę.

12,0%

„Gośćmi Wiadomości”, zapowiadanymi i występującymi krótko na koniec programu
informacyjnego (rozmowy przechodziły do TVP Info), było 21 polityków, w tym 13 z PiS (12
kandydatów do PE oraz Zbigniew Ziobro), 4 z KE (po 2 z Nowoczesnej i z PSL) oraz 4 z Kukiz15
(wszyscy kandydowali do PE), co dawało ich komitetom wyborczym odpowiednio: 62 proc. i
po 19 proc. Paweł Pudłowski z Nowoczesnej i Konstanty Radziwiłł z PiS byli dwa razy.

Osoby występujące w "Gościu Wiadomości"
10-24 maja 2019
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Uwagi na temat układu tematycznego „Wiadomości”:
1. Kumulowanie informacji pozytywnych dla rządu i negatywnych dla opozycji.

Kolorem zielonym oznaczone są informacje pozytywne dla rządu i komitetu wyborczego PiS,
kolorem czerwonym – informacje negatywne dla Koalicji Europejskiej, kolorem niebieskim –
informacje z zagranicy. Bez koloru informacje neutralne.
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Podczas 14 dni obserwacji tylko dwa razy pierwszym tematem „Wiadomości” była informacja
negatywna dla KE; pięć razy na 14 wydań pierwsza pozytywna wiadomość dla PiS nie była
wzmocniona kolejną informacją o tym samym wydźwięku; tylko 12 razy na 173 wiadomości
tematy negatywne dla KE występowały „samotnie”, bez wzmocnienia następnym tematem.
W „Wiadomościach” dominują pozytywne i negatywne bloki tematów po minimum dwa, a
często po trzy i więcej tematów następujących po sobie. Blok 6 tematów pozytywnych dla PiS
był 22 maja, bloki 4 tematów negatywnych dla PO - 15, 17 , 23 i 24 maja.

2. Powtarzanie informacji na te same tematy w kolejnych dniach
LGBT. Nagrane ukrytą kamerą rozmowy z uczestnikami marszu opozycji „Polska w Europie” w
sobotę 18 maja wykorzystane zostały przez siedem kolejnych wydań „Wiadomości”, z
niewielkimi uzupełnieniami. Twarze osób nagrywających polityków KE zostały rozmyte.
data
18 maja
19 maja
20 maja
21 maja
22 maja
23 maja
24 maja

belka
Donald Tusk angażuje się w polską politykę
Opozycja ukrywa swoje plany dot. praw LGBT
Donald Tusk łamie unijne zasady
Środowiska LGBT już nie wierzą Platformie
Szczerość posła Grupińskiego
Koalicja Europejska ukrywa program
Platforma kluczy w sprawie euro

opis
Marsz „Polska w Europie”

Pedofilia. „Wiadomości” wprost nie informowały o filmie braci Sekielskich „Tylko nie mów
nikomu” o ukrywaniu pedofilii przez hierarchię kościoła katolickiego w Polsce, dostępnym na
portalu You Tube od 11 maja, który osiągnął ponad 20 mln wyświetleń; w „Wiadomościach”
były tylko odniesienia do pedofilii w innych niż kościelne środowiskach.
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data
11 maja
12 maja
13 maja

belka
Podwójne standardy opozycji
W obronie chrześcijańskich wartości
Zero tolerancji dla pedofilów

14 maja

Rząd zaostrza walkę z pedofilami

17 maja
15 maja
16 maja
17 maja
19 maja

Argumenty siły zamiast siły
argumentów
Rząd chce ostrych kar dla pedofilów
Opozycja opóźnia walkę z pedofilami
Opozycja blokuje walkę z pedofilią
Zero tolerancji dla pedofilów

21 maja

Zero tolerancji dla pedofilów

22 maja

Walka z pedofilami trwa

24 maja

Trzej politycy PO skazani na pedofilię

uwagi

PiS proponuje zwiększenie kar za
pedofilię do 30 lat
PO była za obniżeniem kar dla
pedofilów; pedofilia w kościele to
spisek SB

Materiał o filmie z 2005 r. na temat
pedofilii na Dworcu Centralnym w
Warszawie
J. Kaczyński: „Ani purpura, ani
Nobel, ani Oskar nie będą chroniły
pedofilów”.
Jak reforma kodeksu karnego
wpłynie na ściganie pedofilów oraz
list biskupów o pedofilii.

Odszkodowania płacone przez Polskę i dla Polski. Kwestie amerykańskiej ustawy 447
(coroczny raport dla Kongresu o stanie odzyskiwania bezspadkowego mienia żydowskiego za
granicami USA) i sprawa mienia żydowskiego w Polsce były łączone ze stratami, jakie Polska
poniosła podczas wojny.
data
12 maja

belka
Nie dla roszczeń pod adresem Polski

13 maja

Sprzeciw wobec żydowskich roszczeń

21 maja

Polskie "NIE" dla nienależnych roszczeń

21 maja
23 maja

Rachunek za niemieckie zbrodnie
Opozycja spełni żydowskie żądania?
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opis
Zarzuty o finansowanie z Moskwy
kandydatów Konfederacji w
wyborach.
68% Polaków popiera decyzję rządu
odrzucającą roszczenia wobec Polski
ze strony Żydów.
Konkluzja J. Kaczyńskiego: „Jest
jedna opcja żeby Polska nie płaciła
za niemieckie zbrodnie w czasie II
wojny światowej - utrzymać władzę
PiS”.
J. Kaczyński: „Mniejsze partie sobie
nie poradzą” (z żądaniami Żydów).

Euro. Opozycja chce wprowadzenia euro w Polsce, rząd broni przed tym gospodarkę.
data
16 maja

belka
Opozycja chce Euro, mimo drożyzny

17 maja
22 maja

Opozycja chce Euro wbrew Polakom
Prezes NBP mówi nie dla euro

23 maja
24 maja

Euro korzystne głównie dla Niemców
Platforma kluczy w sprawie Euro

opis
Ceny w Niemczech są o 83 proc.
wyższe niż w Polsce.
Prezes NBP Glapiński: Jak
wprowadzimy Euro, to nie będzie
wzrostu gospodarczego, ani wzrostu
PKB.

Podczas ciszy wyborczej, w sobotę 25 maja, „Wiadomości” nadały relację z Bari na południu
Włoch, które zbiedniało, bo wprowadzono Euro oraz o wyjeździe z Wielkiej Brytanii 116 tys.
Polaków z powodu Brexitu. Goście „Wiadomości” dyskutowali czy Polska powinna spieszyć się
z wprowadzeniem Euro. Temat wprowadzenia Euro w poprzednich dniach był przedstawiony
jako czysto polityczny w kontekście wyborów; można zatem mieć wątpliwości, czy jego
podnoszenie podczas ciszy wyborczej jej nie naruszyło.

Sukces polskiej gospodarki. Materiały przekrojowe przedstawiające stan polskiej gospodarki
oraz sukcesy branż i firm.
data
10 maja
10 maja

belka
100 mld na ochronę zdrowia
Polska liderem wykorzystywania
funduszy z UE

opis

11 maja
13 maja

Polska liderem wykorzystania funduszy
z UE
Wielkie inwestycje w infrastrukturę

15 maja

Polska gospodarka szybko rośnie

20 maja

Polska atrakcyjna dla inwestorów

21 maja

Inwestycje na Pomorzu

22 maja
24 maja

Zyski i rozwój
Różne wizje rozwoju Polski

Grafika: w 15 lat 53 mld Euro do
Brukseli, z Brukseli do Polski 164 mld
E.
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Setka min. energii Tchórzewskiego o
nowych ekologicznych
elektrowniach.
Zapowiedź rządowego planu
przywrócenia sieci autobusowej.
Wartość inwestycji wzrosła o 70% w
trzech kwartach 2018 r.
Nowe bloki energetyczne w
elektrowni Dolna Odra ciosem w
rosyjskie interesy.
Sytuacja w „Orlenie”.

Platforma Obywatelska. Analiza działania obecnie i w przeszłości głównej partii opozycyjnej,
prawie codziennie w „Wiadomościach”, często w dwóch i więcej kolejnych tematach.
data
10 maja
11 maja

belka
Tajemnicze okoliczności wypadku
Cimoszewicza
Podwójne standardy opozycji

12 maja
15 maja
17 maja

W obronie chrześcijańskich wartości
Spis błędów i zaniechań rządu PO-PSL
Cimoszewicz zrezygnuje z wyborów?

17 maja

Wszystkie afery Platformy

18 maja

Donald Tusk angażuje się w polską
politykę
Zdradzone wartości Platformy
Obywatelskiej
Donald Tusk łamie unijne zasady

18 maja
19 maja
19 maja

Puste deklaracje Platformy
Obywatelskiej

20 maja

Niespełnione obietnice Platformy

20 maja

Wszystkie afery Platformy

23 maja

Koalicja Europejska ukrywa program?

24 maja

Schetyna drwi z pomocy rządu dla
powodzian

24 maja

Co w Brukseli mówią o Tusku?

opis
Nr 1 na liście KE w Warszawie
Wrogowie kościoła: Schetyna,
Biedroń.

Kolejny raz o potrąceniu na pasach
rowerzystki przez kandydata nr 1
KE w Warszawie
Wyliczenie afer z lat rządów POPSL.
Relacja z marszu KE w Warszawie.
Z okazji 17 urodzin PO.
Był obecny na marszu opozycji z
udziałem 8200 osób.
Przypomnienie deklaracji
założycielskiej PO w Krakowie z
2003 r.

Wyliczenie afer z lat rządów POPSL.
Materiały archiwalne z Donaldem
Tuskiem i Bronisławem
Komorowskim.
Przypomnienie wypowiedzi
polityków PO i SLD przy
poprzednich powodziach.

3. Tworzenie informacji niewyborczych pod potrzeby wyborcze
13 maja, siódmy temat: „Polska pomoc dla ofiar wojen”. Ponad dwie minuty dla Beaty Kempy,
dotychczasowej pełnomocniczki rządu ds. pomocy humanitarnej za granicą plus 85 sekund
rozmowy jako „Gość Wiadomości”. Informacja o tym, że jest kandydatką (dwójka listy PiS,
Dolny Śląsk) nie pada.
13 maja, czwarty temat: „Polskie granice pod lepszą ochroną”. Sukcesy rządu PiS w
budowaniu bezpieczeństwa narodowego i sprawności służb. Setka Jarosława Zielińskiego,
wiceministra spraw wewnętrznych, kandydata PiS do PE, nie podpisanego.
8

15 maja, drugi temat: „Strajk nauczycieli zaszkodził uczniom”, prezentacja wyników badania
opinii na zamówienie „Wiadomości”. Zdaniem 53% Polaków strajk miał negatywny wpływ na
sytuację uczniów. Powód do zaproszenia do „Gościa Wiadomości” minister oświaty, Anny
Zalewskiej, kandydatki do PE, która w opinii związków zawodowych nauczycieli doprowadziła
do strajku.
16 maja, pierwszy temat: „Od 1 lipca 500 złotych każde dziecko. Prezydent podpisał 500+” zapowiedź „Wiadomości” o rozszerzeniu programu 500+, jeszcze przed przywitaniem widzów.
Setki prezydenta Andrzeja Dudy i trzech kandydatek PiS do PE: Beaty Szydło, Elżbiety Rafalskiej
i Joanny Kopińskiej, nie podpisanych jako kandydatki.
4. Przedstawianie materiałów wyborczych PiS
11 maja, konwencja PiS w Bydgoszczy. Grafika przedstawiająca postulaty PiS i komentarz
autora tematu zza kadru: „Pakiet postulatów sprowadza się do budowy państwa
sprawiedliwego i solidarnego”.

12 maja: materiał o konwencji PE w Szczecinie zakończony nagraniem pochodzącym z
Twittera PiS.
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5. Nierzetelna grafika informacyjna
14 maja, czwarty temat: „Polaków stać na więcej”. Wykres „Wiadomości” ostro pnie się w
górę, podczas gdy prawdziwa dynamika przyrostu dochodu rozporządzalnego na osobę jest
taka, jak na drugim wykresie.

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY NA OSOBĘ

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY NA OSOBĘ

1 693 zł

1 386 zł

1 598 zł
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6. Kreowanie fałszywych informacji (fake news).
24 maja: „On gardzi Polakami, gardzi Polską. Tusk szkodzi Polsce” – stwierdza po francusku
„dziennikarz z Belgii” w programie TVP Info, zapowiedzianym w „Wiadomościach” 24 maja.
Nazajutrz media ujawniają, że Sebastien Meuwissen nie jest „dziennikarzem z Belgii”: mówi
po polsku i w 2018 r. był stażystą w TVP2, a pracuje dla portalu Visegrad Post. Na swoim profilu
na FB jako miejsce zamieszkania podaje Warszawę.
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7. Manipulacje obrazem i dźwiękiem na korzyść PiS
Prezes J. Kaczyński pokazywany jest w szerokich planach, z oklaskami na wejście i po
wystąpieniu (np. 11 maja pierwszy temat, słychać głos: „wielkie, ogromne brawa”). Oklasków
dla Grzegorza Schetyny nie ma, a jeśli są pokazywane, to wyciszone (np. 10 maja, czwarty
temat). Opozycja pokazywana jest w bliskich, wąskich planach, źle oświetlona; wychwytywane
są pomyłki, niezręczna mimika i gesty (np. relacja z przesłuchania E. Kopacz przed komisją ds.
VAT, 16 maja).

8. Brak konsekwencji w podpisywaniu kandydatów do PE
Dobrą praktyką w mediach w okresie wyborczym jest podpisywanie osób kandydujących w
wyborach za każdym razem, kiedy pojawiają się na ekranie i zabierają głos („setki”).
„Wiadomości” nie stosują się do tej zasady. W niektórych tematach kandydaci PiS są
podpisywani, w innych nie. Zdjęcia niżej pochodzą z 16 maja: ani jedna z 6 kandydatek PiS nie
była podpisana jako kandydatka do PE.

9. Opuszczanie informacji niekorzystnych dla PiS
20 maja, trzeci temat: „Polityczny atak „Gazety Wyborczej”. Taka belka informuje widzów
„Wiadomości” o kupnie przez premiera Morawieckiego działki od kościoła we Wrocławiu. Nie
ma zdjęcia pierwszej strony gazety z dużym tytułem, tylko dwie dalsze strony, gdzie tytuł jest
11

mniejszy. Zamiast informować belka wprowadzająca materiał go ocenia; przed kamerą
wypowiada się tylko adwokat premiera, brak jest reakcji opozycji, co jest regułą w tematach
dotyczących PiS.
„Wiadomości” nie podały także informacje o dwóch krytycznych biografiach premiera, które
ukazały się w okresie przedwyborczym oraz o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, krytycznym
wobec reformy edukacji przeprowadzonej przez kandydatkę PiS do PE, minister Annę
Zalewską.

10. Wydanie „Wiadomości” w ostatni dzień kampanii wyborczej, piątek 24 maja
Tego dnia „Wiadomości” trwały prawie trzy kwadranse zamiast, jak zwykle, pół godziny; w tym
ponad 12 minut przypadło dla „Gościa Wiadomości”, Jarosława Kaczyńskiego. 16 tematów, z
tego 11 wyborczych, które zajęły 86 proc. czasu wydania (bez czasu „Gościa Wiadomości”).
Prezes PiS wystąpił także w trzech innych tematach „Wiadomości” przez 41 sekund, a więc, po
odjęciu czasu pytań Danuty Holeckiej (3’6”), mówił tego dnia w „Wiadomościach” przez 9
minut i 13 sekund.
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„Wiadomości” składały się z przeglądu tematów kampanii wyborczej. Cztery pierwsze
dotyczyły powodzi; ostatni z nich był krytyką opozycji, twierdzącej, że politycy PiS, pokazując
się z powodzianami, grają na emocjach widzów. Grzegorza Schetynę kamera „Wiadomości”
uchwyciła, gdy brał bułkę z palety przeznaczonej dla powodzian; innym politykom opozycji
(Cimoszewicz, Tusk, Komorowski) przypomniano ich (niezręczne wypowiedzi) przy okazjach
poprzednich powodzi.

Pasek „Trzej politycy PO skazani na pedofilię” zapowiadał relację z Senatu, gdzie minister
Ziobro bronił ustaw zaostrzających kodeks karny, także za czyny pedofilskie. Po raz kolejny
pokazano ujęcie z 1968 r. francuskiego polityka, który opisywał pedofilię (Daniel Cohn-Bendit)
i jego uściski z politykami polskiej opozycji obecnie.
Belka: „Platforma kluczy w sprawie euro”: kandydat KE mówi zawile na temat przyjęcia
wspólnej waluty UE przez Polskę podczas debaty w TVP poprzedniego dnia. Jak co dzień od
soboty 19 maja pokazywany jest polityk PO Rafał Grupiński, nagrany ukrytą kamerą na marszu
KE w Warszawie (pokazywani są też Sławomir Neumann i Michał Szczerba). Jest także Robert
Biedroń (lider „Wiosny”), którego przejęzyczenie o gotowości adopcji psów kandydatki jego
partii zostało wykorzystane w „Wiadomościach”.
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Belka: „Konfederacja dziękuje zagranicy”. Prowadząca „Wiadomości” mówi: „Nie będzie
koalicji z Konfederacją, bo to partia prorosyjska, mówi prezes PiS”. Do osób młodych
głosujących na Konfederację adresowany jest następny temat: „Polski rząd skarży ACTA 2 do
TSUE”.
Ostatni, 16 temat: „Różne wizje rozwoju Polski”. Informacja, że już wszyscy emeryci (8 mln)
dostali po 888 zł, a gospodarka ma się dobrze: bezrobocie spada, inwestycje rosną.
Dalej jest rozmowa z „Gościem Wiadomości”, Jarosławem Kaczyńskim. Prowadząca zadaje
pytania zgodne z tematami kampanii wyborczej PiS: powódź, przyjęcie euro, związki
partnerskie, roszczenia majątkowe Żydów, 80 miliardów złotych na programy społeczne,
rozwój gospodarczy. Na jedno z nich Jarosław Kaczyński odpowiada: „No właśnie, przed chwilą
to powiedziałem”.

11. Podsumowanie
Obserwacja „Wiadomości” TVP prowadzona od 10 do 24 maja 2019 r. wykazała, że nie
spełniały one wymogów art. 21.1 ustawy o radiofonii i telewizji, nakazujących, by programy
telewizji publicznej charakteryzowały się „pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i
niezależnością”.
Analiza ilościowa i jakościowa programu wskazuje, że sprzyjał on wyłącznie partii rządzącej
przez promowanie jej kandydatów, programu i osiągnięć, a pomijał, piętnował i ośmieszał
kandydatów i polityków opozycji, głównie z największego ugrupowania, także przez
manipulacje obrazem i dźwiękiem oraz kreowanie fałszywych informacji (fake news).
Analiza materiału z monitoringu, dysproporcje czasowe w relacjonowaniu kampanii,
stronniczy sposób prezentacji kandydatów z partii rządzącej i partii opozycyjnych daje
podstawę do stwierdzenia, że w okresie kampanii wyborczej „Wiadomości” prowadziły
agitację na rzecz partii rządzącej. To zaś jest zastrzeżone w kodeksie wyborczym dla komitetów
wyborczych.

Drugą częścią raportu jest prezentacja z nagraniami „Wiadomości”.
Kontakt do szefa zespołu monitorującego: krajewski.andrzej@gmail.com

Monitoring „Wiadomości” prowadzony był przez Towarzystwo Dziennikarskie we współpracy
i przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, a wyniki publikowane są na stronie
www.towarzystwodziennikarskie.pl i na stronie Fundacji Batorego www.batory.org.pl

14

