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AUTOREFERAT 

1. Imię i nazwisko. 

Maciej Miżejewski 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

Jestem absolwentem wyższych studiów magisterskich na kierunku nauki polityczne, 

specjalność dziennikarska w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (w latach 1989 – 1994) Dyplom ukończenia 

studiów z wynikiem bardzo dobrym uzyskałem 1 lipca 1994 roku.  

W latach 1994 - 1999 kontynuowałem naukę na studiach doktoranckich w Instytucie 

Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, których zwieńczeniem było 

uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na 

podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: Transformacja telewizji           

w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych. Rada Naukowa Instytutu Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mi stopień naukowy doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce uchwałą z dnia 8 czerwca 1999 roku. Dyplom 

doktora uzyskałem dnia 15 maja 2000r. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych. 

Od 1 października 2001r. rozpocząłem pracę w Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie na stanowisku asystenta w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i 

Stosunków Międzynarodowych. Od 1 października 2005 roku otrzymałem mianowanie na 

stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na 

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Na tym stanowisku jestem zatrudniony 

do chwili obecnej. W latach 2004-2005 pełniłem funkcję kierownika studiów 

podyplomowych „Informacja publiczna w mediach” w Instytucie Nauk Politycznych i 

Stosunków Międzynarodowych UJ. 

Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1996-2001 byłem 

zatrudniony na stanowisku redaktora w Telewizji Polskiej S.A., w Oddziale Terenowym       

w Krakowie, w Dziale Programów Informacyjnych. 

Od 1 września 2003 r. do 30 listopada 2011 r. byłem zatrudniony na stanowisku 

starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

na mocy porozumienia zawartego między a ówczesną PWSZ, a Uniwersytetem Jagiellońskim 

o wymianie kadry akademickiej. W 2006 r. byłem zatrudniony na stanowisku doradcy 

Wojewody Podkarpackiego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W latach 

2013 - 2015 byłem wykładowcą w Katedrze Prawa Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie. Obecnie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest moim jedynym 

miejscem zatrudnienia. 



 

 2 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 

 

1. tytuł osiągnięcia naukowego, 

jednotematyczny cykl publikacji pt. „Mediatyzacja polityki we Włoszech w 

warunkach ewolucji sceny politycznej”, na który składają się dwie monografie oraz 

dwa artykuły naukowe 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy), 

Maciej Miżejewski, Zasada równych szans (par condicio), a mediatyzacja kampanii 

parlamentarnej we Włoszech w 2018 r., Kraków 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, recenzent wydawniczy prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz (w załączeniu 

recenzja)  

Maciej Miżejewski, Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, Kraków 2013, 

Księgarnia Akademicka, recenzent wydawniczy prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz (w 

załączeniu recenzje w języku polskim i angielskim) 

Maciej Miżejewski, Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania, 2017, 

Politeja nr 49, 

Maciej Miżejewski, Media i polityka we Włoszech, 2013, Politeja nr 25,  

 

c) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Elementami jednotematycznego cyklu publikacji wchodzącymi w skład osiągnięcia 

naukowego są wskazane powyżej w punkcie 4b dwie monografie oraz dwa artykuły naukowe. 

Celem naukowym wyżej wymienionych publikacji jest pogłębiona analiza 

mediatyzacji polityki we Włoszech w kontekście opisanych chronologicznie zmian na scenie 

politycznej. Poszczególne elementy cyklu są względem siebie komplementarne, zachowując 

logiczną ciągłość.  
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Maciej Miżejewski, Zasada równych szans (par condicio), a mediatyzacja kampanii 

parlamentarnej we Włoszech w 2018 r., Kraków 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, recenzent wydawniczy prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz 

Celem monografii było zbadanie przez habilitanta jak wzbudzająca od lat we 

Włoszech szereg kontrowersji zasada równych szans (par condicio), wyniesiona do rangi 

normy prawnej i usankcjonowana orzecznictwem Sądu Konstytucyjnego (Corte 

costituzionale), wpłynęła na mediatyzację kampanii parlamentarnej w tym kraju w 2018 r. 

Wybory te przyniosły bowiem poważną zmianę na scenie politycznej Włoch, wynosząc do 

władzy ugrupowania powszechnie uznawane za formacje protestu, o wyraźnie 

antysystemowym profilu. 

Praca podzielona została na trzy spójne rozdziały. Pierwszy z nich, podobnie jak 

ostatni, zawiera pięć podrozdziałów. Drugi składa się z czterech podrozdziałów. W 

pierwszym rozdziale opisana została kampania parlamentarna we Włoszech w 2018 roku. 

Dodatkowo wykazano polityczne konsekwencje jej mediatyzacji. W rozdziale drugim 

omówiono szerokie spektrum zjawisk związanych z mediami i polityką we Włoszech. Ostatni 

rozdział zawiera natomiast rozprawę na temat ratio legis zasady par condicio w polityce 

medialnej Włoch.  

Ujmując to szczegółowo, rozdział pierwszy w pierwszym podrozdziale traktuje o 

włoskiej polityce, precyzując ten temat, w oparciu o włoską scenę polityczną przed wyborami 

parlamentarnymi w 2018 roku. Habilitant, w drugim podrozdziale, opisuje również przebieg 

kampanii wyborczej oraz okoliczności utworzenia rządu Giuseppe Contego. W trzecim 

podrozdziale, podniesiona została kwestia delegitymizacji włoskiej polityki jako źródła 

kryzysu zaufania do mediów. Podrozdział trzeci i czwarty opisują kolejno realizację zasady 

par condicio na antenie nadawcy publicznego RAI w czasie kampanii oraz hybrydyzację 

kampanii wyborczej z wykorzystaniem mediów społecznościowych.  

Rozdział drugi w pierwszej swojej części wiąże się z gwarancjami wolności 

komunikowania ujętymi w Konstytucji Włoch. Druga część rozdziału skupiona jest na 

prawnych podstawach komunikowania politycznego. W kolejnej części ujęto w jaki sposób 

zasada równych szans (par condicio) regulowana jest przez orzecznictwo Sądu 

Konstytucyjnego (Corte constituzionale). Ostatni, czwarty podrozdział koncentruje się na 

zasadzie par condicio w praktyce działania politycznego.  

Trzeci rozdział rozpoczyna się podrozdziałem dotyczącym powodów i celów 

wprowadzenia ustawowej regulacji dotyczącej zasady par condicio. Następnie, w 

podrozdziale drugim, prezentuje polityczne warunki określania zasad równego dostępu partii 

do anteny. Kolejny podrozdział opisuje zasadę równych szans w programach komunikacji 

politycznej. W czwartym pozrozdziale zbadana została kwestia programów publicystyki 

politycznej w legislacji i orzecznictwie. Ostatni, piąty podrozdział, odnosi się do 

komunikowania politycznego we Włoszech w warunkach partiokracji.  

Na podstawie wniosków wyprowadzonych z analizy dyskursu wyborczego w 

kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018r., habilitant stawia następujące hipotezy 
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badawcze: zasada równych szans (par condicio) we włoskiej kampanii parlamentarnej w 2018 

r. podważyła autonomię i wiarygodność nadawcy publicznego RAI ( Radiotelevisione Italiana 

) jako dotychczasowego gwaranta pluralistycznej debaty publicznej we Włoszech. W 

konsekwencji, kampania wyborcza przeniosła się do sieci, przez co jakość dyskursu 

politycznego znacznie osłabiła kondycję włoskiej demokracji, tworząc grunt do sukcesu 

wyborczego ugrupowaniom antystemowym, populistycznym i eurosceptycznym. Włoski 

nadawca publiczny RAI, w kampanii parlamentarnej w 2018 r. w założeniu miał bowiem 

pełnić rolę gwaranta sukcesu wyborczego włoskiej centrolewicy. Stało się jednak inaczej. 

Partia Demokratyczna (Partito Democratico) przegrała wybory. Dokonana przez habilitanta 

analiza politycznych skutków reformy nadawcy publicznego RAI wykazała, że decyzja 

ówczesnego premiera Matteo Renziego o wzmocnieniu nad RAI politycznej kontroli przed 

zbliżającymi się wyborami była błędna. Krytykowany przez opozycję model telewizji 

rządowej okazał się dysfunkcjonalny. Ograniczenie autonomii, a w konsekwencji obniżenie 

wiarygodności nadawcy publicznego RAI, dało włoskiej opozycji argument do zmiany 

strategii wyborczej  

Symbolem trwałości i stabilności obowiązującego we Włoszech od niemal 20 lat 

modelu komunikowania politycznego w warunkach permanentnego kryzysu zaufania do 

państwa, stała się zasada równych szans, która miała urzeczywistniać ideę pluralizmu 

politycznego w warunkach dynamicznych zmian na włoskiej scenie politycznej. Definiując 

pojęcie par condicio, w ustawie z 2000r. ( Legge n. 28 del  2000  Disposizioni per la parità di 

accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica), ustawodawca określił kryteria dotyczące zagwarantowania przez 

nadawców czasu antenowego dla partii i ugrupowań politycznych w równych proporcjach. W 

założeniu miało to stanowić rozszerzenie zasady pluralizmu politycznego, tłumaczonego jako 

otwartość na różnorodne tendencje polityczne. Habilitant bada zarówno ratio legis zasady par 

condicio w polityce medialnej Włoch jak i jej wpływ na faktyczną jakość pluralizmu 

politycznego, analizując powody i cele wprowadzenia par condicio do włoskiego 

ustawodawstwa. 

Sąd Konstytucyjny (Corte costituzionale), orzekając w sprawach dotyczących polityki 

medialnej, w orzeczeniu nr 420 z 1994 r. uznał, że priorytetem dla ustawodawcy powinna być 

zawsze ochrona pluralizmu, wskazując dwa sposoby jego urzeczywistnienia. Pierwszym z 

nich jest służba publiczna, określana mianem misji, dzięki której realizuje się tzw. pluralizm 

wewnętrzny, umożliwiający m.in.prezentowanie opinii publicznej zróżnicowanych poglądów 

i postaw społecznych, poprzez otwarty dostęp do anteny różnych grup, środowisk czy partii 

politycznych. Drugim sposobem urzeczywistnienia tej zasady jest tzw. pluralizm zewnętrzny, 

który szanuje zasadę wolnej konkurencji, nawet jeśli nie w pełni się z nią identyfikuje.  

Zgodnie z ustawą z 2000r. ( znowelizowaną w 2003r. ), politycy mogą prezentować 

swoje programy wyborcze i opinie za pośrednictwem różnych mediów i formatów, np. 

programów telewizyjnych czy  audycji radiowych, gruntownie analizujących i komentujących 

ich zawartość. Intencją ustawodawcy było zagwarantowanie politykom równego dostępu do 

przestrzeni medialnej dzięki zróżnicowanym programom tworzonym przez nadawców. Art. 4 

omawianej ustawy regulował polityczną komunikację radiowo-telewizyjną i emisję 
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przekazów politycznych w czasie kampanii wyborczej. Ustawa zabrania emisji płatnych 

spotów wyborczych w telewizji podczas kampanii, a dopuszcza jedynie w internecie. 

Ustawodawca dostrzegł niezwykły potencjał komunikacyjny sieci i jej możliwość 

dotarcia do szerokiego grona odbiorców o różnorodnych odniesieniach kulturowych. 

Szczególną rolę w tym procesie miała odgrywać administracja publiczna, a zwłaszcza władze 

lokalne, które zajmowałyby się m.in. monitorowaniem sieci obywatelskich w czasie kampanii 

wyborczych. Działanie to miało być urzeczywistnieniem art. 9 projektu, wpowadzającego 

zakaz wszelkiej propagandy wybroczej. Przepis ten stanowił także o konieczności 

pozbawienia przekazów politycznych odniesień ad personam we wszystkich formach 

komunikacji wyborczej.        

Sąd Konstytucyjny zalecił więc ustawodawcy, określenie warunków umożliwiających 

roztropną prezentację na antenie ścierających się poglądów politycznych w trosce o 

zachowanie należytych proporcji, szczególnie w przekazach dotyczących komunikacji 

wyborczej, gwarantujących tym samym równość szans w prezentowaniu oferty politycznej. 

Mocą omawianego orzeczenia, Sąd Konstytucyjny uznał zasadę par condicio za fundament 

obywatelskiego prawa do pełnej i obiektywnej informacji, wynikającej z gwarancji 

konstytucyjnej, będącej esencją realizacji w mediach dyskursu politycznego. Debata 

publiczna stanowi bowiem podstawę systemu demokratycznego, niezależnie od przebiegu 

kampanii wyborczych, a więc także po ich zakończeniu. Wyrokiem z 2002r. Sąd 

Konstytucyjny dokonując wykładni zasady równych szans ( par condicio ) stwierdził, że 

obywatelskie prawo do pełnej i obiektywnej informacji musi być chronione zwłaszcza  w 

odniesieniu do naczelnych zapisów konstytucji, dotyczących prawidłowej realizacji 

konfrontacji politycznej, która jest fundamentem systemu demokratycznego, niezależnie od 

okresów rywalizacji wyborczej. 

Ustawa par condicio od czasu wejścia jej w życie była przedmiotem krytyki ówczesnej 

włoskiej opozycji. Usankcjonowana w ustawie zasada równych szans, w opinii opozycji 

znacząco ograniczała w praktyce działania politycznego konstytucyjne prawa obywateli do 

wolności wyrażania opinii jak i do otrzymywania informacji. De facto narzuciła bowiem 

nadawcom respektowanie praw wszystkich sił politycznych w zakresie równego dostępu do 

anteny telewizyjnej, podważając tym samym autonomię mediów. Ratio legis tej ustawy 

opierało się bowiem na błędnym założeniu, że można zdeterminować słuszność argumentów i 

ich potencjał perswazji politycznej według kryterium czasu antenowego, przyznanego 

partiom zgodnie z zasadą politycznego parytetu. 

Obowiązujące we Włoszech prawo par condicio, jest przedmiotem krytyki nie tylko 

habilitanta, ale także m.in. uznanych autorytetów, ekspertów marketingu politycznego m.in. 

Jacques'a Séguéla, twórcy medialnej strategii wyborczej byłego prezydenta Francji François 

Mitteranda. Krytycznie do zasady par condicio odnoszą się także włoscy liderzy polityczni. 

W opinii Beppe Grillo jest to idea nieprzystająca do wymogów i charakteru współczesnej 

włoskiej sceny politycznej, pochodząca jeszcze z połowy XX wieku. Jej formuła już dawno 

się wyczerpała. Stanowi powrót do czasów cenzury.  
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Habilitant odnosząc się do postawionych w monografii hipotez badawczych, wykazał, 

że mimo determinacji centrolewicy, zmierzającej do podporządkowania RAI własnym celom 

politycznym, o wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech w 2018 r., przesądziła 

wzmożona aktywność polityków opozycji w mediach społecznościowych, wolnych od 

ograniczeń w zakresie form i metod komunikacji politycznej. Tradycyjnie silna we Włoszech 

presja polityków partii rządzącej na telewizję RAI, będąca efektem wieloletniej partyjnej 

rywalizacji o wpływy w mediach określana mianem "lottizzazione", wpłynęła wręcz na 

kontestację tego medium jako niezdolnego do  wykonywania funkcji kontroli władzy. Wzrost 

znaczenia mediów społecznościowych w procesie komunikacji politycznej w skali globalnej, 

w tym także we Włoszech, umożliwiający elektoratowi udział w interaktywnej debacie 

publicznej, przesądził o zmianie strategii wyborczej zwłaszcza partii antysystemowych, takich 

jak Ruch 5 Gwiazd (MoVimento 5 Stelle) Beppe Grillo czy Ligi (Lega) Matteo Salviniego. 

Fenomen mediatyzacji kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018r. polega na 

tym, że to media społecznościowe stały się  głównym źródłem i narzędziem dystrybucji 

przekazów o polityce, a politycy efektywnie wpisywali się w ich logikę. Facebook, Twitter 

oraz blogi liderów partii politycznych zastąpiły media tradycyjne, a zwłaszcza telewizję RAI 

w formowaniu opinii publicznej. Wobec silnej presji politycznej na nadawcę publicznego 

RAI ze strony rządzącej wówczas centrolewicowej Partii Demokratycznej, główne wątki 

debaty publicznej w czasie kampanii, podejmowane były przez opozycyjnych liderów 

partyjnych nie na antenie nadawcy publicznego RAI, lecz w sieci, która stanowiła dla 

polityków otwarte forum wymiany poglądów i kształtowania opinii wyborców. Wpłynęło to 

w konsekwencji na znaczny wzrost stopnia mediatyzacji polityki we Włoszech. Tym samym, 

jakość dyskursu politycznego znacznie osłabiła kondycję włoskiej demokracji, wynosząc do 

władzy ugrupowania antysystemowe, populistyczne i eurosceptyczne.   

Po trzech miesiącach impasu politycznego, partie populistyczne ostatecznie 

porozumiały się z prezydentem Sergio Matarellą w sprawie powołania nowego rządu. Był to 

najdłuższy i najbardziej dramatyczny kryzys parlamentarny w dziejach Republiki Włoskiej. 

Efektem kompromisu było utworzenie nowego gabinetu Giuseppe Contego, którego 

zaprzysiężenie odbyło się 1 czerwca 2018 r. Forza Italia, Silvio Berlusconiego, jako główny 

sojusznik koalicji wyborczej centroprawicy w kampanii 2018 r., nie weszła jednak w skład 

nowego rządu, lecz znalazła się w opozycji. Liga Mattego Salviniego postanowiła bowiem 

stworzyć rząd z MoVimento 5 Stelle, formacją która w opinii Berlusconiego "nie nadaje się 

do rządzenia państwem". Lider Forza Italia na łamach dziennika "Il Giornale" określił nowy 

rząd mianem "kolejnego rządu niewybranego przez Włochów". 

Koalicja rządowa rozpoczęła okres niestabilności wewnętrznej, spowodowanej 

głównie różnicami programowymi koalicjantów, a także niepewnością włoskiej polityki 

europejskiej, będącej rezultatem antyunijnych, niespójnych postaw reprezentowanych przez 

obie partie. Krytyka władzy dosięgła również unijną politykę gospodarczą w zakresie 

wspólnej waluty, poddając w wątpliwość przynależność Włoch do strefy euro i samego 

członkostwa we wspólnocie. Postawa ta wynikała z różnic pomiędzy strategią kampanii, a 

aktywnością koalicjantów po przejęciu władzy. 
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Polityka dostosowała się więc do logiki mediów, której cechą jest szybkość działania i 

skrótowość komunikatów przekazywanych na antenie. Cechą charakterystyczną komunikacji 

politycznej we Włoszech było dotychczas wykonywanie partyjnych instrukcji przez media 

poprzez bezrefleksyjne zamieszczanie w mediach deklaracji politycznych, bez weryfikowania 

ich przez dziennikarzy. Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych, komunikacja 

polityczna we Włoszech została zredukowana do powielanych sloganów. Sukces polityczny 

budowany jest bowiem na umiejętności pozostawania w stałym zainteresowaniu mediów. W 

ten sposób komunikowanie polityczne sprowadza się do działań pozornych, bez wskazywania 

rozwiązań problemów podejmowanych w mediach, a więc ogranicza się do marketingu 

politycznego, obliczonego na szybkie uzyskanie poparcia.  

W ten sposób nowy model komunikowania politycznego we Włoszech zatraca swą 

nadrzędną funkcję, która powinna polegać na wyjaśnianiu decyzji i zjawisk politycznych, 

motywowaniu polityków do rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych , a w 

konsekwencji kontroli władzy za pośrednictwem mediów, a zwłaszcza nowych mediów, 

dzięki sile ich społecznego oddziaływania. Jeśli warunki te nie są spełnione, powstaje efekt 

bumerangu : mediatyzacja polityki prowadzi do nowego upolitycznienia mediów. Powstaje 

bowiem nowa zależność, w której zarówno dziennikarze jak i politycy wspierają się 

wzajemnie w grze wyborczej, zamieniając się na antenie swoimi rolami. Nakładanie się ról, 

będące konsekwencją trwałej zależności, prowadzi do upodobnienia języka, wzorców 

kulturowych i sposobów argumentacji. Wyraźnym wskaźnikiem tej tendencji jest sukces tych 

mediów, które uprawiają dziennikarstwo ocenne, w którym stawiana przez dziennikarza teza 

wyraźnie dominuje nad kompletnością i rzetelnością informacji. Delegitymizacja włoskiej 

polityki stała się obecnie głównym źródłem kryzysu zaufania do mediów. 

   Dyskurs publiczny we włoskich mediach zdominowała analiza brutalizacji kampanii 

parlamentarnej we Włoszech w 2018 r. Niektórzy dziennikarze określili ją wręcz mianem 

surrealistycznej ze względu na niemożność spełnienia zadeklarowanych obietnic i braku 

merytorycznej dyskusji programowej w czasie debaty wyborczej. Świadczy to o niemocy i 

nieskuteczności proponowanej polityki, obliczonej raczej na wywołanie spektakularnego 

efektu. To negatywne wrażenie wynika z samej istoty narracji politycznej, która nie odnosi 

zamierzonego skutku.   

Charakterystycznym elementem włoskiej kampanii parlamentarnej z 2018 roku stała 

się jej hybrydyzacja. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę użyto mediów społecznościowych. 

Facebook i Twitter udostępniły politykom rozszerzenie zasięgu prowadzonych przez siebie 

kampanii oraz umożliwiły bezpośrednią i konsolidującą elektorat interakcję w sieci. Dzięki 

wykorzystaniu technologii, włoska scena polityczna zbliżyła się do wyborców. Kampania 

hybrydowa stworzyła zatem nowy wymiar dla komunikowania politycznego w rezultacie 

przenikania technologii do polityki. Efektem tego procesu była postępującą marginalizację 

znaczenia telewizji. 

Analiza sposobów prezentacji przekazów politycznych w mediach społecznościowych 

wykazała, że performatywne działania liderów politycznych, stały się głównym czynnikiem 

narracji medialnej. Pełniły one zarówno funkcję tworzenia wewnętrznej więzi pomiędzy 
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społecznościami zwolenników i aktywistów, jak i między szerszą, zbiorową reprezentacją 

wyborców. Kolejnym elementem hybrydyzacji komunikacyjnej w kontekście wyborczym, 

jest tweetowanie na żywo podczas telewizyjnych programów talk-show, służącym 

wzmocnieniu interakcji bezpośredniej między politykami a elektoratem, za pośrednictwem 

dodatkowego ekranu. Coraz liczniejsza grupa widzów wykorzystuje bowiem do 

komentowania programów na żywo smartfony i tablety. W ten sposób widzowie, aktywnie 

wpływają na kształt przekazu informacyjnego. Taka grupa widzów określana jest mianem 

publiczności „viewertariat”, którą definiuje się, jako widzów, wykorzystujących platformy i 

nakładki mediów społecznościowych, aby komentować publicznie online, interpretować fakty 

i polemizować z politykami w czasie rzeczywistym podczas debaty telewizyjnej.  

Kampania hydrydowa stworzyła nowy wymiar dla komunikowania politycznego, 

pozostając w stałym związku z przenikaniem technologii cyfrowych do polityki. Technologie 

te pełnią funkcję łącznika między mediami, a realną przestrzenią komunikacyjną. Różne 

strategie organizacji kampanii hybrydowej ,wykreowały nowe zwyczaje w mediach 

społecznościowych.. Cyfrowy system komunikacji niewątpliwie wzmocnił prymat logiki sieci 

w kampanii wyborczej, determinowany możliwością szybkiego rozpowszechniania treści, 

przy zachowaniu stałej łączności z wyborcami. Taki model komunikowania występuje 

również w życiu codziennym dzięki mediom osobistym, stronom sieci społecznościowych 

(Facebook, Instagram, Pinterest), mikroblogom (Twitter, Tumblr), czy komunikatorom 

(WhatsApp, Telegram, Snapchat). 

 Wśród elementów wzmacniających znaczenie nowych środków komunikowania z 

potencjalnymi wyborcami, znalazła się również możliwość personalizacji treści z 

wykorzystaniem targetingu i mikrotargetingu. Obie techniki są powszechnie stosowane przez 

internetowych gigantów - Google i Facebooka. Zastosowanie owych technik umożliwia 

dostosowanie reklam do potrzeb konkretnego użytkownika, w oparciu o odwiedzane przez 

niego strony. Przy użyciu analogicznych metod prowadzący kampanię wyborczą dokonują 

dywersyfikacji przekazu, docierając do szerokiej grupy odbiorców. W obliczu współczesnych 

kampanii politycznych w erze cyfrowej, mechanizm ten umożliwia pozyskiwanie elektoratu 

niezdecydowanego, mającego skłonność do zachowań wyborczych motywowanych 

emocjonalnie, bądź reaktywnie.  

Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych, komunikacja polityczna we 

Włoszech została zredukowana do powielanych sloganów. Sukces polityczny budowany jest 

bowiem na umiejętności pozostawania w stałym zainteresowaniu mediów. W ten sposób 

komunikowanie polityczne sprowadza się do działań pozornych, bez wskazywania rozwiązań 

problemów podejmowanych w mediach , a więc ogranicza się do marketingu politycznego, 

obliczonego na szybkie uzyskanie poparcia. 

Dla współczesnych Włochów, przyzwyczajonych od lat do potęgi telewizji jako 

głównego medium komunikacji politycznej, media tradycyjne nie są obecnie podstawowym 

źródłem informacji. Stale rośnie odsetek użytkowników internetu, który narzuca nowy model 

komunikowania politycznego ze szczególnym wykorzystaniem mediów społecznościowych. 

To one w dużym stopniu determinują decyzje zwłaszcza młodych włoskich wyborców. 
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Tendencję te wykorzystali w czasie ostatniej kampanii parlamentarnej przede wszystkim 

liderzy partii populistycznych i antysystemowych.  

Blog stał się na tyle ważnym narzędziem komunikacji politycznej, że jedno ze 

zwycięskich ugrupowań minionej kampanii (MoVimento 5 Stelle), swoją główną strategię 

wyborczą, oparło na sile oddziaływania tego środka przekazu, kontestując telewizję, jako 

medium w pełni podporządkowane władzy. W warunkach włoskich, kontrola obiegu 

informacji politycznej w internecie, pozostaje w istocie niemożliwa, stąd też władza 

koncentruje swoje wysiłki głównie na monitorowaniu przekazów telewizyjnych pod kątem 

realizacji przez nadawców zasady równych szans (par condicio), która urosła do rangi 

symbolu politycznej kontroli włoskich mediów. Jej wyrazem jest skrupulatny pomiar czasu 

antenowego poszczególnym uczestnikom debaty politycznej, zarówno na antenie nadawców 

krajowych, jak i lokalnych. Jakość debaty publicznej determinowana jest narzucaniem 

mediom kolejnych obowiązków ustawowych, co narusza ich niezależność w procesie kontroli 

władzy. 

Od uchwalenia ustawy par condicio, zmieniło się we Włoszech dziesięć rządów. 

Świadczy to o niestabilności włoskiej demokracji, dla której zasada równych szans miała być 

gwarantem pluralizmu politycznego w warunkach dynamicznych zmian na włoskiej scenie 

politycznej. Stało się jednak inaczej. Dla kolejnych ekip rządzących,par condicio było 

instrumentem efektywnego rządzenia, co dobitnie pokazuje upolitycznienie anteny nadawcy 

publicznego RAI, szczególnie w kontekście kolejnych kampanii wyborczych. Dla opozycji 

zasada równych szans pozostała jedynie fikcją prawną i tylko pozornie wspierała wyrażanie 

różnych opinii na antenie telewizyjnej w warunkach trudnej demokracji (democrazia 

difficile). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kolejną publikacją wchodzącą w skład osiągnięcia naukowego jest monografia:  

 

Maciej Miżejewski, Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, Kraków 2013, 

Księgarnia Akademicka, recenzent wydawniczy prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz 

recenzja w j. angielskim prof. dr hab. Marka Bankowicza została opublikowana w Central 

European Journal of Communication,  Vol. 9, no 2 (17), Fall 2016 (w załączeniu) 

Praca składa się trzech obszernych w elementy składowe rozdziałów. W pierwszym z 

nich zbadane zostało pojęcie pluralizmu w mediach z punktu widzenia poglądów doktryny 

komunikowania politycznego. Pierwszy podrozdział skupia się na opracowaniu pluralizmu 

medialnego w oparciu o aspekt prawny, polityczny i rynkowy.  Kolejny podrozdział traktuje o 

modelu polityki publicznej na rzecz promowania pluralizmu w mediach z perspektywy 

Polski. Trzeci podrozdział omawia pluralizm mediów jako gwarant demokratycznie 

funkcjonującej sfery publicznej. W podrozdziale czwartym dokonano charakterystyki 

europejskich standardów w zakresie ochrony pluralizmu w mediach i zestawiono to z 

doświadczeniami polskimi. Piąty podrozdział, finalizujący pierwszą część pracy, koncentruje 

się na opisie ochrony praw podstawowych w dziedzinie pluralizmu w mediach.  

http://cejc.wuwr.pl/download.php?id=4085435ba059749cc303610975c6423cfe957054
http://cejc.wuwr.pl/category/502
http://cejc.wuwr.pl/category/502
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Rozdział drugi omawianej pracy opiera się na rozwiązaniach instytucjonalnych w 

dziedzinie ochrony pluralizmu w mediach w wymiarze europejskim. Struktura rozdziału 

również oparta została na pięciu podrozdziałach. W pierwszym z nich omówione zostały 

rozwiązania legislacyjne w polityce medialnej Unii Europejskiej. W drugim poddano analizie 

rolę organów regulacyjnych w procesie ochrony pluralizmu. Podrozdziały trzeci i czwarty 

skupiają się kolejno na standardach Rady Europy w zakresie tworzenia i funkcjonowania 

instytucji regulacyjnych w sektorze audiowizualnym oraz europejskie modele powoływania 

członków ciał regulacyjnych w sektorze audiowizualnym. Rozdział wieńczy piąty 

podrozdział, koncentrujący się na klasycznych i konwergentnych instytucjach regulacyjnych 

w systemach medialnych Francji i Wielkiej Brytanii.  

Ostatni rozdział, składający się z dziesięciu podrozdziałów, dotyczący polityki Włoch 

na rzecz ochrony pluralizmu w mediach rozpoczyna się od omówienia podstaw prawnych 

włoskiej polityki medialnej. W kolejnym podrozdziale omówiono polityczne konsekwencje 

transformacji włoskich mediów audiowizualnych.W trzecim podrozdziale zwrócono uwagę 

na rolę orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte Constituzionale) w kształtowaniu polityki 

medialnej Włoch. Następny podrozdział omawia kwestię utrwalenia duopolu we włoskim 

eterze mocą rządowego dekretu premiera Bettina Craxiego z 1984 roku. Podrozdział piąty 

szeroko omawia pierwsze działania legislacyjne na rzecz ochrony pluralizmu medialnego we 

Włoszech. Szósty z podrozdziałów opisuje konflikt interesów w odniesieniu do zapisów 

antykoncentracyjnych (legge antitrust). W siódmym podrozdziale wykazano znaczenie 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) jako gwaranta ochrony medialnego 

pluralizmu. Ósmy podrozdział bada polityczne okoliczności uchwalenia prawa Gasparriego. 

W dziewiątym poruszono aspekt polityki koncesyjnej w dobie cyfryzacji jako instrumentu 

ochrony pluralizmu medialnego. Zakończenie poprzedził dziesiąty podrozdział dotyczący 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony pluralizmu mediów oraz wolności 

informacji we Włoszech wraz z omówieniem jej politycznych konsekwencji.  

Monografia zawiera analizę rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie 

pluralizmu medialnego w wymiarze europejskim oraz ich zastosowań w praktyce działania 

politycznego we Włoszech. Przedstawia główne założenia i cele polityki medialnej w Unii 

Europejskiej w zakresie ochrony medialnego pluralizmu jako niezbędnego narzędzia dobrego 

funkcjonowania demokracji. Habilitant omawia model polityki publicznej państwa na rzecz 

promowania pluralizmu w mediach z uwzględnieniem zasad dotyczących wolności mediów, 

określonych w prawie międzynarodowym i orzecznictwie strasburskim.  

Habilitant analizuje m.in. standardy Rady Europy w zakresie tworzenia i 

funkcjonowania instytucji regulacyjnych w sektorze masowego komunikowania oraz ich 

praktyczne zastosowanie w systemach medialnych Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

Analizując doświadczenia krajów tzw. ,,starych demokracji” na rzecz ochrony medialnego 

pluralizmu, habilitant przedstawia europejskie modele działania instytucji odpowiedzialnych 

za ustanawianie reguł dotyczących funkcjonowania rynku nadawców i określanie kształtu 

polityki medialnej wybranych państw Unii Europejskiej.  
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Habilitant formułując hipotezę badawczą - ,,ochrona pluralizmu gwarantem 

demokracji” dokonuje analizy nie tylko rozwiązań formalnoprawnych czy ustrojowych 

podstaw funkcjonowania instytucji publicznych stojących na straży niezależności mediów w 

europejskich systemach demokratycznych, lecz na przykładzie Włoch koncentruje uwagę 

czytelnika na faktycznej jakości medialnego pluralizmu, znajdującego się w stanie poważnego 

zagrożenia dla demokracji. Wyraźny i bezpośredni wpływ sił politycznych na media we 

Włoszech, w tym zwłaszcza na media publiczne, przy jednoczesnych próbach tworzenia 

rozwiązań legislacyjnych zapewniających im apolityczność w wymiarze instytucjonalnym 

oraz tworzący warunki do ich niezależnego działania na poziomie formalnych rozstrzygnięć, 

stały sie dla habilitanta okazją do analizy wzajemnych relacji włoskiej polityki i mediów.  

Habilitant, analizując polityczne konsekwencje procesu transformacji włoskiego 

systemu medialnego, będącego efektem kryzysu politycznego lat 90-tych i upadku I 

Republiki bada, czy obecnie pluralizm medialny we Włoszech nie jest jedynie fikcją prawną. 

Dowodem na to był bowiem jeszcze do niedawna trwający wiele lat niespotykany w skali 

europejskiej konflikt interesów determinujący kształt współczesnej polityki medialnej Włoch. 

Konflikt interesów politycznych i ekonomicznych wynikał bowiem z faktu, że sprawowanie 

funkcji publicznej pochodzącej z wyboru politycznego zostało powierzone bezpośrednio 

grupie ekonomicznej, której zwierzchnikiem stał się były premier włoskiego rządu. Ponadto, 

konflikt ten potęgowało podejmowanie przez kolejne rządy tworzone przez Silvio 

Berlusconiego inicjatyw legislacyjnych mających osłabić rynkową pozycję konkurencji, na 

rzecz jego medialnego imperium.  

Habilitant uwzględnia badania włoskiego medioznawcy Paolo Manciniego, który 

wykazał, że stronniczości środków masowego komunikowania, zarówno mediów 

elektronicznych jak i włoskiej prasy, towarzyszy także wspólny system wartości i interesów 

liderów politycznych i potentatów medialnych. System wzajemnego wsparcia obydwu tych 

grup zawodowych określany został przez włoskich medioznawców (Mazzoleni, Grossi) 

mianem „paralelizmu politycznego”. To system wzajemnych zależności świata mediów i 

polityki na gruncie organizacyjnym, ekonomicznym, a także tematycznym. Wspieranie 

systemu politycznego przez media odbywa się więc jawnie, przy pełnej akceptacji włoskich 

elit politycznych. Skala wspólnych interesów i system wzajemnych korzyści czyni media 

skutecznym narzędziem efektywnego rządzenia.  

Włoski system polityczny, którego jedną z cech jest koalicyjność, sprzyja też 

określeniu współczesnego modelu debaty publicznej pomiędzy wieloma partiami 

zabiegającymi często o ten sam elektorat. Wynika to także z włoskiej tradycji politycznej. W 

okresie I Republiki, poszukiwaniu politycznego kompromisu towarzyszyło przekonanie o 

konieczności stworzenia płaszczyzny budowania porozumienia na forum parlamentarnym bez 

stosowania formuły ostrej rywalizacji politycznej, co niosło za sobą ryzyko utraty 

społecznego zaufania, a w konsekwencji mogło doprowadzić nawet do upadku koalicji. Choć 

formuła koalicyjna była bezpośrednią przyczyną wielu kryzysów rządowych, nie zmienia to 

faktu, że także obecnie odgrywa ona istotną rolę w procesie tworzenia rządu. Dodatkowo, o 

złożoności włoskiego systemu politycznego decyduje istnienie licznych frakcji w obrębie 
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poszczególnych partii oraz grup interesów, co bez wątpienia wpływa na jakość debaty 

politycznej.  

Habilitant przywołuje badania Paolo Manciniego analizującego relacje włoskich 

mediów i polityki, który wskazuje zarówno autorów, jak i głównych odbiorców włoskich 

przekazów medialnych, aktywnych w obrębie systemu politycznego Włoch, funkcjonujących 

w zamkniętym kręgu „il palazzo” (pałacowego establishmentu). System ten zorganizowany 

jest wokół relacji między dziennikarzami politycznymi, a grupą uprzywilejowanych 

czytelników. Elitarny charakter włoskiej prasy jest wynikiem specyfiki systemu politycznego, 

w którym członkowie „pałacu” są głównymi adresatami treści przekazów medialnych, będąc 

jednocześnie ich głównym źródłem. Przeciętny odbiorca przekazów medialnych, 

identyfikując się z daną partią lub frakcją polityczną, sięga po dany tytuł, utrwalając tym 

samym swój dotychczasowy punkt widzenia. W ten sposób we Włoszech budowana jest silna 

więź przeciętnych odbiorców z partiami, mimo iż partie te traktują ich jako odbiorców 

przekazów medialnych drugiej kategorii. 

W tej sytuacji dziennikarzom trudno jest odgrywać rolę gatekeeperów tworzących 

forum do prowadzenia debaty publicznej i pośredniczących w przekazywaniu informacji i 

opinii społeczeństwu. W zdecydowanej większości rządzą oni obiegiem informacji w ściśle 

zamkniętym, elitarnym kręgu. Włoska polityka medialna wpisuje się więc w model ciągłej 

prowizoryczności, tymczasowości i braku docelowych rozwiązań legislacyjnych w systemie 

medialnym. Podyktowane jest to chęcią ugruntowania własnej pozycji ekonomicznej. 

Ochrona pluralizmu nie jest zatem wartością prymarną. Działanie publiczne w imię ochrony 

własnych interesów urasta we Włoszech niemalże do rangi racji stanu. Remedium na tę 

sytuację może stanowić silna pozycja środowiska dziennikarskiego w relacjach z wydawcami 

i jego potężna siła strajkowa. 

Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch, to m.in. rezultat analizowanego 

przez habilitanta orzecznictwa włoskiego Sądu Konstytucyjnego (Corte costituzionale) oraz 

jego wpływu na kształt włoskiego ustawodawstwa medialnego. Realizacja obywatelskiego 

prawa do informacji gwarantowanego we włoskiej konstytucji, w praktyce napotyka bowiem 

na poważne ograniczenia wynikające z tradycji politycznej, której cechą jest słabość państwa. 

Wiele instytucji publicznych powołanych w celu ochrony medialnego pluralizmu działa 

jedynie formalnie, a głównym problemem jest nie tyle brak stosownych regulacji, co 

regulacje nieskuteczne. Kryzys zaufania do państwa będący cechą włoskiego systemu 

politycznego powoduje rozdźwięk pomiędzy stanowieniem prawa w dziedzinie masowego 

komunikowania, a jego praktyczną realizacją przez powołane do tego organy państwa. 

Prawo mediów we Włoszech znajduje się bowiem wciąż w tzw. ,,okresie 

przejściowym”, mimo iż stan ten utrzymuje się od blisko 40 lat. Tymczasowość i 

prowizoryczność rozwiązań legislacyjnych we Włoszech dotyczy bynajmniej nie tylko 

sektora mediów. Niedoskonałość modelu włoskiego cechuje więc ograniczona efektywność 

stosowania norm prawnych w regulacji dotyczącej środków masowego komunikowania, 

mimo szerokich kompetencji licznych organów państwa, zarówno rządu, parlamentu, jak i 



 

 13 

niezależnych ciał kontroli i samoregulacji sektora komunikowania, odpowiedzialnych za 

tworzenie włoskiej polityki medialnej. 

Habilitant zauważa, że formalna obecność licznych norm prawnych gwarantujących 

pluralizm medialny we włoskim ustawodawstwie, paradoksalnie przyczynia się więc nie do 

wzmocnienia, ale do osłabienia realizacji obywatelskiego prawa do informacji. Instytucje 

państwa z racji swoich bardzo licznych, a przez to często wykluczających się wzajemnie 

kompetencji, zamiast współdziałać, konkurują ze sobą eskalując jedynie konflikt pomiędzy 

ugrupowaniami politycznymi zabiegającymi o przychylność mediów, a grupami 

ekonomicznymi dążącymi do utrwalenia ich pozycji rynkowej. Ponadto, sprawowanie 

kontroli parlamentarnej nad nadawcą publicznym RAI, wyzwala wciąż nieustanną polityczną 

presję rządzących koalicji, mimo zapisanej jeszcze w ustawie z 2004 roku ( prawo 

Gasparriego ) możliwości prywatyzacji publicznego nadawcy RAI. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kolejną publikacją wchodzącą w skład osiągnięcia naukowego jest artykuł:  

Maciej Miżejewski, Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania, 

2017, Politeja nr 49 

W omawianym artykule habilitant wykazał, że efektem reformy RAI z grudnia 2015 

roku, była utrata kontroli politycznej włoskiego nadawcy publicznego przez parlament i 

oddanie go do wyłącznej dyspozycji rządu. Na wniosek ówczesnej opozycji, Komisja 

Europejska, dokonując analizy sytuacji politycznej we Włoszech, podkreśliła, że władze 

każdego z  państw wspólnoty posiadają pełną autonomię w określaniu modelu zarządzania 

nadawców publicznych. Wskutek reformy mediów publicznych (Riforma della RAI e del 

servizio pubblico radiotelevisivo), dokonanej przez rząd Matteo Renziego, RAI przestał 

pełnić funkcję kontroli władzy, stając się dla rządzących głównym kanałem komunikacji 

politycznej. W telewizji RAI zakończył się bowiem czas partyjnych wpływów, określanych 

mianem "partitocrazia". Ich miejsce na antenie, zgodnie z intencją ustawodawcy, miał zająć 

teraz rząd, co stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Jest to ryzykowna zmiana miejsc, 

która podważa konstytucyjną zasadę wolności informacji oraz obywatelskie prawo do 

wolności wyrażania opinii.      

Ówczesna włoska opozycja zainicjowała tym samym publiczną dyskusję nad rolą 

nadawcy publicznego RAI, aspirującego do roli gwaranta debaty publicznej we Włoszech. 

Przeciwnicy obozu rządzącego, na czele z MoVimento 5 Stelle (Ruchem 5 Gwiazd Beppe 

Grillo), twierdzili, że jakość pluralizmu medialnego we Włoszech, będącego niezbędnym 

narzędziem dobrego funkcjonowania demokracji, znacznie obniżyła się. Na tej podstawie 

opozycja wystąpiła do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury ochrony państwa 

prawnego wobec Włoch. W wystosowanym do Komisji wniosku podkreśliła, że nadawca 

publiczny RAI pełni funkcję głównego kanału informacyjnego rządu, co osłabia kondycję 

włoskiej demokracji i jest sprzeczne z ideą pluralizmu medialnego. 
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Wprowadzenie do zarządu RAI dyrektora generalnego (amministratore delegato) przez 

ustępujący rząd Matteo Renziego miało przygotować grunt pod zbliżające się wybory 

parlamentarne, planowane wiosną 2018 r. Rządowy administrator został wyposażony w 

szerokie kompetencje. Najwięcej kontrowersji wzbudziło przyznane mu uprawnienie do 

zawierania  kontraktów do wysokości 10 milionów euro poza kontrolą zarządu RAI. Nowym 

dyrektorem generalnym, w czerwcu 2017 r. został Mario Orfeo. W sprawie nominacji nowego 

szefa RAI , opozycja była podzielona. Ruch 5 Gwiazd wyraził swoją dezaprobatę, twierdząc, 

że celem ówczesnego rządu miała być militaryzacja sektora mediów publicznych w obawie 

przed porażką wyborczą. Tymczasem, druga co do wielkości siła opozycyjna Forza Italia 

Silvio Berlusconiego, przyjęła z satysfakcją nominację dyrektora RAI, jako bezstronnego 

profesjonalisty, byłego redaktora naczelnego opiniotwórczego dziennika "Il Messaggero", a 

następnie szefa TG 1 (programu informacyjnego nadawcy publicznego RAI). Berlusconi 

planując start w wyborach parlamentarnych w 2018 roku, liczył bowiem na jego 

przychylność. Paradoksalnie, najbardziej zagorzałym orędownikiem wolności mediów, był 

obóz polityczny Beppe Grillo, kontestujący telewizję RAI jako medium będące na usługach 

ówczesnej władzy. 

Ponadto, nowelizacja ustawy medialnej, znacznie ograniczyła wpływ Komisji Parlamentarnej 

(Commissione Vigilanza RAI) na wybór członków zarządu oraz prezesa RAI, co 

automatycznie pozbawiło opozycję możliwości współdecydowania o składzie zarządu spółki. 

Dotychczas, kolejne rządy we Włoszech, musiały w tym względzie dążyć do kompromisu z 

licząca 40 członków komisją. Porozumienie polityczne było niezbędne również w samym 

zarządzie RAI. Dotychczas to komisja powoływała siedmiu z dziewięciu członków zarządu 

RAI, zgodnie z formułą politycznego parytetu. Mocą zapisów nowej ustawy, zarząd RAI miał 

liczyć siedem osób: dwóch członków zarządu powoływanych przez Izbę Deputowanych, 

dwóch przez Senat, dwóch przez rząd i jeden przez pracowników spółki. W ten sposób zarząd 

RAI miał odzwierciedlać większość parlamentarną, tworzącą rząd. Prezes RAI miał być 

powoływany przez zarząd i zatwierdzany przez Komisję Parlamentarną większością 2/3 

głosów, co znacząco ograniczało efektywność sprawowania kontroli parlamentarnej nadawcy 

publicznego.  

W liście otwartym do prezydenta Włoch Sergio Mattarelli, stowarzyszenia włoskich 

dziennikarzy, centrale związkowe i organizacje społeczne podkreślały, że reforma RAI nie 

tylko utrwala szkodliwą praktykę działania politycznego, ale także otwiera nowy rozdział 

zmierzający do pełnej centralizacji obiegu informacji politycznej, gdzie działalność mediów 

determinowana jest presją partii politycznych. Sygnatariusze listu przypomnieli prezydentowi 

Republiki, że wartościami o priorytetowym znaczeniu dla Włoch są "pluralizm oraz wolność i 

niezależność informacji będące bastionem demokracji". Ich zdaniem, chcąc służyć Republice, 

nadawca publiczny RAI wymaga radykalnej reformy.  

Autorzy listu wskazali, że nowa ustawa jest sprzeczna z art. 21 Konstytucji Włoch, którego 

treść potwierdza i chroni gwarancje wolności, niezależności i pluralizmu informacji 

publicznej. Ponadto, jej zapisy są sprzeczne z linią orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego. Ten, 

począwszy od orzeczenia wydanego w 1974 r. (Sentenza 225/1974 della Corte 

costituzionale), tworzył prawne podstawy tworzenia pluralizmu we włoskich mediach, 
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wprowadzając zasadę politycznej odpowiedzialności RAI przez parlamentem, a nie jak 

dotychczas przed rządem. Niezależnie od ówczesnej intencji sądu, włoski system telewizyjny 

ostatecznie przyjął kształt duopolu medialnego utrwalonego do dzisiaj, stając się odtąd 

jednym z filarów tzw. partiokracji (partitocrazia). Nie pozwoliło to na faktyczną autonomię 

systemu informacji politycznej we Włoszech. Nowa ustawa w opinii sygnatariuszy jest 

również sprzeczna z dyrektywą Komitetu Ministrów Rady Europy z 15 lutego 2012 r., 

wzywającą kraje członkowskie do nowelizacji prawodawstwa w dziedzinie mediów 

publicznych w celu uwolnienia ich spod bezpośredniego wpływu rządu. 

Dymisja rządu Matteo Renziego, będąca konsekwencją referendum konstytucyjnego z 

grudnia 2016 r., potwierdziła, że model polityki państwa autorstwa byłego premiera, w 

którym jednym z kluczowych elementów była próba wykorzystania RAI w procesie 

konsolidacji władzy, nie został zaakceptowany zarówno przez opozycję, jak i przez włoskie 

społeczeństwo. Istotą porażki Matteo Renziego w referendum konstytucyjnym był jednak 

całokształt polityki byłego premiera (zwłaszcza problemy gospodarcze, a także kwestia 

kryzysu migracyjnego). Ważnym czynnikiem była też zapowiedź Renziego, iż w razie 

przegranej w referendum nie tylko poda się do dymisji, ale wręcz wycofa z życia 

politycznego. Renzi zapowiadał, że jeśli w 2018 r. Partia Demokratyczna wygra wybory, on 

sam ponownie stanie na czele rządu. 12 grudnia 2016 r., w wyniku kryzysu politycznego, 

prezydent Włoch Sergio Mattarella powołał nowy gabinet Paolo Gentiloniego. Zdefiniowanie 

roli RAI w procesie komunikowania politycznego miało pozostać w gestii nowego rządu. 

Gabinet Paolo Gentiloniego, polityka Partii Demokratycznej (Partito Democratico), był 64 

rządem w historii Republiki Włoch. Jego skład oparty był w dużej części na dotychczasowych 

strukturach rządu byłego premiera Matteo Renziego, mając zapewnione poparcie 

centrolewicowej większości w obu izbach włoskiego parlamentu. Gentiloni pełnił dotychczas 

funkcję ministra spraw zagranicznych w poprzednim rządzie. W 2014 r. zastąpił na tym 

stanowisku Federicę Mogherini, która została szefową unijnej dyplomacji. W dniach 13-14 

grudnia 2016 r. utworzony przez niego gabinet otrzymał wotum zaufania odpowiednio w 

Izbie Deputowanych (Camera dei Deputati) i w Senacie (Il Senato). Premier Gentiloni 

zapowiedział kontynuowanie reform rozpoczętych przez poprzedni gabinet. Celem rządu 

miało być przede wszystkim zażegnanie kryzysu finansowego i uchwalenie nowej ordynacji 

wyborczej, na podstawie której miały odbyć się wybory parlamentarne, planowane wiosną 

2018 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kolejną publikacją wchodzącą w skład osiągnięcia naukowego jest artykuł: 

Maciej Miżejewski, Media i polityka we Włoszech, 2013, Politeja nr 25 

Habilitant analizuje polityczne konsekwencje transformacji włoskiego systemu 

medialnego, będącej wynikiem kryzysu politycznego lat 90-tych ubiegłego stulecia i upadku 

Pierwszej Republiki. Przedstawia kształt współczesnej włoskiej polityki medialnej jako 

rezultat konfliktu interesów, bezprecedensowy w skali europejskiej. Konflikt ten wynikał z 

faktu, że sprawowanie funkcji publicznej, pochodzącej z wyboru politycznego, zostało 

powierzone bezpośrednio grupie ekonomicznej, na czele której stał były premier włoskiego 
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rządu Silvio Berlusconi. Konflikt ten potęgowało tworzenie inicjatyw legislacyjnych 

podejmowanych przez jego rząd w celu osłabienia rynkowej pozycji konkurencji medialnego 

magnata. Mimo przegranej w wyborach w 1996 r., Berlusconi ponownie wrócił na scenę 

polityczną w 2001 r., kontrolując blisko 90% rynku włoskiej telewizji, która dla większości 

Włochów stała się głównym źródłem informacji. Wszelka krytyka rządu Berlusconiego nie 

mogła pojawić się na antenie.  

Bezprecedensowa koncentracja władzy politycznej i medialnej skłoniła ówczesnego 

prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego do wystosowania apelu o podjęcie przez włoski 

parlament pilnych działań legislacyjnych na rzecz stworzenia ustawy, która miałaby 

zagwarantować partiom opozycyjnym ochronę podstawowych praw przez zapewnienie 

pluralizmu i bezstronności w mediach. Ustawa miałaby na celu zapobiec osiąganiu pozycji 

dominującej w mediach przez jeden podmiot. Podjęte przez parlament próby prawnego 

ograniczenia koncentracji własności mediów nie powiodły się. W końcu 2002 r. 

centroprawicowy rząd przeforsował w parlamencie ustawę, która zniosła ograniczenia w 

łączeniu własności sieci telewizyjnych i wielkich gazet, co służyło interesom premiera 

Berlusconiego. Jej autorem był ówczesny minister komunikacji Maurizio Gasparri z 

koalicyjnego Sojuszu Narodowego (Alleanza Nazionale, AN). 

W artykule habilitant podkreśla znaczenie inicjatywy Parlamentu Europejskiego, 

podjętej na rzecz ochrony pluralizmu mediów oraz wolności informacji we Włoszech w 2004 

roku. W tym czasie do publicznej debaty nad ochroną pluralizmu mediów, aktywnie włączyły 

się oprócz Parlamentu Europejskiego, Rada Europy i stowarzyszenia dziennikarzy, wskazując 

na konieczność podjęcia regulacji gwarantujących mediom niezależność polityczną i 

ekonomiczną. Habilitant analizuje zapisy rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2004 roku o 

ryzyku naruszenia w Unii Europejskiej, a w szczególności we Włoszech, swobody 

wypowiedzi i informacji („European Parliament resolution on the risks of violation, in the EU 

and especially in Italy, of freedom of expression and information”), w której podkreślono 

polityczny, moralny i prawny obowiązek Unii Europejskiej zapewnienia respektowania prawa 

i obywateli do wolnych i pluralistycznych mediów.  

Rezolucja PE wezwała Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz ochrony 

pluralizmu w mediach włoskich. W 2007 r. Komisja przedstawiła plan działania w tej 

sprawie. Po raz pierwszy pojęcie „pluralizm” nie zostało w nim ograniczone jedynie do 

kwestii własności mediów. Uwzględniało ono także konieczność zapewnienia dostępu do 

różnorodnych informacji, umożliwiających formowanie opinii bez ulegania wpływom 

dominującego źródła informacji. Ponadto zaplanowano wprowadzenie przejrzystych 

mechanizmów gwarantujących niezależność mediom. Parlament Europejski stał na 

stanowisku, że ramy prawne UE w zakresie pluralizmu i koncentracji mediów są nadal 

niewystarczające, w związku z powyższym, zaproponował projekt rezolucji w tej sprawie. 

Jego następstwem była debata o wolności mediów we Włoszech. Socjaliści, liberałowie i 

Zieloni w Parlamencie zaapelowali o unijną legislację gwarantującą pluralizm i ograniczenie 

koncentracji w mediach. Parlamentarna debata o wolności mediów we Włoszech została 

jednak skrytykowana przez europejską prawicę jako działanie przeciwko rządowi 
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Berlusconiego. Ostatecznie w głosowaniu 21 października 2009 r. projekt rezolucji 

Parlamentu Europejskiego został odrzucony.  

Analizując polityczne konsekwencje transformacji włoskiego systemu medialnego, 

habilitant dostrzega, że w świetle kolejnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących sektora 

audiowizualnego, proces ten znajduje się wciąż w tzw. stanie przejściowym, trwającym 

nieprzerwanie od blisko 40 lat. Ponadto studium tworzenia się włoskiego systemu 

medialnego, nie tyle jako ważnego sektora życia społecznego, co instrumentu niezbędnego 

dla dobrego funkcjonowania demokracji, stanowi jedyny taki przypadek we współczesnej 

Europie. Transformacja ta dokonuje się bowiem od modelu mediów podporządkowanych 

władzy do… modelu mediów podporządkowanych władzy. 

Demokrację włoską wciąż cechuje słabość systemu partyjnego. Stąd też jej kondycja 

budzi niepokój. Elementem dominującym jest bipolaryzm, który był także istotnym 

czynnikiem kryzysu politycznego w roku 2011. Jego źródłem był znaczny spadek zaufania do 

partii politycznych i towarzyszące mu spory ideologiczne. Nadzieją na przełamanie 

politycznego impasu była dymisja w 2011 roku gabinetu Silvia Berlusconiego. Miał on 

bowiem wpływ nie tylko na styl rządzenia, ale też na wzajemne relacje świata mediów i 

polityki. Dotyczyło to zwłaszcza partii politycznych, które nieustannie dążyły do 

sprawowania pełnej kontroli politycznej nadawcy publicznego RAI. Proces ten pogłębiał 

konflikt interesów politycznych i ekonomicznych, wynikający z pozycji Silvio Berlusconiego, 

jako premiera i magnata medialnego.  

Berlusconi skapitulował jednak pod groźbą niewypłacalności Włoch, zapowiadaną 

przez analityków finansowych. Powodem stał się tzw. „spread”, czyli gwałtowny wzrost 

różnicy oprocentowania między dziesięcioletnimi obligacjami włoskimi, a niemieckimi, które 

uchodziły za najbezpieczniejsze na świecie. Państwu włoskiemu groziło bankructwo. Koszty 

obsługi długu publicznego wzrosły do ponad 7,5%, podczas gdy za granicę bezpieczeństwa i 

wypłacalności przyjmuje się 7%. Złe Wiadomości z mediolańskiej giełdy zmusiły premiera 

do dymisji. 8 listopada 2011 r. rząd Berlusconiego utracił większość w Izbie Deputowanych, 

12 listopada premier złożył dymisję, a już 13 listopada prezydent Włoch Giorgio Napolitano 

powierzył misję tworzenia rządu Mario Montiemu. 

Profesor Monti stworzył rząd ekspertów, w którym sam miał być równocześnie 

premierem i ministrem finansów. „Financial Times” wycenił wymianę Berlusconiego na 

Montiego na co najmniej 200 punktów bazowych, czyli spadek spreadu względem obligacji 

niemieckich o 2% proc. Miało to pomóc odzyskać wiarygodność Włoch na  światowych 

rynkach finansowych przed wyborami parlamentarnymi w 2013 r., tym bardziej, że Italię 

czekały głębokie zmiany strukturalne, od administracji państwowej, po system podatkowy 

i emerytalny. 

Habilitant zauważa, że Berlusconi, jako właściciel trzech ogólnokrajowych kanałów 

komercyjnych zwiększył zależność mediów od świata polityki. Upartyjnienie mediów, ich 

instrumentalne traktowanie przez polityków, oraz symbioza mediów ze światem włoskiego 

biznesu osłabiała kondycję włoskiej demokracji. Po odejściu Berlusconiego obserwujemy 

proces stopniowej zmiany jakości włoskiej polityki, czego wyrazem jest też nowy model 
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komunikowania politycznego w mediach, reprezentowany przez gabinet ówczesnego 

premiera Enrico Letty. Równocześnie, z chwilą odejścia Berlusconiego, alternatywą dla 

mediów tradycyjnych, a tym samym dla dotychczasowego modelu komunikowania 

politycznego, stały się niezależne internetowe media społecznościowe, których siła 

oddziaływania z roku na rok jest coraz większa.  

Przykładem może być polityczny fenomen włoskiego komika Beppe Grillo, który 

dzięki serwisom społecznościowym zwoływał wiece wyborcze, wykorzystując je jako 

obywatelskie forum skutecznej krytyki władzy. Stworzony przez niego antysystemowy Ruch 

Pięciu Gwiazd (MoVimento 5 Stelle) w wyborach parlamentarnych w lutym 2013 r uzyskał 

zaskakująco wysoki wynik, stając się trzecią siłą na włoskiej scenie politycznej po koalicjach 

centrolewicy i centroprawicy. Choć sam Grillo nie ubiegał się o mandat parlamentarny, jego 

ugrupowanie zdobyło aż 25% głosów, czyli 50 mandatów w Senacie i 110 w Izbie 

Deputowanych. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Efektem dotychczasowej działalności naukowo-badawczej są opublikowane monografie i 

artykuły naukowe wymienione w wykazie. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują 

wskazane poniżej najnowsze publikacje w języku polskim oraz opublikowane we Włoszech 

artykuły naukowe w języku włoskim i angielskim, analizujące między innymi funkcję 

mediów publicznych w systemie politycznym Polski po jej przystąpieniu do Unii 

Europejskiej. Poniżej - wybrane przez habilitanta tytuły artykułów wraz z abstraktami. 

Maciej Miżejewski, 2018, Polityczne konsekwencje nowelizacji ustaw medialnych w Polsce 

w latach 2015-2016, Politeja nr 55, ss. 285-307. 

http://akademicka.pl/ebooks/free/31d35074fb1313f469dce1d907fe3d8d.pdf 

Abstract [En]: Public media in Poland has become the subject of strong political pressure 

from the current government. This is demonstrated by the legislative initiatives undertaken to 

take full control of the circulation of information by the executive. According to the 

opposition, as well as the European institutions (the Helsinki Foundation for Human Rights, 

Council of Europe) implemented legislative solutions posed a threat to media pluralism, 

constitutional guarantees of freedom of expression, and their task is only to consolidate 

power. Depriving the public media of the function of the public debate forum makes it an 

instrument in the hands of government administration. 

 

Maciej Miżejewski, 2018, La crisi della democrazia in Polonia, Federalismi.it, nr 22, 

ss.1-13,  

 

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37435&dpath=document&dfile=201120181

http://akademicka.pl/ebooks/free/31d35074fb1313f469dce1d907fe3d8d.pdf
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=37435&dpath=document&dfile=20112018170955.pdf&content=La%2Bcrisi%2Bdella%2Bdemocrazia%2Bin%2BPolonia%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B
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70955.pdf&content=La%2Bcrisi%2Bdella%2Bdemocrazia%2Bin%2BPolonia%2B-%2Bstato%2B-

%2Bdottrina%2B-%2B 

Zarząd Włoskiego Stowarzyszenia Konstytucjonalistów (AIC - Associazione italiana dei 

costituzionalisti) umieścił czasopismo Federalismi.it na liście A, najwyższej w klasyfikacji 

czasopism naukowych w sektorze. Ocena ta została potwierdzona przez AIC, a następnie 

przekazana agencji ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Università rio e 

della Ricerca) zajmującej się ewaluacją czasopism naukowych we Włoszech. Wykaz 

czasopism z listy A dostępny pod adresem:  

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_12_CLA_V_quad.pdf 

Abstract [It]: Il caso polacco rappresenta un valido esempio di distruzione dello Stato di 

diritto. Il partito Diritto e Giustizia, salito al potere nel 2015, minaccia il cammino 

democratico del Paese, membro dell'Unione Europea dal 2004, portando la Polonia in una 

fase storica di rinnovata incertezza nonostante i notevoli progressi registrati in campo politico 

e socio-economico nei primi anni '90. Ecco una dimostrazione di come si possa, passo dopo 

passo, smantellare la democrazia e instaurare delle regole autoritarie, quali la subordinazione 

della Corte costituzionale all’interesse politico del partito al governo, la dipendenza del 

sistema giudiziario dal potere esecutivo, e il pieno controllo politico sui media pubblici.  

Abstract [En]: The polish case represents a consequent destruction of the rule of law in this 

country. The ruling party Law and justice that won the elections in 2015 poses a threat to the 

democratic path of Poland, member of the European Union from 2004, leading it to the 

historic phase of renewed uncertainty despite remarkable progress registered in political and 

social-economic field in ‘90s. Here is the example how it is possible to dismantle democracy 

step by step and introduce authoritarian rules in political practice, that is: subordination of the 

Constitutional Court to political interests of the ruling party, the juridical system dependent 

from executive power and the full political control over public media. 

 

Maciej Miżejewski, 2018, Il giornalismo televisivo al tempo della crisi del pluralismo in 

Polonia, Comunicazionepuntodoc, nr 19, ss. 184-191 

Czasopismo Comunicazionepuntodoc znajduje się na liście agencji ANVUR (Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Università rio e della Ricerca) dostępnej pod adresem: 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_14_SCIE_V_quad.pdf 

 

Abstract [En]: Internal pluralism of the public media in Poland has been endangered. The 

reason for difficulties is the present polish government’s communication policy. For many 

journalists constitutional guarantees of freedom of expression have become legal fiction. Such 

a policy of the polish government which came to power in autumn 2015 is clearly 

contradictory with the european case law which perceives the pluralism, impartiality of 

information and a platform for different opinions in mass media esessential ingredients of 

sustainability of the 3 majority and opposition’s rights. 

 

http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_12_CLA_V_quad.pdf
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_14_SCIE_V_quad.pdf
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Maciej Miżejewski, 2017, La crisi dell` ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 

2016 con le sue conseguenze politiche, Nomos, nr 1, ss.1-9 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Mizejewski.pdf 

Czasopismo Nomos – Le attualità nel diritto znajduje się na liście A agencji ANVUR 

(Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Università rio e della Ricerca) dostępnej pod 

adresem: http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_12_CLA_V_quad.pdf 

Abstract [It]: In seguito alle ultime elezioni parlamentari in Polonia tenutesi a ottobre del 

2015 il partito “Diritto e giustizia” ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi permettendo 

di creare il governo senza alleati. Di conseguenza, il leader del partito vincente ha introdotto 

un modo autoritario di governare il paese, suscitando forti preoccupazioni delle istituzioni 

europee per la condizione della democrazia polacca. Già ad aprile del 2016, il governo 

polacco è stato accusato dal Parlamento europeo che ha votato una risoluzione in cui accusa la 

maggioranza al potere a Varsavia di minacciare il sistema democratico e ha chiesto alla 

Commissione europea di intraprendere azioni politiche precise per contrastare la svolta 

autoritaria. Il simbolo della crisi è diventato lo scontro politico intorno alla Corte 

costituzionale polacca e alla nuova legge sui media pubblici la quale, secondo le opposizioni, 

è in contrasto col pluralismo e con la garanzia della libertà di espressione. 

Abstract [En]: Following the last parliamentary elections in Poland held in October 2015, the 

party "Law and Justice" obtained the absolute majority of seats allowing to create the 

government without allies. As a result, the leader of the winning party introduced an 

authoritarian way of governing the country, raising strong concerns of the European 

institutions about the condition of Polish democracy. Already in April 2016, the Polish 

government was accused by the European Parliament of voting on a resolution accusing the 

majority in power in Warsaw of threatening the democratic system and calling on the 

European Commission to take specific political action to counter the authoritarian turn. The 

symbol of the crisis has become the political clash around the Polish Constitutional Court and 

the new law on public media which, according to the opposition, is in contrast with pluralism 

and the guarantee of freedom of expression. 

 

Maciej Miżejewski, 2015, Politicization of the media in the first decade of Polish 

membership in the European Union, Nomos, nr 1, ss.1-18 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/06/Mizejewski_Nomos-

1_2015.pdf 

Abstract [En]: The first decade of Polish membership in the European Union no doubt 

constituted a new chapter in the process of media transformation in the democratic state based 

on the rule of law. The process of adapting institutional and legal solutions to the 

requirements and recommendations of the Community has given rise to many political 

controversies, which resulted in the public debate over the new shape of the media law that 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Mizejewski.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/04/Area_12_CLA_V_quad.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/06/Mizejewski_Nomos-1_2015.pdf
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/06/Mizejewski_Nomos-1_2015.pdf
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has been ongoing for the last few years in Poland. Currently, it concerns two major issues. 

Firstly, improving the effectiveness of public broadcasting funding model, and secondly, 

limiting the scope of political influences on the public media. A major role in the process has 

been played by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council, 

commonly referred to as KRRiT), the agency with constitutional empowerment, but without 

the right to initiate legislation, whose role is limited to that of an acting expert. 

 

Maciej Miżejewski, 2004, Il sistema radiotelevisivo polacco sullo sfondo delle 

trasformazioni politiche, Nomos, nr 2, ss. 53-64. 

Abstract [It]: Gli ultimi 15 anni hanno segnato in Polonia una grande svolta nel campo della 

disciplina dei mezzi di comunicazione di massa. Il processo di cambiamento e stato avviato 

dal dibattito della Tavola Rotonda, ma la sua piena realizzazione e dovuta a due importanti 

eventi politici: la vittoria di Solidarność nelle prime elezioni libere in Polonia del giugno 1989 

e la formazione del governo di Tadeusz Mazowiecki, persona di fiducia di Lech Wałęsa. Alle 

nuove possibilità offerte del passaggio all’ordinamento democratico si deve il fatto che molti 

politici e diversi ambienti dell’opinione pubblica hanno preso parte alla discussione sulla 

televisione in Polonia. La trattazione si concentrera su cinque punti: a) la televisione pubblica 

come prodotto della trasformazione politica ; b) le garanzie di libertà per i mezzi di 

comunicazione di massa nella Costituzione polacca ; c) il Consiglio Nazionale per Radiofonia 

e la Televisione ; d) le modifiche alla legge generale sulla radiotelevisione del 1992 ; e) il 

pluralismo e la concorrenza sul mercato televisivo polacco nel contesto comunitario.  

Abstract [En] : The last 15 years have marked a major turning point in Poland in the field of 

media discipline. The process of change was initiated by the Round Table debate, but its full 

realisation is due to two important political events: the victory of Solidarność in the first free 

elections in Poland in June 1989 and the formation of the government of Tadeusz 

Mazowiecki, a trusted person of Lech Wałęsa. The new possibilities offered by the transition 

to democratic order are responsible for the fact that many politicians and various sections of 

public opinion took part in the debate on television in Poland. The discussion will focus on 

five points: a) public television as a product of political transformation; b) the guarantees of 

freedom for the mass media in the Polish Constitution; c) the National Council for Radio and 

Television; d) the amendments to the General Law on Radio and Television of 1992; e) 

pluralism and competition on the Polish television market in the Community context. 

 

Habilitant koncentruje zainteresowania badawcze wokół polityki medialnej państw 

Unii Europejskiej, analizuje polityczne warunki współczesnej debaty publicznej w wymiarze 

międzynarodowym oraz bada faktyczną jakość pluralizmu medialnego. We  współpracy ze 

Szkołą Doktorantów "Mediatrends" Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, prowadzi badania 

naukowe, których celem jest empiryczna analiza procesu podejmowania decyzji 

prawodawczych we Włoszech w dziedzinie polityki medialnej. Analizuje m.in. wpływ 

orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego (Corte costituzionale) na rozwiązania legislacyjne 
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służące ochronie pluralizmu mediów, jako niezbędnego narzędzia dla dobrego 

funkcjonowania demokracji. Prowadzone badania obejmują m.in. polityczne konsekwencje 

nowelizacji włoskiej ustawy medialnej ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na 

efektywność sprawowania kontroli parlamentarnej włoskiego nadawcy RAI jako gwaranta 

debaty publicznej.  

Obecnie habilitant przygotowuje projekt badawczy, którego celem jest analiza procesu 

podejmowania decyzji prawodawczych we Włoszech w dziedzinie polityki medialnej. Wobec 

powyższego zostały postawione trzy pytania badawcze. Po pierwsze, jak prawo Unii 

Europejskiej dotyczące polityki medialnej jest implementowane we Włoszech? W 

szczególności, czy dyrektywy UE są transponowane prawidłowo i bez opóźnienia? W celu 

zbadania tej kwestii postawione zostaną hipotezy przewidujące wpływ określonych 

czynników na większe prawdopodobieństwo opóźnianej lub błędnej implementacji dyrektyw. 

Zbadane również zostaną skutki tego dla prawodawstwa Włoch w dziedzinie polityki 

medialnej i ochrony pluralizmu. Po drugie, jaki jest wpływ orzecznictwa Sądu 

Konstytucyjnego Włoch (Corte Costituzionale), komisji parlamentarnej ds. określania i 

nadzoru usług nadawczych (Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza 

dei servizi radiotelevisivi - CPIV), instytucji regulacyjnych (np. AGCOM, CORECOM) oraz 

organizacji związkowych (zwłaszcza Ordine dei Giornalisti) na kształt prawodawstwa 

włoskiego w dziedzinie polityki medialnej? Postawione zostaną hipotezy określające warunki, 

w których powyższe instytucje mają decydujące lub marginalne znaczenie w procesie 

podejmowania decyzji legislacyjnych w zakresie polityki medialnej. Po trzecie, co 

determinuje obecny kształt rynku medialnego we Włoszech? W szczególności, zbadany 

zostanie proces decyzyjny w dziedzinie prawa antymonopolowego (legge antitrust), regulacji 

struktury własnościowej nadawców i wydawców, polityki koncesyjnej, rynku reklamy, 

wykonywania misji publicznej oraz prywatyzacji RAI. 

Jeśli chodzi o dobór metody badawczej, hipotezy postawione w odniesieniu do 

pierwszego pytania badawczego zostaną zweryfikowane za pomocą metody ilościowej w 

formie regresji logistycznej. Jest to metoda statystyczna, która bada zależności między 

binarną zmienną zależną (0 albo 1) a kilkoma różnie wyrażonymi zmiennymi niezależnymi, 

oraz określa istotność statystyczną tych relacji. Przeprowadzone zostaną dwa badania 

empiryczne w oparciu o tę metodę. W pierwszym zmienną zależną będzie prawidłowa 

transpozycja dyrektywy (1 – prawidłowa transpozycja, 0 – nieprawidłowa transpozycja), a w 

drugim – spóźniona implementacja dyrektywy (1 - spóźniona transpozycja; 0 – transpozycja 

na czas). Zmiennymi niezależnymi będą czynniki wyrażone w hipotezach. Regresja 

logistyczna pozwoli określić, jakie czynniki wpływają na nieprawidłową lub spóźnioną 

implementację dyrektyw. Hipotezy postawione w odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie 

badawcze zostaną zweryfikowane za pomocą metody instytucjonalno-prawnej i jakościowej. 

Pierwsza posłuży do analizy orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego, aktów legislacyjnych, 

projektów zmian we włoskim prawie mediów oraz dokumentów wewnętrznych (np. 

protokołów z posiedzeń rządu, parlamentu, komisji, instytucji regulacyjnych). Druga będzie 

polegała na przeprowadzeniu wywiadów pół-ustrukturyzowanych z osobami bezpośrednio 

uczestniczącymi w procesie podejmowania decyzji legislacyjnych w zakresie polityki 
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medialnej, np. parlamentarzystami, członkami CPIV, AGCOM i CORECOM oraz 

przedstawicielami stowarzyszeń dziennikarskich (w tym Ordine dei Giornalisti).  

Rezultaty badań prowadzonych przez habilitanta wpłyną na kilka aspektów wiedzy o 

polityce medialnej współczesnych Włoch. Po pierwsze, zidentyfikowane zostaną czynniki 

wpływające na większe prawdopodobieństwo błędnej lub spóźnionej implementacji dyrektyw 

medialnych UE we Włoszech. Dzięki temu możliwe będzie zaprojektowanie rekomendacji 

dla rządu włoskiego, w jaki sposób negocjować rzeczone dyrektywy na poziomie UE oraz 

transponować je w kraju, aby uniknąć błędnej i spóźnionej implementacji. Po drugie, 

określone zostaną warunki, w których Sąd Konstytucyjny, CPIV, instytucje regulacyjne i 

organizacje związkowe mają największe i najmniejsze możliwości wpływu na ostateczny 

kształt prawodawstwa włoskiego w dziedzinie polityki medialnej. Po trzecie, opisany zostanie 

obecny stan włoskiego rynku audiowizualnego oraz wyjaśnione będą polityczne skutki 

procesu transformacji włoskiego systemu medialnego, w tym utrwalenia duopolu we włoskim 

eterze w wyniku kryzysu politycznego lat 90-tych i upadku I Republiki, a także wieloletniego 

konfliktu interesów w sferze wzajemnego oddziaływania świata polityki i mediów. Po 

czwarte, poznana zostanie strategia kształtowania się włoskiego sektora audiowizualnego w 

dobie cyfryzacji przekazu jako efektu realizowanej przez rząd polityki medialnej. Po piąte, 

zweryfikowana zostanie realizacja założeń misji przez nadawcę publicznego RAI jako 

gwaranta włoskiej debaty publicznej. Będą również zbadane możliwości i konsekwencje 

ewentualnej prywatyzacji RAI. Po szóste, zostaną zanalizowane polityczne konsekwencje 

realizacji przez nadawców publicznych i komercyjnych ustawy par condicio. 

Informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta:  

W ramach wymiany bezpośredniej, habilitant prowadził liczne wykłady na 

uniwersytetach zagranicznych m.in. we Włoszech (Università di Udine, Università di Trieste, 

Università Lumsa, Università la Sapienza) w Holandii (Radboud University), Hiszpanii 

(Universidad CEU San Pablo Madrid, Universidade de Vigo) a także w Finlandii, Niemczech, 

Austrii, Macedonii (Uniwersytet w Skopje) oraz na Ukrainie (na Uniwersytetach w 

Stanisławowie i Kamieńcu Podolskim). W 2009 r. prowadził warsztaty dla dziennikarzy 

polonijnych w Kijowie oraz wygłosił referat dotyczący politycznych i prawnych aspektów 

wykonywania zawodu dziennikarza na seminarium zorganizowanym przez Ambasadę RP w 

Kijowie oraz placówki dyplomatyczne Trójkąta Weimarskiego (ambasady Francji i Niemiec) 

pt. ”European journalism in the conditions of the globalisation of the mass media market”. W 

2010 r. prowadził warsztaty dziennikarskie dla młodzieży polonijnej z Rosji, zorganizowane 

przez Związek Polaków i Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu. Obecnie, w ramach 

programu Erasmus, prowadzi wykłady na Uniwersytecie Lwowskim oraz współpracuje ze 

Szkołą Doktorantów Mediatrends Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, gdzie prowadzi 

wykłady w Instytucie Komunikowania i Studiów Społecznych oraz Instytucie Nauk 

Politycznych. Promuje Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, uczestnicząc 

w programie Azymut Liceum, a także realizuje program telewizyjny popularyzujący naukę w 

ramach cyklu Uczymy rozumieć świat, na antenie TVP3 Kraków i TVP Polonia. 

 

http://krakow.tvp.pl/26955750/uczymy-rozumiec-swiat
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Informacja dotycząca popularyzowania nauki w różnych obszarach: 

A) popularyzowanie nauki na antenie nadawcy publicznego 

Popularyzowaniem nauki na antenach nadawcy publicznego TVP SA zajmuję się od 

2015 roku. Wówczas, z inicjatywy Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rozpocząłem realizację programu telewizyjnego 

popularyzującego naukę z cyklu: "Uczymy rozumieć świat", emitowanego na antenach TVP 3 

Kraków i TVP POLONIA. Dotychczas zrealizowałem sześć dziesięciominutowych odcinków. 

Ich pełny opis bibliograficzny jest także dostępny online w Repozytorium Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

Formuła programu zakłada prezentację różnych form i możliwości kształcenia 

studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w wymiarze międzynarodowym. Celem programu 

jest również ukazanie warunków edukacji polskiej młodzieży za granicą, głównie na Ukrainie. 

Dwa odcinki programu zatytułowane "Azymut Liceum" i "Azymut Lwów", przedstawiały 

m.in. działalność dwóch polskich szkół we Lwowie i ich wkład w proces kształcenia 

uczących się tam Polaków. (Szkoły nr 24 im. Marii Konopnickiej i Szkoły nr 10 im. św. Marii 

Magdaleny, założonej w 1816 roku). Celem programu jest m. in. z jednej strony 

przedstawienie możliwości kontynuowania nauki przez młodzież polonijną na 

Uniwersytetach w Polsce, a z drugiej strony wskazanie możliwości i szans kształcenia 

młodych Ukraińców, dla których wiele uczelni, w tym m.in. Uniwersytet Jagielloński tworzy 

nowe kierunki studiów i specjalności w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Formuła 

programu pozostaje zatem otwarta i służy popularyzowaniu działalności dydaktycznej i 

naukowo-badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a zwłaszcza Wydziału 

Studiów Międzynarodowych i Politycznych, uczestniczącego w wielu projektach badawczych 

oraz działalności dydaktycznej realizowanej przez wykładowców na renomowanych 

uczelniach europejskich. Efektem wieloletniej współpracy m.in. ze szkołą doktorantów 

Mediatrends Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie jest zrealizowany w 2017 roku odcinek 

szósty zatytułowany "Azymut Rzym". 

B) popularyzowanie nauki na łamach czasopisma Newsletter UJ 

 

W ramach działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, realizowanej przeze mnie 

w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w 

Krakowie, stale współpracuję od 2008 roku z czasopismem Uniwersytetu Jagiellońskiego 

"NJUsletter" wydawanego w języku angielskim (ISSN: 1689-037X on-line, ISSN: 1896-

4354). W czasopiśmie tym, w ramach działalności popularyzującej naukę, opublikowałem 

dotychczas 13 artykułów popularnonaukowych wymienionych w wykazie dorobku 

habilitacyjnego, w punkcie III I. Ich pełny opis bibliograficzny dostępny jest on-line w 

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ pod 

hasłem Maciej Miżejewski. 
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C) popularyzowanie nauki w ramach projektu „Azymut Liceum” 

Kolejnym z obszarów popularyzacji nauki jest cykl wykładów dotyczących roli 

mediów w systemie politycznym państwa, w ramach projektu dydaktycznego („Azymut 

Liceum”), realizowanego przez wykładowców Wydziału Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych UJ. Jego adresatem jest młodzież z klas maturalnych Liceów 

Ogólnokształcących w Polsce oraz polskich szkół za granicą. Przyjęta przeze mnie formuła 

konwersatoryjna umożliwia młodzieży zadawanie pytań, wyrażanie własnych opinii, 

komentowanie decyzji politycznych, czy konfrontowanie różnych stanowisk. Od kilku lat 

prowadzę takie wykłady, szczególnie w mniejszych miejscowościach, przybliżając młodzieży 

problematykę omawianą na lekcjach, poszerzoną o analizę wskazanych problemów w 

wymiarze akademickim. Dotychczas byłem gościem kilkunastu liceów w Polsce i polskich 

szkół za granicą w: Wieluniu, Dąbrowie Białostockiej, Krzeszowicach, Tarnowie, Lubaniu, 

Jeleniej Górze, Gliwicach, Krakowie i Lwowie. W 2010 roku prowadziłem warsztaty 

dziennikarskie dla młodzieży polonijnej z Rosji, zorganizowane przez Związek Polaków i 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu. 

Adresatem mojej działalności, jako popularyzatora nauki, jest głównie młodzież 

licealna, rozważająca kontynuowanie dalszej edukacji na wyższych uczelniach w kraju i za 

granicą. Dzięki stosowanym metodom dydaktycznym, staram się zainteresować młodych 

ludzi nauką w wymiarze międzynarodowym, przybliżyć im działalność Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, jego tradycje i wkład w naukę polską i światową, przedstawić 

sylwetki wybitnych naukowców, ich dorobek, a także omówić realizowane współcześnie 

projekty badawcze we współpracy z ośrodkami akademickimi na całym świecie. Podczas 

wykładów dzielę się także z młodzieżą moimi doświadczeniami zawodowymi, zarówno jako 

były dziennikarz mediów publicznych, jak i obecnie wykładowca akademicki. Przedstawiam 

im różne możliwości kształcenia w wymiarze europejskim na podstawie własnych 

doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych, szczególnie na Uniwersytetach we 

Włoszech, w ramach programu Erasmus Plus. (Università di Pavia, Università di Padova, 

Università di Trieste, Università di Udine, LUMSA Università di Roma, SAPIENZA 

Università di Roma) Uczę młodzież nie tylko jak świat poznać, ale też jak go zrozumieć.  

Efektem mojej działalności popularyzującej naukę w kraju i za granicą są zawarte 

porozumienia o współpracy dydaktycznej Liceów Ogólnokształcących z Wydziałem Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem 

Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Wielu absolwentów tych liceów 

kontynuuje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także uczestniczy w wymianie 

akademickiej w ramach programu Erasmus z uczelniami europejskimi. Realizowany przeze 

mnie program kształcenia młodzieży oraz formuła wykładów, połączonych z realizacją 

reportaży telewizyjnych od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają 

przesłane mi liczne wyrazy uznania ze strony Dyrekcji Liceów uczestniczących w projekcie.  
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