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BADANIE OPINII STUDENTÓW NA TEMAT WPROWADZENIA 

NOWELIZACJI DO USTAWY O RADIOFONII I TELEWIZJI, TZW. „LEX TVN” 

I. CEL I OKOLICZNOŚCI BADANIA 

17 grudnia 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił uchwałę Senatu w sprawie 

weta wobec tzw. „lex TVN”. Jest to nowelizacja do ustawy o radiofonii i telewizji, która 

miałaby zakazywać kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadania 

pakietu większościowego w polskich mediach. Uderzyłoby m.in. w amerykański koncern 

Discovery, który straciłby prawo do dalszego działania na terenie Polski. Oznaczałoby to 

również zablokowanie stacji TVN24, będącej częścią grupy Discovery.    

Sam projekt nowelizacji oraz plan jej wprowadzenia szybko stały się przedmiotem ożywionej 

debaty publicznej. Pojawiły się głosy mówiące, że ustawa ta miałaby zagrażać wolności 

mediów, a przez to demokracji w Polsce. Wydarzenie to ostatecznie stało się powodem 

ogólnopolskich protestów, które objęły kilkadziesiąt miast. Powstał także oficjalny apel do 

Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy, pod którym podpisało się kilka milionów 

osób.  

Sondażownia, projekt działający w ramach Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii 

Politycznej przy Szkole Głównej Handlowej, w świetle tych wydarzeń zdecydowała się 

przeprowadzić sondaż. Jego celem było zbadanie opinii społeczności studenckiej na temat 

tzw. „lex TVN”. Problemem badawczym sondażu jest ocena studentów dot. wprowadzenia 

„lex TVN” oraz różnych aspektów powiązanych z ww. nowelizacją.  

Zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie, ponieważ temat stał się bardzo popularny w 

debacie publicznej w ciągu ostatniego miesiąca, co tyczyło się także środowiska 



studenckiego. Celem naszego badania było poznanie opinii społeczności studenckiej na 

temat tzw. „lex TVN”. Grupą docelową naszego badania byli studenci polskich uczelni o 

różnych kierunkach i profilach. Naszymi kanałami dojścia do potencjalnych respondentów 

byli znajomi osób przeprowadzających sondaż oraz grupy na Facebooku, skupiające 

studentów danych uczelni i ich wydziałów. Nasz sondaż przeprowadziliśmy w dniach 19-21 

grudnia, uzyskując 1000 odpowiedzi od studentów, co wyznaczyło wielkość próby badania. 

 

II. WYNIKI BADANIA 

 
1. Płeć badanych  

Respondentami naszego badania byli w 62,7% mężczyźni oraz w 35,1% kobiety. Pozostałe 

2,2% uczestników badania zaliczało się do osób niebinarnych lub niechcących ujawniać 

swojej płci. 

 

 

2. Uczelnia, na której obecnie studiuje dany respondent  

Pytanie to pozwoliło nam zmierzyć zasięg naszego sondażu. Dzięki niemu ustaliliśmy, że 

nasze badanie objęło studentów największych polskich miast, m.in. Krakowa, Wrocławia, 

Katowic, Łodzi, Poznania czy Gdańska. Zdecydowana większość respondentów (53%) 

studiuje jednak w Warszawie na uczelniach takich jak Szkoła Główna Handlowa, 

Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Warszawska.   

 

3. Czy popierasz wprowadzenie "lex TVN"? 



Znaczna większość (68,7%) ankietowanych nie popiera wprowadzenia ustawy. Popiera ją 

jedynie niespełna 25% respondentów, 6,5% zaś nie ma zdania bądź jest im to obojętne.  

 

 

Mężczyźni w niecałych 60% byli na nie, w prawie 33% na tak, a 8% nie miało zdania. Kobiety 

z kolei w zdecydowanej większości (85%) były na nie, w 10% na tak, a niecałe 5% nie miało 

zdania.   

 

4. Czy Twoim zdaniem ustawa zagraża wolności słowa w Polsce? 

W naszym badaniu zdecydowana większość (67,8%) ankietowanych uważa, że ustawa jest 

zagrożeniem dla wolności słowa, niecałe 30% temu przeczy, a 2,7% ankietowanych nie ma 

zdania w tej kwestii.  



 

 

U mężczyzn zaobserwowaliśmy o wiele mniejszą rozbieżność w decyzji, niż miało to miejsce 

w przypadku kobiet: w 58% byli na tak, 39% na nie, a 3% nie miało zdania. Kobiety z kolei w 

85% były na tak, w niecałych 13% na nie, a niespełna 2% nie miało zdania.  

 

5. Czy według Ciebie pluralizm w mediach jest istotny? 

Zdecydowana większość (87,3%) respondentów uważa pluralizm w mediach za istotny, 

7,6% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a nieco ponad 5% ankietowanych nie ma na ten 

temat zdania.  



 

 

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w przeważającej większości uznali pluralizm w mediach za 

ważny. Mężczyźni w 85% byli na tak, 10% na nie, przy czym 5% nie ma zdania. Kobiety z 

kolei w niecałych 92% były na tak, w 2,8% na nie, a nieco ponad 5% nie miało zdania. 

 

6. Czy Twoim zdaniem sposób wprowadzania ustawy godzi w zasady demokratyczne w 

Polsce?  

63% respondentów uznało formę procedowania projektu nowelizacji za godzący w zasady 

demokracji w Polsce. Niecałe 32% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a nieco ponad 5% 

ankietowanych nie ma na ten temat zdania. 

Głosy mężczyzn na „tak” i na „nie” były stosunkowo wyrównane: było to kolejno 55% i 39%. 

Na wyrażenie swojego zdania nie zdecydowało się 6%. W przypadku kobiet zaś, głosy na 

„tak” stanowiły nieco ponad 78%, 17% zagłosowało na nie, a 5% nie miało zdania.  



 

 

7. Czy popierasz protesty "w obronie wolnych mediów"? 

Najczęściej wybieraną opcją było poparcie protestów, która otrzymała wynik 64,4% 

wszystkich odpowiedzi. Sprzeciwiło im się niecałe 29% respondentów, a 7,3% było to 

obojętne.  

 

 



Mężczyźni w 55% byli na tak, w 37% na nie, a 8% nie miało zdania. Kobiety z kolei w 82% 

były na nie, w 13% na tak, a 5% nie miało zdania. 

 

8. Z jakich źródeł informacji korzystasz na co dzień? 

Podsumowując wyniki naszego badania, zdecydowaliśmy się nie analizować tego pytania ze 

względu na dobór proponowanych odpowiedzi, mogący ograniczać wybór respondentów, 

co ostatecznie przekułoby się na potencjalnie niepełne wyniki badania.  

 

III. PODSUMOWANIE 

Podsumowując nasze badanie, polscy studenci w większości sprzeciwiają się wprowadzeniu 

nowelizacji do ustawy o radiofonii i telewizji zwanej potocznie „lex TVN”. Uważają, że zagraża 

ona wolności słowa, a sposób jej procedowania nie był w pełni zgodny z zasadami 

demokratycznymi. Większość studentów popiera protesty, których celem miałaby by być 

obrona wolnych mediów. Decyzja Prezydenta RP Andrzeja Dudy zdaje się być zgodna z 

oczekiwaniami tej grupy społecznej względem dalszych losów projektu. 

 


