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Wstęp 
 
 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów w styczniu 2013 roku przeanalizował zawartość głównych wydań czterech telewizyjnych serwisów 

informacyjnych o największej liczbie widzów pod kątem obecności w nich kobiet i mężczyzn. Te serwisy to: Wiadomości (TVP1), Fakty 

(TVN), Panorama (TVP2) i Wydarzenia (Polsat). Na potrzeby niniejszego opracowania porównano obecność wystąpień mężczyzn i kobiet w 

czterech głównych serwisach informacyjnych, płeć prowadzących wydania główne oraz autorów reportaży. Zaprezentowano ponadto dane 

dotyczące podziału tematycznego w kontekście obecności mężczyzn i kobiet, podano nazwiska najbardziej medialnych kobiet, które 

proszono o wypowiedzi w dziennikach telewizyjnych, a także profesje, role pań, do jakich najczęściej odwoływali się dziennikarze. 

Szczególną uwagę poświęcono również wypowiedziom kobiet-polityków. 

 

Przygotowane dotychczas raporty, w których – w kolejnych miesiącach, począwszy od września 2008 - porównujemy 

oferty „Wiadomości” (TVP1), „Faktów” (TVN), „Panoramy” (TVP2) oraz „Wydarzeń” (Polsat) dostępne są na stronie 

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów: 

(http://www.press-service.com.pl/pl/firma/pressroom/) 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani pełnymi raportami dotyczącymi poszczególnych stacji i zawartości ich ofert w danym 

miesiącu lub bardziej pogłębionymi analizami – także w układzie diachronicznym (przypominamy, iż dysponujemy 

profilami ofert głównych wydań dzienników telewizyjnych od września 2008) - tego, co redakcje dzienników 

telewizyjnych proponują telewidzom prosimy o kontakt:  

Marlena Sosnowska, Rzecznik Prasowy Press-Service Monitoring Mediów, msosnowska@press-service.com.pl 

 

 

 

 

http://www.press-service.com.pl/pl/firma/pressroom/
mailto:msosnowska@press-service.com.pl
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Analiza statystyczna 
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Wykres 1. Obecność mężczyzn i kobiet w serwisach informacyjnych (liczba wystąpień) 
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Wykres 2. Udział %  obecności mężczyzn i kobiet w serwisach informacyjnych 
 

 
Męski punkt widzenia 
 
Zdecydowanie częściej w czterech głównych serwisach informacyjnych decydowano się na wypowiedź mężczyzn niż kobiet. Spośród wszystkich opinii, jakie pojawiły 

się w styczniu 2013 roku aż 76,41 proc. z nich to głosy męskie. Obecność kobiet w badanym okresie to zaledwie 23,59 proc.  

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 3. Płeć prowadzących dzienniki telewizyjne  
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Wykres 4. Udział %  płci prowadzących dzienniki telewizyjne 
 

 

Kobiety częściej prowadzącymi 
 
Główne wydania serwisów telewizyjnych najczęściej prowadziły kobiety. To one częściej niż panowie witały, żegnały widzów, zapowiadały telewizyjne reportaże. 

Zauważyć należy, że różnica między liczbą prowadzących kobiet i mężczyzn w sumie wynosi ok. 11 proc. Prezenterki łącznie zajęły 55,26 proc. przekazu, 

mężczyźni 44,74 proc. W styczniu 2013 roku nie odnotowano ani jednego wydania prowadzącego przez parę: mężczyznę i kobietę. Najczęściej zapowiadającymi prezenterkami 

w styczniu były: Dorota Gawryluk (Wydarzenia), Joanna Racewicz (Panorama), Beata Tadla (Wiadomości) i Justyna Pochanke (Fakty). 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 5. Płeć autorów reportaży 
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Wykres 6. Udział %  płci autorów reportaży 
 

 

Dziennikarz - zawód dla panów? 
 
To mężczyźni, częściej niż kobiety, byli autorami minireportaży w czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych w styczniu 2013 roku. Aż 49,75 

proc. ze wszystkich materiałów stworzyli panowie. Panie natomiast są autorkami 34,14 proc. minireportaży. Materiały odredakcyjne stanowią 16,11 proc. przekazu.  

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 7. Liczba reportaży, których autorkami są  kobiety (nazwiska najaktywniejszych 
pań) 
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Wykres 8. Liczba reportaży, których autorami są mężczyźni (nazwiska najaktywniejszych 
panów)  

 

Najpracowitsze reporterki 
 
Najaktywniejszą reporterką okazała się Justyna Dobrosz-Oracz z Wiadomości (niewiele mniej reportaży zrealizowała Agnieszka Milczarz z Wydarzeń oraz Anna Hałas-

Michalska z TVP1), natomiast najbardziej pracowitym reporterem – Piotr Michalak z Wydarzeń. Warto jednak zaznaczyć, że liczba reportaży zrealizowanych przez 

najaktywniejsze kobiety-dziennikarki jest nieznacznie mniejsza od liczby materiałów zrealizowanych przez najaktywniejszych reporterów-mężczyzn. Choć w sumie kobiety 

zrealizowały mniej minireportaży niż mężczyźni, jednak najbardziej aktywne z nich dorównywały pod względem obecności na wizji panom. 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 9. Obecność mężczyzn i kobiet w serwisach informacyjnych (liczba wystąpień) w 
podziale na serwis informacyjny 
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Wykres 10. Udział %  obecności mężczyzn i kobiet w serwisach informacyjnych 
 

 
 
Najchętniej z wypowiedzi mężczyzn korzystają dziennikarze Panoramy (1237 razy). Nieco rzadziej – Wydarzeń (1175). Najrzadziej - Fakty (1015) i Wiadomości (1011). 

Kobiece wypowiedzi natomiast najczęściej pojawiały się w dzienniku telewizyjnym Polsatu – 403 oraz w Panoramie – 392. W Faktach odnotowano 294 wypowiedzi 

pań, a w Wiadomościach 281. 

Zauważyć jednak należy, że serwis informacyjny TVP2 charakteryzuje się największą liczbą minireportaży, natomiast dziennik telewizyjny TVN najmniejszą, co może mieć 

wpływ na powyższe dane. 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 11. Udział % obecności kobiet w serwisach informacyjnych (liczba wystąpień) w 
podziale na serwis informacyjny 
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Wykres 12. Udział % obecności mężczyzn w serwisach informacyjnych (liczba 
wystąpień) w podziale na serwis informacyjny 
 

 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 13. Liczba wystąpień kobiet w podziale na  rodzaje tematyczne 
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Wykres 14. Liczba wystąpień mężczyzn w podziale na  rodzaje tematyczne  

 
Kobiety-opiekunki, mężczyźni od „poważnych” spraw 
 
Na powyższych wykresach widać różnicę między tematyką wypowiedzi kobiet i mężczyzn w styczniowych serwisach informacyjnych. Panie najczęściej zabierały głos na 

tematy społeczne, obyczajowe, natomiast panowie najchętniej komentowali sprawy polityczne. W przypadku kobiet polityka zajmuje dopiero czwarte miejsce. Na 

drugiej pozycji, zarówno w przypadku panów, jak i pań, znalazły się kwestie związane z łamaniem prawa, sprawami toczącymi się w sądach. Trzecią najbardziej popularną 

kwestią poruszaną przez panie były sprawy związane ze zdrowiem i medycyną. W przypadku panów był to transport i drogi. Zatem panie medialnie wciąż kojarzone są z 

opieką, służbą zdrowia, tematami społecznymi. Natomiast panowie – z polityką, transportem, stanem dróg. Co ciekawe tematy ekonomiczne i gospodarcze w 

przypadku i pań, i panów zajęły szóstą lokatę.  

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 15. Liczba wystąpień kobiet w podziale na  rodzaje tematyczne i serwisy 
informacyjne  
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Wykres 16. Liczba wystąpień mężczyzn w podziale na  rodzaje tematyczne i serwisy 
informacyjne 
 

 
Wypowiedzi pań dotyczące wątków społecznych najczęściej emitowała Panorama. W styczniu było ich aż 66. Z kolei głos kobiet w tematach związanych z polityką 

najchętniej emitowali twórcy Faktów – 36 razy. Co ciekawe, w tematach uznanych za domenę mężczyzn, czyli tych związanych z transportem i drogami 

najczęściej o wypowiedź pań prosiły Wydarzenia 37 razy. Podobnie było z wątkami związanymi z gospodarką i ekonomią. Dysproporcja ta wydaje się dość znacząca, 

ponieważ w przypadku tematu dotyczącego transportu pozostałe stacje opublikowały średnio o ok. 15 materiałów mniej, natomiast w przypadku tematów gospodarczych – o 

17 mniej. Sporą dysproporcję zauważyć można również w przypadku tematów dotyczących przestępstw i sądów. W tym obszarze tematycznym najrzadziej o wypowiedź 

kobiecą prosiły Wiadomości, bo 21 razy, najczęściej Wydarzenia (52 razy) i Fakty (51 razy). 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 17. Liczba wystąpień kobiet w podziale na  rodzaje tematyczne i serwisy 
informacyjne (udział %) 
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Wykres 18. Liczba wystąpień mężczyzn w podziale na  rodzaje tematyczne i serwisy 
informacyjne (udział %) 
 

 

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 19. Najbardziej medialne kobiety w podziale na serwis informacyjny 
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Wykres 20. Udział %  najbardziej medialnych kobiet w podziale na serwis informacyjny 
 

 
Kobieta anonimowa 
 
Twórcy serwisów informacyjnych prosząc o opinię kobietę, najczęściej nie podawali jej nazwiska, funkcji, zawodu. Wśród pań, których dane pojawiały się w serwisach, 

najwięcej wypowiedzi zgromadziła Maja Smoderek, sędzia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która wypowiadała się na temat sprawy doktora Mirosława G. Często, bo 

aż 14 razy, w styczniu głos zabrała Ewa Kopacz. Wypowiadała się na temat premii dla marszałków, czy związków partnerskich. Po 12 razy głos zabierały Anna Grodzka z 

Ruchu Palikota oraz Krystyna Pawłowicz z PiS.  

Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 
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Wykres 21. Najbardziej medialne role/ profesje kobiet w podziale na serwisy informacyjne 
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Wykres 22. Udział % najbardziej medialnych ról/ profesji kobiet w podziale na serwisy 
informacyjne 
 

 
Obywatelka świata, matka i prezeska 
 
Twórcy serwisów informacyjnych najczęściej prosili o krótkie wypowiedzi pań – mieszkanek danych miejscowości, obywatelek danych państw, najczęściej nie 

wymienianych z imienia i nazwiska. Często posiłkowali się również wypowiedziami kobiet-polityków. Nieco rzadziej pojawiały się wypowiedzi pań pełniących określone role 

rodzinne. Jednymi z najbardziej popularnych ról, w jakich chętnie pokazywane są kobiety w serwisach informacyjnych, to matka, żona, siostra, córka, babcia. Role rodzinne 

znalazły się na trzeciej pozycji naszej listy. Wysoko w zestawieniu uplasowały się ponadto: rzeczniczka, urzędniczka, adwokat, sędzia. Nieco częściej pojawiały się wypowiedzi 

kobiet występujących w rolach dyrektorki, prezeski, menadżerki niż w tych kojarzonych z opieką, czyli pielęgniarki, lekarki czy psychologa. 
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Wykres 23. Liczba wypowiedzi kobiet-polityków 

 
W czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych kobietą-polityk wypowiadającą się 

najczęściej jest w styczniu 2013 roku Ewa Kopacz. 

Marszałek Sejmu pojawiła się w badanym okresie w serwisach informacyjnych 14 razy. 

Wyprzedziła ona jednak tylko nieznacznie pozostałe panie. Na drugim miejscu uplasowały się 

Anna Grodzka i Krystyna Pawłowicz, a na trzeciej pozycji: Beata Kempa i Elżbieta Bieńkowska. 
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Wykres 24. Liczba wypowiedzi kobiet-polityków w poszczególnych stacjach 
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Wykres 25. Udział poszczególnych stacji w emitowaniu wypowiedzi kobiet-polityków 
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Wykres 26. Czas wypowiedzi kobiet-polityków w poszczególnych serwisach informacyjnych 
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Wykres 27. Udział % czasu emisji wypowiedzi kobiet-polityków w poszczególnych 
serwisach 
 

 

Najwięcej czasu poświęciły na wypowiedzi kobiet – polityków Fakty. Łączny czas ich wypowiedzi wyniósł 6 minut i 32 sekundy. Przewyższa to znacznie czas emisji 

w pozostałych serwisach. Warto odnotować, że to nie Fakty, a Wydarzenia wyemitowały najwięcej wypowiedzi pań. Były jednak krótsze niż te, jakie pojawiły się w serwisie 

informacyjnym TVN-u. Najmniej czasu paniom-polityk poświęciły Wiadomości. Jest to zrozumiałe, gdyż to właśnie serwis informacyjny TVP1 wyemitował najmniej wypowiedzi 

pań-polityków. 
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Wykres 28. Liczba wystąpień kobiet-polityków w poszczególnych serwisach informacyjnych 

 

 

 

 

Ewa Kopacz wypowiadała się najczęściej w Wiadomościach – 5 razy, najrzadziej w 

Faktach – 3 razy. Anna Grodzka z Ruchu Palikota wypowiedziała się 4 razy w 

Panoramie, natomiast 2 razy w Wydarzeniach. Krystyna Pawłowicz z Prawa i 

Sprawiedliwości pojawiła się 4 razy w Wiadomościach i 2 razy w Panoramie. Beata 

Kempa z Solidarnej Polski najczęściej zabierała głos w Panoramie – 4 razy, najrzadziej w 

Wiadomościach – raz. Natomiast Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, 

najchętniej zabierała głos w Faktach – 4 razy, natomiast tylko raz w Wiadomościach. 
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Podsumowanie 

 

 
 W czterech głównych serwisach informacyjnych częściej decydowano się na przytaczanie opinii mężczyzn niż kobiet (spośród wszystkich wypowiedzi, 

jakie pojawiły się w styczniu 2013 roku aż 76,41 proc. z nich to głosy męskie. Obecność kobiet w badanym okresie to zaledwie 23,59 proc.). 

 Panie częściej niż panowie byli prowadzącymi główne wydania serwisów informacyjnych (prezenterki łącznie zajęły 55,26 proc. przekazu, mężczyźni 

44,74 proc.). 

 Autorami reportaży, jakie emitowały TVP1, TVP2, TVN i Polsat częściej byli mężczyźni (aż 49,75 proc. ze wszystkich materiałów stworzyli panowie. Panie natomiast są 

autorkami 34,14 proc. minireportaży. Materiały odredakcyjne stanowią 16,11 proc. przekazu). 

 Najaktywniejszą reporterką okazała się Justyna Dobrosz-Oracz z Wiadomości (niewiele mniej reportaży zrealizowała Agnieszka Milczarz z Wydarzeń oraz Anna 

Hałas-Michalska z TVP1), natomiast najbardziej pracowitym reporterem – Piotr Michalak z Wydarzeń. 

 Najchętniej z wypowiedzi mężczyzn korzystają dziennikarze Panoramy (1237 razy). Nieco rzadziej – Wydarzeń (1175). Najrzadziej - Fakty (1015) i Wiadomości (1011). 

Kobiece wypowiedzi natomiast najczęściej pojawiały się w dzienniku telewizyjnym Polsatu – 403 oraz w Panoramie – 392. W Faktach odnotowano 294 

wypowiedzi pań, a w Wiadomościach 281. 

 W przypadku kobiet polityka zajmuje dopiero czwarte miejsce. Na drugiej pozycji, zarówno w przypadku panów, jak i pań, znalazły się kwestie związane z łamaniem 

prawa, sprawami toczącymi się w sądach. Trzecią najbardziej popularną kwestią poruszaną przez panie były sprawy związane ze zdrowiem i medycyną. Natomiast w 

przypadku panów był to transport i drogi. Zatem panie medialnie wciąż kojarzone są z opieką, służbą zdrowia, tematami społecznymi. Natomiast panowie 

– z polityką, transportem, stanem dróg. Co ciekawe tematy ekonomiczne i gospodarcze w przypadku i pań, i panów zajęły szóstą lokatę.  

 Twórcy serwisów informacyjnych, prosząc o opinię kobietę, najczęściej nie podawali jej nazwiska, funkcji, zawodu.  

 W czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych kobietą-polityk wypowiadającą się najczęściej jest w styczniu 2013 roku Ewa Kopacz.  

 Najwięcej czasu poświęciły na wypowiedzi kobiet – polityków Fakty (choć to nie Fakty zamieściły najwięcej wypowiedzi kobiet w styczniu). Łączny czas ich 

wypowiedzi wyniósł 6 minut i 32 sekundy. 
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