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ETYKA WE WSPÓŁCZESNYM 
POLSKIM DZIENNIKARSTWIE

Środowisko dziennikarskie po 1989 roku

Nowe problemy etyczne

Zmiana systemu politycznego w 1989 roku spowodowała również istotne 
przeobrażenia w systemie medialnym oraz w środowisku dziennikarskim. Polscy 
dziennikarze musieli nauczyć się funkcjonowania w nowych warunkach ustrojo
wych, prawnych i ekonomicznych oraz wypracować nowe, a właściwie przyjąć 
znane już w innych systemach standardy profesjonalizmu i etyki, co w tym zawo
dzie jest szczególnie ważne. Pierwszym problemem etycznym, który ujawnił się 
już w okresie dokonywania się zmian systemowych, było polityczne zaangażo
wanie środowiska dziennikarskiego. Nawet ci, którzy zawodowe kariery rozpo
czynali w prasie podziemnej i byli gorącymi orędownikami systemu demokra
tycznego, uważali za swą powinność jednoznaczne opowiedzenie się i czynne 
wspieranie któregoś z uczestników sceny politycznej. W okresie pierwszych kam
panii wyborczych można było odnieść wrażenie, że polskie media są agendami 
poszczególnych sił politycznych, co wówczas interpretowano jako pluralizm 
mediów, ale w istocie było kontynuacją niedobrych tradycji z poprzedniego sys
temu. Świadczyło bowiem o powszechnym przekonaniu, że rolą dziennikarza jest 
aktywna działalność polityczna. Pierwsze rozczarowania i wynikające z nich re
fleksje nad efektami własnego zaangażowania politycznego skłoniły większość 
nadawców do przyjęcia, a przynajmniej zadeklarowania, zasady bezstronności 
i obiektywizmu.

Na własnej skórze polscy dziennikarze uczyli się też realiów wolnego rynku 
i pokus etycznych, generowanych przez nowe uwarunkowania ekonomiczne. Po
wszechną praktyką stała się kryptoreklama i korupcja wśród dziennikarzy, którzy 
często nawet nie zdawali sobie sprawy, że łamią podstawowe zasady etyki zawo
dowej. Powszechnym zjawiskiem w pierwszym okresie transformacji było „do
rabianie” przez akwizycję reklam, pisanie tekstów kryptoreklamowych, łączenie 
pracy redakcyjnej z pracą na rzecz firm i instytucji, chętne uleganie propozycjom 
korupcyjnym ze strony gwałtownie rozwijających się działów promocji i rekla
my podmiotów gospodarczych. Również i dziś polskie dziennikarstwo nie jest 
wolne od tych etycznych przewinień, ale znacznie zmniejszył się zasięg tych zja
wisk i dość powszechna jest świadomość ich niegodziwości.

Wraz z nowym systemem polskie środowisko dziennikarskie przejęło zarów
no dobre, jak i złe wzorce z Zachodu. Zaowocowało to m.in. brutalizacją treści 



180 Katarzyna Pokoma-Ignatowicz

medialnych oraz relacji w samym środowisku dziennikarskim. Nie bez znaczenia 
dla rozwoju tego zjawiska była ogólna brutalizacja życia politycznego w kraju, 
ale głównej przyczyny należy upatrywać w zaostrzeniu się konkurencji na rynku 
mediów, które w walce o odbiorcę zaczęły uciekać się do metod dotąd niezna
nych i niestosowanych. Pojawiła się pornografia, agresywne i wulgarne słownic
two, pogoń za sensacją, schlebianie najniższym gustom, pomówienia i oszczer
stwa. Ponieważ w czasach PRL media poddane były ostrej cenzurze, nie tylko 
politycznej, ale i obyczajowej, więc te nowe zjawiska stanowiły atrakcyjną no
wość dla odbiorców i, co tu ukrywać, ich rozwój spowodowany był zarówno ak
ceptacją odbiorców, jak i brakiem jednoznacznej reakcji samych nadawców.

Gwałtowny ilościowy rozwój mediów spowodował, że bardzo łatwo było zo
stać dziennikarzem w przeobrażającej się Polsce. Środowisko dziennikarskie po
większyło się znacznie, gdyż stosunkowo niewiele osób odeszło z zawodu, dołą
czyli natomiast dziennikarze zajmujący się przedtem redagowaniem prasy pod
ziemnej, wielu z nich o świetnym przygotowaniu zawodowym i dużym dorobku, 
ale i sporo takich, dla których przepustką do zawodu stały się zasługi w działalno
ści opozycyjnej i walka z systemem komunistycznym. Był to również czas bły
skawicznych karier nowego pokolenia dziennikarzy, niezwiązanych z poprzed
nim systemem, ani przez wspieranie go, ani walkę z nim. Wielu z tych młodych, 
zdolnych ludzi omijało normalny cykl zawodowego awansu, polegający na stop
niowym pokonywaniu kolejnych szczebli redakcyjnego wtajemniczenia. Niektó
rych z nich dotknął „syndrom gwiazdy”, czyli błyskawicznego sukcesu, popular
ności i uznania. Etatowymi pracownikami mediów stawali się studenci, a nawet 
uczniowie, jeśli tylko wykazali się predyspozycjami do zawodu dziennikarskiego.

W przeobrażającym się systemie medialnym zachwiany zastał tradycyjny mo
del awansu zawodowego. Wyznaczając standardy zawodowego profesjonalizmu, 
koncentrowano się głównie na umiejętnościach warsztatowych. Można nawet stwier
dzić, że zapanował swoisty „kult warsztatu”. Młody dziennikarski narybek, w tym 
studenci dziennikarstwa, dowiadywali się w redakcjach, że tym, co się naprawdę 
i jedynie Uczy, jest „warsztat”, którego można się nauczyć od stojących wyżej w za
wodowej hierarchii kolegów, a kształcenie się nie ma sensu, bo tak naprawdę niko
go nie interesuje wykształcenie dziennikarza. Zdarzało się niejednokrotnie, że nowi 
właściciele czy zarządcy mediów publicznie deklarowali, że wolą „ludzi z ulicy” 
niż tych wykształconych, którzy dopytują się o warunki zatrudnienia i płacy lub 
odmawiają wykonywania poleceń niezgodnych z zasadami etyki zawodowej.

Poziom wykształcenia polskich dziennikarzy jest w dalszym ciągu kwestią 
drażliwą i wzbudzającą emocje. W świetle polskiego prawa prasowego dzienni
karstwo jest zawodem otwartym, a więc takim, którego wykonywanie nie jest 
obwarowane koniecznością legitymowania się dyplomem studiów dziennikar
skich. Co prawda przyjmuje się założenie, że dziennikarz powinien mieć wyższe 
wykształcenie (w jakiejkolwiek dziedzinie), ale nigdy nie przejmowano się zbyt
nio przestrzeganiem tej zasady, ani w przeszłości, ani tym bardziej współcześnie. 
Ponieważ wielu przedstawicieli elity zawodowej nie ma wyższego wykształce
nia, to oni właśnie dość powszechnie lansują tezę, że „dziennikarzem trzeba się 
urodzić”, że jest to sprawa talentu, a nie wykształcenia, a dla kogoś, kto „urodził 
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się dziennikarzem”, studiowanie jest tylko stratą czasu1. Inną sprawą jest, że wie
le problemów polskich mediów i dziennikarzy w pierwszym okresie transforma
cji wynikało z faktu, że właścicielami i zarządcami mediów stali się ludzie spoza 
środowiska, nieznający mediów i zasad etycznego dziennikarstwa.

1 K. Pokoma-Ignatowicz: Problemy zawodowe dziennikarzy w Polsce u progu nowego wieku 
na podstawie analizy branżowego miesięcznika „Press", „Studia Medioznawcze”, 2001, nr 3/4, 
s. 23-34.

Organizacje zawodowe polskich dziennikarzy

W czasach PRL środowisko dziennikarskie zrzeszone było w jednej organiza
cji zawodowej. W końcu 1945 roku powstał Związek Zawodowy Dziennikarzy 
RP, odwołujący się, przynajmniej deklaratywnie, do okresu międzywojennego. 
Działał do 1951 roku, kiedy to w jego miejsce powstało Stowarzyszenie Dzienni
karzy Polskich, które do 1982 roku było jedyną organizacją środowiska dzienni
karskiego. Członkostwo SDP, choć obwarowane dość surowymi wymogami, było 
prawie powszechne, gdyż stanowiło nobilitację zawodową oraz zapewniało spe
cjalne uprawnienia socjalne. W państwie realnego socjalizmu i gospodarki roz- 
dzielczo-nakazowej to właśnie SDP zajmowało się przydzielaniem wczasów pra
cowniczych we własnych ośrodkach wypoczynkowych w kraju oraz w kurortach 
nad Balatonem i w Bułgarii, przyspieszało przydział mieszkania, telefonu, ma
szyny do pisania czy talonu na samochód.

SDP odegrało istotną rolę nie tylko w życiu swoich członków, ale i w życiu 
politycznym PRL. W 1956 roku domagało się demokratyzacji kraju, w tym li
beralizacji systemu cenzury. Po raz drugi SDP stało się uczestnikiem wydarzeń 
w gorącym okresie 1980-1981, kiedy to opowiedziało się po stronie „Solidarno
ści” i ponownie usiłowało zdemokratyzować istniejący system. Na mocy dekretu 
o wprowadzeniu stanu wojennego z 13 grudnia 1981 roku zawieszono działal
ność wszelkich organizacji w kraju, w tym również SDP. Wielu jego działaczy 
internowano, wielu nie mogło wrócić do zawodu i w podziemiu działało w opo
zycji politycznej oraz wydawało prasę „drugiego obiegu”.

W marcu 1982 roku w Warszawie grupa dziennikarzy założyła nową organi
zację zawodową: Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, która przejęła uprawnienia 
i majątek zawieszonego SDP. Spowodowało to głęboki i trwały podział w środo
wisku dziennikarskim. SD PRL do końca PRL była jedyną organizacją zawodową, 
nic więc dziwnego, że aktywni zawodowo dziennikarze stali się jej członkami. 
Teraz to SD PRL dysponowało wczasami, talonami na samochody i legitymacja
mi prasowymi, otwierającymi wiele zamkniętych dla zwykłych obywateli drzwi 
i potwierdzającymi fakt bycia zawodowym dziennikarzem.

W czerwcu 1989 roku SDP „wyszło z podziemia”, jak wówczas pisano, i zare
jestrowało się „od nowa”, co okazało się źródłem problemów i toczących się lata
mi konfliktów i procesów z SDRP (SD PRL zmieniło nazwę na SDRP) o majątek 
i prawo do reprezentowania środowiska. Argumentem SDP w tych sporach jest 
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fakt jego delegalizacji w stanie wojennym i przejęcie majątku przez SD PRL. 
Kontrargumentem SDRP jest większa znacznie liczebność organizacji (obecnie 
około 7600 członków, czyli ponaddwukrotnie więcej niż SDP), kontynuowanie 
tradycji i aktywna pomoc dziennikarzom w ich problemach zawodowych i so
cjalnych. Wzajemne animozje i spory pogłębiły jedynie i tak już istniejące kon
flikty i podziały w środowisku oraz, co gorsze, spowodowały, że młodzi dziennika
rze nie są zainteresowani członkostwem w obu stowarzyszeniach dziennikarskich.

Przy SDP istnieje utworzone w 1996 roku Centrum Monitoringu Wolności 
Prasy, które zajmuje się udzielaniem pomocy dziennikarzom w przypadkach, gdy 
zagrożona jest wolność słowa lub łamane są przysługujące im prawa, oraz pu
blicznym zajmowaniem stanowiska w sprawach istotnych dla środowiska dzien
nikarskiego w Polsce. Oba stowarzyszenia biorą aktywny udział w pracach mię
dzynarodowych organizacji dziennikarskich: SDP w FIJ z siedzibą w Brukseli, 
SDRP w Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Pradze.

Zdecydowanie mniej liczne, choć ważne dla ogólnego obrazu środowiska 
dziennikarskiego w Polsce, są: założone w 1991 roku Katolickie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy, zrzeszające głównie dziennikarzy pracujących w mediach katolic
kich, oraz działające od 1992 roku Stowarzyszenie Prasy Lokalnej (SPL), które 
powstało, aby pomagać licznie powstającym tytułom prasy lokalnej, ich właści
cielom i dziennikarzom je tworzącym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
przez organizowanie szkoleń, warsztatów i konkursów. SPL reprezentuje też inte
resy tej części środowiska.

Wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie zajmują się głównie problemami za
wodowymi (profesjonalizmem) dziennikarzy, w tym przestrzeganiem standardów 
etycznych. Nie mają natomiast uprawnień do negocjowania warunków zatrud
nienia i płacy, gdyż takie prawo przysługuje jedynie związkom zawodowym, a nie 
stowarzyszeniom. A sytuacja pracownicza polskich dziennikarzy jest niezbyt do
bra. Obowiązujące prawo prasowe jest bardziej korzystne dla właścicieli mediów 
niż dla dziennikarzy2, co powoduje, że ich pozycja pracownicza jest na ogół słaba 
i niepewna. Wielu z nich pracuje na niekorzystnych warunkach, w praktyce nie- 
podlegających negocjacjom. Problemami pracowniczymi dziennikarzy zajmują 
się (na razie mało skutecznie) organizacje o uprawnieniach związków zawodo
wych: powstały w 1993 roku Syndykat Dziennikarzy Polskich, Związek Zawo
dowy Dziennikarzy Radia i Telewizji oraz Związek Zawodowy Dziennikarzy.

2 Por. J. Sobczak: Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999.

Kodeksy etyczne

Kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Przyjmując zasady Karty etycznej mediów i deklaracji Międzynarodowej Fe
deracji Dziennikarzy, uznajemy, że zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie 
rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożli
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wianie udziału w debacie publicznej. Wolności słowa i wypowiedzi musi towa
rzyszyć odpowiedzialność za publikacje w prasie, radiu, telewizji czy Internecie. 
Dobro czytelników, słuchaczy i widzów oraz dobro publiczne powinny mieć pierw
szeństwo wobec interesów autora, redaktora, wydawcy lub nadawcy.

I. Informacje i opinie
1. Informacje należy wyraźnie oddzielać od interpretacji i opinii.
2. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić 

fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontek
ście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach.

3. Opinie mogą być stronnicze, ale nie mogą zniekształcać faktów i być wynikiem 
zewnętrznych nacisków.

4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były 
zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o spro
stowanie.

II. Zbieranie i opracowanie materiałów
5. W zbieraniu materiałów nie wolno posługiwać się metodami sprzecznymi z pra

wem i nagannymi etycznie; ukryta kamera i mikrofon czy podsłuch telefoniczny są do
puszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa śledczego, tj. tropienia w imię dobra 
publicznego - za wiedzą i zgodą przełożonych - zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy.

6. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić - w uza
sadnionych okolicznościach - działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec 
osób publicznych.

7. Dziennikarza obowiązuje zachowanie tajemnicy źródła informacji, osoby i wize
runku informatora, jeśli on tego wymaga; tajemnica może być ujawniona - z tym zastrzeże
niem - jedynie przełożonemu.

8. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu 
i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektro
nicznych powinny być odpowiednio zaznaczone.

III. Dziennikarz wobec rozmówców i odbiorców
9. Rozmówcy powinni być poinformowani, w jaki sposób zostaną wykorzystane ich 

wypowiedzi; autoryzacja obowiązuje, jeśli zastrzeże to rozmówca; wypowiedzi dzieci można 
wykorzystywać tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Dziennikarz powinien okazywać szacunek osobom, bez względu na ich odmien
ność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza zgodności z ich poglądami.

11. Trzeba dbać o to, by nie urazić osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicznie, 
starych i chorych, życiowo nieporadnych.

12. Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć informowaniu o nowych metodach 
leczniczych, gdy nie są jeszcze w pełni sprawdzone i mają charakter jedynie eksperymen
talny, a wróżby i horoskopy nie mogą być przedstawiane jako wiarygodne informacje czy 
wskazówki.

13. Język wypowiedzi powinien być staranny, należy unikać wulgaryzmów i określeń 
obscenicznych.

IV. Przestępstwa i sytuacje wyjątkowe
14. Przy ujawnianiu przestępstw i osób podejrzanych o ich dokonanie należy zacho

wać daleko idącą rozwagę, unikać opisów umożliwiających naśladowanie czynów anty
społecznych oraz nie przesądzać o winie, zanim sąd nie wyda prawomocnego wyroku.

15. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować 
postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji.
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16. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen s'mierci, a krwawe skutki 
wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane 
jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na 
wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich.

V. Konflikt interesów
17. Wiarygodność i niezależność dziennikarska jest nie do pogodzenia z przyjmowa

niem prezentów, korzystaniem z darmowych wyjazdów czy testowaniem kosztownych 
przedmiotów.

18. Dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją oraz brać udziału w reklamie 
i public relations - wyjątkiem mogą być jedynie akcje społeczne i charytatywne; materiały 
redakcyjne muszą być czytelnie oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.

19. Wysoce naganna jest kryptoreklama i zatajanie informacji dla własnych korzysći.
20. Dziennikarzowi nie wolno wykorzystywać we własnym interesie nieujawnionych 

publicznie informacji, uzyskanych w działalności zawodowej, zwłaszcza w dziennikarstwie 
finansowym i ekonomicznym.

21. Angażowanie się dziennikarzy w bezpośrednią działalność polityczną i partyjną 
jest również przejawem konfliktu interesów i należy wykluczyć podejmowanie takich za
jęć oraz pełnienie funkcji w administracji publicznej i w organizacjach politycznych.

VI. Koledzy i przełożeni
22. Stosunki między kolegami i współpracownikami powinny być partnerskie, niedo

puszczalna jest nieuczciwą konkurencja oraz przywłaszczanie cudzych prac, a nawet po
mysłów.

23. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojal
ność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wyko
nywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi prze
konaniami.

VII. Odpowiedzialność i kary
Za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej odpowiada zarówno autor publikacji - pra

sowej, radiowej, telewizyjnej czy internetowej, jak i redaktor, wydawca czy nadawca.
24. Kary wymierzają sądy dziennikarskie, odpowiednio do charakteru i skali wykro

czenia: upomnienie, naganę, czasowe zawieszenie w prawach członka SDP, usunięcie ze 
Stowarzyszenia; Naczelny Sąd Dziennikarski może orzec ogłoszenie werdyktu w mediach.

Dziennikarski kodeks obyczajowy 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks etyki dziennikarzy jest zbiorem zasadniczym norm etycznych, które obo
wiązują dziennikarzy, członków stowarzyszenia, w ich pracy i działaniu zawodowym.

I. Podstawowym obowiązkiem etycznym dziennikarza jest poszukiwanie i publikowa
nie prawdy. Niedozwolone jest manipulowanie faktami. Komentarz własny czy hipotezy 
autora powinny być wyraźnie oddzielone od informacji. W sytuacjach konfliktowych 
obowiązuje szczególna staranność w dotarciu do źródeł informacji wszystkich stron sporu. 
W razie trudności dotarcia do jednej ze stron sporu obowiązuje stwierdzenie, iż są to dane 
częściowe. Autor zobowiązany jest do sprostowania z własnej inicjatywy, gdy informacja 
okazuje się fałszywa lub nieścisła. Żaden motyw, żadne naciski czy inspiracje nie uspra
wiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji.

II. Obowiązkiem dziennikarza jest zachowanie i ochrona tajemnicy zawodowej, gdy 
informator zastrzega swą anonimowość.
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III. Ochrona dóbr osobistych nie może być naruszana. Dopuszcza się natomiast infor
macje o prywatności życia osób pełniących funkcje publiczne lub gdy osoba sama swą 
prywatność wprowadza do życia publicznego. Niedopuszczalne jest: używanie słów obe
lżywych, które godzą w godność człowieka; stawianie zarzutów, które go poniżają w opinii 
publicznej, narażają na utratę zaufania; stosowanie szantażu.

IV. Przesądzanie o winie oskarżonego przed prawomocnym wyrokiem sądu jest niedo
puszczalne.

V. Obowiązuje bezwzględny zakaz publikacji głoszących propagandę wojny, przemo
cy, gwałtu oraz naruszających uczucia religijne i osób niewierzących, uczucia narodowe, 
prawa człowieka, odrębności kulturowe, propagujących pornografię.

VI. Dziennikarzowi nie wolno przyjmować od nikogo żadnych korzyści dla siebie lub 
rodziny za zamieszczenie lub niezamieszczenie materiału dziennikarskiego. Niedopusz
czalne jest zamieszczanie materiałów o charakterze kryptoreklamy. Reklamy w prasie i me
diach elektronicznych, w przygotowaniu których współuczestniczą dziennikarze, powin
ny być wyraźnie oddzielone od informacji.

VII. Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat jawny lub ukryty, 
wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym naruszaniem tej normy. Dotyczy to za
równo utworu dziennikarza, jak i osoby o innym zawodzie. Pod ochroną są tytuły autor
skie. Nie wolno dokonywać przeróbek tekstów oraz korzystać z materiałów i utworów bez 
zgody ich autorów czy też z cudzego autorskiego pomysłu dziennikarskiego.

VUI. Obowiązuje zakaz działania, które powoduje szkodę zawodową innego kolegi 
dziennikarza oraz stanowi nielojalność zawodową. Niedopuszczalne są złośliwe utrudnie
nia publikacji dziennikarskiej przez innego dziennikarza.

IX. Naganne jest wykonywanie polecenia służbowego, jeśli jego realizacja narusza etycz
ne normy zawodu dziennikarskiego.

X. Naruszenie statutu, które naraża SDRP na straty i szkody, podlega ocenie sądownic
twa dziennikarskiego.

XI. Niedopuszczalne są zachowania lub działalność dyskredytujące zawód dziennikar
ski bądź przynoszące ujmę dobremu imieniu dziennikarstwa.

XII. Za nieprzestrzeganie DKO odpowiada rzeczywisty sprawca. A gdy jest on niezna
ny lub gdy redakcja nie chce ujawnić rzeczywistego sprawcy, odpowiada ta osoba, która 
zatwierdziła materiał do publikacji (emisji).

XIII. Czyn niezgodny z DKO ulega przedawnieniu po pięciu latach od jego ujawnie
nia, chyba że NSD w szczególnej sprawie postanowi inaczej.

XIV. Wszystkie wątpliwości dotyczące interpretacji norm DKO rozstrzyga na mocy 
swej uchwały Naczelny Sąd Dziennikarski.

XV. Za nieprzestrzeganie zasad i norm DKO, a także w uchwalonych środowiskowych 
regulaminach etycznych, właściwy sąd dziennikarski orzeka kary w zależności od stopnia 
popełnionego wykroczenia i uznania winy - od upomnienia, przez naganę, po usunięcie ze 
Stowarzyszenia. Wszystkie prawomocne orzeczenia Sądu o usunięciu będą publikowane 
w periodyku lub innym wydawnictwie SDRP.

Karta etyczna mediów

Rozbicie polskiego środowiska dziennikarskiego i konflikty między jego orga
nizacjami spowodowały, że przez kilka pierwszych lat transformacji nie udało się 
stworzyć jednego kodeksu etycznego, który byłby uznany przez wszystkich. Zda
wano sobie jednak sprawę z potrzeby istnienia takiego dokumentu, gdyż wszystkie 
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organizacje deklarowały troskę o standardy etyczne i chęć zawarcia porozumienia 
w tej sprawie. Zaowocowało to przyjęciem w 1995 roku Karty etycznej mediów 
i powołaniem Rady Etyki Mediów, ciała czuwającego nad przestrzeganiem jej za
sad, która ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu w maju 1996 roku.

Kartę etyczną mediów, opracowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, podpisali w dniu 29 marca 1995 roku prezesi: Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy, Syndykatu Dziennikarzy Polskich, Związku Zawo
dowego Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji 
„Polsat”, Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, 
Polskiego Radia S.A., Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Stowarzyszenia 
Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Tele
wizji oraz krajowy duszpasterz środowisk twórczych, ks. Wiesław Niewęgłowski.

Karta etyczna mediów
Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowie

ka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu czło
wieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę Kartę oraz deklarują, że w swojej pra
cy kierować się będą następującymi zasadami:

Zasadą prawdy - co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokła
dają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumiennie i bez 
zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia 
błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.

Zasadą obiektywizmu - co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od 
swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.

Zasadą oddzielania informacji od komentarza - co znaczy, że wypowiedź ma umoż
liwiać odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów.

Zasadą uczciwości - co znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem 
odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z prze
konaniami.

Zasadą szacunku i tolerancji - czyli poszanowania ludzkiej godności, praw dóbr oso
bistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

Zasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy - co znaczy, że podstawowe prawa czytelni
ków, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, 
producentów i nadawców.

Zasadą wolności i odpowiedzialności - co znaczy, że wolność mediów nakłada na 
dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę prze
kazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad, publicznie 
orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów. Sygnata
riusze zobowiązują się również do upowszechnienia treści Karty, informacji o prawie skła
dania skarg do Rady i niezwłocznego ogłaszania orzeczeń Rady.

Zasady etyki dziennikarskiej w TVP S.A.

Niektórzy polscy nadawcy, oprócz deklaracji respektowania Karty etycznej 
mediów i kontroli jej przestrzegania przez Radę Etyki Mediów, stworzyli własne 
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kodeksy. Na uwagę zasługuje kodeks Telewizji Polskiej, opracowany przez Ignace
go Rutkiewicza i obowiązujący w TVP od 1996 roku. Nad przestrzeganiem zawar
tych w nim zasad czuwa Komisja Etyki TVP S.A. Pełny tekst zasad etyki dzienni
karskiej w TVP S.A. wraz z komentarzem znajduje się na stronie internetowej Ko
misji Etyki TVP, na której dostępne są też jej orzeczenia, regulamin, statut i skład.

Główne problemy polskich dziennikarzy
w drugiej dekadzie transformacji

Zasadnicze przemiany systemu politycznego i medialnego dokonały się w Pol
sce w 1989 roku. Przez kilka następnych lat tworzył się nowy system mediów 
oparty na zasadach i standardach typowych dla demokratycznych państw europej
skich. Znowelizowane w 1989 roku prawo prasowe, zniesienie cenzury w kwiet
niu 1990 roku i uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji w grudniu 1992 roku 
stworzyło warunki do intensywnego rozwoju autentycznego pluralizmu i konku
rencji na rynku mediów. Oparcie systemu prasowego na zasadach rynkowych 
spowodowało ilościowy i jakościowy rozwój prasy oraz zmianę struktury rynku 
prasowego, która poprzednio - w czasach PRL - była odbiciem intencji i planów 
dysponenta politycznego, a teraz stała się wynikiem rzeczywistego zapotrzebo
wania odbiorców. Nastąpił intensywny wzrost produkcji prasowej: w ciągu deka
dy liczba miesięczników wzrosła dwuipółkrotnie, liczba tygodników i dwutygo
dników - dwukrotnie. Rozrósł się też rynek mediów audiowizualnych, obok sek
tora publicznego wyrósł sektor komercyjny, dając odbiorcom możliwość 
autentycznego wyboru.

Pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych zakończyła się dekada intensyw
nego budowania nowego rynku mediów, dominować zaczęły problemy typowe 
dla bardziej rozwiniętego i ustabilizowanego systemu medialnego. Postępuje kon
centracja i - co za tym zawsze podąża - coraz ostrzejsza konkurencja na dzienni
karskim rynku pracy, spotęgowana jeszcze przez głęboki kryzys gospodarczy. 
Coraz trudniej jest znaleźć pracę, gdyż mało powstaje nowych redakcji, a te ist
niejące mają coraz bardziej profesjonalne kadry. Niełatwo jest zaistnieć w zawo
dzie młodym adeptom, bezpowrotnie bowiem minęły czasy, kiedy to prawie każ
dy chętny, bez względu na kwalifikacje, miał szansę znalezienia pracy w dzienni
karstwie.

Niestety, w dalszym ciągu zawodowa pozycja polskich dziennikarzy jest sła
ba, nie udało się wprowadzić satysfakcjonujących środowisko zasad pracy i pła
cy, gdyż mimo trwających od lat dyskusji na ten temat podzielone wewnętrznie 
środowisko nie jest w stanie solidarnie działać we własnym interesie. Poważnym 
problemem stały się relacje dziennikarzy z właścicielami mediów, szczególnie 
z reprezentantami tych właścicieli - prezesami i dyrektorami spółek, w których 
dziennikarze pracują. Kilka spektakularnych konfliktów w ostatnich latach za
kończyło się jednakowym rezultatem - stroną przegraną zawsze byli dziennikarze. 
Właściciele mediów i ich reprezentanci, czując niemoc środowiska, mogą po
czynać sobie coraz śmielej, zwłaszcza że sprzyja temu korzystne dla nich prawo 
prasowe.
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W krajach o dłuższej tradycji demokratycznej w obronie dziennikarzy wyko
rzystywanych przez właścicieli lub przymuszanych do zachowań niezgodnych ze 
standardami etycznymi stanęłyby ich organizacje zawodowe. W Polsce, mimo 
deklaracji, nie ma jeszcze takiej praktyki. Trudno dziennikarzom liczyć na popar
cie kolegów po fachu, związków zawodowych czy organizacji środowiskowych, 
nic więc dziwnego, że niepokoi fakt pogłębiającej się dominacji właścicieli me
diów nad dziennikarzami.

Z dużym niepokojem należy też odnotować fakt, że nie tylko nie udało się 
uwolnić mediów od politycznych nacisków, ale coraz bardziej problem ten za
czyna być odczuwalny. Szczególnie często zarzut upolitycznienia pojawia się 
w odniesieniu do mediów publicznych, zwłaszcza telewizji. Powszechny wydaje 
się pogląd, że TVPjest pod kontrolą polityków, zmieniają się jedynie opcje i lu
dzie, mechanizmy zależności i dyspozycyjności pozostają. Wiele krytycznych ocen 
wypowiedziano pod adresem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zamiast 
bronić mediów przed politycznymi naciskami, sama pogłębia ten proceder, co nie 
dziwi, jako że jest to ciało utworzone przez polityków i przez nich nadzorowane. 
To zdecydowanie nadmierne upolitycznienie mediów wynika zarówno z niskiej 
kultury politycznej naszych elit władzy, które mimo deklaracji o konieczności 
zapewnienia mediom niezależności, systematycznie i różnymi sposobami takie 
wzajemne zależności między światem mediów i polityki generują i wymuszają, 
jak i ze zbyt słabej reakcji środowiska dziennikarskiego na takie praktyki.

Równie niepokojące są niejawne i korupcjogenne powiązania mediów za świa
tem biznesu. Zdarza się, że to sponsorzy dyktują wydźwięk publikacji lub wręcz 
podsyłają gotowe teksty, czasem podpisane fikcyjnym nazwiskiem. Te praktyki 
dotyczą głównie słabych finansowo wydawców i nadawców; firmy zdają sobie 
sprawę, że finanse mediów zależą od ich reklam (a więc od nich), zatem wyko
rzystują to, dyktując warunki.

Powiązania biznesowo-polityczne są szczególnie niebezpieczne i zauważalne 
w mediach lokalnych, których dziennikarze muszą nieraz dokonywać dramatycz
nych wyborów, gdyż lokalny rynek reklamowy jest mały i nie można sobie po
zwolić na utratę istotnego źródła dochodów: stałego reklamodawcy lub władzy 
lokalnej zamieszczającej systematycznie płatne ogłoszenia. Dziennikarze lokalni 
na ogół znajdują się w trudnej sytuacji: z jednej strony, działają pod presją poli- 
tyczno-biznesowo-towarzyskich układów, z drugiej, mają poczucie osamotnienia 
w swoich problemach i świadomość, że nie mogą liczyć na wsparcie w razie kło
potów. Nie czują się „czwartą władzą” w swoich społecznościach, często sami nie 
chcą nią być, uważając, że „na układy nie ma rady”.

Największym jednak problemem polskiego dziennikarstwa jest brak silnych 
organizacji zawodowych, które cieszyłyby się autorytetem całego środowiska i sku
tecznie broniły mediów i dziennikarzy w różnego rodzaju kłopotach, a także dzia
łały w interesie całego środowiska. Na lamach prasy branżowej organizacje śro
dowiskowe (w tym i te największe: SDRP i SDP) oceniane są negatywnie, 
a aktywni zawodowo dziennikarze nie dostrzegają potrzeby zapisywania się do 
jakichkolwiek organizacji zawodowych, gdyż nie widzą żadnej korzyści z takiej 
przynależności, i co najsmutniejsze, nie wierzą, że pomogą im one w kłopotach 
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zawodowych. Równie negatywnie oceniana jest działalność Rady Etyki Mediów. 
Wszystkim organizacjom i instytucjom zarzuca się stronniczość w ocenach i wy
powiedziach na ważne dla środowiska tematy, niereprezentowanie interesów 
mediów i dziennikarzy, ale własnych (towarzysko-politycznych), oraz bierność 
wobec zagrożeń wolności mediów i pogłębianie konfliktów w środowisku dzien
nikarskim.

Pozytywnie natomiast należy ocenić fakt, że dziennikarze coraz częściej do
strzegają problemy swojego środowiska i zaczynają o nich dyskutować, mimo że 
nie potrafią jeszcze przezwyciężyć uprzedzeń wobec wszelkich ciał próbujących 
konsolidować środowisko. Interesujące byłoby zbadanie, czy ta niechęć dotyczy 
samych organizacji i instytucji, czy może reprezentujących je osób. Warto też 
pamiętać, że polscy dziennikarze dopiero od kilku lat działają w systemie demo
kratycznym i warunkach wolnej konkurencji i w tym krótkim czasie doświadczy
li zjawisk, procesów i problemów, z którymi zachodnie demokracje borykały się 
przez lata.

Wielkim sukcesem środowiska było szybkie odrzucenie sposobu myślenia 
i działania typowego dla czasów PRL oraz zaakceptowanie reguł demokratycz
nych. Trudno się w tej sytuacji dziwić, że w tym pierwszym okresie bliższa im się 
wydała koncepcja dziennikarstwa w jej czysto liberalnej wersji niż jej późniejsza 
odmiana, znana jako koncepcja społecznej odpowiedzialności, która narzuca 
mediom i dziennikarzom pewne ograniczenia wolności prasy w postaci samore- 
gulacji środowiskowych i wysokich standardów etycznych w trosce o prawa od
biorcy i w poczuciu pełnienia odpowiedzialnej służby społecznej. Skoro jednak 
udało się w tak krótkim czasie zbudować wolny i demokratyczny system mediów, 
to jest wysoce prawdopodobne, że w trosce o jego prawidłowy dalszy rozwój, 
własny interes oraz świadomość swojej roli społecznej środowisko dziennikar
skie skonsoliduje się i przezwycięży trapiące je obecnie problemy.
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