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Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu
z rzeczywistoœci¹

Do tego, ¿eby uprawiaæ dziennikarstwo,
przede wszystkim trzeba byæ dobrym cz³owiekiem
Ryszard Kapuœciñski1

im w³aœciwie jest dziennikarz? Zgodnie ze S³ownikiem terminologii
medialnej, dziennikarz „to osoba trudni¹ca siê zawodowo gromadzeniem informacji i opinii jako danych do materia³u prasowego, tworzeniem
go lub redagowaniem2. Inna definicja mówi, ¿e dziennikarstwem jest
g³ówny lub dodatkowy zawód wykonywany przez osoby zajmuj¹ce siê
gromadzeniem, segregowaniem, sprawdzaniem i rozpowszechnianiem
wiadomoœci b¹dŸ te¿ komentowaniem aktualnych wydarzeñ”3. Mo¿na
równie¿ powiedzieæ, ¿e „dziennikarzem by³aby osoba, która w dobie
mediów masowych w prasie, radiu, telewizji lub mediach elektronicznych, zawodowo, w sposób trwa³y, twórczy, intelektualnie inspiruj¹cy
i warsztatowo profesjonalny zajmuje siê gromadzeniem, doborem, obróbk¹ oraz rozpowszechnianiem informacji i komentarzy”4. W œwietle prawa natomiast, dziennikarzem „jest osoba zajmuj¹ca siê redagowaniem,
tworzeniem lub przygotowywaniem materia³ów prasowych, pozostaj¹ca
w stosunku pracy z redakcj¹ albo zajmuj¹ca siê tak¹ dzia³alnoœci¹ na
rzecz i z upowa¿nienia redakcji”5. Jak widaæ, przytoczone wy¿ej definicje zgodne s¹ co do tego, ¿e dziennikarz to osoba maj¹ca poszukiwaæ
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i przekazywaæ spo³eczeñstwu zdobyte informacje. By dziennikarz móg³
wywi¹zywaæ siê z tego zadania powinien kierowaæ siê w swoim postêpowaniu pewnymi przyjêtymi i uznanymi zasadami, które wyznaczaj¹
i kreuj¹ drogê jego dzia³ania.
Celem niniejszego artyku³u jest próba odpowiedzi na pytanie: czy
teoria wy³o¿ona w kodeksach etyki dziennikarskiej, która kreuje pewien
wzorzec dziennikarstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce?
By zrealizowaæ ten cel przedstawione zostan¹ cechy charakteryzuj¹ce
dobrego dziennikarza i skonfrontowane z rzeczywistoœci¹, z konkretnymi, wybranymi przyk³adami zachowañ polskich dziennikarzy.
Mówi¹c o dziennikarzach jako o osobach poszukuj¹cych informacji
w celu zaspokojenia ciekawoœci i przybli¿enia, objaœnienia œwiata spo³eczeñstwu podkreœla siê misyjnoœæ tej pracy. Dlatego niezwykle istotne
jest zadanie pytania, czy dziennikarstwo jest zawodem czy pewnego rodzaju
misj¹, s³u¿b¹ pe³nion¹ na rzecz spo³eczeñstwa, w imieniu obywateli?
Zdania na ten temat s¹ podzielone. Inaczej patrz¹ na to sami dziennikarze, a inaczej prawnicy. Pocz¹tkowo jednak dziennikarstwo funkcjonowa³o jedynie jako zajêcie podejmowane przez ludzi traktuj¹cych je jako
powo³anie. Dopiero z czasem poddane zosta³o regulacjom prawnym
i uznane za zawód. „Dziennikarstwo jest zatem zawodem, poniewa¿ stanowi konfiguracjê trzech aspektów charakterystycznych dla klasycznych
ujêæ tej problematyki. Po pierwsze, jest zespo³em wykonywanych stale
i powtarzanych czynnoœci, wyró¿nionych ze wzglêdu na treœæ zadañ. Po
drugie, wyznacza pozycjê jednostki na rynku pracy, a praca w okreœlonym
zawodzie dostarcza œrodków utrzymania. Po trzecie, praca zawodowa
wyznacza aktywnoœæ ¿yciow¹, kszta³tuje porz¹dek dnia i d³ugoplanowe
zamierzenia jednostek”6. W œwietle prawa nale¿a³oby jednak okreœliæ,
czy dziennikarstwo jest zawodem wolnym czy mo¿e zawodem zaufania
publicznego? By dane zajêcie uznaæ za wolny zawód niezbêdne jest posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz wy¿szego wykszta³cenia7. Je¿eli mo¿na uznaæ, ¿e pierwszy warunek jest spe³niany przez
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S. Mocek, Dziennikarstwo po komunizmie…, s. 43.
Badania prowadzone w 2009 roku wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ dziennikarzy posiada wy¿sze wykszta³cenie, ale niewielu ma wykszta³canie dziennikarskie. Zob.
A. Stêpiñska, Sz. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: wartoœci, priorytety i standardy
zawodowe, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1 (44), s. 19. Najœwie¿sze badania
z 2012 roku udowodni³y, ¿e 41% polskich dziennikarzy nie ma ¿adnego wykszta³cenia dziennikarskiego. Takie wykszta³cenie jest raczej postrzegane wrêcz jako zbêdne
7
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wiêkszoœæ dziennikarzy to drugi ju¿ niekoniecznie, a jest to wynikiem
tego, i¿ historyczn¹ cech¹ tego zawodu jest otwartoœæ. „Baza rekrutacyjna zawodu dziennikarskiego jest praktycznie nieokreœlona ¿adnymi wyznacznikami formalnymi w przeciwieñstwie do wiêkszoœci zawodów
inteligenckich. Otwarty charakter zawodu dziennikarskiego jest pochodn¹ ró¿norodnoœci funkcji spe³nianych przez media periodyczne jako instytucji ¿ycia publicznego, spo³ecznego i kulturalnego wspó³czesnego
spo³eczeñstwa”8. Tej cechy œrodowisko dziennikarskie nie chce siê wyzbyæ, a wszelkie przejawy i próby sformalizowania zasad niezbêdnych
do wykonywania tego zawodu s¹ odbierane jako zamach na wolnoœæ
prasy9. Zatem, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e „dziennikarstwo jest wolnym zawodem, a doœæ skutecznie pretenduje do roli zaufania publicznego, jednak w chwili obecnej funkcji tej nie
spe³nia. Jest to wynikiem dwóch zwi¹zanych z sob¹ faktów. Po pierwsze,
dziennikarze nie posiadaj¹, i w przewa¿aj¹cej mierze nie chc¹ posiadaæ,
samorz¹du zawodowego. Po drugie, ani nieistniej¹cy samorz¹d, ani sami
dziennikarze nie staraj¹ siê o mo¿liwoœæ decydowania o tym, kto mo¿e
wykonywaæ zawód dziennikarski oraz o kontrolowanie sposobu jego wykonywania”10. Natomiast zgodnie z opini¹ dziennikarzy11 oraz przedstawicieli œwiata mediów i nauki, zawód – dziennikarz jest postrzegany jako
s³u¿enie ogó³owi i dzia³anie na korzyœæ dobra wspólnego12. Spo³e-

i utrudniaj¹ce pracê. Zob. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel, Zmiana
w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania iloœciowe),
„Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 15.
8
M. Jachimowski, Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki, w:
Wspó³czesny dziennikarz i nadawca, pod. red. M. Gieruli, wydanie I, Sosonowiec
2006, s. 42.
9
Na temat mo¿liwoœci prawnego uregulowania zawodu dziennikarza powsta³
artyku³ opublikowany w tygodniu „Wprost”, w którym zarówno prawnicy, jak
i dziennikarze wypowiadaj¹ siê na temat tej kwestii; SS, PAP, Dziennikarz – zawód
reglamentowany?, http://www.wprost.pl/ar/62596/Dziennikarz-zawod-reglamentowany/, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
10
J. Sobczak, Dziennikarstwo – zawód, misja czy powo³anie?, w: Media i dziennikarstwo na prze³omie stuleci. Wybrane zagadnienia, pod. red. W. Cisaka, Poznañ
2004, s. 23.
11
Wed³ug badañ z 2012 roku, 68% dziennikarzy postrzega swój zawód jako misjê. Zob. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel, Zmiana w dziennikarstwie…, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 17.
12
J. Domañski, Zawód dziennikarz, „Przegl¹d” 2004, nr 20, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zawod-dziennikarz, stan na dzieñ 6.04.2013 r. Tym ter-
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czeñstwo, czyli obywatele, w imieniu, których wystêpuj¹ dziennikarze
równie¿ wypowiedzia³o siê na temat. Takie badania prowadzone by³y
w 2002 i 2012 roku. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e oko³o 52–55% ankietowanych uzna³o, ¿e praca w zawodzie dziennikarza jest tak¹ sam¹
prac¹ jak ka¿da inna, zaœ 40–43% stwierdzi³o, ¿e jest to rodzaj s³u¿by
spo³ecznej13. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y zgodziæ siê ze stwierdzeniem, i¿ „dziennikarstwo jest profesj¹ o dualnym charakterze – s³u¿b¹
spo³eczn¹ (obowi¹zki traktowaæ jako wystêpowanie w interesie wspólnoty tworzonej przez czytelników, a nie w³asnym), a jednoczeœnie zespo³em czynnoœci zawodowych (o charakterze zarobkowym)”14.
Jednak czy mo¿na mówiæ o idealnym modelu dziennikarstwa? Czy
istnieje ktoœ taki jak idealny dziennikarz? Co mia³oby wyznaczaæ wzorzec tego zawodu czy tej misji?
Idea³ to „najwy¿szy cel postêpowania jednostki lub zbiorowoœci
w jakiejœ dziedzinie, któremu podporz¹dkowane jest ca³e postêpowanie
w tej dziedzinie; stan rzeczy uznany za doskona³y w danym zakresie lub
wzór doskona³y jakiejœ klasy przedmiotów (lub zjawisk), który uznaje
siê za normê, wzorzec albo probierz przy ocenie innych elementów danej klasy; koncepcja niezmiernie trudna lub niemo¿liwa do realizacji
w rzeczywistoœci, przeciwstawiana rzeczywistoœci jako to, co po¿¹dane,
ale nieosi¹galne praktycznie”15.
Powszechnie uwa¿a siê, co potwierdzaj¹ wyniki przeprowadzonych
w 2002 i 2012 roku badañ16, ¿e dobrego dziennikarza powinna cechominem pos³uguje siê tak¿e M. Jachimowski, Dziennikarz – podmiot zaanga¿owany
czy komunikator?, w: Miêdzy odpowiedzialnoœci¹ a sensacj¹. Dziennikarstwo i edukacja na prze³omie wieków, pod. red. K. Wolnego-Zmorzyñskiego, M. Wroñskiego,
W. Furmana, Rzeszów 2006, s. 25 oraz M. Jachomowski, Cechy zawodu dziennikarskiego i jego wyznaczniki strukturalne, w: Wspó³czesny dziennikarz i nadawca…, s. 32.
13
M. Strzeszewski, Jacy s¹, a jacy powinni byæ dziennikarze?, BS/68/2002, Komunikat z badañ nr 2692, z 23.04.2002 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/
2002/K_068_02.PDF, stan na dzieñ 5.04.2013 r. oraz M. Omy³ka-Rudzka, Opinie
na temat dziennikarzy, BS/164/2021, Komunikat z badañ nr 4744, z 10.12.2012 r.,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
14
M. Jachimowski, Dziennikarz – podmiot niezaanga¿owany czy komunikator?,
w: Miêdzy odpowiedzialnoœci¹ a sensacj¹. Dziennikarstwo i edukacja na prze³omie
wieków…, s. 27–28.
15
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1964, s. 809.
16
M. Strzeszewski, Jacy s¹, a jacy powinni byæ, BS/68/2002, Komunikat z badañ
nr 2692, z 23.04.2002 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_068_02.PDF,
stan na dzieñ 5.04.2013 r. oraz M. Omy³ka-Rudzka, Opinie na temat dziennikarzy,
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waæ bezstronnoœæ i obiektywizm (62% i 59%), poczucie odpowiedzialnoœci za s³owo, za skutki swojej pracy (38% i 30%), nieuleganie
naciskom, sugestiom i próbom przekupstwa (36% i 27%), dobra znajomoœæ omawianych spraw (35% i 36%), szacunek dla innych ludzi (28%
i 27%), odwaga w podejmowaniu trudnych i ryzykowanych tematów
(27% i 25%), dociekliwoœæ i wytrwa³oœæ w zdobywaniu informacji (17%
i 21%), umiejêtnoœæ jasnego i poprawnego formu³owania myœli (17%
i 16%), takt i uprzejmoœæ (17% i 19%), a tak¿e opanowanie i nieuleganie emocjom (15% i 18%).
Formalnie kanon cech, zadañ i obowi¹zków buduj¹cy wzorzec idealnego ¿urnalisty tworz¹ przepisy prawne oraz kodeksy etyki dziennikarskiej.
Polsk¹ podstaw¹ prawn¹ dotycz¹c¹ mediów jest ustawa Prawo prasowe z 1984 roku, natomiast zasady etyki dziennikarskiej, czyli postawy
„charakteryzuj¹cej siê d¹¿eniem do prawdy i adekwatnoœci; bezstronnoœci¹ i uczciwoœci¹; szacunkiem dla prywatnoœci innych, niezale¿noœci¹
od wp³ywu ze strony grup interesów; szacunkiem dla prawa; respektowaniem dobrych obyczajów i dobrego smaku”17 wy³o¿one zosta³y w licznych miêdzynarodowych i krajowych kodeksach etyki dziennikarskiej.
Ustawa Prawo prasowe nak³ada na dziennikarza obowi¹zek zachowania starannoœci i rzetelnoœci przy wykonywaniu swojej pracy oraz
ochrony dóbr osobistych wszystkich osób okazuj¹cych mu zaufanie18.
Wskazuje równie¿ jednoznacznie, ¿e „dziennikarz ma obowi¹zek dzia³ania zgodnie z etyk¹ zawodow¹ i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego”19.
To co w skrócie ujête zosta³o w przepisach prawnych rozwiniête zosta³o
w kodeksach.
Historia kodeksów etyki dziennikarskiej zarówno tych o charakterze
miêdzynarodowym, jak i polskim jest d³uga i rozpoczyna siê od wydania statutu Oddzia³u Galicyjskiego Dziennikarzy Polskich we Lwowie
w 1896 roku20. Kolejno, wraz z up³ywem czasu i nabywaniem doœwiadBS/164/2021, Komunikat z badañ nr 4744, z 10.12.2012 r., http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2012/K_164_12.PDF, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
17
Popularna encyklopedia mass mediów, pod. red. J. Skrzypczaka, Poznañ 1999,
s. 133.
18
Art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5,
poz. 24.
19
Art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5,
poz. 24.
20
S. Zakrzewski, Etyka dziennikarska – wczoraj i dziœ, w: Polubiæ dziennikarstwo, pod. red. S. Zakrzewskiego, Poznañ 2009, s. 87.
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czeñ ukazywa³y siê nastêpne kodeksy. Wœród wa¿niejszych o znaczeniu
miêdzynarodowym nale¿y wymieniæ: Dekalog Miêdzynarodowej Unii
Stowarzyszeñ Prasowych z 1936 roku21, Miêdzynarodowy Kodeks Honorowy pochodz¹cy z 1939 roku22, Deklaracjê Parysk¹ (Miêdzynarodowe zasady etyki zawodowej) z 1983 roku23 oraz Rezolucjê nr 1003
wydan¹ przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z 1993 roku24.
Wszystkie te kodeksy powtarza³y i w obowi¹zywaniu utrzymywa³y
pewne niepodwa¿alne zasady, takie jak: dok³adne sprawdzanie i weryfikowanie uzyskanych informacji, obiektywne i uczciwe informowanie
oraz ponoszenie odpowiedzialnoœci i konsekwencji za publikowane s³owa.
Równie¿ w Polsce istnieje szereg ró¿nych kodeksów wydanych przez
organizacje dziennikarskie, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich25,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej26 oraz Katolickie
Stowarzyszenie Dziennikarzy27, organizacje ponadmedialne,28 czyli Konferencje mediów Polskich29 i Izbê Wydawców Prasy30, a tak¿e przedsiêbiorstwa medialne, czyli Telewizjê Polsk¹ S.A.31 Jednak iloœæ kodeksów

21

W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i œwiat mediów,
pod red. Z. Bauera, E. Chudziñskiego, Kraków 2008, s. 559.
22
J. Pleszyñski, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 108.
23
W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej…, s. 560.
24
E. Czarny-Dro¿d¿ejko, Etyka dziennikarska, w: S³ownik wiedzy o mediach,
pod red. E. Chudziñskiego, wydanie I, Warszawa–Bielsko-Bia³a 2007, s. 464–466.
25
Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
http://www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
26
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarskiej), http://www.dziennikarzerp.pl/wp-content/uploads/2010/06/kodeks.pdf, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
27
Kodeks Etyki Dziennikarskiej KSD, http://www.katolickie.media.pl/informacje-ksd/
dokumenty-ksd/53-kodeks-etyki-dziennikarskiej-ksd, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
28
Organizacje pozamedialne – zrzeszaj¹ce nie samych dziennikarzy, ale inne organizacje, w³aœcicieli mediów oraz organizacje zrzeszaj¹ce wydawców, zob. E. Czarny-Dro¿d¿ejko, Etyka dziennikarska, w: S³ownik wiedzy o mediach…, s. 467.
29
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy Konferencji mediów Polskich, http://sdp2.home.pl/dko.html, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
30
Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, http://www.iwp.pl/pliki/KDPWP.pdf,
stan na dzieñ 5.04.2013 r.
31
Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polski, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/podstrony/zasady-etyki-dziennikarskiej-w-telewizji-polskiej/105746 oraz
Zasady etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reporta¿, dokument, edukacja, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/podstrony/zasady-etyki-dziennikarskiej-w-telewizji-polskiej-sa-informacja-publicystyka-reportaz-dokument-edukacja/105729, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
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etycznych oraz istniej¹cych stowarzyszeñ i organizacji wydaj¹cych w³asne
zasady œwiadczy o braku jednoœci œrodowiska dziennikarskiego i z pewnoœci¹ nie sprzyja integracji i budowaniu wspólnoty. Mimo tak silnego
rozproszenia œrodowiska dziennikarskiego zasady zapisane w przyjêtych
przez stowarzyszenia kodeksach s¹ zbie¿ne. Przede wszystkim podkreœla siê przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji, pozyskanych w sposób zgodny z prawem i normami etycznymi; weryfikowanie
Ÿróde³ informacji; oddzielanie informacji od opinii i komentarzy; zachowywanie tajemnicy zawodowej; partnerskie stosunki z kolegami z pracy
i lojalnoœæ wobec pracodawcy, ale nie postêpowanie wbrew przepisom
i normom, a tak¿e stawianie na pierwszym miejscu dobra odbiorców.
Staraj¹c siê jednak ujednoliciæ œrodowisko i stworzyæ wspóln¹ podstawê
dla wszystkich dziennikarzy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wysz³o z inicjatyw¹ opracowania Karty Etycznej Mediów, która podpisana
zosta³a przez liczne stowarzyszenia i organizacje 29 marca 1995 roku.
Nad jej przestrzeganiem ma czuwaæ powo³ana do tego Rada Etyki Mediów32. Karta Etyki Mediów w sposób precyzyjny i konkretny przedstawia podstawowe zasady: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji
od komentarzy, uczciwoœci, szacunku i tolerancji, pierwszeñstwa dobra
wspólnego oraz wolnoœci i odpowiedzialnoœci33, którymi w swojej pracy
powinien kierowaæ siê ka¿dy dziennikarz. Jednak czy tak jest w rzeczywistoœci? Czy polscy dziennikarze maj¹c œwiadomoœæ istnienia takich
kodeksów stosuj¹ siê do zapisanych w nich zasad?
W ka¿dym œrodowisku mo¿na odnaleŸæ osoby godne naœladowania,
które wyznaczaj¹ swoim postêpowaniem pewne standardy i takie osoby,
które nie przestrzegaj¹ przyjêtych regu³, a ich dzia³anie niestety rzutuje
na wiarygodnoœæ ca³ego œrodowiska. Z tym samym mamy do czynienia
tak¿e w przypadku dziennikarzy. Przytoczone wy¿ej cechy, którymi powinien charakteryzowaæ siê dobry dziennikarz nie zawsze znajduj¹ odzwierciedlenie w rzeczywistoœci. Z pewnoœci¹ nie nale¿y generalizowaæ
i na podstawie pojedynczych przyk³adów wydawaæ opinii na temat ca³ego œrodowiska dziennikarskiego. Poni¿ej przedstawiono subiektywnie
wybrane przyk³ady zachowañ nieetycznych, niezgodnych z przyjêtymi
32

Po utworzeniu Konferencji mediów Polskich opracowano Kartê Etyki Mediów,
a nastêpnie powo³ano czuwaj¹c¹ nad przestrzeganiem zapisanych w niej zasad Radê
Etyki Mediów, http://sdp2.home.pl/index.html, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
33
Karta Etyczna Mediów, http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=
com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3, stan na dzieñ 5.04.2013 r.
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normami, których dopuœcili siê dziennikarze prasowi oraz telewizyjni.
Doboru dokonano w oparciu o czêstotliwoœæ powtarzania siê pewnych
zachowañ. Jednak dla kontrastu przywo³ano równie¿ dzia³ania, które
zas³u¿y³y na uwagê i wyró¿nienie.
Niezwykle istotne jest to, i¿ dziennikarze zdaj¹ sobie sprawê z problemów dotykaj¹cych ich œrodowisko i obni¿enia standardów zawodowych. Potwierdzaj¹ to wyniki ostatnich badañ przeprowadzonych wœród
¿urnalistów, które dowodz¹, ¿e „za najwiêksze zagro¿enie dla niezale¿noœci dziennikarstwa w XXI wieku zosta³ uznany niski poziom etyki
zawodowej (78 proc. wskazañ)34. Doskona³ym tego przyk³adem s¹ przyznawane co roku, przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, antynagrody o znacz¹cym tytule „Hiena Roku”. Podstaw¹ do nadania takiego
„tytu³u” jest naruszenie etyki zawodowej, nierzetelnoœæ, brak bezstronnoœci,
postêpowanie niezgodne z warsztatem dziennikarskim oraz naruszanie wolnoœci s³owa35. Do tej pory, od 1999 roku antynagroda przyznawana by³a
albo pojedynczemu dziennikarzowi albo ca³ej redakcji za pogoñ za sensacj¹, brak dok³adnoœci, nierzetelnoœæ, manipulowanie informacjami, nieszanowanie godnoœci bohaterów artyku³ów. Jednak ju¿ dwukrotnie, bo
w 2010 i 2011 roku Zarz¹d Stowarzyszenia nie móg³ jej przyznaæ, gdy¿
iloœæ przypadków nieetycznego zachowania tak siê zwiêkszy³a, i¿ nie pozwala³o to na wy³onienie jednego tylko przyk³adu. W uzasadnieniu takiej
decyzji pad³y s³owa, i¿ „dziennikarstwo w Polsce prze¿ywa g³êboki kryzys. Zamazanie siê linii oddzielaj¹cej dziennikarstwo od polityki, brak
otwarcia na cz³owieka, zwiêkszaj¹ca siê liczba tematów tabu, niekompetencja, nieodró¿nianie tematów powa¿nych od niepowa¿nych, ¿ycie sensacj¹, umo¿liwianie politykom dyskusji na najni¿szym poziomie, uleganie
ustalanej przez nich agendzie podejmowanych tematów, nieodpornoœæ na
manipulacje ze strony s³u¿b specjalnych, zgubienie hierarchii wartoœci
– tak wygl¹da³a w 2011 roku ciemna strona polskiego dziennikarstwa”36.
O najczêstszych b³êdach i uchybieniach pope³nianych przez ¿urnalistów pisali tak¿e dziennikarze „Newsweeka Polska”. Wymienili, ¿e
zgubne dla dziennikarzy jest: „czêstsze siêganie po Ÿród³a anonimowe,
nadmierne uleganie presji czasu, pokusie osi¹gniêcia sukcesu za wszel34

B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel, Zmiana w dziennikarstwie…,
„Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 21.
35
Paragraf 4 Regulaminu Antynagrody „Hiena Roku”, http://www.sdp.pl/Hiena-roku, stan na 6.04.2013 r.
36
Hiena Roku 2011, http://www.sdp.pl/hiena-2011, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
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k¹ cenê i chêæ konkurowania w szybkoœci z Internetem i telewizyjnymi
kana³ami informacyjnymi”37. Dziennikarze zatracili umiejêtnoœæ w dostrzeganiu powagi spraw, w dok³adnym zbieraniu, sprawdzaniu i potwierdzaniu informacji, a zdaniem doktora Tadeusza Kononiuka –
„Media niewiarygodne to martwe media”38. Do wskazanych wy¿ej
b³êdów nale¿a³oby równie¿ dodaæ: mieszanie siê dziennikarzy do polityki, co sprzeczne jest z zasad¹ bezstronnoœci, udzia³ w reklamach podwa¿aj¹cy wiarygodnoœæ ¿urnalisty, a tak¿e zatracenia granicy miêdzy
dziennikarzem a „osobowoœci¹”. To tylko niektóre z pope³nianych
b³êdów. Jednak w³aœnie te uchybienia zdarzaj¹ siê najczêœciej.
W 2010 roku zastêpca dyrektora Programu 1 Telewizji Polskiej – redaktor Stanis³aw Janecki opublikowa³ w „Fakcie. Gazecie Codziennej”
artyku³ o wymownym tytule Kaczyñski musi wygraæ, w którym poda³
piêæ powodów, dla których Jaros³aw Kaczyñski powinien wygraæ wybory prezydenckie, mianowicie: „jest najbardziej doœwiadczonym politykiem z aktywnych obecnie na polskiej scenie. I mia³ bodaj najwiêkszy
wp³yw na kszta³t wolnej Polski, tak¿e jako premier. […] by³ i jest politykiem niezwykle samodzielnym. Tego nie da siê powiedzieæ nie tylko
o Komorowskim, ale nawet o Tusku. […] jest politykiem odwa¿nym.
[…] jest mê¿em stanu. […] jest zwierzêciem politycznym. To nie tylko
oznacza, ¿e ca³e doros³e ¿ycie poœwiêci³ dla polityki, ale te¿ na polityce
siê zna i rozumie jej g³êbokie mechanizmy. W Polsce mamy bardzo
du¿o polityków przypadkowych. […] Prezydent z powszechnego wyboru nie mo¿e byæ produktem marketingu, niezgu³¹, marionetk¹ czy tylko
wiecznym wice lub etatowym cieniem. Pod tym wzglêdem Kaczyñski
bije Komorowskiego na g³owê”39. Tym samym, redaktor Janecki ca³kowicie pogwa³ci³ zasadê obiektywizmu i bezstronnoœci oraz zasady etyczne obowi¹zuj¹ce w telewizji publicznej (art. 13 „Konflikt interesów”)40
za co straci³ stanowisko zastêpcy dyrektora Programu 1 TVP S.A.
37

M. Karnowski, A. £ukasik, L. Zalewska, Media k³ami¹ czy siê myl¹, „Newsweek Polska” 2005, nr 22, http://polska.newsweek.pl/media-klamia-czy-sie-myla,17325,8,1.html, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
38
Ibidem, http://polska.newsweek.pl/media-klamia-czy-sie-myla,17325,8,1.html,
stan na dzieñ 6.04.2013 r.
39
S. Janecki, Kaczyñski powinien wygraæ, http://www.fakt.pl/Kaczynski-powinien-wygrac,artykuly,73962,1.html, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
40
Opinie Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 17.06.2010 r. w sprawie publikacji autorstwa p. Stanis³awa Janeckiego – z-cy dyrektora TVP1, http://www.tvp.pl/o-tvp/
komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-17062010-r-w-
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Znanym i zaskakuj¹cym przyk³adem powi¹zania dziennikarstwa i polityki by³ ranking przeprowadzony w 2004 roku przez tygodnik „Newsweek
Polska”41, w którym to ówczesny dyrektor programu informacyjnego
„Fakty” – Tomasz Lis uznany zosta³ za powa¿nego kandydata mog¹cego pretendowaæ do objêcia fotela prezydenckiego. Chocia¿ pocz¹tkowo
telewizja TVN odsunê³a Tomasza Lisa od prowadzenia jego autorskiego
programu to ostatecznie zakoñczy³a z nim wspó³pracê powo³uj¹c siê na
brak jednoznacznej deklaracji redaktora o niekandydowaniu w wyborach, co rzutowa³o na apolitycznoœæ stacji TVN42.
Niezwykle czêsto, o czym œwiadczy iloœæ opinii i oœwiadczeñ wydawanych przez Komisjê Etyki TVP S.A., zdarza siê dziennikarzom
wystêpowaæ w reklamach, co niezgodne jest z art. 14 „Reklama i kryptoreklama” Zasad etyki dziennikarskiej TVP, w którym wyraŸnie zapisano, i¿ „dziennikarzowi nie wolno zajmowaæ siê akwizycj¹ reklam ani
wystêpowaæ w spotach reklamowych”43. Podobne zapisy widniej¹ w Kodeksie etyki dziennikarskiej SDP, w którym stwierdza siê, ¿e „dziennikarzowi nie wolno zajmowaæ siê akwizycj¹ oraz braæ udzia³ w reklamie
i public relations – wyj¹tkiem mog¹ byæ jedynie akcje spo³eczne i charytatywne”44. Mimo tych zapisów, za udzia³ w reklamach, a tym samym
za naruszenie zasad etycznych pouczono kilku dziennikarzy polskiej telewizji, m.in.: red. Beatê Sadowsk¹ za udzia³ w kampanii reklamowej
samochodu marki Toyota45, Paulinê Smaszcz-Kurzajewsk¹, która podpisuj¹c siê pod reklam¹ w³oskiej bi¿uterii dodawa³a napis „TVP”46, czy
sprawie-publikacji-autorstwa-p-stanislawa-janeckiego-zcy-dyrektora-tvp1/1985009,
stan na dzieñ 6.04.2013 r.
41
M. Karnowski, P. Zaremba, Wysysanie Lisa, „Newsweek Polska” 2004, nr 5.
42
Oœwiadczenie zarz¹du TVN w sprawie zwolnienia Tomasza Lisa, http://fakty.interia.pl/news-oswiadczenie-zarzadu-tvn,nId,797485#z, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
43
Zasady etyki dziennikarskiej TVP, Art. 14 „Reklama i kryptoreklama”,
http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/podstrony/zasady-etyki-dziennikarskiej-w-telewizji-polskiej/105746/page14/105761, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
44
Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, Rozdzia³ V „Konflikt interesów”, pkt 18,
http://www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
45
Opinia Komisji Etyki TVP S.A. w sprawie udzia³u red. Beaty Sadowskiej
z TVP2 w kampanii firmy Toyota Poland, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/
orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-17062010-r-w-sprawie-udzialu-red-beaty-sadowskiej-z-tvp2-w-kampanii-firmy-toyota-poland/1985374, stan na
dzieñ 6.04.2013 r.
46
Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z 22.07.2010 r. w sprawie udzia³u Pauliny
Smaszcz-Kurzajewskiej w kampanii firmy Claudio Canziano, http://www.tvp.pl/
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Jolantê Pieñkowsk¹47. Telewizja Polska za ka¿dym razem argumentowa³a
swoje stanowisko s³owami, i¿ „zdaniem Komisji jest to œwiadectwo braku
elementarnej znajomoœci standardów etycznych obowi¹zuj¹cych w zawodzie dziennikarskim oraz fa³szywego pojmowania statusu «gwiazd»...
Z zadziwiaj¹c¹ ³atwoœci¹ dziennikarze, przyjmuj¹c propozycje udzia³u
w przedsiêwziêciach o charakterze reklamowym lub promocyjnym, burz¹
wypracowany latami wizerunek osób obiektywnych, bêd¹cych rzecznikami interesów widza. Co gorsza masowe wykorzystywanie wizerunku
medialnego czo³owych dziennikarzy TVP w publikacjach promocyjnych i reklamowych podwa¿a wiarygodnoœæ TVP jako instytucji zaufania publicznego”48. W reklamach bior¹ udzia³ nie tylko dziennikarze
telewizji publicznej. Podobnego czynu dopuœci³ siê w 2007 roku publicysta „Przekroju” Piotr Najsztub wystêpuj¹c w reklamie herbaty Lipton.
Jego udzia³ w tej kampanii reklamowej wywo³a³ poruszenie wœród
dziennikarzy i zosta³ jednoznacznie oceniony przez to œrodowisko. „To
trywialne sprzeniewierzenie siê zasadom zawodu dziennikarza”49 – tymi
s³owami ówczesna przewodnicz¹ca Rady Etyki Mediów – Magdalena
Bajer skomentowa³a postêpowanie Piotra Najsztuba, który przyzna³, ¿e
wp³yw na jego decyzjê mia³y wzglêdy finansowe, a w swoim postêpowaniu nie widzia³ sprzecznoœci z etyk¹ dziennikarsk¹50. Takie zachowania dziennikarzy nie znalaz³y uznania w oczach wybitnego prasoznawcy
prof. Walerego Pisarka twierdz¹cego, ¿e „wyst¹pienie dziennikarza
w reklamie zmniejsza jego wiarygodnoœæ i jednoczeœnie podwa¿a wiarygodnoœæ wszystkich dziennikarzy”51 oraz œrodowiska dziennikarskiego, które poprzez s³owa by³ego zastêpcy redaktora naczelnego „Super
o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/opinia-komisji-etyki-tvp-sa-z-dnia-22072010w-sprawie-udzialu-pauliny-smaszczkurzajewskiej-w-kampanii-firmy-claudio-canziano/
2158683, stan na dzieñ 9.04.2013 r.
47
Wszystkie orzeczenia i opinie Komisji Etyki TVP S.A. umieszczone s¹ na
stronie internetowej Telewizji Polskiej, http://www.tvp.pl/o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
48
Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z dnia 7 stycznia 2004 r., http://www.tvp.pl/
o-tvp/komisja-etyki/orzeczenia-i-opinie/orzeczenie-z-dnia-7-stycznia-2004/279486, stan
na dzieñ 6.04.2013 r.
49
Piotr Najsztub reklamuje herbatkê, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/65452,piotr-najsztub-reklamuje-herbatke.html, stan na dzieñ 20.04.2013 r.
50
M£., Piotr Najsztub w reklamie marki Lipton, http://www.press.pl/newsy/reklama/pokaz/12897,Piotr-Najsztub-w-reklamie-marki-Lipton, stan na dzieñ 20.04.2013 r.
51
T. Sygut, Redaktor do wynajêcia, „Przegl¹d” 2004, nr 2, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/redaktor-do-wynajecia, stan na dzieñ 6.04.2013 r.
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Expressu” – Tomasza Lachowicza stwierdzi³o, i¿ „dziennikarz w reklamie to koniec dziennikarza”52.
Wystêpowanie w reklamach, pojawianie siê na ok³adkach ró¿nych
czasopism kobiecych, tabloidach, a tym samym zdobywanie coraz wiêkszej popularnoœci prowadzi do tego, i¿ dziennikarz umieszczany jest na
tym samym poziomie, co aktorzy, piosenkarze i politycy. Wówczas,
dziennikarz staje siê pewnego rodzaju „osobowoœci¹”, „gwiazd¹”, celebryt¹ i zatraca tê istotn¹ granicê miêdzy osob¹ kreuj¹c¹ i wp³ywaj¹c¹ na
media, a osob¹ bêd¹c¹ przedmiotem zainteresowania mediów. Przywo³any wy¿ej przyk³ad Tomasza Lisa jest ewidentnym tego potwierdzeniem, ale wszelkie rankingi publikowane w tygodnikach opinii, np. „100
najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu 2011”53 dowodz¹, i¿
dziennikarz przestaje byæ osob¹ stoj¹c¹ na uboczu, obserwuj¹c¹ zmieniaj¹cy siê œwiat i zdaj¹c¹ z tego relacje odbiorcom, ale sam staje siê
czêœci¹ opisywanego œwiata. Podwa¿a to jego wiarygodnoœæ, rzetelnoœæ,
bezstronnoœæ, poniewa¿ tym samym dziennikarz przestaje byæ poœrednikiem miêdzy spo³eczeñstwem a œwiatem.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ wszystkie istniej¹ce stowarzyszenia nie
maj¹ prawa nak³adaæ na dziennikarzy „dokuczliwych” kar, chocia¿ wydawaæ by siê mog³o, ¿e najwiêksz¹ kar¹ dla dziennikarza jest utrata wiarygodnoœci. Jedyne prawa, jakie posiadaj¹ takie organizacje to mo¿liwoœæ
upomnienia, wydania nagany, zawieszenia w prawach cz³onka stowarzyszenia lub ca³kowitego pozbawiania cz³onkowstwa.
Zaprzeczeniem po³owicznego dziennikarstwa jest porz¹dne, rzetelne,
bezstronne i wiarygodne dziennikarstwo wykonywane przez dziennikarzy postêpuj¹cych w myœl zasad zapisanych w kodeksach. Za to zostaj¹
uhonorowani nagrodami przyznawanymi w ró¿nych dziedzinach (za artyku³y broni¹ce demokracji, poœwiêcone problemom i wydarzeniom na
œwiecie, problemom spo³ecznym i gospodarczym, kulturze oraz dziennikarstwu œledczemu) przez SDP i to oni wyznaczaj¹ idea³ dziennikarstwa.
Celem artyku³u by³o poszukiwanie odpowiedzi na pytania – czy teoria wy³o¿ona w kodeksach etyki dziennikarskiej, która kreuje pewien
wzorzec dziennikarstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w praktyce?
52

Ibidem, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/redaktor-do-wynajecia, stan
na dzieñ 6.04.2013 r.
53
Ranking magazynu „Forbes” „100 najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu 2011”, http://www.forbes.pl/rankingi/100-najcenniejszych-gwiazd-polskiego-show-biznesu-2011,17613,1, stan na dzieñ 6.04.2013 r.

SP 2 ’13 Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistoœci¹

307

Czy mo¿na mówiæ o istnieniu pewnego idea³u dziennikarstwa? OdpowiedŸ na te pytania mo¿e brzmieæ – i tak i nie. Chocia¿ wszystkie zasady,
którymi w swojej pracy powinien kierowaæ siê dziennikarz s¹ zapisane
w kodeksach i s¹ lub powinny byæ powszechnie znane i przestrzegane to
jednak w praktyce bywa ró¿nie. S¹ dziennikarze, którzy poddaj¹ siê presji czasu, którzy paradoksalnie chc¹c napisaæ dobry artyku³ zapominaj¹
o normach etycznych i moralnych i zatracaj¹ zasady porz¹dnego warsztatu dziennikarskiego. S¹ jednak i tacy, którzy rzeczywiœcie tworz¹
i podtrzymuj¹ pewien wzór dziennikarstwa i kieruj¹ siê w swojej pracy
obowi¹zuj¹cymi zasadami. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e „wszystkie te
zasady deontologii, kodeksy honorowe, obowi¹zuj¹ jedynie w sumieniu
i maj¹ charakter moralny”54.
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An ideal model of journalism in the face of reality
Summary
Can one talk about an ideal model of journalism? What is meant by this term?
Is journalism only a profession, or can it be a mission? These are the questions that
immediately come to mind when talking about the attitudes of contemporary
journalists.
Who decides to do the job and for what reasons? What abilities should journalists have? Is a journalist whose popularity is growing still a journalist or does he become a celebrity?
The purpose of this article is to provide answers to these questions, as well as to
collect and present the characteristics that are uniquely associated with the ideal
model of a journalist, and to confront them with specific, selected examples of the
behavior of Polish journalists, which demonstrate that all these suggestions may be
practical, but may also be only ideals divorced from reality.

