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dziennikarze stanowią tę szczególną grupę zawodową, która dobrowolnie naraża 
się na niebezpieczeństwo prawne wytoczenia procesu związanego z szeroko pojętą 
ochroną dóbr osobistych. oczywiście poziom niebezpieczeństwa w dużej mierze zale-
ży od gatunku uprawianego dziennikarstwa, zasięgu publikacji i tematyki, jednak co 
do zasady obejmuje ono wszystkich przedstawicieli tego zawodu. niebezpieczeństwo 
to czai się w każdej krytycznej uwadze czy niepochlebnej ocenie lub opisie sytuacji, 
nazbyt wkraczającej w prywatną sferę osób, których materiał dotyczy. konflikty zwią-
zane z publikacjami prasowymi czy audycjami, powstałe na tle pojmowania takich dóbr 
osobistych, jak godność, dobre imię i prywatność z jednej strony oraz interes społeczny 
i wolność słowa z drugiej, nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. czym wobec 
tego wywołane są odczucia niezadowolenia bohaterów materiałów prasowych i telewi-
zyjnych, które nierzadko znajdują ujście w pozwie? czy sztuka uprawiania starannego 
i rzetelnego dziennikarstwa jeszcze istnieje i czy istnieją jakieś zasady, których powinien 
przestrzegać dziennikarz, aby zapewnić szacunek dla praw osób trzecich, tak jednak, 
aby różnego rodzaju zakazy nie ograniczały istoty tego zawodu, jakim jest dostarczanie 
społeczeństwu prawdziwych informacji budzących powszechne zainteresowanie? 

prasa – tu rozumiana szeroko jako środki masowego komunikowania w ogólności, 
czyli prasa drukowana, radio i telewizja – korzysta z zasady wolności wypowiedzi, 
realizując przy tym ważne funkcje w demokratycznym państwie prawa, opartym na 
zasadzie zwierzchnictwa narodu oraz społeczeństwie obywatelskim. Media stanowią 
podstawowe narzędzie kontroli władz i instytucji państwowych, a także źródło wie-
dzy o świecie, narzędzie kreowania poglądów i przekazywania opinii. pozycja, jaką 
w naszym życiu zajmują media, i misja, jaką mają realizować, uzasadnia traktowanie 
dziennikarzy jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego. akceptacja dla tego 
stanowiska znalazła bowiem wyraz w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo pra-
sowe�, dalej: prawo prasowe, w którym działalność dziennikarzy ustawodawca określił 
– ni mniej, ni więcej – jako służbę na rzecz społeczeństwa i państwa. jest to służba, której 
podstawowym celem jest rzetelne informowanie, zapewnienie jawności życia publicz-
nego oraz kontrola i krytyka społeczna�. sprostanie tym zadaniom wymaga narzucenia 
sobie pewnych zasad i zachowywania szczególnie wysokich standardów. autorzy mate-
riałów, redaktorzy czy wydawcy powinni w pierwszej kolejności dążyć do realizacji nie 
partykularnych interesów, lecz interesów naszych – odbiorców, czytelników, w końcu 
samego państwa. jest to więc wyraz pierwszeństwa interesu powszechnego nad inte-
resem jednostki, w tym przypadku samego dziennikarza czy redakcji. 

� dz.u. z 1984 r. nr 5, poz. 24 ze zm.
� art. 1 prawa prasowego. 
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Mając na względzie szczególne cele, jakie przed dziennikarzami stawia państwo, 
ustawodawca z jednej strony obdarzył ich pewnymi przywilejami3, z drugiej natomiast 
nałożył na nich dodatkowe obowiązki4. precyzyjnie sformułowane nakazy postępo-
wania nie zawsze muszą jednak odpowiadać na pytanie, jak należy postąpić w danej 
sytuacji, dlatego realizując tak istotne zadania, dziennikarz zawsze powinien kierować 
się również pozaprawnymi normami wyznaczającymi możliwie wysokie standardy. 
założenie to znalazło swoje odzwierciedlenie w treści ustawy. jedną z podstawowych 
reguł postępowania w niej zawartych jest działanie zgodnie z etyką zawodową�. obok 
zatem zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzysty-
waniu materiałów prasowych6, chronienia dóbr osobistych7, powstrzymywania się od 
ferowania wyroków przed wydaniem rozstrzygnięcia przez sąd8 i wielu jeszcze innych 
nakazów i zakazów, dziennikarz musi przestrzegać norm deontologii zawodu. 

zanim o konsekwencjach naruszenia przez dziennikarza zasad etyki, warto zasta-
nowić się, czym ta etyka jest. tradycyjnie pojmowana etyka zawodowa to zbiór norm 
i zasad określających, jak z moralnego punktu widzenia powinny zachowywać się 
osoby tworzące daną grupę zawodową�. etyka dziennikarska wyznacza zatem ideały 
i zachowania uważane za właściwe w pracy dziennikarzy10. normy etyczne mogą mieć 
formę kodeksową (spisaną), jak np. w przypadku kodeksu etyki adwokackiej, bądź 
funkcjonujących tylko w świadomości pewnych kryteriów wyznaczających wzór po-
prawnego zachowania. na całym świecie istnieją dziesiątki kodeksów etyki dziennikar-
skiej. W polsce zostały przyjęte m.in.: dziennikarski kodeks obyczajowy stowarzyszenia 
dziennikarzy rzeczypospolitej polskiej, kodeks etyki dziennikarskiej stowarzyszenia 
dziennikarzy polskich, dziennikarski kodeks obyczajowy konferencji Mediów polskich, 
karta etyczna mediów czy zasady etyczne dziennikarstwa w telewizji publicznej. karta 
etyczna mediów zdaje się – wśród wskazanych wyżej aktów – mieć największe zna-
czenie. przede wszystkim dlatego, że nie jest to zbiór zasad ograniczony wyłącznie do 
określonego stowarzyszenia czy nawet mniejszej jednostki, jaką jest redakcja określo-
nego medium��. panuje ponadto przekonanie, przynajmniej wśród części środowiska, 

3 na przykład art. 4 ust. 1 prawa prasowego, zgodnie z którym przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do 
sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, są obowiązane do udzielenia prasie 
informacji o swojej działalności. 

4 na przykład art. 41 prawa prasowego, zgodnie z którym publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych 
sprawozdań z jawnych posiedzeń sejmu i rad narodowych oraz ich organów, a także publikowanie rzetel-
nych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych albo 
innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań określonych w art. 1 i pozostaje 
pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury. 

� art. 10 ust. 1 prawa prasowego.
6 art. 12 ust. 1 pkt 1 prawa prasowego.
7 art. 12 ust. 1 pkt 2 prawa prasowego.
8 art. 13 ust. 1 prawa prasowego.
� s. zakrzewski, Etyka dziennikarska, (w:) Dziennikarstwo od kuchni, red. a. niczyperowicz, poznań 2001, 

s. 217. 
10 Słownik terminologii medialnej, hasło: Etyka mediów, red. W. pisarek, kraków 2006, s. 53. 
�� kartę etyczną Mediów, opracowaną z inicjatywy stowarzyszenia dziennikarzy polskich w dniu 29 marca 

1995 r., podpisali prezesi: stowarzyszenia dziennikarzy polskich, stowarzyszenia dziennikarzy rzeczypospo-
litej polskiej, katolickiego stowarzyszenia dziennikarzy, syndykatu dziennikarzy polskich, związku zawo-
dowego dziennikarzy, unii Wydawców prasy, telewizji polskiej s.a., telewizji polsat, stowarzyszenia nieza-
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że przedmiotem uregulowania w karcie są najważniejsze problemy etyczne��. jej wadą 
jest jednak zbytnia zwięzłość i operowanie ogólnikowymi pojęciami, co nie przynosi jej 
zbyt dużego znaczenia praktycznego. aktami o zasięgu międzynarodowym są m.in.: 
deklaracja meksykańska Międzynarodowej organizacji dziennikarskiej, deklaracja 
paryska Międzynarodowej organizacji dziennikarskiej, rezolucja 1003 zgromadzenia 
parlamentarnego rady europy czy Międzynarodowy kodeks etyki dziennikarskiej.

komplikacje w stosowaniu norm deontologii zawodowej dziennikarzy wynikają nie 
tylko z imponującej liczby podobnych sobie kodeksów, deklaracji, rezolucji i kart, ale też 
z faktu, że nie ma obowiązku przynależności dziennikarzy do określonego stowarzysze-
nia czy deklarowania postępowania zgodnie z którymkolwiek z dokumentów. nawet 
jeżeli respektowanie pewnych zasad moralnych zostanie wprost wskazane w regulami-
nie, statucie lub innym akcie obowiązującym wewnątrz redakcji, to niezastosowanie się 
do nich może co najwyżej pociągnąć odpowiedzialność pracowniczą. nie ma jednego, 
prawnie wiążącego zbioru norm i reguł etycznych, których powinien w swojej pracy 
przestrzegać dziennikarz, a jednak ustawodawca zdecydował się włączyć normy de-
ontologii zawodowej do systemu prawa. 

Warto podkreślić, że treść kodeksów etyki dziennikarskiej nie zawsze jest do pogo-
dzenia z obowiązującym prawem, co dodatkowo umniejsza ich znaczenie i podważa 
sens istnienia tego typu dokumentów. na szczególną uwagę zasługuje kodeks etyki 
dziennikarskiej stowarzyszenia dziennikarzy polskich, który nie tylko dopuszcza przy 
zbieraniu materiałów, na zasadzie wyjątku, posługiwanie się metodami sprzecznymi 
z prawem i nagannymi etycznie13, ale też przewiduje sytuacje, w których możliwe jest 
naruszenie prywatności i sfery intymnej14. o ile prawo do prywatności osób publicznych 
rzeczywiście może w pewnych przypadkach podlegać ograniczeniom, o tyle prawo do 
intymności, niezależnie od tego, czy jest wyróżniane jako odrębne dobro, czy jest trakto-
wane jako element prawa do prywatności, ograniczeniom tym nie podlega, niezależnie 
od uzasadnienia i okoliczności��. Wkroczenie w prawo do prywatności osób publicznych 
musi natomiast mieć swoje uzasadnienie. Fakt, że dzieje się to w ramach uprawiania tzw. 
dziennikarstwa śledczego (pojęcie prawnie niezdefiniowane), nie jest tu wystarczającym 
czynnikiem. normę tę należy zatem uznać za sprzeczną z prawem, obniżającą standar-

leżnych producentów Filmowych i telewizyjnych, polskiego radia s.a., stowarzyszenia radia publicznego 
w polsce, stowarzyszenia polskiej prywatnej radiofonii, związku zawodowego dziennikarzy radia i telewizji 
oraz krajowy duszpasterz środowisk twórczych – ks. Wiesław niewęgłowski. 

�� j. pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 114.
13 pkt ii.5. kodeksu etyki dziennikarskiej sdp, zgodnie z którym w zbieraniu materiałów nie wolno po-

sługiwać się metodami sprzecznymi z prawem i nagannymi etycznie; ukryta kamera i mikrofon czy podsłuch 
telefoniczny są dopuszczalne wyłącznie w przypadku dziennikarstwa śledczego, tj. tropienia w imię dobra 
publicznego – za wiedzą i zgodą przełożonych – zbrodni, korupcji czy nadużycia władzy.

14 pkt ii.6 kodeksu etyki dziennikarskiej sdp, zgodnie z którym nie wolno naruszać prywatności i sfery 
intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa 
śledczego, także wobec osób publicznych.

�� zob.: a. kopff, Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), 
„studia cywilistyczne” 1972, t. xx, s. 3–40; B. kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, KPP 
2000, z. 1, s. 20–51; j. sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003, s. 37; j. sieńczyło-chla-
bicz, Prawo do ochrony sfery intymności jednostki, „państwo i prawo” 2004, z. 11, s. 34–47; p. sut, Ochrona sfery 
intymności w prawie polskim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 
1994, z. 4, s. 103. 
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dy, jakimi powinni kierować się dziennikarze postępujący zgodnie z ustawą. działanie 
norm etycznych powinno tymczasem mieć kierunek odwrotny. Mają one bowiem zna-
czenie tylko wówczas, gdy ustanowione prawnie standardy podwyższają16. 

należy podkreślić, że odwołując się do zasad etyki zawodowej, ustawodawca posłu-
żył się konstrukcją klauzuli generalnej. klauzule generalne to części przepisu prawnego 
wskazujące oceny lub normy mogące stanowić podstawę rozstrzygnięcia organu stosu-
jącego prawo17. oceny lub normy, których źródło tkwi poza przepisami prawa i które 
zazwyczaj mają charakter niedookreślony18. Wśród nich kodeksy etyki zawodowej, obok 
wyrażeń nieostrych (podlegających wartościowaniu) oraz reguł i norm o aksjologicz-
nym podłożu, zajmują oddzielne miejsce. skutkiem zastosowania tej konstrukcji przez 
ustawodawcę jest poszerzenie granic, w których następuje rozstrzygnięcie, organ może 
bowiem wyjść poza sztywno wskazane przez przepisy prawne ramy i oprzeć się na 
kryteriach, których treść musi dopiero skonstruować. 

zwrot zawarty w art. 10 ust. 1 prawa prasowego stanowi właśnie tego rodzaju ode-
słanie pozasystemowe (czyli do norm zawartych poza tym lub innym aktem prawnym). 
skutkiem tego zabiegu jest zatem włączenie zasad i norm etycznych dziennikarzy do 
systemu prawnego i nadanie im takiego samego znaczenia, jak przepisom powszech-
nie obowiązującym. jak już jednak wskazano, normy etyczne będą miały w danym 
przypadku zastosowanie, jeżeli nie będą sprzeczne z przepisami prawa. W zakresie 
obowiązków, jakie ustawa nakłada na dziennikarzy, oznacza to, że normy deontologii 
zawodowej mogą jedynie standardy wyznaczone ustawowo podwyższać lub je uzupeł-
niać, nie zaś obniżać. jeżeli zatem kodeksy etyki przewidują większy stopień staranności 
lub większy zakres obowiązków niż ustawa, to standardy wyznaczone przez tę właśnie 
staranność i te obowiązki powinny stanowić kryterium legalności postępowania��. 

 zasady etyki zawodowej, obok przepisów prawa stanowionego, wyznaczają granice, 
w jakich może pozostawać dziennikarz przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów. 
Ma to swoje poważne skutki. po pierwsze, państwo gwarantuje prawo dziennikarzy 
do upowszechniania informacji na tematy znajdujące się w zainteresowaniu opinii 
publicznej i respektuje specyfikę pracy dziennikarzy tylko wówczas, gdy materiały są 
prezentowane w sposób uwzględniający normy etyki. konsekwencją tego twierdzenia 
jest m.in. uznanie, że o ile w treści dziennikarskiej wypowiedzi dozwolona jest przesada, 
o tyle jednak prasa nie może przekroczyć granic prawnych i etycznych20. obowiązek 
respektowania norm deontologii znamionuje każdą czynność, niezależnie czy w fazie 
zbierania materiału, redagowania tekstu, czy samej publikacji. nie ma żadnych wąt-
pliwości co do tego, że wolność prasy nie ma charakteru absolutnego i musi mieścić 
się w ramach wytyczonych przez prawo, a poprzez wspomniane odwołanie – również 
etykę zawodową. 

naruszając zasady etyki, dziennikarz dopuszcza się czynu bezprawnego. nawet 

16 B. kosmus, g. kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2011, s. 154.
17 Warto jednak odnotować również pogląd, zgodnie z którym klauzula generalna to nie tylko dany zwrot 

o charakterze niedookreślonym, lecz cały przepis, w którym zwrot taki został użyty; zob.: j. czarzasty, Przyczy-
nek do problematyki klauzul generalnych, „państwo i prawo” 1978, z. 5, s. 83 i n. 

18 l. leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, lublin 2000, s. 10.
�� B. kosmus, g. kuczyński, Prawo prasowe, s. 154.
20 zob. postanowienie sądu najwyższego z 2 września 2003 r. w sprawie iV kk 197/03. 
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bowiem jeżeli obowiązek danego zachowania wynika wyłącznie z norm etycznych, to 
poprzez fakt włączenia systemu etycznego do systemu prawa stanowionego postępo-
wanie sprzeczne z tym nakazem będzie jednocześnie sprzeczne z prawem. Ma to o tyle 
znaczenie, że bezprawność jest przesłanką warunkującą możliwość przypisania odpo-
wiedzialności za słowo. odpowiedzialności, której podlega nie tylko autor materiału, 
ale również redaktor i wydawca. 

najczęstszymi przypadkami naruszenia prawa przez publikację materiału jest go-
dzenie w dobre imię, godność czy prywatność (jak też intymność – według tych, którzy 
takie dobro wyróżniają) innej osoby. przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne. 
W dużym stopniu wiążą się one jednak z obniżeniem standardów pracy dziennikarzy. 
podążanie za sensacją kosztem prawdziwych informacji, brak oddzielenia faktów od 
komentarzy, narzucanie własnego punktu widzenia, subiektywizacja rzeczywistości. to 
tylko niektóre czynniki, choć w największym stopniu wpływające na niski poziom prasy. 
zdaje się, że tzw. „tabloidyzacja mediów” jest znakiem dzisiejszych czasów. tym bardziej 
nie można zapominać, że zasady etyki dotyczą wszystkich dziennikarzy i wszystkich 
gatunków dziennikarstwa. ustawodawca w żaden sposób nie wprowadza rozróżnienia 
na standardy właściwe „poważnym” tytułom prasowym i te, którym powinny odpowia-
dać pisma popularne, przeznaczone dla masowego odbiorcy, w tym tzw. „prasa bruko-
wa”��. podobnie, nie ma prawnego uzasadnienia dla zmniejszania pewnych wymagań 
i ograniczania obowiązków wobec takich rodzajów dziennikarstwa, jak dziennikarstwo 
śledcze i newsy (pojęcie używane w żargonie zawodowym dziennikarzy, niezdefinio-
wane prawnie)��. obniżanie w tym przypadku standardów stało się już jednak praktyką. 
pośpiech w publikowaniu informacji często uniemożliwia staranne i rzetelne zweryfi-
kowanie materiału. nie ma to jednak znaczenia, gdy aktualność przekazu ma większą 
wartość niż jego prawdziwość. 

jeżeli zatem autor materiału np. nie zweryfikuje informacji i nie zbierze wystarcza-
jącej ilości materiału, a w konsekwencji bezzasadnie oskarży inną osobę lub nie usza-
nuje jej prywatności, to narazi on siebie, jak również redaktora i wydawcę, na zarzut 
naruszenia dóbr osobistych. zachowanie takie jest jednocześnie niezgodne z etyką, 
jak i z przepisami prawa. dzieje się tak, ponieważ obowiązki statuowane przez prawo 
w znacznej mierze pokrywają się z nakazami moralnymi. istnieją jednak i takie reguły 
postępowania, które wynikają wyłącznie z deontologii zawodowej. Wśród nich wyróż-
nić można: konsultowanie zagadnień wymagających wiedzy fachowej z ekspertami, 
wstrzemięźliwość w przedstawianiu stanowiska osób, które są w konflikcie z bohate-
rem materiału, ostrożność w wykorzystywaniu informacji przekazanych anonimowo 
i wielopoziomowa weryfikacja informacji pochodzących z takiego źródła23. zasady 
te zdają się uzupełniać ustawowy obowiązek staranności i rzetelności przy zbieraniu 
i wykorzystywaniu materiałów. istnieją jednak i inne. 

skąd zatem dziennikarze czy organy stosujące prawo powinny czerpać wiedzę na 
temat zasad etyki dziennikarskiej, skoro nie ma jednego obowiązującego kodeksu, a i te, 

�� zob. wyrok sądu najwyższego z 29 maja 2008 r. w sprawie ii kk 12/08. 
�� B. kosmus, g. kuczyński, Prawo prasowe, s. 155. 
23 B. kosmus, M. Wójciuk, Czy istnieje kontratyp newsa?, (w:) News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI 

wieku, red. M. palczewski, M. Worsowicz, łódź 2010, s. 101–109. 
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które powstały, nie zawsze odpowiadają prawu? Wydaje się, że odsyłając do norm etycz-
nych, ustawodawca ma na myśli wiele norm właściwych dla pracy dziennikarza i funk-
cjonowania mediów, zarówno tych spisanych w kodeksach etycznych stowarzyszeń 
dziennikarskich, wewnętrznych kodeksach różnych redakcji i stacji nadawczych, jak 
również zawartych w międzynarodowych dokumentach24. zebrane i uporządkowane 
w aktach zostały najważniejsze w danym czasie dla tego środowiska zasady i reguły 
postępowania, które weszły do kanonu zawodu. nie oznacza to jednak, że treść ich 
w całości wyczerpuje katalog nakazów i zakazów, jakich powinien przestrzegać dzienni-
karz. pomocne w ich rozszyfrowywaniu z pewnością jest dotychczasowe orzecznictwo 
sądów. W przypadku rozpoznawania sprawy o naruszenie przez dziennikarza dóbr 
osobistych innej osoby potwierdza to tezę konieczności konstruowania przez organ 
stosujący prawo kryteriów, na jakich ma zostać oparte rozstrzygnięcie. 

pojawia się jednak pytanie, czy autorzy materiałów – wykonujący polecenia przeło-
żonych i redaktorów – mają w ogóle, w dzisiejszych czasach, możliwość postępowania 
zgodnie z ograniczającymi szybkość przekazu, godzącymi w korzyści finansowe zasa-
dami. etyka zakłada prawo wyboru, tymczasem dziennikarze podporządkowywani 
są wielu czynnikom, jak choćby: decyzji właścicieli redakcji lub stacji telewizyjnych 
i radiowych, linii programowej, hierarchii, presji czasu, prawu. Mówi się zatem o wol-
ności prasy, jednak sami dziennikarze, zwłaszcza ci na najniższym szczeblu drabiny 
zawodowej, z wolności tej zdają się korzystać w niewielkim stopniu��. do tego dochodzi 
brak autorytetów i zanik systemu pracy opartego na relacji mistrz–uczeń. realia wy-
konywania zawodu dziennikarza czynią postępowanie zgodnie z zasadami etycznymi 
nie lada wyzwaniem. 

co zaś się tyczy samych kodeksów etyki dziennikarskiej, to pierwsze z nich powstały 
na początku zeszłego wieku jako krok na drodze ku profesjonalizacji zawodu. oka-
zuje się jednak, że co do zasady nie przystają one do naszych realiów. choć zawierają 
szczytne i powszechnie akceptowane standardy postępowania (przynajmniej w więk-
szości), to jednak rzadko są konfrontowane z praktyką. przepełnione są patetycznymi 
deklaracjami i ogólnikowymi zwrotami, a nie konkretnymi wskazówkami, co sprzyja 
ich dowolnej interpretacji26. 

rodzi się wobec tego pytanie, czy możliwe jest sformułowanie idealnego kodeksu ety-
ki. czy może kodeks taki nie powinien powstać w ogóle? W sporze o zasadność formu-
łowania zasad etyki w środowisku dziennikarskim podnosi się, że kodeksy ograniczają 
suwerenność, sprzyjają autocenzurze i godzą w wolność słowa, a nadto nie pomagają 
w rozwiązywaniu prawdziwych problemów27. nie można jednak nie dostrzec, że żyjemy 
w czasach, w których standardy dziennikarskie ulegają systematycznemu pogorszeniu, 
zaufanie do mediów spada i coraz częstsze są przypadki naruszenia przez media praw 
innych osób. konieczne w tej sytuacji może więc być ścisłe respektowanie zasad etyki. 
przedstawianie norm w formie spisanej co do zasady skutkuje pozbyciem się elemen-
tu nadmiernego niedookreślenia. a przecież wśród środowisk dziennikarskich często 

24 zob. postanowienie sądu najwyższego z 10 grudnia 2003 r. w sprawie V kk 195/05. 
�� r. keeble, Ethics for Journalists, london–new york 2001, s. 2. 
26 j. sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, lex. 
27 j. pleszczyński, Etyka dziennikarska, s. 118.
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pojawia się zarzut, że władza sądownicza nie rozumie, iż z dziennikarstwem wiążą się 
poważne konflikty wartości i w konsekwencji trudno jest sytuacje te właściwie oceniać 
na podstawie norm etycznych28. ustanowienie jednego kodeksu etyki obejmującego 
wszystkich dziennikarzy pozwoliłoby dookreślić reguły właściwego postępowania. 

istnieje jednak pogląd przeciwny, zgodnie z którym standardy dziennikarstwa wy-
znaczają pewien idealny „paradygmat medialny”, czyli zakorzeniony w tradycji, ale 
elastyczny wzorzec, który ma ogromne znaczenie dla mediów i tworzy niespisane, ale 
realizowane kanony dziennikarskie pozwalające mówić o „dobrym dziennikarstwie”. 
paradygmat ten miał zadziałać m.in. w związku ze śmiercią jana pawła ii��. zdaje się 
jednak, że nie zadziałał, gdy „super express” opublikował zdjęcia zabitego w iraku Wal-
demara Milewicza, a dziennikarze brytyjskiego tabloidu „news of the World” podsłu-
chiwali wiadomości na poczcie głosowej zaginionej nastolatki i ingerowali w ich treść, co 
utrudniło policji jej odnalezienie. pomimo że obydwa przypadki wywołały niespotykane 
oburzenie zarówno wśród dziennikarzy, jak i reszty społeczeństwa, to jednak wcześniej 
ktoś zadecydował o tym, że w ten sposób postąpi. jak długo więc media nie będą potra-
fiły dokonać dystynkcji pomiędzy celem swojej misji a celem zarobkowym i nie nauczą 
się służyć temu pierwszemu, zasady etyki powinny być uregulowane i propagowane 
wśród wszystkich dziennikarzy. 

28 tamże, s. 122.
�� tamże, s. 129.
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extralegal grounds For journalistic liaBility 

press law gives journalists special powers but, at the same time, imposes numerous 
obligations on them. one of the fundamental obligations is the order to act according 
with professional ethics code. By referring do ethics a legislator uses construction of 
general clause, what results in including ethics norms to the legal system. journalists 
are liable for not observing ethics code in the same degree as for and not observing law. 
acting against ethics generally means lawlessness of behaviour, and this allows to assign 
legal responsibility for personal rights infringement.
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