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Izba Wydawc6w Prasy, mimo rezygnacji w czerwcu ub. roku z udzialu w Konferencji Medi6w
Pol skich, nadal z uwag~ obserwuje dzialalnosc Konferencji i Rady Etyki Medi6w. Wynika to
z gl~bokiego przekonania wydawc6w, ze srodowisku spolecznych srodk6w przekazu istotnie po
trzebne jest cialo (REM), kt6re sluZyc b~dzie upowszechnianiu okreslonych w Dziennikarskim Ko
deksie Obyczajowym standard6w wykonywania zawodu dziennikarskiego oraz powinnosci auto
r6w, wydawc6w i nadawc6w,

przyj~tych

gulacjach, a taki:e z troski

to, by takie cialo bylo reprezentatywne i cieszylo

0

w Karcie Etycznej Medi6w i innych branZowych samore
si~

zaufaniem

i powaZaniem srodowiska, przede wszystkim wszystkich grup dziennikarzy. To powazanie jest wa
runkiem budowy autorytetu Rady i pelnej realizacji zadafl.

wynikaj~cych przyj~tej

samoregulacji

a w konsekwencji respektowania jej stanowiska przez cale srodowisko dziennikarzy, wydawc6w
prasy i nadawc6w.
Wlasnie to, wspomniane wy:zej, przekonanie i troska spowodowaly zaangazowanie

si~

Izby

przed kilku laty w dzialania maj~ce na celu zreformowania KMP, a tilie leZaly u podstaw oswiad
czenia, wydanego przez Iz~ w dniu 3 wrzesnia br.
Izba,

stoj~c

na stanowisku, :ze taki:e na wydawcach, kt6rzy

s~ wszak istotn~ cz~sci~

srodowiska

spolecznych srodk6w przekazu, spoczywa odpowiedzialnosc za funkcjonowanie tego srodowiska
w jego wn~trzu jak i w stosunku do swiata
wo ale

wr~cz

zewn~trznego.

Naklada to na wydawc6w nie tylko pra

obowi¥Ck wypowiadania si~ i dzialania w sprawach waZuych dla tego srodowiska 

a tak~ wlaSnie

spraw~ s~

dzialania

zmierzaj~e

do upowszechniania zasad okreslonych w Karcie

Etycznej Medi6w, kt6ra nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia wobec tabloidyzacji dzialalnosci
medi6w i gwaltownego rozwoju dzialalnosci pUblicystycznej w intemecie, w r6znych jego formach.

Izba ma jednoczesnie swiadomosc, Ze w kaZdym ciele samoregulacyjnym,
cel stanie na straz:y tych zasad, szczeg6lnie

znacz~cy

stawiaj~cym

sobie za

glos powinni miec zawsze doswiadczeni

dziennikarze, obdarzeni szacunkiem swych koleg6w i pracodawc6w. WlaSnie w kierunku zapew
nienia im odpowiedniej reprezentacji i wzmocnienia w REM ich znaczenia jako rzecznik6w praw
wynikaj~cych

z samoregulacji, zmierzaly propozycje Izby w trakcie prac nad reformil KMP, kt6ra

powinna opierac

si~

na wlasciwej i szerokiej reprezentacji srodowiskowej, profesjonalnie zorgani

zowanej dzialalnosci wraz z zagwarantowanym bezpieczenstwie finansowym.
Niepowodzenie 6wczesnego etapu tych prac, wynikaj~ce z braku dostatecznego zrozumienia in
tencji pomyslodawc6w projektu i woli uzyskania konsensusu,
z udzialu w KMP, nie zmienia faktu, iz wydawcy - swiadomi
s~

b¢~ce przyczyn~

ci~cej

rezygnacji Izby

na nich odpowiedziainosci 

nadal przekonani, ze istnienie obdarzonego zaufaniem srodowiska ciala spolecznego,

stoj~cego

na straz:y wartosci okreslonych w Karcie Etycznej Medi6w, jest wieice uzasadruone. Dlatego tez
Izba zwraca si~ obecnie do Pafistwa - przedstawicieli najwi~kszych stowarzyszen dziennikarskich 
z propozycj~ niezwlocznego

podj~cia

wsp6Inych prac

zwi~ych

z reform~ KMP, kt6rej projekt

przesylamy.
Mamy nadziej~, Ze wsp61ne prace

doprowa~jednak

do tego, ze nad przestrzeganiem wartosci

okreslonych w Karcie Etycznej Medi6w b~dzie czuwalo cialo nie tylko reprezentatywne dla calego
srodowiska srodk6w spolecznego przekazu i obdarzone nale:znym autorytetem ale tilie zdoine do
sprawnego dzialania w obronie tych wartosci.
Liczymy, ze ponowne podj~cie wsp61nych prac nad
widziec wszystko, co

l~czy

formul~ organizacyjn~ KMP

nasze srodowisko wobec coraz silniejszych

pozwoli lepiej

zewn~trznych

zagrozen

i wypr,acowac taki model organizacyjny, kt6ry zbuduje dobry i trwaly fundament dia dzialalnosci
Rady Etyki Medi6w.
Z nadziej~ na rychl~ odpowiedZ.
Z wyrazami szacunku
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