
STANOWISKO

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO

 PZD W KRAKOWIE

z dnia 13 marca 2017 roku

skierowane do Prezesa Telewizji Polskiej

w sprawie reportażu wyemitowanego w dniu 14 lutego 2017 roku Magazynie Ekspres

Reporterów w TVP 2 „Działkowa wojna” Andrzeja Tomczaka

Członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie stanowczo nie zgadzają

się z treścią materiału dziennikarskiego przedstawianego przez Pana Redaktora Andrzeja Tomczaka

„Działkowa wojna” w Magazynie Ekspres Reporterów w dniu 14 lutego 2017 roku.

W przekonaniu członków Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie wyżej

wymieniony  materiał  dziennikarski  uchybia  wszelkim  zasadom,  gdyż  został  przygotowany

z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej.

Media publiczne są zobowiązane do przedstawienia omawianych zjawisk zgodnie z prawdą,

natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu

i wykorzystaniu materiałów.

Na dziennikarzu ciąży obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Dziennikarz

nie powinien dopuścić do tego, by obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez

jedną z zainteresowanych stron, w szczególności gdy pozostają one w konflikcie. W konsekwencji

rzetelna  informacja  zostałaje  zastąpiona  propagandą  mającą  na  celu  przedstawienie  Polskiego

Związku Działkowców w krzywym zwierciadle.

Tymczasem  materiał  przedstawiony  w  Magazynie  Ekspres  Reporterów  uchybia

przedstawionym powyżej standardom. Przedstawione w nim informacje są w przeważającej mierze

nieścisłe. O wyjątkowym braku rzetelności dziennikarskiej świadczy podanie nieprawdy i oparcie

się jedynie na jednostronnych informacjach. Autor publikacji w ogóle nie orientuje się w tematyce

o  której  traktuje.  Nie  ma  pojęcia  na  temat  zasad  funkcjonowania  Rodzinnych  Ogrodów

Działkowych.  Nie  przywołuje  żadnych  regulacji  ani  procedur  opisanych  w  ustawie

z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.  Wyrywkowe przedstawienie

informacji  na  temat  trwających  postępowań  sądowych  daje  subiektywne  odczucie  odbiorcy

reportażu o braku kontroli nad decyzją wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez Zarząd

Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego.  W reportażu  brak  obiektywnego  przedstawienia  przesłanek



dających  podstawę  do  wypowiedzenia  umów  dzierżawy  działkowej  przez  Zarząd  Rodzinnego

Ogrodu  Działkowego.  Nie  pojawiają  się  również  żadne  informację  na  temat  odniesienia

omawianego  stanu  faktycznego  do  obowiązujących  przepisów prawa.  Autor  programu  poprzez

zaniechanie  przedstawienia  fachowych  i  obiektywnych  opinii  specjalistów  pozbawił  odbiorcę

własnej oceny przedstawianego problemu.

Takie przedstawianie sprawy jest stronnicze bowiem zawiera wyłącznie stanowisko jednej

strony.  Negatywne  nastawienie  wobec  Polskiego  Związku  Działkowców  uwypukliła  rozmowa

prowadzącego Magazyn z Panią Senator Lidią Staroń. Ocena przedstawiona przez Panią Senator w

żaden  sposób  nie  miała  związku  z  przedstawionym  reportażem,  nie  odnosiła  się  do

przedstawionego  problemu,  a  jedynie  wyraziła  swoją  negatywną  postawę  wobec  Związku.  

W programie w żaden sposób nie wyjaśniono jaka jest relacja pomiędzy nastawieniem Pani Senator

do  Polskiego  Związku  Działkowców,  a  przedstawionym  w  reportażu  konfliktem  pomiędzy

działkowcami i Zarządem ROD.

Materiał  dziennikarski,  o którym mowa na wstępie,  jest szkodliwy społecznie,  ponieważ

zamiast  upowszechniać  rolę  ogrodnictwa  działkowego,  deprecjonuje  takie  działania  i  godzi

w dobre imię Polskiego Związku Działkowców i działkowców.

Jesteśmy członkami milionowej organizacji społecznej o nieposzlakowanej opinii, wzorowej

organizacyjnie,  gdzie  olbrzymia  rzesza  członków  pracuje  społecznie  dla  dobra  wszystkich

działkowców.

Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  działań  dziennikarskich  godzących  

w dobre imię Związku i działkowców.
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