Warszawa, 30 października 2019 r.
Pani Patrycja Jarosz
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Szanowna Pani,
Zwróciła się do Pani do REM ze skargą na dziennikarkę Polskiego Radia Urszulę Żółtowską Tomaszewską z powodu jej reportażu „Bez kwalifikacji” nadanego w Programie Trzecim PR
12 września 2019 r. Stwierdza Pani, iż autorka reportażu „złamała zasady etyki
dziennikarskiej, nakazujące kierowanie się zasadą prawdy (…) zasadą obiektywizmu i zasadą
oddzielania informacji od komentarza…”.
Reportaż zestawia deklaracje osób opiekujących się psami w schronisku na Paluchu o
intensywnym poszukiwaniu domów dla 650 psów, które czekają na adopcję, z historią
niepowodzenia adoptowania psa z tego schroniska, opowiedzianą przez lekarkę weterynarii.
W swojej skardze wskazuje Pani, że autorka reportażu „nie sięgnęła do statystyk adopcji w
Schronisku „Na Paluchu” i „nie dała szansy osobom związanym ze Schroniskiem na
skomentowanie przedstawianej przed siebie sprawy”. Jednak sama Pani z szansy tej nie
korzysta w swojej skardze, nie informuje też czy przekazała Pani te informacje redakcji
Radiowej Trójki. Powołuje się Pani także na to, że „Super-Express” zamieścił sprostowanie
artykułu podobnego do reportażu Trójki, ale nie udostępnia tego sprostowania.
Pisze Pani w swej skardze: „Wymowa reportażu zniechęca odbiorców do adopcji zwierząt ze
schronisk”. W obliczu ogromnego problemu bezdomności zwierząt w Polsce uznaje Pani
reportaż za „działanie szkodliwe społecznie”.
Zgadzamy się, że istnieje wielka potrzeba zachęcania ludzi do adopcji zwierząt ze schronisk.
Reportaż „Bez kwalifikacji” sygnalizował rozdźwięk między deklaracjami w tej sprawie a
konkretnym przypadkiem, potwierdzanym przez inne relacje. Skarga Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie nie wyjaśnia dlaczego do tego doszło; w udostępnionej
publikacji „Super Expressu” pracownicy schroniska odmawiają informacji „o sprawach
adopcyjnych” bo „to jest chronione prawem”.
W tej sytuacji tym bardziej w interesie społecznym jest informowanie o sytuacji w schronisku
Na Paluchu z punktu widzenia chętnych do adopcji zwierząt, a nie z perspektywy jego
pracowników i wolontariuszy.

Rada Etyki Mediów uważa, iż reportaż
reportaż „Bez kwalifikacji” Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej spełnił
nił to zadanie, a w swojej skardze nie udowodniła Pani,
Pani że dziennikarka
złamała zasady etyki zawodowej.

W imieniu
eniu Rady Etyki Mediów,

Andrzej Krajewski
Członek REM

