Warszawa, 18 maja 2021 r.
Kancelaria Prezydenta
Miasta Kalisz

Szanowni Państwo,
W piśmie do Rady Etyki Mediów z 15 lutego br. - z nieczytelnym podpisem zwracają Państwo uwagę na sytuację łamania zasad Karty Etycznej Mediów
przez redakcję tygodnika „Życie Kalisza” oraz portalu zyciekalisza.pl. Zawarty
w Państwa skardze zarzut naruszenia trzech zasad Karty Etycznej Mediów:
prawdy, obiektywizmu oraz szacunku i tolerancji związany jest z artykułem pt:
„Sprawa kaliskich śmieci przed Sądem w Poznaniu”.
REM zapoznała się z dostępnymi dokumentami w tej sprawie.
W piątek 29 stycznia 2021 r. radni Rady Miasta Kalisza reprezentujący
Platformę Obywatelską zwołali konferencję prasową, podczas której podali
nieprawdziwą - jak wskazują Państwo w skardze - informację, iż wiceprezydent
miasta jest członkiem Rady Nadzorczej kaliskiego Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych. Skutkiem tego było obarczenie władz miasta odpowiedzialnością
za decyzję PUK, który zaskarżył sąsiadującą gminę Ceków za uchwałę w
sprawie powołania własnego zakładu odbioru odpadów. Była to jedna z sześciu
gmin, które taką decyzję miały podjąć. Skargę tę Sąd w Poznaniu oddalił.
Radni cytowani w artykule zwracali uwagę ,że „…Zarzuty dotyczyły faktu, że
władze samorządowe, troszcząc się o dobro swoich mieszkańców, działały na
szkodę …. firm śmieciowych. Gminy zmuszone były wynająć najlepszych
prawników, profesorów i ekspertów do obrony przed tym atakiem….”. Pytali,
co zrobił wiceprezydent miasta jako członek Rady Nadzorczej oraz zarzucali
brak informacji ze strony miasta na temat zasad obliczania nowych stawek opłat
za śmieci dla mieszkańców Kalisza. Artykuł opisujący tę sytuację, jak i zarzuty
przedstawione przez radnych ukazał się tego samego dnia na portalu
internetowym zyciekalisza.pl.
Po konferencji przedstawiciele Urzędu Miasta przesłali mailowo do lokalnych
mediów wiadomość o błędzie, dementując udział wiceprezydenta w Radzie
Nadzorczej. Podano także informację, że mniejszościowy udział miasta w PUK
uniemożliwia wpływanie na decyzje zarządu tego przedsiębiorstwa. Zostały

sprostowane zarzuty o braku informacji na temat zmienionych stawek opłat.
Tekst ukazał się na stronach UM oraz jako element dyskusji czytelników,
niedługo po publikacji materiału na portalu.
Dodatkowo 1 lutego br. został złożony w redakcji wniosek o formalne
sprostowanie wraz ze wskazaniem błędów. Dotyczyły one zarówno udziału
wiceprezydenta miasta w Radzie Nadzorczej jak i zasad gospodarki odpadami.
Redakcja portalu tego samego dnia przed południem opublikowała cały tekst
sprostowania, informując równocześnie, że radni PO przyznali się do błędu.
3 lutego 2021 roku redakcja tygodnika „Życie Kalisza”, tym razem w wydaniu
papierowym, umieściła ten sam inkryminowany artykuł, który dwa dni
wcześniej prostowała w wersji internetowej, nie informując o całym kontekście.
REM stwierdziła, iż zostały naruszone trzy zasady Karty Etycznej
Mediów:
- prawdy, ponieważ redakcja, mając informację o popełnionych błędach,
opublikowała ten sam artykuł w niezmienionej formie, powtarzając
sprostowane już wcześniej przez siebie zarzuty,
- obiektywizmu, gdyż zarówno w publikacji na portalu, jak i później w
wersji papierowej nie przedstawiono opinii drugiej strony wobec której zostały
postawione zarzuty,
- pierwszeństwa dobra odbiorcy, gdyż artykuł nie wyjaśniał problemów, a
poprzez publikację opinii jednej strony, potem dementi wreszcie powtórzenie
tekstu w pierwotnej wersji wprowadzono zamieszanie. W efekcie czytelnicy nie
otrzymali rzetelnej informacji w bardzo ważnej dla nich sprawie.
Rada Etyki Mediów nie podzieliła Państwa opinii, że została złamana zasada
szacunku i tolerancji. W opublikowanym tekście nie ubliżono wiceprezydentowi
i nie zastosowano wobec niego obraźliwych sformułowań. Podano błędną
informację i na jej podstawie przedstawiono nieprawdziwe wnioski. Był to
wyraźnie zaznaczony cytat z wypowiedzi radnych, a nie opinia dziennikarza.
W ocenie REM redakcja nie dołożyła jednak należytej staranności w badaniu
faktów, nie sprawdzono informacji podawanych podczas konferencji prasowej
radnych, co doprowadziło do publikacji artykułu z nieprawdziwymi
stwierdzeniami.
W imieniu Rady Etyki Mediów,
Urszula Dembińska
Sekretarz REM

