DZIENNIKARSKI KODEKS OBYCZAJOWY
(KODEKS ETYKI DZIENNIKARZY)

Dziennikarski Kodeks Obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarzy)
jest zbiorem zasadniczym norm
etycznych, które obowiązują
dziennikarzy, członków
Stowarzyszenia, w ich pracy i działaniu
zawodowym.

I.
Podstawowym
obowiązkiem
etycznym
poszukiwanie i publikowanie prawdy.

dziennikarza

jest

Niedozwolone jest manipulowanie faktami. Komentarz własny czy
hipotezy autora powinny być wyraźnie oddzielone od informacji. W
sytuacjach
konfliktowych
obowiązuje
szczególna
staranność
w
dotarciu do źródeł informacji wszystkich stron sporu. W razie
trudności dotarcia do jednej ze stron sporu obowiązuje stwierdzenie,
iż są to dane częściowe.
Autor zobowiązany jest do sprostowania z własnej inicjatywy, gdy
informacja okazuje się fałszywa lub nieścisła.
Żaden motyw, żadne naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają
podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji.

II.
Obowiązkiem dziennikarza jest zachowanie i ochrona tajemnicy
zawodowej, gdy informator zastrzega swą anonimowość.

III.
Ochrona dóbr osobistych nie może być naruszana. Dopuszcza się
natomiast informacje o prywatności życia osób pełniących funkcje
publiczne lub gdy osoba sama swą prywatność wprowadza do życia
publicznego. Niedopuszczalne jest: używanie słów obelżywych, które
godzą w godność człowieka; stawianie zarzutów, które go poniżają w
opinii publicznej, narażają na utratę zaufania; stosowanie szantażu.
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IV.
Przesądzanie o winie oskarżonego przed prawomocnym wyrokiem
sądu jest niedopuszczalne.

V.
Obowiązuje bezwzględny zakaz publikacji głoszących propagandę
wojny, przemocy, gwałtu oraz naruszających uczucia religijne i osób
niewierzących, uczucia narodowe, prawa człowieka,
odrębności
kulturowe, propagujących pornografię.

VI.
Dziennikarzowi nie wolno przyjmować od nikogo żadnych
korzyści dla siebie lub rodziny za zamieszczenie lub niezamieszczenie
materiału dziennikarskiego. Niedopuszczalne jest
zamieszczanie
materiałów o charakterze kryptoreklamy. Reklamy w prasie i mediach
elektronicznych,
w
przygotowaniu
których
współuczestniczą
dziennikarze, powinny być wyraźnie oddzielone od informacji.

VII.
Ochrona prawa autorskiego jest istotną normą etyczną. Plagiat
jawny lub ukryty, wewnętrzny i zewnętrzny jest niedopuszczalnym
naruszaniem tej normy. Dotyczy to tak utworu dziennikarza, jak i
osoby o innym zawodzie. Pod ochroną są tytuły autorskie. Nie wolno
dokonywać przeróbek tekstów oraz korzystać z materiałów i utworów
bez zgody ich autorów czy też z cudzego autorskiego
pomysłu
dziennikarskiego.

VIII.
Obowiązuje zakaz działania, które powoduje szkodę zawodową
innego kolegi dziennikarza oraz stanowi nielojalność zawodową.
Niedopuszczalne są złośliwe utrudnienia publikacji
dziennikarskiej
przez innego dziennikarza.

IX.
Naganne jest wykonywanie polecenia służbowego, jeśli
realizacja narusza etyczne normy zawodu dziennikarskiego.

jego
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X.
Naruszenie statutu, które naraża SDRP na straty i szkody,
ocenie sądownictwa dziennikarskiego.

podlega

XI.
Niedopuszczalne są zachowania lub działalność dyskredytujące
zawód
dziennikarski
bądź
przynoszące
ujmę
dobremu
imieniu
dziennikarstwa.

XII.
Za nieprzestrzeganie DKO odpowiada rzeczywisty sprawca. A gdy
jest on nieznany lub gdy redakcja nie chce ujawnić rzeczywistego
sprawcy, odpowiada ta osoba, która zatwierdziła materiał do
publikacji (emisji).

XIII.
Czyn niezgodny z DKO ulega przedawnieniu po pięciu latach od
jego ujawnienia, chyba, że NSD w szczególnej sprawie postanowi
inaczej.

XIV.
Wszystkie
wątpliwości
dotyczące
interpretacji
norm
rozstrzyga na mocy swej uchwały Naczelny Sąd Dziennikarski.

DKO

XV.
Za nieprzestrzeganie zasad i norm DKO, a także w uchwalonych
środowiskowych regulaminach etycznych, właściwy sąd dziennikarski
orzeka kary w zależności od stopnia popełnionego
wykroczenia i
uznania winy - od upomnienia, przez naganę po usunięcie ze
Stowarzyszenia. Wszystkie prawomocne orzeczenia Sądu o usunięciu
będą publikowane w periodyku lub innym wydawnictwie SDRP.

