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ZAUFANIE
Jak oferujemy godne zaufania i 
mające znaczenie treści programowe 

 • Podejmujemy niezależne decyzje na temat 
poruszanej przez nas tematyki. 

 • Podawane przez nas wiadomości i wydarzenia 
bieżące są dokładne, zrównoważone i bezstronne 
oraz poruszane w interesie publicznym.

 • Przedstawiamy szeroki zakres poglądów i 
perspektyw – treść naszych programów może 
być nowatorska i rzucająca wyzwanie, a także 
kontrowersyjna i prowokacyjna.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Jak pomagamy ci wybrać treści 
programowe 

 • Podajemy ci informacje, abyś mógł dokonać wyboru 
tematów, które są właściwe dla ciebie oraz dla dzieci 
i młodzieży pod twoją opieką. 

 • Zapewniamy, że reklamy są odrębne od 
przedstawianych treści i wprowadziliśmy zasady, 
kiedy pewne typy reklam mogą być emitowane. 

 • Dla tematyki potencjalnie przygnębiającej 
rozważamy możliwą widownię, postępujemy 
ostrożnie, we właściwych sytuacjach dajemy 
ostrzeżenia oraz przedstawiamy taki materiał jedynie 
wtedy, gdy jest to redakcyjnie istotne.

SZACUNEK
Jak wyrażamy i promujemy 
szacunek  

 • Unikamy treści, które promują uprzedzenia 
i dyskryminację, w tym nieuzasadnione 
wykorzystywanie stereotypów, biorąc pod uwagę 
zawartość programu.

 • Emitujemy programy w językach innych niż angielski 
i zachęcamy do wyrażania szerokiego zakresu opinii.

 • Treści programowe odnoszące się do ludności 
autochtonicznej przedstawiamy taktownie i 
przestrzegamy protokołów kulturowych ludności 
aborygeńskiej i mieszkańców Wysp Cieśniny 
Torresa.

 • Traktujemy z szacunkiem prywatność ludzi, 
równoważąc to wymaganie z naszymi 
zobowiązaniami reporterskimi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jak jesteśmy odpowiedzialni 

 • Oferujemy ci możliwości wyrażania opinii na temat 
naszych treści programowych i usług, zarówno 
pochlebnych, jak i krytycznych. 

 • W ramach Kodeksu Postępowania wprowadziliśmy 
niezależny proces skarg i zażaleń. Rozpatrywane 
są one przez Ombudsmana (Rzecznika praw 
obywatelskich) SBS.

SBS to niezależna, ogólnokrajowa, publiczna rozgłośnia radiowo-telewizyjna 
i mediów cyfrowych, odpowiedzialna przed społeczeństwem australijskim, 
jak stwierdza to nasza Karta. Jesteśmy finansowani przez rząd australijski i 
poprzez przedsięwzięcia komercyjne, takie jak reklamy. 

W ramach naszej sieci rozpowszechniamy specyficznie australijskie tematy, 
wiadomości lokalne i światowe, wydarzenia bieżące, sport, międzynarodowe 
seriale telewizyjne i programy dokumentalne, programy kulinarne, filmy, a 
także lokalne audycje radiowe w ponad 60 językach. Jesteśmy też miejscem 
opowieści Pierwszego Narodu, w którym ogólnokrajowa telewizja ludności 
autochtonicznej (National Indigenous Television, NITV) nadaje programy o 
świecie widzianym przez autochtoniczny pryzmat.

Aby zapewnić, że treść naszego przekazu zbiega się z oczekiwaniem 
społeczeństwa, mamy w SBS Kodeks Postępowania. Zawarte są w nim 
zasady i standardy dla wszelkich przekazywanych przez SBS treści 
programowych w każdym formacie - w telewizji, radio, online czy też w 
mediach społecznościowych.

Kodeks Postępowania dotyczy istotnych kwestii, takich jak:

KODEKS POSTĘPOWANIA rozgłośni SBS w skrócie

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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