
 
 

Regulamin Akademii Równych Mediów 
 

§1 

Zasady ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akademii Równych Mediów (dalej: 
Akademia), realizowanej w ramach projektu „Równe Media dla Demokracji w Polsce” 
dotowanego ze środków programu „Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy”, 
finansowanego z Funduszy Norweskich. 
 

2. Akademia to innowacyjny program edukacyjny, skierowany do dziennikarzy i 
dziennikarek z redakcji, wydawnictw oraz innych podmiotów prowadzących szeroko 
rozumianą działalność medialną (prasa, radio, TV, Internet) z całej Polski. 
 

3. Organizatorami Akademii są: stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego (ptpa.org.pl) jako organizacja wiodąca i fundacja Press Club 
Polska (pressclub.pl) jako organizacja partnerska. 
 

4. Program Akademii będzie realizowany od kwietnia 2023 r. do listopada 2023 r. 
 

5. Udział w Akademii jest bezpłatny. 
 

§2 

Rekrutacja 
 

1. Do udziału w Akademii mogą aplikować osoby wykonujące zawód dziennikarza, 

pozostające w stosunku pracy z redakcją, wydawnictwem i innymi podmiotami 

prowadzącymi  szeroko rozumianą działalność medialną, a także współpracujące z 

tymi podmiotami na innej podstawie tj. umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. 

Aplikować mogę również osoby, zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub 

przygotowywaniem materiałów dziennikarskich, które nie współpracują z podmiotami, 

o których mowa powyżej.  

 

2. Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą 
ekspertki/eksperci z organizacji realizujących projekt - organizacji wiodącej i 
partnerskiej. 
 

3. Komisja dokonując wyboru osób uczestniczących w pilotażowej edycji Akademii 
Równych Mediów, oprócz kryteriów formalnych, będzie brała pod uwagę także:  
● reprezentację osób z całej Polski, przy szczególnym uwzględnieniu redakcji 
lokalnych oraz reprezentacji każdej płci; 
● zaangażowanie, i wrażliwość osoby aplikującej na temat równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji w pracy dziennikarskiej. 



 

4. Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach: 

• I etap: 10.03.2023 r. - 20.03.2023 r. – zgłaszanie aplikacji pisemnych i video  
za pośrednictwem formularza online; 

• II etap: 21.03.2023 r. - 31.03.2023 r. – rozmowy z wybranymi 
kandydatkami/kandydatami (w przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji 
zgłoszeń) 

 

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 31.03.2023 r. 
 

§3 

Zasady uczestnictwa w Akademii 
 

1. Osoby uczestniczące w Akademii zobowiązane są do osobistego uczestnictwa w 4 
(czterech) zjazdach zaplanowanych na maksymalnie 64 godziny, w Warszawie, w 
następujący sposób: 
 

I zjazd 15-16.04.2023  
Warsztat: „Bezpieczeństwo w pracy dziennikarskiej”, podczas którego osoby uczestniczące w 
Akademii dowiedzą się m.in.: 
- jakie prawa przysługują dziennikarzom/kom w relacji z władzą, m.in. jak chronić się przed 
pozwami w trybie wyborczym, SLAPP-ami, jakiego wsparcia można oczekiwać od redakcji 
niezależnie od formy współpracy, jakie prawa przysługują osobom relacjonującym np. 
przebieg demonstracji czy wydarzeń na granicy; 
-  jak rozpoznawać mobbing, molestowanie i dyskryminację w redakcji, jak chronić się przed 
patologiami zatrudnienia oraz gdzie szukać wsparcia; 
- jakie środki ochrony przysługują dziennikarzom i dziennikarkom w przypadku zawarcia 
umowy o pracę oraz przy współpracy z redakcją na podstawie innych umów; 
 
II zjazd 17-18.06.2023 
Warsztat: „Co z tą równością w mediach? Perspektywy: branżowa, instytucjonalna i osobista”; 
Edukacja na temat źródeł dot. źródeł dyskryminacji i mechanizmu jej występowania; 
Poznanie perspektywy grup mniejszościowych z praktyki działalności społecznej NGO i 
dziennikarzy/ek, którzy/e korzystali/ły ze wsparcia prawnego PTPA walcząc o równe 
traktowanie; 
Wymiana doświadczeń osób uczestniczących w Akademii. 
 
III zjazd 16-17.09.2023 
Warsztat: „Standardy równościowe w pracy dziennikarskiej”, podczas którego zostanie 
przekazana lub poszerzona wiedza m.in. na temat: 
- inkluzywnego języka; 
- etyki zawodowej; 
- zastosowania tzw. zasady 5W, dotyczącej przygotowania informacji medialnej w sposób w 
sposób niestygmatyzujący osób należących do grup mniejszościowych; 
- praktycznego zastosowania art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992r., 
zakazującego propagowania działań dyskryminujących w treści audycji lub innych przekazów 
medialnych. 
Przygotowanie, wraz z ekspertami/ekspertkami Akademii wzoru „Równościowych standardów 
pracy w redakcji”, które będą dotyczyły zarówno treści dostarczanych odbiorcom, jak i 
rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji jako miejsca pracy i przeciwdziałających 
patologiom zatrudnienia. Standardy zostaną udostępnione jako wzór/dobra praktyka w 
środowisku medialnym tak, aby zainteresowane redakcje mogły z nich korzystać. 
 



IV zjazd 25-26.11.2023 
Warsztat: „Dziennikarskie BHP, czyli jak nie zgubić siebie i misji”, a podczas niego m.in: 
- jak zadbać o siebie w pracy dziennikarskiej; 
- jak rozpoznać oznaki wypalenia zawodowego; 
- gdzie szukać wsparcia. 
Networking, wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń uczestniczek i uczestników Akademii.  

 
2. Osobom spoza Warszawy organizatorzy Akademii podczas każdego zjazdu  
zapewniają nocleg oraz zwracają koszty podróży do wysokości kwoty przewidzianej w 
budżecie programu, każdorazowo przed zjazdem informując o ww. kwocie zwrotu 
kosztów. Rozliczenie następować będzie na podstawie biletu, kilometrówki bądź 
faktury. 
 

3. Organizatorzy w trakcie zjazdów zapewniają wyżywienie – jeden posiłek dziennie. 
 

4. W związku z sytuacją epidemiczną Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmiany planowanych dat zjazdów oraz formy zjazdów na zdalną.  
 
5. Warunkiem ukończenia Akademii i podstawą do wydania certyfikatu jest 
uczestnictwo we wszystkich czterech zjazdach i przestrzeganie w ich trakcie zasady 
równego traktowania i poszanowania praw człowieka. 
 

6. W przypadku wydarzeń losowych, które uniemożliwią wywiązanie się z warunków 

ukończenia Akademii, o których mowa w pkt 6, zespół ekspercki projektu 

indywidualnie rozpatrzy wniosek o przyznanie certyfikatu, kierując się zasadą 

obiektywizmu i równego traktowania. 
 

§4 

Dane osobowe osoby uczestniczącej 
 

1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w Akademii jest 
stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 
 

2. Stowarzyszenie spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli 
informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Akademii. 
 

3. Osoba aplikująca, biorąc udział w rekrutacji, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji, a jeśli zostanie przyjęta do 

Akademii, w celu realizacji jej programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

ochronie danych osobowych. 
 

4. Osobie aplikującej i uczestniczącej w Akademii przysługuje prawo do wglądu do 

swoich danych oraz do ich poprawiania. 
 

5. Osoba aplikująca i uczestnicząca w Akademii, może uzyskać więcej informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, kontaktując się z osoba reprezentującą Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego pod numerem tel. 503129068. 
 
 



§5 

Postanowienia końcowe 
 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników Akademii w trakcie 

jej trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub podejmowania działań 

sprzecznych z zasadą równego traktowania i poszanowaniem praw człowieka. 
 

2. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom 

informacje o zmianie danych kontaktowych. 


