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Kodeks Etyki i Dobrych Praktyk, który stowarzyszenie KOBIETY FILMU udostępnia firmom, 
organizacjom i instytucjom branży filmowej i audiowizualnej, jest wzorcem, który należy uzupełnić 
o nazwę i dane organizacji, miejscowość i datę, opieczętować i opatrzyć podpisami osób 
upoważnionych.

1. O przyjęciu kodeksu należy poinformować wszystkich pracowników i współpracowników zgodnie 

z przyjętą zasadą obiegu dokumentów wewnętrznych. Zarząd, wszyscy pracownicy i współpracownicy 
powinni być formalnie zobowiązani do jego przestrzegania. Zachęcamy do organizowania szkoleń, 
prelekcji lub warsztatów antydyskryminacyjnych. 

2. Należy powołać lub wybrać rzecznika/rzeczniczkę antydyskryminacyjną albo osobę zaufania, 
która będzie monitorowała przestrzeganie kodeksu i i zasad równego traktowania wszystkich 
zatrudnionych i współpracowników.

3. Kodeks należy opublikować jako dokument wewnętrzny firmy, organizacji lub instytucji (BIP, 
strona www, tablica ogłoszeń lub w innym wyznaczonym miejscu). 
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4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy powinni podpisać przyjęty przez firmę, organizację 
lub instytucję kodeks i stosowne oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi w firmie, 
organizacji lub instytucji zasadami etyki i dobrymi praktykami organizacji, których wzorce 
załączamy do kodeksu: załącznik nr 1 może być wykorzystywany jako składowa umowy 
o współpracy lub osobny dokument  w aktach osobowych, załącznik nr 2 jest przykładową 
klauzulą do umów cywilno-prawnych.

5. Pracownikom i współpracownikom należy udostępnić ankietę badawczej jako formularz 
zgłoszeniowy dla naruszeń kodeksu lub wykorzystać ją jako narzędzie diagnostyczne i narzędzie 
badań okresowych w firmie. 

6. Zachęcamy do wykorzystania w komunikacji firmy, organizacji lub instytucji informacji 
o przyjęciu kodeksu, poprzez np. dodanie na stronie www organizacji znaku lub słownego zapisu 
#równośćwfilmie.
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Wszyscy przestrzegamy zapisów kodeksu etyki

Po wdrożeniu Kodeksu Etyki i Dobrych 
Praktyk prosimy wszystkich o jego 
codzienne przestrzeganie, 
a rzeczniczkę/rzecznika lub osobę zaufania 
o systematyczne monitorowanie. 

W każdej chwili służymy wsparciem: info@kobietyfilmu.pl
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