
                                                                                                                                                     Pan Marcin Szymański Szanowny Panie,  Zwrócił się Pan do REM ze gazeta.pl, której autorką jest red. Karolina Kraushar. budowanie oglądalności na podstawie tragedii dzieckagłowę, a tym bardziej administrator strony, ale to jezwiększenia klikalności. Opisywanie stawypadek i straciło rodziców jest nikczemnością i podłością Rada Etyki Mediów zapoznała się ze wskazaną relacją z wypadku koło Stalowej Woli, w którym kompletnie pijany kierowca spowodował śmierć młodego małżeństwa. Wypadek przeżył jadący z rodzicami do lekarza jeden z trójki rodzeństwa - 2,5 latek. W informacji była pierwsza na miejscu wmaluchem. Opowiedziała o tym później reporterce.O wypadku napisały również inne portale. Ogłoszono publiczną zbiórkę na pomoosieroconej trójki dzieci. Tragedia ożywiła ogólnonarodową dyskusję o konieczności  zwiększenia kar dla bandytów za kierownicą.przepisów.  Obowiązkiem dziennikarzy jest informować. skardze zarzut naruszenia zasad Karty Etycznej Mediów w krytykowanej Pana publikacji red. Kraushar w informacji w gazecie pl., ani w relacjach na ten temat w zwiększania klikalności.   W imieniu Rady Etyki Mediów
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do REM ze skargą na informację o wypadku drogowym w  portalu gazeta.pl, której autorką jest red. Karolina Kraushar. Bulwersujące jest budowanie oglądalności na podstawie tragedii dziecka. Nie wiem gdzie red KK miaładministrator strony, ale to jest tragedia, a nie powód do ci. Opisywanie stanu emocjonalnego dziecka, które przeżyło dziców jest nikczemnością i podłością.   zapoznała się ze wskazaną relacją z wypadku w dniu koło Stalowej Woli, w którym kompletnie pijany kierowca spowodował śmierć młodego małżeństwa. Wypadek przeżył jadący z rodzicami do lekarza jeden z trójki 2,5 latek. W informacji wykorzystano  relację świadka - pani Ani, która była pierwsza na miejscu wypadku i zrobiła to, co powinna: zaopiekowała się  Opowiedziała o tym później reporterce. O wypadku napisały również inne portale. Ogłoszono publiczną zbiórkę na pomoTragedia ożywiła ogólnonarodową dyskusję o konieczności  zwiększenia kar dla bandytów za kierownicą. Premier zapowiedział zmiany

Obowiązkiem dziennikarzy jest informować. REM stwierdza, że sugerowany w skardze zarzut naruszenia zasad Karty Etycznej Mediów w krytykowanej ana publikacji red. Kraushar jest całkowicie bezzasadny.  REM nie znalw informacji w gazecie pl., ani w relacjach na ten temat w innych portal
W imieniu Rady Etyki Mediów 
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ku drogowym w  portalu  – napisał Pan - . Nie wiem gdzie red KK miała st tragedia, a nie powód do ecka, które przeżyło 

w dniu 3 lipca br. koło Stalowej Woli, w którym kompletnie pijany kierowca spowodował śmierć młodego małżeństwa. Wypadek przeżył jadący z rodzicami do lekarza jeden z trójki pani Ani, która zaopiekowała się  O wypadku napisały również inne portale. Ogłoszono publiczną zbiórkę na pomoc dla Tragedia ożywiła ogólnonarodową dyskusję o konieczności  Premier zapowiedział zmiany 
ugerowany w skardze zarzut naruszenia zasad Karty Etycznej Mediów w krytykowanej przez REM nie znalazła też innych portalach, chęci 
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