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Zarzadzenie nr 16

Rektora Uniwersytetu Jagiellonskiego

z dnia 31 marca 2003 roku

w sprawie: regulaminu stron www

Na podstawie § 2 zarzadzenia nr 37 Rektora UJ z dnia 16 lipca 2001 roku
w sprawie powolania Internetowego Biuletynu UJ zarzadzam, co nastejpuje:

§1

Wprowadzam w Uniwersytecie Jagiellohskim nowy regulamin stron www UJ,
stanowiacy zalacznik do § 1 zarzadzenia nr 45 Rektora UJ z dnia 22 sierpnia 2002
roku w sprawie regulaminu stron www.

§2

Traci moc regulamin stron www wprowadzony w 2002 roku zarzadzeniem, o ktorym
mowa w § 1 niniejszego zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Otrzymuj^:

- wszystkie jednostki organizacyjne

Rektor

Prof, dr hab. Franciszek Ziejka



Zalacznik do § 1 zarzadzenia nr 45
RektoraUJ z 22 sierpnia 2002 roku

REGULAMIN STRON WWW UJ

I. Zasadv ogolne

1. Regulamin stron www Uniwersytetu Jagiellonskiego, zwany dalej "regulaminem" okresla
zasady korzystania ze stron internetowych, kt6re powstaja, w domenie Uniwersytetu
Jagiellonskiego - www.ui.edu.pl oraz www.cm-ui.krakow.pl

2. Strony interenetowe powstajace wdomenie www.ui.edu.pl oraz www.cm-uj.krakow.pl.
zwane dalej "stronami www UJ" podlegaja. ewidencjonowaniu. Zasady ewidencjono-
wania stron www okreslaja. wladze rektorskie wodrebnym rozporzadzeniu wydanym na
podstawie niniejszego regulaminu.

3. Uzytkownikami stron www UJ moga. bye jednostki organizacyjne, ktore podlegaja.
wladzom rektorskim UJ na podstawie Statutu Uniwersytetu Jagiellonskiego. Uprawnienia
do korzystania ze stron www UJ moga_rowniez wynikac z decyzji wfadz rektorskich UJ.

II. Korzvstanie ze stron www UJ

1. Uzytkownicy stron www UJ zobowiazuja. si? przestrzegac obowiazujacych przepisdw
prawaoraz Statutu Uniwersytetu Jagiellonskiego.

2. Uzytkownicy, wtym zwiaszcza poszczegolne jednostki organizacyjne UJ zobowiazani sa.
w szczegolnosci do:

• stosowania przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych;

• nienaruszania praw wlasnosci przemystowej w szczegtflnosci chronionych znak6w

towarowych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwea 2000 roku. Prawo wiasnosci

przemyslowej;

• poszanowania prawnie chronionej sfery d6br osobistych na podstawie przepisow Kodeksu

cywilnego, w szczeg61no^ci podejmowania dziatari niezb?dnych dla ochrony tych dobr,

zwtaszcza poprzez uzyskanie zgody zainteresowanych osob;

• powstrzymywania si? od zachowari naruszajacych przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia

2000 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;



• zapewnienia ochrony zbiorom danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

o ochronie baz danych;

• przestrzegania przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych;

• stosowania przepisow ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe;

• realizacji postanowieh przepisow regulujacych dzialalnosc w zakresie internetu, w szcze-

golnosci ustawy z dnia 18 lipca 2002 o swiadczeniu uslug droga. elektroniczna., ustawy

zdnia 18 wrzesnia 2001 o podpisie elektronicznym i ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku

o warunkowym dost?pie.

3. Uzytkownicy zobowiazuja si? nie umieszczac na stronach www UJ jakichkolwiek

materialow lub przekazow, ktore stwarzaja. stan naruszenia prawa lub zagrazaja.

powstaniem naruszenia prawa.

4. W celu przeciwdzialania i zapobiegania powstaniu niebezpieczenstwa naruszeniom

uzytkownicy zapewnia., aby zarowno tresc jak i forma materialow lub przekazow nie

miala charakteru:

• pornograficznego lub przest?pczego;

• nawohijacego do nienawisci narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej;

• wulgarnego;

• naruszajacego dobre obyczaje.

III. Nadzor i odpowiedzialnosc

1. Zamieszczanie na stronach www UJ informacji nie zwiazanych ze statutowa. dziatalnoscia.

Uniwersytetu Jagiellonskiego, w szczegolnosci informacji o charakterze handlowym,

promocyjnym lub reklamowym wymaga uzyskania uprzedniej zgody wladz rektorskich.

2. W przypadku organizowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagiellonskiego

na stronach www UJ otwartych dyskusji (np. chat rooms) wladze rektorskie sa.

uprawnione do wykonywania prewencyjnej kontroli tresci stron www UJ. Dotyczy to

odpowiednio innych uslug internetowych.

3. Prawne zasady korzystania ze stron www UJ maja. zastosowanie do lacznikow (links) z

innymi stronami www.

4. Wladze rektorskie w stosunku do osob nie przestrzegajacych regulaminu moga. stosowac

zasady odpowiedzialnosci dyscyplinarnej niezaleznie od dochodzenia odpowiedzialnosci

nadrodze sadowej.



III. Internetowy Biuletyn UJ

1. W celu zapewnienia pelnej informacji o dzialaniach Uniwersytetu Jagiellonskiego za

posrednictwem elektronicznych srodkow przekazu, w szczegolnosci stron www tworzy

si? Internetowy Biuletyn UJ, zwany dalej "Biuletynem"

2. Biuletyn zawiera trzy podstawowe dzialy tematyczne:

a. "Nauczanie" - dzial obejmuje: kierunki studiow prowadzone na UJ, swiadczenia

studenckie tj. stypendia naukowe, socjalne;

b. "Dzialalnosc naukowa" - dzial obejmuje: publikacje, konferencje naukowe, inne

formy aktywnosci pracownikow Uniwersytetu Jagiellonskiego tj. stowarzyszenia

naukowe, imprezy organizowane lub wspolorganizowane przez UJ, otrzymane

nagrody i wyroznienia krajowe badz zagraniczne;

c. "Funkcjonowanie uczelni" - dzial obejmuje: inwestycje, konkursy wykonawcze i

zatrudnieniowe.

3. Wydawanie Biuletynu nalezy do zadah Redakcji Biuletynu Internetowego UJ, zwanej

dalej "redakcja.".

4. Praca. redakcji kieruje Redaktor Biuletynu Internetowego UJ. Redakcja wspolpracuje z:

informatykiem - programista., grafikiem, osoba. lub osobami wprowadzajacymi dane oraz

ma mozliwosc wspolpracy z osoba. zajmujaca. si? obsluga. techniczna. sprz?tu

komputerowego.

5. Biezaxa. aktualizacj? informacji na stronach www UJ zapewniaja. korespondenci

wydzialowi.

6. Korespondenci wydzialowi wspotpracujac z Redakcji Biuletynu sa. odpowiedzialni za

przekazywanie informacji z wydzialow w celu ich umieszczenia na glownej stronie www.

Za tresc i form? informacji ukazujacych si? na wydziatowych i instytutowych stronach

www odpowiadaja^odpowiednio dziekani i dyrektorzy instytutow.

7. Redakcja wyraza zgod? na zalaczanie la^cznikow (links) do stron www UJ.

Rektor

Prof, dr hab. Franciszek Ziejka


