
Regulamin pracy redaktorów
uczelnianego systemu zarządzania treścią

na stronach internetowych PG

Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy dokument o nazwie „Regulamin pracy redaktorów  
uczelnianego systemu zarządzania treścią na stronach internetowych PG”

Centrum Usług Informatycznych – (CUI) jednostka organizacyjna Politechniki Gdańskiej 
podległa Rektorowi realizująca zadania zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Uczelni

System CMS – w kontekście tego Regulaminu określenie oznacza uczelniany system IT do 
zarządzania treścią na oficjalnych stronach internetowych Uczelni, użytkowany w powiązaniu
z domeną internetową pg.edu.pl oraz jej subdomenami, której właścicielem pozostaje 
Politechnika Gdańska

Redaktor – oznacza użytkownika (pracownika Uczelni, doktoranta, studenta lub inną osobę),
któremu przyznano uprawnienia do zarządzania treściami w systemie CMS

Szata graficzna – wbudowany w system CMS zestaw reguł określających wygląd wszelkich 
elementów witryn internetowych utrzymywanych w ramach systemu CMS. Szatą graficzną 
zarządza CUI w formalnym uzgodnieniu ze stronami zaangażowanymi w projekt stylowania 
uczelnianych stron internetowych

Przyjęte konwencje graficzne – wszelkie zasady (uzgodnione formalnie ze stronami 
zaangażowanymi w projekt stylowania witryn internetowych Uczelni) budowania wyglądu 
witryn internetowych, które nie wynikają wprost z szaty graficznej lub których szata graficzna
nie definiuje, a które uszczegóławiają aspekty mogące rodzić wątpliwości lub 
niejednoznaczność, np. kolejność elementów na stronach internetowych względem siebie.

Dobre praktyki – zestaw reguł (uzgodnionych formalnie ze stronami zaangażowanymi w 
projekt witryn internetowych Uczelni) przeznaczonych w szczególności dla redaktorów 
wynikających z uwarunkowań organizacyjno-technicznych oraz przyjętych na Uczelni 
rozwiązań zmierzających do:

 zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości i użyteczności treści (tekstowych, 
graficznych i innych) umieszczanych na stronach internetowych za pomocą Systemu 
CMS,

 budowania i wzmacniania świadomości technicznej oraz warsztatu pracy Redaktorów
(np. dobór właściwych środków do osiągania zamierzonych celów tworzonych treści)

 spełnienia przez Uczelnię wymogów dostępności w zakresie treści umieszczanych na 
stronach internetowych za pomocą systemu CMS.

Dostępność (witryn, stron internetowych) – dostępność stron internetowych dla szerokiego 
grona odbiorców w rozumieniu standardów WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).



Postanowienia Regulaminu

1. System CMS jest usługą informatyczną dostarczaną i utrzymywaną przez Centrum 
Usług Informatycznych (CUI).

2. CUI dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu 
CMS oraz udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego 
funkcjonowania.

3. CUI opracowuje, aktualizuje oraz udostępnia dokumentację, wyjaśnienia przyjętych 
konwencji graficznych oraz dobrych praktyk dla Redaktorów.

4. System CMS umożliwia tworzenie i bieżącą administrację witryn internetowych w 
domenie pg.edu.pl oraz jej subdomenach zgodnie z misją Uczelni, jej zadaniami i 
potrzebami.

5. Wszelkie treści zamieszczane w witrynach internetowych utrzymywanych w Systemie
CMS powinny być zgodne z wbudowaną w system CMS szatą graficzną, ustalonymi 
konwencjami oraz dobrymi praktykami podkreślającą markę Politechniki Gdańskiej, 
zgodnie z Uczelnianym Systemem Identyfikacji Wizualnej.

6. Dostęp przyznany Użytkownikom systemu jest indywidualny i ważny jedynie dla 
określonej osoby. Zabrania się odstępowania i udostępniania danych 
uwierzytelniających innym osobom.

7. Zabrania się odstępowania zasobów w części lub w całości innym organizacjom, które
nie są merytorycznie związane z Politechniką Gdańską.

8. Użytkownicy systemu mogą korzystać z usług systemu wyłącznie na warunkach 
określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Użytkownicy systemu, korzystając z funkcji oraz zasobów systemu, zgadzają się z 
Regulaminem i akceptują go w całości bez wyjątków.

10. Użytkownikom Systemu CMS zabrania się:
o wysyłania poprzez System, informacji handlowych, których charakter nie ma 

żadnego związku z Uczelnią lub jej promocją (np. spam),
o korzystania z Systemu poprzez interfejs inny niż dostarczony przez CUI i 

przewidziany dla Systemu,
o korzystania z Systemu w sposób dla niego nieprzewidziany,
o rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego 

oprogramowania,
o zabiegania o dane innych użytkowników systemu niezbędne do zalogowania 

się na ich konta w Systemie, ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania 
tych danych,

o zbierania informacji o innych użytkownikach systemu, w tym przy użyciu 
specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki),

o zamieszczania i propagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak treści 
pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub
grożące jego popełnieniem, treści wzywających do nienawiści rasowej, 
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie 
rzeczywistym i innych zabronionych przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa,

o zamieszczania treści godzących w dobre imię Politechniki Gdańskiej i jej 
misję, treści wymierzonych w powagę i autorytet Uczelni,

o zamieszczania ukrytych lub jawnych przekazów reklamowych (których 
charakter nie ma żadnego związku z Uczelnią lub jej promocją),



o zamieszczania i/lub propagowania treści uznanych powszechnie za naganne 
moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo 
obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling),

o testowania działania Systemu pod kątem bezpieczeństwa (np. za pomocą 
specjalnych narzędzi) lub możliwości nieuprawnionej autoryzacji dostępu do 
informacji zawartych w Systemie, które nie zostały przewidziane do 
udostępnienia,

o dokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego (tzw. reverse 
engineering) lub innych prób poznania kodu źródłowego Systemu, którego 
właścicielem jest Politechnika Gdańska,

o wprowadzania w sposób celowy oprogramowania lub treści (w tym kodu 
HTML, XML, CSS, JavaScript itp.), które mogłoby zakłócić funkcjonowanie 
Systemu i/lub wyrządzić celowe szkody u odbiorców,

o podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie 
Systemu,

o namawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu,
o wykorzystywania i/lub zamieszczania niezgodnie z prawem, w związku z 

korzystaniem z Systemu i jego zasobów, jakiegokolwiek wzoru 
przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw 
wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, 
prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa 
patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa,

o podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych 
Użytkowników systemu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z 
korzystaniem z systemu.

11. Użytkownicy systemu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z 
osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego 
zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.

12. Użytkownicy systemu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opublikowane przez 
siebie informacje, ogłoszenia, treści tekstowe, zasoby graficzne, zasoby muzyczne, 
inne zasoby multimedialne, załączone pliki, skrypty, fragmenty programów lub 
programy w całości, pliki wykonywalne itp.

13. Uczelnia zastrzega sobie prawo do usuwania i moderowania treści fragmentów lub 
całości witryn internetowych uznanych za wyraźnie sprzeczne z niniejszym 
Regulaminem oraz innymi regulacjami obowiązującymi na Politechnice Gdańskiej.

14. Uczelnia zastrzega sobie prawo blokowania i ograniczania uprawnień w stosunku do 
Użytkowników systemu naruszających w postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego 
Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
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