
Zarządzenie Nr 25/2013 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie: prowadzenia internetowego serwisu informacyjnego Uczelni 

Na podstawie: 
-) § 11 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 6 Statutu Uczelni z dnia 4 listopada 2011 r. z późn. zm. 

w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Uniwersytet Rolniczy dalej zwany Uczelnią, prowadzi ogólnouczelniany internetowy 
serwis informacyjny. Za stronę internetową Uczelni uważa się serwis działający w 
przestrzeni serwerów uczelnianych oraz poza tymi serwerami, na podstawie umowy z 
Uczelnią. 

2. Wydziały oraz jednostki organizacyjne działające poza wydziałami zobowiązane są do 
prowadzenia własnych serwisów informacyjnych na serwerach Uczelni. 

3. Uczelnia może udostępniać przestrzeń na swoich serwerach organizacjom i 
stowarzyszeniom działającym na jej terenie oraz innym podmiotom w zakresie 
określonym umowami zawartymi między Uczelnią i tymi podmiotami. 

§ 2 

1. Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką powołuje Zespół 
Internetowego Serwisu Informacyjnego, zwany dalej Zespołem. 

2. Do zadań Zespołu należy kreowanie wizerunku Uczelni poprzez merytoryczne 
tworzenie serwisu informacyjnego oraz monitorowanie treści zamieszczanych na 
stronach internetowych Uczelni. 

3. Zespół opracowuje procedury działania serwisu, które zatwierdza Prorektor ds. 
Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką. 

4. Zespół raz w roku przedstawia Prorektorowi ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z 
Gospodarką informację dotyczącą funkcjonowania stron internetowych Uczelni i 
ponadto: 

a) plan rozwoju portalu, 
b) informację dotyczącą polityki bezpieczeństwa portalu, 
c) informację dotyczącą wdrażania nowych procedur. 



§ 3 

1. Za zamieszczanie treści na stronach internetowych i ich zawartość merytoryczną 
odpowiadają redaktorzy stron. 

2. Redaktorów stron, o których mowa w ust.l, wyznaczają: 
a) na poziomie Uczelni - Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy 

z Gospodarką, 
b) na poziomie wydziału - Dziekan, 
c) na poziomie jednostek organizacyjnych wydziału - dyrektorzy i kierownicy 

jednostek, 
d) w Bibliotece Głównej - Dyrektor Biblioteki. 

3. Biuro Informacji i Promocji redaguje i zamieszcza treści o Uczelni na serwisach 
społecznościowych i innych wskazanych przez Rektora, co roku przedstawiając 
Prorektorowi ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką sprawozdanie z tej 
działalności. 

4. Sposób prowadzenia serwisu informacyjnego Biuletynu Informacji Publicznej, o 
którym mowa w ustawie z dnie 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
reguluje odrębne zarządzenie Rektora. 

§ 4 

1. Treści zamieszczane na stronach internetowych Uczelni: 
a) mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych z realizacją ustawowych i 

statutowych zadań Uczelni, 
b) nie mogą naruszać dobrego imienia Uczelni, 
c) są redagowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zabronione jest zamieszczanie i przechowywanie na stronach internetowych Uczelni 
informacji zawierających treści sprzeczne z prawem, propagujące przemoc, wzywające 
do nienawiści na tle narodowym, religijnym, rasowym oraz treści powszechnie 
uznawane za naganne moralnie, a także linków do stron zawierających takie treści. 

3. Zabronione jest zamieszczanie i przechowywanie na stronach internetowych Uczelni 
informacji o charakterze komercyjnym (reklamowym) z zastrzeżeniem, iż każdorazowo 
decyzję o zamieszczeniu informacji o sponsoringu podejmuje Prorektor ds. Organizacji 
Uczelni lub inna upoważniona osoba. 



§ 5 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni są odpowiedzialni za bieżące 
przekazywanie redaktorom stron o których mowa w § 3 ust. 1, informacji właściwych do 
zamieszczania na stronach internetowych Uczelni. 

§ 6 

1. Dział Informatyczny zapewnia funkcjonowanie informacyjnego serwisu 
internetowego, a także przeprowadza jego modyfikacje, zgodnie z zaleceniami Zespołu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Główny Informatyk upoważniony jest do udzielenia ostrzeżenia i/lub zablokowania 
działania serwisu, do czasu wyjaśnienia sprawy, w przypadku: 

a) użytkowania serwerów Uczelni w sposób niezgodny z niniejszym zarządzeniem, 
b) braku aktywności na stronie serwisu przez okres roku. 

3. Użytkownik, który otrzymał ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest w 
terminie 5 dni roboczych do złożenia Prorektorowi ds. Organizacji Uczelni i Współpracy 
z Gospodarką pisemnego wyjaśnienia. Nie złożenie wyjaśnienia spowoduje wyłączenie 
serwisu. 

§ 7 

1. Ogólne zalecenia dotyczące tworzenia stron internetowych: 
a) strony powinny być prowadzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej, przy czym wersja anglojęzyczna może być wersją skróconą, 
b) strony poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni zawierają co najmniej 

następujące dane: dane kontaktowe, aktualności, zadania, archiwum stron, a w 
przypadku jednostek dydaktycznych również: historię, dorobek naukowy, 
problematykę badawczą, ofertę, informację o współpracy a także strony 
pracowników zawierające treści wynikające z realizacji obowiązków nauczyciela 
akademickiego. 

2. Treści zamieszczane na stronach internetowych Uczelni powinny być przesyłane do 
redaktorów stron w wersji elektronicznej umożliwiającej ich ewidencję. 

3. Strona powinna zawierać wskazanie redaktora oraz datę aktualizacji. 

§ 8 

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Organizacji 
Uczelni i Współpracy z Gospodarką. 



§ 9 

Do wykonania zarządzenia zobowiązuję Prorektorów, Dziekanów, Dyrektora Biblioteki 
Głównej i Kanclerza. 

§10 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora Nr 4/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie zamieszczania informacji na głównych stronach internetowych (www) 
Akademii. 

§11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. 

Kraków, dnia 28 marca 2013 r. 

Radca Prawny 

Ewa Weyssenhoff 

"PROREKTOR 
',~"Tl!>..OfMin'izacji Uczelni 

i WS^ótpjfecy / Gospodarką 

pro/, dr hab. Florian Gambuś 


