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REKOMENDACJE DLA PRACOWNIKÓW UPP, KTÓRZY UŻYWAJĄ MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 
 
Media społecznościowe są ważnym narzędziem komunikacyjnym, kształtującym wizerunek 
oraz budującym relacje w sieci i poza nią. Istotne jest, aby pracownicy UPP dbali o dobry 
wizerunek uczelni poprzez odpowiedzialne korzystanie z portali społecznościowych.  
 
1) Należy pamiętać, że każdy jest osobiście odpowiedzialny za treści, które publikuje  

w Internecie, na blogach, w serwisach społecznościowych, na forach lub w każdej innej 
formie mediów tworzonych przez użytkowników Internetu. Treści raz opublikowane  
w Internecie pozostają tam na długi czas i są łatwo identyfikowalne. Należy więc wziąć pod 
uwagę jakość swojej wypowiedzi, dobór słów i rodzaj wysnutych wniosków. 

2) Publikując własne treści (w jakiejkolwiek formie mediów cyfrowych) w tematach związanych 
z działalnością UPP należy jasno wskazać, że to, co zostało napisane, ma charakter 
prywatnych opinii i nie musi być tożsame ze stanowiskiem, poglądami i opiniami UPP.  

3) Przy wyrażaniu własnej opinii trzeba mieć na uwadze godność drugiego człowieka  
i poszanowanie jego prywatności.   

4) Obowiązkiem pracownika jest upewnienie się, że w swoich publikacjach nie zamieszcza on 
materiałów będących własnością osób trzecich, bez uzyskania wcześniejszej zgody na ich 
wykorzystanie oraz czy nie narusza on prawa lub norm etycznych. 

5) Jeśli, będąc aktywnym w mediach społecznościowych, pracownik identyfikuje się z UPP, 
musi  upewnić się, że prowadzone przez niego profile prywatne, publiczne oraz powiązane 
z nimi treści nie naruszają dobrego wizerunku UPP. 

6) Nie można ujawniać i wykorzystywać informacji poufnych i stanowiących tajemnicę 
służbową lub danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem pracy w UPP. 

7) Niezależnie od tego, czy konta w mediach społecznościowych są prywatne, czy zostały 
utworzone pod nazwą UPP, pracownicy nie powinni: 

 prowadzić działań niezgodnych z prawem, 

 prowadzić dystrybucji materiałów, które mogłyby zostać uznane jako zniesławiające, 
oszczercze i naruszające normy kulturowe, 

 udostępniać multimediów oraz wiadomości, które mogą tworzyć negatywny wizerunek 
UPP, 

 wypowiadać się, oceniać i decydować w imieniu współpracowników bez ich wyraźnej 
zgody, 

 komunikować się w sposób naruszający dobry wizerunek UPP. 
 

Gdy zauważysz sytuację, w której UPP jest atakowany przez innych użytkowników mediów 
społecznościowych lub jeżeli chciałbyś podzielić się swoimi negatywnymi opiniami prosimy  
o kontakt z rzecznikiem prasowym UPP na adres: rzecznik@up.poznan.pl  


