
Uchwała nr 6 ZR SKOD regionu lubelskiego z dnia 20.12.2018r. 

w sprawie ustalenia reguł publikowania postów na grupie 

KOD_Lubelskie 

 

Zarząd Regionu ustala następujące reguły (według załącznika nr 1) 

publikowania postów na grupie FB KOD Lubelskie i zobowiązuje 

administratora do ich stosowania. 

Załącznik nr 1 do uchwały: 

5 osób za 

Załącznik do uchwały 6 ZR SKOD regionu lubelskiego z dnia 20.12.2018r. 

 

Reguły pracy grup dyskusyjnych KOD regionu lubelskiego 

 

Reguła 1.  

Jesteś na grupie dyskusyjnej stowarzyszenia KOD region Lubelski.  

Na grupę dopuszczamy materiały zgodne z celami KOD, w tym przede 

wszystkim: Rozwojem demokratycznego państwa prawa, neutralnego 

światopoglądowo, wspierającego idee społeczeństwa obywatelskiego, 

promującego postawy obywatelskie, chroniącego wolności i prawa człowieka.  

Reguła 2.  

Starannie przemyśl treść postu, który chcesz opublikować.  

Nie publikujemy postów już opublikowanych na grupie, wulgarnych, 

nieaktualnych, nie opisanych, zawierających mowę nienawiści lub obliczonych 

na skonfliktowanie członków/członkiń grupy. Posty nie mogą łamać 

obowiązującego prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych. 

Reguła 3.  

Trzymaj się tematu komentowanego posta. Jeśli chcesz zmienić temat 

dyskusji - opublikuj nowy post.  

Zmiana tematu, „wycieczki osobiste”, a zwłaszcza hejt, czy trolling, (definicje w 

Wikipedii) nie są na tej grupie akceptowane. 

Reguła 4.  

Bądź miły i uprzejmy. Nie zakłócaj przebiegu dyskusji.  

W komentarzach nie odnosimy się do czyjegoś wyglądu, religii, wieku, 

narodowości, pochodzenia, orientacji seksualnej, preferencji politycznych, 

urody, inteligencji. Mowa nienawiści, niezależnie do kogo skierowana, nie jest 

na tej grupie akceptowana. 



Reguła 5.  

Szanuj prywatność innych osób.  

Członkostwo w tej grupie wymaga wzajemnego zaufania. Autentyczne, pełne 

ekspresji dyskusje uatrakcyjniają grupę, jednak mogą tu być także poruszane 

tematy delikatne i poufne. Dlatego nie akceptujemy publikacji screenów, bądź 

udostępniania w jakikolwiek inny sposób tworzonych tu treści poza grupę. 

Reguła 6.  

Każdy ma prawo do swojego zdania i do tego by je wyrazić w dyskusji.  

Jeśli nie zgadzamy się z dyskutantem - wypowiadajmy swoje argumenty jasno i 

bez insynuacji. Unikajmy ironii i sarkazmu. Dajmy wszystkim spokojną i 

bezpieczną przestrzeń do dyskusji. 

Reguła 7.  

Każdorazowo łamanie spisanych powyżej reguł, naraża użytkownika na 

konsekwencje opisane poniżej.  

W przypadku reguł 1 i 2 - niedopuszczenie posta do publikacji na stronie. W 

przypadku reguł 3, 4, 5 - upomnienie przez moderatora, a jeśli ten środek będzie 

nieskuteczny, wyciszenie lub usunięcie z grupy. 

Reguła 8.  

Szanuj pracę moderatorów oraz ich samych.  

Wszyscy pracujemy tutaj woluntarystycznie, po to, aby ta przestrzeń była 

przyjazna dla dyskusji i wymiany poglądów. Wspólnie ustalamy normy 

postępowania, dlatego nie ma sensu odwoływanie się od decyzji podjętej przez 

jednego moderatora do innego. 
 


