
Poznaj regulamin – zgłoś nadużycie 

 

Oto link do portalu Facebook: www.facebook.pl  Znajdź na nim portalach regulaminy i 

wypełnili ankietę. 

KWESTIONARIUSZ 

 

1. Jak łatwo jest znaleźć Regulamin strony? 

Bardzo łatwo Dość łatwo Trudno Bardzo trudno 

O O O O 

Uwagi: 

2. Czy Regulamin jest łatwy do zrozumienia? 

Bardzo łatwy Dość łatwy Trudny Bardzo trudny 

O O O O 

Uwagi: 

3. Czy procedura składania skargi jest jasna? 

Bardzo jasna Dość jasna Niezbyt jasna Całkowicie niejasna 

O O O O 

Uwagi: 

4. Czy dalsze działania właścicieli strony po otrzymaniu skargi są jasne? 

Bardzo jasne Dość jasne Niezbyt jasne Całkowicie niejasne 

O O O O 

Uwagi 



 

 
 

 

Projekt "Nienawiść - jestem przeciw" realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we 

współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG. 

 

 

MOWA NIENAWIŚCI 

5. Czy w Regulaminie znajduje się zapis dotyczący mowy nienawiści? 

Tak Nie Nie jestem pewien / Inne 

O O O 

Uwagi: Jeśli Regulamin zawiera inne rodzaje nadużyć, np. zachowania rasistowskie, homofobiczne, 

itd., zaznacz to w uwagach. 

6. Czy Regulamin wspomina o cyberprzemocy? 

Tak Nie Nie jestem pewien / Inne 

O O O 

Uwagi: 

NIEODPOWIEDNIE TREŚCI 

7. Czy Regulamin zawiera zapis o nieodpowiednich teściach, np. czy strona dopuszcza treści 

pornograficzne? 
Tak Nie Nie jestem pewien / Inne 

O O O 

Uwagi: 

WSKAZÓWKI SPOŁECZNOŚCIOWE 

8. Czy strona zawiera inne informacje na temat tego, jakie treści są dopuszczone? Np. poprzez 

krótkie oświadczenie w bardziej dostępnym miejscu, informacje w sekcji “O nas”, w formie 

“wskazówek publikacji”, lub innych? 
Tak Nie Nie jestem pewien / Inne 

O O O 

Uwagi: 

 

 



 

 
 

 

Projekt "Nienawiść - jestem przeciw" realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we 

współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG. 

 

 

Pytania pomocnicze: 

• Czy znalazłeś_aś „idealny” przykład regulaminu? 

• Czy wydało Ci się, żę regulamin był całkowicie nieadekwatny, albo dlatego, że wcale nie 

poruszał problemu mowy nienawiści, albo ze względu na zbyt duży stopień komplikacji 

regulaminu i procedury zgłaszania? 

•  Czy po przyjrzeniu się regulaminowi możesz stwierdzić, że mógłbyś zgłosić obraźliwy wpis na 

stronie? Dlaczego tak lub nie? 

• Co w przypadku, gdyby nigdy nikt nie zgłaszał takich wpisów? 

• Czy będąc użytkownikiem strony sądzisz, że byłyś_abyś w stanie ulepszyć regulamin albo 

zapewnić jego lepsze egzekwowanie? W jaki sposób? 

• W jaki inny sposób możnaby poprawić efektywność raportowania? Np. czy istnieje różnica 

pomiędzy tym, że nieodpowiednie treści zgłosi jeden użytkownik, a 1000 użytkowników w tym 

samym czasie? Co w przypadku, gdy firma używająca tej strony w celach reklamowych, zagrozi 

wycofaniem reklam, jeśli obraźliwe treści nie zostaną usunięte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


