


4. Czy cenzura komentarzy użytkowników oraz ich blokowanie zapisane było w ewentualnej podpisanej umowie z pod-

miotem prowadzącym ww. stronę? A jeśli podmiot ten działa niezależnie -  czy urząd podejmował już kroki prawne lub 

zamierza je podjąć przeciwko podmiotom prowadzącym ww. stronę wykorzystującym miejskie materiały chronio-

ne prawem autorskim, bez wskazania źródła ich pochodzenia - tak jakby osoby dysponujące tymi grafikami same 

uważały się za ich właścicieli -  i sugerujących przez ich takie wykorzystanie bezpośrednie powiązanie ww. strony z

urzędem miasta, co odbywa się ze szkodą dla wizerunku miasta, polegającą m.in. na zarzutach i komentarzach 

kierowanych pod adresem miasta przez oburzonych mieszkańców niedopuszczalnym ich cenzurowaniem i ograni-

czaniem wolności słowa itp.? 

Nie powinny wówczas dziwić dalsze komentarze w prasie nt. członków partii Platformy Obywatelskiej i jej powiązań z 

urzędem, skoro urząd przywala osobom związanym z tą partią na ww. opisany proceder „Urzędem miasta rządzi sitwa, 

która dzieli się ze sobą wpływami – mówi „Tygodnikowi Szczecina” Małgorzata Jacyna – Witt”1

"W Urzędzie Miasta panika! Co to będzie za 2 lata???!!! Sitwa urządza łapankę na kandydata na prezydenta! Ni-

tras (PO) proponuje Krzystkowi fuchę zastępcy prezydenta w zamian za poparcie w wyborach. Poważna sprawa" -

napisała na swoim facebookowym profilu Małgorzata Jacyna-Witt.2 

Proszę o wykonanie tu odpowiednich wyjaśnień co do dotychczasowych lub planowanych działań i kroków prawnych 

(m.in w zakresie praw autorskich osobowych i majątkowych) i ustosunkowanie się do nich w udzielonej mi odpowiedzi 

także w razie braku ich zastosowania.

5. Czy urząd lub jego jednostki zależne podpisywały umowy z osobami lub podmiotami prowadzącymi ww. stronę - m.in.

na wykorzystanie grafik będących własnością gminy miasto Szczecin lub jej jednostek zależnych? Czy urząd konsultuje z

tymi osobami zamieszczane na ww. stronie materiały i działania? W szczególności są  to grafiki promujące nie tylko 

SBO, ale i przy okazji osoby związane ze środowiskiem osób prowadzących ww. stronę facebook oraz prywatne, często 

partyjne, grafiki tych osób niepochodzące z urzędu – przykłady na dalszych stronach

1   http://szczecinnonstop.pl/index.php/2017/02/27/malgorzata-jacyna-witt-wystartuje-w-walce-o-fotel-prezydenta-szczecina/ / Michał Kaczmarek / 27.02.2017

2   https://szczecin.onet.pl/nitras-z-popraciem-krzystka-na-prezydenta-bzdur-nie-bede-komentowal/tyvqkkl / Alicja Wirwicka  / 31.01.2017 
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https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/photos/a.501926323187896.1073741826.423846140

995915/2903614886352349/?type=3

Strona główna – zdjęcie w tle – ta sama grafika jest na stronie https://sbo.szczecin.eu/ !!!

Podobnie tutaj: 

https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/photos/a.501940549853140.1073741828.423846140

995915/3236134203100414/?type=3&theater
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Trzeba tu podkreślić, że poprzednie grafiki nie pochodzą z podglądu linków (bo tych linków tam nie ma), a zostały załą-

czone jako obraz pobrany z zewnątrz przez osobę, która tego dokonała. Nie podano przy tym ani źródła ich pochodzenia, 

ani autora, ani właściciela, tak jakby osoby dysponujące tymi grafikami same uważały się za ich właścicieli. Natomiast 

dalej są przykłady promowania osób związanych z Platformą Obywatelską (Arkadiusz Marchewka) 

https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/posts/3051296441584192

https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/posts/2954135414633629
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https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/posts/2904652756248562

I dla porównania link odsyła(ł) do strony z informacją kontaktową - obecny radny 

osoba publiczna – Wojciech Dorżynkiewicz (strona zarchiwizowana)

 https://web.archive.org/web/20170306164946/http://www.budzetobywatelski.szczecin.pl/
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Tu z kolei są Młodzi Demokraci z Platformy Obywatelskiej

https://web.facebook.com/SzczecinskiBudzetObywatelski/photos/a.501940549853140.1073741828.423846140

995915/1377049105675609/?type=3

Takich przypadków partyjnej promocji jest dużo więcej. Powyżej jest ponadto wykorzystany symbol gryfa.

Proszę o wykonanie tu odpowiednich wyjaśnień co do dotychczasowych lub planowanych działań i kroków 

prawnych i ustosunkowanie się do nich w udzielonej mi odpowiedzi także w razie braku ich zastosowania.

6. W szczególności czy urząd zamierza zabronić podmiotom obsługującym ww. stronę wykorzystywanie grafik

należących do urzędu / gminy miasto Szczecin lub podmiotów zależnych a za dotychczasowe ich wykorzysta-

nie zażądać opłaty oraz kary, a w razie odmowy wystąpić z tym do sądu?

Proszę o wykonanie tu odpowiednich wyjaśnień co do dotychczasowych lub planowanych działań i kroków 

prawnych i ustosunkowanie się do nich w udzielonej mi odpowiedzi także w razie braku ich zastosowania.
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