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Pan
Andrzej Pichet
Radny Województwa Wielkopolskiego

Szanowny Panie Radny,
Odpowiadając na Pańską interpelację, zgłoszoną podczas XII Sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w dniu 28 października 2019 r., dotyczącą utworzenia fanpage’a dla działań Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego oraz utworzenia konta na Twitterze, pragnę podziękować za zwrócenie
uwagi na kwestię promocji działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przestrzeni
internetowej, która w obecnej dobie stanowi jeden z istotnych kanałów komunikacyjnych.
Chciałbym zwrócić uwagę, że na stronie internetowej www.umww.pl (w zakładkach
„AKTUALNOŚCI SEJMIKU I URZĘDU” oraz „SEJMIK/Z PRAC SEJMIKU”) znajdują się,
opatrzone zdjęciami, krótkie relacje z posiedzeń komisji oraz z sesji Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, przygotowywane przez dziennikarzy „Monitora Wielkopolskiego”, którego redakcja
umiejscowiona jest w strukturze Kancelarii Sejmiku. Można w wymienionych miejscach znaleźć zarówno
bieżące, jak i archiwalne informacje o pracach tych organów SWW. Pojawiają się tam okazjonalnie także
informacje o wyjazdowych posiedzeniach czy też wyjazdach studyjnych sejmikowych komisji, a także
oficjalnych wydarzeniach z udziałem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Ponadto na Facebooku funkcjonuje fanpage Urzędu Marszałkowskiego, redagowany przez Biuro
Prasowe UMWW.
Pragnę jednocześnie poinformować, że w ślad za wcześniejszymi Pańskimi sygnałami odnośnie
do potrzeby promocji działań SWW w mediach społecznościowych, przeprowadzone zostały w tej
kwestii konsultacje, z udziałem między innymi Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Wyartykułowano podczas nich potencjalne problemy mogące pojawić się przy podjęciu
tego rodzaju aktywności, związane z: kwestiami kadrowymi, zakresem merytorycznym takiej aktywności
w przestrzeni internetowej (co, poza wymienionymi wyżej informacjami, miałoby znaleźć
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się na takim fanpage’u; kto miałby być decydentem odnośnie do zamieszczania konkretnych treści; jak
szeroko ustalić zakres podmiotów uprawnionych do zgłaszania publikowanych wpisów), wątpliwościami
natury prawnej (ponoszenie odpowiedzialności za treść wpisów w świetle Prawa prasowego, kwestie
ochrony danych osobowych oraz wizerunku osób widniejących na zamieszczanych zdjęciach).
W związku z powyższym informuję, że w najbliższym czasie nie jest planowane uruchomienie osobnego
fanpage’a dedykowanego wyłącznie aktywności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Z poważaniem,

z up.

Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
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