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Regulamin publikowania komentarzy w portalu zawiercianskie.pl 

 

1) Celem publikacji komentarzy w portalu zawiercianskie.pl jest rozpoczęcie i prowadzenie 

publicznej dyskusji społecznej o sprawach ważnych dla miasta i powiatu. Dyskusja powinna się 

cechować wysoką kulturą wypowiedzi. Publikowane wypowiedzi mogą być zarówno 

pozytywne, jak i negatywne. 

 

2) Komentarze publikowane są na stronie internetowej www.zawiercianskie.pl w formie 

wpisów w zakładce „Dyskusja publiczna” oraz na Facebooku. 

 

3) Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o „komentarzu” – mowa o publikacji, która spełnia 

wszystkie następujące warunki: 

a) składa się każdorazowo z części tekstowej i zdjęcia autora komentarza (bez zdjęcia publikacja 

komentarza nie jest możliwa), 

b) część tekstowa składa się z tytułu (nie dłuższego niż 5 słów; w przypadku przesłania kompletnego 

komentarza bez tytułu, tytuł zostanie nadany przez redaktora naczelnego portalu zawiercianskie.pl) 

oraz tekstu (nie krótszego niż 400 i nie dłuższego niż 1500 znaków ze spacjami; komentarz o liczbie 

znaków przekraczającej 1000 ze spacjami nie zostanie opublikowany), 

c) zdjęcie autora komentarza powinno być dostarczone mailem na adres redakcja@zawiercianskie.pl 

najpóźniej wraz z pierwszym komentarzem danego autora (w tej samej wiadomości e-mail); zdjęcie 

do publikacji powinno być w kolorze, w orientacji poziomej i przedstawiać w sposób łatwy do 

rozpoznania twarz autora (wymiar zdjęcia to co najmniej 600 pikseli na krótszym boku), 

d) brak przesłania odpowiedniego zdjęcia (w dobrej jakości, w orientacji poziomej) równoznaczne 

jest z brakiem możliwości publikacji komentarza, 

e) autor komentarza powinien przesłać w w/w mailu informację o tym, w jaki sposób należy go 

przedstawiać (np. radny i prezes ABC), 

f) komentarz nie może zawierać jakichkolwiek reklam ani promocji produktów lub usług, a 

zwłaszcza tych, które mogą stanowić konkurencję dla zawiercianskie.pl; wyjątkiem mogą być usługi 

oferowane przez administrację publiczną – w takich przypadkach decyzja należy do redaktora 

naczelnego, 

g) komentarz nie może zawierać słów i sformułowań powszechnie uważanych za wulgarne, 

obelżywe lub uznanych przed redaktora naczelnego portalu za rażąco naruszające kulturę dyskusji w 

stosunku do kogokolwiek, 

h) do komentarza mogą być dodane dodatkowe zdjęcia (w formie galerii pod tekstem), nie więcej 

jednak niż 5. 
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4) Zasady publikacji: 

a) dziennie dopuszcza się publikację w sumie maksymalnie dwóch komentarzy (w dni wolne – trzech 

komentarzy dziennie), 

b) komentarz na dany dzień powinien zostać przesłany mailem na adres redakcja@zawiercianskie.pl 

nie później niż do 16:00 danego dnia (do 12:00 w dni wolne od pracy); po tej godzinie komentarz 

może zostać przeniesiony do publikacji na kolejny dzień; w sytuacjach wyjątkowych (np. zdarzenie 

drogowe, pożar, itp., z których przygotowywany jest materiał prasowy, możliwe jest przełożenie 

publikacji komentarza na dzień następny), 

c) raz przesłane zdjęcie danego autora jest tak długo publikowane przy komentarzach jego autorstwa 

dopóki autor nie prześle nowego zdjęcia, 

d) jeden autor może opublikować maksymalnie 7 swoich komentarzy miesięcznie (liczone są pełne 

miesiące – styczeń, luty, marzec, itd.), 

e) publikować komentarze mogą jedynie osoby reprezentujące instytucje/organizacje wyznaczone w 

punkcie 7 niniejszego regulaminu; przesyłający komentarz zobowiązany jest udowodnić ponad 

wszelką wątpliwość o swojej tożsamości uprawniającej do publikacji komentarza, 

f) maile wysłane z adresów prywatnych nie znajdujących się na liście kontaktów portalu 

zawiercianskie.pl NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ, 

g) nie ma możliwości publikacji anonimowego komentarza (wyjątek: patrz punkt 7, z2). 

 

5) Każdy użytkownik może skorzystać z komentarzy „ad vocem” – jest to możliwość udzielenia 

polemiki wobec komentarza umieszczonego przez innego użytkownika (komentarz taki 

opatrzony jest nazwą „POLEMIKA”): 

a) skorzystać z komentarzy „ad vocem” można dowolną liczbę razy, przy czym polemika „ad 

vocem” traktowana jest jak komentarz i podlega wszystkim zasadom niniejszego regulaminu, 

b) na początku komentarza „ad vocem” należy wyraźnie zaznaczyć wobec jakiego komentarza jest 

on skierowany, 

c) „ad vocem” wobec danego komentarza można zgłaszać maksymalnie trzeciego dnia włącznie 

licząc od dnia publikacji tego komentarza (ten termin dla Prezydenta Zawiercia i Starosty 

Zawierciańskiego wynosi 5 dni), 

d) komentarze „ad vocem” zgłaszane po w/w terminie nie będą publikowane, 

e) jeden temat, do którego dodawane są kolejne „ad vocem” wygasa po maksymalnie 7 dniach; w 

przypadku minimum trzech autorów komentarzy „ad vocem” w/w termin wynosi maksymalnie dwa 

tygodnie, 

f) niespełnienie warunków dotyczących publikacji komentarza „ad vocem” skutkuje odesłaniem go 

do autora z informacją o konieczności przeredagowania tekstu – przeredagowany tekst nie może 

odnosić się bezpośrednio do żadnego z opublikowanych w ostatnim czasie komentarzy. 
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6) Rozszerzenie listy osób reprezentujących instytucje/organizacje wyznaczone w punkcie 7 

niniejszego regulaminu jest możliwe zgodnie z poniższymi warunkami: 

a) minimum trzy osoby znajdujące się na liście zawartej w punkcie 7 niniejszego regulaminu 

zgłaszają w sposób niebudzący zastrzeżeń (np. służbowym mailem, przez Facebooka lub osobiście) 

nową pozycję do w/w listy, 

b) w w/w zgłoszeniu powinno być zawarte krótkie uzasadnienie zasadności zgłoszenia (przyjmowane 

będą osoby charakteryzujące się intensywną działalnością społeczną/na rzecz lokalnej społeczności), 

a także kontakt do osoby zgłaszanej, 

c) zgłoszenie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o rozstrzygnięciu 

informowane mailem są osoby zgłaszające i osoba zgłaszana; od rozstrzygnięcia w terminie 3 dni 

obowiązuje odwołanie, w którym trzeba uzasadnić (i przesłać mailem) zasadność przyjęcia nowej 

osoby do listy zawartej w punkcie 7; w ciągu kolejnych 3 dni zapad ostateczna decyzja podjęta przez 

redaktora naczelnego; 

d) w przypadku ostatecznego odrzucenia zgłoszenia nowej pozycji do listy zawartej w punkcie 7 

zgodnie z trybem opisanym w podpunkcie c) punktu 6) niniejszego regulaminu możliwe jest 

dokonanie powtórnego zgłoszenia nowej pozycji w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni. 

 

7) Lista instytucji/osób do publikowania komentarzy w portalu zawiercianskie.pl (do zgłaszania 

komentarzy uprawnieni są w imieniu niżej wymienionych instytucji formalni lub tymczasowo 

mianowani przedstawiciele tych instytucji – 

dyrektorzy/prezesi/kierownicy/przewodniczący/naczelnicy lub pełniący obowiązki 

dyrektora/kierownika/prezesa): 

a) prezydent Zawiercia i jego zastępcy, 

b) sekretarz i skarbnik gminy, sekretarz i skarbnik powiatu, 

c) radni miejscy i radni powiatowi, 

d) posłowie wybrani z okręgu nr 32 i senatorowie wybrani z okręgu nr 76, 

e) pełnomocnicy prezydenta Zawiercia, 

f) naczelnicy wydziałów urzędu miejskiego, 

g) jednostki organizacyjne (i spółki) gminy: Agencja Rozwoju Zawiercia, Miejski Zespół Obsługi 

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", Ośrodek Sportu i 

Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkoła 

Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9 im. 

Marii Dąbrowskiej, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Gimnazjum nr 6 Szkoła Podstawowa nr 
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13, Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Szymańskiego, 

Gimnazjum nr 3, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Przedszkole Integracyjne nr 3, Przedszkole nr 4, 

Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 8, Przedszkole nr 15, Żłobek 

Miejski, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji, Zakład Komunikacji Miejskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej, 

h) jednostki pomocnicze gminy: Osiedle Argentyna, Osiedle Blanowice, Osiedle Borowe Pole, 

Osiedle Bzów, Osiedle Centrum, Osiedle Dąbrowica, Osiedle Kromołów, Osiedle Marciszów, 

Osiedle Miodowa, Osiedle Piłsudskiego, Osiedle Stary Rynek, Osiedle Stawki, Osiedle 

Szymańskiego, Osiedle Warty, Osiedle Wydra Zielona, Osiedle Zuzanka, Osiedle Zuzanka I, Osiedle 

Żerkowice, Sołectwo Karlin, Sołectwo Łośnice, Sołectwo Pomrożyce, Sołectwo Skarżyce, 

i) Zawierciańska Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Gospodarcza, 

j) starosta zawierciański i wicestarosta, 

k) członkowie zarządu powiatu, 

l) radni powiatowi, 

m) naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego, 

n) wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin w powiecie zawierciańskim, a także ich zastępcy, 

sekretarze i skarbnicy, naczelnicy wydziałów urzędów gmin w powiecie zawierciańskim, 

o) dyrektorzy/prezesi/kierownicy i inni formalni przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych/pomocniczych/spółek gmin wchodzących w skład powiatu zawierciańskiego (m.in. 

szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i/lub sportu, ośrodków pomocy społecznej, itp.), 

p) jednostki organizacyjne powiatu zawierciańskiego: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd 

Dróg, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej, Szpital 

Powiatowy w Zawierciu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu, II Liceum 

Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej, Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w 

Zawierciu, Zespół Szkół w Pilicy, Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, Zespół Szkół w 

Szczekocinach, Zespół Szkół w Porębie, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Żarnowcu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu, Zespół Szkół im. Oskara Langego 

w Zawierciu, Zespół Szkół im Gen J Bema w Zawierciu, Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M 

Grzegorzewskiej w Zawierciu, Zespół Szkół im. prof. R Gostkowskiego w Łazach, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 

Zawierciu, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza 'Tęcza' w Zawierciu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 'Familia' w Zawierciu, 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 'Pegaz' w Chruszczobrodzie, DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chruszczobrodzie, 

q) komendanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, 

Straży Miejskiej, kierownicy/dyrektorzy pogotowia ratunkowego, 

r) wszystkie ochotnicze straże pożarne działające na terenie powiatu zawierciańskiego, 
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s) Powiatowa Rada Seniorów, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowa 

Społeczna Rada Kombatantów, 

t) parafie i zbory działające na terenie powiatu zawierciańskiego, 

u) organizacje pozarządowe, które otrzymały od gminy Zawiercie w 2017 roku dotacje na zadania 

publiczne: Centrum Rozwoju Lokalnego, Fundacja „Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej, Fundacja 

Żyć na nowo, Jurajska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Pro Musica, Fundacja Pomocy 

Ubogim św. Rity z Cascia, Stowarzyszenie Daj szansę dzieciom i osobom kalekim-

niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Szansa, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie 

Amazonek i osób z problemami onkologicznymi, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Stowarzyszenie Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 

Pszczelarzy Zawiercie, Towarzystwo opieki nad zwierzętami w Polsce Oddział w Zawierciu, 

Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec 

Ziemi Zawierciańskiej, 

w) organizacje pozarządowe, które otrzymały od powiatu zawierciańskiego w 2016 roku dotacje na 

zadania publiczne (w chwili ustalania regulaminu nie było wyników za 2017 rok): Stowarzyszenie 

Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, 

Zawierciańskie Forum Pracodawców, Towarzystwo Sympatyków Kromołowa, OSP w Szycach, 

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy 

„SPARTA” Szczekociny, Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Źródło” Kromołów. 

x) kluby sportowe działające na terenie powiatu zawierciańskiego, 

y) prezesi spółdzielni mieszkaniowych, 

z1) harcerze i skauci, 

z2) grupa co najmniej 10 osób (spośród których przynajmniej 5 jest pełnoletnich) nie znajdujących 

się na w/w liście, które w sposób nie budzący wątpliwości dowiodły swojej tożsamości (np. na 

Facebooku, osobiście) i wspólnie przygotowały komentarz na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie; komentarz taki może zostać opublikowany anonimowo, autorzy są zobowiązani 

przygotować poziome, dobrej jakości i ciekawe zdjęcie ilustracyjne (brak zdjęcia równoznaczny jest 

z brakiem możliwości publikacji komentarza). 

 

8) Każda istotna zmiana regulaminu (z datą jej wprowadzenia) zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.zawiercianskie.pl w zakładce „Dyskusja publiczna”. 

 

9) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie www.zawiercianskie.pl 


