UCHWAŁA NR LXV/297/VII/2018
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę redaktora naczelnego i
redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”.
Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 8 pkt. 1 uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
(t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje:

§1
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o odwołanie p. Elżbiety Węgrzynowicz z
funkcji redaktora naczelnego czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”.
§2
1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Poznania o powołanie redakcji czasopisma
osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice” w składzie:
1) p. Magdalena Ratajczak - redaktor naczelny;
2) p. Krzysztof Kruszka;
3) p. Dorota Matkowska;
4) p. Przemysław Polcyn;
5) p. Witold Puchalski;
6) p. Elżbieta Węgrzynowicz;
2. Redaktor naczelny będzie realizował zadania związane z przygotowaniem materiałów
do druku i odpowiadał za treść przygotowywanych materiałów prasowych. Zgoda na
pełnienie funkcji redaktora naczelnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Zadaniem

redakcji

będzie

organizacja

procesu

przygotowania

(zbieranie,

opracowywanie, ocenianie) materiałów do publikacji.
4. Osoby powołane w skład redakcji będą realizowały zadania związane z przygotowaniem
materiałów do publikacji zgodnie z oświadczeniami stanowiącymi załączniki nr 2 - 6 do
uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę redaktora naczelnego i
redakcji czasopisma osiedlowego „Nasze Krzyżowniki-Smochowice”.

Na podstawie Art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe redakcją kieruje
redaktor naczelny. Redaktor naczelny, zgodnie z Art. 25 ust. 4 odpowiada za treść przygotowywanych
przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach
określonych w statucie lub właściwych przepisach.
W ocenie wnioskodawcy redaktor naczelna nie sprawuje swojej funkcji w sposób właściwy, czynione
w trakcie zebrań zespołu redakcyjnego ustalenia nie są spisywane w postaci protokołów lub notatek
służbowych, co w konsekwencji prowadzi do nieporozumień związanych z różną interpretacją
poczynionych ustnie ustaleń, a poprzez ich wysoki poziom ogólności często dochodzi do konfliktów na
linii redaktor - redaktor naczelna, co do sposobu finalnej prezentacji treści artykułu w czasopiśmie.
W związku z zapisami Art. 38 ust. 1, że odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane
opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali
opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy oraz że w zakresie
odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna, przy braku jakichkolwiek
protokołów uzgodnień, notatek potwierdzających podjęte decyzje; tym samym niemożnością
wykazania osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do opublikowania materiału, które w przypadku
naruszenia prawa skutkuje odpowiedzialnością prawną i majątkową osób będących w składzie
redakcji - redaktor naczelna utraciła zaufanie niezbędne do piastowania powierzonej jej funkcji.
Mając na uwadze powyższe oraz w świetle § 28 ust. 1 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
stanowiącego, że do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla
w powiązaniu z § 8 pkt 1 Statutu, zgodnie z którym do zadań Osiedla należą działania dotyczące
obszaru Osiedla w zakresie tworzenia więzi lokalnych, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne
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