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KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 2 – ZMIANA NA FUNKCJI DICO ORAZ ZASADY DOT. KOMUNIKACJI 

 

W związku z sygnalizowaną wcześniej rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Komitetu ds. 

Komunikacji Internetowej (DICO) Macieja Miszczaka z RC Warszawa Józefów, powołuję na tę funkcję 

RAFAŁA Tonderę z RC Warszawa Józefów. Maćkowi składam serdeczne podziękowania za jego dotychczasowe 

działania w poprzedniej kadencji oraz za wkład w szkolenia podczas naszego PETS 2018 w Warszawie, 

a Rafałowi życzę powodzenia.  

Przy okazji przypominam wszystkim Koleżankom i Kolegom będących Członkami Zarządów w klubach, że 

oficjalna korespondencja elektroniczna wysyłana jest przez DICO (listy, komunikaty, noty dot. składek, 

ogłoszenia o wydarzeniach) wyłącznie na klubowe skrzynki mailowe w domenie nazwa@rotary.org.pl (np. 

lublincentrum@rotary.org.pl), które należy regularnie sprawdzać, a najlepiej w ustawieniach przekierować na 

adres Prezydenta lub najbardziej kontaktowej osoby w klubie. Proszę też o rozsyłanie listów i komunikatów do 

wszystkich Członków w Waszych klubach – tylko w ten sposób będziemy mieli dobrą, efektywną komunikację 

i dobrze doinformowaną społeczność rotariańską.  

Jednocześnie zwracam się z apelem, aby przestrzegać zasad wynikających zarówno z przepisów RODO, reguł 

komunikowania się w Dystrykcie 2231 jak i zwykłych zasad pożycia społecznego, dotyczących 

komunikowania się i m.in. wysyłania maili do większej liczby odbiorców: 

1. Nie wysyłamy maili do osób lub klubów, co do których nie mamy wiedzy, że chcą otrzymywać nasze 

wiadomości (niechciana korespondencja to SPAM, którego nikt sobie nie życzy),  

2. Adresatów wiadomości „publicznych” np. ogłoszeń o imprezach umieszczamy zawsze w polu UDW, 

szczególnie jeśli używamy do tego ich spersonalizowanych adresów mailowych.  

3. W przypadku konieczności podzielenia się ważnymi informacjami z szerokim gronem Rotarian naszego 

Dystryktu należy publikować aktualności na portalu moje.rotary.org.pl lub w wyjątkowych sytuacjach 

przesłać taką informację do DICO, który tylko za zgodą Gubernatora może rozesłać ją oficjalnie.  

4. Nie prowadźmy indywidualnej „dyskusji” mailowej pomiędzy dwiema-trzema osobami rozsyłając kopie 

maili do setek odbiorców (w tym do wszystkich klubów Dystryktu) – temu służą niemoderowane fora 

dyskusyjne na moje.rotary.org.pl, do korzystania z których zachęcam! 

5. Przekazywanie publicznie (za pośrednictwem mailingów) negatywnych opinii o innych osobach, 

poddawanie w wątpliwość ich reputacji lub dystrybuowanie informacji mogących naruszyć ich godność 

są niedopuszczalne przez prawo w ogóle, a już w szczególności niegodne Rotarian – apeluję 

o powstrzymanie się o takich działań w imię ideałów Rotary i Testu 4 Pytań.  

6. Przepisy dot. tajemnicy korespondencji dotyczą również poczty elektronicznej – prawo zabrania 

ujawniania, a zatem i przesyłania dalej bez wiedzy i zgody nadawcy jego prywatnych wiadomości, w 

zamyśle przeznaczonych wyłącznie do konkretnych odbiorców.  

 

Z góry Wam dziękuję za uszanowanie powyższych! 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 
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