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Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 27 sierpnia br.

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję informacje, o które Państwo wnioskowali:

Ad 1) Kalendarza spotkań wiceministra Adama Andruszkiewicza od dnia 28 grudnia 2018 
roku do dnia złożenia wniosku.

Uprzejmie informuję, że powyższa informacja nie stanowi informacji publicznej oraz nie 
podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do 
informacji publicznej1 (zwanej dalej: u.d.i.p.)2. Nadmienić należy, że sekretariat Ministra 
prowadzi elektroniczny terminarz spotkań Ministra. Ma on jednak charakter pomocniczy, 
roboczy, wspomagający organizację i planowanie pracy sekretariatu oraz spotkań Ministra. 
Spotkania organizowane ad hoc przeważnie nie są odnotowywane, jednocześnie wiele 
planowanych spotkań wpisanych do terminarza nie dochodzi do skutku ze względu m.in. na 
zmiany harmonogramu zajęć Ministra. Terminarz ten nie zawiera zapisów umożliwiających 
szczegółowe odtworzenie dnia pracy. Umieszczenie w kalendarzu terminu i miejsca 
konkretnego wydarzenia ma charakter czynności czysto technicznej i nie zaświadcza o stanie 
faktycznym. Ponadto ww. kalendarz nie stanowi dokumentu urzędowego w znaczeniu art. 6 
ust. 2 u.d.i.p., tj. nie zawiera on oświadczenia woli lub wiedzy, nie jest też kierowany do 
innego podmiotu bądź składany do akt sprawy3.

1 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
2 co zostało potwierdzone również w bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (patrz wyrok 
NSA z 1 lutego 2017 r. sygn. I OSK 1083/15)
3 por. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. I OSK 2914/13
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Ad 2) Informacji o wyjazdach służbowych wiceministra Adama Andruszkiewicza, poprzez 
podanie miejsca wyjazdu, celu wyjazdu oraz daty wyjazdu - za okres od dnia 28 grudnia 
2018 roku do dnia złożenia wniosku.

Poniżej przedstawiam wykaz podróży służbowych Pana Ministra Adama Andruszkiewicza od 
28 grudnia 2018 r. do 27 sierpnia br.

Termin odbywania 
podróży służbowejLp. Miejscowość/Kraj Cel podróży

od do

1 Grajewo (Polska) Spotkanie z prezydentem miasta 2019-03-25 2019-03-25

2 Katowice (Polska) Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim - 
"Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Sieci" 2019-07-24 2019-07-24

3 Grajewo (Polska) Spotkanie w Urzędzie Miasta Grajewo w sprawie 
rozmowy o współpracy z samorządem miasta 2019-08-06 2019-08-06

Ad 3) Informacji dotyczących zapowiadanej w rozmowie z WP z 18 stycznia 2019 r. przez 
wiceministra kampanii edukacyjnej na temat zjawiska patostreamingu 
https://wiadomosci.wp.pl/adam-andruszkiewicz-idzie-na-wojne-z-patostreamerami-
wspolpraca-z-youtube-facebookiem-i-rpo-6339835185223297a ,,Przeprowadzimy szeroką 
kampanię edukacyjną na temat zjawiska patostreamingu”. Czy rzeczona kampania już się 
odbyła? Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie materiałów edukacyjnych, które powstały w 
ramach tej kampanii.

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK prowadzi 
kompleksową kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą bezpieczeństwu dzieci w sieci 
w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działania 
mają charakter długookresowy i kompleksowy - są częścią projektu realizowanego od 2017 r. 
do końca 2020 r.

W ramach ww. projektu w sierpniu br. Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało kampanię 
edukacyjno-informacyjną skierowaną bezpośrednio do rodziców, pod nazwą „Nie zagub 
dziecka w sieci”. Kampania ma na celu lepiej przygotować rodziców do ochrony dzieci przed 
zjawiskiem cyberprzemocy. W ramach kampanii powstaną poradniki, artykuły i inne 
skierowane do rodziców materiały, które tłumaczyć będą jak opiekować się dzieckiem nie 
tylko offline, ale i online.

Ad 4) Informacji o liczbie złożonych zgłoszeń w trybie https://obywatel.gov.pl/dokumenty-
i-dane-osobowe/odwolaj-sie-od-decyzji-portalu oraz liczbie przygotowanych przez 

https://wiadomosci.wp.pl/adam-andruszkiewicz-idzie-na-wojne-z-patostreamerami-wspolpraca-z-youtube-facebookiem-i-rpo-6339835185223297a
https://wiadomosci.wp.pl/adam-andruszkiewicz-idzie-na-wojne-z-patostreamerami-wspolpraca-z-youtube-facebookiem-i-rpo-6339835185223297a
https://wiadomosci.wp.pl/adam-andruszkiewicz-idzie-na-wojne-z-patostreamerami-wspolpraca-z-youtube-facebookiem-i-rpo-6339835185223297a
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-kompetencje-spoleczenstwa
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci
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Ministerstwo Cyfryzacji odwołań oraz liczbie pozytywnie rozpatrzonych odwołań przez 
Facebooka od wejścia w życie tej usługi do dnia złożenia wniosku.

Od wejścia w życie usługi "Odwołaj się od decyzji portalu" do dnia 3 września br. 
odnotowano 718 zgłoszeń, w tym 183 z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych przez 
Facebook. Nie ma natomiast technicznej możliwości wygenerowania statystyk na dzień 
złożenia wniosku.

Z poważaniem,

Joanna Marczak - Redecka
Zastępca Dyrektora Biura Ministra

/-podpisano elektronicznie/
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