Warszawa, dnia 19 września 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Ministra
BM-WOP.0122.426.2019

Pan
Szymon Osowski
Pan
Bartosz Wilk
członkowie zarządu
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 27 sierpnia br.
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytanie nr 2 z 10 września br. na ww. wniosek zostały przekazane Państwu
niekompletne dane dotyczące podróży służbowych Pana Ministra Adama Andruszkiewicza,
za co bardzo przepraszamy.
Poniżej przekazujemy kompletną listę podróży służbowych Pana Ministra Adama
Andruszkiewicza w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 27 sierpnia 2019 r.

Lp. Miejscowość/Kraj

1

2

3
4
5
6

Grajewo (Polska)

Cel podróży

Spotkanie z Burmistrzem miasta

Spotkanie w kontekście omówienia współpracy
MC z przedstawicielami władz województwa
Gorzów (Polska)
lubuskiego oraz wdrażania usług cyfrowych na
jego teren
Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Katowice (Polska)
"Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Sieci"
Spotkanie w Urzędzie Miasta Grajewo w sprawie
Grajewo (Polska)
rozmowy o współpracy z samorządem miasta
Spotkanie w Miejskim Ośrodku Szkolenia
Białystok (Polska)
Piłkarskiego w Białymstoku
Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Łódź (Polska)
"Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Sieci"

Termin odbywania podróży
służbowej
od

do

2019-03-25

2019-03-25

2019-05-06

2019-05-06

2019-07-24

2019-07-24

2019-08-06

2019-08-06

2019-08-08

2019-08-08

2019-08-21

2019-08-21

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)

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

7

Kielce (Polska)

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim "Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Sieci"

2019-08-22

2019-08-22

Jednocześnie, jako uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 3 należy dodać, że w ramach
kampanii „Nie zgub dziecka w sieci” w Urzędach Wojewódzkich odbyły się spotkania z
przedstawicielami samorządów, wojewodami, komendantami policji, lokalnymi mediami,
młodzieżą oraz przedstawicielami wielu innych instytucji, w których łącznie wzięło udział
kilkaset osób (wykaz spotkań znajduje się w tabeli powyżej).
Z poważaniem,
Joanna Marczak - Redecka
Zastępca Dyrektora Biura Ministra
/-podpisano elektronicznie/
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