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Szanowni Państwo,
Przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 3 lutego 2021 r.
o udostępnienie informacji publicznej.
1. FACEBOOK
1) Czy Ministerstwo prowadzi profil/profile na Facebooku?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi profil na Facebooku. Dodatkowo
Departament Energii Jądrowej prowadzi własny profil o charakterze edukacyjnym.
2) Jeśli tak, prosimy o link/linki.
https://www.facebook.com/MKiSGOVPL/
https://www.facebook.com/polskiatom.govpl
3) Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym
profilu Ministerstwa na Facebooku i na innych ewentualnych profilach prowadzonych
przez Ministerstwo?
Obecnie zablokowanych na oficjalnym profilu Ministerstwa na Facebooku jest 36 osób.
Na profilu Polski Atom zablokowane są 3 osoby.
4) Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Profil Facebook prowadzą pracownicy Departamentu Edukacji i Komunikacji. Profil
Polski Atom prowadzą pracownicy Departamentu Energii Jądrowej.
5) Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których są zatrudnieni.
Stanowiska, na których są zatrudnieni pracownicy prowadzący profil Ministerstwa
Klimatu i Środowiska na Facebooku, to ekspert oraz starszy administrator.
W Departamencie Energii Jądrowej profil prowadzą osoby zatrudnione na
stanowiskach głównego specjalisty i starszego specjalisty.
2. TWITTER
1) Czy Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa; tel. (22) 36-92-472, faks (22) 36-92-473, www.gov.pl/klimat
Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi profil na Twitterze.
2) Jeśli tak, prosimy o link/linki.
https://twitter.com/MKiS_GOV_PL
3) Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym
profilu Ministerstwa na Twitterze i na innych ewentualnych profilach prowadzonych
przez Ministerstwo?
Obecnie zablokowana na oficjalnym profilu Ministerstwa na Twitterze jest 1 osoba.
4) Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
Profil Twitter prowadzą pracownicy Departamentu Edukacji i Komunikacji
Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
5) Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których są zatrudnieni.
Stanowiska, na których są zatrudnieni pracownicy prowadzący profil Ministerstwa
Klimatu i Środowiska na Twitterze, to ekspert oraz starszy administrator.
3. OFICJALNY PROFIL MINISTRA
1) Jeśli istnieje oficjalny profil Ministra na Facebooku lub Twitterze czy w którymkolwiek
przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu Ministerstwa? (chodzi zarówno o
sytuację, gdy są to pracownicy Ministerstwa, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty
zatrudnione/opłacone przez Ministerstwo)?
Minister Klimatu i Środowiska prowadzi swój profil samodzielnie.
2) Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa,
prosimy o link do profilu/profili.
Nie dotyczy.
3) Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa,
prosimy o informację o tym, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek)
zablokowanych na każdym z nich.
Nie dotyczy.
Z poważaniem
Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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