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Dotyczy: wniosku z 3 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przedstawiam
odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.
Część 1. Facebook.
1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) prowadzi 5 profili na Facebooku.
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.


profil Fundusze Europejskie https://www.facebook.com/FunduszeUE/



profil Dostępność Plus https://www.facebook.com/dostepnoscplus/



profil Fundusze norweskie i EOG
https://www.facebook.com/FunduszenorweskieEOG/



profil I Love Polska Wschodnia: https://www.facebook.com/polskawschodnia/



profil MFiPR: https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 71 00, fax 22 273 89 02, www.mfipr.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Pismo spełnia zasady dostępności.

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?
Na profilu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, I love Polska Wschodnia
i Fundusze norweskie i EOG nie ma zablokowanych osób. Na profilu Fundusze
Europejskie zablokowanych jest 13 osób a na profilu Dostępność Plus jest zablokowana
jedna osoba.
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
Wskazane profile prowadzą pracownicy Ministerstwa.
5. Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.
Profile: Fundusze europejskie, Dostępność plus, Fundusze norweskie i EOG, obsługiwane
są przez specjalistę i radcę generalnego w Departamencie Promocji Funduszy
Europejskich.
Profil MFiPR prowadzi specjalista w Biurze Komunikacji, a profil I Love Polska Wschodnia
prowadzi: starszy specjalista ds. komunikacji i edukacji w Departamencie Programów
Ponadregionalnych.
Część 2. – Twitter
1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
Tak, jest to profil Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i profil Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.


Profil MFiPR: https://twitter.com/MFIPR_GOV_PL



Profil Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP): https://twitter.com/ppp_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?
Nie ma żadnych zablokowanych kont/osób na wymienionych profilach.
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4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
Wskazane profile prowadzą pracownicy Ministerstwa.
5. Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk,
na których są zatrudnieni.
Profil MFiPR na Twitterze prowadzą: naczelnik i główny specjalista w Biurze Komunikacji
a profil PPP na Twitterze prowadzą: naczelnik i starszy specjalista w Departamencie
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Część 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)?
Pracownicy MFiPR nie prowadzą profili ministra w mediach społecznościowych.
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.
Osoby odpowiedzialne za treść informacji:
- Sebastian Zawadzki - dyrektor Departamentu Promocji Funduszy Europejskich,
- Paweł Nowak – dyrektor Biura Komunikacji.
Informację udostępniła niżej podpisana.

Z poważaniem

Mirosława Zderska
Zastępca Dyrektora Biura
/podpisano elektronicznie/
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