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Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Ministerstwa Aktywów Państwowych 3 lutego 2021 r., w następującym zakresie:
CZ. 1 FACEBOOK
1. Czy Państwa ministerstwo (dalej Ministerstwo) prowadzi profil/profile na Facebooku?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
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?
4. Czy profile Facebook prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
5. Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których
są zatrudnieni.
CZĘŚĆ 2 - TWITTER
1. Czy Państwa Ministerstwo prowadzi profil/profile na Twitterze?
2. Jeśli tak, prosimy o link/linki.
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?
4. Czy profile Twitter prowadzą pracownicy Ministerstwa czy zewnętrzna osoba/podmiot
zewnętrzny?
5. Jeśli profil prowadzą pracownicy Ministerstwa, prosimy o wskazanie stanowisk, na których
są zatrudnieni.
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)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest opłacany z budżetu Ministerstwa, prosimy
o link do profilu/profili.
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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?
proszę przyjąć, co następuje.
Ad część I. Facebook:
Pkt. 1 i 2. Ministerstwo Aktywów Państwowych (dalej: MAP) prowadzi profil na Facebooku, pod
adresem: www.facebook.com/MAPGOVPL.
Pkt. 3. Wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi, na profilu MAP na Facebooku zablokowany
jest jeden użytkownik.
Pkt. 4. Profil Facebook MAP, prowadzą uprawnieni pracownicy Departamentu Komunikacji,
Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Pkt. 5. Dostęp do profilu Facebook, mają pracownicy MAP na stanowiskach: zastępca dyrektora
departamentu, dwie osoby na stanowisku główny specjalista, starszy specjalista, specjalista,
ekspert.
Ad część II. Twitter:
Pkt. 1 i 2. MAP prowadzi profil na Twitterze, pod adresem: https://twitter.com/MAPGOVPL.
Pkt. 3. Wg stanu na dzień udzielenia odpowiedzi, na profilu MAP na Twitterze zablokowany jest
jeden użytkownik.
Pkt. 4. Profil Twitter MAP, prowadzą uprawnieni pracownicy Departamentu Komunikacji,
Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Pkt. 5. Dostęp do profilu Twitter, mają pracownicy MAP na stanowiskach: zastępca dyrektora
departamentu, dwie osoby na stanowisku główny specjalista, starszy specjalista, specjalista,
ekspert.
Ad część III. Oficjalny profil Ministra:
Prowadzenie profili Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, Pana Jacka
Sasina pozostaje w gestii Pana Premiera.
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