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Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP 

Dot. pisma z dnia 3 lipca 2017 r. Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Maciejewskiego w sprawie 
wsparcia w realizacji zadań publicznych jakiego udzieliły organy administracji publicznej w 
2016 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (interpelacja nr 13621)

Szanowny Panie Marszałku,

w 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego pod nazwą „Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie 
algorytmiki i programowania”. W następstwie konkursu zawarto 5 umów. Obszar pożytku 
publicznego objęty w/w zadaniem publicznym to nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej resortu. 

Ponadto w obwieszczeniu Ministra Cyfryzacji z dn. 25 maja br. opublikowany został wykaz 
jednostek, którym w 2016 r. przyznane zostały dotacje celowe w części 27 budżetu państwa 
„Informatyzacja” (wraz z kwotami tych dotacji).

Nadmieniam również, że współpraca MC z organizacjami pozarządowymi przybiera różne 
formy, nie tylko finansowe. Jej ramy przedstawione zostały w dokumencie1 pn. Program 
współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie2 na 
lata 2016-2018. Szczegółowe dane dotyczące zeszłorocznych działań Ministerstwa Cyfryzacji 

1 załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 r. (DZ. URZ. MC. 2016 poz. 40)
2 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
239, z późn. zm.)
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http://e-dziennik.mc.gov.pl/#/legalact/2017/15/
https://mc.gov.pl/aktualnosci/program-wspolpracy-ministra-cyfryzacji-z-organizacjami-pozarzadowymi
https://mc.gov.pl/aktualnosci/program-wspolpracy-ministra-cyfryzacji-z-organizacjami-pozarzadowymi
https://mc.gov.pl/aktualnosci/program-wspolpracy-ministra-cyfryzacji-z-organizacjami-pozarzadowymi
https://mc.gov.pl/aktualnosci/program-wspolpracy-ministra-cyfryzacji-z-organizacjami-pozarzadowymi


Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

w tym zakresie przedstawia (opublikowane w BIP MC) sprawozdanie  z realizacji w 2016 r. 
w/w programu. 

      Z wyrazami szacunku, 
         Anna Streżyńska  
        Minister Cyfryzacji
 /podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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