Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2016 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 239, z późn. zm.).

WSTĘP.
Obowiązek ogłoszenia sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok
2016 wynika z art. 5 b ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2016-2018 został opublikowany we wrześniu 2016 roku
(załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Cyfryzacji z dnia 9 września 2016 roku).
Głównym celem programu jest stworzenie ram dla sprawnej i efektywnej współpracy MC
z organizacjami pozarządowymi, w tym określenie celów, zasad i priorytetów tej
współpracy oraz sposobów jej realizacji.
W programie wyróżnione zostały dwie podstawowe kategorie form współpracy
z organizacjami pozarządowymi:
1. Finansowa, która obejmuje m.in. takie formy współpracy jak wspieranie
wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji, otwarte konkursy ofert, realizację programów finansowanych ze
środków UE (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) oraz inne formy współpracy,
2. Merytoryczna (pozafinansowa), która obejmuje m.in. takie formy współpracy jak
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych,
wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez sektor pozarządowy poprzez
tworzenie wspólnych ciał opiniotwórczo-doradczych, przyznawanie honorowych
patronatów przez Ministra Cyfryzacji.
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1. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY.
1.1 Przyznanie dotacji w ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w zakresie algorytmiki i programowania.
Celem zadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:
przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach
informatycznych, wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich
nauczaniem zindywidualizowanym, zainteresowanie szerszej grupy uczniów
studiowaniem informatyki oraz rozwój umiejętności ścisłego myślenia.
Dofinansowanie na realizację zadania publicznego w latach 2016-2017 otrzymało
5 podmiotów, łącznie w kwocie 1 355 858,16 zł :


Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES – przyznana kwota dotacji - 137 200 zł,



Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Ogólnopolski - przyznana kwota dotacji
– 67 670 zł,



Fundacja Rozwoju Informatyki - przyznana kwota dotacji - 497 158,16 zł,



Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Łukasiewicza - przyznana kwota
dotacji - 362 480 zł,



Fundacja Media 3.0 - przyznana kwota dotacji - 291 350 zł.

1.2 Podpisanie umów w konkursie na dofinansowanie projektów w zakresie

Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dofinansowanie uzyskały projekty realizujące działania szkoleniowe ukierunkowane
na rozwój kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych, w szczególności poprzez:
rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz
technologii informacyjno-komunikacyjnych, nabycie umiejętności korzystania z eusług począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności
bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia
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kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Wsparciem zostały objęte działania
szkoleniowe dla obywateli rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym przede
wszystkim z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i innych umiejętności
niezbędnych dla korzystania z internetu oraz elektronicznych usług publicznych
i komercyjnych.
Umowy zostały podpisane z 3 organizacjami pozarządowymi1; łączna kwota
dofinansowania na cały okres realizacji projektów wyniosła 29 581 538,74 zł :



Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – kwota
dofinansowania 9 087 006,90 zł,



Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka – kwota dofinansowania
5 911 586,04 zł,



Fundacja Aktywizacja – kwota dofinansowania 14 582 945,80 zł.

1.3 Ogłoszenie w grudniu 2016 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
drugiego konkursu w ramach Działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie powinny obejmować działania
szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. Kwota środków
przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105
mln zł. Drugi konkurs dla Działania 3.2 POPC stanowi kontynuację, inicjatyw
podjętych w I konkursie, a w szczególności kładzie nacisk na rozwój kompetencji
cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabycie
umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych oraz stworzenie trwałych
mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym w grupie
osób 65+ w najwyższym stopniu zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Wnioski można
składać do 4 maja 2017 r.
1.4 Inne formy współpracy finansowej.
Podpisana została również umowa z Krajową Izbą Gospodarczą na działania realizowane w partnerstwie z Fundacją
Edukacyjne Centrum Doskonalenia oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddziałem Wojewódzkim
w Gdańsku (czyt.: http://kig.pl/o-kig/o-nas/projekty-realizowane-przez-kig/projekty-realizowane/5798-2/). Nie
umieszczono jednak ww. umowy w niniejszym sprawozdaniu, ponieważ KIG nie jest organizacją pozarządową
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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1.

Wsparcie finansowe dla Fundacji Flying Mind na realizację wydarzenia
„Smogathon 2016 — Bootcamp edition” . Smogathon to wydarzenie mające na
celu walkę ze smogiem za pomocą technologii wywodzących się z różnych
dziedzin nauki i biznesu. Przez 24 godziny startupowcy, naukowcy, wynalazcy
i pasjonaci nowych technologii, mając bezpośredni kontakt z mentorami
walczyli o zwycięstwo w konkursie. Wśród propozycji konkursowych znalazły
się m.in. nowoczesne czujniki mierzące poziom zanieczyszczenia, kotły do
spalania ekogroszku emitujące o 96 proc. mniej zanieczyszczeń niż dotychczas
i wieże-wentylatory

wspomagające

cyrkulację

powietrza

w

miastach

borykających się z takimi problemami jak Kraków. W wydarzeniu brali udział
przedstawiciele

firm

technologicznych,

organizacji

pozarządowych,

przedsięwzięć biznesowych, urzędu miasta i środowiska akademickiego.
W ramach umowy MC współfinansował koszt organizacji wydarzenia w kwocie
36 900 zł.
2.

Zlecenie Fundacji Widzialni przeprowadzenia projektu szkoleniowego dla grupy
pracowników MC z zakresu kursu języka migowego. Celem warsztatu jest
uzyskanie umiejętności komunikacji z osobami niedosłyszącymi będącymi
interesariuszami Ministerstwa Cyfryzacji lub współpracującymi przy różnego
rodzaju projektach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota
umowy wyniosła 3 900 zł.

3.

Zawarcie umowy z Fundacją ePaństwo na kwotę 6 150 zł, której przedmiotem
jest m.in. opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu
Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), zmiana szaty graficznej
CRIP, przeprowadzenie testów systemu CRIP po wdrożeniu nowych
funkcjonalności i modyfikacji istniejących.

4.

Zawarcie umowy z Fundacją „Centrum Cyfrowe” o wartości 15 000 zł na
wykonanie prac na rzecz MC, polegających na przygotowaniu standardu
dotyczącego optymalnego sposobu i zakresu prowadzenia szkoleń i zajęć
animacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do grupy 65+ w
działaniu 3.1 POPC.
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2. MERYTORYCZNE (POZAFINANSOWE) FORMY WSPÓŁPRACY.
2.1 Spotkania oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące
opiniowania projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów.
1. Organizacja spotkań roboczych (warsztatów) poświęconych wypracowaniu
standardu szkoleń na potrzeby przygotowywania I konkursu naboru projektów
w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Standard opracowany
podczas spotkań przez grupę uczestników był dokumentem określającym
w szczególności oczekiwania, co do zakresu i sposobu uczenia nauczycieli
publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz oczekiwania co do zakresu i sposobu
uczenia klas 1-3 szkoły podstawowej. Spotkania zorganizowano dla szerokiej
grupy NGO posiadających doświadczenie w rozwijaniu kompetencji nauczycieli
publicznej edukacji klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracowników
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych i domów
kultury w zakresie nauczania programowania. Efektem prac grupy roboczej było
wypracowanie ostatecznej formy dokumentu: Standard wymagań kompetencji
cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu, co pozwoliło na
rozpoczęcie naboru projektów w pierwszym konkursie dla Działania 3.2 POPC
ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
2. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w wydarzeniu
Hackathon danych publicznych, którzy udzielali wsparcia mentorskiego zespołom
programistycznym. Hackathon danych publicznych to wydarzenie organizowane
przez MC w ramach którego uczestnicy/programiści, w ciągu 2 dni, tworzyli
aplikacje pozwalające wykorzystać dostępne dane publiczne do tworzenia usług
ułatwiających codzienne życie. W wydarzeniu wzięło udział 90 osób, którzy
pracowali w 17 zespołach. Wśród zwycięskich prac znalazły się m.in. aplikacje
służące do szybszego załatwiania spraw w urzędach, wyszukiwania tańszych
zamienników leków refundowanych oraz zaprojektowano rozwiązanie służące
wykrywaniu klauzul niedozwolonych w umowach i regulaminach.
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3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Twoja Sprawa. W lipcu 2016 r. w Ministerstwie
Cyfryzacji z inicjatywy Stowarzyszenia Twoja Sprawa - organizacji pozarządowej
działającej m.in. na rzecz ochrony dzieci przed pornobiznesem, rozpoczęte zostały
działania mające na celu ograniczanie dzieciom i młodzieży dostępu do treści
pornograficznych w internecie. W ramach tychże działań podjęte zostały rozmowy
z czteroma największymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi świadczącymi
m.in. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet, którzy zadeklarowali chęć
współpracy. Obecnie toczą się prace przy udziale przedstawicieli telekomów oraz
UKE, których celem jest wypracowanie wspólnego standardu minimalnych
wymagań funkcjonalnych dla narzędzi ochrony rodzicielskiej oraz spójnych
działań informacyjno-edukacyjnych.
4. Działania związane z memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy
i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych. Memorandum jest
otwartym porozumieniem pomiędzy administracją rządową, samorządową
i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Jego celem jest współdziałanie
w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego
i administracyjnego, a także stworzenie platformy współpracy i konsultacji
związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz społeczeństwa
informacyjnego. W ramach Memorandum w 2016 r. prowadzono współpracę,
która obejmowała konsultowanie kierunków działalności i projektów aktów
normatywnych.
5. Przeprowadzenie konsultacji projektu Programu otwierania danych publicznych,
oraz organizacja spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
wykorzystującymi dane publiczne do tworzenia aplikacji. Konsultacje miały na
celu zebranie propozycji danych publicznych do udostępnienia do ponownego
wykorzystywania,

zaprezentowanie

nowej

ustawy

o

ponownym

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i centralnego repozytorium
informacji publicznej oraz dyskusję nad polityką otwierania danych publicznych
i rozwojem serwisu Danepubliczne.gov.pl.
6. Udostępnienie na stronie internetowej MC ankiety na temat potrzeb, oczekiwań
i barier dotyczących otwierania danych, skierowanej do wszystkich interesariuszy
(w tym organizacji pozarządowych),
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7. Przeprowadzenie konsultacji dokumentu Metareguły i zasady budowy cyfrowych
usług publicznych,
8. Organizacja warsztatów dla organizacji pozarządowych, podczas których odbyła
się prezentacja i dyskusja nad założeniami projektu PO PC „Otwarte dane - dostęp,
standard, edukacja”,
9. Przeprowadzenie konsultacji projektów 15 rozporządzeń Ministra Cyfryzacji.

2.2 Tworzenie wspólnych ciał opiniotwórczo-doradczych.

1. Rada do Spraw Cyfryzacji. Rada jest „think-tankiem”, którego członkowie
wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet
Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP,
projekty i programy rozwoju) oraz inne dokumenty związane z działalnością
resortu cyfryzacji. Składa się z 19 członków. Istotnym elementem w działaniach
Rady jest praca zespołowa i dobre relacje z szerokim gronem interesariuszy.
Spotkania Rady odbywają się zgodnie z zasadami "Chatham House" - uczestnicy
prezentują swoje poglądy niezależnie od stanowiska instytucji, w której pracują.
Działalność Rady jest wartością dodaną do działań podejmowanych w zakresie
cyfryzacji kraju zarówno w Ministerstwie Cyfryzacji, jak również w innych
resortach. Głównym nurtem działań Rady jest generowanie nowych pomysłów,
które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Prowadzone przez
Radę prace mają przede wszystkim wymiar projektowy, dzięki czemu Rada
zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów oraz przedstawianiem
rozwiązań wdrożeniowych. Wielosektorowy i wielopodmiotowy potencjał Rady,
a także otwarta na współpracę z interesariuszami formuła pracy pozwala
agregować wiedzę i trendy z różnych środowisk.
2. Zespół ds. radioamatorów. W 2016 r. odbyło się łącznie 7 spotkań z udziałem

przedstawicieli środowiska radioamatorów reprezentowanych przez Polski
Związek Krótkofalowców (PZK) oraz Ogólnopolskie Porozumiecie Organizacji
Radioamatorskich (OPOR). Prace zespołu zostały zainicjowane na prośbę
środowiska radioamatorskiego, które w postulatach i innych pismach
kierowanych do MC zwracały się z prośbą o refleksję nad kwestiami dotyczącymi
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tego środowiska. Prace zespołu dotyczyły zmian legislacyjnych, transparentności
postępowań przed Prezesem UKE i praktyki obsługi środowiska przez UKE.
3. Zespół roboczy ds. opracowania regulacji dotyczących pól elektromagnetycznych

(PEM). W 2016 r. w MC na wniosek przedstawicieli organizacji społecznych
i pozarządowych zainicjowano działalność Zespołu roboczego ds. opracowania
regulacji

dotyczących

pól

elektromagnetycznych

(PEM).

Zadaniem

jest

wypracowanie regulacji mających na celu uzupełnienie funkcjonującego w Polsce
systemu monitorowania poziomów pola e-m. W spotkaniach zespołu biorą udział
przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych, przedstawiciele branży
telekomunikacyjnej oraz strona rządowa.
4. Warsztaty ds. reformy przepisów z zakresu ram regulacyjnych w obszarze

łączności elektronicznej w Unii Europejskiej. W 2016 roku odbyły się cztery
spotkania. Trzy poświęcone były ogólnemu omówieniu głównych elementów
przeglądu ram regulacyjnych (ogóle cele Komisji, podstawowe interesy Polski,
szczegółowe postulaty w zakresie regulacji dostępu, widma i usług). Ostatnie
natomiast rozpoczęło analizę projektu Dyrektywy Europejski Kodeks Łączności
Elektronicznej – dokumentu kompleksowo zmieniającego regulacje z zakresu
łączności elektronicznej w UE. Na podstawie dyskusji na spotkaniach
i przesyłanych stanowisk, wypracowane było stanowisko Rządu RP, które
następnie było prezentowane na forum Rady UE. Celem było wypracowanie
takiego stanowiska Polski, które w największym stopniu uwzględniać będzie
potrzeby i uwagi poszczególnych grup interesariuszy. Informacje o warsztatach
przekazywane
W spotkaniach

są

przy

biorą

wykorzystaniu
udział,

poza

listy

mailingowej

przedstawicielami

uczestników.
administracji,

przedstawiciele izb gospodarczych z zakresu telekomunikacji, a także niezależni
eksperci.
2.3 Przyznawanie honorowych patronatów przez Ministra Cyfryzacji.
W 2016 r. Minister Cyfryzacji udzielił 52 patronatów wydarzeniom organizowanym
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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