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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty 
kontrolą 

P/17/071 – Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

Lata 2013-2016, a także zdarzenia przed i po tym okresie, mające znaczenie dla 
kontrolowanej działalności. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Krzysztof Kopeć, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/10/2017 
z dnia 9 stycznia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Cyfryzacji1, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa (dalej: MC lub Ministerstwo)2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 r. 

Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji 
zajmowali: 

 Andrzej Halicki, od 22 września 2014 r. do 15 listopada 2015 r.; 

 Rafał Trzaskowski, od 3 grudnia 2013 r. do 21 września 2014 r.; 

 Michał Boni, od 18 listopada 2011 r. do 27 listopada 2013 r. 
 (dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację, w kontrolowanym okresie, przez 
Ministerstwo zadań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w organizacji otwartych konkursów na 
projekty służące realizacji zadań publicznych w latach 2013 - 2015.  
Ministerstwo realizując działania z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, bazowało 
między innymi na ogólnodostępnych wynikach badań i opracowań, dotyczących problemów 
i zagrożeń związanych z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży zrealizowanych przez 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (dalej NASK) oraz Fundację Dzieci Niczyje. 
W odpowiedzi na zidentyfikowane zagrożenia, w Ministerstwie podejmowano właściwe 
i prawidłowe działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, mające na celu 
podnoszenie świadomości społecznej na temat występujących zagrożeń. Działania 
realizowane były w większości w oparciu o organizację otwartych konkursów na 
wykonywanie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 
bezpiecznej cyberprzestrzeni oraz ochrony dzieci i młodzieży w Internecie. Ministerstwo 
prawidłowo upowszechniło informacje o planowanych konkursach na realizację zadań 

                                                      
1 Ministerstwo Cyfryzacji zostało utworzone w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2077). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r. 
Przekształcenie polegało na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, obsługującego sprawy 
działów administracji publiczna, informatyzacja, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, komórek 
organizacyjnych obsługujących sprawy działów administracja publiczna, łączność i wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne oraz pracowników obsługujących sprawy tych działów. 
2 Używany w wystąpieniu skrót MC lub Ministerstwo w okresie do 15 listopada 2015 r. oznacza również Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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publicznych, jednak nie w pełni jednoznacznie określone zasady oceny wniosków oraz 
sposób ich dokumentowania powodowały, że – zdaniem NIK - proces wyboru projektów nie 
był wystarczająco przejrzysty. 
W trakcie realizacji projektów podejmowano działania profilaktyczne, a także powstawały 
dokumenty i opracowania związane z użytkowaniem Internetu i szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci, których elementem były kwestie związane 
z cyberprzemocą. Niemniej jednak z uwagi na nieprzeprowadzenie ewaluacji 
zrealizowanych w latach 2013-2015 projektów, ich rzeczywista skuteczność w podnoszeniu 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni nie była znana. 
Prowadząc działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym w obszarze 
przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, Ministerstwo współpracowało 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej (dalej: MEN) oraz innymi ministerstwami i instytucjami, 
uczestnicząc w realizacji programów rządowych koordynowanych przez MEN, takich jak 
Bezpieczna i przyjazna szkoła4 oraz Bezpieczna+5. W ramach tej współpracy 
przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w pracach zespołów koordynujących ww. 
programy oraz w komisjach oceniających projekty w związku z konkursami ogłaszanymi 
przez MEN. Ponadto Ministerstwo finansowało z własnych środków zadania dotyczące 
profilaktyki cyberprzemocy i uczestniczyło z innymi ministerstwami w pracach 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 
i 2017. 
NIK pozytywnie ocenia projektowane w Ministerstwie podejście przypisujące MC kluczową 
rolę integratora działań edukacyjnych i inkubatora pomysłów w obszarze cyberedukacji. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i rzetelność podejmowanych działań 
dotyczących identyfikowania zagrożeń w zakresie 
cyberprzemocy dzieci i młodzieży 

Organizację Ministerstwa i zakres jego zadań wynikający z obowiązku dbania  
o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, regulowały w kontrolowanym okresie postanowienia 
statutu oraz regulaminu organizacyjnego.  
Zadania w zakresie m.in. prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji państwa, prowadzenia spraw 
związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii 
informatycznych w społeczeństwie informacyjnym, prowadzenia spraw związanych 
z edukacją w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy 
społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z regulaminem organizacyjnym, należały do 
obszaru działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego6 (dalej: DSI). Na mocy 
zarządzenia nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Cyfryzacji, w strukturze Ministerstwa wyodrębniono Departament 
Cyberbezpieczeństwa (dalej: DC), do zadań którego należało m.in.: prowadzenie spraw 
dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
związanych z kształtowaniem polityki ochrony cyberprzestrzeni, inicjowanie badań 
naukowych lub prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, współpraca ze 
szkołami i uczelniami w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej 
cyberbezpieczeństwa7. 

                                                      
4 Program przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 130/2014 z 8 lipa 2014 r. wdrażany w latach 2014-2016, dalej: BIPS II. 
5 Program przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 89/2015 z 23 czerwca 2015 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących 
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. poz. 972), dalej: 
Bezpieczna+. 
6 Departament zlikwidowany zarządzeniem nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nadania 
statutu Ministerstwu Cyfryzacji.  
7Zadanie dotyczące współpracy ze szkołami i uczelniami w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa 
znajdowało się w regulaminie do 24 października 2016 r. Następnie punkt ten zastąpiony został zapisem: upowszechnianie 
wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa. 
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(dowód: akta kontroli str. 4-101, 265-275) 

W Ministerstwie w kontrolowanym okresie inicjowano i prowadzono działania, których celem 
było szeroko rozumiane podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących 
z sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu. Działania podejmowane były w oparciu 
o organizację otwartych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz bezpiecznej cyberprzestrzeni ogłaszanych 
przez MC w latach 2013-2015, których organizacja została szczegółowo przedstawiona  
w dalszej części wystąpienia. 
W trakcie realizacji projektów podejmowano działania profilaktyczne, a także powstawały 
dokumenty i opracowania związane z użytkowaniem sieci i szerokorozumianym 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci, których elementem były kwestie związane 
z cyberprzemocą.  
Tematyka cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie była natomiast przedmiotem 
odrębnych analiz czy opracowań zrealizowanych przez Ministerstwo.  

(dowód: akta kontroli str. 103) 

Ministerstwo nie zlecało podmiotom zewnętrznym i nie przeprowadziło we własnym zakresie 
analiz dotyczących identyfikacji skali zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.  
Michał Widelski, Dyrektor Generalny MC wyjaśnił, że podnoszenie świadomości nt. 
zagrożeń płynących z sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu było jednym z wielu 
zagadnień realizowanych przez Ministerstwo związanych z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie, budowaniem społeczeństwa 
informacyjnego oraz edukacją w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 103-104, 262) 

Informacje dotyczące problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz jego skali, MC 
uzyskiwało z ogólnodostępnych badań, opracowań i analiz odnoszących się w całości lub 
części do kwestii cyberprzemocy, autorstwa NASK oraz innych instytucji, w tym m.in.  
z następujących raportów i opracowań: 

 Sieciaki.pl Stop cyberprzemocy8. Ulotka w formie komiksu w całości poświęcona 
problemowi cyberprzemocy; 

 Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów9.   
Publikacja zawierająca wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. Jeden rozdział opracowania poświęcony został 
zagrożeniu związanemu z cyberprzemocą; 

 Twoje dziecko bezpieczne w sieci. Poradnik dla rodziców nastolatków10. Broszura 
poruszająca problemy związane z uwodzeniem w sieci, cyberprzemocą, 
niebezpiecznymi treściami, zagrożeniami prywatności, nadmiernym korzystaniem 
z Internetu; 

 Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać11. 
W książce zaprezentowano sposób tworzenia szkolnego systemu przeciwdziałania 
agresji i przemocy, podstawowe informacje dotyczące natury zjawisk agresji  
i przemocy, psychologiczną charakterystykę ról przyjmowanych przez uczniów  
w procesie przemocy – sprawcy, ofiary i świadka. Zawarto również propozycje 
systemowych działań możliwych do podjęcia w szkole oraz wskazówki dotyczące 
sposobów postępowania wobec uczniów: sprawców, ofiar lub świadków agresji  
i przemocy oraz ich rodziców;   

 Media mobile – nowe wyzwania Always on – zawsze w sieci. Materiały robocze do 
lekcji – klicksafe.de. Opracowanie zawierające propozycje do wykorzystania w trakcie 
lekcji w szkole. Jeden z projektów zajęć Zasady korzystania z komunikatorów 
internetowych zawierał odniesienia do cyberprzemocy na whatsapp.  

                                                      
8 Opracowanie przygotowane w ramach kampanii Dziecko w sieci przez Fundację Dzieci Niczyje w partnerstwie z Fundacją 
grupy TP oraz European Commission Information Society and Media. 
9 Książka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), 
Warszawa 2014. 
10 Broszura przygotowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange. 
11 Publikacja autorstwa Ewy Czemierowskiej-Koruby opracowana na zlecenie MEN przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2014. 



 

5 

Za wyjątkiem jednego zdania zawartego w broszurze Twoje dziecko bezpieczne w sieci. 
Poradnik dla rodziców nastolatków, mówiącego o tym, że sprawcami cyberprzemocy jest 
25% gimnazjalistów, ofiarami 13%, ww. opracowania nie odnosiły się do skali 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 
W toku kontroli ustalono, że Ministerstwo dysponowało ogólnodostępnymi materiałami 
edukacyjnymi w formie video odnoszącymi się w całości lub części do kwestii 
cyberprzemocy, w tym m.in.: 

 Zajęcia edukacyjne – Stop cyberprzemocy12. Płyta zawierająca film Stop 
cyberprzemocy. W komplecie z płytą była również książeczka ze scenariuszem zajęć 
edukacyjnych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. We wstępie do scenariusza 
zawarto informację, że z badań przeprowadzonych w Polsce w 2007 r. wynika, że 
różnych form przemocy w sieci doświadcza ponad połowa młodych internautów; 

 Projekt edukacyjny dla rodziców i opiekunów – Zostań znajomym swojego dziecka 
część II13. Płyta zawierała pięć animowanych filmów w tym m.in.: Cyberprzemoc jest 
realna, Dzieci też mają prywatność. Do płyty dołączona została ulotka, w której 
zawarto wskazówki postępowania dla rodziców i opiekunów; 

 Plik i Folder – Odkrywcy Internetu. Płyta zawierała m.in. film, w którym wirtualni 
bohaterowie – Plik i Folder wspierają dzieci w ich codziennych sytuacjach, np. kiedy 
Ula staje się ofiarą cyberprzemocy. Materiał zawierający propozycję zajęć lekcyjnych 
adresowany był do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.  

(dowód: akta kontroli str. 974-980) 

Ministerstwo posiadało ogólnodostępne opracowanie Nastolatki 3.0 – Wybrane wyniki 
ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach14, bazujące na wynikach badania 
przeprowadzonego we wrześniu 2016 r. na zlecenie NASK przez Fundację Pedagogium we 
współpracy z Ośrodkiem Sondaży Społecznych Opinia odnoszącego się do skali zjawiska 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Wyniki badania zamieszczone w powyższym 
raporcie wskazują m.in., że: 

 najczęstszymi obserwowanymi przez młodzież negatywnymi zjawiskami są: 
wyzywanie ich znajomych (59,7%) oraz poniżanie i ośmieszanie znajomych (58,1%); 

 33,3% badanych zadeklarowało rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na 
temat swoich znajomych, 34,2% przyznało się do straszenia znajomych, a 24,4% do 
szantażowania znajomych za pośrednictwem Internetu; 

 40,5% badanych nastolatków zarejestrowało próby podszywania się innych osób pod 
ich znajomych; 

 ankietowana młodzież deklarowała mniejsze nasilenie zachowań przemocowych  
w stosunku do własnej osoby. Badanych najczęściej dotykało wyzywanie za 
pośrednictwem Internetu (32,2%) oraz poniżanie i ośmieszanie (19,4%); 

 12,4% respondentów deklarowało świadomość rozpowszechniania w sieci 
kompromitujących materiałów na swój temat; 

 ze zjawiskiem straszenia i szantażem własnej osoby spotkało się odpowiednio 13,6% 
i 11,1 % ankietowanych; 

 12,6% nastolatków zadeklarowało, iż ktoś próbował się pod nich podszywać 
w wirtualnym świecie; 

 19,4% badanych powiadomiło rodziców o przemocy doświadczonej w Internecie, 
szukanie pomocy u znajomych wybrało 17,9%, a 2,9% osób obdarzyło zaufaniem 
w takim przypadku nauczyciela. Załatwienie samodzielne sprawy, czyli powiadomienie 
o incydencie administratora sieci, zadeklarowało 20,8% badanych; 

 39% badanych nie powiadomiło nikogo o przemocy w Internecie skierowanej 
względem nich.      

(dowód: akta kontroli str. 104, 974-977) 

                                                      
12 Akcja Stop Cyberprzemocy opracowana została w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Dziecko w sieci przez 
Fundację Dzieci Niczyje, 2008 r. 
13 Projekt NASK zachęcający rodziców i opiekunów do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, a także 
przedstawiający zagrożenia, na jakie mogą trafić młodzi internauci podczas surfowania w sieci. 
14 NASK grudzień 2016 r. 
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Współpraca MC z innymi ministerstwami i instytucjami, dotycząca bezpieczeństwa 
w szkołach i placówkach oświatowych15, podejmowana była w ramach realizacji programów 
rządowych koordynowanych przez MEN: BIPS II oraz Bezpieczna+:  

 z Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, 
Zdrowia, Sportu i Turystyki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komendą Główną Policji, 
Głównym Inspektorem Sanitarnym, Agencją Rynku Rolnego oraz Ośrodkiem Rozwoju 
Edukacji (dalej: ORE) – w ramach prac Zespołu Koordynującego w MEN realizację 
BIPS II; 

 z Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sportu i Turystyki, 
Sprawiedliwości, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym 
Inspektorem Sanitarnym, Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Pożarnej, 
ORE, Instytutem Badań Edukacyjnych w ramach Zespołu Koordynującego Rządowy 
program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły  
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – 
„Bezpieczna+”.  

W grudniu 2014 r. Ministerstwo jako członek Zespołu Koordynującego BIPS II zgłosiło  
propozycje zadań do ww. programu na 2015 r. dotyczące profilaktyki cyberprzemocy, 
obejmujące:  

 stworzenie bazy edukacyjno-informacyjnej na podstawie materiałów na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu;  

 wybranie zestawu materiałów rekomendowanych przez MEN, na podstawie których 
zostanie opracowana 45-minutowa lekcja w zakresie bezpiecznego korzystania 
z Internetu (oddzielnie dla klas 1-3, 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum);  

 rekomendację przeprowadzenia lekcji z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu 
oraz zagrożeń płynących z sieci podczas zajęć wychowawczych; 

 organizację konkursów dla organizacji pozarządowych na szkolenia dzieci i młodzieży 
oraz kadry pedagogicznej w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z użytkowania sieci. 

Ww. propozycje zostały wprowadzone do harmonogramu realizacji BIPS II na 2015 r. i były 
realizowane przez Ministerstwo w ramach własnych środków budżetowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 114-135) 

Pismem z dnia 16 lutego 2016 r. MC przekazało MEN do wykorzystania materiały powstałe 
w wyniku prowadzonych przez organizacje pozarządowe działań na rzecz bezpiecznego 
korzystania z Internetu w ramach zadań zleconych, m.in.: e-learningowy kurs dla 
pracowników placówek oświatowych „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży on-line”, 
podręcznik „Standard bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych”, „Poradnik dla 
Profesjonalistów. Chrońmy młodość w sieci” wraz z materiałami dydaktycznymi do 
wykorzystania podczas warsztatów edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i liderów 
młodzieżowych, opracowanie „Poradnik bezpieczeństwa mobilnego”, interaktywną grę dla 
dzieci w wieku 7-9 lat „Multibook”, prezentację „Wędrująca Akademia Bezpiecznego 
Internetu”, filmy prezentujące scenki dotyczące korzystania z cyberprzestrzeni (kontakty 
z osobami obcymi, nadużywanie Internetu). Wszystkie te materiały obejmowały zagadnienia 
dotyczące zagrożeń wynikających z nadużywania mediów elektronicznych i Internetu. 

(dowód: akta kontroli str. 111-113) 

W odpowiedzi na prośbę MEN z 11 grudnia 2015 r., dotyczącą przesłania informacji 
odnośnie propozycji zadań realizowanych we współpracy międzyresortowej w ramach 
BIPS II, które należy włączyć do harmonogramu na 2016 r., przedstawiciel MC 
poinformował, że z uwagi na trwające ustalenia odnośnie ostatecznego ich kształtu,  
o szczegółowych rozstrzygnięciach MEN zostanie poinformowany w późniejszym terminie. 
Przedstawiciel MC wskazał również, że w 2016 r. DSI planuje druk oraz kolportaż 
materiałów informacyjnych promujących „Standard bezpieczeństwa online placówek 
oświatowych”, który został opracowany w ramach realizacji jednego z zadań publicznych 
ogłoszonych przez Ministerstwo w 2015 r. Planowane były również prace związane 
z organizacją kampanii edukacyjno-informacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa, 

                                                      
15 W tym bezpiecznego korzystania z Internetu oraz profilaktyki cyberprzemocy.   
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mających na celu podniesienie świadomości obywateli w zakresie bezpiecznego 
korzystania z Internetu przewidzianych do realizacji w ramach działania 3.4. Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa.    
Zadania te nie zostały zrealizowane. Tomasz Napiórkowski, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych16 wyjaśnił: DSI w ramach 
działań w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci 
 i młodzieży rozważał druk i kolportaż opracowanego Standardu. Jednak ze względu na 
przyjętą w MC praktykę w zakresie publikacji wytwarzanych dokumentów, podjęto decyzję 
o rozpowszechnieniu dokumentu w postaci cyfrowej. Taka forma trafia do szerszej grupy 
odbiorców, umożliwiając powielanie i dalszą popularyzację materiałów co gwarantowało 
łatwość i swobodę przy dalszym propagowaniu dokumentu. Dokument został udostępniony 
na stronach MC, NASK, MEN oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem dzieci 
w sieci. Warto w tym miejscu podkreślić, iż Standard był wielokrotnie cytowany  
i publikowany m.in. przez kuratoria oraz organizacje i portale skierowane do pracowników 
szkół, uczniów, rodziców i opiekunów, których celem jest podniesienie kompetencji 
wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. 

(dowód: akta kontroli str. 168, 277) 

W programie Bezpieczna+ jako jeden z celów określono poprawę kompetencji pracowników 
szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz 
reagowania na zagrożenia. Nie wskazano jednak wprost działań w zakresie 
przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego celu na lata 
2015-2018 rekomendowano m.in.: opracowanie propozycji standardów bezpieczeństwa 
szkolnych sieci komputerowych, stworzenie internetowej platformy edukacyjnej oraz 
prowadzenie w szkołach działań zwiększających kompetencje nauczycieli, rodziców 
i uczniów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Przedstawiciele DSI w 2015 r. brali udział 
w pracach komisji rozstrzygającej konkurs ogłoszony przez MEN na realizację zadania 
publicznego przez organizacje pozarządowe pn. Poprawa kompetencji pracowników szkoły, 
uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz 
reagowania na zagrożenia (w ramach programu Bezpieczna+).  
Przedstawiciele MEN uczestniczyli w pracach komisji rozstrzygającej konkurs pn. Działania 
na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, którego koordynatorem był DSI.  

(dowód: akta kontroli str. 104, 181-215) 

W okresie objętym kontrolą przedstawiciel Ministerstwa uczestniczył z przedstawicielami 
Ministerstw: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Edukacji Narodowej, Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Zdrowia, Infrastruktury i Budownictwa, 
Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej 
Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej w pracach Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Brał on udział m.in. w ocenie 
projektów nadesłanych przez wojewodów wraz z propozycjami realizacji zadań w ramach 
celu szczegółowego nr 3  Edukacja dla bezpieczeństwa ww. programu. 

(dowód: akta kontroli str. 216-256) 

W 2015 r. w konkursie na realizację zadania publicznego Działania na rzecz bezpiecznego 
korzystania z Internetu Ministerstwo wybrało do realizacji projekt Działania na rzecz 
bezpiecznego korzystania z Internetu (wykonawcy: Fundacja Odkrywców Innowacji 
i Fundacja Drabina Rozwoju, dotacja 500 tys. zł), w ramach którego opracowany został przy 
współudziale ekspertów z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (NASK i Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka) Standard bezpieczeństwa online placówek 
oświatowych. 
W 2013 r. ze środków Ministra Edukacji Narodowej sfinansowana została publikacja 
Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online opracowana przez Fundację 
Dzieci Niczyje (partner Fundacja Orange). 

(dowód: akta kontroli str. 1213-1219) 

                                                      
16 W kontrolowanym okresie Zastępca Dyrektora DSI. 
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Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analiz17 (dalej: 
DWMiA) wyjaśnił: Ministerstwo Cyfryzacji posiadało wiedzę o sfinansowaniu publikacji 

„Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” oraz o współpracy MEN 
z FDN. Niezależnie od tego faktu obydwa resorty uznały potrzebę opracowania nowego 
wydania publikacji przez innych ekspertów, z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany  
w użytkowaniu nowoczesnych technologii, wzrastającą liczbę coraz młodszych 
użytkowników tychże technologii, a także potrzeby w zakresie przygotowania kadry 
pedagogicznej i szkolnych zasobów IT. W publikacji tej ujęte zostały kwestie prawne 
związane z naruszeniami w Internecie oraz procedury postępowania w przypadku 
napotkania różnego rodzaju zagrożeń. Należy zaznaczyć, że w pracach komisji, która 
dokonała wyboru przedmiotowej oferty (jako jednej z najwyżej ocenionych), której 
przedmiotem m.in. było opracowanie „Standardu bezpieczeństwa online placówek 
oświatowych” uczestniczyło dwóch przedstawicieli Departamentów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Ponadto w trakcie trwania projektu Standard został zaprezentowany przez jego 
autorów podczas posiedzenia Zespołu koordynującego rządowy program na lata 2014-2016 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” w październiku 2015 r. i spotkał się z pozytywnym odbiorem 
członków Zespołu. Należy również podkreślić, że publikacja ta była jedynie jednym z wielu 
elementów realizowanego przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina 
Rozwoju działań w ramach projektu. 

(dowód: akta kontroli str. 323) 

Na pytanie szczegółowe dotyczące tego, czy w Ministerstwie dostępne były analizy  
i opracowania, na podstawie których zidentyfikowana została potrzeba zlecenia 

przygotowania kolejnej wersji standardów, Dyrektor DWMiA wyjaśnił: Opracowanie 

„Standardów bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych było wśród priorytetów 
wskazanych w ogłoszeniu konkursu na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą 
„Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”. Wypracowany przez Fundację 
Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju „Standard bezpieczeństwa online 
placówek oświatowych” wpisywał się w założenia konkursu i był elementem działań 
realizowanych w ramach projektu. Standard był promowany podczas konferencji i szkoleń. 
Do jego opracowania powołana została grupa ekspertów z NASK i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie – ekspertów w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa i edukacji. Przed ogłoszeniem konkursu został zrobiony przegląd 
dostępnych materiałów na ten temat przez pracownika Ministerstwa, nie była zlecona 
zewnętrzna analiza. Temat konkursu został zaakceptowany przez MEN i włączony do 
Rządowego Programu koordynowanego przez MEN pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 
Komisja również uznała, że materiał ten jest niezbędny do przeprowadzenia takiego 
projektu.    

(dowód: akta kontroli str. 1272) 

Na podstawie postanowień § 17 pkt 8 regulaminu organizacyjnego MC (regulamin 
wprowadzony zarządzeniem Ministra Cyfryzacji nr 4 z dnia 19 lutego 2016 r.18 – 
obowiązywał od 22 lutego 2016 r. do 24 października 2016 r.) do zadań DC należała m.in.: 
współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej 
cyberbezpieczeństwa. Po zmianie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem Ministra 
Cyfryzacji nr 40 z dnia 24 października 2016 r.19, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 regulaminu, do 
zadań Departamentu należało m.in.: upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
cyberbezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 52-101) 

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo nie przekazywało placówkom edukacyjnym 
posiadanych materiałów profilaktycznych dotyczących problemu cyberprzemocy wśród 
dzieci i młodzieży. MC nie organizowało również szkoleń bądź konferencji o wskazanej 
wyżej tematyce. 

(dowód: akta kontroli str. 1053) 

                                                      
17 W kontrolowanym okresie Dyrektor DSI i przewodniczący komisji konkursowych.  
18 Dz. Urz. Min. Cyfryzacji poz. 4, ze zm. 
19 Dz. Urz. Min. Cyfryzacji poz. 47, ze zm. 
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Piotr Januszewicz, Dyrektor DC wyjaśnił: Zgodnie z postawionymi zadaniami przed 
powstałym w 2016 r. Departamentem Cyberbezpieczeństwa, priorytetem było opracowanie 
Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad Strategią były 
realizowane w 2016 r. przez międzyresortową grupę roboczą i trwają do dnia dzisiejszego. 
Grupa robocza zakończyła prace nad projektem Strategii w dniu 1 marca 2017 r., 
przekazując dokument do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w celu zaopiniowania. 
Obecnie trwają prace podsumowujące zgłoszone uwagi. Strategia określa kierunki 
ramowych działań w obszarze Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022. Jednym  
z takich kierunków jest odpowiednie podejście do programów edukacyjnych, informacyjnych 
i szkoleniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Kolejnym etapem prac nad Strategią jest 
szczegółowe określenie poszczególnych działań w obszarach ramowych, które są obecnie 
realizowane. W 2016 r. podjęte zostały rozmowy z Rektorami Uniwersytetu Warszawskiego, 
Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki 
Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, których celem było przedyskutowanie 
koncepcji budowy Naukowego Klastra Analitycznego Cyberbezpieczeństwa oraz 
kształcenia kadr technicznych. Ustalenia z tych spotkań dały podstawę planowania działań 
strategicznych w ww. Strategii. Ponadto podjęte zostały rozmowy o współpracy z Wojskową 
Akademią Techniczną (WAT) oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie (WSPOL) w zakresie 
realizacji badań, wspólnych projektów, programów naukowych, szkoleniowych i wymiany 
ekspertów. Rozmowy z WAT w tym zakresie zostały sfinalizowane Porozumieniem 
zawartym w dniu 23.11.2016 r., zaś z WSPOL jest obecnie procedowane. Ponadto 
Departament przygotował wstępny projekt działań edukacyjnych w obszarze 
Cyberbezpieczeństwa pn. CyberEdukacja. Mając zatem na uwadze powyższe, 
dotychczasowe działania Departamentu w obszarze współpracy z uczelniami i szkołami  
w zakresie upowszechniania wiedzy o cyberbezpieczeństwie miały charakter planowania 
działań strategicznych, na podstawie których obecnie są opracowywane konkretne 
działania. W ramach tychże prac nie były przekazywane materiały profilaktyczne dotyczące 
problemu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 1046-1047) 

W okresie objętym kontrolą w DC podjęto prace nad dokumentem Działania edukacyjne 
w obszarze Cyberbezpieczeństwa CyberEdukacja. W wersji roboczej ww. dokumentu 
z 17 listopada 2016 r. w ramach działań wyjściowych przewidziano uruchomienie portalu 
www.cyberedu.gov.pl. Portal, którego uruchomienie zaplanowano w II kwartale 2017 r., 
w założeniu będzie wspólną platformą edukacyjną i wymiany informacji o edukacji na rzecz 
cyberbezpieczeństwa pomiędzy różnymi grupami odbiorców: użytkownikami Internetu, 
profesjonalistami i organizacjami pozarządowymi. Portal będzie skupiał dotychczas 
powstałe materiały w ramach realizacji zadań zlecanych przez Ministerstwo organizacjom 
pozarządowym, ze strony cyber.mc.gov.pl oraz zasobów edukacyjnych NASK. Portal będzie 
prezentował mapę inicjatyw podejmowanych w Polsce w zakresie cyberedukacji oraz 
promował najważniejsze wydarzenia w tym zakresie.  
W ramach działań długofalowych, w ww. dokumencie przewidziano w filarze I edukację 
użytkownika końcowego. Przewidziano, że MC będzie pełniło kluczową rolę integratora 
działań i inkubatora pomysłów obecnie rozproszonych w różnych instytucjach, 
organizacjach oraz służbach. Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach tego 
filaru wymienia się m.in.: 

 cyberedukację dzieci i młodzieży – lider NASK (Akademia NASK/IT Szkoła); 

 ochronę dzieci i młodzieży przed treściami pornograficznymi w Internecie (działania 
mające na celu stworzenie warunków dla wzmocnienia ochrony dzieci i młodzieży 
przed łatwym dostępem do treści pornograficznych w Internecie, w tym m.in. poprzez 
wprowadzenie do powszechnego stosowania narzędzi do tzw. kontroli rodzicielskiej – 
współpraca z operatorami sieci telekomunikacyjnych oraz Urzędem Komunikacji 
Elektronicznej); 

 cyberedukację użytkowników bankowości elektronicznej (lider Związek Banków 
Polskich); 

 wsparcie dla MEN w zakresie prac nad powstaniem specjalnych programów nauczania 
dla dzieci i młodzieży oraz kursów doszkalających dla nauczycieli realizujących 
zadania z zakresu cyberedukacji; 
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 wsparcie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie prac nad 
uruchomieniem w szkołach wyższych nowych kierunków studiów kładących większy 
nacisk na zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem; 

 wsparcie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie prac 
mających na celu zwalczanie mowy nienawiści w Internecie – współpraca z firmami IT 
i organizacjami pozarządowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 1054-1066) 

Inicjatywę związaną z podjęciem prac nad dokumentem Działania edukacyjne w obszarze 
Cyberbezpieczeństwa CyberEdukacja, a w szczególności przypisanie w projekcie ww. 
dokumentu MC kluczowej roli integratora działań edukacyjnych w obszarze cyberedukacji  
i inkubatora pomysłów w tej dziedzinie obecnie rozproszonych w różnych instytucjach  
i organizacjach, należy wskazać jako dobrą praktykę.   

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości . 

NIK zwraca uwagę, że w dokumencie roboczym Działania edukacyjne w obszarze 

Cyberbezpieczeństwa CyberEdukacja nie określono wskaźników i terminów realizacji 
zadań, a także nie przewidziano przeprowadzenia ewaluacji działań przewidzianych w ww. 
dokumencie. Zdaniem NIK, może to spowodować utrudnienia w realizacji działań 
przewidzianych w ww. dokumencie, a także ocenę ich skuteczności.  

 

NIK ocenia pozytywnie realizację przez MC w kontrolowanym okresie zadań dotyczących 
identyfikowania zagrożeń w zakresie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo 
posiadało ogólnodostępne wyniki badań i analiz związanych z cyberprzemocą, w tym  
wśród dzieci i młodzieży oraz współpracowało z MEN oraz z innymi resortami i instytucjami 
w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem cyberprzemocy w ramach realizacji 
programów rządowych koordynowanych przez MEN.  

 

2. Prawidłowość i skuteczność podejmowanych działań 
profilaktycznych 

W kontrolowanym okresie MC podejmowało działania mające na celu ochronę dzieci 
i młodzieży przed nieodpowiednimi treściami w Internecie, wśród których dominowały 
działania edukacyjne realizowane przez wykonawców wybranych w drodze konkursu dla 
organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W latach 2013-2015 
Ministerstwo na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie20 ogłosiło cztery otwarte konkursy ofert na realizację 
następujących zadań publicznych: 

 Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych (dalej: 
pierwszy konkurs w 2013 r.); 

 Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa 
informacyjnego (dalej: drugi konkurs w 2013 r.); 

 Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez 
rozwijanie świadomości zagrożeń, kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwijanie 
umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi (dalej: konkurs w 2014 r.); 

 Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu (dalej: konkurs w 2015 r.). 
Cele ww. zadań publicznych obejmowały m.in.: przeprowadzenie działań, których efektem 
będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz wychowania  
w społeczeństwie informacyjnym oraz promowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, podniesienie świadomości na temat 

                                                      
20 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm. 
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zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom oraz 
promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. 

(dowód: akta kontroli str. 1070-1083, 1143-1154, 1171-1182, 1222-1238) 

W odpowiedzi na ww. ogłoszenia o konkursach do MC wpłynęło łącznie 257 ofert  
(143 oferty w pierwszym konkursie w 2013 r., 29 ofert w drugim konkursie w 2013 r.,  
47 ofert w 2014 r. oraz 38 ofert w 2015 r.). Ministerstwo wybrało do dofinansowania łącznie 
26 ofert na realizację zadań (17 ofert w ramach pierwszego konkursu w 2013 r., dwie oferty  
w ramach drugiego konkursu w 2013 r., cztery oferty w 2014 r. oraz trzy oferty w 2015 r.),  
w tym 11 ofert na realizację zadań dotyczących problematyki cyberprzemocy wśród dzieci  
i młodzieży:    
1) Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – projekt Związku Pracodawców Branży 

Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (wnioskowana kwota dotacji – 
823,49 tys. zł, przyznana dotacja – 200 tys. zł, wkład własny – 23,6 tys. zł, całkowity 
koszt zadania – 223,6 tys. zł); 

2) Cyfrowa wyprawka dla dorosłych – projekt Fundacji Panoptykon (wnioskowana kwota 
dotacji – 41,5 tys. zł, przyznana dotacja – 41,5 tys. zł, wkład własny –  
4,75 tys. zł, całkowity koszt zadania – 46,25 tys. zł); 

3) Trening kompetencji cyfrowych – wykonawca Fundacja Dzieci Niczyje (wnioskowana 
kwota – 46,92 tys. zł, przyznana dotacja – 45 tys. zł, wkład własny – 
5,25 tys. zł, całkowity koszt zadania – 50,25 tys. zł); 

4) Społeczeństwo cyfrowe – wykonawca Związek Harcerstwa Polskiego (wnioskowana 
kwota – 430 tys. zł, przyznana dotacja – 400 tys. zł, wkład własny –  
13 tys. zł, środki finansowe z innych źródeł – 26,1 tys. zł, wkład osobowy 29,5 tys. zł, 
całkowity koszt zadania – 468,6 tys. zł) – komponent dotyczący zagrożeń płynących  
z sieci opiewał na kwotę – 160,5 tys. zł);  

5) Mobilne bezpieczeństwo – projekt Fundacji Nowoczesna Polska (przyznana kwota – 
132,65 tys. zł, środki finansowe z innych źródeł – 15,2 tys. zł, całkowity koszt zadania 
– 147,85 tys. zł);  

6) Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – projekt Związku Pracodawców Branży 
Internetowej IAB (przyznana kwota dotacji – 231,32 tys. zł, wkład własny – 26 tys. zł, 
całkowity koszt zadania – 257,325 tys. zł); 

7) Internet – Uwaga Niebezpiecznie – projekt Polskiego Związku Głuchych Oddział 
w Łodzi (przyznana kwota dotacji – 109,35 tys. zł, wkład własny – 12,15 tys. zł, 
całkowity koszt zadania – 121,5 tys. zł); 

8) Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu – projekt Fundacji dla Kultury.pl (przyznana 
kwota dotacji – 365,6 tys. zł, wkład własny – 35 tys. zł, wkład osobowy – 6 tys. zł, 
całkowity koszt zadania – 406,6 tys. zł); 

9) Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu – oferta wspólna Fundacji 
Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju (wnioskowana kwota – 
 860,2 tys. zł, przyznana dotacja 500 tys. zł, środki finansowe z innych źródeł –  
6,48 tys. zł, wkład osobowy – 49,4 tys. zł, całkowity koszt zadania – 555,88 tys. zł); 

10) Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna Ambasadorzy Bezpiecznego 
Internetu – II edycja – oferta Fundacji dla Kultury.pl (wnioskowana kwota – 786,35 tys. 
zł, przyznana dotacja – 300 tys. zł, wkład własny – 35,5 tys. zł, całkowity koszt zadania 
– 335,5 tys. zł); 

11) Chrońmy młodość w sieci – program na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu 
przez młodzież – projekt Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 
(wnioskowana kwota – 229,33 tys. zł, przyznana dotacja 200 tys. zł, środki finansowe  
z innych źródeł – 33,31 tys. zł, wkład osobowy 5,5 tys. zł, całkowity koszt zadania – 
238,81 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1086-1113, 1135-1142, 1162-1170, 1213-1219) 

Ogłoszenia o konkursach, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, określały m.in.: rodzaj i cel zadania publicznego będącego 
przedmiotem konkursu, wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 
zadania, terminy i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania ofert na realizację 
zadań, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz wymagane załączniki. 
Załącznik do ogłoszeń stanowiły Zasady przyznawania i rozliczania dotacji. W ww. 
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załączniku nie określono wzorów formularzy oceny formalnej i merytorycznej, a także 
przyjętej skali wartościowania spełniania poszczególnych kryteriów merytorycznych.   

 (dowód: akta kontroli str. 1070-1083, 1143-1154, 1171-1182, 1222-1238) 

W przypadku każdego z ww. konkursów powołano, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisję konkursową, w skład której 
wchodzili pracownicy Ministerstwa, przedstawiciel organizacji pozarządowej i przedstawiciel 
MEN, Dyrektor DSI pełnił funkcję przewodniczącego. Dla oceny ofert w ramach: 

 pierwszego konkursu w 2013 r. komisja została powołana Decyzją nr 1 Dyrektora DSI 
z dnia 4 września 2013 r; 

 drugiego konkursu w 2013 r. została powołana Decyzją nr 2 Dyrektora DSI z dnia  
5 listopada 2013 r.; 

 konkursu w 2014 r. została powołana zarządzeniem nr 9 Ministra z dnia  
14 października 2014 r.; 

 konkursu w 2015 r. została powołana zarządzeniem nr 19 Ministra z dnia  
23 kwietnia 2015 r.  

Posiedzenia komisji, w trakcie których wskazano najkorzystniejsze oferty odbyły się: 

 19 września 2013 r. dla pierwszego konkursu w 2013 r.;  

 6 listopada 2013 r. dla drugiego konkursu w 2013 r.; 

 16 października 2014 r. dla konkursu w 2014 r.; 

 10 czerwca 2015 r. dla konkursu w 2015 r.  
Dyrektor DWMiA wyjaśnił: W regulaminie konkursu w roku 2013, który został 
zaakceptowany przez Ministra, dyrektor departamentu został wskazany do powołania 
komisji konkursowej. W kolejnych latach praktyka ta została zmieniona ze względu na 
uwagę Departamentu Prawnego, który stał na stanowisku, że nie tylko regulamin konkursu 
wymaga zgody Ministra, ale również powołanie komisji konkursowej powinno przyjąć formę 
zarządzenia.  
(dowód: akta kontroli str. 1084-1085, 1090-1093, 1137-1139, 1155-1156, 1164-1166, 1197-

1198, 1213-1221, 1272) 

Do zadań komisji konkursowej należało m.in.: zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu 
o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  
W ogłoszeniach o konkursie sformułowane zostały kryteria formalne i merytoryczne. Do 
kryteriów formalnych należały: status prawny beneficjenta, termin nadesłania oferty, 
złożenie kompletnej oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu, podpisanie oferty 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Kryteria 
merytoryczne wymienione w ogłoszeniu o konkursie obejmowały: 
1) adekwatność oferty pod względem zgodności z celami zadania; 
2) zakres terytorialny projektu; 
3) spójność zaplanowanych działań pod względem potrzeb beneficjentów, adekwatności 

metod realizacji działania do potrzeb beneficjentów; 
4) realną możliwość wykonywania planowanych działań, doświadczenie i potencjał 

organizacyjny, zasoby kadrowe i rzeczowe, partnerzy projektu; 
5) innowacyjność projektu; 
6) trwałość rezultatów projektu; 
7) zastosowane narzędzia autorefleksji nad rezultatem projektu (weryfikacja rezultatów 

i oddziaływania projektu); 
8) kalkulacja kosztów, spójność budżetu ze szczegółowym opisem projektu, adekwatność 

kosztów do prawidłowej realizacji projektu, przejrzystość kosztorysu, wysokość wkładu 
własnego (wkład osobowy lub środki finansowe własne lub środki finansowe 
pochodzące z innych źródeł winny stanowić min. 10% kosztu całkowitego), koszty 
obsługi zadania (koszty obsługi zadania finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 
10% całości dotacji). 

W przypadku pierwszego konkursu w 2013 r. kryterium trwałości rezultatów projektu było 
połączone z kryterium ewaluacji jego rezultatów. Występowało również kryterium dotyczące 
oceny realizacji zrealizowanych zadań publicznych w latach poprzednich w odniesieniu do 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem 
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rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków. W 2015 r. do 
kryteriów merytorycznych dodano kryterium skali oddziaływania projektu (liczba osób 
objętych wsparciem, interwencją w stosunku do wartości projektu). 

(dowód: akta kontroli str. 1070-1083, 1143-1154, 1171-1182, 1222-1238) 

Na realizację dwóch zadań publicznych w 2013 r. Minister planował przeznaczyć środki 
finansowe w wysokości odpowiednio 3 mln zł i 430 tys. zł. Na sfinansowanie realizacji 
zadania publicznego w 2014 r. założono 2 mln zł, natomiast na realizację zadania w 2015 r. 
przewidziano kwotę 1 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1070-1083, 1143-1154, 1171-1182, 1222-1238) 

Wartość dofinansowania wybranych projektów zawierających komponenty obejmujące 
przeprowadzenie kampanii informacyjnych, realizację szkoleń i rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych związanych z cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży wyniosła 
w pierwszym konkursie w 2013 r. – 241,5 tys. zł, w drugim konkursie w 2013 r. – 445 tys. zł,  
w konkursie w 2014 r – 838,925 tys. zł, w 2015 r. – 1 mln zł.   
Wyjaśniając przyczyny wsparcia w ramach konkursu w 2014 r. projektów kwotą 1 mln zł  
z zaplanowanych 2 mln zł, Dyrektor DWMiA wskazał: Zaplanowana kwota 2 mln zł  
w 2014 r. okazała się za wysoka wobec jakości i zakresu nadesłanych ofert. O skali 
wydatkowania decydowały współzależnie możliwości finansowe MC, szacowane potrzeby  
w danym obszarze oraz aktualny potencjał i jakość oferty środowiska pozarządowego.   

(dowód: akta kontroli str. 105-106, 323) 

W wyniku badania dokumentacji konkursowej oraz wybranej celowo próby21 23 ofert na 
realizację zadania publicznego stwierdzono m.in., że: 

 w uregulowaniach dotyczących procedury konkursowej nie wprowadzono wzoru 
formularzy oceny formalnej i merytorycznej ofert; 

 formularze oceny formalnej stosowano w ramach wszystkich konkursów, natomiast 
formularz oceny merytorycznej ofert stosowano w ramach dwóch konkursów: 
pierwszego konkursu w 2013 r. oraz konkursu w 2015 r.;  

 w ramach konkursu w 2014 r. stosowano formularz oceny merytorycznej o charakterze 
roboczym (pomocniczo); 

 spełnienie poszczególnych kryteriów merytorycznych podlegających ocenie w trakcie 
oceny było wartościowane od 0 do 5 pkt w ramach oceny ofert dokonywanej w trakcie 
pierwszego konkursu w 2013 r., od 0 do 2 pkt w trakcie oceny w ramach konkursu 
w 2015 r. oraz pomocniczo od 0 do 3 pkt w 2014 r.; 

 w trakcie oceny merytorycznej dokonywanej w drugim konkursie w 2013 r. oraz 
konkursie w 2014 r. stworzono ranking projektów, który nie zawierał daty i podpisów 
osób sporządzających; 

 w ramach konkursu z 2015 r. komisja konkursowa zdecydowała o obniżeniu 
wskazanej w ofercie kwoty dotacji w przypadku czterech rekomendowanych do 
dofinansowania projektów (oferta złożona wspólnie przez Fundację Odkrywców 
Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju – obniżenie wnioskowanej kwoty dotacji do  
500 tys. zł, oferta Fundacji dla Kultury.pl – obniżenie kwoty dotacji do 350 tys. zł22, 
oferta Stowarzyszenia Ruchu Pomocy Psychologicznej „Integracja” – obniżenie kwoty 
dotacji do 200 tys. zł, oferta Stowarzyszenia In Gremio – obniżenie kwoty dotacji do 
200 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 1114-1121,1157-1160,1193-1195,1201-1211, 1239-
1248,1266, 1325-1327) 

Dyrektor DWMiA odnośnie ograniczenia wnioskowanej kwoty wyjaśnił: O ograniczeniu 
finansowania decydowała komisja konkursowa po wnikliwej ocenie przedstawionego  
w ofercie kosztorysu. Ograniczeniu podlegały zdaniem komisji koszty nieadekwatne do celu 
zadania bądź zawyżone. Rekomendacje co do obniżenia kosztów zadania komisja 
przedstawiała oferentowi, który zobowiązany był do modyfikacji oferty zgodnie z wytycznymi 

                                                      
21 Do badania wybrano wszystkie oferty realizacji zadania publicznego dotyczące problematyki cyberprzemocy wśród dzieci 
i młodzieży przyjęte do dofinansowania oraz 12 ofert dotyczących ww. problematyki, które nie uzyskały dofinansowania. 
Badana próba dofinansowanych ofert odnoszących się do cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży stanowiła 42% ofert 
dofinansowanych ogółem oraz 43% liczby zgłoszonych ofert dotyczących ww. tematyki.   
22 Komisja podała w uzasadnieniu, że liczy się ze zmniejszeniem liczby bezpośrednich odbiorców zadania. 
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bądź też mógł odrzucić propozycję i nie podpisać umowy na realizację zadania. Samo 
złożenie oferty do konkursu oraz jej wybór nie są wiążące do momentu zawarcia umowy. 
Duże zróżnicowanie ofert, co do charakteru i zakresu, wymagało indywidualnego podejścia 
do oceny kosztorysu każdego projektu. Eksperci w komisji analizowali koszty 
proponowanych przedsięwzięć, co do ich zasadności i celowości oraz zgodnie ze swoim 
doświadczeniem oraz w odniesieniu do realiów rynkowych. Kierowano się generalną 
zasadą, że najwartościowsze są działania szkoleniowe, polegające na wypracowaniu 
wartościowych treści oraz nowatorskie, natomiast koszty administracyjne, promocyjne  
i osobowe, powinny być proporcjonalne do działań merytorycznych. Dlatego też nie można 
mówić o zasadzie ograniczania dofinansowania, a jedynie o dostosowaniu racjonalnego 
dostosowania zakresu ofert zgodnie z wytycznymi ekspertów komisji.  
Dyrektor DWMiA wyjaśniając sposób w jaki uwzględnione zostały zmiany w ocenie 
projektów dodał: W trakcie oceny projektu oraz ewentualnym zmniejszeniu kosztów 
dofinansowania brane były pod uwagę konsekwencje wynikające np. ze zmiany liczby osób, 
które miały zostać objęte tym projektem. Tak stało się w przypadku jednego z projektów 
realizowanego przez Fundację dla Kultury.pl. Komisja wówczas uznała, że liczba osób, 
która finalnie i tak zostanie objęta projektem będzie wystarczająca. Liczba ta i tak 
wyróżniała się na tle innych ofert adresowanych do tej samej grupy odbiorców. Komisja 
kierowała się zasadą proporcjonalności, ograniczenie dofinansowania skutkowało 
proporcjonalnym zmniejszeniem zakresu lub zasięgu projektu lub rezygnacją ze 
wskazanego działania. Projekty były odpowiednio korygowane zgodnie z rekomendacjami 
komisji, następnie analizowane zarówno pod kątem merytorycznym i finansowym 
wykonalności zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 322-323) 

Analiza 11 umów o dofinansowanie realizacji projektu wykazała, że:  

 umowy zawierały elementy określone w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych23, tj.: szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki 
dotacja została przyznana i termin jego wykonania; wysokość udzielonej dotacji i tryb 
płatności; termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 
budżetowego; tryb kontroli wykonywania zadania; termin i sposób rozliczenia 
udzielonej dotacji; termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni 
od określonego w umowie dnia wykonania zadania; 

 w umowach zawarto uprawnienie do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonania zleconego zadania; 

 umowy zawierały zobowiązanie zleceniobiorcy do publikacji materiałów 
przygotowanych w ramach realizowanego zadania publicznego w sposób otwarty.  

(dowód: akta kontroli str. 340-973) 

W ramach każdego z czterech konkursów, po zakończeniu prac komisji konkursowej 
Dyrektor DSI lub Zastępca Dyrektora DSI sporządzał notatkę służbową dla członka 
kierownictwa MC zawierającą m.in. wyniki postępowania konkursowego na realizację 
zadania publicznego i protokół z posiedzenia komisji. W 2015 r. przygotowano również 
opracowanie pod nazwą Podsumowanie realizacji zadania publicznego w 2015 r. 
w obszarze bezpiecznego korzystania z Internetu, które stanowiło załącznik do notatki 
Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 15 lutego 2016 r., 
dotyczącej współpracy z MEN w zakresie realizacji programu BIPS II oraz Bezpieczna+. 
Na opracowaniu brak było daty i podpisu osoby sporządzającej. Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych wyjaśnił: Opracowanie pt. 
Podsumowanie realizacji zadania publicznego w 2015 r. jest opracowaniem roboczym i nie 
ma charakteru ewaluacyjnego. Warto w tym miejscu podkreślić, że sprawozdania 
podsumowujące realizację poszczególnych zadań publicznych, zlecanych na podstawie art. 
13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sporządzane były w formie 
notatki akceptowanej przez członka kierownictwa MC.  
Oprócz ww. podsumowania kontrolerowi nie przedłożono innych opracowań o charakterze 
ewaluacyjnym dotyczących prowadzonych w kontrolowanym okresie konkursów na 

                                                      
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. 
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realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 
bezpiecznej cyberprzestrzeni oraz ochrony dzieci i młodzieży w sieci. 

(dowód: akta kontroli str. 173-180, 277, 1053, 1068-1069, 1135-1136, 1162-1163, 
1251-1252) 

Spośród 11 zadań publicznych dotyczących obszaru związanego z cyberprzemocą wśród 
dzieci i młodzieży, których realizacja została dofinansowana przez MC w kontrolowanym 
okresie, przedstawiciele Ministerstwa przeprowadzili kontrole sposobu wykorzystania  
i rozliczenia dotacji przekazanych na cztery zadania. Kontrole dotyczyły następujących 
projektów:  

 Trening kompetencji cyfrowych (wykonawca Fundacja Dzieci Niczyje); 

 Cyfrowa wyprawka dla dorosłych (wykonawca Fundacja Panoptykon); 

 Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna ‚Ambasadorzy Bezpiecznego 
Internetu (wykonawca Fundacja Dla Kultury.pl); 

 Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna Ambasadorzy Bezpiecznego 
Internetu II edycja (wykonawca Fundacja Dla Kultury.pl). 

(dowód: akta kontroli str. 278) 

W ramach kontroli zbadano zagadnienia związane z przestrzeganiem postanowień zawartej 
umowy, dotyczące w szczególności: 

 zgodności podjętych działań i poniesionych wydatków z zapisami załączonej do 
umowy oferty realizacji zadania publicznego; 

 terminowości realizacji zadania i faktycznego wydatkowania środków finansowych, 

 gospodarności wydatkowania środków finansowych; 

 poprawności prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej zadania 
zleconego; 

 prawidłowości i terminowości rozliczenia zadania pod względem rzeczowym 
i finansowym. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały m.in. na: 

 opisywaniu faktur i rachunków niezgodnie z Zasadami przyznawania i rozliczania 
dotacji; 

 niesporządzaniu list uczestników szkoleń; 

 pobieraniu dotacji w nadmiernej wysokości. 
(dowód: akta kontroli str. 279-288) 

Dominika Waligórska, Dyrektor Biura Ministra wyjaśniła, że typując podmioty do kontroli 
brano pod uwagę w szczególności wysokość otrzymanej przez beneficjenta dotacji oraz 
liczbę zawartych z beneficjentem umów. Uwzględniano również propozycje zgłoszone przez 
właściwe komórki merytoryczne Ministerstwa związane zwykle z zastrzeżeniami co do 
sposobu rozliczenia dotacji.    

(dowód: akta kontroli str. 291-292) 

W ramach przeprowadzonych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadań publicznych, których celem była ochrona dzieci i młodzieży w sieci przygotowano 
m.in. następujące materiały edukacyjne oraz zrealizowano następujące kampanie 
informacyjne oraz szkolenia:  

 dedykowana bezpieczeństwu dzieci i młodzieży strona internetowa 
www.bezpieczneinterneciaki.pl; 

 konferencja Ochrona nieletnich w Internecie;   

 internetowa wersja przewodnika na temat komunikacji w Internecie Perypetie 
informacji w Internecie; 

 kurs e-learningowy Dbaj o fejs poruszający kwestie prywatności na portalach 
społecznościowych (dostępny na stronie www.fdn.pl/kursy/); 

 scenariusz zajęć Przygody Fejsmena skierowany do pedagogów poświęcony 
prywatności oraz zagrożeniom; 

 scenariusz zajęć Mój wizerunek online skierowany do pedagogów nt. budowania 
tożsamości online; 

 3000 egzemplarzy poradnika Cyfrowy świat; 

 Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych.  
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(dowód: akta kontroli str. 130-133, 1407-1509) 

Dyrektor DWZiA wyjaśnił, że materiały profilaktyczne powstałe w trakcie realizacji projektów 
były publikowane na stronie Ministerstwa, co umożliwiało do nich dostęp wszystkim 
zainteresowanym. DSI nie kierował zapytania do innych poza MEN placówek odnośnie 
zapotrzebowania na materiały dydaktyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 1273) 

W ramach realizacji projektu Społeczeństwo cyfrowe (wykonawca ZHP, dotacja 400 tys. zł) 
wybranego do realizacji w ramach drugiego konkursu w 2013 r. ukierunkowanego na 
edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przed szkodliwymi treściami w Internecie 
założono m.in.: opracowanie i wydanie w nakładzie 3 tys. egzemplarzy poradnika „Cyfrowy 
świat”, zbudowanie podstrony www.zhp.pl/cyfrowyswiat, skupiającej tematykę z obszaru 
cyfrowego świata, w tym zagrożeń i bezpieczeństwa.  
W toku kontroli ustalono, że na stronie Związku Harcerstwa Polskiego nie funkcjonuje ww. 
zakładka. Z korespondencji mailowej powstałej na skutek interwencji kontrolera NIK oraz 
wyjaśnień Dyrektora DWMiA wynika, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez 
skarbnika Związku Harcerstwa Polskiego, podstrona projektu „Cyfrowy świat” została 
usunięta z serwisu internetowego ZHP w wyniku reorganizacji w 2016 r. Z zapewnień 
pisemnych skierowanych ze strony ZHP wynikało, że strona zostanie przywrócona do  
13 marca 2017 r. Na dzień 28 marca 2017 r. podstrona była nieaktywna. 

 (dowód: akta kontroli str. 1051, 1404-1406, 1480) 

Ministerstwo w kontrolowanym okresie wraz z Instytutem Łączności oraz Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej realizowało projekt nr POIG.07.01.00.00-19/09 System 
Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa24. 
W ramach ww. projektu we wrześniu 2014 r. opracowany został m.in. scenariusz oraz 
wyprodukowano film animowany promujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 
przez dzieci Dzieciaka i Loco przygody w sieci, składający się z pięciu odcinków: Botnet, 
Cyberprzemoc, Łańcuszki, Spam, Uzależnienia. Wykonawca scenariusza i producent filmu 
został wybrany zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych25. 

(dowód: akta kontroli str. 981-1043) 

Przedstawiciele MC w ramach przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. analizy rynku 
potencjalnych kanałów emisji filmu zwrócili się z zapytaniem ofertowym do czterech stacji 
telewizyjnych emitujących programy dla dzieci i młodzieży: Atmedia sp. z o.o. (Cartoon 
Network), The Walt Disney Company Poland Disney Channel Polska, TVP ABC, TVN Media 
-Nickelodeon.  
Dyrektor Generalny MC wyjaśnił: Ministerstwo nie zwracało się do Telewizji Polskiej 
z propozycją emisji filmu animowanego pt. Dzieciaka i Loco przygody w sieci, 
w szczególności odcinka Cyberprzemoc w ramach realizacji misji publicznej, tj. nieodpłatnie, 
ponieważ z przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (dalej: ustawa 
o rtv) nie wynika jednoznacznie, że TVP ma obowiązek rozpowszechniania tego typu 
programów nieodpłatnie. Zgodnie z art. 23a ustawy o rtv, telewizja publiczna zapewnia 
organizacjom pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwość nieodpłatnego informowania 
o prowadzonej przez nie nieodpłatnej działalności. Na podstawie ww. przepisu emitowane 
są nieodpłatnie przykładowo spoty kampanii społecznych. Nie ma jednakże analogicznych 
przepisów zobowiązujących TVP do nieodpłatnych emisji materiałów przygotowanych przez 
Ministerstwa, w tym choćby tych związanych z kampaniami społecznymi. (…) Zgodnie z art. 
21 ustawy o rtv publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną i w związku 
z powyższym TVP powinna dążyć do tego, aby rozpowszechniać tego typu przekazy 
przygotowane przez administrację publiczną. Należy zaznaczyć, że w zapytaniu 
skierowanym do TVP podkreślono edukacyjny charakter filmów, w tym tematykę 
bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz wskazano, że ich emisja wpisuje się programowo 

                                                      
24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji, Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. 
25 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
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w ofertę programu TVP ABC, który nie tylko ma bawić ale również edukować. Mimo tak 
sformułowanego zapytania oraz opisania całego cyklu filmów (w celu umożliwienia TVP 
zapoznania się z ich treścią i przekazem) telewizja publiczna przedstawiła najdroższą ofertę 
(…).  

 (dowód: akta kontroli str. 262-263, 1275-1276, 1298-1324) 

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo zawarło sześć umów, których przedmiotem był 
zakup czasu antenowego w rozumieniu art. 4 pkt 3 lit. h ustawy – Prawo zamówień 
publicznych na wyemitowanie filmu animowanego promującego zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu przez dzieci pn. Dzieciaka i Loco przygody w sieci. W wyniku 
realizacji umów odcinek dotyczący cyberprzemocy został wyemitowany: 

 dziewięciokrotnie na kanale Cartoon Network, godziny emisji pomiędzy 18.00 a 20.00;  

 dziewięciokrotnie na kanale Disney Channel pomiędzy godziną 18.00 a 19.00; 

 pięciokrotnie na kanale Disney XD pomiędzy godziną 18.00 a 19.00. 
(dowód: akta kontroli str. 1322-1324) 

Minister Cyfryzacji od 1 stycznia 2016 r.26 przejął nadzór nad instytutem badawczym NASK. 
Prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad NASK zostało przypisane do 
zakresu zadań komórki organizacyjnej Ministerstwa (DC), na podstawie zarządzenia nr 4 
Ministra Cyfryzacji w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji, 
w dniu 19 lutego 2016 r. Zgodnie z § 3 pkt 9 zarządzenia nr 17/2016 Dyrektora 
Generalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu 
organizacyjnego Departamentu Cyberbezpieczeństwa, do zakresu zadań Wydziału 
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego należało w szczególności prowadzenie spraw z tytułu 
nadzoru Ministra nad NASK. W oparciu o postanowienia § 8 zarządzenia nr 62/2016 
Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 
wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Cyberbezpieczeństwa nastąpiła 
zmiana w sposobie sprawowania nadzoru nad NASK. Zgodnie z ww. postanowieniami 
wszystkie komórki organizacyjne Departamentu w zakresie swojej właściwości prowadzą 
sprawy związane z nadzorem Ministra Cyfryzacji nad NASK.  

(dowód: akta kontroli str. 294-315) 

Dyrektor Generalny Ministerstwa odnośnie sposobu sprawowania nadzoru nad Instytutem  
w okresie od 1 stycznia do 19 lutego 2016 r. wyjaśnił: W związku z przejęciem nadzoru nad 
nową jednostką organizacyjną, w pierwszej kolejności podjęte zostały działania mające na 
celu uzyskanie informacji na temat funkcjonowania Instytutu, w tym w szczególności 
dotyczącej zakresu oraz charakteru działalności jednostki. Od początku stycznia 2016 r. 
prowadzone były zarówno w siedzibie NASK, jak i MC spotkania robocze na szczeblu 
członków Kierownictwa MC z Kierownictwem NASK. Uzyskane na tym etapie informacje 
umożliwiły dokonanie wstępnej oceny funkcjonowania jednostki oraz określenie 
potencjalnego zakresu współpracy, a także roli NASK jako instytutu badawczego  
w aspekcie możliwości pozyskania wsparcia z jego dorobku naukowego, badawczo-
rozwojowego oraz prowadzonej działalności dla realizacji zadań Ministra Cyfryzacji. 
Równocześnie, od początku 2016 r. prowadzone były zintensyfikowane prace nad 
wytyczeniem kierunków działalności nowo powstałego Ministerstwa Cyfryzacji. W tym 
zakresie pracowano również nad zdefiniowaniem strategicznych celów do nowej struktury 
organizacyjnej, trwały prace mające na celu określenie zakresu oraz zadań komórek 
organizacyjnych Ministerstwa. Wskazane działania miały na celu rzetelne zbadanie 
uwarunkowań oraz opracowanie spójnej koncepcji między innymi dla sprawowanego przez 
Ministra Cyfryzacji nadzoru, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości współpracy oraz 
wymiany doświadczeń. (…) Niezależnie od powyższego, w trakcie procesu oceny 
funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji, pismem  
z dnia 29 stycznia 2016 r. Dyrektor Generalny Ministerstwa wystąpił do Dyrektora NASK  
o przekazanie szczegółowych informacji w zakresie: struktury jednostki, działalności 
naukowo-badawczej oraz pozostałej, stanu zatrudnienia, gospodarki finansowej, 
dotychczasowego sprawowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadzoru. 
(…) Swoje uprawnienia Minister Cyfryzacji realizuje w szczególności w ramach bieżącego 

                                                      
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie reorganizacji instytutu badawczego – Naukowej 
i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie (Dz. U. poz. 2343). 
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monitorowania: działalności finansowej NASK (Instytut został zobowiązany do 
przekazywania informacji w każdej sytuacji zaciągania zobowiązań finansowych 
przekraczających kwoty 500.000 zł), realizacji wspólnie z MC wykonywanych projektów,  
a także wytyczanych perspektyw i priorytetów w zakresie działalności naukowo-badawczej. 
Ostatnie z ww. jest możliwe między innymi dzięki powoływaniu przez ministra 
nadzorującego 6 osób (tj. 50%) w skład Rady Naukowej NASK, a także przewodniczeniu 
pracom Rady przez osobę z grona członków powoływanych przez Ministra.   

(dowód: akta kontroli str. 260-261) 

Dyrektor DC odnośnie przyczyny ustanowienia nadzoru nad NASK od 7 grudnia 2016 r. 
w sposób ogólny, w którym to wszystkie komórki organizacyjne Departamentu w zakresie 
swojej właściwości prowadzą sprawy związane z nadzorem Ministra Cyfryzacji nad NASK 
wyjaśnił: Powodem ustanowienia nadzoru nad NASK przez wszystkie komórki 
organizacyjne Departamentu Cyberbezpieczeństwa była różnorodność prowadzonych przez 
NASK działań. Obejmują one zarówno działalność badawczo-rozwojową w zakresie IT, 
świadczenie usług w obszarze telekomunikacji, ich ochronę, rozwój stosowania nowych 
technologii oraz działalność edukacyjno-szkoleniową. Dla właściwej oceny prawidłowości 
realizacji tychże działań przez NASK konieczna jest wiedza ekspercka z różnych dziedzin. 
Dlatego zdecydowano podzielić kompetencje nadzorcze pomiędzy właściwe komórki 
Departamentu Cyberbezpieczeństwa realizujące działania w różnych obszarach w zakresie 
swoich kompetencji.  

(dowód: akta kontroli str. 1047) 

W kontrolowanym okresie przedstawiciele MC przeprowadzili jedną kontrolę w NASK  
(w 2016 r.) dotyczącą zgodności działań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej  
z przepisami prawa i Statutem, w tym realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem 
spółek zależnych: NASK 4 Innovation Sp. z o.o., MaNa Solid Invest Sp. z o.o., NUW  

Sp. z o.o. Zakres tematyczny ww. kontroli nie obejmował problematyki dotyczącej 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

(dowód: akta kontroli str. 325-339) 
Zagadnienia dotyczące sprawowania nadzoru i kontroli przez Ministerstwo w stosunku do 
NASK oraz podmiotów, które wykonywały usługi na rzecz MC w obszarze dotyczącym 
cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży nie były w badanym okresie przedmiotem kontroli 
wewnętrznej lub audytu.  

(dowód: akta kontroli str. 1328-1403) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W Ministerstwie podczas oceny ofert na realizację projektów służących realizacji 
zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, bezpiecznej 
cyberprzestrzeni oraz ochrony dzieci i młodzieży w sieci, stosowano zasady jej 
przeprowadzania oraz dokumentowania, które nie zostały w pełni jednoznacznie 
określone w uregulowaniach dotyczących procedury konkursowej, w szczególności  
w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji oraz zarządzeniach i decyzjach  
o powołaniu komisji konkursowej. Powyższe powodowało, że proces wyboru projektów 
do dofinansowania nie był wystarczająco przejrzysty, a tym samym zachodziło ryzyko 
narażenia się na zarzut dowolności ocen w zakresie spełniania przez oferentów 
przyjętych kryteriów. Mianowicie: 
1) W ramach dwóch z czterech konkursów (drugi konkurs w 2013 r. oraz konkurs 

w 2014 r.) nie stosowano formularzy oceny merytorycznej (w 2014 r. stosowano 
pomocniczo „robocze” formularze oceny merytorycznej), a wyboru projektów 
dokonano w oparciu o panelową dyskusję ekspertów w trakcie jednego 
posiedzenia komisji konkursowej. Stworzone zostały pomocnicze listy rankingowe, 
które nie zawierały daty sporządzenia i podpisu osób sporządzających.  
W trakcie oceny merytorycznej oceniano 29 projektów w drugim konkursie  
w 2013 r. oraz 47 projektów w konkursie w 2014 r. Ocenie podlegały kryteria o tak 
złożonym charakterze jak: spójność zaplanowanych działań pod względem potrzeb 
beneficjentów, adekwatność metod realizacji działania do potrzeb beneficjentów, 
innowacyjność projektu, zastosowane narzędzia autorefleksji nad rezultatem 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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projektu (weryfikacja rezultatów i oddziaływania projektu), kalkulacja kosztów, 
spójność budżetu ze szczegółowym opisem projektu, adekwatność kosztów do 
prawidłowej realizacji projektu, przejrzystość kosztorysu, koszty obsługi zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 1070-1085, 1143-1160, 1171-1182, 1193-1198, 1201-
1211, 1220-1238, 1325-1327) 

Dyrektor DWMiA w ww. sprawie wyjaśnił: W ramach konkursu „Działania na rzecz 
poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie 
świadomości zagrożeń, kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwijanie 
umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi” karty oceny merytorycznej 
były wykorzystywane pomocniczo przez członków komisji w  trakcie oceny ofert. 
Na podstawie poszczególnych ocen członków komisji i ich indywidualnego 
rankingu (każdy z członków robił własny ranking) wyłonione zostały najciekawsze 
oferty, które były jeszcze raz analizowane i oceniane przez wszystkich członków 
komisji. W trakcie konkursu „Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz 
budowy kultury społeczeństwa informacyjnego”, komisja konkursowa zdecydowała 
o formule oceny ofert w postaci panelu ekspertów, oferty wyłaniane były w trakcie 
plenarnej dyskusji według wskazanych kryteriów bez zastosowania kart oceny 
merytorycznej. Formularz oceny merytorycznej nie był elementem dokumentacji 
konkursowej. Stanowił narzędzie pomocnicze dla komisji, która każdorazowo 
samodzielnie decydowała o sposobie wyboru ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 1271) 

2) W ramach pozostałych dwóch konkursów, w których zastosowano formularze 
oceny merytorycznej, komisja konkursowa powołana do oceny ofert wartościowała 
punktowo spełnienie przez oferentów poszczególnych kryteriów oceny wniosków, 
pomimo niezamieszczenia w dokumentacji konkursowej informacji o przyjętej skali 
takiego wartościowania. 

(dowód: akta kontroli str. 1070-1085, 1114-1121, 1143-1156, 1171-1182, 1197-
1198, 1201-1211, 1222-1248, 1325-1327) 

Dyrektor DWMiA w ww. sprawie wyjaśnił: Zakres pierwszego konkursu obejmował 
kilka priorytetów o dość zróżnicowanym charakterze, czego wynikiem był napływ 
ofert z propozycjami realizacji projektów o różnej skali, wymiarze, zasięgu 
terytorialnym oraz zróżnicowanej konfiguracji (szkolenia, działania promocyjne, 
działania twórcze, materiały edukacyjne). Konsekwencją takiego podejścia była 
konieczność zapewnienia elastyczności w ocenie napływających ofert, których 
ocenę nie można sprowadzić do kwantyfikowalnych wskaźników. Wysoka jakość 
oceny zapewniona była poprzez dobór ekspertów z różnych departamentów 
ministerstwa oraz dyskusję o poszczególnych propozycjach na forum komisji 
konkursowej. Rozwiązanie polegające na przyznaniu komisji konkursowej swobody 
w doborze środków i sposobu oceny napływających ofert pozwalało na sprawne 
przeprowadzenie procedury konkursowej przy znacznej liczbie wniosków i ich 
zróżnicowanym charakterze. Określenie sposobu oceny i przyznawania punktów  
w ramach poszczególnych kryteriów merytorycznych uniemożliwiłoby wskazanie 
najkorzystniejszych ofert przy tak zróżnicowanym zakresie projektów. 
Zaproponowany sposób oceny miał na celu wyłonienie nowatorskich projektów,  
a nie tych już funkcjonujących na rynku, prostych i powtarzalnych. Wskazana 
metoda mogłaby mieć zastosowanie w przypadku sztywnego i jednoznacznego 
określenia charakteru zleconego zadania (liczba odbiorców, typ działań, zakres 
terytorialny), czyli zaproponowania dokładnego schematu pożądanego projektu,  
a to uniemożliwiłoby skorzystanie z pomysłowości oferentów, co jest bardzo istotne  
w nowatorskich działaniach. Najkorzystniejsze oferty wskazywane były na 
podstawie roboczego rankingu tworzonego na podstawie przyznanej punktacji oraz 
dyskusji ekspertów na posiedzeniu plenarnym komisji. Każdy członek komisji 
konkursowej, w tym przedstawiciel organizacji pozarządowej, miał pełny dostęp do 
wszystkich ofert oraz mógł swobodnie wskazywać najkorzystniejsze projekty 
zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Ocena dokonywana była ekspercko 
na podstawie opisu projektu ujętego w składanych ofertach. 
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(dowód: akta kontroli str. 320-321) 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ 
określenie zasad oceny i przyznawania punktów w ramach poszczególnych 
kryteriów merytorycznych w żaden sposób nie ogranicza organizatorowi wyłonienia 
nowatorskich projektów – wystarczające byłoby np. nadać odpowiednio wysoką 
wagę kryterium związanemu z innowacyjnością projektu.  
Ponadto wskazane w wyjaśnieniach rozwiązanie, polegające na przyznaniu komisji 
konkursowej swobody w doborze środków i sposobu oceny składanych ofert 
potwierdza ocenę o nieprzejrzystości zasad wyboru ofert. Brak informacji  
o zasadach wartościowania poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej mógł 
również utrudniać potencjalnym beneficjentom właściwe przygotowanie oferty, tak 
aby jednoznacznie spełniała przyjęte wymagania. 

2. Członkowie komisji konkursowej w ramach drugiego konkursu w 2013 r. oraz konkursu 
w 2014 r. dokonywali oceny ofert przed powołaniem komisji. 

W ramach drugiego konkursu w 2013 r. złożono 29 ofert natomiast w ramach konkursu 
w 2014 r. wpłynęło 47 ofert. Komisja konkursowa dla oceny ofert w drugim konkursie  
w 2013 r. została powołana Decyzją nr 2 Dyrektora Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego z dnia 5 listopada 2013 r., natomiast posiedzenie komisji w trakcie 
którego dokonano oceny ofert i wskazano najkorzystniejsze oferty miało miejsce  
6 listopada 2013 r. Komisja konkursowa dla oceny ofert zgłoszonych  
w ramach konkursu w 2014 r. została powołana zarządzeniem nr 9 Ministra z  dnia  
14 października 2014 r. Posiedzenie komisji, na którym dokonano oceny projektów 
odbyło się 16 października 2014 r. Oznacza to, że nie była możliwa rzetelna ocena 
ww. liczby ofert w ciągu tak krótkiego czasu. 

Dyrektor DWMiA wyjaśnił: Zarówno w 2013 r. jak i 2014 r. prace komisji konkursowej  
w trybie roboczym rozpoczęły się przed formalnym powołaniem komisji. Wszystkie 
oferty zostały przekazane do oceny członkom komisji z odpowiednim wyprzedzeniem 
w czasie umożliwiającym ich rzetelną ocenę. Członkowie komisji mieli zapewniony 
odpowiedni czas na przygotowanie się do posiedzenia, w trakcie którego dokonywano 
wyboru. 

(dowód: akta kontroli str. 1155-1156, 1137-1142, 1197-1198, 1164-1170, 
1272) 

 

1. NIK zwraca uwagę, że w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego nie 
uregulowano precyzyjnie kwestii związanych z trwałością projektu. Zawarcie  
w umowach zobowiązania do publikacji materiałów przygotowanych w ramach 
realizowanego zadania publicznego w sposób otwarty bez określenia okresu, 
doprowadziło do stwierdzonej w toku kontroli sytuacji, w której doszło do zamknięcia 
strony dedykowanej projektowi i ograniczeniu dostępności materiałów po upływie około 
trzech lat od jego realizacji. 

2. NIK zwraca uwagę, że Ministerstwo nie prowadziło ewaluacji realizowanych w latach 
2013-2015 projektów służących realizacji zadań publicznych w obszarze 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz bezpiecznej cyberprzestrzeni co 
powoduje, że skuteczność tych działań w rzeczywistości nie jest znana. 
Przyjęte  w ramach sprawozdawczości poszczególnych projektów wskaźniki dotyczące 
np. zorganizowanych szkoleń i konferencji, zrealizowanych zadań informacyjno-
edukacyjnych, przygotowanych opracowań, a także zrealizowanych zadań pozwalają 
monitorować realizację poszczególnych projektów pod względem ilościowym, ale nie 
dają odpowiedzi na pytanie o skuteczność realizacji zadania publicznego w szerokim 
ujęciu. 

 

W ramach podejmowanych w Ministerstwie działań o charakterze profilaktycznym  
i edukacyjnym realizowano projekty wybrane w ramach konkursów na realizację zadań 
publicznych. Ministerstwo prawidłowo upowszechniło informacje o planowanych 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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konkursach. Jednak stosowane zasady oceny ofert i sposób dokumentowania tej oceny 
spowodowały, że proces wyboru projektów w ramach konkursów nie był wystarczająco 
przejrzysty. Z uwagi na nieprzeprowadzenie całościowej ewaluacji realizowanych w latach 
2013-2015 projektów, ich rzeczywista skuteczność nie jest znana. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli27, wnosi o dokonywanie oceny ofert składanych w ramach otwartych 
konkursów na realizację zadań publicznych w sposób zapewniający przejrzystość procesu 
wyboru wykonawców oraz o prawidłowe jego dokumentowanie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia         kwietnia 2017 r. 

  
  

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
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27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


