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1.1 Wprowadzenie 

1.1.1 Biuletyn Informacji Publicznej - co to takiego? 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający 

Się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu po- 

wszechnego udostępniania informacji publicznej. Portal BIP ma za zadanie: 

- służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych infor- 

macji publicznych, 

- udostępniać podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór infor- 

macji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań 

praktycznego podejścia do realizacji obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  

Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782).      .       

1.1.2 Podmioty zobowiązane do publikowania informacji  w Biuletynie 

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony 

został w art. 8.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Ustawa 

z dnia 6 września 2001 r. w art. 4.1 określiła jakie podmioty zobligowane są do utworzenia 

stron podmiotowych: 

- Organy władzy publicznej 

- Organy samorządów gospodarczych i zawodowych 

- Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa 

- Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne 

- Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego 

- Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne 

- Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego 

- Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania pu- 

  bliczne 

- Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem 

  publicznym 

- Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samo- 

  rządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycje 

  dominujące w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów 

- Związki zawodowe i ich organizacje 

- Partie polityczne 

- Inne podmioty wykonujące zadania publiczne 



 

1.1.3 Informacje podlegające obowiązkowi publikacji 

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, obowiązek publikacji informa- 

cji publicznych, wyliczonych w ustawie, należy wypełniać po upływie 18 miesięcy od wejścia 

w życie ustawy tj. na dzień 1 lipca 2003 r. Podmioty zobligowane ustawą do publikowania in- 

formacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informacje określone 

w art.6 ust. 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r.: 

- informacje teleadresowe 

- status prawny lub formę prawną, 

- organizacje, 

- przedmiot działania i kompetencje, 

- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, 

- struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w art. 4 ust1 pkt 3-5 

- majątek, którym dysponuje, 

- zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1, 

- tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 

- tryb działania państwowych osób prawnych, 

- tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych 

  i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, 

- sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych, 

- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, 

- informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i 

zasadach udostępniania danych w nich zawartych. 

O fakcie posiadania informacji niepublikowanych, w tym wykluczonych ze względu na wykluczenia 

jawności informacji publicznej podmiot jest zobowiązany do: 

- podania wykazu tych informacji, 

- podania zakresu wyłączenia, 

- podania podstawy wyłączenia, 

- wskazuje się organ lub osobę, która dokonała wyłączenia jawności, 

Podmioty zobligowane do publikowania treści informacji publicznej obowiązującej w 

myśl art. 6 mogą zamieszczać inne informacje, jeżeli są to informacje zawierające interes pu- 

bliczny lub będące dokumentem urzędowym tj. w rozumieniu ustawy treścią oświadczenia 

woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publiczne- 

go w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do in- 

nego podmiotu lub złożona do akt sprawy. 



1.1.4 Dostęp do stron systemu MAGISTRAT.pl 

Dostęp do informacji publicznych zawartych w systemie MAGISTRAT.pl możliwy jest 

poprzez stronę główną Magistratu: www.magistrat.pl lub poprzez adresy URL poszczególnych 

podmiotów (np. strona podmiotowa Urzędu Miejskiego w Zabrzu:  www.bip.um.zabrze.pl ). 

1.2 Informacje dotyczące struktury systemu 

1.2.1 Menu podmiotowe 

Menu   podmiotowe   (umieszczone   w   ramce   po   lewej   stronie)   to   wykaz 

podmiotów,   zobowiązanych   do   udostępniania   informacji   publicznych   w 

Biuletynie. Menu umożliwia szybkie przejście do jednostki, o której informacje 

chcemy uzyskać. Dla uzyskania przejrzystej formy, podmioty zostały ujęte w 

formę   drzewka.   Każdy   poziom   drzewka   może   zawierać   dowolną   ilość 

podlegających   mu   podmiotów   lub   jednostek   organizacyjnych.   Po   wybraniu 

danego podmiotu, publikowane przez niego informacje pojawiają się w prawej 

części strony w oknie menu przedmiotowego. 

 

 

 

 

 

1.2.2 Menu przedmiotowe 

 

 

 

 

Menu przedmiotowe (umieszczone w ramce po prawej stronie) to    wykaz grup tematycznych, 

 

 

 

 

w których są zestawione informacje publiczne udostępniane w Biuletynie, na podstawie obwieszczenia 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782). Zakładki umożliwiają szybkie 

przeglądanie danych o wybranej jednostce. 

 

 



 

 

1.2.3 Rejestr zmian 

Zawiera informacje o ostatnich zmianach dokonanych w Biuletynie 

Uwzględniony jest rodzaj zmiany (ostatnie zdarzenie w systemie, 

 ostatnie zdarzenie dla aktualnego podmiotu oraz ostatnie zdarzenie 

dla aktualnego przedmiotu), osoba dokonująca zmiany, data 

oraz rodzaj operacji. Dostępny jest również dziennik zmian, w którym 

zapisywane są wszystkie zmiany (tzn. typ zmiany, data zmiany, imię 

i nazwisko użytkownika oraz operacje dla podmiotu i przedmiotu na 

którym się znajdujemy) oraz dziennik logowań użytkownika. Może- 

my również zobaczyć zmiany jakie zostały dokonane w treści rekordu, 

 w tym celu należy przejść do dziennika zmian, a następnie klikając 

w typ zmiany (np. zmiana zawartości rekordu) porównać zawartość 

rekordu przed zmianą i po zmianie. Rejestr zmian znajduje się w 

ramce w menu przedmiotowym w każdej zakładce. W przypadku re- 

kordów, których czas publikacji minął, np. w zakładce Zamówienia 

publiczne, możliwy jest podgląd wygasłych rekordów. W każdej za- 

kładce w lewym dolnym rogu znajduje się odnośnik, który należy 

kliknąć na przycisk:                                                     

    

, 



 

 

 

1.2.4 Redakcja strony 

Dział ten znajduje się pod drzewkiem w menu przedmiotowym. Obejmuje on 

informacje o osobach (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, nr faksu, 

adres  e-mail oraz  adres  siedziby) redagujących dane stronę podmiotową i 

przedmiotową Biuletynu. 

1.2.5 Moduł wyszukujący 

Moduł   wyszukujący   to   element  oprogramowania   serwera,   umożliwiający 

znalezienie   stron   Biuletynu   zawierających   wyrażenie   poszukiwane   przez 

odwiedzającego Biuletyn. 

Każdy użytkownik może wpisać dowolną frazę i po wciśnięciu przycisku SZUKAJ, zostaje zwrócona lista 

linków do pozycji, w których występuje dana fraza. Moduł wyszukujący znajduje się w prawym górnym 

rogu strony. Po znalezieniu wszystkich rekordów możliwe jest filtrowanie tylko aktualnych danych. 

1.2.6 Pliki do pobrania 

Wszystkie   pliki   zawierające   dokumenty,   sprawozdania,   zarządzenia,   ogłoszenia   są 

przechowywane w popularnych formatach: .rtf, .pdf, .zip, .rar, które można pobrać na dysk 

lokalny.                                                                                                

1.2.6.1 Pliki spakowane zip i rar 

W systemie MAGISTRAT.pl dostępne są dokumenty spakowane (.zip, .rar), do których dostęp jest 

możliwy po rozpakowaniu. W tym celu należy zainstalować program rozpakowujący. W naszym systemie 

dostępny jest darmowy program WinRAR, znajdujący się w dziale Pliki do pobrania. 

Instalacja programu WinRAR 3.41 PL: 

Zapisujemy plik WinRAR 3.41 PL na dysku, przechodzimy do miejsca w którym za- 

pisaliśmy wrar341pl.exe i uruchamiamy go. Po prawidłowym zainstalowaniu program powinien 

pojawić się w odpowiednim folderze menu START. 



  

Instrukcja rozpakowywania: 

Aby rozpakować plik, wcześniej zapisany na dysku, należy uruchomić program Win- 

RAR, przejść do katalogu w którym znajduje się plik który chcemy rozpakować, zaznaczyć 

go po czym w górnym menu wybrać polecenie "Wypakuj do...", a następnie wybrać katalog, 

do którego zostanie rozpakowany nasz plik. 

1.2.6.2 Pliki PDF 

Dokumenty zapisane w formacie PDF (Portable Document Format) możemy oglądać za pomocą aplikacji 

Acrobat Reader (rozpowszechniany za darmo przez Adobe Inc.). Acrobat Reader w wersjach na różne 

platformy systemowo-sprzętowe można znaleźć na serwerze firmy Adobe. 

Instalacja programu Acrobat Reader 6.0: 

Zapisujemy darmowy program Acrobat Reader 6.0, znajdujący się w dziale Pliki do 

pobrania, na dysku, przechodzimy do miejsca w którym został zapisany plik 

AdbeRdr60_enu_full.exe i uruchamiamy go. Po zainstalowaniu pliki z rozszerzeniem . pdf 

będą otwierane w tym programie. 

1.2.6.3 Pliki RTF 

Dokumenty zapisane w formacie RTF (Reach Text Format), możemy przeglądać za 

pomocą programu WordPad (jest dostępny w każdej wersji systemu Windows) lub 

MS Word. 

1.2.7 Informacje nie udostępniane w Biuletynie 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 

chronionych (Art. 5 ust. 1). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie 

Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (do wypełnienia) 

1.2.8 Dostęp do strony głównej Biuletynu 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznych  www.bip.gov.pl 


