
R.021.1.2021            

          

  

Zarządzenie Nr 11/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie prowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podmiotowej 

strony Biuletynu Informacji Publicznej  

 
Na podstawie art. 358 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz.  85 ze zm.) i art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 2176) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie 

Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U z 2007 r., Nr 10, poz. 68)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

Zarządzenie określa: 

1) zasady redagowania i prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku; 

2) kompetencje, zadania i odpowiedzialność osób zobowiązanych niniejszym zarządzeniem do 

redagowania oraz prowadzenia podmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej. 

§2. 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) administrator – pracownik zatrudniony w Uczelni na stanowisku informatyka, który uzyskał 

stosowne uprawnienia w zakresie BIP; 

2) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej; 

3) koordynator BIP – pracownik wyznaczony do koordynacji zadań związanych 

z prowadzeniem podmiotowej strony BIP; 

4) Redaktorzy BIP – administrator, koordynator BIP oraz osoby posiadające uprawnienia do 

publikowania informacji;  

5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz.U z 2007 r., Nr 10, poz. 

68); 

6) struktura BIP – główne elementy graficzne i funkcjonalne strony podmiotowej  BIP oraz ich 

rozmieszczenie względem siebie; 

7) ustawa – ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.  

 

 



§3. 

1. Zadania przewidziane w rozporządzeniu powierza się administratorowi. Na administratora 

wyznacza się pana mgr. inż. Jarosława Strusia. 

2. Administrator, o którym mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie serwisu pod kątem 

technicznym, jego oprzyrządowanie informatyczne oraz sprawuje ogólny nadzór nad 

właściwym funkcjonowaniem technicznym; 

2) odpowiada za wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających zniszczenie lub 

nieuprawnioną modyfikację informacji zawartych w serwisie BIP; 

3) może publikować i aktualizować informacje w dziale BIP; 

4) prawidłowo i terminowo zamieszcza informacje publiczne w BIP wraz z oznaczeniem 

dla każdej z nich: daty wytworzenia, tożsamości osoby, która ją wytworzyła lub 

odpowiada za jej treść, okresu przez jaki informacja powinna być opublikowana w BIP; 

5) współpracuje z koordynatorem BIP i Redaktorem BIP oraz z osobami wymienionymi w 

§ 6 ust. 4 niniejszego zarządzenia w zakresie związanym z publikowaniem w BIP tych 

informacji, za których wytworzenie są oni odpowiedzialni; 

6) nadaje, modyfikuje i usuwa uprawnienia do panelu administracyjnego BIP; 

7) realizuje zadania, o których mowa w § 16 ust. 3 rozporządzenia. 

 

§4. 

1. Na zastępcę administratora wyznacza się pana mgr. inż. Błażeja Baranowskiego, który 

w czasie nieobecności administratora lub w innych uzasadnionych sytuacjach wykonuje 

obowiązki administratora. 

2. W czasie nieobecności administratora i jego zastępcy obowiązki administratora 

sprawować będzie osoba wyznaczona przez Rektora. 

 

§5. 

1. Na koordynatora BIP wyznacza się panią mgr Małgorzatę Drzewudzką, której powierza się 

koordynowanie merytorycznych zadań. 

2. Koordynator, o którym mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie serwisu z zastrzeżeniem 

odpowiedzialności administratora, oraz sprawuje ogólny nadzór nad właściwym 

funkcjonowaniem i wykorzystaniem przez wyznaczone osoby podmiotowej strony 

Biuletynu; 

2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji 



niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamia tego ministra o 

zmianach treści tych informacji;  

3) przechowuje kopie kart informacyjnych tych informacji, które zostały opublikowane 

w BIP; 

4) prowadzi stały nadzór nad wprowadzaniem i publikowaniem informacji na stronie 

podmiotowej BIP; 

5) udziela wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaśnień w zakresie związanym 

z prowadzeniem BIP; 

6) podejmuje niezbędne czynności w celu zachowania spójności informacji 

zamieszczanych w BIP; 

7) współpracuje z kierownikami działów/jednostek, dyrektorami instytutów oraz innymi 

osobami wymienionymi w § 6 ust. 2, w zakresie poprawności merytorycznej informacji 

publicznej podlegającej udostępnieniu; 

8) współpracuje z administratorem, w tym niezwłocznie zgłasza mu informacje 

o zauważonych awariach i nieprawidłowościach w technicznym funkcjonowaniu BIP; 

9) może publikować i aktualizować informacje w dziale BIP; 

10) monitoruje wydawanie upoważnień dla osób, którym powinno się je nadać, prowadzi 

ich ewidencję oraz wnioskuje o ich wydanie we właściwym dziale; 

11) realizuje zadania, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

 

 

§6. 

1. Dokumenty do publikacji na podmiotowej stronie BIP przekazywane są drogą 

elektroniczną na adres koordynatora BIP przez kierownika właściwej komórki 

merytorycznej lub pracownika zajmującego jednoosobowe stanowisko pracy, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 2 oraz adres administratora jeśli kierownik właściwej komórki 

merytorycznej lub pracownik zajmujący jednoosobowe stanowisko pracy nie jest 

Redaktorem BIP. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik zajmujący jednoosobowe stanowisko 

pracy jest odpowiedzialny za merytoryczny zakres publikacji na podmiotowej stronie 

BIP, ich terminowe przygotowanie, dokonywanie ewentualnych zmian oraz 

wprowadzanie do serwisu. 

3. Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany zapoznać wszystkich pracowników  

kierowanej komórki z zasadami przygotowania i publikowania informacji na stronie 

BIP. 



4. Kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik zajmujący jednoosobowe stanowisko 

pracy określa, które informacje wytwarzane lub posiadane przez komórkę organizacyjną 

bądź stanowisko muszą być publikowane na stronie BIP.  

5. Kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik zajmujący jednoosobowe stanowisko 

pracy udziela merytorycznej pomocy koordynatorowi w sprawach związanych 

z prowadzeniem BIP zgodnie z zakresem działania komórki  oraz stanowiska pracy. 

6. Koordynator nie jest odpowiedzialny za treści merytoryczne i formalne informacji 

przeznaczonych do publikacji na podmiotowej stronie BIP.  

 

§7. 

1. Informacje na stronie BIP zamieszczane są przy zachowaniu następujących zasad z 

zastrzeżeniem ust. 2: 

1) publikacja treści na BIP powinna mieć miejsce niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

7 dni od zdarzenia uzasadniającego publikacje; 

2) osoby wymienione w § 6 ust. 1 będące Redaktorem BIP przekazują koordynatorowi 

informację publiczną, podlegającą udostępnieniu, na nośniku informacji  (np. przenośnej 

pamięci USB) lub za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie nie później jednak niż w 

terminie jaki umożliwi publikację zgodnie z pkt 1; 

3) osoby wymienione w § 6 ust. 1 nie będące Redaktorem BIP przekazują koordynatorowi i 

administratorowi informację publiczną, podlegającą udostępnieniu, na nośniku informacji  

(np. przenośnej pamięci USB) lub za pomocą poczty elektronicznej, niezwłocznie nie 

później jednak niż w terminie jaki umożliwi publikację zgodnie z pkt 1; 

4) koordynator BIP, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie jaki umożliwi publikację 

zgodnie z pkt 1, dokonuje weryfikacji materiałów i albo przekazuje informację o 

konieczności ich poprawienia lub uzupełnienia albo przekazuje informacje: 

 administratorowi celem ich zamieszczenia na podmiotowej stronie BIP jeśli 

materiały zostały przesłane przez osobę nie będącą Redaktorem BIP; 

 osobie wymienionej w § 6 ust. 1 będącej Redaktorem BIP, która przesłała informację 

publiczną, celem ich zamieszczenia na podmiotowej stronie BIP; 

5) każda publikowana informacja publiczna zawiera informację o osobie lub organie, która ją 

wytworzyła oraz informację o dacie jej publikacji, czasie i zakresie wprowadzenia zmian, 

a także o czasie aktualności danej publikacji (karta informacyjna). 

3. Informacje publiczne dotyczące zamówień publicznych mogą być publikowane bez 

weryfikacji materiałów przez koordynatora BIP, jeśli jest to uzasadnione koniecznością 

zachowania terminów przewidzianych dla zamówień publicznych (przez administratora 



jeśli Kierownik Działu Gospodarczego nie posiada uprawnień Redaktora BIP lub przez 

administratora albo Kierownika Działu Gospodarczego jeśli Kierownika Działu 

Gospodarczego posiada uprawnienia Redaktora BIP).  

4. Redaktor BIP inny niż osoby wymienione w § 6 ust. 1 przekazuje koordynatorowi BIP 

treści jakie publikuje najpóźniej w dniu ich publikacji.  

  

§8. 

Redaktor BIP, za wyjątkiem administratora i koordynatora BIP, uzyskuje uprawnienia do 

publikowania informacji po przeprowadzeniu szkolenia i nadaniu uprawnień przez Rektora.  

 

§9. 

Uprawnienia do panelu administracyjnego BIP posiadają wyłącznie administrator i zastępca 

administratora BIP. 

§10. 

1. Określenia struktury BIP w postaci szablonów stron www przeznaczonych do wypełnienia 

treścią oraz jej zmian dokonuje administrator przy akceptacji Rektora. 

2. Struktura podmiotowa BIP Uczelni stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

3. Struktura BIP może posiadać dodatkowe elementy, które nie zostały określone 

w rozporządzeniu. 

§11. 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, 

udostępniana jest osobie zainteresowanej na jej wniosek. 

2. Od wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom 

związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością 

przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 

§12. 

W sprawach spornych wątpliwości rozstrzyga Rektor. 

 

§13. 

1. Zadania i obowiązki, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, należą do podstawowych 

obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Pracownik, który nie realizuje zadań i obowiązków określonych dla niego w niniejszym 

zarządzeniu lub realizuje je niewłaściwie może podlegać odpowiedzialności porządkowej 

przewidzianej w przepisach prawa pracy. 

 



§14. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi BIP, administratorowi, kierownikom 

właściwych komórek merytorycznych lub pracownikom zajmującym jednoosobowe 

stanowisko pracy, w zakresie ich obowiązków związanych z publikowaniem informacji 

publicznych w BIP, 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracyjnemu. 

 

§ 15. 

Traci moc zarządzenie Nr 52/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (dawniej: 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie 

prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku podmiotowej strony 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

§16. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

  

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 11/21 

Rektora PUZ we Włocławku 

z dnia 12 stycznia 2021 roku 

 

 

Struktura strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 

Menu przedmiotowe: 

1. Rekrutacja 

2. Skargi i wnioski 

3. Zamówienia publiczne  

4. Oferty pracy 

5. Strategia rozwoju 

6. Baza lokalowa i majątek 

7. Sprawy studenckie: 

a) programy studiów; 

b) opłaty; 

c) regulamin studiów; 

d) regulamin przyznawania pomocy materialnej; 

8. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe 

9. Przedszkole akademickie 

10. Kontrole 

 

Menu podmiotowe: 

1. Władze 

2. Struktura organizacyjna 

3. Dane teleadresowe 

4. Akty prawne 

5. Ochrona danych osobowych 

6. Regulaminy 

 

Redakcja strony 

 

 



  

Metryczka informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 

         

Nazwa/tytuł informacji   

Wytworzył/a   

Osoba reprezentująca(jeśli 

dotyczy)  
 

Data utworzenia  

Udostępniający/a  

Data udostępnienia  

Modyfikacje  

Data modyfikacji  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


