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Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej  

w Zespole szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Fr. Kleeberga  

w Lublinie.  

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej, 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Zarządzenie reguluje zasady i tryb udostępniania informacji publicznej, w szczególności: 

1) Ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie 

Informacji Publicznej ZSCHiPS na stronie http://bip.lublin.eu/bip/zscps/ 

2) Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek; 

3) Zasady wywieszania informacji publicznej na tablicy ogłoszeń; 

 

§ 2 

 

Ilekroć  w zarządzeniu jest mowa o: 

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej ( Dz. U. Nr 1198 z póź. zm.); 

2) Rozporządzeniu – należy przez to rozmieć rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. W sprawie Biuletynu 

Informacji Publicznej ( Dz. U. Nr 10, poz. 68); 

3) BIP – należy  przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół 

Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, publikowany na stronie. 

http://bip.lublin.eu/bip/zscps/; 

4) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu 

Spożywczego w Lublinie.; 

5) Wytwarzającym informację publiczną - należy przez to rozumieć pracowników 

Szkoły, którzy w zakresie realizowanych zadań i obowiązków służbowych wytwarzają 

informacje publiczne podlegające obowiązkowi publikacji w BIP na serwerze Szkoły; 

http://bip.lublin.eu/bip/zscps/
http://bip.lublin.eu/bip/zscps/
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6) Redaktorze BIP - należy przez to rozumieć pracownika Szkoły, który w zakresie 

realizowanych zadań i obowiązków służbowych zamieszcza w BIP na serwerze 

Szkoły informacje publiczne; 

7) Administratorze BIP – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, który zarządza 

udostępnianiem informacji publicznej. 

8)  Informacja publiczna – należy przez to rozumieć każdą informację (uchwałę, 

zarządzenie, protokół, decyzję, wykaz, pismo, itp.) traktującą o sprawach publicznych, 

o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w rozporządzeniu  w 

sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych przepisach powszechnie 

obowiązujących.  

 

§ 3 

 

1. Powszechność dostępu do informacji publicznej w Szkole  realizowana jest poprzez 

zamieszczanie informacji na stronach BIP w serwisie na wniosek oraz zamieszczenia 

na tablicy ogłoszeń.  

2. Szkoła zapewnia możliwość: 

1) Zapoznania się z informacją publiczną udostępnioną w BIP; 

2) Wglądu do informacji publicznej (zapoznanie się z treścią dokumentów) na 

poszczególnych stanowiskach; 

3) Drukowania, kopiowania oraz przesyłania informacji publicznej na wskazany 

adres, w tym również poczty elektronicznej. 

3. W przypadku nie zamieszczenia informacji w BIP dostęp do informacji publicznej 

realizowany jest poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek 

zainteresowanych stron w terminie 14 dni. 

§ 4 

 

1. W BIP udostępnione są informacje publiczne, w tym dokumenty urzędowe 

pozostające w posiadaniu komórek administracyjnych Szkoły, których obowiązek 

publikowania wynika z ustawy lub innych przepisów ogólnie obowiązujących. 

2. Udostępnienie informacji publicznej w BIP odbywa się zgodnie z zasadami 

publikowania określonymi w rozdziale II zarządzenia. 
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Rozdział II 

Zasady publikowania  informacji publicznej w BIP 

 

§ 5 

 

1. Publikowanie informacji publicznej na stronach BIP odbywa się poprzez przeglądarkę 

internetową po zalogowaniu się Redaktora BIP. 

2. Loginy oraz hasła przyznane Redaktorowi BIP do edycji stron BIP podlegają 

ochronie. 

3. Każdy publikowany w BIP dokument zawiera informację: 

1) o osobie, która informację publiczną wytworzyła i osobie która ją wprowadziła 

(redaktorze BIP), 

2) o dacie publikacji oraz o czasie i zakresie wprowadzenia zmian, a także o czasie 

ważności i aktualności danej publikacji. 

4. Informacja publiczna przeznaczona do publikacji w BIP winna być przygotowana wg 

poniższych wytycznych: 

1) Informacja publiczna jako jeden dokument  nie może być zbyt obszerna. Jeżeli 

informacja jest zbyt obszerna, należy dokonać jej podziału na odrębne dokumenty 

tworzące jednolitą pod względem treści całość (np. wstęp, rozdział, załącznik, itp.); 

2) Dokumenty winny być pisane w następujących formatach danych zapewniających 

dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, w szczególności : 

a) do przetwarzania danych zawierających dokumenty tekstowe stosuje się 

dokumenty w postaci jednego z plików typu .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt, .htm, 

.html, .pdf., które dają możliwość ich przeglądania i drukowania przy użyciu 

popularnych przeglądarek i edytorów tekstu. 

b) do przetwarzania danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo 

graficzne stosuje się dokumenty w postaci sformatowanego tekstu plików typu 

rtf, .doc, .docx, .odt, .htm, .html, .pdf., które dają możliwość ich przeglądania i 

drukowania przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów; 

c) do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z 

następujących formatów: Pliki typu .jpg, .jpeg, .gif , .png,  które dają możliwość 

ich przeglądania i drukowania przy użyciu popularnych przeglądarek. 

d) do kompresji (zmniejszania objętości) dokumentów elektronicznych o dużych 

rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:  

format kompresji plików .zip, .rar . 
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e) do danych liczbowych dopuszcza się jeden z następujących formatów plików: 

.xls, .xlsx, które dają możliwość, przeglądania i drukowania przy użyciu 

popularnych programów arkusza kalkulacyjnego 

f) do tworzenia i modernizacji stron BIP stosuje się  standard języka  HTML ; 

3) Dokumenty tekstowe z rozszerzeniem .doc, docx, .odt winny być pisane czcionką  

w rozmiarze min 12,  

4) Jeżeli dokument zawiera załączniki  – winny one stanowić odrębny dokument; 

5) Każdy wielostronicowy dokument winien być ponumerowany ręcznie bądź 

automatycznie w nagłówku lub  stopce dokumentu.  

6) Każdy dokument (również każdy załącznik) winien  zawierać informację, o której 

mowa w § 6 ust. 3 niniejszych zasad.  

 

§ 6 

 

Wytwarzający informację publiczną, w szczególności: 

1. Odpowiada za przygotowanie informacji publicznej przeznaczonej do zamieszczenia 

na stronie BIP, zgodnie ze standardami co do formy określonymi w § 5 ust. 4; 

2. Nadaje zwięzły tytuł informacji publicznej, pod którą zostanie ona umieszczona w 

BIP – nawiązujący do formy szablonów istniejących w strukturze BIP. 

3. Opatruje informację publiczną adnotacją „Informację wytworzył: imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe oraz datę wytworzenia” .  

4. Przed przekazaniem Redaktorowi BIP przedstawia wytworzoną informację publiczną  

Administratorowi BIP, celem merytorycznej akceptacji, poprzez własnoręczny podpis. 

5. Odpowiada za aktualność informacji publicznej publikowanej w BIP, celem 

utrzymania zamieszczonych w BIP informacji publicznych w stałej aktualności 

dokonuje nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału  przeglądu informacji 

publicznej celem ich uaktualnienia.  

6. W przypadku zdezaktualizowania informacji opublikowanej w BIP, przygotowuje 

treść zmian jako odrębny dokument opisując zamieszczone zmiany bądź sporządza 

jednolity tekst informacji, uwzględniający zaistniałe zmiany wg standardów, o których 

mowa w § 5 ust. 3 i 4.  

7. Wnioskuje do Administratora BIP o konieczności utworzenia nowych układów stron 

w BIP, wynikających z nałożonych obowiązków w zakresie publikowania informacji 

publicznej, oraz modernizacji struktury BIP wynikających ze zmian organizacyjnych, 

czytelności strony itp.  

8. Przekazuje celem publikacji Redaktorowi BIP wersję elektroniczną (CD-ROM,  
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pamięć flash usb lub przesyła za pomocą sieci na skrzynkę e-mail Redaktora BIP) 

wraz z  identyczną wersją papierową, potwierdzoną  podpisem Administratora BIP. Za 

identyczność wersji informacji (papierowej i elektronicznej) odpowiada wytwarzający 

tę informację. 

§ 7 

Redaktor stron BIP: 

1. Sprawdza otrzymaną od wytwarzającego informację publiczną pod względem formy, 

o której mowa w § 5 ust. 4  oraz identyczność wersji  papierowej i elektronicznej. 

2. Jeżeli przekazana informacja spełnia przyjęte standardy, zamieszcza ją w  

przeznaczonym miejscu na tą publikację w strukturze BIP, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli struktura BIP nie posiada utworzonej – odrębnej dla publikowanej informacji 

zakładki – wnioskuje do Administratora BIP o jej utworzenie wraz z prawem dostępu 

do jej edycji; 

4. Odpowiada za właściwe formatowanie zamieszczanych informacji na stronie BIP, 

zgodnie z wytycznymi Administratora BIP; 

5. Przekazuje Administratorowi BIP wnioski i sugestie dotyczące konieczności 

utworzenia nowych układów stron w BIP, modernizacji strony, itp. 

6. Szczegółowy zakres upoważnień Redaktora BIP określa Załącznik nr 1 do „Zasad i 

trybu udostępniania informacji publicznej  w Zespole szkół Chemicznych i Przemysłu 

Spożywczego w Lublinie”. 

7. Oświadczenie Redaktora BIP stanowi Załącznik nr 2 do „Zasad i trybu udostępniania 

informacji publicznej  w Zespole szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w 

Lublinie”. 

 

§ 8 

1. Administrator BIP, w szczególności: 

1) Odpowiada za budowę struktury BIP; 

2) Wskazuje miejsce, określa formę publikacji informacji publicznej w BIP, 

3) Odpowiada za określenie struktury BIP w postaci szablonów przeznaczonych do 

wypełniania treścią oraz do określania kształtu stron edycyjnych;  

4) Realizuje zadania Administratora BIP, 

5) Odpowiada za nadanie loginów i haseł dostępu do edycji stron BIP, przechowuje te 

hasła w sposób właściwy oraz upoważnia pisemnie  Redaktora BIP do 

wprowadzania i modyfikacji informacji publicznej na stronach BIP. 
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Rozdział III 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 

 

§  9 

 

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na 

wniosek ustny lub pisemny, wniesiony osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Wniosek  nie wymaga uzasadnienia. 

2. Udzielanie informacji publicznej na wniosek należy do zadań tej komórki 

administracyjnej ZSCHiPS, do której należy informacja w zakresie posiadanej 

właściwości rzeczowej. 

3. Celem ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się – w załączniku nr 3 do 

„Zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w ZSCHIPS” – wzór wniosku o 

udostępnienie informacji publicznej. 

4. Wnioskodawca ustnie lub we wniosku pisemnym określa sposób udostępnienia 

informacji publicznej.  

5. W przypadku wnioskowania o udostępnienie informacji, która jest dostępna na 

stronach BIP w odpowiedzi na wniosek wskazuje się miejsce umieszczenia - link do 

odpowiedniej strony BIP). 

 

§  11 

 

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie 

zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZSCHiPS, nie 

umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

W takim przypadku informacja zostaje udzielona w formie najbardziej zbliżonej do 

wnioskowanej lub udostępniona na stronie BIP 

2. Do udzielania informacji publicznych, w trybie określonym  w ust. 1 zobowiązuje się 

kierowników komórek administracyjnych, pracowników na samodzielnych 

stanowiskach oraz pracowników pedagogicznych.  
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§  13 

 

1. Informację publiczną, poza publikacją w BIP oraz udzielaną na wniosek, udostępnia 

się w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZSCHiPS.  

2. Odpowiedzialnym za utrzymanie tablicy ogłoszeń w stałej aktualności czyni się 

pracowników sekretariatu, zamieszczających informację publiczną. 

3. Nadzór nad wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 2 sprawuje 

Administrator BIP. 

4. Informacje publikowane na tablicy ogłoszeń są zamieszczane również na stronach 

BIP. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

 

 

 

1. Powyższe zasady obowiązują od dnia podpisania. 

2. Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych i pracowników administracji 

ZSCHiPS do zapoznania i stosowania się do zasad udostępniania informacji BIP. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszych procedur. 

 

                                                                Zatwierdzam do stosowania 

                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  

 

 

 

U PO W A ŻNIE N IE  

Niniejszym upoważniam do wykonywania zadań Redaktora BIP ZSCHiPS  

Pana..........................................oraz wnioskuję o przeszkolenie z Regulaminu BIP  

ZSCHiPS oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przeszkolenie z zakresu 

obsługi systemu BIP udostępnionego dla ZSCHiPS przez Samorząd Miasta Lublin. 

 

 

.............................................. ........................................... 
 miejscowość, data podpis dyrektora szkoły 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  

 

Oświadczenie Redaktora BIP ZSCHiPS 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………..…………….… 

oświadczam, że zostałem zapoznany z metodyką publikowania danych w BIP ZSCHiPS oraz 

przeszkolony w tym zakresie. 

Dane do kontaktu: 

Telefon: ……………………………….. 

Email: …………………………………. 

 

 

 ........................................................ 
 podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

........................................................  
 miejscowość, data  
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Z a ł ą c z n i k  n r  3  

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię : ......................... ..................................................... 

Nr telefonu: .............................................................. 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (DzU  

nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

.................................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................................

. 

.................................................................................................................................................................

. 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
I)
 

dostęp do 

przeglądania 

informacji w szkole 

 kserokopia  pliki 

komputerowe 

 informacja w formie ustnej 

RODZAJ NOŚNIKA
II)

: 

 Poczta e-mail  Pamięć flash USB Wnioskującego 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

Przekazanie informacji ustnej telefonicznie pod numer telefonu 
III)

 ........................................... 

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres 
IV)

 .................................................... 

Przesłanie informacji pocztą pod adres 
V)

 ......................................................................  

.......................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133  poz 883.z późn. zm.) 

 

.....................................................  ........................................................ 

Miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 
I)
 -  proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 

II)
 – proszę zakreślić pole krzyżykiem odpowiadające formie przekazania plików komputerowych 

III)
 - proszę podać nr telefonu, pod który można przekazać informacje, w przypadku braku możliwości 

przekazania informacji w momencie składania wniosku 
IV)

 - proszę podać adres poczty e-mail, na który mają zostać przesłane pliki komputerowe 
V)

 - wypełnić na wypadek, jeśli nie jest możliwe przekazanie informacji na miejscu w momencie 

składania wniosku 


