
 

 Zarządzenie Nr 18/2021/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach   

z dnia 22/11/2021r. 

w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w ZSP w Paniówkach  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1429, z późn.zm zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się Procedurę prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Paniówkach,  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Realizację i stosowanie Procedury wymienionej w §1 powierza się redaktorom BIP oraz 

pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnego w Paniówkach.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Małgorzata Wiśniewska 

                                                                                                                 Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr  18/2021/2022  z dnia 22.11.2021r.  

 

 

Zasady prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, zasady publikacji, aktualizacji oraz 

okresowych przeglądów danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji 

Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach  

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza procedura określa zasady prowadzenia podmiotowej strony Biuletynu 

Informacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, zwana dalej Procedurą 

BIP. 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach  prowadzi stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej o adresie https://bip.zspaniowki.pl/ zwaną dalej stroną BIP. 

 

  

  II. Słownik pojęć 

Użyte w Procedurze BIP określenia oznaczają: 

1) zespół redakcyjny B/P— zespół osób wyznaczonych przez Dyrektora  do wykonywania 

zadań związanych z prowadzeniem BIP, a w szczególności do zamieszczania w nim 

informacji publicznych; 

2) informacja publiczna każda informacja o sprawie publicznej, podlegająca udostępnieniu 

na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., (Dz. 

U. 2019 poz. 1429 tj.); 

 3) redaktor to osoba wyznaczona przez Dyrektora, odpowiedzialna za prawidłowe 

prowadzenie BIP;  

4)  administrator BIP — osoba wyznaczona przez Dyrektora, odpowiedzialna za obsługę 

oraz koordynowanie działań związanych z działalnością zespołu redakcyjnego BIP; 

5) panel administracyjny BIP — element systemu teleinformatycznego udostępniony 

członkom zespołu redakcyjnego w celu prowadzenia BIP, a w szczególności 

zarządzania jego strukturą i aktualizowania jego treści; 



 

6) dział BIP — wydzielony obszar menu przedmiotowego BIP, w którym publikowane są 

informacje z danej dziedziny; 

7) struktura BIP — główne elementy graficzne i funkcjonalne strony BIP oraz ich 

rozmieszczanie względem siebie; 

8) operator systemu — firma, która na mocy zawartej umowy z Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Paniówkach  odpowiada za dostarczenie, utrzymanie i serwisowanie 

systemu informatycznego dedykowanego do prowadzenia podmiotowej strony BIP oraz 

bezpieczeństwo danych stanowiących zawartość strony BIP. 

  

 

III. Zespół redakcyjny BIP  

1. Tworzy się zespół redakcyjny BIP, w skład którego wchodzą: 

1) redaktor  

2) administrator BIP, 

2. Wykaz członków zespołu redakcyjnego BIP wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z  

nimi za których prowadzenie są odpowiedzialni, publikowany jest na stronie BIP. 

3. Za prowadzenie i uaktualnianie wykazu, o którym mowa w ust. 2, odpowiadają redaktor 

i administrator BIP. 

4. Do zadań redaktora należy w szczególności: 

1) publikowanie, aktualizowanie a w razie konieczności anonimizowanie danych 

osobowych zawartych w zamieszczanych informacjach publicznych w dziale BIP; 

2) terminowe i prawidłowe zamieszczanie w BIP informacji publicznych 

przeznaczonych do publikacji wraz z oznaczeniem dla każdej z nich: daty 

wytworzenia, tożsamości osoby która ją wytworzyła oraz odpowiada za jej treść,  

okresu przez jaki informacja powinna być opublikowana w BIP; 

3) współpraca z administratorem  w zakresie związanym z publikowaniem w BIP; 

4) nadzór nad zachowaniem zgodności publikowanych w dziale BIP informacji z 

aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz zachowaniem ich kompletności i 

spójności; 

5) udzielanie wszystkim zainteresowanym pomocy i wyjaśnień w zakresie związanym z 

informacjami opublikowanymi w tych działach BIP, za prowadzenie których on 

odpowiada;  



 

6) zgłaszanie administratorowi  problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

strony BIP lub panelu administracyjnego BIP; 

7) zgłaszanie administratorowi BIP potrzebę zmian z zakresu udostępnianych w BIP 

informacji, zmian w sposobie przygotowywania i przekazywania informacji do 

publikacji lub potrzebę zmian struktury BIP;  

8) uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla zespołu 

redakcyjnego BlP. 

5. Do zadań administratora BIP należy: 

1) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP, w tym stały nadzór merytoryczny 

nad wprowadzaniem i publikowaniem informacji w BIP; 

2) weryfikowanie poprawności anominizacji dokonanej przez redaktora BIP: prawną                                                  

i techniczną (czy nie prześwituje, lub czy nie można wymazać).  

      3) dokonywanie corocznych przeglądów informacji zamieszczanych w BIP pod     

kątem ich aktualności, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych;  

4) uczestniczenie w szkoleniach i spotkaniach organizowanych dla zespołu 

redakcyjnego BlP. 

6. W czasie nieobecności pracownika, o którym mowa w ust. 3, jego obowiązki przejmuje 

w zastępstwie pracownik wyznaczony przez Dyrektora. 

 

 

IV. Ogólne zasady publikowania informacji publicznej w BIP 

1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 

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

2. Informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP nie mogą zawierać reklam oraz 

niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. 

3. 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  

4. Przy dokonywaniu anonimizacji zawsze należy uwzględnić definicję danych osobowych 

zawartą w art.4 pkt.1 RODO (czyli należy uwzględnić wszystkie informacje o osobie, 

które mogą umożliwić jej zidentyfikowanie). 

5. Anonimizacji podlegają dane: 

a. osób, które nie są funkcjonariuszami publicznymi  



 

b. osób, które nie pełnią funkcji publicznych  

c. funkcjonariuszy/pełniących funkcje publiczne, które nie są związane z pełnioną 

przez nich funkcją.   

6. W przypadku publikacji kopii dokumentów, wyłączenia jawności ich fragmentów, 

dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie chronionych danych wraz z obowiązkowym 

załączeniem na końcu udostępnianego dokumentu, dodatkowej strony z komentarzem                        

o których mowa w ust.4. 

7. Wyłączenia jawności informacji publicznej wraz z komentarzem, dokonuje pracownik  

merytorycznie odpowiedzialny za wytworzenie lub przechowywanie tej informacji. 

8. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w BIP zamieszcza się 

komentarz, w którym podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia 

jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia.  

9. Administrator  ma obowiązek udzielania wyjaśnień zespołowi redakcyjnemu BIP w 

sprawie obowiązującego stanu prawnego z zakresu prowadzenia BIP.  

10. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana w trybie 

wnioskowym. 

 

V. Struktura BIP 

1.  Za opracowanie i nadzór nad strukturą BIP odpowiada  administrator BIP. 

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

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 

r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 

3. Zmiany w strukturze BIP obejmujące dodanie, modyfikowanie lub usunięcie jej 

elementu, dokonywane są wyłącznie administratora BIP.  

4. Redaktor naczelny może dokonać zmian w strukturze BIP, a także odmówić 

wprowadzenia zgłoszonych zmian o ile proponowane zmiany zaburzyłyby spójność i 

przejrzystość struktury Błp. 

 

VI. Panel administracyjny BIP 

1. Uprawnienia do panelu administracyjnego BIP posiadają wyłącznie członkowie  

zespołu redakcyjnego BIP.  

2. Nadawanie, modyfikowanie i wycofanie uprawnień do panelu administracyjnego BIP, 

odbywa się wyłącznie przez administratora BIP.  



 

3. Wyznaczonej osobie nadawany jest przez administratora strony podmiotowej BIP 

unikalny login i hasło za pomocą którego loguje się do systemu. 

4. Po nadaniu uprawnień i przydzieleniu loginu i hasta administrator strony podmiotowej 

BIP niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę, której uprawnienia dotyczą. 

5. Każdy członek zespołu redakcyjnego BIP zobowiązany jest do zachowania w poufności 

przyznanego mu indywidualnego loginu i hasta dostępu do panelu administracyjnego 

BIP. 

 

VII. Coroczny przegląd informacji i danych zamieszczanych w BIP 

1. W okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca każdego roku administrator BIP  dokonuje 

przeglądu informacji zawartych w BIP ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w 

nich danych osobowych. 

2. Osoby dokonujące przeglądu zobowiązani są uwzględnić zasady przetwarzania danych 

osobowych określone w art. 5 RODO (zasada praworządności, zasada celowości, zasada 

adekwatności, zasada prawidłowości, zasada ograniczenia czasowego, zasada 

integralności i poufności). 

3. Po dokonaniu przeglądu informacji i danych w nich zawartych administrator  BIP 

sporządza protokół z przeglądu, w którym wskazuje informacje, które powinny zostać 

usunięte z BIP, lub stwierdza, że taka konieczność nie istnieje. 

4. Protokół jest przekazywany nie później niż do 30 lipca każdego roku dyrektorowi. 

5. Dyrektor  po przeprowadzeniu analizy przekazanych mu protokołów, w terminie nie 

później niż do 30 września każdego roku, podejmuje decyzje o ewentualnym usunięciu 

całości informacji lub pojedynczych danych w niej zawartych z Biuletynu Informacji 

Publicznej poprzez zamieszczenie stosownych adnotacji na dostarczonych mu 

protokołach. 

6. Decyzja przekazywana jest zwrotnie do administratora BIP  i  następnie dokonuje się 

ewentualnego usunięcia wskazanych informacji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

WNIOSEK O PUBLIKACJĘ 

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

 

Osoba wytwarzająca informację:  

(imię i nazwisko) 

 

 
(tytuł informacji) 

Data przekazania do publikacji:  

Czas udostępnienia informacji (data): 

od  r. do  

Data archiwizacji  

Miejsce publikacji informacji na stronie BIP:  

 

Uwagi: 

 

 

(podpis) 

 
1 W przypadku braku daty archiwizacyjnej przyjmuje się, że datą archiwizacji jest końcowa data publikacji 


