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Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu
udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
Został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej, wymaganej przez polskie prawo.

Zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie.

Menu podzielone jest na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one
bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do podmenu zawierającego informacje
związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na
podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na treść podstrony składają się:
- nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
- informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz redaktorze tworzącym stronę,
- treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, takich jak zdjęcia lub
pliki do pobrania.

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym
znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Nie
można w niej wyszukiwać innych informacji, jak tylko związanych z danymi publikowanymi w
niniejszym serwisie. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukaną
frazę i wcisnąć klawisz "Enter", po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane
wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to
również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej
stronie. Wszystkie załączniki publikowane są w kopiach, zgodnych z oryginalnymi wersjami
dokumentów.
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W dolnej części strony znajduje się menu techniczne zawierające:
-

Instrukcja - informacje o sposobie obsługi strony BIP
Redakcja - informacje o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami BIP
Mapa strony - wyświetla strukturę artykułów biuletynu
Statystyka - informacja o ilości odwiedzin stron serwisu
Polityka prywatności - informacja o polityce prywatności i wykorzystaniu plików cookies
Strona www - otwiera stronę internetową urzędu
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