
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe standardy ujednoliconego systemu
stron Biuletynu Informacji Publicznej, obejmujàce:

a) struktur´ strony g∏ównej Biuletynu Informacji
Publicznej,

b) standardy struktury stron Biuletynu Informacji
Publicznej, na których udost´pniajà informacje
publiczne organy w∏adzy publicznej oraz inne
podmioty wykonujàce zadania publiczne, a tak-
˝e zwiàzki zawodowe i ich organizacje oraz par-
tie polityczne,

2) zakres i tryb przekazywania ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw administracji publicznej przez organy
w∏adzy publicznej oraz inne podmioty wykonujàce
zadania publiczne, a tak˝e zwiàzki zawodowe i ich
organizacje oraz partie polityczne, informacji nie-
zb´dnych do zamieszczenia na stronie g∏ównej
Biuletynu Informacji Publicznej,

3) standardy zabezpieczania treÊci informacji publicz-
nych udost´pnianych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´-
pie do informacji publicznej,

2) Biuletyn — Biuletyn Informacji Publicznej,

3) adres URL — adres wskazujàcy lokalizacj´ strony
g∏ównej lub podmiotowej strony Biuletynu w sieci
teleinformatycznej (adres strony www),

4) has∏o dost´pu — indywidualne has∏o b´dàce cià-
giem znaków literowych, cyfrowych i innych, zna-
ne jedynie osobie uprawnionej do dokonywania
zmian w treÊci informacji publicznych udost´pnia-
nych w Biuletynie,

5) identyfikator — ciàg znaków literowych, cyfrowych
i innych jednoznacznie identyfikujàcy osob´
uprawnionà do dokonywania zmian w treÊci infor-
macji publicznych udost´pnianych w Biuletynie,

6) mechanizmy baz danych — elementy oprogramo-
wania serwera pozwalajàce na gromadzenie, po-
rzàdkowanie, aktualizowanie i udost´pnianie infor-
macji publicznych w Biuletynie,

7) menu podmiotowe — wykaz podmiotów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, zobowiàzanych do
udost´pniania informacji publicznych w Biulety-
nie,

8) menu przedmiotowe — wykaz grup tematycznych,
w które sà zestawione informacje publiczne udo-
st´pniane w Biuletynie, na podstawie ustawy lub
ustaw szczególnych,

9) modu∏ wyszukujàcy — element oprogramowania
serwera umo˝liwiajàcy znalezienie stron Biuletynu
zawierajàcych wyra˝enie poszukiwane przez od-
wiedzajàcego Biuletyn,

10) modu∏ administracyjny — element oprogramowa-
nia serwera umo˝liwiajàcy dost´p (po podaniu
identyfikatora i has∏a dost´pu) do Biuletynu w celu
dokonania niezb´dnych zmian w treÊci informacji
publicznych udost´pnianych w Biuletynie,

11) modu∏ bezpieczeƒstwa — programowe lub sprz´-
towo-programowe rozwiàzanie techniczne pozwa-
lajàce na odseparowanie informacji publicznych
zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu
od sieci Internet, w sposób uniemo˝liwiajàcy nie-
kontrolowanà penetracj´ lub eksploracj´ tych in-
formacji albo ich zniszczenie lub modyfikacj´ przez
osoby nieuprawnione,
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12) odwiedzajàcy Biuletyn — osob´ poszukujàcà infor-
macji publicznej w Biuletynie,

13) odwiedziny Biuletynu — wywo∏anie strony g∏ównej
lub podmiotowej strony Biuletynu,

14) podmiotowe strony Biuletynu — strony Biuletynu,
na których udost´pnia si´ informacje publiczne,
utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 usta-
wy,

15) serwer — komputer, w którym sà zgromadzone in-
formacje publiczne udost´pniane w Biuletynie.

§ 3. Dost´p do informacji publicznych zawartych
w Biuletynie jest mo˝liwy poprzez stron´ g∏ównà Biu-
letynu posiadajàcà adres URL - www.bip.gov.pl, we-
d∏ug menu podmiotowego lub przedmiotowego albo
poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

§ 4. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie or-
ganizuje si´ w postaci baz danych, a ich udost´pnianie
odbywa si´ w oparciu o mechanizmy baz danych.

§ 5. Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udo-
st´pnia si´ odwiedzajàcym Biuletyn przez ca∏à dob´
bez przerwy, z zastrze˝eniem § 22.

§ 6. Informacje publiczne udost´pniane w Biulety-
nie nie mogà zawieraç niewyjaÊnionych skrótów.

Rozdzia∏ 2

Struktura strony g∏ównej 
Biuletynu Informacji Publicznej

§ 7. Stron´ g∏ównà Biuletynu redaguje si´ w spo-
sób umo˝liwiajàcy modyfikacje menu podmiotowego
i przedmiotowego, a tak˝e uwzgl´dniajàc technolo-
giczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym
dzia∏a Biuletyn.

§ 8. 1. Strona g∏ówna Biuletynu zawiera:

1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

2) imi´ i nazwisko, adres, numer telefonu, numer fa-
ksu i adres e-mail osób redagujàcych stron´ g∏ów-
nà Biuletynu,

3) instrukcj´ korzystania z Biuletynu,

4) menu podmiotowe wraz z adresami URL,

5) menu przedmiotowe,

6) informacj´ o liczbie odwiedzin podmiotowych
stron Biuletynu i poszczególnych grup tematycz-
nych w menu przedmiotowym,

7) rejestr zmian treÊci strony g∏ównej Biuletynu, ze
wskazaniem daty, od której zmiany te obowiàzujà,

8) modu∏ wyszukujàcy.

2. Strona g∏ówna Biuletynu nie mo˝e zawieraç re-
klam i innych treÊci o charakterze komercyjnym.

Rozdzia∏ 3

Standardy struktury podmiotowych stron Biuletynu
Informacji Publicznej

§ 9. 1. Podmiotowe strony Biuletynu sà tworzone
w formie odr´bnych stron www.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada w∏asny internetowy
serwis informacyjny, podmiotowà stron´ Biuletynu
utworzonà przez ten podmiot wydziela si´ z tego ser-
wisu, poprzez umieszczenie na stronie g∏ównej serwi-
su przycisku ekranowego Biuletynu z logo Biuletynu,
umo˝liwiajàcego bezpoÊredni dost´p do podmiotowej
strony Biuletynu.

§ 10. Podmiotowe strony Biuletynu umieszcza si´
na serwerze podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1
i 2 ustawy, albo na innym serwerze obs∏ugujàcym taki
podmiot.

§ 11. Na podmiotowych stronach Biuletynu
umieszcza si´ przyciski ekranowe umo˝liwiajàce do-
st´p do strony g∏ównej Biuletynu oraz do strony g∏ów-
nej istniejàcego internetowego serwisu informacyjne-
go podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 12. 1. Podmiotowa strona Biuletynu zawiera:

1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

2) imi´ i nazwisko, adres, numer telefonu, numer fa-
ksu i adres e-mail osób redagujàcych podmiotowà
stron´ Biuletynu,

3) instrukcj´ korzystania z podmiotowej strony Biule-
tynu,

4) menu przedmiotowe,

5) informacj´ o liczbie odwiedzin podmiotowej strony
Biuletynu,

6) rejestr zmian treÊci informacji publicznych zawar-
tych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze
wskazaniem daty, od której zmiany te obowiàzujà,

7) informacj´ dotyczàcà sposobu dost´pu do informa-
cji publicznych b´dàcych w posiadaniu podmiotu
tworzàcego podmiotowà stron´ Biuletynu, a nie-
udost´pnionych w Biuletynie,

8) modu∏ wyszukujàcy.

2. Podmiotowa strona Biuletynu nie mo˝e zawieraç
reklam i innych treÊci o charakterze komercyjnym.

Rozdzia∏ 4

Zakres i tryb przekazywania informacji niezb´dnych
do zamieszczenia na stronie g∏ównej 

Biuletynu Informacji Publicznej

§ 13. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2
ustawy, przekazujà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
administracji publicznej informacje o adresie URL
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utworzonej przez siebie podmiotowej strony Biulety-
nu, o nazwie podmiotu oraz o liczbie odwiedzin pod-
miotowej strony Biuletynu.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 usta-
wy, powiadamiajà ministra w∏aÊciwego do spraw ad-
ministracji publicznej o zmianach w treÊci informacji,
które przekazali w celu zamieszczenia na stronie g∏ów-
nej Biuletynu, oraz o likwidacji podmiotu.

§ 14. Przekazywanie informacji, o których mowa
w § 13 ust. 1, oraz powiadamianie ministra w∏aÊciwe-
go do spraw administracji publicznej o zmianach w tre-
Êci tych informacji nast´puje w terminie zapewniajà-
cym zachowanie zgodnoÊci treÊci strony g∏ównej
i podmiotowych stron Biuletynu, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian.

§ 15. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa
w § 13, odbywa si´ poprzez modu∏ administracyjny
strony g∏ównej Biuletynu lub na adres poczty elektro-
nicznej: redakcja@bip.gov.pl. w sposób zapewniajàcy
integralnoÊç i uwierzytelnienie nadawcy przes∏anych
informacji.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania in-
formacji, o których mowa w § 13, w sposób okreÊlony
w ust. 1, dopuszcza si´ przekazywanie tych informacji
drogà pocztowà.

3. Administrator strony g∏ównej Biuletynu jest obo-
wiàzany potwierdziç odbiór informacji, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

Rozdzia∏ 5

Standardy zabezpieczania treÊci informacji 
publicznych udost´pnianych w Biuletynie Informacji

Publicznej

§ 16. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2
ustawy, wyznaczajà pracowników odpowiedzialnych
za:

1) przekazywanie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
administracji publicznej informacji niezb´dnych do
zamieszczenia na stronie g∏ównej Biuletynu oraz
powiadamianie tego ministra o zmianach w treÊci
tych informacji,

2) dokonywanie zmian treÊci informacji publicznych
udost´pnianych na podmiotowej stronie Biulety-
nu.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po-
winni posiadaç indywidualny zewn´trzny identyfikator
oraz zewn´trzne has∏o dost´pu do modu∏u administra-
cyjnego strony g∏ównej Biuletynu, nadane przez admi-
nistratora tej strony.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po-
winni posiadaç indywidualny wewn´trzny identyfika-
tor oraz wewn´trzne has∏o dost´pu do modu∏u admi-
nistracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane

przez administratora internetowego serwisu informa-
cyjnego podmiotu, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, nie posiada w∏asnego inter-
netowego serwisu informacyjnego, indywidualny we-
wn´trzny identyfikator oraz  wewn´trzne has∏o dost´-
pu do modu∏u administracyjnego podmiotowej strony
Biuletynu nadaje pracownikom, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, administrator podmiotowej strony Biu-
letynu.

§ 17. 1. Pracownicy, o których mowa w § 16 ust. 1,
prowadzà dzienniki, w których odnotowujà zmiany
w treÊci informacji publicznych udost´pnianych w Biu-
letynie oraz próby dokonywania takich zmian przez
osoby nieuprawnione.

2. Administrator strony g∏ównej Biuletynu i admi-
nistratorzy podmiotowych stron Biuletynu dokonujà
bie˝àcej, nie rzadziej ni˝ co 24 godziny, kontroli dzien-
ników,  których mowa w ust. 1.

§ 18. Serwer strony g∏ównej Biuletynu oraz serwe-
ry podmiotowych stron Biuletynu ochrania si´ przez
modu∏ bezpieczeƒstwa.

§ 19. Informacje zgromadzone w bazie danych stro-
ny g∏ównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgro-
madzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiu-
je si´ systematycznie na odr´bne elektroniczne noÊni-
ki informacji, nie rzadziej ni˝ raz na dob´.

§ 20. Oprogramowanie serwera strony g∏ównej
Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biulety-
nu zawiera zabezpieczenia uniemo˝liwiajàce instalacj´
na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego
oprogramowania, w szczególnoÊci spowalniajàcego
obs∏ug´ Biuletynu lub uniemo˝liwiajàcego takà obs∏u-
g´.

§ 21. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej oraz podmioty, o których mowa w art. 4
ust. 1 i 2 ustawy, sà zobowiàzane do posiadania serwe-
ra zast´pczego.

2. W przypadku awarii serwera strony g∏ównej lub
podmiotowej strony Biuletynu serwer, o którym mowa
w ust. 1, przejmuje jego funkcje.

§ 22. W przypadku awarii serwera podmiotowej
strony Biuletynu odwiedzajàcy podmiotowà stron´
Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowa-
niu po∏àczeƒ z tà stronà. Czas ten nie mo˝e byç d∏u˝szy
ni˝ 24 godziny.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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