
 

 

Zarządzenie Nr 25/11 

Rektora PWST z dnia 1.09.2011 r. 

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie 

 

 
Na podstawie art. 24 Statutu PWST, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2011 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 

10 poz. 68) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie tworzy się podmiotową stronę 

internetową o nazwie „Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. 

Solskiego w Krakowie”, dostępną pod adresem http://www.bip.pwst.krakow.pl 

 

§ 2 

Powołuje się zespół ds. obsługi BIP w osobach: 

redaktor – zastępca kanclerza w Krakowie, zastępca redaktora – sekretarz rektora, administrator – 

główny specjalista ds. informatycznych. Zespół opracuje strukturę BIP i udostępni stronę w terminie do 

15 grudnia 2011 r.  Informacje w poszczególnych działach zostaną zamieszczone w terminie do 31 

stycznia 2012 r. 

 

§ 2 

Wprowadza się „Regulamin umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie”, stanowiący załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.  

 

§ 3 

Zakres przedmiotowy i jednostki odpowiedzialne za przekazywanie informacji do zamieszczenia na 

stronie BIP określa „Wykaz informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie”, stanowiący zał. nr 2 do nin. zarządzenia.  

 

§ 4 

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

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 3 do nin. zarządzenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Rektor PWST 

prof. Ewa Kutryś 

 

 
Otrzymują: 

Prorektor ds. Filii PWST we Wrocławiu 
Z-ca kanclerza ds. Filii PWST we Wrocławiu  

Kanclerz PWST 

Dyrektor Biura Organizacyjnego WTT w Bytomiu 

Kierownicy  komórek organizacyjnych  PWST 

http://www.bip.pwst.krakow.pl/

