ZARZADZENIE NR
Rektora Politechniki Biatostockiej
zdnia^lipca2011r.

> w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 28 Rektora Politechniki Biatostockiej z dnia 26 marca 2007 roku
wsprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Biatostockiej
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U.
z 2005 Nr 164, poz. 1365 r. z pozn. zm.), art. 7 ust. 1, w zwiazku z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 roku o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.)
oraz § 7, § 9-19 i § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnejrznych i Administracji z dnia 18 stycznia
2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68), zarzadzam co
nast^puje:

§1
Wprowadzam zmiany w Zarzadzeniu Nr 28 Rektora Politechniki Biatostockiej z dnia 26 marca 2007
roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Biatostockiej, a mianowicie:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje naste_pujajce brzmienie:
,,1. Dokumenty i informacje, ktore podlegaja, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej nalezy
przekazac niezwtocznie osobom redagujacym podmiotowa,strong Biuletynu, z zastrzezeniem ust. 2.
lnformacj§ przekazuje si? w formie elektronicznej, w nast§pujqcych formatach: dokument programu
Word lub Excel, dokument pdf, plik graficzny jpg lub gif, a dodatkowo w formie papierowej pismo
przewodnie, ktorego wzor stanowi zatacznik do niniejszego zarzajdzenia".
2) dodaje si§ zalacznik nr 1 w brzmieniu okreslonym w zataczniku do niniejszego zarzadzenia.
§2
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

I Zast?pcaRektora

Zala.cznik do Zarza^dzenia Nr^Rektora PB z dnia^flipca 2011r.
Biatystok, dn.
Pismo przewodnie
dotyczace publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Biafostockiej.

lmie_ i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tresc informacji

Tel. kontaktowy i e-mail sJuzbowy

Numer sprawy

Imi? i nazwisko publikatora i e-mail sfuzbowy

Informuj?, ze w ramach wewn^trznej poczty PB z adresu e-mail osoby odpowiedzialnej za tresc
informacji na adres e-mail publikatora zostala przekazana informacja w celu jej opublikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Biafostockiej:
Tytuf informacji:

Skrocony opis informacji:

Miejsce publikacji
(zgodnie z menu
przedmiotowym BIP PB):

Form? elektroniczn^stanowi zatacznik w formacie: Word, Excel, PDF, JPG lub gif * do przesfanego
e-maila.
Podpis osoby odpowiedzialnej za tresc informacji

Potwierdzam otrzymanie pisma
wraz z zafqcznikiem/ami *
Data i podpis publikatora
"niepotrzebne skreslic

