SZKOLENIE W OLSZTYNIE

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
PRZEZ SPÓ£KI KOMUNALNE
prawo i praktyka
Szanowni Pañstwo,
Ka¿da spó³ka prawa handlowego, której jedynym lub g³ównym w³aœcicielem jest gmina, powiat lub
samorz¹d województwa, ustawowo zobowi¹zana jest do udostêpniania posiadanych informacji
publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2058 z póŸn. zm.). Podstawowym sposobem realizacji tego wymogu jest
prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), której poœwiêcony jest nasz jesienny cykl
szkoleñ regionalnych. Jego organizacja jest odpowiedzi¹ na tak czêste sygna³y o potrzebie dostarczenia kompleksowej
i sprawdzonej wiedzy na temat BIP, z uwzglêdnieniem specyfiki spó³ek komunalnych. Zapraszamy do udzia³u!
Cel szkolenia: Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych zwi¹zanych
z udostêpnianiem informacji w BIP przez spó³ki komunalne. Wskazanie niezbêdnych procedur i dobrych praktyk. Szkolenie pozwoli
podnieœæ kwalifikacje zw³aszcza tych osób, które dotychczas nie uczestniczy³y w profesjonalnym szkoleniu z tej dziedziny.

PROGRAM SZKOLENIA:
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Rejestracja uczestników szkolenia
Powitanie uczestników i rozpoczêcie szkolenia
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Podstawowe za³o¿enia ustawy o dostêpie do informacji publicznej.
Cel i cechy BIP, jako g³ównego tryb udostêpniania informacji publicznej.
Urzêdowy publikator teleinformatyczny a firmowa strona internetowa.
Efektywnoœæ BIP a udostêpnianie informacji w trybie wnioskowym, czyli jak m¹drze korzystaæ z przywileju?
Znaczenie BIP w polityce informacyjnej spó³ki komunalnej.
Standaryzacja podmiotowych stron BIP (struktura, bezpieczeñstwo) w myœl rozporz¹dzenia MSWiA.
Obowi¹zek zg³oszeniowy i funkcjonalnoœæ strony g³ównej BIP.
Wymogi dostêpnoœci dla osób niepe³nosprawnych (standard WCAG 2.0) – potrzeba czy obowi¹zek?
Co oznacza responsywnoœæ strony BIP i czy spe³nienie standardu RWD jest konieczne?
Przerwa kawowa 1100
Powo³anie i kompetencje zespo³u dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
Kto powinien pe³niæ funkcjê administratora strony BIP, jakie s¹ jego zadania?
Zasady wspó³pracy z operatorem (wykonawc¹) BIP, zakres odpowiedzialnoœci, niezbêdne zapisy w umowie.
Zakres i rodzaj informacji podlegaj¹cych obowi¹zkowi udostêpniania w BIP – analiza norm.
Problematyka udostêpniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.
Udostêpnianie w internecie og³oszeñ przetargowych, informacji o maj¹tku i finansach spó³ki.
Jakie informacje warto publikowaæ w BIP, a jak poinformowaæ o tym czego zabrak³o w BIP?
Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co mo¿e zostaæ uznane za reklamê?
Przyk³ady danych i funkcjonalnoœci, których nie nale¿y zamieszczaæ w BIP.
Jak prawid³owo oznaczaæ udostêpniane informacje - sposób wype³niania metryczki.
Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji,
w³aœciwe linkowanie). Publikacja treœci i postaci dokumentów urzêdowych – porady praktyczne.
Przerwa na lunch
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Jak dokonywaæ w BIP skutecznego i prawid³owego wy³¹czenia jawnoœci danych prawnie chronionych?
Zasady ochrony praw autorskich w Biuletynie.
Dobre praktyki oraz najczêœciej pope³niane b³êdy w prowadzeniu BIP przez spó³ki komunalne.
Analiza porównawcza BIP prowadzonych przez spó³ki nale¿¹ce do JST.
Kto i w jakim zakresie mo¿e kontrolowaæ Biuletyny. Zakres odpowiedzialnoœci za jakoœæ BIP.
Cel, przyczyny oraz efektywnoœæ przeprowadzenia audytu Biuletynu.
Kluczowe orzecznictwo s¹dów administracyjnych dotycz¹ce BIP.
Zakoñczenie szkolenia i wrêczenie certyfkatów

1500

Po zakoñczeniu czêœci g³ównej szkolenia, przewidziano czas na ewentualne indywidualne konsultacje uczestników
z wyk³adowc¹. Jest to wspania³a mo¿liwoœæ skorzystania z jego eksperckiej wiedzy i doœwiadczenia nie tylko z zakresu
objêtego szkoleniem, ale równie¿ z problematyki udostêpniania informacji publicznej w trybie wnioskowym.

Wyk³adowca: in¿. Rafa³ Kula
Najbardziej ceniony i doœwiadczony specjalista ds. Biuletynu Informacji Publicznej w Polsce. Praktyk popularyzuj¹cy
wiedzê o efektywnym i prawid³owym prowadzeniu stron BIP, autor artyku³ów, ekspertyz oraz procedur z tej dziedziny.
Wieloletni dyrektor znanej spó³ki z bran¿y IT: koordynator 400 wdro¿eñ stron BIP (w tym ponad 30 dla spó³ek
komunalnych). Wspó³autor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdoby³y dwie pierwsze
nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzyst¹ stronê BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolowa³ blisko 80
Biuletynów, m.in. prowadzone przez: PKP, Koncern Energa, Lasy Pañstwowe, MPO w Toruniu, Miasto Gdynia,
Ministerstwo Gospodarki. Obecnie realizuje audyt dla MPK w Lublinie). Znakomity wyk³adowca i trener (od 2003 roku
przeprowadzi³ setki szkoleñ w ca³ym kraju, w tym dedykowane dla: ministerstw, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Biura Krajowej Rady S¹downictwa, G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego, NBP, PFRON, GDDKiA,
szeregu urzêdów samorz¹dowych wszystkich szczebli, s¹dów powszechnych, urzêdów skarbowych, uczelni wy¿szych,
spó³ek komunalnych oraz Skarbu Pañstwa).
Organizator: Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9, NIP 554-10-23-541, KRS 0000100779
Bli¿szych informacji udziela: Ma³gorzata Pawlikowska tel. (52) 326 00 56, fax (52) 326 00 55, e-mail: szkolenia@lo.pl
www.biplo.pl

Umowa - formularz zg³oszenia uczestnictwa w szkoleniu

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
PRZEZ SPÓ£KI KOMUNALNE
prawo i praktyka
Oferowane szkolenie jest unikaln¹ propozycj¹ skierowan¹ wy³¹cznie do przedstawicieli spó³ek komunalnych. Szkolenia
z tego cyklu jesieni¹ br. z powodzeniem odby³y siê ju¿ w kilku miastach wojewódzkich, w tym miêdzy innymi
w Gdañsku, Bydgoszczy i Warszawie.
Adresaci szkolenia: wszystkie osoby, które w swojej spó³ce odpowiadaj¹ za kszta³towanie i realizacjê polityki informacyjnej:
kadrê kierownicz¹, rzeczników prasowych, radców prawnych, Administratorów Bezpieczeñstwa Informacji, pracowników
dzia³ów marketingu i promocji. W szczególnoœci zapraszamy redaktorów i administratorów BIP. Bêdziemy wdziêczni za

poinformowanie o naszych szkoleniach ewentualnych zainteresowanych ze spó³ek s¹siednich oraz zaprzyjaŸnionych
Termin i miejsce szkolenia:
16 listopada 2016 r. (œroda) w Olsztynie, Hotel Warmiñski, ul. Ko³obrzeska 1

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 460 z³ netto/osoba + 23% VAT i obejmuje m.in.: drukowane materia³y
szkoleniowe, bufet kawowy oraz lunch, certyfikat udzia³u, mo¿liwoœæ konsultacji. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.
Mo¿liwe do uzyskania rabaty:
5% dla podmiotów, które korzysta³y z naszych szkoleñ w okresie minionych 12 miesiêcy.
10% przy zg³oszeniu 2 lub wiêcej osób z tego samego podmiotu.
Wype³niony formularz zg³oszeniowy nale¿y przes³aæ nie póŸniej ni¿ do dnia 14 listopada br. na numer fax
52 552 42 42 lub zeskanowany, poczt¹ elektroniczn¹ na adres: szkolenia@lo.pl. Rezygnacja z udzia³u zg³oszona póŸniej
ni¿ tydzieñ przed dat¹ szkolenia lub nieobecnoœæ uczestnika powoduje powstanie zobowi¹zania pokrycia pe³nych
kosztów udzia³u na podstawie otrzymanej faktury. Przyjmujemy wy³¹cznie pisemne rezygnacje. P³atnoœæ za szkolenie
przelewem w terminie 14 dni od dnia szkolenia. Wp³at nale¿y dokonywaæ z dopiskiem: „Szkolenie w Olsztynie” na
rachunek Logonet w Banku PeKaO S.A., nr 23 1240 3493 1111 0000 4279 3292. Faktury bêd¹ do odbioru podczas
szkolenia.
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CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWA¯NIONEJ

Wyra¿amy zgodê na umieszczenie naszych danych
w bazie adresowej Logonet Sp. z o.o., zachowuj¹c prawo
do ich wgl¹du, poprawiania lub usuniêcia. *
Wyra¿amy zgodê na otrzymywanie poczt¹ elektroniczn¹
informacji i ofert handlowych Logonet Sp. z o.o.,
dotycz¹cych w szczególnoœci organizowanych konferencji
oraz szkoleñ. *

DATA I PIECZÊÆ SPÓ£KI

*) przy pozytywnym oœwiadczeniu prosimy postawiæ znak X w polu

Organizator: Logonet Sp. z o.o. 85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 7-9, NIP 554-10-23-541, KRS 0000100779
Bli¿szych informacji udziela: Ma³gorzata Pawlikowska tel. (52) 326 00 56, fax (52) 326 00 55, e-mail: szkolenia@lo.pl
www.biplo.pl
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