Instrukcja korzystania z serwisu

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia prosty dostęp do aktualnej informacji dotyczącej
spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach,
zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach
podległych. Główna strona biuletynu składa się z nagłówka - logo biuletynu wraz z nazwą
jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.
Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów
tematycznych. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy kategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, a
nazwa kategorii zostaje podkreślona. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących
zazwyczaj pokrewne zagadnienia. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane
w danej kategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu tj. w oknie głównym.
Z lewej strony na dole znajduje się logo BIPu. Kliknięcie myszką na logo BIP spowoduje
przejście do STRONY GŁÓWNEJ Biuletynu Informacji Publicznej.

Polityka Prywatności

W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw.
cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które
serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,
może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:
* prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
* optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
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końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies
. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
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