
ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Na podstawie art. 8 ust. 2, 3 i 4 w związku art. 9 ust 2 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429) oraz

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r.,

poz.1068) w związku z art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju

sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz.2167) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zakres informacji udostępnionych na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Olsztynie (w dalszej części Zarządzenia nazywanego BlP) oraz

obowiązki Wydziału Informacji Sądowej w tym zakresie.

§ 2.1. Prowadzenie strony podmiotowej BlP powierza się Wydziałowi Informacji

Sądowej.

2. Wydział Informacji Sądowej zobowiązany jest do:

1/ zapewnienia warunków technicznych niezbędnych do utrzymania strony

podmiotowej BlP, w tym w szczególności do zabezpieczenia możliwości

identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji na stronie podmiotowej

BlP;

2/ zabezpieczenia pełnej sprawności udostępniania na stronie podmiotowej BlP

informacji przekazywanych przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących

Wydziałów i Dyrektora Sądu oraz Wydział Informacji Sądowej, a także

zapewnienia ciągłego dostępu do tych informacji;

3/ nadzorowania i koordynowania czynności związanych z prowadzeniem

strony podmiotowej BlP;

4/ zapewnienia profesjonalnego prowadzenia strony podmiotowej BlP;

5/ aktualizowania informacji udostępnianych na stronie podmiotowej BlP oraz ich



usuwania zgodnie z dyspozycjami osób, o których mowa w § 2 ust.2 pkt 2,

w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej;

61 niezwłocznego modyfikowania wszystkich stwierdzonych oczywistych

nieprawidłowości treści informacji oraz usuwania informacji nieaktualnych,

udostępnianych na stronie podmiotowej BlP;

71 systematycznej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w uzgodnieniu

z Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej oceny prawidłowości treści

i aktualności informacji udostępnianych na stronie podmiotowej BlP.

§ 3.1. Udostępnianie i aktualizację na stronie podmiotowej BlP informacji, realizuje

bezpośrednio upoważniony pracownik Wydziału Informacji Sądowej:

2. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy w szczególności:

1/niezwłoczne udostępnianie na stronie podmiotowej BlP informacji

przekazywanych przez Kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz

Administracyjno-Gospodarczego w zakresie zamówień publicznych;

21 oznaczanie informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację

na stronie podmiotowej BlP;

31 podawanie w informacji udostępnianej na stronie podmiotowej BlP danych

określających tożsamość osoby, która ją wytworzyła lub odpowiada za jej treść;

41 oznaczanie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia na stronie

podmiotowej BlP;

§ 4. Na stronie podmiotowej BlP udostępniane są informacje publiczne, w tym

dokumenty urzędowe, pozostające w posiadaniu wydziałówloddziałów, których

obowiązek udostępniania wynika z ustawy lub innych przepisów powszechnie

obowiązujących, a w szczególności:

11 opracowane przez Wydział Informacji Sądowej informacje o:

al statusie prawnym Sądu;

bl organizacji Sądu;

cI przedmiocie działalności i właściwości Sądu;

dl organach i osobach sprawujących funkcje w Sądzie oraz o ich kompetencjach;

el oświadczeniach o stanie majątkowym sędziów i asesorów;

fI sposobie przyjmowania i załatwiania spraw;

gl stanie wpływających spraw i kolejności ich rozpozznaniu;



hl prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach

i zasadach udostępniania danych w nich zawartych;

i) sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych na

stronie podmiotowej BlP;

jl zasadach informatyzacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

kI sprostowania i odpowiedzi na publikacje prasowe, telewizyjne, radiowe

21 opracowane przez Dyrektora Sądu informacje o:

al naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska;

bl prowadzonych przez Sąd postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

cI zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

§ 5.1. W serwisie BlP udostępnieniu podlegają informacje opracowywane przez:

11Wydział Informacji Sądowej obejmujące w szczególności:

al informacje ogólne, w tym dane adresowe, strukturę organizacyjną, kontakt,

godziny urzędowania, NIP, Regon, konto bankowe;

bl informacje o zakresie właściwości Sądu;

cI statystyki sądowe dotyczące Sądu;

dl informacje roczne o działalności Sądu;

el informacje o kosztach postępowania sądowego oraz formularze;

fI wzory wybranych pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz

inne pomocne stronom informacje;

21 Prezesa Sądu obejmujące w szczególności:

al wybrane uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu;

bl informacje dotyczące funkcjonowania sądownictwa administracyjnego;

cI przepisy określające ustrój oraz funkcjonowanie Sądu;

dl wybrane wewnętrzne akty normatywne;

2. W serwisie BlP udostępniane jest również e-Wokanda Sądu.

§ 6. Informacje publiczne będące w posiadaniu Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Olsztynie i nieudostępnione w Biuletynie Informacji

Publicznej podlegają udostępnieniu na wniosek, w sposób i w formie zgodnej

z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd nie umożliwiają



udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

§ 7. Warunki techniczne niezbędne do udostępnienia w serwisie BlP e-Wokanda

Sądu, w tym także automatycznej jej aktualizacji, zapewnia Administrator Systemu

Informatycznego.

§ 8. Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu, Przewodniczący Wydziału Informacji

Sądowej, Dyrektor Sądu mogą podjąć decyzję w sprawie udostępniania na

stronie podmiotowej BlP dodatkowych informacji nieobjętych postanowieniami

niniejszego zarządzenia oraz wprowadzenia niezbędnych uzupełnień i modyfikacji

w zakresie już zamieszczonych informacji.

§ 9. Bieżącej kwalifikacji informacji do zamieszczenia w BlP dokonuje Przewodniczący

Wydziału Informacji Sądowej;

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 35/2004 Prezesa Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie przekazywania

informacji publicznych dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Olsztynie celem publikowania ich w Biuletynie Informacji

Publicznej (http://www.bip.olsztyn.wsa.gov.pl/).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Olsztynie.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyj ego

w Ol tynie


