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Informacje ogólne
Ustawa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z pó źn. zm.), nak łada na organy w ładzy publicznej
(określone w art. 4) obowi ązek udost ępniania informacji publicznej poprzez urz ędowy publikator teleleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
Biuletyn składa si ę z portalu strony g łównej, prowadzonej przez ministra w łaściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz
ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zosta ły do tego ustawowo zobowi ązane.
Dostęp do niniejszej strony mo żna uzyska ć bezpo średnio pod adresem www.bip.mazowieckie.pl lub przez stron ę główn ą Biuletynu Informacji publicznej
www.bip.gov.pl . Na stronie g łównej BIP nale ży wybra ć z menu „Spis podmiotów ”, nast ępnie nale ży wskaza ć „Administrację rządow ą w terenie ”. Pojawi si ę
lista linków do wszystkich urz ędów wojewódzkich w Polsce. Po wybraniu Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego uka że si ę strona zawieraj ąca dane
redaktora naczelnego BIP Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego i (w górnej cz ęś ci strony) właściwy adres do strony podmiotowej BIP Urz ędu.
Informacje zawarte w BIP Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego podzielone s ą wed ług tre ści na trzy g łówne dzia ły określone jako: menu podmiotowe,
menu przedmiotowe i poziome menu szybkiego dost ępu u góry strony. Najprościej jedank uzyskać niezb ędne informacje poprzez wyszukiwark ę, jeśli to nie
przyniesie po żądanych efektów informację można odnale źć korzystając z poniższych menu:

Menu przedmiotowe
W menu przedmiotowym znajduje si ę w szczególno ści: niniejsza instrukcja, Poradnik Klienta, Praca w Urz ędzie, Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zamówienie
Publiczne, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, Przedsi ębiorstwa Pa ństwowe, Dzia łalność Kontrolna Urz ędu, Akty Prawne Wojewody, Rejestry, Ewidencje,
Archiwa oraz Programy.
¡

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Poradnik Klienta zawiera informacje dotycz ące sposobu za łatwiania najcz ęś ciej występujących spraw wp ływających do Urzędu. Informacji o sposobie
za łatwiania spraw nie wymienionych w Poradniku Interesanta udzielaj ą wydzia ły Urzędu – adresy i numery telefonów dost ępne s ą w poziomym menu
szybkiego dost ępu w pozycji „Kontakt”;
Paca w Urz ędzie jest zak ładką w której s ą zamieszczane aktualne informacje dotycz ące rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Urz ędzie;
W pozycji Og łoszenia, Obwieszczenia publikowane s ą ogłoszenia Wydzia łów/Biur Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz
obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego;
Zamówienia Publiczne zawieraj ą informacje o przetargach og łaszanych przez Mazowiecki Urz ąd Wojewódzki;
Elektroniczna Skrzynka Podawcza s łuży do składania poda ń, odwo łań i wniosków w formie dokumentu elektronicznego;
Przedsi ębiorstwa Pa ństwowe zawieraj ą informacje dotyczące przedsi ębiorstw znajduj ących się w nadzorze za łożycielskim Wojewody Mazowieckiego;
Zakładka kontrole zawiera informacje dotycz ące działalności kontrolnej Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego;
Teksty aktów prawnych Wojewody;
Majątek opisuje stan posiadania i zobowi ąza ń urzędu;
Rejestry, Ewidencje, Archiwa zawieraj ą informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
Programy zawieraj ą informacje o programach w zakresie realizacji zada ń publicznych prowadzonych w Mazowieckim Urz ędzie Wojewódzkim;
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych zawiera informacje o udost ępnianiu informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

Menu podmiotowe
W menu podmiotowym znajduj ą się elementy zawieraj ące:
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Sylwetki Wojewody, Wicewojewody, informacje o bud że c i e i d z i a łalnośći Wojewody, pomocy publicznej, o świadczeniach maj ątkowe oraz
oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej;
Sylwetkę Dyrektora Generalnego oraz informację o zadaniach Dyrektora Generalnego ;
Omówienie struktury organizacyjnej administracji rządowej w terenie;
Zbiory linków do stron inspekcji, s łużb i stra ży wojewó dzkich oraz jednostek podporz ądkowanych Wojewodzie, przy pomocy których Wojewoda
wykonuje zadania nale żące do jego kompetencji;
Informacje o komisjach i zespołach działających przy Wojewodzie;
Strukturę organizacyjn ą Urzędu.

Poziome menu szybkiego dostępu
Poziome menu szybkiego dost ępu zosta ło utworzone by umo żliwić użytkownikom przyspieszony dost ęp do najbardziej poszukiwanych informacji.
Najwa żniejszymi pozycjami tego menu s ą: mapa witryny, wyszukiwarka, redakcja, pomoc, kontakt oraz łącza do strony g łównej Biuletynu Informacji
Publicznej a także do strony Mazowieckiego Urz ędu Wojewódzkiego.
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Strona Główna BIP - zawiera link odsy łający do strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
Strona Główna MUW - zawiera link odsy łający do strony www.mazowieckie.pl ;
Pozycja "Redakcja" zawiera dane kontaktowe redakcji Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzedu Wojdewódzkiego;
Pomoc;
Mapa witryny służy łatwiejszemu zorientowaniu si ę użytkownika w układzie tre ści na stronie podmiotowej BIP Urz ędu;
Wyszukiwarka pozwala na znalezienie poszukiwanej informacji;
Zakładka Kontakt zawieraj ąca dane kontaktowe Urz ędu.
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