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Instrukcja korzystania z serwisu BIP  IWNiRZ 
 

 

1. Przeglądanie stron 

Nawigację po stronach serwisu BIP IWNiRZ umożliwia umieszczone po lewej stronie ekranu 

menu przedmiotowe: Menu główne, które jest elementem stałym dostępnym z każdego 

poziomu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami.  

Wewnątrz aktywnego przycisku odnośnikiem kierującym do wybieranej strony jest jej nazwa. 

Aby przeglądać strony serwisu BIP, wybierz z menu po lewej interesujący cię dział. 

Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, 

dacie ostatniej zmiany, osobie publikującej, osobie odpowiadającej a także o  rejestrze zmian 

(archiwum). 

Każdą stronę można wydrukować klikając na odnośnik do funkcji wydruku strony znajdujący 

się na górze po prawej stronie każdej strony. 

Nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe: 

o Status prawny 

o Przedmiot działalności 

o Struktura organizacyjna 

o Organizacja Instytutu 

o Dyrekcja 

o Rada Naukowa     

o Zakłady Naukowo-Badawcze 

o Zakłady Doświadczalne 

o Laboratoria Badawcze IWNiRZ – Akredytacja 

o Struktura własnościowa 

o Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO 

o Zamówienia z dziedziny nauki 

o Rejestry, ewidencje, archiwa 

o Praca w IWNiRZ 

o Strona internetowa IWNiRZ 

o Redakcja 

o Instrukcja korzystania z BIP IWNiRZ 

     

Powrót do strony głównej IWNiRZ możliwy jest poprzez kliknięcie w menu głównym  

odnośnika "Strona internetowa IWNiRZ". 

2. Strony systemowe 

Serwis, obok stron informacyjnych, udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym 

serwisie BIP): 

o Zamówienia publiczne - Miejsce, w którym publikowane są ogłoszenia o 

zamówieniach. 

o Redakcja BIP - odnośnik do podstrony zawierającej informacje o osobach 

odpowiedzialnych za redagowanie biuletynu; 

o Instrukcja korzystania z BIP- niniejszy dokument; 
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3. Moduł wyszukiwania 

Wyszukiwarka umieszczona pod menu głównym, po lewej stronie ekranu, dostępna na 

każdym poziomie Biuletynu, pozwala na szybkie odnalezienie informacji. W pole to (w 

miejscu napisu szukaj informacji...) należy wpisać słowa kluczowe, a następnie kliknąć 

klawisz Enter lub przycisk ikonki lupy. Operacja ta powoduje przeszukanie stron serwisu i 

wyświetlenie tych, na których znajdują się słowa kluczowe spełniające kryterium 

wyszukiwania. 

4. Odnośnik do portalu bip.gov.pl 

Nad głównym menu znajduje się logo BIP, będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem 

http://www.bip.gov.pl. Umożliwia połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

http://www.bip.gov.pl/

