Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji
Publicznej Szczecińskiej Agencji Artystycznej jest możliwy poprzez adres
URL https://bip.saa.pl/ lub główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
posiadającą adres URL www.bip.gov.pl, według menu przedmiotowego
lub spisu podmiotów Biuletynu.
BIP SAA jest jedną z podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej i
zawiera informacje dotyczące Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Biuletyn
został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Stronę obsługuje się w sposób
zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami obsługi stron
internetowych.
BIP SAA redagują pracownicy SAA

Elementy BIP UM
BIP SAA zbudowany jest ze strony głównej oraz zbioru podstron, na których
prezentowane są informacje na dany temat. Każda strona BIP SAA składa
się z następujących elementów:

Nagłówek BIP
Górna część Biuletynu. Jest taka sama na stronie głównej oraz każdej
podstronie BIP SAA. Składa się z menu pomocniczego
W polu tytułowym znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej wraz z
nazwą podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP.

Kolumna menu przedmiotowego
Widoczna w lewej części każdej podstrony BIP SAA. Prezentuje główne
rozdziały Biuletynu oraz znak graficzny bip.gov.pl, będącej odnośnikiem do
tejże strony. Po wybraniu jednego z głównych rozdziałów ukażą się
podrozdziały.

Pole prezentacji informacji
Centralnie położona część BIP SAA Prezentuje informacje publiczne
Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Każda informacja w dolnej części
uzupełniona jest o przyciski "I" oraz "V".
Po wybraniu "I" rozwinie się informacja o osobie wprowadzającej, która
odpowiada za informację na danej stronie, osobę odpowiedzialną za

informację, datę wytworzenia informacji, datę ostatniej zmiany oraz imię i
nazwisko osoby, która wprowadziła informację na tejże stronie BIP SAA.
Po wybraniu "V" rozwinie się historia zmian zawartości danej strony,
prezentująca informacje o dacie modyfikacji oraz imię i nazwisko osoby,
która wprowadziła zmianę na stronie.
Przycisk "I" jest również przypisany do opublikowanych pod treścią danej
strony załączników plikowych. Przedstawia informację o dacie
opublikowania załącznika oraz imię i nazwisko osoby, która załącznik
opublikowała.

Stopka BIP
Dolna, część BIP SAA. Jest taka sama zarówno na stronie głównej, jak i
pozostałych stronach. Zawiera dane kontaktowe.

