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Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności 

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Izbicko z wymogami dostępności cyfrowej, a także dobrymi 

praktykami i zaleceniami dot. tworzenia treści. Raport jest podzielony na trzy części – zalecenia dot. ogółu zasad 

tworzenia treści, zalecenia dot. jej redagowania oraz lista treści niedostępnych. 

 

CZĘŚĆ I – ZASADY TWORZENIA TREŚCI  

Ogólny wynik dostępności strony: dobra 

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 19 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 4 

Treści na badanej przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób dobry. Większość tekstów jest 

spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. Znalezione 

zastrzeżenia dotyczą głównie drobnych błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie tabel, literówki czy 

brak odpowiednich nagłówków w treści. Audyt wykazał kilka zastrzeżeń krytycznych, które należy poprawić w 

pierwszej kolejności – powodują one bowiem, że nie można uznać treści, których dotyczą za dostępne. 

Szczegółowe zestawienie znalezionych zastrzeżeń wraz z omówieniem i zaleceniami zawiera załącznik 1. 

 

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI* 

Ogólny wynik dostępności strony: dobra 

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: szkoła średnia* 

Maksymalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe* 

Zgodnie z danymi Eurostat za 2017 rok większość osób w Polsce posiada wykształcenie min. 

ponadpodstawowe (92% mężczyzn i 92,2% kobiet). Wykształcenie wyższe posiada 24,5% mężczyzn oraz 35,3% 

kobiet. Osoby o wykształceniu podstawowym lub niższym (w tym również bez wykształcenia) stanowią ok 8% 

naszego społeczeństwa. 

Zrozumiałe jest, że język używany na stronie przedmiotowej BIP w pewnych przypadkach (jak np. akty 

prawne) nie powinien być kolokwialny. Jest jednak wiele informacji, które należy publikować, możliwych do 

przedstawienia językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Istotnym jest używanie słów powszechnie znanych 

oraz definiowanie pojęć nowych (oraz tych, które mogą być nowe dla odwiedzającego). Spróbujmy sobie 



wyobrazić odwiedziny przedmiotowej strony BIP bez wiedzy urzędowej – niech to będą pierwsze odwiedziny 

BIP w ogóle. Mamy instrukcję jak przeglądać BIP, która wyjaśnia czym on jest i do czego służy – brakuje jednak 

tego w innych miejscach.  

* - Badanie przeprowadzone wg wzoru R. Gunninga na tzw. „mglistość języka”. Badanie przeprowadzone na 

wybranych treściach w taki sposób, aby uzyskać rozpiętość wyniku. 

 

CZĘŚĆ III – TREŚCI NIEDOSTĘPNE 

 

Niniejszy audyt wykazał niedostępność treści wskazanych w poniższej tabeli: 

Adres Wynik Objaśnienie 

Akty prawa miejscowego Niezgodna z przepisami Akty prawa miejscowego 
powinny znajdować się na 
BIP podmiotu. W 
przedstawionym przypadku 
mamy jedynie hiperłącze 
do zewnętrznego serwisu. 

http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-
komunikaty.html Niezgodna z przepisami 

Brak metryki do każdego 
ogłoszenia/komunikatu 
osobno 

http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-
przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html Niezgodna z przepisami 

Brak metryki osobno dla 
każdej informacji oraz 
informacja niekompletna 

Skany dokumentów Niedostępna 

Skany dokumentów są 
informacją, której nie da się 
przetworzyć (przeszukać, 
skopiować, itp.). 

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/183/e-terminarz-informacja-o-posiedzeniach-i-wynikach-rozpraw.html
http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html
http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html
http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html
http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html


Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń 

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

http://bip.izbicko.pl/1983/248/dane-teleadresowe.html 

Opcjonalnie do 
poprawy 

Formatowanie stron powinno 
być logiczne i spójne - 
używanie różnych rodzajów 
przylegania tekstu może być 
mylące dla czytelnika 

Ujednolicić przyleganie 
tekstu (np.. Wyśrodkować 
całość) 

http://bip.izbicko.pl/3392/285/uchwaly-podjete-w-2019-roku.html Do poprawy 

W nagłówkach stron oraz treści 
nie powinno się używać 
skrótowców 

Poprawić "spr." na 
"sprawie" w nagłówkach 

Akty prawa miejscowego 

Krytyczne 

W BIP znajduje się jedynie link 
do zewnętrznego serwisu. 
Gmina nie ma żadnego wpływu 
na jego kształt, wygląd oraz 
przystosowanie dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Należy zadbać o to, aby strona 
zawierająca akty prawne była 
odpowiednio przystosowana. 

Umieścić akty prawa 
miejscowego 
bezpośrednio na BIP 
Gminy 

http://bip.izbicko.pl/1983/248/dane-teleadresowe.html
http://bip.izbicko.pl/3392/285/uchwaly-podjete-w-2019-roku.html


http://bip.izbicko.pl/3597/292/raport-o-stanie-gminy-izbicko.html 

Do poprawy 

Strony powinny zawierać treść 
zrozumiałą oraz powinny być 
opatrzone nagłówkami 
nawiązującymi do treści. W 
przedstawionym przykładzie 
mamy do czynienia z 
nagłówkiem sugerującym, że w 
treści znajduje się Raport o 
stanie Gminy Izbicko, podczas, 
gdy znajduje się tam jedynie 
link do innej podstrony 
zawierającej ten raport. 

Należy zmienić założenia 
tej publikacji. Zalecami 
pominięcie linkowania do 
kolejnej podstrony lub 
zmianę nagłówka na 
sugerującą, że strona 
zawiera wyłącznie 
odnośniki do raportów za 
kolejne lata. 

http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html Krytyczne 

Aby treść była zrozumiała musi 
występować w 
skonkretyzowanej 
(wyspecjalizowanej) formie. 
Dodatkowo Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej określa 
konieczność przypisania 
metryki dla każdej 
publikowanej informacji. Na 
przedstawionej stronie mamy 
zamieszczone pliki pdf 
zawierające ogłoszenia i 
obwieszczenia oraz linki do 
kolejnych podstron, które 
również zawierają ogłoszenia i 
obwieszczenia. 

Prowadzić dział w sposób 
jednolity oraz każdemu 
ogłoszeniu/obwieszczeniu 
przypisać oddzielną 
stronę i metrykę. 

http://bip.izbicko.pl/3597/292/raport-o-stanie-gminy-izbicko.html
http://bip.izbicko.pl/245/84/ogloszenia-i-komunikaty.html


http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-
albo-socjalne.html Krytyczne 

Treść zawiera informacje z 
różnych lat - pod kątem 
dostępności nie jest to błędne, 
jednak jest niezgodne z ustawą 
o dostępie do informacjii 
publicznej, gdyz każda 
informacja powinna posiadac 
odrębną metrykę. Dodatkowo - 
ostatni wpis jest za rok 2015, 
podczas, gdy powinien być za 
rok zeszły - 2018. 

Rozdzielić informacje na 
różne strony oraz 
usupełnić o brakujące. 

http://bip.izbicko.pl/849/191/wykaz-dziennych-opiekunow.html Do poprawy 

Tabele powinny zawierać dane 
porównywalne. Do 
przedstawiania innych 
informacji należy 
wykorzystywać inne, właściwe 
środki stylistyczne. W 
przedstawionym przykładzie 
można zastosować listę 
numerowaną (jeśli kolejność 
ma znaczenie) lub 
wypunktowaną (jeśli nie ma). Zamienić tabelę na listę 

http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html
http://bip.izbicko.pl/795/185/wykaz-osob-ktorym-przyznano-lokale-mieszkalne-albo-socjalne.html
http://bip.izbicko.pl/849/191/wykaz-dziennych-opiekunow.html


http://bip.izbicko.pl/2534/270/rok-szkolny-20172018.html Do poprawy 

Przedstawiona strona zawiera 
kilka protokołów jednocześnie. 
Zgodnie z ustawą o dostepie 
do informacji publicznej każdy 
wpis powinien posiadać własną 
metrykę. Dodatkowo załączone 
protokoły są skanami, dla 
których nie dokonano 
transkrypcji, a co za tym idzie 
ich treść jest całkowicie 
niedostępna - nie da się w niej 
wyszukać ani skopiować 
informacji. 

W sytuacji, gdy nie 
istnieje możliwość 
załączenia pliku 
tekstowego należy 
umieścić transkrypcję 
zawierającą kluczowe 
informacje podane w 
protokole. Dodatkowo 
należy rozdzielić 
protokoły na osobne 
podstrony. 

http://bip.izbicko.pl/2369/284/pomoc-prawna.html Do poprawy 

Przedstawiona strona zawiera 
odnośniki do kilku 
dokumentów. Z jej struktury i 
budowy nie wynika 
jednoznacznie, które 
informacje są aktualne. Należy 
dbac o to, aby BIP w miejscach 
tego wymagających zawierał 
wyłącznie aktualną lub 
ostateczną wersję informacji. 

Uporządkować stronę, 
usunąć nieaktualne 
informacje oraz w razie 
potrzeby dodać 
dodatkowe nagłówki. 

http://bip.izbicko.pl/84/78/przetargi.html Do poprawy 

Przedstawiona strona zawiera 
jednocześnie plik PDF z 
planem zamówień jak i 
odnośniki do konkretnych 
zamówień. Informacja zawiera 
wspólną metrykę, niezgodnie z 
ustawą o dostepie do 
informacji publicznej. 

Utworzyć osobną 
podstronę zawierającą 
informacje o planie 
zamówień. 

http://bip.izbicko.pl/2534/270/rok-szkolny-20172018.html
http://bip.izbicko.pl/2369/284/pomoc-prawna.html
http://bip.izbicko.pl/84/78/przetargi.html


http://bip.izbicko.pl/download/attachment/463/aktualizacja-palnu-gospodarki-
odpadami-dla-gminy-izbicko.pdf 

Opcjonalnie do 
poprawy 

Przedstawione dokumenty 
składają się z wielu stron i 

rozdziałów. Podział na sekcje 
jest bardzo ważny przy 

budowaniu takich dokumentów 
- ważne również jest, aby 

korzystanie z treści dokumentu 
było jak najprostsze. Zaleca się 

stosowanie spisu treści w 
postaci hiperłączy do 

konkretnych jego punktów oraz 
boczne menu nawigacyjne 
ułatwiające korzystanie z 

dokumentu. 
Dodać nawigację do 

spisu treści. 
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/457/01-zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-
w-cieplo-energie-elektry.pdf 

http://bip.izbicko.pl/2508/267/rok-2018.html Do poprawy 

Przedstawiona strona zawiera 
odnośniki do strony WWW 
podmiotu. Jest to niezgodne 
zarówno z dostępnością treści 
(zmieniamy serwis na 
zewnętrzny, z zupełnie innym 
wyglądem, strukturą menu) 
oraz ustawą o dostępie do 
informacji publicznej 
(informacja publiczna musi być 
publikowana na BIP) 

Przenieść wskazane 
treści do BIP i poprawić 
hiperłącza 

http://bip.izbicko.pl/2007/252/a-wnioski-o-wydanie-decyzji-2017.html 

Krytyczne 

Spójna nawigacja oraz 
czytelność całego serwisu 

wykluczają istnienie pustych 
stron. Jednocześnie należy 
zachować spójność lat w 

menu. 

Dodać do strony treść o 
braku wydanych w danym 

roku roku decyzji 

http://bip.izbicko.pl/2008/253/b-decyzje-i-postanowienia-2017.html 

http://bip.izbicko.pl/1617/228/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-
wytwarzanych-odpadach-2016.html 

http://bip.izbicko.pl/1203/204/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-
wytwarzanych-odpadach-2015.html 

http://bip.izbicko.pl/1616/226/b-decyzje-i-postanowienia-2016.html 

Do poprawy 
Numeracja list powinna 

zawierać jasną i czytelną Przenumerować listy od 1 

http://bip.izbicko.pl/1202/203/b-decyzje-i-postanowienia.html 

http://bip.izbicko.pl/764/181/b-decyzje-i-postanowienia-2014.html 

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/463/aktualizacja-palnu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-izbicko.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/463/aktualizacja-palnu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-izbicko.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/457/01-zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektry.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/457/01-zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektry.pdf
http://bip.izbicko.pl/2508/267/rok-2018.html
http://bip.izbicko.pl/2007/252/a-wnioski-o-wydanie-decyzji-2017.html
http://bip.izbicko.pl/2008/253/b-decyzje-i-postanowienia-2017.html
http://bip.izbicko.pl/1617/228/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2016.html
http://bip.izbicko.pl/1617/228/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2016.html
http://bip.izbicko.pl/1203/204/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2015.html
http://bip.izbicko.pl/1203/204/e-raporty-o-oddzialywaniu-na-srodowisko-inf-o-wytwarzanych-odpadach-2015.html
http://bip.izbicko.pl/1616/226/b-decyzje-i-postanowienia-2016.html
http://bip.izbicko.pl/1202/203/b-decyzje-i-postanowienia.html
http://bip.izbicko.pl/764/181/b-decyzje-i-postanowienia-2014.html


http://bip.izbicko.pl/396/160/b-decyzje-i-postanowienia-2013.html 

kolejność od liczby 1 poprzez 
kolejne liczby naturalne. http://bip.izbicko.pl/156/157/b-decyzje-i-postanowienia-2012.html 

http://bip.izbicko.pl/189/94/organizacje-pozarzadowe.html Do poprawy 

Przedstawiona strona zawiera 
jednocześnie plik PDF ze 
sprawozdaniem jak i odnośniki 
do podstron zawierających 
sprawozdania. Informacja 
zawiera wspólną metrykę, 
niezgodnie z ustawą o dostepie 
do informacji publicznej. 

Utworzyc osobna strone 
dla sprawozdania z pliku 
PDF 

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/8230/informacja-o-wynikach-konsultacji-
oraz-informacja-o-uchwaleniu-programu-wspolpracy-na-rok-2019.pdf 

Krytyczne 

Wszelkie informacje powinny 
być przedstawiane w sposób 

dostępny, a więc z możliwością 
przeszukania, zaznaczania, 

kopiowania, itp. Przedstawiony 
przykład zawiera skan, a 

strona, na której się znajduje 
nie zawiera transkrypcji. 

Dodać transkrypcję pliku 
do treści strony lub 

załączyć dokument w 
postaci tekstowej. 

http://bip.izbicko.pl/download/attachment/5452/ogloszenie-zwiazku-celowego-
powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.pdf 

http://bip.izbicko.pl/107/104/majatek-gminy-izbicko.html Do poprawy 

Sensem umieszczania 
informacji majątkowej jest 
informacja o stanie posiadania. 
Nie sposób ją przetworzyć bez 
informacji o wartości pozycji 
umieszczonych na liście. 
Informacje majątkowe wraz z 
wartościami należy umieszczać 
co roku za rok poprzedni. 
Przedstawiona informacja 
pochodzi z 2012 roku. 

Zaktualizować informację 
oraz dodać wartości 
czątkowe oraz wartość 
sumaryczną. Zaleca się 
zastosowanie w tym celu 
tabeli. 

http://bip.izbicko.pl/396/160/b-decyzje-i-postanowienia-2013.html
http://bip.izbicko.pl/156/157/b-decyzje-i-postanowienia-2012.html
http://bip.izbicko.pl/189/94/organizacje-pozarzadowe.html
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/8230/informacja-o-wynikach-konsultacji-oraz-informacja-o-uchwaleniu-programu-wspolpracy-na-rok-2019.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/8230/informacja-o-wynikach-konsultacji-oraz-informacja-o-uchwaleniu-programu-wspolpracy-na-rok-2019.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/5452/ogloszenie-zwiazku-celowego-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.pdf
http://bip.izbicko.pl/download/attachment/5452/ogloszenie-zwiazku-celowego-powiatowo-gminnego-jedz-z-nami.pdf
http://bip.izbicko.pl/107/104/majatek-gminy-izbicko.html


http://bip.izbicko.pl/3552/150/sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html Do poprawy 

Tytuły plików muszą być 
poprawne i odwierciedlać ich 
treść 

Poprawić literówkę w 
nazwie "gudżetowej" na 
"budżetowej" 

http://bip.izbicko.pl/2845/275/dane-osobowe.html Do poprawy 

Do przedstawienia górnej 
części informacji została użyta 
tabela bez obramowań. Tabele 
służą do prezentacji danych 
porównawczych. W 
przedstawionym przykładzie 
mamy do czynienia z pytaniami 
i odpowiedziami, które najlepiej 
byłoby przedstawić w postaci 
tradycyjnej - Pogrubiona treść 
pytania i poniżej odpowiedź. 

Zmienić stylistykę 
podstrony 

 

http://bip.izbicko.pl/3552/150/sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html
http://bip.izbicko.pl/2845/275/dane-osobowe.html

