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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

 

Gmina Lubrza 

 

 

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Lubrza 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: 12 

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. 

Skany dokumentów Niedostępna 

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

 

Na badanym BIP brakuje informacji wymaganych w Ustawie o dostępie do informacji publicznych (m.in. o 

prowadzonych rejestrach czy transmisji obrad wraz z archiwum nagrań). Zaleca się przegląd BIP pod kątem 

zgodności z Ustawą lub przeszkolenie w tym zakresie. 

 

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/183/e-terminarz-informacja-o-posiedzeniach-i-wynikach-rozpraw.html


Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń 

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

https://bip.lubrza.opole.pl/735/442/podatki.html  Krytyczne 

Informacja publiczna jest 
niekompletna - wykaz osób kończy się 
na roku 2012. Zaktualizować treść 

https://bip.lubrza.opole.pl/1675/873/zarzadzenie-wojta-w-sprawie-przyjecia-gminnej-ewidencji-
zabytkow-z-terenu-gminy-lubrza.html 

Krytyczne 

Skan dokumentu nie spełnia zasad 
dostępności - nie da się go przetworzyć 

(wyszukiwać, kopiować informacji). 

Dodać do podstron 
transkrypcje treści bądź 
załączyć plik tekstowy. 

https://bip.lubrza.opole.pl/388/442/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-
organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-
udzielono-ulg-odroczen-lub-rozlozono-splate-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl.html  

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12398/zarzadzenie-wojta-wraz-z-projektem-
uchwaly.pdf  

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12424/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-
konsultacji-spolecznych.pdf 

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12397/formularz-zgloszenia.pdf  

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12209/obwieszczenie-skladanie-wnioskow-do-
studium-przez-zainteresowane-strony.pdf 

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12760/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-
celu-publicznego-nr-267332019.pdf  

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12732/03_informacja_o-
uniewaznieniu_postepowania.pdf  

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12445/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.pdf  

https://bip.lubrza.opole.pl/735/442/podatki.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1675/873/zarzadzenie-wojta-w-sprawie-przyjecia-gminnej-ewidencji-zabytkow-z-terenu-gminy-lubrza.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1675/873/zarzadzenie-wojta-w-sprawie-przyjecia-gminnej-ewidencji-zabytkow-z-terenu-gminy-lubrza.html
https://bip.lubrza.opole.pl/388/442/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-lub-rozlozono-splate-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl.html
https://bip.lubrza.opole.pl/388/442/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-lub-rozlozono-splate-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl.html
https://bip.lubrza.opole.pl/388/442/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-lub-rozlozono-splate-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl.html
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12398/zarzadzenie-wojta-wraz-z-projektem-uchwaly.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12398/zarzadzenie-wojta-wraz-z-projektem-uchwaly.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12424/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12424/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12397/formularz-zgloszenia.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12209/obwieszczenie-skladanie-wnioskow-do-studium-przez-zainteresowane-strony.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12209/obwieszczenie-skladanie-wnioskow-do-studium-przez-zainteresowane-strony.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12760/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-celu-publicznego-nr-267332019.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12760/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-celu-publicznego-nr-267332019.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12732/03_informacja_o-uniewaznieniu_postepowania.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12732/03_informacja_o-uniewaznieniu_postepowania.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12445/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.pdf


https://bip.lubrza.opole.pl/1289/903/oswiata.html  

Do poprawy 

Zgodnie z ustawą o dostępie do 
informacji publicznej każda informacja 
musi posiadać własną, osobną 
metrykę. Umieszczanie informacji w 
sposób zbiorczy - wiele informacji na 
jednej stronie ze wspólną metryką nie 
spełnia tego warunku. 

Rozdzielić informacje na 
osobne podstrony - 
osobna podstrona na dany 
rok oraz podstrony dla 
konkretnych 
zarządzeń/informacji 

https://bip.lubrza.opole.pl/1669/933/mpzp-wiatraki.html  Do poprawy 

Zgodnie z ustawą o dostępie do 
informacji publicznej każda informacja 
musi posiadać własną, osobną 
metrykę. Umieszczanie informacji w 
sposób zbiorczy - wiele informacji na 
jednej stronie ze wspólną metryką nie 
spełnia tego warunku. 

Rozdzielić informacje na 
osobne podstrony - 
osobna podstrona dla 
danego obrębu 

https://bip.lubrza.opole.pl/1671/451/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-lokalizacji-inwestycji-
celu-publicznego-v67331132019zpi.html  Do poprawy 

Każde hiperłącze na stronie musi 
prowadzić do treści, którą 
odpowiednio określa nagłówek. W 
przedstawionym przykładzie mamy 
pustą stronę - użytkownik spodziewa 
się po hiperłączu oraz nagłówku 
konkretnej treści, której nie ma. Uzupełnić treść strony 

https://bip.lubrza.opole.pl/370/421/informacja-publiczna.html  Do poprawy 

Nagłówek treści musi nawiązywać do 
niej w takie sposób, aby po zobaczeniu 
nagłówka dało się przewidzieć co 
znajdziemy w treści. W 
przedstawionym przykładzie nagłówek 
sugeruje, że w treści znajdziemy 
ogłoszenie dot. informacji publicznej, 
podczas gdy znajdujemy tam 
wyjaśnienie czym jest BIP. 

Poprawić nagłówek i/lub 
treść. Umieścić w innym 
dziale niż "ogłoszenia" 

https://bip.lubrza.opole.pl/1289/903/oswiata.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1669/933/mpzp-wiatraki.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1671/451/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-v67331132019zpi.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1671/451/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-v67331132019zpi.html
https://bip.lubrza.opole.pl/370/421/informacja-publiczna.html


https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12730/01_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf  Do poprawy 

Załączony dokument nie spełnia zasad 
dostępności - nie da się go przetworzyć 
(wyszukiwać, kopiować informacji). 

Dodać transkrypcję treści 
bądź załączyć plik 
tekstowy. 

https://bip.lubrza.opole.pl/1624/551/budzet-2019.html  Do poprawy 

Treść przedstawionego przykładu jest 
odpowiednia do nagłówka i hiperłącza 
oraz jest przedstawiona w sposób 
dostępny. Brakuje natomiast metryki 
każdego pliku (będącego osobna 
informacją, a więc wymagającego 
osobnej metryki).  

Uzupełnić metryki w 
module Akty 
Normatywne. 

https://bip.lubrza.opole.pl/1704/616/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-
organizacyjnych-za-2018.html  Do poprawy 

Tabele są narzędziem stylistycznym 
używanym do porównywania danych. 
W przedstawionej podstronie nie ma 
danych do porównywania, zatem 
użycie takiego środka nie jest 
poprawne. 

Zmienić tabelę na listę 
wypunktowaną (kolejność 
nie ma znaczenia w tym 
przypadku) 

https://bip.lubrza.opole.pl/1491/919/zbiorcza-informacja-o-zlozonych-petycjach.html  Do poprawy 
Informacja jest niekompletna - brakuje 
roku 2018 

Dodać informację za rok 
2018 

https://bip.lubrza.opole.pl/1711/938/petycje.html  Krytyczne 

Treść przedstawionego przykładu to 
dwa zeskanowane dokumenty  - nie 
ma w nich możliwości wyszukania ani 
kopiowania informacji. 

Dodać transkrypcje, bądź 
przynajmniej opis złożonej 
petycji oraz odpowiedź w 
formie pliku tekstowego. 

https://bip.lubrza.opole.pl/742/518/uchwaly-rady-gminy.html Krytyczne 

Hiperłącze przenosi do strony WWW 
podmiotu (zewnętrzny serwis z osobną 
nawigacją). Dodatkowo, zgodnie z 
Ustawą o dostępie do informacji 
publicznej informacje dotyczące aktów 
prawa miejscowego (w tym ich treść) 
należy publikować na BIP. 

Opublikować na BIP treści 
aktów prawnych 

 

https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12730/01_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
https://bip.lubrza.opole.pl/1624/551/budzet-2019.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1704/616/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-za-2018.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1704/616/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-jednostek-organizacyjnych-za-2018.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1491/919/zbiorcza-informacja-o-zlozonych-petycjach.html
https://bip.lubrza.opole.pl/1711/938/petycje.html
https://bip.lubrza.opole.pl/742/518/uchwaly-rady-gminy.html

