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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Urząd gminy Międzylesie 

   

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Międzylesie 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: 13* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 2* 

Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób dobry. Większość 

tekstów jest spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie środków stylistycznych. 

Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie środków 

stylistycznych, puste strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy brak 

odpowiednich nazw plików.  

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

*Niektóre pozycje zawierają wiele przykładów błędów. W niektórych przypadkach są to błędy powielane na 

całym biuletynie, dlatego wskazano jedynie przykłady występowania. 

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI*  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe*  

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 nieprawidłowości wskazane w załączniku numer 1. Treści oznaczone jako 

zastrzeżenia krytyczne należy traktować jako treści niedostępne. W przypadku niedostosowania ich do 

wymogów dostępności należy je umieścić w deklaracji dostępności jako treści niedostępne z podaniem 

przyczyny nie zachowania na nich zasad dostępności. 

 Audyt wykazał dodatkowo: 

Nieprawidłowość Objaśnienie Zalecenia 

Skany dokumentów Audyt wykazał bardzo wiele 

dokumentów umieszczonych w 

postaci skanu. Raport w zał. 1 

zawiera przykłady takich 

nieprawidłowości. 

Umieścić pliki w postaci 

edytowalnej 

Nieprawidłowości w umieszczaniu 

informacji zgodnie z Ustawą o 

dostępie do informacji publicznej 

Niniejszy audyt dotyczy wyłącznie 

treści umieszczonych na BIP. Nie 

sposób jednak nie zauważyć 

pewnych błędów we 

wprowadzanej informacji 

publicznej. Jako przykład wskazuję 

treści zamieszczone na stronie 

WWW zamiast na BIP. 

Szkolenie z zakresu informacji 

publicznej dla redaktorów 

Biuletynu oraz osób 

przygotowujących informacje 

publiczną 

Informacje publiczne z jednostek 

podległych 

Zgodnie z przepisami każdy 

podmiot musi posiadać odrębny 

BIP, na którym publikuje swoje 

informacje publiczne. Dodatkowo 

urząd publikując informacje, 

których nie wytworzył bierze na 

siebie odpowiedzialność prawną 

za ich treść. 

Usunąć informacje publiczne 

jednostek z BIP Gminy 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 

Do poprawy 

Każdy lin prowadzący do 
zewnętrznej platformy powinien 
być opisany tak, aby użytkownik 

wiedział o tym, że zostanie 
przeniesiony na inny serwis. 

Dodatkowo należy pamiętać o 
tym, że BIP nie może zawierać 
żadnych reklam. Wskazanie na 
stronę internetową Gminy, która 

ma charakter promocyjny jest 
formą samoreklamy, która 

również jest niedopuszczana. 

Dodać opisy do 
linków, przenieść 

treści ze strony WWW 
na BIP 

Ustawa o samorządzie gminnymi 

Projekty Uchwał Rady Miejskiej 

Olany posiedzeń Rady Miejskiej 

Młodzieżowa Rada Miasta i gminy 

Relacje video 

Sołectwa 

Informacje o RODO 

Akty prawa miejscowego 

Składy osobowe Rady i komisji 

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2017 i 2019-2020 

http://bip.miedzylesie.pl/7630/2215/uchwaly-rady-miejskiej-2018.html 

Zarządzenia 2014 i 2015 oraz 2018-2020 

http://bip.miedzylesie.pl/6016/2833/sprawozdania-z-prac-burmistrza.html 

Stanowisko ds. oświaty 

Wykaz pracowników 

Urząd Stanu Cywilnego 

Uchwały RIO 

Projekt budżetu 

http://bip.miedzylesie.pl/6183/872/1-uchwaly-podatkowe.html 

http://bip.miedzylesie.pl/2354/872/2-formularze-i-deklaracje-do-pobrania.html 

Referat infrastruktury technicznej i gospodarki 

http://bip.miedzylesie.pl/3681/2217/budzet-gminy.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3682/2218/sprawozdania-kwartalne.html 

http://bip.miedzylesie.pl/7098/2218/sprawozdania-kwartalne-2017.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3642/773/majatek-gminy.html 

Oświadczenia majątkowe 

Obwieszczenia starosty Kłodzkiego 

http://bip.miedzylesie.pl/7630/2215/uchwaly-rady-miejskiej-2018.html
http://bip.miedzylesie.pl/6016/2833/sprawozdania-z-prac-burmistrza.html
http://bip.miedzylesie.pl/6183/872/1-uchwaly-podatkowe.html
http://bip.miedzylesie.pl/2354/872/2-formularze-i-deklaracje-do-pobrania.html
http://bip.miedzylesie.pl/3681/2217/budzet-gminy.html
http://bip.miedzylesie.pl/3682/2218/sprawozdania-kwartalne.html
http://bip.miedzylesie.pl/7098/2218/sprawozdania-kwartalne-2017.html
http://bip.miedzylesie.pl/3642/773/majatek-gminy.html


http://bip.miedzylesie.pl/7453/2894/obwieszczenia-burmistrza-miasta-i-gminy-
miedzylesie.html 

Ogłoszenia 

http://bip.miedzylesie.pl/3654/100/publiczny-dostepny-wykaz-danych-o-
dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3650/12/informacje-rozne-dla-mieszkancow.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3651/79/ogloszenia-wyborcze.html 

Rport o stanie gminy 

Samoządowy Żłobek w Międzylesiu 

http://bip.miedzylesie.pl/7456/2912/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-
zagospodarowania-przestrzennego-mig-miedzylesie.html 

Wybory Ławników 2020-2023 

Petycje 

Wybory 2020 i 2019 

Wybory Ławnków sądowych 2016-2019 

Działalność Lobbingowa 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Konsultacje społeczne 

http://bip.miedzylesie.pl/2265/769/statut-miasta-i-gminy-miedzylesie.html Do poprawy 

W treści znajduje się jedynie 
informacja o załączniku, jednak 
nie jest on odpowiednio 
podlinkowany. Sama treść 
strony zawiera również błąd 
stylistyczny. 

Przeredagować treść, 
dodać link do statutu 

http://bip.miedzylesie.pl/2351/872/3-konto-bankowe.html 

Do poprawy 

W miejscach, które tego 
wymagają należy stosować 

odpowiednie narzędzia 
stylistyczne takie jak listy czy 

tabele. 
Należy zastosować 
listę wypunktowaną 

http://bip.miedzylesie.pl/2338/872/5-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-
nieruchomosci-zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html 

http://bip.miedzylesie.pl/2339/872/6-obowiazek-podatkowy-w-podatku-rolnym-
zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html 

http://bip.miedzylesie.pl/2340/872/7-obowiazek-podatkowy-w-podatku-lesnym-
zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html 

http://bip.miedzylesie.pl/7453/2894/obwieszczenia-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/7453/2894/obwieszczenia-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/3654/100/publiczny-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html
http://bip.miedzylesie.pl/3654/100/publiczny-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html
http://bip.miedzylesie.pl/3650/12/informacje-rozne-dla-mieszkancow.html
http://bip.miedzylesie.pl/3651/79/ogloszenia-wyborcze.html
http://bip.miedzylesie.pl/7456/2912/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-mig-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/7456/2912/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-mig-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/2265/769/statut-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/2351/872/3-konto-bankowe.html
http://bip.miedzylesie.pl/2338/872/5-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-nieruchomosci-zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2338/872/5-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-nieruchomosci-zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2339/872/6-obowiazek-podatkowy-w-podatku-rolnym-zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2339/872/6-obowiazek-podatkowy-w-podatku-rolnym-zgloszenie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2340/872/7-obowiazek-podatkowy-w-podatku-lesnym-zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2340/872/7-obowiazek-podatkowy-w-podatku-lesnym-zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html


http://bip.miedzylesie.pl/1649/67/oferta-nr-3-boboszow-dz-200-o-pow-146-ha.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1647/67/oferta-nr-1-boboszow-dz-190-o-pow-546-ha.html 

Pozostale oferty inwestycyjne 

http://bip.miedzylesie.pl/2354/872/2-formularze-i-deklaracje-do-pobrania.html Do poprawy 

Nazwy plików muszą 
jednoznacznie zapowiadać ich 
treść. Umieszczanie w nich 
skrótów, numerów, itp. jest 
niepoprawne. Poprawić nazwy 

http://bip.miedzylesie.pl/3618/165/rada-miejska.html 

Krytyczne 

Każda treść musi być dostępna 
dla technologii asystujących. 

Oznacza to, że musi być m.in.. 
Możliwość zaznaczenia tekstu. 

W przypadku obrazów z 
treściami i skanów dokumentów 

nie jest to spełnione. 

Dodać treści w 
postaci alternatywnej 
bądź dodać do treści 

strony treść, którą 
zawierają obrazy. 

http://bip.miedzylesie.pl/1717/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-
dzieci-i-mlodziezy-nad-morzem-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1712/147/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-
wspolpracy-gminy-miedzylesie-z-organizacjami-pozarzadowymi.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1718/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-
dzieci-i-mlodziezy-polkolonie-w-miejscu-zamieszkania-z-rodzin-niezamoznych-w-
2013r.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3650/12/informacje-rozne-dla-mieszkancow.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1661/79/informacja.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1656/79/informaca-o-wyborach-parlamentarnych-ue.html 

http://bip.miedzylesie.pl/download/attachment/36142/obwieszczenie-zmiana-
studium.pdf 

http://bip.miedzylesie.pl/2290/816/uchwala-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-
obrachunkowej.html 

Do poprawy Obraz bez opisu Dodać opisy obrazów http://bip.miedzylesie.pl/11/urzad-miasta-i-gminy-w-miedzylesiu.html# 

http://bip.miedzylesie.pl/2358/893/ewidencja-zabytkow-dla-miasta-i-gminy-
miedzylesie.html 

Do poprawy 
Treść jest źle sformułowana - 
trzeba rozwinąć informacje Poprawić treść 

http://bip.miedzylesie.pl/2357/893/rejestr-instytucji-kultury-z-terenu-miasta-i-gminy-
miedzylesie.html 

http://bip.miedzylesie.pl/4891/165/radni-vii-kadencji-w-latach-2014-2018.html 

Do poprawy 

Źle wstawiona lista numerowana 
- nie zawiera właściwych 

znaczników HTML 
Wstawić listę w 

narzędziu edycji treści 
http://bip.miedzylesie.pl/2341/872/8-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-srodkow-
transportowych-zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1649/67/oferta-nr-3-boboszow-dz-200-o-pow-146-ha.html
http://bip.miedzylesie.pl/1647/67/oferta-nr-1-boboszow-dz-190-o-pow-546-ha.html
http://bip.miedzylesie.pl/2354/872/2-formularze-i-deklaracje-do-pobrania.html
http://bip.miedzylesie.pl/3618/165/rada-miejska.html
http://bip.miedzylesie.pl/1717/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-nad-morzem-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html
http://bip.miedzylesie.pl/1717/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-nad-morzem-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html
http://bip.miedzylesie.pl/1712/147/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-miedzylesie-z-organizacjami-pozarzadowymi.html
http://bip.miedzylesie.pl/1712/147/sprawozdanie-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-miedzylesie-z-organizacjami-pozarzadowymi.html
http://bip.miedzylesie.pl/1718/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-polkolonie-w-miejscu-zamieszkania-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html
http://bip.miedzylesie.pl/1718/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-polkolonie-w-miejscu-zamieszkania-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html
http://bip.miedzylesie.pl/1718/154/ogloszenie-konkurs-na-organizacje-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-polkolonie-w-miejscu-zamieszkania-z-rodzin-niezamoznych-w-2013r.html
http://bip.miedzylesie.pl/3650/12/informacje-rozne-dla-mieszkancow.html
http://bip.miedzylesie.pl/1661/79/informacja.html
http://bip.miedzylesie.pl/1656/79/informaca-o-wyborach-parlamentarnych-ue.html
http://bip.miedzylesie.pl/download/attachment/36142/obwieszczenie-zmiana-studium.pdf
http://bip.miedzylesie.pl/download/attachment/36142/obwieszczenie-zmiana-studium.pdf
http://bip.miedzylesie.pl/2290/816/uchwala-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej.html
http://bip.miedzylesie.pl/2290/816/uchwala-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej.html
http://bip.miedzylesie.pl/11/urzad-miasta-i-gminy-w-miedzylesiu.html
http://bip.miedzylesie.pl/2358/893/ewidencja-zabytkow-dla-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/2358/893/ewidencja-zabytkow-dla-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/2357/893/rejestr-instytucji-kultury-z-terenu-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/2357/893/rejestr-instytucji-kultury-z-terenu-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
http://bip.miedzylesie.pl/4891/165/radni-vii-kadencji-w-latach-2014-2018.html
http://bip.miedzylesie.pl/2341/872/8-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-srodkow-transportowych-zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html
http://bip.miedzylesie.pl/2341/872/8-obowiazek-podatkowy-w-podatku-od-srodkow-transportowych-zglaszanie-powstania-i-wygasniecia-obowiazku-podatkowego.html


http://bip.miedzylesie.pl/3719/2774/referat-spraw-obywatelskich.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1720/159/nabor-pracownikow-na-basen-kapielowy-w-
miedzylesiu.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1725/165/komisje-rady-miejskiej-2010-2014.html Do poprawy Niejednolite formatowanie Ujednolicić 

http://bip.miedzylesie.pl/1725/165/komisje-rady-miejskiej-2010-2014.html 

Do poprawy 

Dla dłuższych treści zaleca się 
stosowanie nagłówków 

porządkujących ją i 
upraszczających przeglądanie. 

Muszą one być oznaczone 
specjalnymi znacznikami języka 

HTML. Samo wyróżnienie 
wizualne treści jest 
niewystarczające. 

Wstawić nagłówki w 
narzędziu edycji treści 

strony 

http://bip.miedzylesie.pl/2347/872/4-wydawanie-zaswiadczen.html 

http://bip.miedzylesie.pl/2359/893/kultura-kultura-fizyczna.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3719/2774/referat-spraw-obywatelskich.html 

http://bip.miedzylesie.pl/1720/159/nabor-pracownikow-na-basen-kapielowy-w-
miedzylesiu.html 

http://bip.miedzylesie.pl/3679/2215/uchwaly-rady-miejskiej.html Do poprawy 

Na stronie znajduje się 
pojedynczy punktor pod pozycją 
"Uchwały Rady Miejskiej 2017". usunąć 

http://bip.miedzylesie.pl/1722/165/podstawy-prawne.html Krytyczne 
Nieaktualna treść (nieaktualna 
podstawa prawna) Zaktualizować 

http://bip.miedzylesie.pl/3638/872/referat-finansowy.html 

Do poprawy 

Każdy link powinien posiadać 
własną nazwę nagłówkową 
informującą o miejscu, do 

którego prowadzi. Używanie 
skrótów, numerów czy słów typu 

"tutaj", "zobacz", "kliknij", itp. 
Oraz wplatanie ich w treść jest 

niepoprawne. Przeredagować treść 

http://bip.miedzylesie.pl/7402/2912/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-
studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-mig-
miedzylesie.html 
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