
Opole, 06.11.2020  

  

  

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Gminne Centrum Kultury w Białej 

   

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminne Centrum Kultury w Białej 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: średnia  

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 7* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 2* 

Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób różnorodny. Cześć 

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

jest jednak takich, które wymagają dostosowania. Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak 

nieprawidłowe wykorzystanie środków stylistycznych czy formatowanie, puste strony podłączone do menu, 

dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy brak odpowiednich nagłówków.  

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 

brak informacji o petycjach czy 

budżecie. 

Szkolenie z zakresu informacji 

publicznej dla redaktorów 

Biuletynu oraz osób 

przygotowujących informacje 

publiczną 

Stare oznaczenia nazwy jednostki Na stronie występuje niespójność 

w nazewnictwie jednostki. W 

wielu miejscach jednostka 

występuje pod starą nazwą, a w 

innych pod nową. 

Należy ujednolicić treści 

rozdzielając informacje 

archiwalne od bieżących, 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

http://bip.gckbiala.pl/665/23/dane-teleadresowe-jednostki.html Do poprawy 

Nagłówki użyte w treści muszą 
być wstawione za pomocą 
odpowiednich znaczników w 
narzędziu edycji strony. 
Wyróżnienie tekstu wizualnie 
jest niewystarczające. 

Wstawić nagłówki w 
prawidłowy sposób 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17903/zarzadzenie-16-2020-w-sprawie-
wprowadzenia-regulaminu-pracy-gck-w-bialej.pdf 

Krytyczne 

Każdy dokument musi być 
zamieszczony w sposób 
dostępny. Oznacza to 

możliwość odczytania treści za 
pomocą technologii 

asystujących. Każdy skan lub 
obraz z treścią wymaga 

zapewnienia alternatywnej 
wersji dostępnej cyfrowo. 

Dodać wersje 
dostępne cyfrowo.. 

http://bip.gckbiala.pl/22/21/struktura-organizacyjna-mgosktir-biala.html 

http://bip.gckbiala.pl/18/18/statut-gck-w-bialej.html 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/14650/oferta-pracy-specjalista-ds-kadr-i-
plac.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wynikach-
konkursu.pdf 

Pozostałe nabory i informacje o wynikach 

http://bip.gckbiala.pl/949/358/zakup-i-dostawa-sceny-mobilnej.html 

http://bip.gckbiala.pl/515/292/konkurs-ofert-na-ochrone-imprez-plenerowych-
2017.html 

http://bip.gckbiala.pl/238/291/zapytanie-ofertowe-panorama-bialska-na-rok-2017.html 

http://bip.gckbiala.pl/639/299/panorama-bialska-zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-
rok-2018.html 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/14691/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-
ratownicy-2019.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/14690/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-
chemia-basenowa-2019.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/844/336/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-wykonanie-
dokumentacji-budowlanej-przebudowa-wiezy-prudnickiej-w-bialej.html 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wynikach-konkursu.pdf
http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17383/informacja-o-wynikach-konkursu.pdf


http://bip.gckbiala.pl/843/335/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-wykonanie-
inwentaryzacji-i-przygotowanie-koncepcji-budowlanej-przebudowa-wiezy-prudnickiej-
w-bialej.html 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17287/zaproszenie-ratownicy-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17288/zaprosznie-chemia-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17544/notatka-sluzbowa-z-wyboru-
najkorzystniejszej-oferty-zakup-i-dostawa-naglosnienia.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17411/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-
zakup-i-dostawa-naglosnienia.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/18007/zaproszenie-do-skladania-ofert-
nadzor.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17286/przetarg-lokal-basen-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/170/zalacznik_nr_1_-do_pfu.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/39/wykonanie-planu-finansowego-
mgoksti-r-biala-2009.pdf 

Sprawozdania finansowe do 2015 roku 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17180/bilans-2018.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17181/rachunek-zyskow-i-strat-2018.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17138/plan-dzialalnosci-gck-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17137/zarzadzenie-1-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17267/zarzadzenie-regulamin-oplat.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17283/zarzadzenie-7-2020.jpeg 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17342/zarzadzenie-8-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17364/zarzadzenie-9-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17365/zarzadzenie-10-2020.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17373/zarzadzenie-12-2020.pdf 

Pozostałe zarządzenia (z wyjątkiem 20) 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17903/zarzadzenie-16-2020-w-sprawie-
wprowadzenia-regulaminu-pracy-gck-w-bialej.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/22/regon-mgokstir-biala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/17267/zarzadzenie-regulamin-oplat.pdf


http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/19/nip-mgokstir-biala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/14/statut-mgokstir-biala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/15/uchwala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/16/statut-gck-biala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/download/attachment/25/uchwala.pdf 

http://bip.gckbiala.pl/28/357/przebudowa-kapieliska.html 

Do poprawy 

Tabele jako środek stylistyczny 
można stosować wyłącznie w 

przypadkach zestawień 
tabelarycznych, szczególnie 

danych liczbowych. W 
pozostałych przypadkach należy 

zmienić formę prezentacji. 
Zmienić formę 

prezentacji 
http://bip.gckbiala.pl/29/79/zaprojektowanie-oraz-wybudowanie-zjezdzalni-
basenowej-1-torowej-na-kapielisku-miejskim-w-bialej.html 

http://bip.gckbiala.pl/869/347/zarzadzenia.html Do poprawy 

Nazwy plików są nagłówkami 
dla ich treści i muszą 
jednoznacznie wskazywać na 
ich treść. Zmienić nazwy plików 

http://bip.gckbiala.pl/869/347/zarzadzenia.html Do poprawy 

Każda informacja publiczna 
musi mieć swoją własną, 
oddzielną metrykę. Rozdzielić informacje 

http://bip.gckbiala.pl/869/347/zarzadzenia.html Krytyczne Brak ciągłości Uzupełnić informacje 

http://bip.gckbiala.pl/17/44/aktualnosci.html Do poprawy 

Każde zdjęcie lub obraz 
towarzyszący treści musi 
zawierać opis pozwalający 
osobom niewidomym poznanie 
ich treści. Dodać opisy zdjęć 

 

 

 


