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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Strony WWW  

  

Urząd miejski w Lewinie Brzeskim 

   

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

strony internetowej prowadzonej przez Gminę Lewin Brzeski 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: 21* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 10* 

Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane od wielu lat w sposób 

niejednolity. Większość tekstów jest spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie 

środków stylistycznych. Jest jednak również spora liczba tekstów zawierających nieprzystosowane lub 

niedostępne treści. 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.  

Szczególnie informacje publikowane na stronie internetowej powinny być jak najprostsze i jak 

najbardziej dostępne. Należy je tworzyć językiem prostym, zrozumiałym dla każdego. Istotnym jest używanie 

słów powszechnie znanych oraz definiowanie pojęć nowych (oraz tych, które mogą być nowe dla 

odwiedzającego).  



* - 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 

http://slabowidzacy.lewin-

brzeski.pl/3864/4579/podstrefa-

lewin-brzeski-walbrzyskiej-

specjalnej-strefy-

ekonomicznej.html 

Moduł nie jest przystosowany 

do wymogów WCAG 2.1 

Dostosować moduł do 

aktualnych wymogów 

http://lewin-

brzeski.pl/7397/4730/orlik-

kalendarz-dzialalnosci.html 

Pasek informacyjny zasłania 
menu rozwinięte 

Zasady funkcjonalności mówią o 

tym, że każdy z elementów musi 

pozwalać na interakcję. 

Przywrócić funkcjonalność 

http://mapa.lewin-brzeski.pl/ 
 

Strona zawiera technologię 
flash, która jest już przestarzała i 
niebezpieczna 

Zmienić technologię 

http://lewin-
brzeski.pl/6905/tereny-
inwestycyjne.html 
 

Strona zawiera stare API google  Zaktualizować 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

http://lewin-brzeski.pl/7402/4728/jak-zalatwic-sprawe-urzedowa.html 

Do poprawy 

Listy użyte w treści muszą być 
wstawione za pomocą 

odpowiednich znaczników w 
narzędziu edycji strony. 

Wyróżnienie tekstu wizualnie 
jest niewystarczające. 

Wstawić listy w 
narzędziu edycji 

strony 

http://lewin-brzeski.pl/7898/4754/obowiazujace-przepisy.html 

http://lewin-brzeski.pl/7393/4592/zmiana-procedury-usuwania-drzew-i-krzewow-
przez-osoby-fizyczne-17062017.html 

http://lewin-brzeski.pl/5861/4741/karta-duzej-rodziny.html 

http://lewin-brzeski.pl/7356/4593/oferta-pracy-pomoc-drukarza.html 

http://lewin-brzeski.pl/6597/4593/oferta-pracy.html 

http://lewin-brzeski.pl/7402/4728/jak-zalatwic-sprawe-urzedowa.html 

Do poprawy 

Podkreślenia w treści są 
zarezerwowane dla 

linków(hiperłączy) i nie należy 
ich używać w innych 

przypadkach. Zmienić formatowanie 

http://lewin-brzeski.pl/3860/ulgi-i-ulatwnienia-inwestycyjne.html 

http://lewin-brzeski.pl/10264/zbiorka-wielkogabarytow-w-gminie-lewin-brzeski.html 

http://lewin-brzeski.pl/5902/4613/dotacje-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej.html 

http://lewin-brzeski.pl/6094/4613/spotkanie-dla-przedsiebiorcow.html 

http://lewin-brzeski.pl/6213/4613/polsko-czeska-gielda-kooperacyjna-w-opolu.html 

http://lewin-brzeski.pl/7457/4613/bezplatne-szkolenia-dla-osob-bezrobotnych-
pochodzacych-z-obszarow-wiejskich.html 

http://lewin-brzeski.pl/7452/4735/dzialki-rekreacyjne-na-sprzedaz.html 

http://lewin-brzeski.pl/5337/4621/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.html 

http://lewin-brzeski.pl/10328/informacja-dyrektora-swietlicy-terapeutycznej-w-lewinie-
brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/9699/4798/unieszkodliwienie-wyrobow-zawierajacych-azbest-
z-terenu-gminy-lewin-brzeski-w-roku-2020.html 

http://lewin-brzeski.pl/7218/4809/czyste-powietrze.html 

http://lewin-brzeski.pl/3327/4660/zarzad-mienia-komunalnego-w-lewinie-
brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/6048/4592/nie-pal-smieci-w-piecu.html 

http://lewin-brzeski.pl/7393/4592/zmiana-procedury-usuwania-drzew-i-krzewow-
przez-osoby-fizyczne-17062017.html 



http://lewin-brzeski.pl/5680/4661/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html 

Informacje o edycjach biegów ulicznych 

http://lewin-brzeski.pl/5861/4741/karta-duzej-rodziny.html 

http://lewin-brzeski.pl/10264/zbiorka-wielkogabarytow-w-gminie-lewin-brzeski.html 

http://lewin-brzeski.pl/10328/informacja-dyrektora-swietlicy-terapeutycznej-w-lewinie-
brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/3330/4585/kierownictwo-i-wydzialy-urzedu-miejskiego.html 

http://lewin-brzeski.pl/3849/wydzial-finansowo-budzetowy.html 

Pozostałe opisy wydziałów 

http://lewin-brzeski.pl/6710/4593/oferta-pracy.html 

http://lewin-brzeski.pl/5321/4597/przydatne-linki.html 

http://lewin-brzeski.pl/3869/tereny-pod-inwestycje-zwiazane-z-odnawialnymi-
zrodlami-energii.html 

Do poprawy Użyty kolor linków Zmienić kolorystykę 

http://lewin-brzeski.pl/3860/ulgi-i-ulatwnienia-inwestycyjne.html 

http://lewin-brzeski.pl/3331/4582/dane-teleadresowe.html 

http://lewin-brzeski.pl/3330/4585/kierownictwo-i-wydzialy-urzedu-miejskiego.html 

http://lewin-brzeski.pl/5321/przydatne-linki.html 

Do poprawy 

Każdy link prowadzący do 
zewnętrznej platformy powinien 
być stosownie opisany tak, aby 
użytkownik wiedział, że zostanie 

przeniesiony na inny serwis. Dodać opisy linków 

http://www.zgso.org.pl/ 

https://mikroporady.pl/kacik-przedsiebiorcy 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ 

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 

https://6krokow.pl/ 

https://wiarygodna-firma.com.pl/ 

http://powietrze.opole.pios.gov.pl/ 

http://lewin-brzeski.pl/5321/przydatne-linki.html 

Do poprawy 

W dłuższych tekstach warto 
użyć nagłówków do oddzielenia 

osobnych treści. Nagłówki 
muszą być być wstawione we 
właściwy sposób w narzędziu 

edycji strony - samo wyróżnienie 

Dodać nagłówki w 
narzędziu edycji 

strony 

http://lewin-brzeski.pl/10264/zbiorka-wielkogabarytow-w-gminie-lewin-brzeski.html 

http://lewin-brzeski.pl/3331/4582/dane-teleadresowe.html 

http://lewin-brzeski.pl/7452/4735/dzialki-rekreacyjne-na-sprzedaz.html 

http://lewin-brzeski.pl/7475/4608/20-lat-wspolpracy-gmin-lewin-brzeski-szegvar.html 



http://lewin-brzeski.pl/6941/4608/niezapomniany-tydzien-w-szegvarze.html treści powoduje brak możliwości 
prawidłowego odczytania przez 

technologie asystujące. 
http://lewin-brzeski.pl/6968/4608/2015-rok.html 

http://lewin-brzeski.pl/5905/4591/fundusz-solecki.html 

http://lewin-brzeski.pl/10209/4810/powszechny-spis-rolny-2020.html 

http://lewin-brzeski.pl/7898/4754/obowiazujace-przepisy.html 

http://lewin-brzeski.pl/7218/4809/czyste-powietrze.html 

http://lewin-brzeski.pl/3327/4660/zarzad-mienia-komunalnego-w-lewinie-
brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/5336/4623/lokalna-grupa-dzialania-stowarzyszenie-brzesko-
olawska-wies-historyczna.html 

http://lewin-brzeski.pl/6048/4592/nie-pal-smieci-w-piecu.html 

http://lewin-brzeski.pl/7404/4592/informacja-o-zbiorce-odpadow-segregowanych.html 

http://lewin-brzeski.pl/5861/4741/karta-duzej-rodziny.html 

http://lewin-brzeski.pl/4814/4759/swietlica-terapeutyczna-w-lewinie-brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/8643/4593/oferta-pracy-operator-maszyn.html 

http://lewin-brzeski.pl/8642/4593/oferta-pracy-magazynier.html 

http://lewin-brzeski.pl/5380/inwestycje-gminne.html Krytyczne Brak ciągłości informacji Uzupełnić informacje 

Iformacje o inwestycjach 

Krytyczne 

Każdy obraz powinien zawierać 
opis pozwalający na odczytanie 

jego zawartości za pomocą 
technologii asystujących. Dodać opisy 

http://lewin-brzeski.pl/9076/4786/gmina-lewin-brzeski-zaprasza-na-konsultacje-
spoleczne.html 

http://lewin-brzeski.pl/10326/chryzantemy-na-rynku-w-lewinie-brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/10325/dzien-postaci-z-bajek-w-przedszkolu-publicznym-w-
przeczy.html 

http://lewin-brzeski.pl/7452/4735/dzialki-rekreacyjne-na-sprzedaz.html 

http://lewin-brzeski.pl/3864/4579/podstrefa-lewin-brzeski-walbrzyskiej-specjalnej-
strefy-ekonomicznej.html 

http://lewin-brzeski.pl/7475/4608/20-lat-wspolpracy-gmin-lewin-brzeski-szegvar.html 

http://lewin-brzeski.pl/6941/4608/niezapomniany-tydzien-w-szegvarze.html 



http://lewin-brzeski.pl/6968/4608/2015-rok.html 

http://lewin-brzeski.pl/10037/4762/podpisano-umowe-na-budowe-budynku-
administracyjno-technicznego-dla-spolecznej-strazy-rybackiej.html 

http://lewin-brzeski.pl/10018/4762/zakonczone-prace-przy-montazu-zestawu-
zabawowego-wielofunkcyjnego-przypominajacego-statek-rybacki.html 

http://lewin-brzeski.pl/10001/4762/prace-koncowe-przy-montazu-zestawu-
zabawowego.html 

http://lewin-brzeski.pl/10209/4810/powszechny-spis-rolny-2020.html 

http://lewin-brzeski.pl/3327/4660/zarzad-mienia-komunalnego-w-lewinie-
brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/5336/4623/lokalna-grupa-dzialania-stowarzyszenie-brzesko-
olawska-wies-historyczna.html 

http://lewin-brzeski.pl/9029/4592/inwentaryzacja-wyrobow-zawierajacych-azbest.html 

Informacje dot. znalezionych psów 

Informacje o edycjach biegu ulicznego 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56232/regulamin-akcji-zamien-
elektroodpady-na-kulturalne-wypady.pdf 

Krytyczne 

Każdy dokument oraz każda 
treść muszą być zamieszczone 
w sposób dostępny. Oznacza to 
możliwość odczytania treści za 

pomocą technologii 
asystujących. Każdy skan lub 

obraz z treścią wymaga 
zapewnienia alternatywnej 
wersji dostępnej cyfrowo. 

Zamieścić treści w 
postaci alternatywnej 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56298/zmiana-do-regulaminu-akcji-
zamien-elektroodpady-na-kulturalne-wypady-27072020.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56437/zaproszenie-do-skladania-ofert-
unieszkodliwienie-wyrobow-zawierajacych-azbest.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/10149/zaproszenie-do-skladania-ofert-cenowych.html 

http://lewin-brzeski.pl/5968/4613/nowe-miejsca-pracy-dla-bezrobotnych.html 

http://lewin-brzeski.pl/7935/4755/wsparcie-programow-ue-prow-2014-2020.html 

http://lewin-brzeski.pl/8591/4762/gmina-lewin-brzeski-podpisala-umowe-o-
dofinansowanie.html 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56051/psr-2020-info.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56629/powszechny-spis-rolny-2020.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/7896/4754/oswiadczenie-oplata-retencyjna.html 



http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56532/zaproszenie-do-zlozenia-
propozycji-cenowej-na-realizacje-zadania-unieszkodliwianie-wyrobow-zawierajaccyh-
azbest-z-terenu-gminy-lewin-brzeski-w-roku-2020.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/56437/zaproszenie-do-skladania-ofert-
unieszkodliwienie-wyrobow-zawierajacych-azbest.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/55881/informacja-nowe-czyste-
powietrze.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/9401/4789/terminy-polowan-zbiorowych.html 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/2363/akt-zalozycielski-zmk-lewin-
brzeski-sp-z-oo.pdf 

http://lewin-brzeski.pl/download/attachment/51597/informacja-o-zglaszaniu-
przypadkow-nielegalnego-skladowania-lub-magazynowania-odpadow-
niebezpiecznych.jpeg 

http://lewin-brzeski.pl/8538/4592/informacja-dla-mieszkancow.html 

http://lewin-brzeski.pl/9643/4658/obwieszczenie-o-wylapywaniu-psow-z-terenu-
gminy-lewin-brzeski.html 

http://lewin-brzeski.pl/6016/4657/uwaga-mieszkancy-utrudnienia-w-ruchu-drogowym-
w-dniu-26-pazdziernika.html 

http://lewin-brzeski.pl/10264/zbiorka-wielkogabarytow-w-gminie-lewin-brzeski.html 

Do poprawy 

Tabele służą wyłącznie 
prezentacji zestawień (w 

szczególności liczbowe). Każde 
inne użycie tabeli powinno 

zostać gruntownie przemyślane. 
Tabele nie skalują się 

prawidłowo i z tego powodu są 
niezalecane. 

Zmienić formę 
prezentacji 

http://lewin-brzeski.pl/5731/4613/projekt-innowacyjny-wirtualna-firma-dobra-praktyka-
ksztalcenia-zawodowego.html 

http://lewin-brzeski.pl/5337/4621/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi.html 

http://lewin-brzeski.pl/7241/4709/wsparcie-programow-ue-rpo-wo-2014-2020.html 

http://lewin-brzeski.pl/5680/4661/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/7401/4725/placowki-oswiatowe-gminne-kontakt.html 

http://lewin-brzeski.pl/5731/4613/projekt-innowacyjny-wirtualna-firma-dobra-praktyka-
ksztalcenia-zawodowego.html Krytyczne Nie działający obraz 

Zamieścić poprawny 
obraz bądź usunąć 
niedziałające 
przywiązanie 

http://lewin-brzeski.pl/7756/czujniki-powietrza-airly.html Krytyczne Czujniki nie działają 
Usunąć niedziałające 
przywiązania 



http://lewin-brzeski.pl/5382/4608/wspolpraca-z-wegierska-gmina-szegvar.html Krytyczne 
Brak informacji rocznej po 2015 
roku Uzupełnić informacje 

http://lewin-brzeski.pl/3338/4727/ogolnopolski-plener-malarski-lewin-brzeski.html Krytyczne Po roku 2012 Uzupełnić informacje 

http://lewin-brzeski.pl/5905/4591/fundusz-solecki.html 

Do poprawy 
Zbyt dużo informacji na jednej 

stronie Rozdzielić informacje http://lewin-brzeski.pl/5680/4661/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/5905/4591/fundusz-solecki.html Do poprawy 
Wyrównanie liczb do lewej w 
tabeli 

Liczby należy równać 
do prawej strony 
kolumn. Wyrównać do 
prawej wszystkie 
dane liczbowe. 

http://lewin-brzeski.pl/6665/4788/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html 

Do poprawy 

Strona zawiera puste spacje, 
które zostaną przeczytane przez 

lektora wspomagającego jako 
długa pauza. usunąć puste spacje http://lewin-brzeski.pl/5474/4659/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html 

http://lewin-brzeski.pl/3338/4727/ogolnopolski-plener-malarski-lewin-brzeski.html Do poprawy 

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

Zmienić 
etykiety/nazwy plików 

http://lewin-brzeski.pl/7213/4657/v-edycja-biegu-ulicznego-lewin-biega-zapisz-sie-
juz-dzis.html Krytyczne Nie działający film 

Zamieścić poprawny 
film bądź usunąć 
niedziałające 
przywiązanie 

http://lewin-brzeski.pl/5474/4659/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html 

Do poprawy Niejednolita czcionka Ujednolicić http://lewin-brzeski.pl/4814/4759/swietlica-terapeutyczna-w-lewinie-brzeskim.html 

http://lewin-brzeski.pl/6931/aktualnosci.html Krytyczne Ne działająca strona Naprawić 
 

 


