Opole, 03.03.2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd miasta i gminy Krapkowice

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Urząd miasta i gminy Krapkowice 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: 18*
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 7 *
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 i 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

Wiele informacji na jednej stronie

Wielokrotnie na podstronach
znajdują się załączone pliki, które
nie posiadają swoich metryk. Ze
względu na skalę zjawiska łatwiej
będzie dodać metryki do plików
niż rozdzielać informacje.

Dodać metryki do plików w
module Akty Normatywne

Błędny czas przechowywania

Nie jest przedmiotowym
zakresem niniejszego audytu
wskazywanie treści
umieszczonych zbyt długo, nie
mniej jednak audytor zwrócił
uwagę na kilka treści, które nie
powinny znajdować się już na BIP
zgodnie z zasadami archiwizacji.

Zidentyfikować oraz usunąć stare
informacje. W szczególności
podkreśla się rolę IOD w procesie
weryfikacji oraz wyłapywania
takich braków. IOD wspólnie z
archiwistą powinni czuwać nad
właściwym czasem przetwarzania
danych osobowych.

Sesje Rady Gminy na platformie
zewnętrznej

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie
Gminnym nagrania obrad rady
należy umieszczać na BIP oraz na
WWW podmiotu, a dopiero w
następnej kolejności można tego
dokonać w innych miejscach. Nie
mamy żadnego wpływu na
zewnętrzny serwis, jego
dostępność oraz otwartość.

Należy przenieść pliki transmisji
obrad na BIP

Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń

Adres strony

https://bip.krapkowice.pl/2503/2248/miasto-i-gmina-krapkowice.html
https://bip.krapkowice.pl/8633/1739/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej10052020r.html

https://bip.krapkowice.pl/2503/2248/miasto-i-gmina-krapkowice.html

https://bip.krapkowice.pl/3029/2301/obwieszczenia.html
https://bip.krapkowice.pl/3388/2424/ogloszenia.html
https://bip.krapkowice.pl/2698/2171/archiwum-obwieszczen.html
https://bip.krapkowice.pl/5645/2257/zawiadomienia.html
https://bip.krapkowice.pl/8395/2663/stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-na-2020rok.html
https://bip.krapkowice.pl/2173/1767/strategia-rozwiazywania-problemowspolecznych.html
https://bip.krapkowice.pl/2170/1767/plan-gospodarki-odpadami-dla-gminykrapkowice.html

Wynik ogólny

Do poprawy

Do poprawy

Objaśnienie

Opis obrazka zawiera nazwę
pliku zamiast informacji o tym co
przedstawia.
BIP nie może zabierać reklam.
Dotyczy to również reklamy
własnej. Teksty powinny być
wyłącznie informacyjne.

Zalecenia

Poprawić opis
obrazka

Przeredagować tekst

Do poprawy

Strona zawiera odnośniki do
strony WWW podmiotu co
powoduje niezgodność
dostępności (przeniesienie na
inny serwis z zupełnie inną
nawigacją i wyglądem), a także
może być uznane za formę
reklamy (strona WWW podmiotu
służy celom promocyjnym)

Przenieść treści na
BIP

Do poprawy

Każda informacja publiczna
musi zawierać odrębną metrykę
z danymi określonymi w
Ustawie.

Rozdzielić informacje
na osobne podstrony

https://bip.krapkowice.pl/2557/2245/analizy-i-sprawozdania-z-zakresu-ochronysrodowiska.html
https://bip.krapkowice.pl/2487/2155/kontrole-dokumentacja-przebiegu-kontroli.html
https://bip.krapkowice.pl/2488/2155/audyt-wewnetrzny.html
https://bip.krapkowice.pl/3811/2475/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowienpublicznych.html
https://bip.krapkowice.pl/2509/2251/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-owartosci-powyzej-30-000-euro-do-dnia-04102017.html
https://bip.krapkowice.pl/2516/2251/wyniki-postepowania-o-zamowienie-publiczne-owartosci-powyzej-20000-do-30000-euro-do-dnia-03022016.html
https://bip.krapkowice.pl/2512/2251/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-owartosci-powyzej-20000-do-30000-euro-do-dnia-15012016.html
https://bip.krapkowice.pl/2901/2251/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznychpozostale-do-dnia-15102015.html
https://bip.krapkowice.pl/2519/2512/wyniki-postepowania-roboty-budowlane.html
https://bip.krapkowice.pl/3488/2512/informacja-z-otwarcia-ofert-robotybudowlane.html
https://bip.krapkowice.pl/2510/2512/ogloszenia-o-przetargach-roboty-budowlane.html
https://bip.krapkowice.pl/2517/2513/wyniki-postepowania-uslugi.html
https://bip.krapkowice.pl/3486/2513/informacja-z-otwarcia-ofert-uslugi.html
https://bip.krapkowice.pl/2508/2513/ogloszenia-o-przetargach-uslugi.html
https://bip.krapkowice.pl/2515/2514/wyniki-postepowania-dostawy.html
https://bip.krapkowice.pl/3487/2514/informacja-z-otwarcia-ofert-dostawy.html
https://bip.krapkowice.pl/2506/2514/ogloszenia-o-przetargach-dostawy.html
https://bip.krapkowice.pl/2509/2251/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-owartosci-powyzej-30-000-euro-do-dnia-04102017.html
https://bip.krapkowice.pl/2516/2251/wyniki-postepowania-o-zamowienie-publiczne-owartosci-powyzej-20000-do-30000-euro-do-dnia-03022016.html
https://bip.krapkowice.pl/8434/2182/ogloszenie-o-wykazie-nieruchomosciprzeznaczonych-do-sprzedazy-z-dnia-20122019.html

https://bip.krapkowice.pl/3371/2316/zbiorcza-informacja-o-zlozonych-petycjach.html
https://bip.krapkowice.pl/8661/2218/informacji-o-zlozonych-ofertach-wraz-zwykazem-brakow-formalnych-w-otwartych-konkursach-ofert-2020-rok.html
https://bip.krapkowice.pl/2523/2203/baza-danych-organizacje-pozarzadowe.html

https://bip.krapkowice.pl/5645/2257/zawiadomienia.html

https://bip.krapkowice.pl/8464/1776/budzet-gminy-krapkowice-na-2020-rok.html
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/56913/ogloszenie-o-wskaznikuzwiekszajacym-oraz-statystycznej-liczbie-uczniow-na-2019-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/6864/2480/korekta-ii-aktualizacja-podstawowej-kwotydotacji-oraz-statystycznej-liczby-uczniow-2018-r.html

Do poprawy

Nazwy odnośników, jako
nagłówki, powinny
jednoznacznie określać treść,
do jakiej prowadzą. Zaleca się
również używanie spójnego
nazewnictwa aby uzyskać
jednolitość i przejrzystość
nawigacji.

Poprawić nazwy
odnośników

Do poprawy

Błędne wskazanie osób
odpowiedzialnych za treść w
metryce.

Poprawić metrykę

https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61172/ogloszenie-o-korekcie-iiaktualizacji-podstawowej-kwoty-dotacji-przedszkolnej-oraz-wskaznikazwiekszajacego-na-2019-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61172/ogloszenie-o-korekcie-iiaktualizacji-podstawowej-kwoty-dotacji-przedszkolnej-oraz-wskaznikazwiekszajacego-na-2019-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60025/ogloszenie-o-aktualizacjipodstawowej-kwoty-przedszkolnej-oraz-wskaznika-zwiekszajacego-na-2019-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60497/uchwala-xii-132-2019r-z21112019r-uchylenie-uchwaly-w-sprawie-oplaty-za-psa.pdf

Krytyczne

Dokumenty powinny być
dostępne z uwzględnieniem
technologii asystujących, co
oznacza, że tekst powinien być
możliwy do zaznaczenia,
wyszukiwania czy skopiowania.
Skan nie spełnia tych wymogów,
gdyż zasadniczo jest obrazem.

Zamienić skany na
pliki tekstowe lub
umieścić tekst na
podstronie

https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60495/uchwala-xii-130-2019-z21112019r-stawki-podatku-od-nieruchomosci-na-2020-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60496/uchwala-xii-131-2019-z21112019r-zwolnienia-w-podatku-od-nieruchomosci.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/50464/interpretacjaindywidualna-pomoc-de-minimis.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/42396/interpretacja.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/60327/uchwala-nrxii1332019-vw-sprawie-przyjecia-progamu-wspolpracy-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/51819/uchwala-nrxxxv4082017-rady-miejskiej-w-krapkowicach.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/48485/uchwala-nrxxxv4082017-rady-miejskiej-w-krapkowicach.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61531/obwieszczenie-burmistrzakrapkowic-z-dnia-27022020-r-o-wydniu-decyzji-o-srodowiskowychuwarunkowaniach.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61417/obwieszczenie-burmistrzakrapkowic-o-przedluzeniu-terminu-zalatwienia-sprawy.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61292/obwieszczenie-burmistrzakrapkowic-o-zebranych-dokumentach-i-materialach-przed-wydaniem-decyzjiosrodowiskowych-uwarunkowaniach.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60878/obwieszczenie-burmistrzakrapkowic-o-przystapieniu-do-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-ramachoceny-oddzialywania-na-srodowisko.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60684/obwieszczenie-oprzystapieniu-do-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-ramach-ocenyoddzialywania-na-srodowisko.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60620/obwieszczenie-o-wszczeciupostepowania.pdf
https://bip.krapkowice.pl/8220/2239/obwieszczenie-burmistrza-krapkowic-z-dnia-31pazdziernika-2019-r.html

https://bip.krapkowice.pl/7834/2239/obwieszczenie-burmistrza-krapkowic.html
https://bip.krapkowice.pl/6868/2239/obwieszczenie-burmistrza-krapkowic-z-dnia31122018-r.html
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/58560/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-gmina-krapkowice-za-2018-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/58561/sprawozdanie-z-zakresugospodarowania-odpadami-komunalnymi-za-2018-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/54121/analiza-stanu-gospodarkiodpadami-komunalnymi-gmina-krapkowice-za-2017-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/51630/sprawozdanie-z-zakresugospodarowania-odpadami-komunalnymi-za-2017-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61399/bip-informacja-o-wyborzenajkorzystniejszej-oferty.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61152/bip-informacja-o-wyborzenajkorzystniejszej-oferty.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60891/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60929/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60767/ogloszenie-o-zamowieniu500702-n-2020.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/54714/informacja-o-wyborzenajkorzystniejszej-oferty-zad-nr-1-bip.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/54554/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/54412/wyjasnienia-i-zmiana-trescisiwz.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/48501/informacja-o-wyborzenajkorzystniejszej-oferty.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/48449/zawiadomienie-zmianazalacznika-a-do-formularza-ofertowego.pdf

https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60935/ogloszenie-o-naborze-nawolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-zarzadzania-kryszysowego-i-ochronyludnosci-w-wydziale-spraw-obywatelskich.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/61385/informacja-o-wyniku-naboruna-wolne-stanowsko-urzednicze-podinspektor-ds-zarzadzania-kryzysowego-iochrony-ludnosci.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60234/informacja-o-wyniku-naboruna-wolne-stanowisko-urzednicze-inspektor-ds-kancelaryjnych.pdf
https://bip.krapkowice.pl/8056/2530/informacja-o-wyniku-naboru-na-wolnestanowisko-urzednicze-straznik-miejski-aplikant.html
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60723/wykaz-wnioskow-zlozonych-wotwartym-konkursie-projketow-na-wsparcie-rozwoju-sportu-na-terenie-gminykrapkowice-na-2020-rok.pdf
https://bip.krapkowice.pl/download/attachment/60724/wykaz-wnioskowzawierajacych-braki-formalne.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/50464/interpretacjaindywidualna-pomoc-de-minimis.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/42396/interpretacja.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/60327/uchwala-nrxii1332019-vw-sprawie-przyjecia-progamu-wspolpracy-gminy-krapkowice.pdf
http://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/51819/uchwala-nrxxxv4082017-rady-miejskiej-w-krapkowicach.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/48485/uchwala-nrxxxv4082017-rady-miejskiej-w-krapkowicach.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/43588/uchwala-nr-xxii-2602016-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymikopia.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/43587/uchwala-nr-xi-1332015-w-spr-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi.pdf
https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/51818/uchwalaxxiii3702013.pdf

Do poprawy

Pliki odnoszą się do
nieprawidłowego adresu BIP.
Dodatkowo zawierają w nazwie
nazwę "skycms", która jest
nazwą własną systemu i nie
może być wykorzystywana dla
produkcyjnej wersji BIP.

Poprawić odnośniki
do plików

https://krapkowice.skycms.com.pl/download/attachment/50290/zarzadzenieburmistrza-_nr_21_2018-regulamin-kontroli-zmiana.pdf
https://bip.krapkowice.pl/6308/2239/decyzja-z-dnia-04092018.html
https://bip.krapkowice.pl/6307/2239/decyzja-z-dnia-23072018.html
https://bip.krapkowice.pl/2820/2281/archiwum.html
Raport o stanie gminy

Oświadczenia majątkowe

https://bip.krapkowice.pl/7851/1739/wybory-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitejpolskiej-2019.html

http://slabowidzacy.bip.krapkowice.pl/2635/2256/referendum-ogolnokrajowe-6wrzesnia-2015-r.html

Krytyczne
Krytyczne

Brak treści
Brak raportu za rok 2019

Krytyczne

Menu zawiera 3 identyczne
pozycje o nazwie "oświadczenia
majątkowe". Wprowadza to
Rozróżnić pozycje
użytkownika w błąd oraz jest
menu tak aby były
niekonsekwentne i niespójne.
różnorodne

Krytyczne

Brak opisu obrazków/linków. W
przypadku gdy stanowią one
treść należy je stosownie
opisywać.

Krytyczne

Błędny kontrast. Użyte
niebieskie tło tekstu powoduje
zaburzenie stosunku kontrastów
treść-tło na wersji graficznej
Zmienić tło tekstu na
oraz wersji WCAG.
przezroczysty.

https://bip.krapkowice.pl/5877/2537/klauzule-informacyjne.html

https://bip.krapkowice.pl/2485/2151/schemat-graficzny-urzedu-miasta-i-gminy-wkrapkowicach.html

Dodać treść lub
usunąć pozycję menu
Dodać treść

Do weryfikacji

Metryka sugeruje, że autorem
załączonych treści jest p.
Sandra Sobota. Audytor wyraża
wątpliwość w prawdziwość tej
informacji.

Dodać opisy

Zweryfikować i
poprawić metrykę w
razie konieczności

https://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html
https://bip.krapkowice.pl/2498/2158/wydzial-organizacyjny-sportu-i-turystyki.html
https://bip.krapkowice.pl/2489/2158/wydzial-budzetowo-finansowy.html
https://bip.krapkowice.pl/2490/2158/wydzial-podatkow-i-oplat-lokalnych.html
https://bip.krapkowice.pl/2491/2158/wydzial-gospodarki-gruntami-rolnictwa-iochrony-srodowiska.html
https://bip.krapkowice.pl/2495/2158/wydzial-gospodarki-komunalnej-i-inwestycji.html
https://bip.krapkowice.pl/2494/2158/wydzial-oswiaty-i-kultury.html
https://bip.krapkowice.pl/2496/2158/wydzial-spraw-obywatelskich.html
https://bip.krapkowice.pl/5343/2158/biuro-zamowien-publicznych.html
https://bip.krapkowice.pl/2499/2158/biuro-funduszy-zewnetrznych.html
https://bip.krapkowice.pl/2497/2158/urzad-stanu-cywilnego.html
https://bip.krapkowice.pl/2520/2200/wspolpraca-z-organizacjamipozarzadowymi.html
https://bip.krapkowice.pl/8308/2206/konkurs-projektow-wsparcie-rozwoju-sportu-naterenie-gminy-krapkowice-w-2020-roku.html
https://bip.krapkowice.pl/2550/2232/ogolne-warunki-przyzynawania-stypendiownagrod-i-wyroznien-sportowych.html

Do poprawy

Do poprawy

Nazwy plików są nagłówkami i
powinny jednoznacznie
identyfikować (zapowiadać)
treść, która się w nich znajduje.
Używanie skrótów i nazw
"formularz" czy "druk" jest
niezalecane. Można użyć nazwy
skróconej, gdyż kolumna obok
zawiera dokładniejszy opis,
jednak sama nazwa również
musi być odpowiednia.

Poprawić nazwy
plików tak, aby
jednoznacznie i
czytelnie wskazywały
na zawartość

Brak nagłówków w treści - treści
są wyróżnione wyłącznie
pogrubieniem lub innym tłem
treści. Należy zamienić
wyróżnione treści na nagłówki
według hierarchii (należy
wstawić nagłówek w edytorze) Przeredagować treść

Spółki gminne i jednostki organizacyjne

Do poprawy

W treści odnośników do BIP
spółek gminnych nie znajduje
się informacja o tym, że są to
linki zewnętrzne (przenoszące
do innych serwisów).

Dodać informacje o
tym, że hiperłącze
prowadzi do
zewnętrznego serwisu
(np.. BIP spółki Delfin)

