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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Strony WWW  

  

Urząd gminy Jemielnica 

   

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

strony internetowej prowadzonej przez Gminę Jemielnica 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: 14* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 3* 

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.  

* - 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. 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

https://jemielnica.pl/226/6856/bezpieczniej-z-dzielnicowym.html 

Do poprawy 

W tekście należy stosować 
nagłówki zgodnie ze 

specyfikacją języka HTML. 
Oznacza to konieczność 

wstawienia ich w narzędziu 
edycji strony. Wyróżnienie treści 

w sposób wizualny jest 
niewystarczające. 

Dodać odpowiednie 
nagłówki 

https://jemielnica.pl/291/6929/ponowne-wykorzystywanie-informacji-
publicznej.html 

https://jemielnica.pl/290/6930/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-
przez-gmine-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/3313/6849/wykaz-rachunkow-bankowych-gminy-
jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/313/6843/wzory-innych-drukow-podatkowych.html 

https://jemielnica.pl/312/6842/podatek-od-srodkow-transportowych.html 

https://jemielnica.pl/308/6841/oplata-targowa.html 

https://jemielnica.pl/311/6840/podatek-lesny.html 

https://jemielnica.pl/310/6839/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/6838/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/291/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html 

https://jemielnica.pl/290/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-przez-
gmine-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/324/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-
alkoholowych.html 

https://jemielnica.pl/323/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-w-
placowkach-detalicznych-i-gastronomicznych.html 

https://jemielnica.pl/322/wydawanie-zaswiadczen-o-przedsiebiorcach.html 

https://jemielnica.pl/320/wykreslenie-wpisu-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/319/wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/317/wpis-do-ceidg.html 

Pozostałe opisy spraw 

https://jemielnica.pl/3309/6833/dane-kontaktowe-soltysow-gminy-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/42/6718/informacje-ogolne.html 

https://jemielnica.pl/39/6711/herb.html 



https://jemielnica.pl/3757/rodo-klauzula-informacyjna-dla-klientow-urzedu-gminy-
jemielnica-dotyczaca-ochrony-danych-osobowych.html 

https://jemielnica.pl/53/6736/informator-gminny.html 

https://jemielnica.pl/55/6915/projekt-rozwoj-tras-rowerowych-w-regionie-hranicko-
i-dolinie-malej-panwi-gmina-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/22/6914/poludniowo-zachodni-szlak-cysterski.html 

https://jemielnica.pl/56/6913/projekt-integracja-nasza-sprawa.html 

https://jemielnica.pl/57/6912/jemielnickie-przedszkolaki.html 

https://jemielnica.pl/57/6912/jemielnickie-przedszkolaki.html 

Pozostałe projekty 

https://jemielnica.pl/87/6903/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-
odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.html 

Stron klubów sportowych 

Do poprawy 

Każdy link przenoszący do 
zewnętrznej platformy musi być 
opisany tak, aby każdy wiedział, 

że zostanie przeniesiony. . Dodać opisy 

Strony z aktami prawnymi 

https://jemielnica.pl/3314/6850/elektroniczna-skrzynka-podawcza-portal-
epuap.html 

https://jemielnica.pl/21/6909/eurzad.html 

https://jemielnica.pl/download/attachment/12867/zarzadzenie-nr-9116-wojta-
gminy-jemielnica-z-dnia-18-stycznia-2016-r.pdf 

Krytyczne 

Każdy dokument musi być 
zamieszczony w sposób 

dostępny cyfrowo. Oznacza to, 
że treść musi być odczytywalna 

przy użyciu technologii 
wspomagających. Każdy skan 

lub obraz zawierający tekst musi 
zostać zastąpiony wersją 

tekstową. 

Dodać wersje 
dokumentów 

dostępne cyfrowo 

https://jemielnica.pl/download/attachment/19559/odpowiedz-na-petycje-z-dnia-1-
czerwca-2020-r.pdf 

https://jemielnica.pl/download/attachment/19455/odpowiedz-na-petycje-z-dnia-3-
kwietnia-2020-r.pdf 

https://jemielnica.pl/download/attachment/18833/odpowiedz-na-petycje.pdf 

https://jemielnica.pl/download/attachment/18832/odpowiedz-na-petycje.pdf 

https://jemielnica.pl/3386/6927/petycje-informacje-ogolne.html 

https://jemielnica.pl/download/attachment/13800/zarzadzenie-nr-14916-wojta-
gminy-jemielnica-z-dnia-22-wrzesnia-2016-r-w-sprawie-regulaminu-organizacji-
przyjmowania-rozpatrywania-skarg-i-wnioskow-oraz-petycji-w-urzedzie-gminy-
jemielnica.pdf 

https://jemielnica.pl/56/6913/projekt-integracja-nasza-sprawa.html


https://jemielnica.pl/download/attachment/10338/indywidualna-interpretacja-
podatkowa.pdf 

https://jemielnica.pl/48/6835/informacje-pomocne-przy-okreslaniu-zdolnosci-
kredytowej-gminy-jemielnica-w-zwiazku-z-przetargiem-na-udzielenie-i-obsluge-
kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-maksymalnej-2-600-000-pln.html 

https://jemielnica.pl/3676/profil-zaufany.html 

https://jemielnica.pl/41/6719/numery-telefonow-do-urzedu-gminy.html 

https://jemielnica.pl/3167/serwis-wwwmikroporadypl.html 

https://jemielnica.pl/4751/7034/gasiorowice-szlak-gaski.html 

https://jemielnica.pl/36/6710/przyroda-i-turystyka.html 

https://jemielnica.pl/37/6708/historia.html 

https://jemielnica.pl/32/6706/polozenie-gminy-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/3283/agencja-rynku-rolnego-poszukuje-powierzchni-
magazynowych.html 

http://turystyka.jemielnica.pl/2650/punkt-informacji-turystycznej.html 

https://jemielnica.pl/3559/6960/program-rozwoju-gminnej-i-powiatowej-
infrastruktury-drogowej-na-lata-2016-2019.html 

Informacje o petycjach 

Do poprawy 
Informacje znajdują się na 
stronie WWW a nie na BIP 

Dodać informacje na 
BIP 

Informacje o udostępnianiu informacji publicznej 

https://jemielnica.pl/197/6721/prawo-miejscowe.html 

https://jemielnica.pl/3266/schemat-organizacyjny-urzedu-gminy-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/3313/6849/wykaz-rachunkow-bankowych-gminy-
jemielnica.html 

Do poprawy 

Nieprawidłowo wstawiona lista 
numerowana/wypunktowana. 

Listy należy wstawiać w 
narzędziu edycji strony. Każda 

lista musi być ciągła i musi 
zawierać odpowiednie znaczniki 

HTML. 
Wstawić listę w 

poprawny sposób 

https://jemielnica.pl/2609/informacja-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-
mlodocianych-pracownikow.html 

https://jemielnica.pl/3554/zezwolenie-na-usuwanie-drzew-i-krzewow.html 

https://jemielnica.pl/39/6711/herb.html 

https://jemielnica.pl/38/6709/zabytki.html 

https://jemielnica.pl/312/6842/podatek-od-srodkow-transportowych.html Do poprawy Przeformatować 

https://jemielnica.pl/3283/agencja-rynku-rolnego-poszukuje-powierzchni-magazynowych.html
https://jemielnica.pl/3283/agencja-rynku-rolnego-poszukuje-powierzchni-magazynowych.html


https://jemielnica.pl/308/6841/oplata-targowa.html 

Podkreślenia w tekście są 
zarezerwowane dla linków 
(hiperłączy) i nie należy ich 

stosować w innych 
przypadkach. 

https://jemielnica.pl/311/6840/podatek-lesny.html 

https://jemielnica.pl/310/6839/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/6838/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/4554/wyprawka-szkolna-2019-2020.html 

https://jemielnica.pl/2609/informacja-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-
mlodocianych-pracownikow.html 

https://jemielnica.pl/324/jednorazowe-zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-
alkoholowych.html 

https://jemielnica.pl/323/zezwolenie-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-w-
placowkach-detalicznych-i-gastronomicznych.html 

https://jemielnica.pl/322/wydawanie-zaswiadczen-o-przedsiebiorcach.html 

https://jemielnica.pl/320/wykreslenie-wpisu-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/319/wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/319/wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/312/podatek-od-srodkow-transportowych.html 

https://jemielnica.pl/308/oplata-targowa.html 

https://jemielnica.pl/311/podatek-lesny.html 

https://jemielnica.pl/310/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/41/6719/numery-telefonow-do-urzedu-gminy.html 

https://jemielnica.pl/312/6842/podatek-od-srodkow-transportowych.html Do poprawy 

Literówka - przedostatnia sekcja 
"podstawa prawna". 
Wytłuszczony tekst zawiera 
słowo "środkó" Poprawić 

https://jemielnica.pl/311/6840/podatek-lesny.html 

Do poprawy 

Nazwy plików są nagłówkami 
dla ich treści i muszą być 
sformułowane w sposób 

jednoznacznie określający 
zawartość pliku. 

Przeredagować 
nazwy 

https://jemielnica.pl/310/6839/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/6838/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/312/podatek-od-srodkow-transportowych.html 

https://jemielnica.pl/310/6839/podatek-rolny.html
https://jemielnica.pl/309/podatek-od-nieruchomosci.html


https://jemielnica.pl/311/podatek-lesny.html 

https://jemielnica.pl/310/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/3332/6917/wojt-zastepca-oraz-skarbnik-gminy.html 

https://jemielnica.pl/36/6710/przyroda-i-turystyka.html 

https://jemielnica.pl/37/6708/historia.html 

https://jemielnica.pl/32/6706/polozenie-gminy-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/3266/schemat-organizacyjny-urzedu-gminy-jemielnica.html Krytyczne Informacja nietekstowa 

Zamieścić schemat w 
postaci alternatywnej 
(np.. Rozpisując 
podział 
kompetencyjny  
tekstowo) 

https://jemielnica.pl/291/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html 

Do poprawy powtórzenie informacji Ujednolicić 

https://jemielnica.pl/290/udostepnianie-informacji-publicznej-na-wniosek-przez-
gmine-jemielnica.html 

https://jemielnica.pl/311/podatek-lesny.html 

https://jemielnica.pl/310/podatek-rolny.html 

https://jemielnica.pl/309/podatek-od-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/2609/informacja-dla-pracodawcow-zatrudniajacych-
mlodocianych-pracownikow.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 

https://jemielnica.pl/3993/wykaz-obowiazujacych-klauzul-informacyjnych.html 

https://jemielnica.pl/4820/informator-rodo.html 

https://jemielnica.pl/87/6903/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-
odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/2709/6745/gastronomia.html Krytyczne Pusta strona 
Dodać treść, bądź 
usunąć link 

https://jemielnica.pl/3287/6801/wickede-ruhr.html 

Do poprawy 

Każdy obraz towarzyszący 
treści musi posiadać opis 

pozwalający osobom Dodać opisy 

https://jemielnica.pl/30/6713/galerie-zdjec.html 

https://jemielnica.pl/3288/6800/laubusch.html 



https://jemielnica.pl/28/6703/piotrowka.html korzystającym z technologii 
wspomagających poznanie jego 

zawartości przynajmniej w 
ogólnym znaczeniu. 

https://jemielnica.pl/24/6699/centawa.html  

Pozostałe herby sołectw 

https://jemielnica.pl/2723/6746/galeria-zdjec.html 

Realizowane projekty 

https://jemielnica.pl/87/6903/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-
odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci.html 

https://jemielnica.pl/320/wykreslenie-wpisu-w-ceidg.html 

DO poprawy Użyty nierozwinięty skrót CEIDG 

Rozwinąć skrót przy, 
bądź przed 

wystąpieniem 

https://jemielnica.pl/319/wznowienie-dzialalnosci-gospodarczej-w-ceidg.html 

https://jemielnica.pl/317/wpis-do-ceidg.html 
 

 

https://jemielnica.pl/24/6699/centawa.html
https://jemielnica.pl/2723/6746/galeria-zdjec.html

