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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej 

  

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

  

  

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach 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: 7 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 1  

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. 

Występuje jednak również spora liczba tekstów zawierających nieprzystosowane lub niedostępne treści. 

Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny. 

Poprawa niedostępnych treści będzie wymagać poprawy wielu dokumentów, gdyż błędy te są powielane. 

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

Niektóre pozycje zawierają całe działy, gdyż błędy te są w nich powielane.  

CZĘŚĆ II – ZASADY REDAGOWANIA TREŚCI*  

Ogólny wynik dostępności strony: średnia  

Minimalny wymagany poziom wykształcenia: szkoła średnia*  

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 nie wykazał treści niedostępnych innych niż te wskazane w załączniku numer 1. Treści 

te zostały tam oznaczone jako zastrzeżenia krytyczne. 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 

http://bip.powiatglubczycki.pl/468/549/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html 

Do poprawy 

Każda informacja publiczna 
powinna zawierać oddzielną 

metrykę z informacjami 
okreslonymi w Ustawie takimi 
jak osoba, która wytworzyła 
dana informację oraz datę 

utworzenia. 

Dodać metryki do 
plików lub rozdzielić 
na osobne podstrony 

http://bip.powiatglubczycki.pl/467/546/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/460/528/uchwaly-zarzadu-powiatu-glubczyckiego.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/1863/529/uchwaly-rady-powiatu-v-kadencja-2014-
2018.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3330/529/xvi-sesja-rady-powiatu-30012020-r.html 

Poostałe Uchwały 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3116/1553/sprawozdania-budzetowe-powiatu-
glubczyckiego-za-2019-rok.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/2257/759/ogloszenia-zarzadu-powiatu-w-
glubczycach.html 

Do poprawy Linki do WWW 
Przenieść treści na 

BIP  

http://bip.powiatglubczycki.pl/736/563/zarzad-powiatu.html 

Ochrona danych oosobowych 

Dostęp do informacji publicznej 

http://bip.powiatglubczycki.pl/732/740/obwieszczenie-starosty-glubczyckiego.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/2432/630/przekroczenie-rzeki-morawa-w-
chroscielowie.html 

Do poprawy Podkreślenia Zmienić formatowanie 
http://bip.powiatglubczycki.pl/3299/1530/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-
roku.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3287/1572/informacje-wydzialu-geodezji-i-
nieruchomosci.html Do poprawy 

Błędnie wstawiona strona - brak 
nagłówka oraz nieklikalne 

okruszki 

Włączyć nagłówek i 
poprawić ścieżkę 

okruszków 

http://bip.powiatglubczycki.pl/1781/574/sekretarz-powiatu.html 

Do poprawy 

Uzyty skrót "sek" Usunąć wszelkie 
sskróty, bądź dodać 

ich rozwinięcia 

http://bip.powiatglubczycki.pl/736/563/zarzad-powiatu.html Użyty skrót "z" 

Pozostałe oświadczenia Użyte skróy w nazwach linków 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6427/uchwala-nr-1-w-sprawie-
wyboru-przewodniczacego-rady-powiatu-w-glubczycach.pdf Krytyczne 

Skany dokumentów nie są 
rozpoznawane przez 

http://bip.powiatglubczycki.pl/468/549/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/467/546/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/460/528/uchwaly-zarzadu-powiatu-glubczyckiego.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/1863/529/uchwaly-rady-powiatu-v-kadencja-2014-2018.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/1863/529/uchwaly-rady-powiatu-v-kadencja-2014-2018.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/3330/529/xvi-sesja-rady-powiatu-30012020-r.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/3116/1553/sprawozdania-budzetowe-powiatu-glubczyckiego-za-2019-rok.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/3116/1553/sprawozdania-budzetowe-powiatu-glubczyckiego-za-2019-rok.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/736/563/zarzad-powiatu.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/3299/1530/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-roku.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/3299/1530/nieodplatna-pomoc-prawna-w-2020-roku.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6427/uchwala-nr-1-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-rady-powiatu-w-glubczycach.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6427/uchwala-nr-1-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-rady-powiatu-w-glubczycach.pdf


http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6428/uchwala-nr-2-w-sprawie-
wyboru-starosty-glubczyckiego.pdf 

technologie asystujące i nie 
należy ich stosować. 

Dołączyć plik 
edytowalny, bądź 

dodać transkrypcję. 

Inne Uchwały z kadencji 2014-2018 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/1018/zarzadzenie-nr-18-z-dnia-
18-kwietnia-2010-modern-ewid-budynkow-gm-kietrz.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/7225/zarzadzenie-starosty-
glubczyckiego-o-naradach-koordynacyjnych.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11334/zarzadzenie-nr-18-
procedury-organizacji-obslugi-klientow-w-okresie-zagrozenia-koronawirusem.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10924/statut-powiatu.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10923/zmiany-w-statucie-
powiatu.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9794/sprawozdania-finansowe-
za-2017-rok-powiatu-glubczyckiego.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9795/sprawozdania-finansowe-
za-2017-rok-starostwa-powiatowego-w-glubczycach.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/728/511/ogloszenia-starosty-glubczyckiego.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/732/740/obwieszczenie-starosty-glubczyckiego.html 

Zdawalność WORD 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10211/zarzadzenie-nr-49-
procedura-kontroli-przedsiebiorcow.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11295/roczny-plan-kontroli-na-
rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-transport-drogowy.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11294/roczny-plan-kontroli-na-
rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11293/roczny-plan-kontroli-na-
rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkolenia-kierowcow.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11332/zwolanie-12-posiedzenia-
komisji-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-16032020-r.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11331/zwolanie-xvii-
nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-16032020-r.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6428/uchwala-nr-2-w-sprawie-wyboru-starosty-glubczyckiego.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/6428/uchwala-nr-2-w-sprawie-wyboru-starosty-glubczyckiego.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/1018/zarzadzenie-nr-18-z-dnia-18-kwietnia-2010-modern-ewid-budynkow-gm-kietrz.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/1018/zarzadzenie-nr-18-z-dnia-18-kwietnia-2010-modern-ewid-budynkow-gm-kietrz.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/7225/zarzadzenie-starosty-glubczyckiego-o-naradach-koordynacyjnych.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/7225/zarzadzenie-starosty-glubczyckiego-o-naradach-koordynacyjnych.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11334/zarzadzenie-nr-18-procedury-organizacji-obslugi-klientow-w-okresie-zagrozenia-koronawirusem.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11334/zarzadzenie-nr-18-procedury-organizacji-obslugi-klientow-w-okresie-zagrozenia-koronawirusem.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10924/statut-powiatu.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10923/zmiany-w-statucie-powiatu.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10923/zmiany-w-statucie-powiatu.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9794/sprawozdania-finansowe-za-2017-rok-powiatu-glubczyckiego.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9794/sprawozdania-finansowe-za-2017-rok-powiatu-glubczyckiego.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9795/sprawozdania-finansowe-za-2017-rok-starostwa-powiatowego-w-glubczycach.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9795/sprawozdania-finansowe-za-2017-rok-starostwa-powiatowego-w-glubczycach.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/728/511/ogloszenia-starosty-glubczyckiego.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/732/740/obwieszczenie-starosty-glubczyckiego.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/9383/zdawalnosc-word-z-podzialem-na-osk-za-okres-od-01012017-do-30.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10211/zarzadzenie-nr-49-procedura-kontroli-przedsiebiorcow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10211/zarzadzenie-nr-49-procedura-kontroli-przedsiebiorcow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11295/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-transport-drogowy.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11295/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-transport-drogowy.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11294/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11294/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-stacje-kontroli-pojazdow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11293/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkolenia-kierowcow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11293/roczny-plan-kontroli-na-rok-2020-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodki-szkolenia-kierowcow.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11332/zwolanie-12-posiedzenia-komisji-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-16032020-r.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11332/zwolanie-12-posiedzenia-komisji-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-16032020-r.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11331/zwolanie-xvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-16032020-r.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11331/zwolanie-xvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-powiatu-16032020-r.pdf


http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10279/interpelacja-radnego-r-
gorzko.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11287/zapytanie-radnej-
bronislawy-pawlik-dot-podcinki-drzeww-miejscowosci-lubotyn.pdf 

Pozostałe odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11068/iii-przetarg-glubczyce.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10949/ogloszenie-o-naborze-
kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-wyboru-oferty-na-realizacje-
zadania-publicznego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-
nieodbanego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10948/ogloszenie-o-konkursie-
na-prowadzenie-punktu-nieopdlatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-
nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-w-2020-roku.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/714/860/program-wspolpracy-powiatu-glubczyckiego-z-
organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-realizujacymi-zadania-
publiczne.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3366/773/zawiadomienie-o-uniewaznieniu-
postepowania-zmniejszenie-zuzycia-energii-w-domu-pomocy-spolecznej-w-klisinie-
filia-w-branicach-poprzez-kompleksowa-termomodernizacje-wymiane-oswietlenia-i-
montaz-pompy-ciepla.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3092/773/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-
oferty-remont-czastkowy-grysami-i-emulsja-drog-powiatowych-na-terenie-powiatu-
glubczyckiego-wg-lokalizacji-i-na-zasadach-okreslonych-przez-zamawiajacego.html 

Pozostałe wyniki przetargów 

http://bip.powiatglubczycki.pl/3361/1527/informacja-z-otwarcia-ofert-zmniejszenie-
zuzycia-energii-w-domu-pomocy-spolecznej-w-klisinie-filia-w-branicach-poprzez-
kompleksowa-termomodernizacje-wymiane-oswietlenia-i-montaz-pompy-ciepla.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10279/interpelacja-radnego-r-gorzko.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10279/interpelacja-radnego-r-gorzko.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11287/zapytanie-radnej-bronislawy-pawlik-dot-podcinki-drzeww-miejscowosci-lubotyn.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11287/zapytanie-radnej-bronislawy-pawlik-dot-podcinki-drzeww-miejscowosci-lubotyn.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/11068/iii-przetarg-glubczyce.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10949/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodbanego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10949/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodbanego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10949/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodbanego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10949/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-do-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodbanego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10948/ogloszenie-o-konkursie-na-prowadzenie-punktu-nieopdlatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-w-2020-roku.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10948/ogloszenie-o-konkursie-na-prowadzenie-punktu-nieopdlatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-w-2020-roku.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10948/ogloszenie-o-konkursie-na-prowadzenie-punktu-nieopdlatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadczenia-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-w-2020-roku.pdf
http://bip.powiatglubczycki.pl/714/860/program-wspolpracy-powiatu-glubczyckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-realizujacymi-zadania-publiczne.html
http://bip.powiatglubczycki.pl/714/860/program-wspolpracy-powiatu-glubczyckiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-realizujacymi-zadania-publiczne.html
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http://bip.powiatglubczycki.pl/3344/1527/informacja-z-otwarcia-ofert-remont-
czastkowy-grysami-i-emulsja-drog-powiatowych-na-terenie-powiatu-glubczyckiego-
wg-lokalizacji-i-na-zasadach-okreslonych-przez-zamawiajacego.html 

Pozostałe informacje z otwarcia ofert 

http://bip.powiatglubczycki.pl/download/attachment/10084/uchwala-nr-189-650-
ogloszenie-konkursu-na-prowadzenie-punktu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2019-
roku.pdf 

http://bip.powiatglubczycki.pl/457/516/rada-powiatu-w-glubczycach.html 

Do poprawy 

W treści należy stosować 
nagłówki według chronologii. 

Ponieważ nagłówek strony jest 
poziomu pierwszego to w treści 

można stsować jedynie 
nagłówki od poziou drugiego. 

Poprawić nagłówki w 
narzędziu edycyjnym 

strony 

http://bip.powiatglubczycki.pl/2788/1536/informacje-dla-stowarzyszen-zwyklych.html 

http://bip.powiatglubczycki.pl/2026/1503/biuro-rzeczy-znalezionych.html 
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