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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Strona WWW  

  

Urząd gminy Prószków 

   

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

strony internetowej prowadzonej przez Gminę Prószków 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: 13* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 4 * 

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, jednak często wyłącznie dla percepcji wzrokowej. Jest jednak również spora liczba 

tekstów zawierających nieprzystosowane lub niedostępne treści. Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy 

błędów takich jak puste strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy błędy 

w formatowaniu.  

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. 

 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 

http://mapa.proszkow.pl/ Użyto technologii flash, która nie 

jest już wspierana oraz nie spełnia 

zasad dostępności. 

Użyć alternatywnej technologii 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

https://proszkow.pl/488/553/posterunek-policji-w-proszkowie.html 

Krytyczne 

Tabel w większości przypadków 
należy unikać ze względu na 

brak skalowalności i problemy z 
wyświetlaniem na mniejszych 
urządzeniach oraz z analizą 

dokonywaną przez technologie 
wspomagające. W tabelach 

należy przedstawiać wyłącznie 
dane porównawcze (tzw. 

tabelaryczne) oraz różnego 
rodzaju zestawienia (w 
szczególności liczb). 

Zmienić formę 
prezentacji 

https://proszkow.pl/3041/832/przebudowa-gminnej-drogi-nr-104836-o-ul-zielonej-w-
miejscowosci-proszkow.html 

https://proszkow.pl/3090/839/budowa-zlobka-na-terenie-proszkowa.html 

https://proszkow.pl/1973/734/informacja-dot-realizacji-projektu-pn-budowa-
infrastruktury-pieszo-rowerowej-w-powiecie-opolskim-etap-ii-oraz-budowa-centrum-
przesiadkowego-w-gminie-lewin-brzeski.html 

https://proszkow.pl/2303/756/informacja-dot-realizacji-projektu-pn-zwiekszenie-
efektywnosci-energetycznej-w-budynku-okis-w-proszkowie-w-zakresie-
termomodernizacji-przebudowy-oraz-nadbudowy.html 

https://proszkow.pl/2335/760/informacja-dot-realizacji-projektu-pn-zwiekszenie-
zasiegu-systemu-segregacji-odpadow-w-gminie-proszkow.html 

https://proszkow.pl/2336/761/informacja-dot-realizacji-projektu-pnbudowa-punktu-
selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-boguszycach-w-gminie-proszkow.html 

Pozostałe infomacje dotyczące realizacji projektu 

https://proszkow.pl/550/568/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html 

https://proszkow.pl/522/564/sposob-postepowania-z-poszczegolnymi-rodzajami-
odpadow.html 

https://proszkow.pl/3130/843/wykaz-osob-fizycznych-ktorym-decyzja-burmistrza-
proszkowa-w-2020-r-przyznano-stypendia-za-osiagniete-wyniki-sportowe.html 

https://proszkow.pl/146/207/tskn-gminy-proszkow.html 

https://proszkow.pl/800/607/wykaz-jednostek-osp-na-terenie-gminy-proszkow.html 

https://proszkow.pl/132/176/wykaz-jednostek-pomocniczych-gminy-proszkow-oraz-
osob-pelniacych-funkcje-organu-wykonawczego.html 

https://proszkow.pl/962/630/fundacja-gorazdze-aktywni-w-regionie.html 

Do poprawy 

Każda lista numerowania i/lub 
wypunktowana musi być 
wstawiona za pomocą 

Wstawić listy we 
właściwym narzędziu https://proszkow.pl/139/188/zbiorka-zuzytych-baterii.html 



https://proszkow.pl/153/221/inwestycje-finansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-
roku-2010.html 

właściwego narzędzia w panelu 
edycji strony. 

w panelu edycji 
strony. 

https://bo.proszkow.pl/2855/808/budzet-obywatelski-2019-czas-na-glosowanie.html 

https://proszkow.pl/520/562/akty-prawne.html 

https://proszkow.pl/541/565/zespol-ligockie-wrzosy-z-ligoty-proszkowskiej.html 

https://proszkow.pl/2301/754/informacja-dot-realizacji-projektu-pn-zasmakuj-w-
tradycji-wielopokoleniowe-warsztaty-kulinarne-na-pograniczu-polsko-czeskim.html 

Krytyczne 

Kady dokument musi spełniać 
zasadę regułę rzetelności, a 

więc być jednakowo 
interpretowany przez każdego, 

uwzględniając technologie 
asystujące. Oznacza to m.in.. 
Konieczność umieszczania 
każdego dokumentu jako 

tekstowego (z zaznaczanym i 
kopiowalnym tekstem). Skan lub 

obraz całkowicie nie spełniają 
tej zasady. 

Umieścić dokumenty 
w postaci dostępnej 

cyfrowo 

https://proszkow.pl/3405/802/rolniku-ruszyl-powszechny-spis-rolny.html 

https://proszkow.pl/3392/802/zyczenia-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-2020-
2021.html 

https://proszkow.pl/3394/802/powszechny-spis-rolny-psr-2020.html 

https://proszkow.pl/2893/561/burmistrz-proszkowa-oglasza-nabor-wnioskow-na-
bezplatne-uzyczenie-przydomowych-kompostownikow.html 

https://proszkow.pl/3045/561/ekogeneracja-konkurs-rysunkowy-dla-przedszkolakow-
oraz-uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej.html 

https://proszkow.pl/3076/561/konkurs-drugie-zycie-odpadow-dla-uszniow-szkol-
podstawowych-i-ponadpodstawowych.html 

https://proszkow.pl/3077/561/konkurs-z-zakresu-gospodarki-odpadami-dla-uczniow-
szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych.html 

https://proszkow.pl/download/attachment/10008/plan-lowiecki-kolo-lowieckie-nr-8-
zubr-opole.pdf 

https://proszkow.pl/download/attachment/10522/terminy-polowan-zbiorowych-w-
sezonie-2020_2021.pdf 

https://proszkow.pl/download/attachment/833/informacja-o-wyborze-dostawa-
fabrycznie-nowego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-lekkiego-z-napedem-4x2-dla-
osp-zlotniki.pdf 

https://proszkow.pl/153/221/inwestycje-finansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-
roku-2010.html Do poprawy 

W opisach obrazów użyty 
nierozwinięty skrót "PROW" Rozwinąć skrót 

https://proszkow.pl/723/595/informacja-ogolna.html 

Do poprawy 
Każde wizualne wyróżnienie 

treści należy oznaczyć https://proszkow.pl/1228/766/nieodplatna-pomoc-prawna.html 



https://proszkow.pl/3394/802/powszechny-spis-rolny-psr-2020.html odpowiednim nagłówkiem 
inaczej wyłącznie percepcja 

wzrokowa będzie odczytywać 
treść poprawnie. 

Dodać nagłówki w 
narzędziu edycji 

strony 

Opisy sołectw 

https://proszkow.pl/456/547/flora-i-fauna.html 

https://proszkow.pl/146/207/tskn-gminy-proszkow.html 

https://proszkow.pl/962/630/fundacja-gorazdze-aktywni-w-regionie.html Do poprawy 

Podkreślenia są zarezerwowane 
dla linków (hiperłączy) i nie 

należy ich używać w zwykłej 
treści. Zmienić formatowanie 

https://proszkow.pl/687/588/zgloszenie-instalacji-przydomowej-oczyszczalni-
sciekow.html Do poprawy 

Link do pliku bez opisu i 
symbolu pliku 

Dodać opis i symbol 
pliku 

System informacji przestrzennej Do poprawy 
Link bez opisu przenoszący do 
zewnętrznego serwisu Dodać stosowny opis 

https://proszkow.pl/542/566/zespol-dety-la-capella.html 

Krytyczne Pusta strona 
Dodac treść lub 
usunąć strony 

https://proszkow.pl/1398/803/komunikaty-rso.html 

https://proszkow.pl/540/530/scorpion-formacja-tanca-nowoczesnego.html 

https://proszkow.pl/539/529/mlodziezowa-orkiestra-deta-kaprys-z-
boguszyczlinic.html 

https://proszkow.pl/538/528/gminna-orkiestra-deta-z-proszkowa.html 

https://proszkow.pl/3393/802/pomoc-dla-szymona-dudek.html 

Do poprawy Obraz bez opisu 
Dodać opisy do 

obrazów 

https://proszkow.pl/3395/802/bohaterska-postawa-mieszkancow-naszej-gminy.html 

https://proszkow.pl/115/152/galeria-zdjec-proszkow.html 

https://proszkow.pl/114/151/galeria-zdjec-przyroda.html 

https://proszkow.pl/116/153/galeria-zdjec-zimowa-pora.html 

Opisy sołectw 

https://proszkow.pl/146/207/tskn-gminy-proszkow.html 

https://proszkow.pl/141/194/mas-moravsk-brna-zs-czechy.html 

https://proszkow.pl/142/196/ternbergaustria.html 

https://proszkow.pl/143/198/huenfeldniemcy.html 

https://proszkow.pl/145/202/stowarzyszenie-braterstwa-w-proszkowie.html Do poprawy 
Czcionka inna niż w pozostałej 

części strony Ujednolicić 

https://proszkow.pl/687/588/zgloszenie-instalacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.html
https://proszkow.pl/687/588/zgloszenie-instalacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.html
https://proszkow.pl/539/529/mlodziezowa-orkiestra-deta-kaprys-z-boguszyczlinic.html
https://proszkow.pl/539/529/mlodziezowa-orkiestra-deta-kaprys-z-boguszyczlinic.html
https://proszkow.pl/538/528/gminna-orkiestra-deta-z-proszkowa.html


https://proszkow.pl/144/200/pruszkowpolska.html 

https://proszkow.pl/141/194/mas-moravsk-brna-zs-czechy.html 

https://proszkow.pl/142/196/ternbergaustria.html 

https://proszkow.pl/143/198/huenfeldniemcy.html 

https://proszkow.pl/456/547/flora-i-fauna.html Do poprawy 

"Pierwsze pisklęta błotniaków 
pojawiają się w gniazdach już w 
....." - niekompletna treść Uzupełnić 

https://proszkow.pl/137/186/gospodarka-odpadami.html Krytyczne Obrazy z treścią bez opisów 

Dodać treści w 
postaci dostępnej 
cyfrowo 

 

 


