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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU strony WWW  

  

Urząd gminy Międzylesie 

   

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

strony internetowej prowadzonej przez Gminę Międzylesie 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: 11 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 7* 

Należy zaznaczyć, że treści na stronie WWW 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.  

*4 rodzaje błędów treści zostały wyszczególnione w załączniku nr 1, 3 rodzaje błędów aplikacji zostały 

wykazane w część III 

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.  

Z racji charakteru informacyjnego strony większość treści powinna być napisana językiem jak 

najprostszym, aby mogły one być zrozumiałe dla jak najszerszego odbiorcy. W szczególności należy zwrócić 

uwagę na  treści dotyczące bieżących aktualności, informacji z zakresu zarządzania kryzysowego, itp. 

* - 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 

Nagrania sesji Rady Miejskiej Zgodnie z Ustawą o 

samorządzie gminnym 

nagrania powinny 

znajdować się na stronie 

BIP oraz WWW, a 

znajdują się na 

zewnętrznej platformie. 

Przenieść transmisje na 

BIP oraz WWW 

Stare i niekompletne lub nieaktualne treści Na stronie znajduje się 

wiele pojedynczych 

informacji umieszczonych 

wyłącznie za jeden lub 

kilka lat bez sukcesji. 

Treści umieszczane 

rokrocznie powinny być 

umieszczane dla każdego 

roku, nawet jeśli w 

danym roku dana 

informacja będzie pusta. 

Uzupełnić brakujące 

treści, przenieść stare 

treści do archiwum 

Struktura menu Menu zawiera wiele 

elementów, które 

mogłyby być 

skatalogowane wspólnie. 

Przegląd pozycji menu i 

uporządkowanie go na 

nowo. 

http://slabowidzacy.ujazd.pl/242/284/interaktywna-mapa-gminy-ujazd.html
http://slabowidzacy.ujazd.pl/630/1485/formularz-zgloszeniowy-do-gminnego-systemu-powiadamiania-sms.html


                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

https://miedzylesie.pl/9548/2360/glosujmy-na-zespol-dlugopolanie.html 

Do poprawy 

Brak opisów obrazków i zdjęć 
towarzyszących treści, co 
uniemożliwia poznanie ich 

zawartości za pomocą 
technologii asystujących. 

Dodać opisy 
zdjęć/obrazów 

https://miedzylesie.pl/9619/2360/obchody-swieta-konstytucji-3-maja-w-
miedzylesiu.html 

https://miedzylesie.pl/9499/2591/moja-dwunastka-odwolana-04042020-r.html 

https://miedzylesie.pl/5050/2761/zasluzeni-dla-miasta-i-gminy-miedzylesie.html 

https://miedzylesie.pl/5734/2516/znaleziono-psa-w-domaszkowie.html 

https://miedzylesie.pl/5731/2516/znaleziono-psa-na-stacji-cpn-w-miedzylesiu.html 

https://miedzylesie.pl/5056/2516/uwaga-znaleziono-psa.html 

https://miedzylesie.pl/6574/2482/final-konkursu-piekna-wies-dolnoslaska-2016.html 

https://miedzylesie.pl/5488/2482/akademia-ruchu-z-goworowa-przyjela-komisje-
konkursowa.html 

https://miedzylesie.pl/5422/2482/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-soleckie-
strategie-ozywienia-obywatelskiego-wsi-odnowa-dolnoslaskiej-i-opolskiej-wsi.html 

https://miedzylesie.pl/4871/2482/vi-doroczny-kongres-odnowy-wsi.html 

https://miedzylesie.pl/4826/2482/podroz-studyjna-w-woj-podkarpackim.html 

Pozstałe galerie i zdjęcia w treści informacji dla mieszkańców i aktualności 

https://miedzylesie.pl/5037/2450/realizacja-projektow-w-ramach-funduszu-
soleckiego-2014-r.html 

https://miedzylesie.pl/4008/2658/dozynki-2014.html 

https://miedzylesie.pl/4686/2658/dozynki-powiatowe-wambierzyce-07092014.html 

https://miedzylesie.pl/3895/2536/biblioteka-publiczna-miasta-i-gminy-
miedzylesie.html 

https://miedzylesie.pl/3780/2381/gminne-centrum-reagowania.html 

https://miedzylesie.pl/6765/2866/otwarcie-budynku-zaplecza-sportowego-w-
domaszkowie.html 

https://miedzylesie.pl/8690/3065/zakonczono-remont-dwoch-domow-tkaczy.html 

https://miedzylesie.pl/6479/2866/budowa-zaplecza-sportowego-przy-stadionie-w-
domaszkowie.html 

https://miedzylesie.pl/9548/2360/glosujmy-na-zespol-dlugopolanie.html
https://miedzylesie.pl/9619/2360/obchody-swieta-konstytucji-3-maja-w-miedzylesiu.html
https://miedzylesie.pl/9619/2360/obchody-swieta-konstytucji-3-maja-w-miedzylesiu.html
https://miedzylesie.pl/9499/2591/moja-dwunastka-odwolana-04042020-r.html
https://miedzylesie.pl/5050/2761/zasluzeni-dla-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/5734/2516/znaleziono-psa-w-domaszkowie.html
https://miedzylesie.pl/5731/2516/znaleziono-psa-na-stacji-cpn-w-miedzylesiu.html
https://miedzylesie.pl/5056/2516/uwaga-znaleziono-psa.html
https://miedzylesie.pl/6574/2482/final-konkursu-piekna-wies-dolnoslaska-2016.html
https://miedzylesie.pl/5488/2482/akademia-ruchu-z-goworowa-przyjela-komisje-konkursowa.html
https://miedzylesie.pl/5488/2482/akademia-ruchu-z-goworowa-przyjela-komisje-konkursowa.html
https://miedzylesie.pl/5422/2482/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-soleckie-strategie-ozywienia-obywatelskiego-wsi-odnowa-dolnoslaskiej-i-opolskiej-wsi.html
https://miedzylesie.pl/5422/2482/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-soleckie-strategie-ozywienia-obywatelskiego-wsi-odnowa-dolnoslaskiej-i-opolskiej-wsi.html
https://miedzylesie.pl/4871/2482/vi-doroczny-kongres-odnowy-wsi.html
https://miedzylesie.pl/4826/2482/podroz-studyjna-w-woj-podkarpackim.html
https://miedzylesie.pl/5037/2450/realizacja-projektow-w-ramach-funduszu-soleckiego-2014-r.html
https://miedzylesie.pl/5037/2450/realizacja-projektow-w-ramach-funduszu-soleckiego-2014-r.html
https://miedzylesie.pl/4008/2658/dozynki-2014.html
https://miedzylesie.pl/4686/2658/dozynki-powiatowe-wambierzyce-07092014.html
https://miedzylesie.pl/3895/2536/biblioteka-publiczna-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/3895/2536/biblioteka-publiczna-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/3780/2381/gminne-centrum-reagowania.html
https://miedzylesie.pl/6765/2866/otwarcie-budynku-zaplecza-sportowego-w-domaszkowie.html
https://miedzylesie.pl/6765/2866/otwarcie-budynku-zaplecza-sportowego-w-domaszkowie.html
https://miedzylesie.pl/8690/3065/zakonczono-remont-dwoch-domow-tkaczy.html
https://miedzylesie.pl/6479/2866/budowa-zaplecza-sportowego-przy-stadionie-w-domaszkowie.html
https://miedzylesie.pl/6479/2866/budowa-zaplecza-sportowego-przy-stadionie-w-domaszkowie.html


https://miedzylesie.pl/download/attachment/26766/odpowiedz-na-petycje.pdf 

Krytyczne 

Brak opisów obrazków i zdjęć 
oraz skanów towarzyszących 

treści, co uniemożliwia poznanie 
ich zawartości za pomocą 

technologii asystujących. Ma to 
szczególne znaczenie w 

przypadku obrazów 
zawierających treść danej 

informacji. 

Dodać do treści strony 
zawartość tekstową 

obrazów/zdjęć/skanów 
lub zamieścić 

dokumenty w postaci 
alternatywnej 

(dostępnej cyfrowo) 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/36895/projekt-profilaktyka-alkohole-
2018.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/36896/projekt-organizacje-pozarzadowe-
2018.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/36917/program-profilaktyki-narkomanii-
2018.pdf 

https://miedzylesie.pl/7584/2836/zarzadzenie-nr-132018-z-dnia-12-stycznia-2018-r-
w-sprawie-powolania-komitetu-rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/7583/2836/protokol-z-naboru-uzupelniajacego-czlonkow-
komitetu-rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/7582/2836/protokol-z-naboru-czlonkow-komitetu-
rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/7510/2836/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-czlonkow-
komitetu-rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/7451/2836/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-komitetu-
rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/33871/uchwala-w-spr-zmiany-programu-
rewitaluizacji-gminy-miedzylesie-na-lata-2016-2020.pdf 

https://miedzylesie.pl/7146/2836/obwieszczenie-burmistrza-mig-miedzylesie-w-
sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-
skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html 

https://miedzylesie.pl/4884/2747/wnioski-do-wieloletniego-planu-inwestycyjnego-
termin-skladania-wnioskow-przedluzono-do-15-lutego-2015-r.html 

https://miedzylesie.pl/7788/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-
miedzylesie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-
uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-
miedzylesie.html 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/26766/odpowiedz-na-petycje.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36895/projekt-profilaktyka-alkohole-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36895/projekt-profilaktyka-alkohole-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36896/projekt-organizacje-pozarzadowe-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36896/projekt-organizacje-pozarzadowe-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36917/program-profilaktyki-narkomanii-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/36917/program-profilaktyki-narkomanii-2018.pdf
https://miedzylesie.pl/7584/2836/zarzadzenie-nr-132018-z-dnia-12-stycznia-2018-r-w-sprawie-powolania-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7584/2836/zarzadzenie-nr-132018-z-dnia-12-stycznia-2018-r-w-sprawie-powolania-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7583/2836/protokol-z-naboru-uzupelniajacego-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7583/2836/protokol-z-naboru-uzupelniajacego-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7582/2836/protokol-z-naboru-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7582/2836/protokol-z-naboru-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7510/2836/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7510/2836/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-czlonkow-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7451/2836/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7451/2836/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/download/attachment/33871/uchwala-w-spr-zmiany-programu-rewitaluizacji-gminy-miedzylesie-na-lata-2016-2020.pdf
https://miedzylesie.pl/download/attachment/33871/uchwala-w-spr-zmiany-programu-rewitaluizacji-gminy-miedzylesie-na-lata-2016-2020.pdf
https://miedzylesie.pl/7146/2836/obwieszczenie-burmistrza-mig-miedzylesie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7146/2836/obwieszczenie-burmistrza-mig-miedzylesie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/7146/2836/obwieszczenie-burmistrza-mig-miedzylesie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji.html
https://miedzylesie.pl/4884/2747/wnioski-do-wieloletniego-planu-inwestycyjnego-termin-skladania-wnioskow-przedluzono-do-15-lutego-2015-r.html
https://miedzylesie.pl/4884/2747/wnioski-do-wieloletniego-planu-inwestycyjnego-termin-skladania-wnioskow-przedluzono-do-15-lutego-2015-r.html
https://miedzylesie.pl/7788/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/7788/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/7788/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/7788/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html


https://miedzylesie.pl/5638/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-
miedzylesie-z-dnia-02-wrzesnia-2015-r-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-
studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-
gminy-miedzylesie.html 

https://miedzylesie.pl/5608/2516/zaginal-pies-w-kamienczyku.html 

https://miedzylesie.pl/8602/2632/basen-2019.html 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/43964/informacja-o-zamiarze-zawarcia-
umowy.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44124/zaproszenie.pdf  

https://miedzylesie.pl/download/attachment/43975/informacja-o-udzieleniu-
zamowienia.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44185/informacja-o-zamiarze-zawarcia-
umowy.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44184/informacja-o-udzieleniu-
zamowienia.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/43684/zaproszenie.pdf  

https://miedzylesie.pl/download/attachment/43514/siwz.pdf 

https://miedzylesie.pl/8105/2431/przebudowa-drogi-nr-742-w-dlugopolu-gornym.html 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/40815/informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 

https://miedzylesie.pl/7962/2431/przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-pisary-
na-dzialkach-nr-35-525-w-km-0000-0310-intensywne-opady-deszczu-lipiec-
2015.html 

https://miedzylesie.pl/8989/2851/zimowe-utrzymanie-drog-gminnych-i-lokalnych-w-
sezonie-zimowym-20192020-20202021-i-20212022.html 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44259/informacja-z-wyboru-
najkorzystniejszej-oferty.pdf 

Informacje w pozostałych przetargach 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44161/plan-na-2020-r.pdf 

https://miedzylesie.pl/download/attachment/44160/pan-zamowien-ponizej-30000-e-
na-2020-r.pdf 

https://miedzylesie.pl/5638/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-z-dnia-02-wrzesnia-2015-r-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/5638/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-z-dnia-02-wrzesnia-2015-r-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/5638/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-z-dnia-02-wrzesnia-2015-r-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/5638/2791/obwieszczenie-burmistrza-miasta-i-gminy-miedzylesie-z-dnia-02-wrzesnia-2015-r-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-miedzylesie.html
https://miedzylesie.pl/5608/2516/zaginal-pies-w-kamienczyku.html
https://miedzylesie.pl/8602/2632/basen-2019.html
https://miedzylesie.pl/download/attachment/43964/informacja-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
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https://miedzylesie.pl/5176/2450/ustawa-z-dnia-21-lutego-2014-r-o-funduszu-
soleckim-dz-u-z-2014-poz-301.html Krytyczne 

W nazwie pliku znajduje się 
słowo "uchwała" podczas, gdy 
plik zawiera ustawę 

Poprawić błąd 
rzeczowy 

https://miedzylesie.pl/8599/2999/informacja-o-godzinach-pracy-obwodowych-komisji-
wyborczych-w-wyborach-poslow-do-parlamentu-europejskiego-w-gminie-
miedzylesie.html 

Do poprawy 

W treści znajduje się źle 
wstawiona lista wypunktowana 

lub treść wymaga jej użycia. 

Wstawić listę w 
narzędziu edycji 

strony 
https://miedzylesie.pl/8591/2999/sklady-obwodowych-komisji-wyborczych-w-gminie-
miedzylesie.html 

http://slabowidzacy.miedzylesie.pl/8622/3018/raport-o-stanie-gminy-miedzylesie-za-
rok-2018.html Krytyczne Samozapętlający link 

Usunąć zapętlone 
powiązanie. 

https://miedzylesie.pl/9236/2216/nr-392020-z-dnia-26022020-r-w-spr-warunkow-
zakresu-zadan-i-regulaminu-konkursow-realizowanych-w-ramach-paow-na-terenie-
gminy-miedzylesie-w-2020-r.html 

Krytyczne Pusta strona 

Każda strona musi 
zawierać treść - dodać 

treść, bądź usunąć 
stronę. https://miedzylesie.pl/3901/2544/miejsko-gminny-osrodek-kultury.html 

Transmisje obrad Do poprawy 
Nieopisany link do zewnętrznej 
platformy 

Dodać opis 
informujący o 
przeniesieniu do 
zewnętrznego serwisu 

https://miedzylesie.pl/3781/2383/straz-pozarna.html Krytyczne Nieaktualne linki Zaktualizować 

https://miedzylesie.pl/3973/kanal-filmowy-gminy-miedzylesie.html Krytyczne 

Każdy materiał video musi być 
uzupełniony o napisy dla osób 
niesłyszących Dodać napisy 
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