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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Urząd gminy Wilków 

   

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Wilków 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: niska  

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 27* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 9* 

Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane od wielu lat przez szereg 

różnych osób. Większość tekstów jest spójna, posiada odpowiednią strukturę oraz właściwe wykorzystanie 

środków stylistycznych. Znajdują się pośród nich takie, które wymagają uporządkowania, edycji czy 

przeredagowania. Większość znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie 

środków stylistycznych, puste strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy 

brak odpowiednich nagłówków i 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: szkoła średnia (matura) – język trudny*  

Maksymalny wymagany poziom wykształcenia: studia wyższe (doktoranckie) – język specjalistyczny*  

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 

Nieprawidłowości w umieszczaniu 

informacji zgodnie z przepisami 

Niniejszy audyt dotyczy wyłącznie 

treści umieszczonych na BIP. Nie 

sposób jednak nie zauważyć 

pewnych błędów we 

wprowadzanej informacji 

publicznej. Jako przykład wskazuję 

transmisje obraz rady gminy, 

które zgodne z Ustawą o 

samorządzie gminnym powinny 

się znajdować na stronie BIP. 

Szkolenie z zakresu informacji 

publicznej dla redaktorów 

Biuletynu oraz osób 

przygotowujących informacje 

publiczną 

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 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

http://bip.wilkow.pl/832/informacje-teleadresowe.html 

Do poprawy 

W treści należy stosować 
nagłówki, oddzielające większe 
partie tekstu. Należy to wykonać 

w narzędziu do edycji treści 
wstawiając odpowiedni 

znacznik. Poprawić tekst 

http://bip.wilkow.pl/1246/1149/samodzielne-stanowiska-pracy.html 

http://bip.wilkow.pl/1248/1149/referat-finansowy.html 

http://bip.wilkow.pl/1247/1149/referat-gospodarki-komunalnej.html 

http://bip.wilkow.pl/4201/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html 

http://bip.wilkow.pl/1884/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2014-2018.html 

http://bip.wilkow.pl/1005/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2006-2010.html 

http://bip.wilkow.pl/3533/1482/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-
prawa.html 

http://bip.wilkow.pl/2219/1381/podatek-od-srodkow-transportowych.html 

http://bip.wilkow.pl/2204/1381/podatek-od-nieruchomosci.html 

Pozostałe informacje o podatkach i opłatach 

http://bip.wilkow.pl/2290/1391/zagrozenie-terroryzmem-poradnik.html 

http://bip.wilkow.pl/5100/1383/praca-powiatowych-komisji-lekarskich-na-terenie-
administrowanym-przez-wku-w-brzegu-miejsca-i-terminy.html 

http://bip.wilkow.pl/4973/1383/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020.html 

http://bip.wilkow.pl/2188/1383/abc-kwalifikacji-wojskowej.html 

http://bip.wilkow.pl/4477/1504/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-uprawnieniach-
wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-
zarzadzonych-na-dzien-26-maja-2019-r.html 

http://bip.wilkow.pl/1242/1148/organizacja.html 

Do poprawy 

Wszystkie linki muszą być 
oddzielone od treści, nie mogą 

zawierać fragmentów 
logicznego ciągu danego tekstu. 

Dodatkowo wszelkie linki do 
plików powinny mieć ikonę pliku, 
tak, aby użytkownik wiedział, że Przeredagować treści 

http://bip.wilkow.pl/1388/873/rada-gminy.html 

http://bip.wilkow.pl/5060/1478/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-mozliwosci-
zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej.html 

http://bip.wilkow.pl/5051/1478/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-
publicznych-w-sferze-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-
gminy-wilkow-w-2020-roku.html 

http://bip.wilkow.pl/832/informacje-teleadresowe.html
http://bip.wilkow.pl/1246/1149/samodzielne-stanowiska-pracy.html
http://bip.wilkow.pl/1248/1149/referat-finansowy.html
http://bip.wilkow.pl/1247/1149/referat-gospodarki-komunalnej.html
http://bip.wilkow.pl/4201/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html
http://bip.wilkow.pl/1884/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2014-2018.html
http://bip.wilkow.pl/1005/873/komisje-rady-gminy-kadencja-2006-2010.html
http://bip.wilkow.pl/3533/1482/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-prawa.html
http://bip.wilkow.pl/3533/1482/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-prawa.html
http://bip.wilkow.pl/2219/1381/podatek-od-srodkow-transportowych.html
http://bip.wilkow.pl/2204/1381/podatek-od-nieruchomosci.html
http://bip.wilkow.pl/2290/1391/zagrozenie-terroryzmem-poradnik.html
http://bip.wilkow.pl/5100/1383/praca-powiatowych-komisji-lekarskich-na-terenie-administrowanym-przez-wku-w-brzegu-miejsca-i-terminy.html
http://bip.wilkow.pl/5100/1383/praca-powiatowych-komisji-lekarskich-na-terenie-administrowanym-przez-wku-w-brzegu-miejsca-i-terminy.html
http://bip.wilkow.pl/4973/1383/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020.html
http://bip.wilkow.pl/2188/1383/abc-kwalifikacji-wojskowej.html
http://bip.wilkow.pl/4477/1504/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-26-maja-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4477/1504/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-26-maja-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4477/1504/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-zarzadzonych-na-dzien-26-maja-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/1242/1148/organizacja.html
http://bip.wilkow.pl/1388/873/rada-gminy.html
http://bip.wilkow.pl/5060/1478/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-mozliwosci-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej.html
http://bip.wilkow.pl/5060/1478/informacja-wojta-gminy-wilkow-o-mozliwosci-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej.html
http://bip.wilkow.pl/5051/1478/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-sferze-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-wilkow-w-2020-roku.html
http://bip.wilkow.pl/5051/1478/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-sferze-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-wilkow-w-2020-roku.html
http://bip.wilkow.pl/5051/1478/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-sferze-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-na-terenie-gminy-wilkow-w-2020-roku.html


http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-
gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-
dzialalnosc-pozytku-publicznego.html 

link ten prowadzi bezpośrednio 
do pliku. 

http://bip.wilkow.pl/5133/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-
sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html 

http://bip.wilkow.pl/4841/1333/ogloszenie-o-iv-ustnym-przetargu-publicznym-na-
sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html 

http://bip.wilkow.pl/4819/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-
sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html 

http://bip.wilkow.pl/4730/1333/ogloszenie-o-iii-ustnym-przetargu-publicznym-na-
sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html 

Pozostałe ogłoszenia o przetargach 

Uchwały 

Protokoły z sesji 

Zarządzenia 

http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-
wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/2381/992/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-gminy-wilkow-
na-lata-2016-2019.html 

http://bip.wilkow.pl/1568/992/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-
terenu-gminy-wilkow-na-lata-2013-2032.html 

http://bip.wilkow.pl/1115/992/program-ochrony-srodowiska.html 

http://bip.wilkow.pl/5018/1062/budzet-gminy-wilkow-na-2020r.html 

http://bip.wilkow.pl/4254/1062/budzet-gminy-wilkow-na-2019r.html 

Budżety z pozostałych lat 

http://bip.wilkow.pl/4646/1508/nowe-wzory-deklaracji-i-informacji-podatkowych-od-1-
lipca-2019-r.html 

http://bip.wilkow.pl/1284/1205/dzialalnosc-gospodarcza.html 

http://bip.wilkow.pl/1281/1199/ewidencja-ludnosci-i-dowody-osobiste.html 

http://bip.wilkow.pl/1913/1373/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-
mlodocianego-pracownika.html 

http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/5133/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/5133/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4841/1333/ogloszenie-o-iv-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4841/1333/ogloszenie-o-iv-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4819/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4819/1333/ogloszenie-o-i-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4730/1333/ogloszenie-o-iii-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4730/1333/ogloszenie-o-iii-ustnym-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/2381/992/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-gminy-wilkow-na-lata-2016-2019.html
http://bip.wilkow.pl/2381/992/gminny-program-opieki-nad-zabytkami-gminy-wilkow-na-lata-2016-2019.html
http://bip.wilkow.pl/1568/992/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-wilkow-na-lata-2013-2032.html
http://bip.wilkow.pl/1568/992/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-wilkow-na-lata-2013-2032.html
http://bip.wilkow.pl/1115/992/program-ochrony-srodowiska.html
http://bip.wilkow.pl/5018/1062/budzet-gminy-wilkow-na-2020r.html
http://bip.wilkow.pl/4254/1062/budzet-gminy-wilkow-na-2019r.html
http://bip.wilkow.pl/4646/1508/nowe-wzory-deklaracji-i-informacji-podatkowych-od-1-lipca-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4646/1508/nowe-wzory-deklaracji-i-informacji-podatkowych-od-1-lipca-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/1284/1205/dzialalnosc-gospodarcza.html
http://bip.wilkow.pl/1281/1199/ewidencja-ludnosci-i-dowody-osobiste.html
http://bip.wilkow.pl/1913/1373/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.html
http://bip.wilkow.pl/1913/1373/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.html


http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-
r.html 

http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-
senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html 

http://bip.wilkow.pl/1526/1344/obrona-cywilna.html 

http://bip.wilkow.pl/4395/1504/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019-r.html 

http://bip.wilkow.pl/3593/1484/wybory-samorzadowe-2018-r.html 

Pozostałe informacje o wyborach 

http://bip.wilkow.pl/4284/1315/polowania-2019.html 

http://bip.wilkow.pl/1387/1329/publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-srodowisku.html 

http://bip.wilkow.pl/1857/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2014-2018.html 

Do poprawy 

Wszystkie obrazy zamieszczone 
w treści muszą być uzupełnione 
o opis zawartości tak, aby osoby 

korzystające z technologii 
wspomagających mogły 

dowiedzieć się co 
przedstawiają. Dodać opisy do zdjęć 

http://bip.wilkow.pl/1007/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2010-2014.html 

http://bip.wilkow.pl/1004/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2006-2010.html 

http://bip.wilkow.pl/1233/1130/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html 

http://bip.wilkow.pl/2816/1468/publiczna-szkola-podstawowa-w-wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/1235/1134/publiczna-szkola-podstawowa-w-bukowiu.html 

http://bip.wilkow.pl/1455/1136/zespol-szkolno-przedszkolny-w-idzikowicach.html 

http://bip.wilkow.pl/3466/1477/gminna-biblioteka-publiczna-w-wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/1344/1277/elektroniczna-skrzynka-podawcza-epuap.html 

http://bip.wilkow.pl/4915/1499/ix-sesja-rady-gminy-w-wilkowie.html 

Krytyczne 

Dokumenty w postaci skanów 
nie pozwalają na odczyt treści 

przy użyciu technologii 
asystujących. Nie da się w nich 
wyszukać ani zaznaczyć treści. 

Należy zamieścić 
dokumenty w postaci 
tekstowej lub dodać 

do nich opisy 
wystarczające na 

zrozumienie ich treści 

http://bip.wilkow.pl/4486/1090/kwartalne-sprawozdanie-o-nadwyzcedeficycie-gminy-
wilkow-w-2019-r.html 

http://pliki.wilkow.pl/StudiumTekstJedn.zezm.pdf  

http://bip.wilkow.pl/4356/1503/interpelacje-i-zapytania-radnych-w-kadencji-2018-
2023.html 

Odpowiedzi na interpelacje są 
skanami - a są to dokumenty 

wytwarzane przez urząd 

http://bip.wilkow.pl/download//17977/podtrzymanie-i-rozwijanie-tradycji-i-obyczajow-
ludowych-w-gminie-wilkow-bukowie-2019.pdf   

http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-r.html
http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-r.html
http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/1526/1344/obrona-cywilna.html
http://bip.wilkow.pl/4395/1504/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/3593/1484/wybory-samorzadowe-2018-r.html
http://bip.wilkow.pl/4284/1315/polowania-2019.html
http://bip.wilkow.pl/1387/1329/publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-srodowisku.html
http://bip.wilkow.pl/1857/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2014-2018.html
http://bip.wilkow.pl/1007/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2010-2014.html
http://bip.wilkow.pl/1004/873/rada-gminy-w-wilkowie-kadencja-2006-2010.html
http://bip.wilkow.pl/1233/1130/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html
http://bip.wilkow.pl/2816/1468/publiczna-szkola-podstawowa-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/1235/1134/publiczna-szkola-podstawowa-w-bukowiu.html
http://bip.wilkow.pl/1455/1136/zespol-szkolno-przedszkolny-w-idzikowicach.html
http://bip.wilkow.pl/3466/1477/gminna-biblioteka-publiczna-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/1344/1277/elektroniczna-skrzynka-podawcza-epuap.html
http://bip.wilkow.pl/4915/1499/ix-sesja-rady-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4486/1090/kwartalne-sprawozdanie-o-nadwyzcedeficycie-gminy-wilkow-w-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4486/1090/kwartalne-sprawozdanie-o-nadwyzcedeficycie-gminy-wilkow-w-2019-r.html
http://pliki.wilkow.pl/StudiumTekstJedn.zezm.pdf
http://bip.wilkow.pl/4356/1503/interpelacje-i-zapytania-radnych-w-kadencji-2018-2023.html
http://bip.wilkow.pl/4356/1503/interpelacje-i-zapytania-radnych-w-kadencji-2018-2023.html
http://bip.wilkow.pl/download/17977/podtrzymanie-i-rozwijanie-tradycji-i-obyczajow-ludowych-w-gminie-wilkow-bukowie-2019.pdf
http://bip.wilkow.pl/download/17977/podtrzymanie-i-rozwijanie-tradycji-i-obyczajow-ludowych-w-gminie-wilkow-bukowie-2019.pdf


http://bip.wilkow.pl/1389/707/ogloszenia.html Do poprawy 

link "Ogłoszenie ws. Kwalifikacji 
wojskowej" prowadzi do strony 
WWW 

Każdy link 
prowadzący do 

zewnętrznego serwisu 
powinien być 

stosownie opisany, 
tak, aby użytkownik 
wiedział, że zostanie 
przeniesiony na inną 
stronę. Dodatkowo 
linkowanie na BIP 

treści ze strony WWW 
może być uznane za 

reklamę gminy (strona 
WWW jest 

prowadzona również 
do celów 

reklamowych). Zaleca 
się więc przeniesienie 

treści na BIP i ew. 
umieszczenie linków 

na stronie WWW. 

http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-
r.html Do poprawy 

Informacja o zawieszeniu 
dyżurów Urzędnika Wyborczego 
link prowadzi do WW 

Zamówienia publiczne Do poprawy 
Strony zawierają linki do portalu 
UZP 

Opolska karta rodziny i seniora 

Do poprawy 

Link prowadzi do archiwalnej 
strony WWW 

Jeśli treści są 
aktualne to należy je 

zamieścić na BIP, 
jeśli są nieaktualne to 
należy usunąć linki z 

BIP 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

http://bip.wilkow.pl/1409/1315/informacje-o-srodowisku.html Strona zawiera linki do 
archiwalnej strony WWW http://bip.wilkow.pl/1410/1320/gospodarka-odpadami-komunalnymi.html 

http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-
gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-
dzialalnosc-pozytku-publicznego.html 

Do poprawy 

Każda informacja publiczna 
musi zawierać konkretne 

informacje określone w Ustawie 
o dostępie do informacji 

Sprawdzić i poprawić 
metryki Uchwały 

http://bip.wilkow.pl/1389/707/ogloszenia.html
http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-r.html
http://bip.wilkow.pl/5089/1516/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-r.html
http://bip.wilkow.pl/1409/1315/informacje-o-srodowisku.html
http://bip.wilkow.pl/1410/1320/gospodarka-odpadami-komunalnymi.html
http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/2740/1465/sprawozdania-z-realizacji-programow-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html
http://bip.wilkow.pl/4172/916/kadencja-2018-2023.html


Protokoły publicznej. Dodatkowo - należy 
jasno określić twórcę oraz czas 
wytworzenia każdej informacji. 

Zarządzenia 

http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-
wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/4465/1090/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy.html 

Kwartalne sprawozdania z nadwyżki/deficytu 

http://bip.wilkow.pl/4479/sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html 

http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-
senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html 

http://bip.wilkow.pl/4284/1315/polowania-2019.html 

http://bip.wilkow.pl/1845/1366/decyzje-srodowiskowe.html 

http://bip.wilkow.pl/3742/1487/taryfy-w-gminie-wilkow.html 

Informacje dotyczące jednostek Do poprawy 
Brak poprawnych metryk 

informacji z jednostek 
Sprawdzić i poprawić 
metryki 

http://bip.wilkow.pl/4858/1469/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-
projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-
organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-
pozytku-publicznego-na-rok-2020.html Krytyczne 

Fałszywy link. Pod linkiem 
"Wniosek dotyczący konsultacji 
projektu aktu prawa 
miejscowego" znajduje się 
ulotka dla grzybiarzy. Poprawić link 

http://bip.wilkow.pl/4107/1469/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-
spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-
organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-
pozytku-publicznego-na-rok-2019.html 

Krytyczne Pusta strona - brak treści 
Dodać treść lub 

usunąć link 

http://bip.wilkow.pl/4892/1333/wyciag-z-protokolu-z-iv-przetargu-przeprowadzonego-
w-dniu-31-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/4874/1333/wyciag-z-protokolu-z-i-przetargu-przeprowadzonego-
w-dniu-18-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/4815/1333/wyciag-z-protokolu-z-przeprowadzonego-iii-przetargu-
na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-wilkowie.html 

http://bip.wilkow.pl/2621/992/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-wilkow.html 

http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/2747/1467/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4465/1090/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy.html
http://bip.wilkow.pl/4486/1090/kwartalne-sprawozdanie-o-nadwyzcedeficycie-gminy-wilkow-w-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4479/sprawozdania-finansowe-za-rok-2018.html
http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4732/1509/wybory-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-2019-r.html
http://bip.wilkow.pl/4284/1315/polowania-2019.html
http://bip.wilkow.pl/1845/1366/decyzje-srodowiskowe.html
http://bip.wilkow.pl/3742/1487/taryfy-w-gminie-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/4858/1469/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.html
http://bip.wilkow.pl/4858/1469/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.html
http://bip.wilkow.pl/4858/1469/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.html
http://bip.wilkow.pl/4858/1469/zaproszenie-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2020.html
http://bip.wilkow.pl/4107/1469/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019.html
http://bip.wilkow.pl/4107/1469/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019.html
http://bip.wilkow.pl/4107/1469/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019.html
http://bip.wilkow.pl/4107/1469/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych-projektu-aktu-prawa-miejscowego-program-wspolpracy-gminy-wilkow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2019.html
http://bip.wilkow.pl/4892/1333/wyciag-z-protokolu-z-iv-przetargu-przeprowadzonego-w-dniu-31-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4892/1333/wyciag-z-protokolu-z-iv-przetargu-przeprowadzonego-w-dniu-31-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4874/1333/wyciag-z-protokolu-z-i-przetargu-przeprowadzonego-w-dniu-18-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4874/1333/wyciag-z-protokolu-z-i-przetargu-przeprowadzonego-w-dniu-18-pazdziernika-2019-r-w-siedzibie-urzedu-gminy-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4815/1333/wyciag-z-protokolu-z-przeprowadzonego-iii-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/4815/1333/wyciag-z-protokolu-z-przeprowadzonego-iii-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-wilkowie.html
http://bip.wilkow.pl/2621/992/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-wilkow.html


http://bip.wilkow.pl/4411/1485/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-
osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r-o-dowodach-
osobistych.html 

http://bip.wilkow.pl/4801/1171/wskazowki-jak-bezpieczniej-korzystac-z-
bezprzewodowych-urzadzen-emitujacych-pola-elektromagnetyczne.html 

http://bip.wilkow.pl/4451/1171/stop-wypalaniu-traw.html 

http://bip.wilkow.pl/3802/1171/bezpieczne-wakacje-2018.html 

http://bip.wilkow.pl/3639/1171/kleszcze-atakuja-z-ukrycia.html 

  

http://bip.wilkow.pl/3965/1171/bezpieczna-droga-do-szkoly-2018.html 

Zarządzenia Do poprawy 

Nazwy plików muszą określać 
jasno treść, którą zawierają. 

Obecnie nazwy plików zawierają 
skróty, numery spraw. 

Poprawić nazwy 
plików 

http://bip.wilkow.pl/1115/992/program-ochrony-srodowiska.html Krytyczne Linki nie działają 

Poprawić 
niedziałające 
elementy lub je 
usunąć 

http://bip.wilkow.pl/download//18706/1-wpf-26-marca.pdf 

Do poprawy 

Nazwy plików muszą określać 
jasno treść, którą zawierają. 

Obecnie nazwy plików zawierają 
skróty, numery spraw. 

Poprawić nazwy 
plików 

http://bip.wilkow.pl/download//18625/5-wpi.pdf 

http://bip.wilkow.pl/download//18545/1-wpf-2020.pdf 

http://bip.wilkow.pl/download//18554/oplata.pdf 

Inne projekty uchwał 

http://bip.wilkow.pl/2629/1450/formularze-dotyczace-podatku-rolnego.html 

http://bip.wilkow.pl/2628/1450/formularze-dotyczace-podatku-lesnego.html 

Pozostałe formularze 

http://bip.wilkow.pl/3742/1487/taryfy-w-gminie-wilkow.html 

http://bip.wilkow.pl/4411/1485/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r-o-dowodach-osobistych.html
http://bip.wilkow.pl/4411/1485/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r-o-dowodach-osobistych.html
http://bip.wilkow.pl/4411/1485/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-ustawa-z-dnia-6-sierpnia-2010-r-o-dowodach-osobistych.html
http://bip.wilkow.pl/4801/1171/wskazowki-jak-bezpieczniej-korzystac-z-bezprzewodowych-urzadzen-emitujacych-pola-elektromagnetyczne.html
http://bip.wilkow.pl/4801/1171/wskazowki-jak-bezpieczniej-korzystac-z-bezprzewodowych-urzadzen-emitujacych-pola-elektromagnetyczne.html
http://bip.wilkow.pl/4451/1171/stop-wypalaniu-traw.html
http://bip.wilkow.pl/3802/1171/bezpieczne-wakacje-2018.html
http://bip.wilkow.pl/3639/1171/kleszcze-atakuja-z-ukrycia.html
http://bip.wilkow.pl/3965/1171/bezpieczna-droga-do-szkoly-2018.html
http://bip.wilkow.pl/1115/992/program-ochrony-srodowiska.html
http://bip.wilkow.pl/download/18706/1-wpf-26-marca.pdf
http://bip.wilkow.pl/download/18625/5-wpi.pdf
http://bip.wilkow.pl/download/18545/1-wpf-2020.pdf
http://bip.wilkow.pl/2629/1450/formularze-dotyczace-podatku-rolnego.html
http://bip.wilkow.pl/2628/1450/formularze-dotyczace-podatku-lesnego.html
http://bip.wilkow.pl/3742/1487/taryfy-w-gminie-wilkow.html


http://bip.wilkow.pl/download//18706/1-wpf-26-marca.pdf Krytyczne 

Dokument nie spełnia 
możliwości odczytu treści za 
pomocą technologii 
wspomagających. Niektóre ze 
stron wydają się być skanami 
lub wygenerowanym obrazem. 

Dodać dokument w 
wersji tekstowej 

http://bip.wilkow.pl/1168/1054/dziennik-ustaw.html 

Do poprawy 
Brak informacji o linku do 

zewnętrznego portalu Przeredagować treści 

http://bip.wilkow.pl/1169/1056/monitor-polski.html 

http://bip.wilkow.pl/1170/1058/zbiory-dziennika-urzedowego-wojewodztwa-
opolskiego.html 

http://bip.wilkow.pl/1171/1060/zbior-aktow-prawa-miejscowego.html 

http://bip.wilkow.pl/4467/1090/sprawozdania-finansowe.html 

Krytyczne Brak informacji za 2019 rok 
Dodać treści za 2019 

rok 

http://bip.wilkow.pl/4465/1090/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy.html 

http://bip.wilkow.pl/1527/1345/gminny-plan-zarzadzania-kryzysowego.html 

http://bip.wilkow.pl/2219/1381/podatek-od-srodkow-transportowych.html 

Do poprawy 

Każda treść musi być jednolita i 
spójna. Niektóre podstawy 

prawne są linkami, a inne nie, 
pomimo jednolitego zapisu Przeredagować treści 

http://bip.wilkow.pl/2204/1381/podatek-od-nieruchomosci.html 

Pozostałe informacje o podatkach i opłatach 

Dokumenty i informacje z GOPS 
Do 
sprawdzenia 

Na stronie są formularze i 
informacje z gops 

Audytor zaleca 
sprawdzenie 
aktualności wszelkich 
informacji 
zamieszczanych w 
imieniu jednostek 

http://bip.wilkow.pl/download/18706/1-wpf-26-marca.pdf
http://bip.wilkow.pl/1168/1054/dziennik-ustaw.html
http://bip.wilkow.pl/1169/1056/monitor-polski.html
http://bip.wilkow.pl/1170/1058/zbiory-dziennika-urzedowego-wojewodztwa-opolskiego.html
http://bip.wilkow.pl/1170/1058/zbiory-dziennika-urzedowego-wojewodztwa-opolskiego.html
http://bip.wilkow.pl/1171/1060/zbior-aktow-prawa-miejscowego.html
http://bip.wilkow.pl/4467/1090/sprawozdania-finansowe.html
http://bip.wilkow.pl/4465/1090/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy.html
http://bip.wilkow.pl/1527/1345/gminny-plan-zarzadzania-kryzysowego.html
http://bip.wilkow.pl/2219/1381/podatek-od-srodkow-transportowych.html
http://bip.wilkow.pl/2204/1381/podatek-od-nieruchomosci.html


Informacje dotyczące jednosek Do poprawy 

W przypadku informacji o 
jednostkach należy pamiętać o 
odpowiedzialności za 
wytworzona treść. Na stronie 
BIP znajdują się informacje takie 
jak np.. sprawozdania finansowe 
jednostek. Niestety informacje te 
są nieaktualne, a metryki do 
nich dołączone są 
nieprawidłowe. 

Zweryfikować i 
poprawić bądź 
usunąć informacje 

http://bip.wilkow.pl/1034/913/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-
gminy-wilkow.html Do poprawy 

Niejednolity styl strony 
(formatowanie tekstu), brak 

oznaczeń pliku przy wszystkich 
plikach. Brak poprawnych 

metryk przy odrębnych 
informacjach. 

Poprawić 
formatowanie, dodać 
oznaczenia plików i 
rozdzielić informacje 
na osobne podstrony 

z osobnymi 
metrykami 

http://bip.wilkow.pl/3828/1489/ocena-aktualnosci-studium-i-mpzp.html Do poprawy 

Na stronie użyto skrótu "mpzp" - 
w nagłówkach nie powinno się 
używać skrótów, a w razie 
konieczności należy skrót 
rozwinąć a początku treści. Poprawić nagłówek 

http://bip.wilkow.pl/2469/1391/zarzadzenie-w-sprawie-wykazu-przedsiewziec-i-
procedur-systemu-zarzadzania-kryzysowego.html 

Krytyczne 

Brak treści zamieszczonej w  
dostępny sposób. Większość 
kluczowych informacji zawiera 

skan lub obraz, które nie 
posiadają opisów. 

Dodać opisy do treści 
niedostępnych lub 

dokumenty w postaci 
dostępnej 

http://bip.wilkow.pl/4826/1171/uwaga-na-czad-i-ogien.html 

http://bip.wilkow.pl/4825/1171/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa.html 

http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-
gminie-wilkow-na-rok-2017.html 

http://bip.wilkow.pl/1034/913/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/1034/913/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wilkow.html
http://bip.wilkow.pl/3828/1489/ocena-aktualnosci-studium-i-mpzp.html
http://bip.wilkow.pl/2469/1391/zarzadzenie-w-sprawie-wykazu-przedsiewziec-i-procedur-systemu-zarzadzania-kryzysowego.html
http://bip.wilkow.pl/2469/1391/zarzadzenie-w-sprawie-wykazu-przedsiewziec-i-procedur-systemu-zarzadzania-kryzysowego.html
http://bip.wilkow.pl/4826/1171/uwaga-na-czad-i-ogien.html
http://bip.wilkow.pl/4825/1171/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa.html
http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-gminie-wilkow-na-rok-2017.html
http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-gminie-wilkow-na-rok-2017.html


http://slabowidzacy.bip.wilkow.pl/4272/kwalifikacja-wojskowa-w-2019-
roku.html?pasek=0 

Krytyczne Nieprawidłowy kontrast tekst-tło. Usunąć tła dla treści http://slabowidzacy.bip.wilkow.pl/2501/kwalifikacja-wojskowa-w-2017-roku.html 

http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-
gminie-wilkow-na-rok-2017.html Krytyczne Obraz jest linkiem do pliku 

Dodać link w postaci 
tekstowej 

System informacji przestrzennej Do poprawy 
Link prowadzi do zewnętrznego 
serwisu 

Dodać informację o 
tym, że link przenosi 
do zewnętrznego 
serwisu. 

  

http://slabowidzacy.bip.wilkow.pl/4272/kwalifikacja-wojskowa-w-2019-roku.html?pasek=0
http://slabowidzacy.bip.wilkow.pl/4272/kwalifikacja-wojskowa-w-2019-roku.html?pasek=0
http://slabowidzacy.bip.wilkow.pl/2501/kwalifikacja-wojskowa-w-2017-roku.html
http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-gminie-wilkow-na-rok-2017.html
http://bip.wilkow.pl/2544/1320/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-w-gminie-wilkow-na-rok-2017.html


 

 


