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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU strony WWW 

  

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

  

  

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

strony WWW prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 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: 13  

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. 

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

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

brak użycia stosownych formatowań treści (jak nagłówki) i opisów obrazków. Poprawa niedostępnych treści nie 

powinna być bardzo problematyczna. 

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

  

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 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4407/2091/rada-powiatu-kedzierzynsko-
kozielskiego-2018-2023.html 

Do poprawy 

Każdy obraz musi posiadać opis 
, dzięki któremu osoba 

korzystająca z technologii 
wspomagających dowie się co 

zawiera obraz 
Dodać opisy do 

obrazków 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2068/2093/zarzad-powiatu.html 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4231/3679/gminy-powiatu.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9260/koronawirus-szkolenie-z-
przedstawicielami-sluzby-zdrowia.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9224/informacje-dotyczace-
koronawirusa.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9227/koronawirus-zalecenia-
postepowania.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9259/w-kedzierzynie-kozlu-wypracowuja-
wzory-dla-calego-kraju.html 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4269/inwestycje-powiatu.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2095/2140/sekretariat-starostwa-
powiatowego.html 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6370/3712/mapy-zagrozenia-
powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego.html# 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9110/rewitalizacja-internatu-szkolnego-i-
kozielskiej-wyspy-prowadzona-zgodnie-z-harmonogramem.html 

Loga projektów unijnych 

Zdjęcia z wykonywanych realizacji (projektów) 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5031/powiatowa-rada-dzialalnosci-
pozytku-publicznego-2015-2017.html 
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https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2065/3617/powiatowy-zarzad-drog.html Do poprawy 

Lista jest zapisana w postaci 
tekstowej (bez użycia 
znaczników listy numerowane), 
co powoduje, że narzędzia 
wspomagające nie wyróżnią 
konkretnych 
punktów/podpunktów. Zostanie 
to potraktowane jako jednolity 
tekst. 

Zmienić formatowanie 
tekstu 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/25438/raport-o-stanie-
powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego.pdf 

Do poprawy 

W przypadku dużych 
dokumentów (posiadających 
kilkadziesiąt lub więcej stron) 

zaleca się używanie spisu treści 
z nawigacją (klikalnego) Poprawić spisy treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/26508/raport-o-stanie-
realizacji-zadan-oswiatowych-2018-2019.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/25951/raport-o-stanie-
realizacji-zadan-oswiatowych-2017-2018.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23438/raport-o-stanie-
realizacji-zadan-oswiatowych-2016-2017.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/19649/raport-o-stanie-
realizacji-zadan-oswiatowych-2015-2016.pdf 

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/25132/uchwala-
vi612019-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-
spolecznych-z-mieszkancami-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego.pdf 

Krytyczne 

Dokumenty w formie skanu nie 
pozwalają na odczyt przy użyciu 

technologii wspomagających, 
wyszukiwanie i zaznaczanie 

treści. 
Dodać dostępne 

wersje dokumentów 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/25470/zapowiedz-viii-
sesji-rady-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/24208/imformacja-
glownego-lekarza-weterynarii.PDF 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/23741/informacja-
ministerstwa-finansow-generalnego-inspektora-informacji-finansowej.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/21333/konsultacje-
programu-za-zyciem-szczegoly.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2065/3617/powiatowy-zarzad-drog.html
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https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/19649/raport-o-stanie-realizacji-zadan-oswiatowych-2015-2016.pdf
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https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/26662/wykaz-
uzyczenie-blachownia.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/26661/wykaz-
uzyczenie-slawiecice.pdf 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9224/informacje-dotyczace-
koronawirusa.html Zalecenie 

Dla czytelniejszego odczytu 
strony przez urządzenia 
wspomagające zaleca się 
używanie w treści znaczników 
nagłówków. Audytor zaleca 
przedstawić pytania w tej formie. 
W tym celu należy użyć 
odpowiedniego narzędzia w 
edytorze.  

Poprawić 
formatowanie treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2074/2107/wydzial-organizacyjny.html Zalecenie 

Dla czytelniejszego odczytu 
strony przez urządzenia 
wspomagające zaleca się 
używanie w treści znaczników 
nagłówków. Audytor zaleca 
przedstawić nazwy komórek w 
tej formie, a także dodać w 
ostatniej sekcji nagłówek np. 
"Kompetencje wydziału" lub 
"Zadania wydziału". W tym celu 
należy użyć odpowiedniego 
narzędzia w edytorze.  

Poprawić 
formatowanie treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/4979/3693/zima.html Zalecenie 

Dla czytelniejszego odczytu 
strony przez urządzenia 

wspomagające zaleca się 
używanie w treści znaczników 

nagłówków. Audytor zaleca 
Poprawić 

formatowanie treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/26662/wykaz-uzyczenie-blachownia.pdf
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Pozostałe informacje dot. postępowania w przypadku zagrożeń 

przedstawić nagłówki list w tej 
formie. W tym celu należy użyć 

odpowiedniego narzędzia w 
edytorze.  

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/9116/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-
za-2019-r.html 

  

Dla czytelniejszego odczytu 
strony przez urządzenia 

wspomagające zaleca się 
używanie w treści znaczników 
nagłówków. W tym celu należy 
użyć odpowiedniego narzędzia 

w edytorze.  
Poprawić 

formatowanie treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3794/3665/przychodnie.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2059/3664/szpitale.html 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2058/3613/szkolnictwo-
ponadgimnazjalne.html 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/2072/2103/wydzial-komunikacji-i-
transportu-g.html Krytyczne 

Nie spełniony kontrast 
wymagany przez WCAG w 
użytych nagłówkach z 
kolorowym tłem. Zaleca się 
używanie nagłówków z edytora. 

Poprawić 
formatowanie treści 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/25851/ulotka-o-
przywozie-zywnosci-z-zagranicy.pdf Do poprawy 

Dokument został poddany 
próbie OCR, jednak jakość 
otrzymanego tekstu nie pozwala 
na jego zrozumienie. Zaleca się 
poprawienie próby oraz 
sprawdzenie wyszukania np.. 
Słowa "mięsa" 

Poprawić OCR 
dokumentu 

https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7256/3668/uwaga-na-oszustow.html Do poprawy 

Niejednolite formatowanie treści 
powoduje trudności przy 
rozczytywaniu zarówno dla osób 
widzących jak i słabowidzących. 

Poprawić 
formatowanie treści 
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https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3729/2117/wydzial-ochrony-srodowiska-
rolnictwa-i-lesnictwa-g.html Do poprawy 

W treści użyto niewyjaśnionych 
skrótów. Zostają one rozwinięte 
dopiero po przejściu do treści. 
Należy na syczycie strony 
dodać definicje użytych skrótów. Przeredagować tekst 

http://slabowidzacy.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/3738/3577/dla-mediow.html Krytyczne 
Samozapętlający się link "Dla 
mediów" Usunąć link 
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