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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

  

  

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 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: bardzo dobra  

Liczba znalezionych zastrzeżeń: 10  

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 2  

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. 

Większość błędów dotyczy nieprawidłowych nagłówków informacji, opisów czy skanów. Poprawa 

niedostępnych treści nie będzie wymagająca. 

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.  

Dodatkowo audytor zaleca umieszczenie tekstów opisowych, wyjaśniających zagadnienia, dla których 

dziś są przywołane akty prawne (jak np. informacja o prawie pomocy). 

* - 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. Audytor zaleca jednak sprawdzić BIP pod kątem 

zawartości merytorycznej (zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej ). Braki w informacjach należy 

wykazać jako treści niedostępne, stąd ich poprawne prowadzenie i uzupełnianie jest konieczne. 

 

 

 



                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

http://gorzow.wsa.gov.pl/56/125/przyjmowanie-spraw.html Do poprawy 
Wytwarzający w metryce 
określony nieprawidłowo 

Zgodnie z ustawą 
każda metryka musi 
zawierać informacje o 
wytwarzającym oraz 
udostępniającym. 
Wytwarzający jest 
osobom 
odpowiedzialną za 
treść merytoryczną. 

http://gorzow.wsa.gov.pl/101/167/sprawozdania-roczne.html 

Do poprawy 
Każda informacja publiczna 

musi zawierać odrębną metrykę Rozdzielić informacje 

http://gorzow.wsa.gov.pl/110/3/zarzadzenia.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/114/176/oswiadczenia-majatkowe.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/63/138/wniesienie-skargi.html 

Do poprawy 

W każdym zróżnicowanym pod 
kątem treści tekście należy 

stosować nagłówki wstawiane w 
narzędziu edycji strony. Samo 

wyróżnienie informacji jest 
niewystarczające, gdyż 

faworyzuje wyłącznie percepcję 
wzrokową. 

Dodać nagłówki w 
narzędziu edycji 

strony 

http://gorzow.wsa.gov.pl/64/140/postepowanie-uproszczone.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/65/142/postepowanie-mediacyjne.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/75/153/zasady-uiszczania-oplat-sadowych.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/47/108/wpis.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/48/110/oplata-kancelaryjna.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/49/112/zwolnienie-od-kosztow-sadowych.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/50/114/prawo-pomocy.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/60/131/informacja-o-przyslugujacych-srodkach-
prawnych.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/90/165/skargi-i-wnioski-dotyczace-dzialalnosci-sadu.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/166/informacja-o-orzeczeniach-wydanych-na-posiedzeniu-
niejawnym.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/74/159/struktura-organizacyjna-sadu.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/44/160/sedziowie-wojewodzkiego-sadu-adminstracyjnego-
w-gorzowie-wielkopolskim.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/114/176/oswiadczenia-majatkowe.html 
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http://gorzow.wsa.gov.pl/18/53/konstytucja-wyciag.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/19/55/prawo-o-ustroju-sadow-administracyjnych.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/17/51/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-
administracyjnymi.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/20/57/przepisy-wprowadzajace-ustawe.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/43/99/sady-administracyjne.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/46/105/dane-teleadresowe-sadow-i-urzedow.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/55/122/wzor-wniosku-o-przyznanie-prawa-pomocy.html Do poprawy 

Każda nazwa pliku jest 
nagłówkiem dla jego treści, musi 
więc jasno i czytelnie definiować 
jego zawartość. 

Poprawić nazwy 
plików 

http://gorzow.wsa.gov.pl/58/129/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

Do poprawy 

Elementy list muszą być 
wstawione zgodnie z 

chronologią dokumentu, 
zachowując właściwą, jednolitą 

strukturę. Poprawić listy 

http://gorzow.wsa.gov.pl/144/192/informacja-dla-uczestnikow-postepowan-o-
zamowienia-publiczne.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/145/194/informacja-o-przetwarzaniu-danych-do-umowy.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/21/198/informacje-o-podmiocie.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/149/76/ogloszenie-konkursu-na-wolne-stanowisko-
referendarza.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/143/191/elektroniczna-komunikacja-z-sadem-dostep-do-akt-
sadowych-online.html 

Do poprawy 
Link do zewnętrznego serwisu 

bez opisu Dodać opis do linku Elektroniczna wokanda 

http://gorzow.wsa.gov.pl/110/3/zarzadzenia.html 

Krytyczne 

Każdy obraz bez tekstu (w tym 
skan) nie spełnia zasady 

rzetelności, co oznacza, że 
należy go znać za niedostępny. 
Dokumenty należy zamieszczać 

w postaci tekstowej (tak, aby 
tekst dało się np.. Zaznaczyć, 

wyszukać, itd.( 
Dodać wersje 

alternatywne treści 

http://gorzow.wsa.gov.pl/108/174/plan-postepowania.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/download/attachment/458/informacja-o-wynikach-iii-etapu-
konkursu.pdf 

http://gorzow.wsa.gov.pl/137/186/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-w-
ramach-toczacych-sie-przed-wsa-w-gorzowie-wlkp-postepowan-sadowych.html Do poprawy 

Każda tabela służy prezentacji 
danych ściśle tabelarycznych, a 
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http://gorzow.wsa.gov.pl/138/187/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-w-
ramach-rozpatrywania-skarg-wnioskow-i-petycji.html 

więc zestawień, porównań, itp.. 
Stosowanie ich należy 

ograniczać do absolutnego 
minimum. Zamienić na inny 

sposób prezentacji 
informacji 

http://gorzow.wsa.gov.pl/139/188/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-w-
ramach-rozpatrywania-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/140/189/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-w-
ramach-monitoringu-wizyjnego-stosowanego-w-wsa-w-gorzowie-wlkp.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/116/76/lista-kandydatow-dopuszczona-do-ii-etapu-
konkursu-na-stanowisko-asystenta-sedziego.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/23/68/jak-dojechac.html 

Do poprawy Brak opis obrazka 
Dodać opisy 

obrazków http://gorzow.wsa.gov.pl/41/91/pozostale-zdjecia.html 

http://gorzow.wsa.gov.pl/68/10/przetargi.html Krytyczne Pusta strona 
usunąć link bądź 
dodać treść 
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