
Opole, 18 grudnia 2019  

  

  

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej 

  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

  

  

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 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: 11  

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 1  

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. 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://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html Do poprawy 

Informacja publiczna musi 
posiadać metrykę. Osobna 
informacja powinna posiadać 
osobną metrykę. W 
przedstawionym przykładzie 
mamy wiele informacji na jednej 
stronie ze wspólną metryką. 

Dodać metryki dla 
plików lub rozdzielić 
na osobne podstrony 
dla każdej informacji 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html Do poprawy 

Jednolitość dostępności 
wymaga jednego podejścia w 
stosunku do plików 
zamieszczanych na stronach. W 
przedstawionym przykładzie 
informacje są przedstawione w 
plikach doc, pdf oraz rtf. 

Wybrać jeden typ 
rozszerzenia pliku dla 
tej informacji 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/36/56/majatek.html  Do poprawy 

Informacja majątkowa nie 
zawiera szczegółów, które 
określiłyby rzeczywistą wartość 
majątku. uzupełnić informacje 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/43/71/organizacja-jednostki-dane-adresowe.html Do poprawy 

Nagłówek strony posiada nazwę 
"Organizacja jednostki - Dane 
adresowe", podczas gdy strona 
zawiera jeden adres - adres 
główny jednostki, a do 
pozostałych działów jedynie 
telefony. 

Uzupełnić informacje 
bądź zmienić 
nagłówek 

Informacje o opłatach 
Zalecenie 
poprawy 

Całkowicie zrozumiała jest chęć 
umieszczenia konkretnego 
przepisu określającego 
wysokość konkretnej opłaty. 
Takie podejście wymaga jednak 

Umieścić informację o 
opłatach w formie 
zagregowanej, 
czytelnej dla każdego. 
Odniesienie do 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/36/56/majatek.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/43/71/organizacja-jednostki-dane-adresowe.html


od Klienta przeczytania zapisów 
danego aktu ze zrozumieniem, a 
nierzadko również - wyliczenia 
konkretnej wysokości opłaty. 

przepisów można 
oczywiście zostawić. 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/31/42/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html 

Do poprawy 

Zgodnie z przepisami każda 
informacja publiczna musi 

zawierać oddzielną metrykę. W 
przypadku, gdy na stronie 
znajduje zarówno treść na 

stronie jak i załącznik pdf lub 
kilka plików z różnymi danymi 
należy je rozdzielić. Każda z 

tych informacji posiada osobne 
metadane określające autora, 

czas wytworzenia, itd. 

Należy dodać metrykę 
do pliku lub rozdzielić 

informacje na dwie 
podstrony 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/101/127/informatyzacja-postepowania-
sadowoadministracyjnego.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/35/52/pytania-prejudycjalne.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/58/8/biezace.html  

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/73/114/plan-zamowien.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/31/42/kolejnosc-zalatwiania-spraw.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/101/127/informatyzacja-postepowania-sadowoadministracyjnego.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/101/127/informatyzacja-postepowania-sadowoadministracyjnego.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/35/52/pytania-prejudycjalne.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/58/8/biezace.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/73/114/plan-zamowien.html


http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/19/16/przetargi.html  

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/20/17/wyniki.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-
sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-
sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/85/123/rodo.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html Do poprawy 

Dostępność oznacza również 
spójność i jednolitość 
zamieszczanych informacji. 
Wiąże się z tym nie tylko 
jednolitość treści, ale również 
spójność zamieszczanych 
plików. W przykładzie mamy 
pliki w 3 różnych 
rozszerzeniach. 

Ujednolicić 
rozszerzenia 
zamieszczanych 
plików. 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/19/16/przetargi.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/20/17/wyniki.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/85/123/rodo.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/33/47/informacja-roczna-o-dzialalnosci-sadu.html


http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/29/37/archiwa.html  Do poprawy 

Treść powinna być zrozumiała, 
rzetelna oraz dostarczać 
wszystkich informacji. W 
przykładzie zamieszczona treść 
zasadniczo nie objaśnia 
niczego, odwołując się do treści 
zarządzenia, które nawet nie 
jest podlinkowane. Przeredagować treść 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/654/zarzadzenie-nr-60-
2019-w-sprawie-dodatkowego-dnia-wolnego-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-
2019-r.pdf 

Krytyczne 

Skany są treściami 
nieczytelnymi dla czytników 

ekranowych, a co za tym idzie 
nie są dostępne. 

Dodać załącznik w 
wersji tekstowej lub 

treść podstrony 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/653/zarzadzenie-nr-59-
2019-w-sprawie-dodatkowych-dni-wolnych-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-
2020-r.pdf 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/633/zarzadzenie-nr-49-
2019-w-sprawie-ustalenia-godzin-urzedowania-wsa-we-wroclawiu-i-godzin-
przyjmowania-interesantow-w-dniu-29-sierpnia-2019-r.pdf 

Pozostałe zarządzenia z działu "bieżące" 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/685/lista-kandydatow-
zakwalifikowanych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-referenta-
stazysty.pdf 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/677/ogloszenie-o-konkursie-
na-stanowisko-referenta-stazysty-w-wsa-we-wroclawiu.pdf 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/683/zarzadzenie-nr-75-
2019w-sprawie-powolania-komisji-przeprowadzajacej-konkurs-nastanowisko-
referenta-stazystyw-wsa-we-wroclawiu.pdf 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/22/21/zatrudnienie-dokumenty-do-pobrania.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/73/114/plan-zamowien.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/19/16/przetargi.html  

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/20/17/wyniki.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/21/19/zbedne-i-zuzyte-skladniki-majatku.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/29/37/archiwa.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/654/zarzadzenie-nr-60-2019-w-sprawie-dodatkowego-dnia-wolnego-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/654/zarzadzenie-nr-60-2019-w-sprawie-dodatkowego-dnia-wolnego-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/654/zarzadzenie-nr-60-2019-w-sprawie-dodatkowego-dnia-wolnego-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/653/zarzadzenie-nr-59-2019-w-sprawie-dodatkowych-dni-wolnych-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2020-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/653/zarzadzenie-nr-59-2019-w-sprawie-dodatkowych-dni-wolnych-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2020-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/653/zarzadzenie-nr-59-2019-w-sprawie-dodatkowych-dni-wolnych-od-pracy-w-wsa-we-wroclawiu-w-2020-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/633/zarzadzenie-nr-49-2019-w-sprawie-ustalenia-godzin-urzedowania-wsa-we-wroclawiu-i-godzin-przyjmowania-interesantow-w-dniu-29-sierpnia-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/633/zarzadzenie-nr-49-2019-w-sprawie-ustalenia-godzin-urzedowania-wsa-we-wroclawiu-i-godzin-przyjmowania-interesantow-w-dniu-29-sierpnia-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/633/zarzadzenie-nr-49-2019-w-sprawie-ustalenia-godzin-urzedowania-wsa-we-wroclawiu-i-godzin-przyjmowania-interesantow-w-dniu-29-sierpnia-2019-r.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/685/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-referenta-stazysty.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/685/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-referenta-stazysty.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/685/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-drugiego-etapu-konkursu-na-stanowisko-referenta-stazysty.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/677/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-referenta-stazysty-w-wsa-we-wroclawiu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/677/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-referenta-stazysty-w-wsa-we-wroclawiu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/683/zarzadzenie-nr-75-2019w-sprawie-powolania-komisji-przeprowadzajacej-konkurs-nastanowisko-referenta-stazystyw-wsa-we-wroclawiu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/683/zarzadzenie-nr-75-2019w-sprawie-powolania-komisji-przeprowadzajacej-konkurs-nastanowisko-referenta-stazystyw-wsa-we-wroclawiu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/download/attachment/683/zarzadzenie-nr-75-2019w-sprawie-powolania-komisji-przeprowadzajacej-konkurs-nastanowisko-referenta-stazystyw-wsa-we-wroclawiu.pdf
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/22/21/zatrudnienie-dokumenty-do-pobrania.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/73/114/plan-zamowien.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/19/16/przetargi.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/20/17/wyniki.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/21/19/zbedne-i-zuzyte-skladniki-majatku.html


http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-
sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-
sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/81/120/pytania-do-tsue.html 

Do poprawy 

Każdy link zewnętrzny powinien 
być opisany. Użytkownik musi 

mieć informację o tym, że 
zostanie przeniesiony do innego 

serwisu. 
Przeredagować treść, 

dodać opisy linków http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/18/14/oplata-skarbowa.html 

Oświadczenia majątkowe Do poprawy 

Strony z oświadczeniami 
zawierają oświadczenia oraz 
zarządzenia. Samo zarządzenie 
nie jest oświadczeniem, więc 
powinno znajdować się na 
osobnej podstronie. Rozdzielić informacje 

 

 

http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/107/129/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2019.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/82/121/oswiadczenia-o-stanie-majatkowym-sedziow-asesorow-i-referendarzy-za-rok-2018.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/81/120/pytania-do-tsue.html
http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/18/14/oplata-skarbowa.html

