Opole, 03 kwietnia 2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 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: 8
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 2
Należy zaznaczyć, że treści na przedmiotowej stronie BIP są wprowadzane w sposób bardzo 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 poza zestawieniem treści niedostępnych wskazanych
w załączniku numer 1. Audytor zaleca również 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
http://szczecin.wsa.gov.pl/152/296/sprawozdania-roczne.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/79/275/komunikaty.html

Wynik ogólny

http://szczecin.wsa.gov.pl/181/309/plany-postepowan-o-udzielenie-zamowienia.html

http://szczecin.wsa.gov.pl/145/290/oferty-pracy.html

http://szczecin.wsa.gov.pl/111/278/organizacja-wsa-w-szczecinie.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/download/attachment/1144/powolania-sedziow-wsaszczecin.pdf

Do poprawy

Do poprawy

http://szczecin.wsa.gov.pl/download/attachment/329/pobierz-plik-i-sa-sz-1536-13.pdf

http://szczecin.wsa.gov.pl/download/attachment/1151/ogloszenie-o-zbednychdrukarakach-hp-lj_1320_v2.pdf

Krytyczne

Objaśnienie
Zalecenia
Każda informacja publiczna
musi posiadać odrębną metrykę.
W przypadku wielu informacji na
jednej stronie mamy do
czynienia z różnymi osobami
tworzącymi treść,
odpowiedzialnymi za nie.
Dodatkowo należy szczególnie
zwrócić uwagę na wytwórcę
informacji oraz czas
Poprawić metryki,
wytworzenia.
rozdzielić informacje
Nagłówek "organizacja WSA w
Szczecinie" sugeruje prosty
dokument pokazujący strukturę
organizacyjną sądu. Zamiast
tego jednak znajduje się tutaj
zestawienie danych
kontaktowych do wszystkich
komórek sądu.
Dokumenty muszą być
udostępnione jako dostępne, co
oznacza możliwość odczytania
również przez technologie
wspomagające. Treść
dokumentu musi być
zamieszczona jako tekst z
możliwością zaznaczania,
kopiowania i wyszukiwania.
Skan jest formą graficzną i nie
spełnia tych zasad.

Zmienić nagłówek lub
przebudować treść zamieścić osobno
strukturę oraz osobno
dane kontaktowe (np..
Po kliknięciu)

Dodać dokumenty w
postaci tekstowej

http://szczecin.wsa.gov.pl/237/332/elektroniczna-komunikacja-z-sadem.html

http://szczecin.wsa.gov.pl/95/elektroniczna-skrzynka-podawcza-epuap.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/111/278/organizacja-wsa-w-szczecinie.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/131/281/wydzialy.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/133/279/informacje-o-sprawach-w-toku-i-wlasciwoscisadu.html
Akty prawne
http://szczecin.wsa.gov.pl/86/170/przyjmowanie-spraw.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/91/182/wniesienie-skargi.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/90/180/postepowanie-uproszczone-i-mediacyjne.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/96/292/skargi-i-wnioski.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/97/200/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacjipublicznej.html
http://szczecin.wsa.gov.pl/74/276/kontakt.html

Do poprawy

Linki do plików powinny
posiadać stosowne oznaczenie
(informujące, że jest to plik)

Do poprawy

Niektóre informacje są linkami,
inne nie, pomimo braku różnic w
stylistyce. Linki nie powinny
zawierać fragmentu treści,
powinny być wyodrębnioną
częścią.
Przeredagować treść

Do poprawy
http://szczecin.wsa.gov.pl/233/329/sprawozdawczosc.html

Krytyczne

http://szczecin.wsa.gov.pl/93/191/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html Do poprawy

Dodać stosowną
informację

W treści należy stosować
nagłówki wstawiane poprzez
wybór właściwej opcji w panelu
edycji treści. Samo wyróżnienie
tekstu (np.. Poprzez
pogrubienie) nie jest
wystarczające.
Wstawić nagłówki
Informacja niekompletna - brak Dodać informacje za
informacji za rok 2019
ro 2019
Lista numerowana jest
umieszczona w niewłaściwy
sposób - należy do tego
stosować odpowiednie
narzędzie w edycji treści
umieszczające właściwe
znaczniki.

Wstawić listę w
narzędziu edycyjnym

