Opole, 23.11.2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd miejski w Lewinie Brzeskim

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Lewin Brzeski 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: 22*
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 10*
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 znalezionych zastrzeżeń dotyczy błędów takich jak nieprawidłowe wykorzystanie środków
stylistycznych, puste strony podłączone do menu, dokumenty zamieszczone w sposób niedostępny czy brak
odpowiednich 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: studia wyższe*
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 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
tekstowej

Nieprawidłowości w umieszczaniu informacji
zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji
publicznej

Niniejszy audyt dotyczy
wyłącznie treści
umieszczonych na BIP. Nie
sposób jednak nie
zauważyć pewnych błędów
we wprowadzanej
informacji publicznej. Jako
przykład wskazuję Rejestry,
ewidencje i archiwa. Strona
„Rejestry i archiwa” na BIP
nie wyczerpuje wymogów
ustawowych

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
http://bip.lewin-brzeski.pl/5246/2377/oferty-pracy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5223/2348/zarzad-mienia-komunalnego-lewin-brzeski-sp-zoo.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5222/2347/spolka-z-oo-uslugi-wodno-kanalizacyjne-hydrolew.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5238/2354/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9822/2354/sprawozdanie-finansowe-za-2019r.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9821/2354/sprawozdanie-finansowe-za-2018r.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5239/2354/swietlica-terapeutyczna-w-lewinie-brzeskim.html
Informacje o jednostkach
http://bip.lewin-brzeski.pl/7314/2368/rada-samorzadu-miasta-kadencja-20172021.html
Protokoły z sesji
Protokoły z posiedzen Komisji
http://bip.lewin-brzeski.pl/6391/materialy-na-sesje-rady-miejskiej.html
Zarządzenia Burmistrza
http://bip.lewin-brzeski.pl/5218/2337/udostepnianie-informacji-o-srodowisku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5217/2335/mienie-komunalne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5216/2333/budzet-gminy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/7384/4715/zgromadzenia-publiczne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5271/4800/oferty-pracy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5750/konkurs-na-opiekuna-dziennego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5289/2428/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymizasady-ogolne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5420/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2013-roku.html

Do poprawy

Objaśnienie

Zalecenia

Każda informacja publiczna
musi posiadać własną, odrębną
metrykę. Każda metryka musi Rozdzielić informacje
zawierać informacje określone w na osobne podstrony,
Ustawie.
uzupełnić metryki

http://bip.lewin-brzeski.pl/5291/2441/wykaz-kart-uslug.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5142/2237/inne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6642/2237/informacje-po-przetargach-dzierzawa.html
Przetargi na zwycie lub najem nieruchomości
http://bip.lewin-brzeski.pl/5148/2243/ochrona-srodowiska.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5145/2243/ogloszenia.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5246/2377/oferty-pracy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5310/2413/zarzadzenia-kierownika-urzedu.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6849/punkt-nieodplatnej-informacji-prawnej.html

Kontrole 2012 i 2016
http://bip.lewin-brzeski.pl/5238/2354/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5220/2341/gospodarka-komunalna.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5420/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2013-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5518/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2014-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6093/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2015-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6593/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2016-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/7125/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2017-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/7652/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2018-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9470/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2020-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8583/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku.html

Do poprawy

Link do własnej strony WWW
może zostać uznany za
autoreklamę. Dodatkowo każdy
link prowadzący do zewnętrznej
platformy powinien być
stosownie opisany tak, aby
użytkownik wiedział, że zostanie
przeniesiony na inny serwis.

Przenieść treści na
BIP

Do poprawy

Tabele służą wyłącznie
prezentacji zestawień (w
szczególności liczbowe). Każde
inne użycie tabeli powinno
zostać gruntownie przemyślane.
Tabele nie skalują się
prawidłowo i z tego powodu są
niezalecane.

Zmienić formy
prezentacji

http://bip.lewin-brzeski.pl/8211/4756/ewidencja-kapielisk.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5256/2388/urzad-stanu-cywilnego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5260/2388/wydzial-spraw-obywatelskich.html
Pozostałe opisy wydziałów i stanowisk
http://bip.lewin-brzeski.pl/6394/4549/referendum-ogolnokrajowe.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6194/4530/wybory-prezydenta-rp-2015.html
Inne informacje o wyborach
http://bip.lewin-brzeski.pl/5238/2354/biuro-obslugi-wspolnej-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5229/2354/przedszkole-publiczne-w-skorogoszczy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5237/2354/przedszkole-publiczne-nr-2-w-lewiniebrzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5245/2375/miejsko-gminny-dom-kultury.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5213/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej-w-lewiniebrzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6136/sklad-rady-miejskiej-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5169/sesje-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6098/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8607/4764/protokoly-sesji-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9423/4792/oplata-od-posiadania-psow.html
Opisy podatków i opłat lokalnych
http://bip.lewin-brzeski.pl/9589/4792/rocedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrotpodatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-zuzywanego-doprodukcji-rolnej-w-2020-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/7384/4715/zgromadzenia-publiczne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5420/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2013-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6093/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2015-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6593/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2016-roku.html

Do poprawy

Podkreślenia w treści są
zarezerwowane dla
linków(hiperłączy) i nie należy
ich używać w innych
przypadkach.

Zmienić formatowanie

http://bip.lewin-brzeski.pl/7125/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2017-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/7652/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2018-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9470/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2020-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8583/2428/konkursy-ofert-dla-organizacji-pozarzadowychna-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8211/4756/ewidencja-kapielisk.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5247/2379/zdrowie-i-alkohole.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5251/2379/urzad-stanu-cywilnego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5252/2379/sprawy-obywatelskie.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5691/2388/straz-miejska-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9908/4804/powszechny-spis-rolny-2020.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5291/2441/wykaz-kart-uslug.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5243/2243/rada-samorzadu-miasta-kadencja-20122016.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6684/2243/gospodarka-odpadami.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5148/2243/ochrona-srodowiska.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5145/2243/ogloszenia.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5239/2354/swietlica-terapeutyczna-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5237/2354/przedszkole-publiczne-nr-2-w-lewiniebrzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5245/2375/miejsko-gminny-dom-kultury.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5169/sesje-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5239/2354/swietlica-terapeutyczna-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5233/2354/przedszkole-publiczne-nr-1-w-losiowie.html

Do poprawy

Każdy obraz powinien zawierać
opis pozwalający na odczytanie
jego zawartości za pomocą
technologii asystujących.
Nazwy plików są nagłówkami
dla ich treści i muszą
jednoznacznie wskazywać na
ich treść.

Do poprawy

Listy użyte w treści muszą być
wstawione za pomocą
odpowiednich znaczników w

Do poprawy

Dodać opisy obrazów
Poprawić nazwy
plików
Wstawić listy w
narzędziu edycji
strony

http://bip.lewin-brzeski.pl/5228/2354/przedszkole-publiczne-nr-1-w-lewiniebrzeskim.html

narzędziu edycji strony.
Wyróżnienie tekstu wizualnie
jest niewystarczające.

http://bip.lewin-brzeski.pl/7284/wybory-do-rady-samorzadu-mieszkancow-miasta.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5221/2344/solectwa.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6135/sklad-osobowy-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6135/4773/sklad-osobowy-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6200/4541/zadania-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9589/4792/rocedura-i-warunki-ubiegania-sie-o-zwrotpodatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-zuzywanego-doprodukcji-rolnej-w-2020-roku.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5220/2341/gospodarka-komunalna.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6853/4578/informacja-o-udostepnieniu-informacjipublicznej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6733/4570/rejestr-instytucji-kultury.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5270/2408/prowadzone-rejestry-i-ewidencje.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5269/2407/archiwa-zakladow-pracy-z-terenu-gminy-lewinbrzeski.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5247/2379/zdrowie-i-alkohole.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5251/2379/urzad-stanu-cywilnego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5249/2379/sprawy-organizacyjne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5252/2379/sprawy-obywatelskie.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5254/2379/rolnictwo-i-gospodarka-nieruchomosciami.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5248/2379/ochrona-srodowiska-i-gospodarkakomunalna.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5291/2441/wykaz-kart-uslug.html
Opisy jednostek
Do poprawy
http://bip.lewin-brzeski.pl/5224/2349/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-wlewinie-brzeskim.html
Do poprawy

Podwójnie załączone statuty
Zostawić jeden statut
W dłuższych tekstach warto
użyć nagłówków do oddzielenia

osobnych treści. Nagłówki
muszą być być wstawione we
właściwy sposób w narzędziu
edycji strony - samo wyróżnienie
treści powoduje brak możliwości
prawidłowego odczytania przez
technologie asystujące.

http://bip.lewin-brzeski.pl/5244/2373/miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna-w-lewiniebrzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6136/sklad-rady-miejskiej-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8610/4767/sklady-osobowe-komisji-rady-miejskiej.html
Opisy podatków i opłat lokalnych
http://bip.lewin-brzeski.pl/6796/4575/informacje-ogolne-petycje.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6853/4578/informacja-o-udostepnieniu-informacjipublicznej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5247/2379/zdrowie-i-alkohole.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5251/2379/urzad-stanu-cywilnego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5252/2379/sprawy-obywatelskie.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5691/2388/straz-miejska-w-lewinie-brzeskim.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5268/2405/dane-teleadresowe.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5291/2441/wykaz-kart-uslug.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5140/2237/gospodarka-komunalnamieszkaniowa-iochrona-srodowiska.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5145/2243/ogloszenia.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5245/2375/miejsko-gminny-dom-kultury.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5169/sesje-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/8609/4766/rejestr-interpelacji.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/download/attachment/54988/zarzadzenie-z-3-lutego-2020rw-sprawie-ustalenia-regulamin-gminnego-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadowkomunalnych-w-lewinie.pdf
http://bip.lewin-brzeski.pl/5216/2333/budzet-gminy.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9092/4734/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonychw-roku-2018.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9972/4734/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonychw-roku-2019.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/6797/rejestr-petycji.html

Wstawić nagłówki w
narzędziu edycji
strony

Krytyczne

Każdy dokument oraz każda
treść muszą być zamieszczone
w sposób dostępny. Oznacza to
możliwość odczytania treści za
pomocą technologii
asystujących. Każdy skan lub
obraz z treścią wymaga
zapewnienia alternatywnej
wersji dostępnej cyfrowo.

Dodać treści w
alternatywnej,
dostępnej, postaci

http://bip.lewin-brzeski.pl/download/attachment/53706/zarzadzenie-374-2019-wsprawie-wyboru-oferty.pdf
Pozostałe zrządzenia ws. Wyboru ofert na realizację zadań publicznych
http://bip.lewin-brzeski.pl/9319/4563/obwieszczenia-informacje-dyzury-miejskiejkomisji-wyborczej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9588/4794/budowa-sciezek-pieszo-rowerowych-w-gminiepopielow-i-w-gminie-lewin-brzeski-zaprojektuj-i-wybuduj.html
Pozostałe zamówienia publiczne
http://bip.lewin-brzeski.pl/8931/4784/zamowienia-do-30-tys-euro.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5140/2237/gospodarka-komunalnamieszkaniowa-iochrona-srodowiska.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5142/2237/inne.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5147/2243/budownictwo-i-inwestycje.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5145/2243/ogloszenia.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5213/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej-w-lewiniebrzeskim.html

Krytyczne

http://bip.lewin-brzeski.pl/5169/sesje-rady-miejskiej.html

Krytyczne

http://bip.lewin-brzeski.pl/5169/sesje-rady-miejskiej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5310/2413/zarzadzenia-kierownika-urzedu.html
Informacja stanie mienia
http://bip.lewin-brzeski.pl/5309/2421/kontrole-zewnetrzne.html

Do poprawy

Krytyczne

Kontrole zewnętrzne

Krytyczne

http://bip.lewin-brzeski.pl/8211/4756/ewidencja-kapielisk.html

Do poprawy

Błędnie załączony plik

Poprawić plik

Strona zawiera puste spacje,
które zostaną przeczytane przez
lektora wspomagającego jako
Usunąć puste spacje,
długa pauza.
które się powtarzają
Etykiety linków muszą jasno
określać cel linku
Poprawić etykiety
Brak informacji po roku 2017
Brak informacji po roku po 2015
Dodać brakujące
Brak informacji po roku 2016
informacje
Większość informacji jest
niedostępna, brakuje opisów i
jakichkolwiek danych
Wielokrotne użycie nagłówka
pierwszego poziomu

Uzupełnić
Stosować hierarchię
nagłówków

http://bip.lewin-brzeski.pl/5272/2412/kodeks-etyczny-pracownikow-urzedumiejskiego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5256/2388/urzad-stanu-cywilnego.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5260/2388/wydzial-spraw-obywatelskich.html
Pozostałe opisy wydziałów i stanowisk
http://bip.lewin-brzeski.pl/5268/2405/dane-teleadresowe.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9314/4563/uchwaly-informacje-panstwowej-komisjiwyborczej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9316/4563/informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9318/4563/obwody-glosowania-i-siedziby-komisji-wgminie.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5299/2451/obwody-glosowania-i-siedziby-komisji-wgminie.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5298/2451/informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/5297/2451/uchwaly-informacje-panstwowej-komisjiwyborczej.html
http://bip.lewin-brzeski.pl/9234/2451/informacje-okregowej-komisji-wyborczej-wopolu-i-komisarza-wyborczego-w-opolu-ii.html

Krytyczne

Użycie koloru bardzo
podobnego do koloru hiperłączy Zmienić formatowanie

Krytyczne

Pusta strona

Usunąć przywiązanie,
bądź uzupełnić
informacje

Krytyczne

Niepoprawnie sformatowany link

Krytyczne

Nie działający link

http://bip.lewin-brzeski.pl/5142/2237/inne.html

Do poprawy

http://bip.lewin-brzeski.pl/6646/2237/uzytkowanie-wieczyste.html

Krytyczne

Nazwy plików są nagłówkami
dla ich treści i muszą
jednoznacznie wskazywać na
ich treść.
Brak opisanych w treści
informacji

Poprawić linki

Poprawić nazwy
plików
Uzupełnić

