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OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej  

  

Urząd gminy Polska Cerekiew 

   

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

strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Polska Cerekiew 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: 14* 

Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 5* 

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 

Zbyt długi czas przechowywania Za pomocą wyszukiwarki da się 

odnaleźć archiwane 

oświadczenia majątkowe np. z 

2010 roku. Oznacza to brak 

skutecznego usunięcia danych 

osobowych. 

Usunąć stare oświadczenia 

majątkowe 

Zbyt długi czas przechowywania Za pomocą wyszukiwarki da się 

odnaleźć archiwalne wyniki 

naborow zawierające dane 

osobowe. M.in. można 

odnaleźć wynik naboru na 

komendanta straży gminnej. 

Usunąć stare informacje o 

wynikach naborów 

http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-

osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-

jednostek-organizacyjnych-

nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-

ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-

oplat-udzielono-ulg-odroczen-

umorzen-lub-rozlozono-splate-na-

raty.html 

Strona zawiera w plikach dane 

osobowe. 

Usunąć informacje publiczne 

jednostek z BIP Gminy 

http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html


                  Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń  

 

Adres strony Wynik ogólny Objaśnienie Zalecenia 

Ogłoszenia o naborach na wole stanowiska oraz informacje o wynikach 

Krytyczne 

Każdy dokument musi być 
zamieszczony w dostępny 

sposób. Oznacza to, że tekst 
musi być czytelny również dla 

technologii asystujących. 
Wszelkie grafiki zawierające 

treść należy stosownie opisać, 
aby każdy mógł z tą treścią się 

zapoznać. 

Umieścić dokument w 
postaci edytowalnej 
bądź dodać tekst do 

strony 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12379/schemat-procedury-
kontroli.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/2499/1355/zapytania-ofertowe.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2614/1364/gospodarka-przestrzenna.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1094/152/obwieszczenia.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/59/146/zawiadomienia.html 

Odpowiedzi na petycje 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11807/zarzadzenie-nr-
005052019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12082/zarzadzenie-nr-
0050492019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12081/zarzadzenie-nr-
0050482019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12083/zarzadzenie-nr-
0050502019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12462/zarzadzenie-nr-
0050512019-ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12187/zarzadzenie-nr-
0050742019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12188/zarzadzenie-nr-
0050752019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12189/zarzadzenie-nr-
0050762019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_2pc.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12259/zarzadzenie-nr-
0050852019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12258/zarzadzenie-nr-
0050862019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12379/schemat-procedury-kontroli.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12379/schemat-procedury-kontroli.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/2499/1355/zapytania-ofertowe.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2614/1364/gospodarka-przestrzenna.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1094/152/obwieszczenia.html
http://bip.polskacerekiew.pl/59/146/zawiadomienia.html
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11807/zarzadzenie-nr-005052019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11807/zarzadzenie-nr-005052019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12082/zarzadzenie-nr-0050492019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12082/zarzadzenie-nr-0050492019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12081/zarzadzenie-nr-0050482019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12081/zarzadzenie-nr-0050482019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12083/zarzadzenie-nr-0050502019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12083/zarzadzenie-nr-0050502019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12462/zarzadzenie-nr-0050512019-ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12462/zarzadzenie-nr-0050512019-ogloszenie-i-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12187/zarzadzenie-nr-0050742019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12187/zarzadzenie-nr-0050742019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12188/zarzadzenie-nr-0050752019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12188/zarzadzenie-nr-0050752019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12189/zarzadzenie-nr-0050762019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_2pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12189/zarzadzenie-nr-0050762019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_2pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12259/zarzadzenie-nr-0050852019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12259/zarzadzenie-nr-0050852019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12258/zarzadzenie-nr-0050862019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12258/zarzadzenie-nr-0050862019.pdf


http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12270/zarzadzenie-nr-
0050902019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_10_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12271/zarzadzenie-nr-
0050912019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12272/zarzadzenie-nr-
0050922019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12463/zarzadzenie-nr-
0050932019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12356/zarzadzenie-nr-
00501122019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-
413_11_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12358/zarzadzenie-nr-
00501132019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-
413_12_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12464/zarzadzenie-nr-
00501142019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-
413_14_zakrzow.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12380/zarzadzenie-nr-
00501232019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12404/zarzadzenie-nr-
00501342019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12405/zarzadzenie-nr-
00501352019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf 

Pozostałe zarządzenia z dot. ogłoszeń przetargów 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11743/zarzadzenie-nr-
0050932018.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12270/zarzadzenie-nr-0050902019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_10_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12270/zarzadzenie-nr-0050902019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_10_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12271/zarzadzenie-nr-0050912019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12271/zarzadzenie-nr-0050912019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12272/zarzadzenie-nr-0050922019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12272/zarzadzenie-nr-0050922019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12463/zarzadzenie-nr-0050932019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12463/zarzadzenie-nr-0050932019-ogloszenie-ii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12356/zarzadzenie-nr-00501122019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12356/zarzadzenie-nr-00501122019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12356/zarzadzenie-nr-00501122019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_11_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12358/zarzadzenie-nr-00501132019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12358/zarzadzenie-nr-00501132019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12358/zarzadzenie-nr-00501132019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_12_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12464/zarzadzenie-nr-00501142019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12464/zarzadzenie-nr-00501142019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12464/zarzadzenie-nr-00501142019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-413_14_zakrzow.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12380/zarzadzenie-nr-00501232019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12380/zarzadzenie-nr-00501232019.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12404/zarzadzenie-nr-00501342019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12404/zarzadzenie-nr-00501342019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-730_1pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12405/zarzadzenie-nr-00501352019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12405/zarzadzenie-nr-00501352019-ogloszenie-iii-przetargu-ustnego-nieograniczonego-729_3pc.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11743/zarzadzenie-nr-0050932018.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11743/zarzadzenie-nr-0050932018.pdf


http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11047/urg_xv_82_2012-projekt-
zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11818/uchwalaiii820182018-11-
29.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11798/uchwalaiv1920182018-12-
21.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11799/uchwalaiv2120182018-12-
21.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12457/uchwalav242019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12031/uchwalavii3220192019-03-
28.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12458/uchwalaviii382019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12456/uchwalaix462019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12459/uchwalax522019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/12460/uchwalaxii622019.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/9454/uchwala-nr-xxviii1482017.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11136/uchwalaxxx16620172017-
12-28.pdf 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11137/uchwalaxxx16820172017-
12-28.pdf 

Większość plików na stronie http://bip.polskacerekiew.pl/131/234/przetargi-sprzedaz-
dzierzawa-nieruchomosci.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2463/1353/2019-rok.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2901/1353/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-
miejscowosci-wronin-etap-ii.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2619/1353/przebudowa-drogi-gminnej-ulica-1-maja-w-
polskiej-cerekwi.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2564/1353/zastosowanie-odnawialnych-zrodel-energii-w-
urzedzie-gminy-w-polskiej-cerekwi-postepowanie-iii.html 

Inne przetargi 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11047/urg_xv_82_2012-projekt-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11047/urg_xv_82_2012-projekt-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo.pdf
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/11818/uchwalaiii820182018-11-29.pdf
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korzystającym z technologii 
wspomagających zrozumienie 
treści obrazu. 

Dodać opis do 
obrazka. 
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http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/87/182/mienie-komunalne.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2920/1354/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2920/1354/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2921/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2921/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2943/1369/wybory-prezydenckie-2020.html


http://bip.polskacerekiew.pl/162/273/zakres-dzialania-i-kompetencje.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1101/285/komisje-rady-gminy.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/172/287/referaty-i-samodzielne-stanowiska-w-
urzedzie.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/191/313/programy.html  

http://bip.polskacerekiew.pl/2911/362/podatki-2020.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2424/362/podatki-2019.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/197/323/informacja-ogolna.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/266/133/kontrole.html Do poprawy 

Lista odnośników do kontroli 
powinna być umieszczona w 
kolejności od najnowszych do 
najstarszych Poprawić kolejność 

http://bip.polskacerekiew.pl/2921/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-
przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html 

Do poprawy 

Źle wstawiona lista numerowana 
- każdą listę należy wstawiać za 
pomocą narzędzia edycji treści 

strony. 

Wstawić listę w 
narzędziu edycji 

strony 

http://bip.polskacerekiew.pl/2474/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-
przez-gmine-na-rok-szkolny-20192020.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1094/152/obwieszczenia.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1100/275/wojt-gminy.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1102/289/jednostki-pomocnicze.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/1101/285/komisje-rady-gminy.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/191/313/programy.html  

http://bip.polskacerekiew.pl/59/146/zawiadomienia.html  

Do poprawy 

Nazwy plików są nagłówkami 
dla ich treści i muszą jasno 

określać jaką treść zawiera dany 
plik. Używanie skrótów, 

numerów, a także słów typu 
"pobierz", "zobacz", "kliknij tutaj" 

jest nieprawidłowe. 
Poprawić 

nazewnictwo linków 

http://bip.polskacerekiew.pl/61/150/wniosek-o-udostepnienie-informacji-
publicznej.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/190/311/gospodarka-przestrzenna.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/208/347/informacje-ogolne.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/72/161/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-
jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-
zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-
na-raty.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/162/273/zakres-dzialania-i-kompetencje.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1101/285/komisje-rady-gminy.html
http://bip.polskacerekiew.pl/172/287/referaty-i-samodzielne-stanowiska-w-urzedzie.html
http://bip.polskacerekiew.pl/172/287/referaty-i-samodzielne-stanowiska-w-urzedzie.html
http://bip.polskacerekiew.pl/191/313/programy.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2911/362/podatki-2020.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2424/362/podatki-2019.html
http://bip.polskacerekiew.pl/197/323/informacja-ogolna.html
http://bip.polskacerekiew.pl/266/133/kontrole.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2921/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2921/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20202021.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2474/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20192020.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2474/1354/rekrutacja-do-przedszkoli-prowadzonych-przez-gmine-na-rok-szkolny-20192020.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1094/152/obwieszczenia.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1100/275/wojt-gminy.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1102/289/jednostki-pomocnicze.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1101/285/komisje-rady-gminy.html
http://bip.polskacerekiew.pl/191/313/programy.html
http://bip.polskacerekiew.pl/59/146/zawiadomienia.html
http://bip.polskacerekiew.pl/61/150/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html
http://bip.polskacerekiew.pl/61/150/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html
http://bip.polskacerekiew.pl/190/311/gospodarka-przestrzenna.html
http://bip.polskacerekiew.pl/208/347/informacje-ogolne.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/161/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/161/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/161/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html
http://bip.polskacerekiew.pl/72/161/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-umorzen-lub-rozlozono-splate-na-raty.html


http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-
odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-
administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-
gmine-polska-cerekiew.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-
samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-
jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-
odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-
administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-
gmine-polska-cerekiew.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/2302/1349/wdrazanie-srodkow-poprawy-efektywnosci-
energetycznej.html 

Krytyczne Brak odpowiedzi na petycję 
Dodać treść 
odpowiedzi http://bip.polskacerekiew.pl/2301/1349/wzorowa-lazienka.html 

Zarządzenia wójta gminy Krytyczne 
Niektóre pozycje nie zawierają 
załącznika 

Ujednolicić, dodając 
załączniki 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1968/zalacznik-nr-1.jpeg 

Krytyczne Treść jest nieczytelna 
Dodać w wyższej 

jakości 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1964/zalacznik-nr-2.jpeg 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1972/zalacznik_1.jpeg 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1973/zalacznik_2.jpeg 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1974/zalacznik_3.jpeg 

http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1976/zalacznik_1.jpeg 

http://bip.polskacerekiew.pl/1225/320/rejestr-aktow-prawa-miejscowego.html 

Krytyczne 

Informacja nieaktualna 

Zaktualizować 

http://bip.polskacerekiew.pl/273/404/projekty-uchwal.html Brak informacji po 2015 roku 

http://bip.polskacerekiew.pl/1557/161/kwoty-poreczen-i-dotacji-udzielonych-przez-
gmine-polska-cerekiew.html 

Brak informacji po 2017 

http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-
samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-
jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/286/155/wykonanie-budzetu.html 

http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/70/161/kwoty-wymagalnych-zobowiazan-wynikajacych-z-odrebnych-ustaw-oraz-prawomocnych-orzeczen-sadow-lub-ostatecznych-decyzji-administracyjnych-kwoty-wymagalnych-zobowiazan-uznanych-za-bezsporne-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2302/1349/wdrazanie-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2302/1349/wdrazanie-srodkow-poprawy-efektywnosci-energetycznej.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2301/1349/wzorowa-lazienka.html
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1968/zalacznik-nr-1.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1964/zalacznik-nr-2.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1972/zalacznik_1.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1973/zalacznik_2.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1974/zalacznik_3.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/download/attachment/1976/zalacznik_1.jpeg
http://bip.polskacerekiew.pl/1225/320/rejestr-aktow-prawa-miejscowego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/273/404/projekty-uchwal.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1557/161/kwoty-poreczen-i-dotacji-udzielonych-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1557/161/kwoty-poreczen-i-dotacji-udzielonych-przez-gmine-polska-cerekiew.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/69/161/kwoty-dotacji-otrzymanych-z-budzetu-jednostek-samorzadu-terytorialnego-kwoty-dotacji-udzielonych-z-budzetu-gminy-innym-jednostkom-samorzadu-terytorialnego.html
http://bip.polskacerekiew.pl/286/155/wykonanie-budzetu.html


http://bip.polskacerekiew.pl/1098/1313/remont-nawierzchni-drogi-gminnej-
mierzecin.html 

Do poprawy 

Każde hiperłącze (link) musi być 
opisane zgodnie z miejscem 

przeznaczenia. Jeśli prowadzi 
do zewnętrznego serwisu należy 

to wyraźnie wskazać. 
Dodatkowo na BIP nie wolno 

umieszczać żadnej reklamy, a 
linkowanie do własnej strony 
WWW (która ma przecież cel 

promocyjny) może być za taką 
uznane. 

Przenieść treści na 
BIP 

http://bip.polskacerekiew.pl/286/155/wykonanie-budzetu.html 

Wnioski o przyznanie prawa pomocy 

http://bip.polskacerekiew.pl/2424/362/podatki-2019.html Do poprawy 

Strona zawiera wypisane 
uchwały bez odnośników lub 
jakiegokolwiek powiązania z 
dokumentami, do których się 
odnosi Przeredagować 

http://bip.polskacerekiew.pl/207/344/epuap.html  Do weryfikacji 

Zgodnie z przepisami 
obsługiwane powinny być 
powszechnie używane nośniki 
danych. Z treści wynika, że 
dokument można dostarczyć na 
dyskietce. Czy to jest aktualne? Do weryfikacji 

 

http://bip.polskacerekiew.pl/1098/1313/remont-nawierzchni-drogi-gminnej-mierzecin.html
http://bip.polskacerekiew.pl/1098/1313/remont-nawierzchni-drogi-gminnej-mierzecin.html
http://bip.polskacerekiew.pl/286/155/wykonanie-budzetu.html
http://bip.polskacerekiew.pl/2424/362/podatki-2019.html
http://bip.polskacerekiew.pl/207/344/epuap.html

