
Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Szczecin 

Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej podmiotu publicznego, uzupełnioną o informację, w jakim 

stopniu zawartość strony internetowej lub aplikacji mobilnej może 

dotyczyć osób niepełnosprawnych; 

Strona bip.um.szczecin.pl (BIP UM) spełnia zasady postrzegalności, funkcjonalności, solidności i 

zrozumiałości, z poniższymi wyjątkami. 

Elementy niedostępne cyfrowo na stronie BIP UM: 

1. Dokumenty w postaci zeskanowanej, w pliku PDF. Do administratora treści należałoby 

przekształcenie OCR-em dokumentu na postać edytowalną oraz opublikowanie obu wersji. 

2. Dokumenty różnych typów - .PDF, .DOC, .XLS, .PPS - pozbawione struktury opartej o tytuł 

dokumentu,nagłówki, punktory, nagłówki w tabelach, brak alternatywnego opisu materiału 

graficznego, itp.. Dokumenty należałoby przygotowywać zgodnie z zasadami dostępności 

cyfrowej i tylko takie przekazywać do publikacji w BIP UM.  

3. Wyszukiwarki kontekstowe pracują na przestarzałej technologii, co uniemożliwia 

wprowadzenie kompletu zmian pod kątem dostępności cyfrowej. Konieczne jest przepisanie 

wyszukiwarki na nowo. 

Zawartość strony internetowej BIP UM nie dotyczy w sposób szczególny osób z 

niepełnosprawnościami, za wyjątkiem rozdziału skierowanego do osób z niepełnosprawnościami.  

Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności cyfrowej, które podmiot 

publiczny miałby ponieść; 

1. Zakup oprogramowania: Adobe Acrobat Pro DC (20 szt. x 1130 zł – roczna subskrypcja), 

ABBYY FineReader 15 Standard Win PL (20 szt. x 980 zł). 

2. Okresowe szkolenia pracowników Urzędu Miasta Szczecin z zakresu przygotowywania 

dokumentów dostępnych cyfrowo: Tworzenie dostępnych dokumentów biurowych (200 osób x 

450 zł), Tworzenie dokumentów PDF (50 osób  x 480 zł) 

3. Przygotowanie nowej wersji wyszukiwarki kontekstowej, dostępnej cyfrowo. Wymaga prac i 

nakładów w związku z koniecznością podniesienia systemu zarządzania treścią do wyższej 

wersji. Koszt wykonania: 30.100 zł netto + należny podatek VAT 



Wskazanie okresu publikowania elementu strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej: 

 

Problem Okres 

publikowania 

Liczba 

użytkowników 

(średnio dziennie) 

Nazwa strony i adres 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo. 14 Rejestr umów 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo. 7 Wyszukiwarka 

telefonów 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 3 Akty prawa 

miejscowego 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 4 Wyszukiwarka uchwał 

Rady Miasta 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 3 Wyszukiwarka 

Zarządzeń Prezydenta 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 6 Rejestr zgłoszeń robót 

nie wymagających 

pozwolenia na budowę 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 3 Sprzedaż majątku 

ruchomego - 

ogłoszenia urzędu 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 14 Wyszukiwarka 

oświadczeń 

majątkowych 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 5 Różne dokumenty - 

wyszukiwarka 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 5 Wykaz informacji 

udostępnianych na 

wniosek 

Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 12 Wykazy nieruchomości 

do zbycia 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131121.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131121.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50776.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50776.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50646.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50646.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50691.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50691.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50768.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50768.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50768.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131157.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131157.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131157.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131199.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131199.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131199.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50620.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50620.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131027.asp?kat=zbycie+przetargowe|grunty+i+budynki
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131027.asp?kat=zbycie+przetargowe|grunty+i+budynki


Wyszukiwarka i 

stronnicowanie wyników 

niedostępnych cyfrowo   

Bezterminowo 8 Ogłoszenia, osoby 

zakwalifikowane, 

informacje o wynikach 

Załączone PDF-y ze 

zeskanowaną treścią 

Bezterminowo 33 Odpowiedzi na 

interpelacje/zapytania 

Załączone PDF-y ze 

zeskanowaną treścią 

petycji 

Bezterminowo 6 Rejestr petycji 

Załączone PDF-y do 

ogłoszeń ze zeskanowaną 

treścią 

W archiwum 

bezterminowo 

5 Postępowania do 130 

000 złotych 

Plik WORD pozbawiony 

tytułu, struktury i 

ustawionych aktywnych pól 

do wypełnienia 

Bezterminowo Brak danych Kwestionariusz 

osobowy dla osoby 

ubiegajacej sie o 

zatrudnienie 

Dokument w formie 

zeskanowanego PDF-a 

21 dni 2 Wykazy dot. 

nieruchomości - 

pozostałe wydziały 

Dokumenty są dostępne w 

formie zeskanowanej i 

zapisanej do PDF-a 

Bezterminowo 14 Rejestr umów 

Informacje udostępnione w 

formie zeskanowanej i 

zapisanej do PDF-a 

Bezterminowo 5 Wykaz informacji 

udostępnianych na 

wniosek 

Informacja dotyczącą liczby użytkowników korzystających z danej strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej w okresie publikacji informacji zawartej 

w publikowanym elemencie strony internetowej lub aplikacji mobilnej; 

Informacja w tabelce powyżej. 

Wskazanie okresu funkcjonowania danej strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej wraz z częstotliwością publikacji w nich nowych treści. 

Strona BIP UM jest dostępna od lipca 2003 roku. Nowe treści publikowane są w dniach roboczych  

Urzędu Miasta Szczecin. 

 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131357.asp?kat=ogłoszenia+o+przetargach|grunty+i+budynki
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131357.asp?kat=ogłoszenia+o+przetargach|grunty+i+budynki
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131357.asp?kat=ogłoszenia+o+przetargach|grunty+i+budynki
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131355.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131078.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131078.asp
https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/kwestionariusz_dla_kandydata_do_pracy.docx
https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/kwestionariusz_dla_kandydata_do_pracy.docx
https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/kwestionariusz_dla_kandydata_do_pracy.docx
https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/kwestionariusz_dla_kandydata_do_pracy.docx
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131085.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131085.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131085.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50869.asp
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