Opole, 29.04.2020

OCENA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd gminy Gogolin

Niniejszy dokument przedstawia raport z analizy, której przedmiotem było sprawdzenie zgodności
strony internetowej BIP prowadzonej przez Gminę Gogolin 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: 31*
Liczba znalezionych zastrzeżeń krytycznych: 14*
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

http://slabowidzacy.bip.gogolin.pl/3121/rejestrzlobkow-i-klubow-dzieciecych.html?pasek=0

Strona nie dostosowana do
wymogów WCAG 2.1

Zaktualizować moduł –
dostosować do wymogów
WCAG 2.1

Załącznik 1 – tabela z objaśnieniami i zaleceniami odnośnie znalezionych zastrzeżeń

Adres strony
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96886/wyniki_zaproszenia_do_skladania_ofert_warsztaty
_edukacyjne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96729/zaproszenie-do-skladania-ofert_warsztatyedukacyjne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95766/wyniki_zaproszenia
_do_skladania_ofert_koncepcja-ochrony-siedlisk.pdf

Wynik
ogólny

Objaśnienie

Zalecenia

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86157/wgiii7021182019
_rozeznanie_cenowe_dot_wykonania_dokumentacji_projektowej-zalacznik-nr-1-opis-przedmiotuzamowienia.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/77866/zaproszenie_do_skladania_ofert_koncertinstrumentalny.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/78179/wyniki_zapytania_ofertowego_koncertinstrumentalny.pdf
Pozostałe zaproszenia do składania ofert oraz wyniki zapytań
Plany kontroli
Sprawozdania z kontroli
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88645/petycje-do-rady-miejskiej-w-2018-roku.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/79297/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrywanych-wroku-2017-2.pdf
Zbiorcze informacje o złożonych petycjach

Dokumenty muszą być
przygotowane jako
dostępne, co oznacza, że
musi się je dać odczytać
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88648/odpowiedz-na-petycje-z-dnia-13-wrzesnia-2018.pdf
za pomocą technologii
Dodać
Inne odpowiedzi na petycje do burmistrza
asystujących. Wiąże się
dokumenty w
to z możliwością
wersji tekstowej
zaznaczenia/skopiowania
lub dodać ich
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86815/zalacznik_do_analizy_za_rok_2018.pdf
treści. Skany nie
treści do
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/77184/zalacznik_do_analizy_za_rok_2017.pdf
Krytyczne
spełniają tej zasady.
podstron.

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/65366/zalacznik_do_analizy_za_rok_2016.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/96687/wgiii7021102020wl-informacja-o-odstapieniu-odstrategiczne.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/74160/wgiii7021632017-informacja-o-odstapieniu-odstrategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/66172/wyniki-konsultacji-spolecznych
-projektu-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-gogolin-23052017.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/85254/program-usuwania-azbestu
-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-gminy-gogolin-na-lata-2008-2032.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/83349/uchwala-nr-viii1172011-rady
-miejskiej-w-gogolinie-z-dnia-16-czerwca-2011-r-zmieniajaca-uchwale-wsprawie-zasad-wynajmowania-lokali-wchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminygogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/83350/uchwala-nr-vii422003rady-miejskiej-w-gogolinie-z-dnia-20-marca-2003-r-w-sprawie-zasad-wynajmowania-lokaliwchodzacych-w-sklad-mieszkaniowego-zasobu-gminy-gogolin.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95788/zarzadzenia-burmistrza-w-sprawie-terminowrekrutacji.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95789/zalacznik-nr-1_do-przedszkola.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95790/zalacznik-nr-2_do-szkoly.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/6933/regulamin-naboru.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/46741/zarzadzenie-burmistrza-gogolina_tabliceogloszeniowe.PDF
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/47479/obwieszczenie-burmistrza
-gogolina_numery-i-granice-obwodow-glosowania-siedziby-okw.PDF
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018-2023

http://bip.gogolin.pl/12030/11512/wybory-do-gminnej-rady-seniorow-2019-2023.html
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86728/zarzadzenie-w-sprawie-powolania-czlonkowgminnej-rady-seniorow-powolanych-przez-burmistrza-gogolina.pdf
http://bip.gogolin.pl/12174/12261/wybory-do-mlodziezowej-rady-miejskiej-w-gogolinie-na-kadencje2019-2021.html
Informacje o wyborach do Rady Młodzieżowej
http://bip.gogolin.pl/13107/12164/zawiadomienie-o-xxi-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/237/251/uchwaly-rady-miejskiej-w-gogolinie-2010-2014.html
http://bip.gogolin.pl/239/254/strategia-rozwoju-gminy-gogolin.html
http://bip.gogolin.pl/240/256/regulamin-organizacyjny-urzedu-miejskiego-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/6608/901/protokoly-z-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie-2014-2018.html
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95303/uchwala-nr-xix_170_2019-wsprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/83833/uchwala-nr-iii_39_2018-wsprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/86812/rb-nds-za-okres-od-poczatku-roku-do-31032019r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/89921/rb-nds-za-okres-od-poczatku-roku-do-30062019r.pdf
Inne sprawozdania finansowe
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/78189/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-gogolin-za2017-r.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/78190/wykaz_pomoc-publiczna-2017.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/71641/informacja-z-wykonania-budzetu-za-i-polrocze2017.pdf

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/62570/uchwala-nr-xxviii_244_2016
-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-gminy-gogolin-na-2017-rok.pdf
Inne uchwały i zarządzenia z lat wcześniejszych
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/1956/dlug-publiczny-2005.pdf
http://bip.gogolin.pl/235/248/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego.html
http://bip.gogolin.pl/227/223/partycypacji.html
http://bip.gogolin.pl/216/228/zasada-fachowosci.html
http://bip.gogolin.pl/217/230/praktyka-glosowania-imiennego.html
http://bip.gogolin.pl/13131/279/dnia-29022020-r-od-godz-1130-do-1230-odbedzie-siezgromadzenie-publiczne-przy-centrum-przesiadkowym-pkp-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/13246/12365/aktualnosci-oswiatowe.html
http://bip.gogolin.pl/285/281/plany-kontroli.html
http://bip.gogolin.pl/286/281/sprawozdania-z-kontroli.html

http://bip.gogolin.pl/218/230/skad-mamy-pieniadze-i-na-co-je-wydajemy.html
http://bip.gogolin.pl/11602/12139/opieka-zdrowotna-w-gminie-gogolin.html
http://bip.gogolin.pl/11600/12139/program-polityki-zdrowotnej.html
http://bip.gogolin.pl/1543/12140/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

Krytyczne

Pusta strona
Informacje umieszczane
rok rocznie należy
publikować zachowując
ciągłość. Na wskazanej
stronie brak informacji za
Krytyczne
niektóre lata.

http://bip.gogolin.pl/13247/12365/wykaz-jednostek-oswiatowych-w-gminie-gogolin.html
http://bip.gogolin.pl/13248/12365/dowoz-uczniow.html
http://bip.gogolin.pl/13146/905/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzedniczeaktualizacja.html
http://bip.gogolin.pl/12978/11512/protokol-iii-posiedzenia-gminnej-rady-seniorow.html

Do
poprawy

Uzupełnić
informację bądź
usunąć linki

Uzupełnić
informacje

W dłuższych tekstach
zaleca si stosowanie
nagłówków/list
wstawianych za pomocą
odpowiednich elementów Dodać/poprawić
w narzędziu edycji treści.
nagłówki

http://bip.gogolin.pl/12465/11512/protokol-i-posiedzenia-gminnej-rady-seniorow.html
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88598/uchwala-nr-i_1_2019-w-sprawie-wyboruprzewodniczacego-grs-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/download/attachment/88599/uchwala-nr-i_2_2019-w-sprawie-wyboruwiceprzewodniczacego-grs-w-gogolinie.pdf
http://bip.gogolin.pl/11532/12132/sklady-osobowe-stalych-komisji-rady-miejskiej-w-gogolinie-20182023.html
http://bip.gogolin.pl/247/268/sklady-osobowe-stalych-komisji-rady-miejskiej-w-gogolinie-20142018.html

http://slabowidzacy.bip.gogolin.pl/3121/rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.html

Strona nie posiada
dostosowania do WCAG
Krytyczne
2.1.

http://bip.gogolin.pl/13195/279/zawiadomienie-o-xxii-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie.html

Do
poprawy

http://bip.gogolin.pl/13212/11951/petycje-do-rady-miejskiej-2020.html
http://bip.gogolin.pl/7104/11497/gospodarka-odpadami-komunalnymi.html
http://bip.gogolin.pl/12030/11512/wybory-do-gminnej-rady-seniorow-2019-2023.html
http://bip.gogolin.pl/12935/901/uchwaly-z-xix-sesji-rady-miejskiej-ktora-odbyla-sie-w-dniu-30grudnia-2019-r.html
Pozostałe Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
http://bip.gogolin.pl/6083/11498/rejestry-ewidencje-i-wykazy-podmiotow-swiadczacych-uslugikomunalne.html

Do
poprawy

Do
poprawy
Do
poprawy

Błąd w formatowaniu listy
numerowanej. Numer 10
znajduje się poza listą.
Nie uzupełnione
informacje w tekście
(data złożenia petycji).
Dodatkowo brakuje
informacji o odpowiedzi
urzędu.
Każda informacja
publiczna musi posiadać
odrębną metrykę
składającą się z danych
określonych w ustawie.
Link prowadzący do
zewnętrznego serwisu

Zaktualizować
stronę/moduł
dostosowując
do wymogów
WCAG.
Poprawić listę
numerowaną.

Uzupełnić
brakujące
informacje

Rozdzielić
informacje lub
dodać metryki
plików
Dodać opisy
linków

http://bip.gogolin.pl/3144/12140/koperta-na-jesien-zycia.html

należy opisać w sposób
jednoznacznie
informujący użytkownika
o przeniesieniu.
W treści znajdują się linki
będące częścią treści i
przenoszące
użytkownika do
zewnętrznego serwisu.
Należy odpowiednio
opisać linki oraz zmienić
ich nazwy tak, aby nie
stanowiły części treści.
Strona zawiera również
odnośniki prowadzące do Przenieść treści
strony WWW podmiotu, ze strony WWW
co może być uznane za
na BIP,
Do
reklamę, której nie wolno
poprawić i
poprawy
na BIP umieszczać.
opisać linki.
Każdy obraz musi
zawierać opis
pozwalający
użytkownikom
korzystającym z
technologii asystujących
poznanie jego treści.
Krytyczne Szczególnie dotyczy to
Do
wszelkich obrazów
Dodać opis
poprawy
zawierających treści.
obrazu lub treść

Przebieg i wyniki kontroli

Link jednocześnie rozwija
menu i prowadzi do
konkretnej strony.
Dodatkowo rozwinięte
Zmienić
Krytyczne menu ma tą samą
nazewnictwo

http://bip.gogolin.pl/7821/11602/informacja-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przezludzi.html

http://bip.gogolin.pl/1543/12140/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html
http://bip.gogolin.pl/6139/12140/karta-duzej-rodziny.html

http://bip.gogolin.pl/11603/12140/ogolnopolska-karta-seniora.html

nazwę, choć prowadzi do
innej strony.

http://bip.gogolin.pl/285/281/plany-kontroli.html

Pliki video muszą być
uzupełnione o napisy dla
Krytyczne osób niesłyszących
W treści zostały użyte
tabele pomimo braku
takiej potrzeby. Należy
Do
zamienić je na listy
poprawy
numerowane.
Submenu zawiera
odnośnik do strony OPS,
choć w żaden sposób nie
Do
wynika to z treści linku
poprawy
czy opisu.

http://bip.gogolin.pl/13146/905/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzedniczeaktualizacja.html

Do
poprawy

http://bip.gogolin.pl/download/attachment/95177/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowiskourzednicze.pdf

Do
poprawy

http://bip.gogolin.pl/11517/12131/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie.html

http://bip.gogolin.pl/241/258/rejestry-i-archiwa.html

http://bip.gogolin.pl/10823/12099/ogloszenie-o-naborze-do-rejestru-kandydatow-na-czlonkow
-rad-nadzorczych-spolek-prawa-handlowego-z-udzialem-gminy-gogolin.html

Do
poprawy

Pomieszana numeracja
list numerowanych, brak
spójności list.
Dokument w formie
skanu jest umieszczony
na odwrót.
Treść strony sugeruje
użycie listy
numerowanej, jednak nie
została ona użyta we
właściwy sposób - należy
używać odpowiednich
znaczników wstawianych
w narzędziu edycji treści

Dodać napisy
do plików video

Zamienić na
listy
Zmienić nazwę
linku, bądź
dodać opis

Poprawić listy
Umieścić
dokument
prawidłowo

Wstawić listę
numerowaną w
narzędziu edycji
strony

http://bip.gogolin.pl/251/277/przyjmowanie-dokumentow-elektronicznych.html

http://bip.gogolin.pl/13064/12340/wybory-prezydenckie-2020.html
http://bip.gogolin.pl/12466/11476/wybory-do-sejmu-i-senatu-2019.html
Pozostałe informacje o wyborach

Strona zawiera
informacje nieaktualne
oraz powołuje się na
nieaktualne podstawy
Krytyczne prawne.

Do
poprawy

Na jednej stronie
znajduje się bardzo wiele
informacji o wspólnej
metryce. Dodatkowo
strona zawiera zarówno
linki wewnętrzne jak i
zewnętrzne bez
jednoznacznego ich
rozróżnienia/opisu, itp..

Do
poprawy

Na stronie znajduje się
treść przedstawiona jako
lista numerowana, jednak
nie zostały użyte
odpowiednie znaczniki
Wstawić listę
formatowania. Należy
numerowaną w
wstawić listę w narzędziu narzędziu edycji
edycji treści.
strony

http://bip.gogolin.pl/12216/12256/wybory-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.html
http://bip.gogolin.pl/13278/12164/zawiadomienie-o-xxiii-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/13195/12164/zawiadomienie-o-xxii-sesji-rady-miejskiej-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/210/218/utworzenie-i-rozwoj-tablic-informacji.html

Zaktualizować
treść

Rozdzielić
informacje

http://bip.gogolin.pl/8752/12262/zawiadomienie-o-viii-sesji-mlodziezowej-rady-miejskiej-wgogolinie.html

Informacje o posiedzeniach Rady młodzieżowej z 2015 roku

http://bip.gogolin.pl/988/913/gminny-osrodek-kultury.html

http://bip.gogolin.pl/993/917/dom-spokojnej-starosci-sw-barbara-w-kamionku.html

Użyta została
nieprawidłowa lista
numerowana - w kodzie
strony numery nie
występują (co powoduje
nieprawidłowy odczyt
przy użyciu technologii
wspomagających).
Przyczyną może być
nieprawidłowy import
Do
danych z zewnętrznego
poprawy
źródła.
Linki prowadzą do BIP i
strony WWW. Każdy link
do zewnętrznego serwisu
musi być właściwie
opisany tak, aby
użytkownik wiedział o
tym, że zostanie
przeniesiony. Dodatkowo
linki na stronę WWW
gminy mogą być
potraktowane jak
reklama gminy (gdyż
taką funkcje również
pełni strona WWW), a
DO
BIP nie może zawierać
poprawy
żadnych reklam.
Strona zawiera
nieaktualny link do strony
BIP GOK.
Strona zawiera
nieaktualny link do strony
Krytyczne BIP GOK.

Poprawić listę
numerowaną

Przenieść treści
ze strony WWW
na BIP,
poprawić i
opisać linki.

Zaktualizować
link

http://bip.gogolin.pl/995/920/zespol-szkol-w-gogolinie.html
http://bip.gogolin.pl/997/922/publiczna-szkola-podstawowa-nr-2-im-kornela-makuszynskiego-wgogolinie.html

http://bip.gogolin.pl/1002/925/publiczne-przedszkole-nr-3-w-gogolinie.html
AKTY PRAWNE

http://bip.gogolin.pl/235/248/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego.html
http://bip.gogolin.pl/235/248/informacja-o-stanie-mienia-komunalnego.html

http://bip.gogolin.pl/227/223/partycypacji.html
Pozostałe pozycje z menu "Przejrzysta Polska"

Strona zawiera
informacje o adresach
Krytyczne stron gimnazjum.
Nieaktualny link do
Krytyczne strony WWW szkoły

Krytyczne

Link opisany jako
pp3.gogolin.pl prowadzi
do strony pp1.gogolin.pl

Zaktualizować
Zaktualizować

Zaktualizować
należy
uzupełnić
informacje d
stanu
bieżącego
Poprawić
metrykę

Informacje nieaktualne ostatnia informacja jest
Krytyczne za rok 2014.
Do
Brak informacji o
poprawy
publikującym w metryce
Nazwa pozycji menu jest
niejasna. Po zapoznaniu
się z zawartością strony
"przejrzysta polska"
wiadomo, że autor miał
na myśli np. zasadę
partycypacji, jednak nie
może być wymogiem dla
zrozumienia pozycji
menu zapoznawanie się
z treścią którejkolwiek ze
stron. Nagłówki i menu
muszą wskazywać
jednoznacznie i w
sposób zrozumiały do
Przeredagować
Krytyczne
jakiej treści prowadzą.
menu

