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Nie ka˝da w∏adza chce mieç
dobrze poinformowane
Fot. Tom Hemeryk

spo∏eczeƒstwo, bo to
przecie˝ rodzi wi´cej
problemów.
Witold Machura

PIAP

dla wszystkich?

Gdy 14 marca br. w filii nr 2 poznaƒskiej Biblioteki Raczyƒskich odby∏a
si´ inauguracja budowanej w∏aÊnie w Poznaniu sieci powszechnego dost´pu do Internetu, miejscowy samorzàd og∏osi∏ poczàtek nowej ery w komunikacji spo∏ecznej. Mimo niewàtpliwych sukcesów Poznania w tej dziedzinie, nutka triumfalizmu jest z pewnoÊcià troch´ przedwczesna...

W czym tkwi sedno…
PIAP to skrót od angielskiego terminu Public Internet Access Point (czyli Publiczny Punkt Dost´pu do Internetu). To placówki wyposa˝one mi´dzy innymi w stanowiska komputerowe ze sta∏ym ∏àczem internetowym, których
najwi´kszym walorem jest dost´pnoÊç dla wszystkich bez wyjàtku obywateli. Zlokalizowane powinny one byç bowiem w takich miejscach, jak np.
domy kultury, biblioteki czy te˝ miejsca, w których zwyczajowo spotykajà
si´ przedstawiciele spo∏ecznoÊci lokalnych. W miejscach tych mieszkaƒcy
nieodp∏atnie mogà korzystaç z dost´pu do Internetu, z zachowaniem pewnych warunków. Obs∏uga tych punktów pomaga równie˝ w stawianiu
pierwszych kroków w Sieci osobom, które nie majà wiedzy ani umiej´tnoÊci korzystania z Internetu. Projekt wspó∏finansowany jest przez Uni´ Europejskà z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Samorzàd poznaƒski jest powszechnie znany z realizacji procesów informatyzacji administracji miejskiej. Miejscowemu Urz´dowi Miasta przyznano ju˝
tytu∏ „Lider Informatyki 2004” w kategorii „Administracja publiczna”. Równie˝ w∏adzom miejskim uda∏o si´ opracowaç i zg∏osiç (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) program „e-Poznaƒ –
Realizacja programu budowy elektronicznej administracji miejskiej”.

Zasady korzystania z PIAP w Poznaniu
U˝ytkownikiem mo˝e byç ka˝dy, kto ukoƒczy∏ 13 lat. Maksymalny jednorazowy czas
korzystania z Internetu wynosi 30 min.
Czas korzystania mo˝e byç d∏u˝szy, jeÊli
przy stanowisku komputerowym nie ma
innych ch´tnych. Korzystajàcym oferuje si´
wy∏àcznie us∏ugi typu WWW – przeglàdanie stron internetowych. U˝ytkownicy bardziej zaawansowani informatycznie, muszà
skorzystaç z kawiarenek internetowych. Na
razie nie wolno sporzàdzaç wydruków
z materia∏ów uzyskanych z Sieci. Przewiduje si´ taka mo˝liwoÊç w miar´ rozwoju
punktów PIAP w mieÊcie.
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Na zlecenie UM przygotowano równie˝ dokument „Strategie Informatyzacji Miasta Poznania, e-Poznaƒ” i „Strategia”, wyznaczajà kierunki i sposoby dochodzenia do
budowy spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Poznaniu.

Co istotne, w poznaƒskim magistracie
zdajà sobie spraw´ z problemów, jakie
niesie zasi´g spo∏ecznego dost´pu do
Internetu. Zaczyna byç bowiem widoczne (i odczuwalne) w polskim spo∏eczeƒstwie tzw. cyfrowe wykluczenie
(digital divide), polegajàce na potencjalnej mo˝liwoÊci
pozbawienia dost´pu do nowych technologii obywatelom stosunkowo s∏abo wykszta∏conym, nisko uposa˝onym, bezrobotnym lub osobom w starszym wieku.

Po z n a ƒ s k i P I A P
Jako lokalizacje punktów PIAP wybierano miejsca,
w których skupia si´ aktywnoÊç mieszkaƒców miasta.
W miejscach tych musi byç ju˝ zainstalowane szerokopasmowe przy∏àcze do Internetu (lub te˝ gospodarz instytucji wyrazi wol´ wykupienia takiego dost´pu), a instytucja przyjmujàca PIAP zapewni osob´, która po odpowiednim przeszkoleniu b´dzie s∏u˝y∏a pomocà mieszkaƒcom korzystajàcym z Internetu po raz pierwszy lub
nie korzystajàcym z niego doÊç biegle.
W Poznaniu Urzàd Miasta wyposa˝y∏ PIAP-y w: sprz´t
wraz z oprogramowaniem, ubezpieczy∏ sprz´t oraz jego
utrzymanie, przeszkoli∏ asystentów PIAP, wyposa˝y∏
punkty w materia∏y informacyjne, a tak˝e utworzy∏ i zarzàdza zintegrowanym systemem stron internetowych,
tworzonych dla wszystkich punktów w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego (www.city.poznan.pl).

Docelowo w Poznaniu powstanie 35
punktów organizowanych przez Urzàd
Miasta: 20 w 2005 r. oraz 15 w roku nast´pnym. Jeden z punktów b´dzie si´ tak˝e mieÊci∏
w bibliotece Urz´du Miasta. Publiczne Punkty Dost´pu do
Internetu oznaczone sà specjalnym znakiem graficznym.

Jak to si´ robi w Tarnowie Podgórnym?
W oddalonej o oko∏o 20 km od Poznania miejscowoÊci
Tarnowo Podgórne, w∏adze administracyjne podda∏y si´
magii powszechnego dost´pu do Internetu. MiejscowoÊç
ta znana jest przede wszystkim z doskona∏ego wykorzystania szans inwestycyjnych. Teren gminy przez ostatnie
lata sta∏ si´ jednym wielkim centrum logistycznym, gdzie
inwestorzy pakowali si´ drzwiami i oknami, przynoszàc

ze sobà post´p, tak˝e w dziedzinie technologii komunikacyjnych. Inwestorzy to podatki, a Êrodki z podatków to
mo˝liwoÊci inwestycji nie tylko w miejsca pracy, ale i w ich
„oprzyrzàdowanie”.
Czy urzàd administracji samorzàdowej
ma szanse wdra˝ania tego rodzaju pomys∏ów informatycznych?
Urz´dy samorzàdowe majà szanse na stosowanie nowoczesnych technologii w swej dzia∏alnoÊci, ale najwa˝niejsze, by chcieç dostarczaç ludziom informacj´
Sekretarz Urz´du
i czuç jej rol´ w rozwoju. Nie ka˝da w∏adza chce mieç
Gminy w Tarnowie Podgórnym, dobrze poinformowane spo∏eczeƒstwo, bo to przecie˝
Maria Janyska
rodzi wi´cej problemów. Gorzej jest w urz´dach z mo˝liwoÊciami finansowymi, chocia˝ sumy wydatkowane na tego rodzaju
inwestycje nie sà pora˝ajàce. Ewidentnie brakuje finansowania ma∏ych
projektów w sferze spo∏eczeƒstwa informacyjnego z funduszy strukturalnych. Takie doÊwiadczenia na dziÊ mamy w Wielkopolsce.

Dlaczego punkty dost´pu do Internetu w∏aÊnie w Tarnowie Podgórnym?
Zdaniem miejscowych w∏adz samorzàdowych, dobrze poinformowane spo∏eczeƒstwo to jeden z zasadniczych czynników rozwoju – spo∏ecznego i gospodarczego. Filozofi´
podejÊcia w∏adz tak oto ujmuje sekretarz Gminy, Maria
Janyska: Rozwój osobowy mieszkaƒca, da-

jàcy gwarancj´ samodzielnoÊci, powinien byç dà˝eniem w∏adz, bo to ogranicza na

póêniejszych etapach koniecznoÊç ingerencji spo∏ecznej. Wy˝sza
ÊwiadomoÊç ludzi to równie˝ czynnik wymuszajàcy coraz to wy˝szy poziom Êwiadczenia us∏ug przez administracj´ publicznà.
Tarnowskie publiczne punkty dost´pu do Internetu lokuje si´ w Êwietlicach wiejskich, w których odbywajà
si´ wiejskie zebrania, zaj´cia kulturalne i inne spotkania lokalnej spo∏ecznoÊci. Miejsca te „˝yjà na co dzieƒ”
i stàd przewiduje si´, ˝e „przyjmà si´ w ÊwiadomoÊci lokalnej spo∏ecznoÊci”... A co na to mieszkaƒcy? Spo∏ecznoÊç tej gminy z zainteresowaniem odnosi si´ do ró˝nych nowinek technicznych. Cz´Êç wr´cz oczekuje nowoczesnoÊci, ale jak na razie przewa˝ajà tacy obywatele, do których z pewnoÊcià trzeba b´dzie docieraç w ró˝ny sposób i w d∏u˝szym czasie, pokazujàc przede
wszystkim walor praktyczny oferowanych rozwiàzaƒ.
Czy realizacja tego rodzaju pomys∏u mieÊci si´ w szerszym programie w∏adz gminnych o charakterze informatycznym? Zdaniem sekretarz Janyski, dla tarnowskich w∏adz samorzàdowych najwa˝niejsza w tym
wszystkim jest w∏aÊciwa realizacja obowiàzku dostarczania informacji publicznej. Ale tamtejszy urzàd poza
obowiàzkiem widzi w ca∏ej idei coÊ wi´cej...
Autor korzysta∏ m.in. z materia∏ów uzyskanych w UM w Poznaniu

