Elektroniczna gospodarka

Witold Machura

Spo∏eczeƒstwo informacyjne, czyli wàskie Êcie˝ki gminnej
informacji elektronicznej
Ideà Ustawy o dost´pie do informacji publicznej, która wesz∏a w ˝ycie w lipcu
2003 r., jest nieskr´powany kontakt
obywatela z instytucjami paƒstwa i organami samorzàdu terytorialnego. Czy
w Wielkopolsce zrealizowano t´ ide´?
Czy po czterech miesiàcach obowiàzywania Ustawy, mo˝na okreÊliç jakieÊ
prawid∏owoÊci zwiàzane z jej wdra˝aniem?

Urz´dy i instytucje w godzinie „W”,
mia∏y po kilka stron internetowych,
które funkcjonowa∏y w wyszukiwarkach jako „oficjalne”. Informacje na
nich wzajemnie si´ wyklucza∏y – o dawno nie obowiàzujàch przepisach nawet
nie wspominajàc. Poj´cie „autoryzacja”
zawartoÊci merytorycznej nie mia∏o tu
wr´cz racji bytu...
Tak w∏aÊnie wystartowano z Ustawà.

Szara rzeczywistoÊç

Lipiec – paêdziernik

Zdaniem praktyków, przeci´tny obywatel kontaktuje si´ z urz´dem tylko
w dwóch kwestiach: op∏at lokalnych
i zmiany dokumentów. Przeci´tnie wi´c
dwa do trzech razy w roku mamy coÊ
do za∏atwienia w urz´dzie. Skoro tak,
to warto umo˝liwiaç obywatelom zdalny dost´p do niezb´dnych, szczegó∏owych informacji – a docelowo i „wirtualnych p∏atnoÊci”. Umo˝∏iwiç to mia∏a
Ustawa, a termin jej wejÊcia w ˝ycie (1
lipca 2003 r.) na∏o˝y∏ na administracj´
rzàdowà i samorzàdowà (wraz z instytucjami sektora publicznego), obowiàzek publikowania pewnego standardu
informacji.
Prawnicy jeszcze przed lipcem alarmowali o u∏omnoÊciach zapisów Ustawy i przepisów oko∏oustawowych.
Twierdzili oni, ˝e przepisy te – wbrew
intencjom ustawodawcy – nie ujednolicajà niczego, pos∏ugujàc si´ jedynie katalogiem nieprecyzyjnych poj´ç. Zdanie
to w pewnym sensie potwierdzali równie˝ informatycy, zwracajàc uwag´ na
trudnoÊci z realizacjà tak ogromnego
przedsi´wzi´cia w skali kraju, który nb.
do liderów rozwiàzaƒ w informatyzacji
nie nale˝y. Od startu przewa˝ali krytycy
– dla nich spoza wierszy przepisów wyziera∏o niejednokrotnie chciejstwo
i niekompetencja. Smaczku dodawa∏
fakt, ˝e nie wywiàzywanie si´ z zapisów szczegó∏owych Ustawy i zwiàzanych z nià przepisów, nie zosta∏o w∏aÊciwie usankcjonowane.

Wielkopolska na tle pozosta∏ych rejonów kraju zawsze by∏a lege artis (nawet,
jeÊli tylko pro forma...), wi´c w po∏owie
lipca br. funkcjonowa∏y tu biuletyny
u wszystkich zobligowanych do tego
podmiotów. Przeprowadzi∏em w tym
czasie sond´ w losowo wybranych
urz´dach administracji samorzàdowej
w regionie. Schemat tej sondy by∏ prosty: od poszukiwania adresu strony internetowej z lokalnym biuletynem, po
dochodzenie do przyczyn jej ewentualnego braku.
Bardzo trudno by∏o odnaleêç stron´
miejscowoÊci Skoki. Nawet wÊród pracowników tamtejszego urz´du przewija∏y si´ ró˝ne adresy – z regu∏y nieaktualne
lub nieaktywne. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urz´du Miasta i Gminy
w Skokach „odnalaz∏ si´” w koƒcu na
stronie www.skoki.nowoczesnagmina.pl.
By∏y tam zawarte wszystkie wymagane
informacje. Szkopu∏ w tym jednak, ˝e
przeci´tny obywatel i tak musia∏ konwencjonalnie skontaktowaç si´ z urz´dem, by do adresu BIP-u dotrzeç. Jaki
by∏ zatem sens uzyskiwania informacji
via internet, skoro wczeÊniej ju˝ si´
skontaktowano z urz´dem? DziÊ ju˝ tego problemu nie ma – urzàd w Skokach
zadba∏ o rozpowszechnienie adresu
swojego biuletynu.
Urzàd Miasta i Gminy w Trzemesznie
w tym samym czasie mia∏ na stronie jedynie podstawowe informacje i by∏
w trakcie wprowadzania „pe∏nego ser-
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wisu”. Dlaczego? Bo znowelizowano
statut gminy i kilka dokumentów
o mniejszym ci´˝arze gatunkowym,
a zmian nie zdà˝ono w terminie umieÊciç na stronie. Przepisy Ustawy nie regulowa∏y sytuacji, kiedy akt prawa miejscowego ju˝ nie obowiàzuje, a jeszcze
nie obowiàzuje akt zmieniony. Dlatego
te˝ tamtejszy urzàd z koƒcem wrzeÊnia
br. nie wprowadzi∏ jeszcze na stron´
tych dokumentów.
Strona samorzàdu miasta Z∏otowa
(www.bip.zlotow.pl) zawiera∏a w lipcu
wszystko, oprócz oÊwiadczeƒ majàtkowych osób, zobligowanych do tego
ustawowo. Wiadomo bowiem, ˝e im
mniejszy oÊrodek, tym wi´ksze zainteresowani mieszkaƒców, kto i ile zarabia
w samorzàdzie. Jak powiedziano nam
w z∏otowskim urz´dzie, „wszystkie niezb´dne oÊwiadczenia majàtkowe zosta∏y w terminie z∏o˝one, jednak ze wzgl´du na sezon urlopowy, nie zdà˝ono ich
wprowadziç”. We wrzeÊniu jednak tego
dokonano.
Z koƒcem wrzeÊnia mo˝na by∏o jeszcze spotkaç braki na BIP-ach niektórych
urz´dów administracji samorzàdowej
w mniejszych oÊrodkach regionu, jednak nie rzutowa∏y one na obraz ca∏oÊci
przedsi´wzi´cia.

Krajobraz po burzy...
Najbardziej starannie wykonany biuletyn znajduje si´ na stronie Urz´du Miejskiego w Poznaniu (www.bip.city.poznan.pl). Jak powiedzia∏ nam Wojciech
Pelc, koordynator BIP w poznaƒskim
urz´dzie, ju˝ od kilku lat przygotowywano si´ tu do stworzenia systemu komunikacji z obywatelami za pomocà internetu – niezale˝nie od rozwiàzaƒ
prawnych, jakie zosta∏yby przyj´te
w skali kraju. Dlatego te˝, np. osobna
baza danych uchwa∏ Rady Miasta funkcjonowa∏a w poznaƒskim magistracie
ju˝ od 1998 r. Przed 1 lipca 2003 r. baza
ta zosta∏a do systemu „doklejona”.
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Dzi´ki takiemu podejÊciu, biuletyn UM
w Poznaniu to kopalnia wiedzy i jak
wskazujà „liczniki odwiedzin”, internauci korzystajà stale z tego êród∏a informacji. Tak˝e i dlatego, ˝e poznaƒski BIP
zosta∏ umieszczony m.in. w Multimedialnym Informatorze Miejskim (MIM),
gdzie znaleêç mo˝na o Poznaniu dos∏ownie wszystko.
JeÊli chce si´ zobaczyç Biuletyn Informacji Publicznej na miar´ ery informatyki (i w przeddzieƒ naszego wejÊcia do
UE), polecam wersj´ UM w Kaliszu.
PrzejrzystoÊç, dost´pnoÊç ka˝dego rodzaju informacji, czytelnoÊç wewnàtrzurz´dowych procedur – lekcja poglàdowa dla tych obywateli, którzy do dziÊ
nie wiedzà, co i jak za∏atwiç mo˝na
w urz´dzie. Przy tym jeszcze walor
istotniejszy dla przeci´tnego Polaka:
zwi´z∏oÊç informacji – i to zachowana
wsz´dzie tam, gdzie „rozdmuchiwanie”
treÊci nie ma najmniejszego sensu. Jestem przekonany, ˝e takie samo grono
fachowców, jak w poznaƒskim UM, zajmowa∏a si´ tworzeniem tego˝ kaliskiego BIP-u.
* * *
Wprowadzanie BIP-ów by∏o dla wielu
urz´dów prawdziwà rewolucjà metod
dzia∏ania. Pami´tajmy bowiem o tym,
˝e w wielu gminach wiejskich komputer w administracji i dziÊ jest jeszcze
dobrem luksusowym, a jego obs∏ugi nie
mo˝na „bezboleÊnie” nauczyç ludzi
w wieku przedemerytalnym (m∏odzi
uciekajà przecie˝ za pracà do wi´kszych oÊrodków). Sztukà nie jest jednak
b∏àdziç i liczyç na wyrozumia∏oÊç obywateli, lecz sztukà jest uczyç si´ na b∏´dach. Tak mo˝naby spointowaç dotychczasowe doÊwiadczenia we wdra˝aniu
BIP-ów w Wielkopolsce. W urz´dach,
w których mo˝na by∏o si´ dopatrzyç
mniej lub bardziej powa˝nych niedoróbek, zareagowano na niedociàgni´cia
i je wyeliminowano.
Jednak wielu urz´dników (przede
wszystkim samorzàdowych) zadaje sobie dziÊ pytanie: Komu to wszystko by∏o
potrzebne? IloÊc wejÊç na strony lokalnych BIP-ów jest niepokojàco niewielka, bo oscyluje wokó∏ kilku miesi´cznie
(za wyjàtkiem Poznania i by∏ych miast
wojewódzkich). Spo∏ecznoÊci lokalne
niewiele bowiem obesz∏y próby doszlusowania przez nas do miana „spo∏eczeƒstwa informacyjnego”. JesteÊmy
jeszcze na etapie najlepszego z noÊników informacji, jakim jest wymiana in-

Z-ca burmistrza Nowego TomyÊla, Wojciech Ruta: „Nasza strona z Biuletynem dost´pna jest dla internautów bez wi´kszego problemu. Informacje na niej zamieszczone sà nie tylko zgodne z wymogami merytorycznymi. Wr´cz wyprzedzamy wyznaczony w tej Ustawie etap informatyzacji naszego urz´du, poniewa˝ na
naszym BIP-ie mamy ju˝ modu∏ Biuro Obs∏ugi Mieszkaƒca. System do obs∏ugi tego rodzaju strony (czy te˝ stron), nowotomyski Urzàd Miejski zakupi∏ w Stowarzyszeniu Wielkopolski OÊrodek Kszta∏cenia i Studiów Samorzàdowych. Kierownictwo
UM uczestniczy∏o w prezentacjach w siedzibach wielu firm-oferentów. Wybra∏o jednak WOKiSS, poniewa˝ OÊrodek od 1990 r. funkcjonuje w Êrodowisku samorzàdowym i wspó∏uczestniczy w realizacji wielu projektów, skierowanych do Êrodowiska
samorzàdowego. Mo˝emy dzi´ki temu liczyç na zgodnoÊç dostarczonego oprogramowania nie tylko z literà prawa, ale i z dobrze poj´tà praktykà funkcjonowania
administracji samorzàdowej. Warto przypomnieç przy tej okazji, ˝e wspominana
Ustawa nie tylko na∏o˝y∏a nowe obowiàzki na urz´dy administracji samorzàdowej,
„przypomnia∏a” tak˝e o innych noÊnikach informacji dla obywateli: o og∏aszaniu
informacji na urz´dowych tablicach og∏oszeƒ oraz o mo˝liwoÊci uczestnictwa osób
zainteresowanych w posiedzeniach wybieralnych organów w∏adzy. W Nowym TomyÊlu nie demonizujemy wi´c roli wirtualnej informacji. Czasem informacja przekazana w sposób konwencjonalny sprawdzi si´ równie dobrze”.
formacji „z pewnych êróde∏”, dokonywana w sklepie czy na poczcie.
Model systemu informatycznego, jaki
nale˝a∏o w urz´dach wprowadziç, u∏atwia kierownictwu jednostek samorzàdowych nadzorowanie bie˝àcej pracy
ka˝dego praktycznie urz´dnika. Opór
urz´dników jest zatem ogromny, bo kto
lubi byç pod obserwacjà „Wielkiego Brata”? W urz´dach przyj´to wi´c znany
wczeÊniej model post´powania: „róbmy
swoje”. JeÊli sà jakieÊ braki, nie oznacza
to, ˝e ktoÊ je zauwa˝y. JeÊli nie – wiadomo: spokój do pierwszej interwencji...

I na koniec: czy obywateli rzeczywiÊcie interesujà informacje zawarte na
stronach internetowych urz´dów i instytucji? Obawiam si´, ˝e jeszcze w niewielkim stopniu. Kiedy bowiem wejdzie si´ na BIP poznaƒskiego oddzia∏u
ZUS (www.zus.pl/bip) i wpisze w wyszukiwark´ has∏o „oÊwiadczenia majàtkowe”, pojawia si´ lista 72 odnoÊników,
z których pierwszy to „Êwiadczenia
z funduszu alimentacyjnego”...
Ten komunikat chcia∏bym zadedykowaç twórcom Ustawy o dost´pie do informacji publicznej.
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