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Dorota Fleszer1

REALIZACJA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
W GMINACH POWIATU RACIBORSKIEGO

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej nie można ograniczać wyłącznie do 
stosowania odpowiednich rygorów prawnych. Doświadczenia władz samorządowych 
obejmujące tworzenie i stosowanie polityki informacyjnej, a także promocji jednostki 
samorządu terytorialnego wskazują, że na tę problematykę należy spojrzeć interdyscy-
plinarnie. Jej przedmiotem niewątpliwie jest informacja publiczna odnosząca się do 
danej jednostki samorządu terytorialnego. Po pierwsze cechuje ją aktualność. Okres 
zainteresowania tą informacją jest stosunkowo krótki, ograniczony kilkoma dniami. 
Jest to więc informacja bieżąca – zawiera przekaz, który powinien być jak najszybciej 
zrealizowany i wykorzystany. Po drugie, do przekazu tej informacji stosuje się zróżni-
cowane co do formy narzędzia (instrumenty): foldery, spotkania z mieszkańcami, wy-
dawnictwa, gadżety reklamowe, konferencje. Ich katalog jest zatem zdecydowanie bar-

1  Dr; Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 
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dziej urozmaicony w porównaniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej, która 
dopuszcza w tym zakresie tylko w zasadzie Biuletyn Informacji Publicznej lub wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej. W polityce informacyjnej chodzi o to, aby za-
pewnić dostęp do informacji dla jak najszerszego kręgu odbiorców. Zatem ogranicze-
nie kwestii dostępu do informacji publicznej wyłącznie do sfery normatywnej, z pomi-
nięciem rozwiązań wypracowanych i przyjętych do stosowania na gruncie zarządzania 
publicznego czy też marketingu terytorialnego, przyczynia się do obniżenia standardu 
wykonywanych zadań. Można by było postawić dalej idący wniosek, że ustawodawca, 
koncentrując się na sprawach związanych z proceduralnym i merytorycznym zapew-
nieniem prawa dostępu do informacji publicznej, wprowadza istotne ograniczenia co 
do sposobu redagowania informacji i tym samym jej zrozumiałości. Nie uwzględnia 
bowiem oczekiwań obywateli i tego, aby uczynić informację rzeczywiście bardziej do-
stępną pod względem zawartości przekazu. Doskonałym przykładem jest konstrukcja 
Biuletynu Informacji Publicznej i trudności, jakie się pojawiają w sytuacji poszukiwa-
nia tej samej informacji w biuletynach różnych urzędów. Często sprowadza się to do 
zachowania cierpliwości w otwieraniu różnorodnych zakładek, aż w końcu znajdzie się 
to, czego się szuka. Tymczasem poszukujący informacji mieszkaniec gminy oczekuje, 
że będzie ona sprofilowana, ukierunkowana pod konkretnego odbiorcę i kompletna. 

W niniejszym opracowaniu zasygnalizowane zostanie znaczenie odpowiedniego 
konstruowania informacji w  skutecznym i  zrozumiałym jej odbiorze przez miesz-
kańców jednostki samorządu terytorialnego. Analiza źródeł, jakie najczęściej wy-
korzystywane są do poszukiwania informacji publicznej, pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, że jest to Internet. Tym niemniej, wbrew założeniom poczynionym przez 
ustawodawcę, informacji publicznej nie poszukuje się w Biuletynach Informacji Pu-
blicznej, ale na stronach internetowych urzędów. Pominięta zostanie problematyka 
określenia zakresu pojęcia „informacja publiczna”. Zagadnienie opracowano na pod-
stawie badań literaturowych i uzyskanych drogą wnioskową informacji publicznych.

 
ROLA DOSTĘPU DO INFORMACJI 
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozważaniach na temat dostępu do informacji w samorządzie terytorialnym istot-
ny wydaje się pogląd S. Michałowskiego, który uważa, że identyfikacja lokalnej społecz-
ności ze swoją lokalną władzą jest wynikiem jawności życia publicznego, stałej, rzetelnej 
i wielostronnej oraz wszechstronnej i skutecznej kontroli społecznej, powiązanej z odpo-
wiedzialnością lokalnej władzy przed społeczeństwem. Innymi słowy, samorządowe or-
gany powinny wypracować precyzyjne założenia (programy) informowania społeczności 
lokalnych i współpracy z nimi2. Autor wychodzi bowiem z założenia, że społeczeństwo 

2  S. Michałowski, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a partycypacja społeczna, [w:]             
L. Pokrzycka, W. Micha (red.), Media a demokracja, Lublin 2007, s. 77.
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polskie od lat potrzebuje dowartościowania ze strony polityków szczebla lokalnego i re-
gionalnego. Ci ostatni muszą mieć jednak wizje nawiązania dialogu ze społeczeństwem, 
koncepcje informowania go o sukcesach i porażkach czy też zagrożeniach i problemach, 
które są do rozwiązania. Identyfikacja lokalnej społeczności ze swoją władzą lokalną jest 
wynikiem jawności życia publicznego, stałej, rzetelnej i wielostronnej oraz wszechstron-
nej i  skutecznej kontroli społecznej, powiązanej z odpowiedzialnością lokalnej władzy 
przed społeczeństwem3. Jeżeli obecnie w  naszym kraju mamy tak wiele krytycznych 
opinii o funkcjonowaniu jednostek samorządowych, a społeczności lokalne przejawiają 
wiele nieufności do władz samorządowych, to zapewne powodem są błędy w polityce 
informacyjnej, a właściwie owa polityka nie istnieje4.

Warto też zauważyć, że z punktu widzenia administracji samorządowej informo-
wanie o wszystkim nie zawsze jest uzasadnione, a tym bardziej korzystne. Powodów 
jest kilka, ale skupić się należy przede wszystkim na zwykłej ostrożności. W trakcie 
opracowywania informacji może dojść do pomyłki urzędnika, jego błędu. Rodzi się 
kwestia ustalenia nie tylko zakresu i  formy odpowiedzialności za popełnienie błę-
du, ale także możliwości odwrócenia skutków powstałych w jego wyniku. Stąd też 
– z punktu widzenia swoiście pojętego bezpieczeństwo (albo asekuracji) urzędnika – 
lepiej jest unikać udzielania informacji i w ten sposób minimalizować ewentualność 
powstania konsekwencji jej niewłaściwego opracowania, przygotowania. Brać trzeba 
pod uwagę jeszcze jeden element, a mianowicie sposób jej zrozumienia (a właści-
we niezrozumienia) przez adresata. Powodem powstania takiej sytuacji jest choćby 
to, że często administracja posługuje się hermetycznym językiem, powszechnie nie-
stosowanym i nie w pełni zrozumiałym dla obywateli. Poza tym warto wspomnieć 
o tworzeniu informacji na bazie różnego rodzaju aktów prawnych, co też nie wpływa 
pozytywnie na zrozumiałość tworzonych informacji. 

SPOSOBY DOSTĘPU DO INFORMACJI 
  
Sposoby dostępu do informacji publicznej wyznaczone zostały w ustawie z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej5 (dalej: u.d.i.p.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 
1 u.d.i.p. jednym ze sposobów udostępnienia informacji publicznych jest ich ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś art. 10 ust. 1 u.d.i.p. stanowi, że informacja publicz-
na, która nie została udostępniona w  tym Biuletynie lub centralnym repozytorium, jest 
udostępniana na wniosek. Z przepisów tych wynika zatem, że tylko informacje publiczne 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej uważa się za udostępnione, zaś wszyst-

3  Ibidem, s. 77-78. 
4  S. Michałowski, Polityka informacyjna w  samorządzie terytorialnym a  społeczeństwo obywatelskie, 
[w:] S. Michałowski, W. Micha (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations 
– promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006 s. 137.
5  Dz.U. z 2014 r., poz. 782.



ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA.  ROK XVII92

kie inne informacje, w tym w szczególności wymienione w art. 6 u.d.i.p., są udostępniane 
na wniosek, bez względu na to czy funkcjonują w obiegu publicznym, na stronach inter-
netowych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych, a  także 
czy dostęp do tych informacji, tj. do Internetu, domagający się ich udostępnienia ma łatwy 
czy też utrudniony. O obowiązku udostępnienia informacji publicznej nieopublikowanej 
w Biuletynie, a będącej na stronie internetowej, przesądza nie dostęp do Internetu, ale nie-
publikowanie w Biuletynie6. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 u.d.i.p. bez znaczenia 
jest, czy informacja udostępniona za pomocą Biuletynu należy do kategorii obowiązkowo 
udostępnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, czy też została tak udostępnio-
na z woli podmiotu zobowiązanego. Na gruncie art. 10 u.d.i.p. istotne jest stwierdzenie, czy 
informacja faktycznie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. W szcze-
gólności dla podmiotu zobowiązanego może być mniej uciążliwe przygotowanie informacji 
i umieszczenie jej w Biuletynie niż udostępnienie jej każdorazowo na wniosek7. 

 Tym niemniej kwestia udostępniania informacji publicznej nie została uregulowa-
na w u.d.i.p. w sposób kompleksowy. Nacisk, jaki został położony na wykorzystywania 
informatyki jako narzędzia służącego do zapewnienia dostępu do informacji, wydaje 
się jak najbardziej zasadny. Wpisuje się bowiem w inne działania mające na celu rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i wykorzystywanie tej formy komunikacji w realizacji 
zadań w sferze publicznej. Zdefiniowane zostało również pojęcie informacji publicz-
nej, związane z nią prawo dostępu, a także zasady jego realizacji. Pominięto natomiast 
w zupełności zagadnienie sposobu budowania przekazu, konstruowania żądanych in-
formacji tak, aby ich zrozumienie i przystępność wśród odbiorców była jak największa. 
Wobec tego zasadne jest wykorzystanie wypracowanych w doktrynie zasad prowadze-
nia komunikacji społecznej. Wyjść trzeba z założenia, że „sprawna komunikacja oparta 
jest na odpowiednich kanałach przekazu, metodach i narzędziach tworzących system 
komunikowania w urzędzie, którego efektywne działanie powinno przekładać się na 
zadowolenie klientów. W tym kontekście szczególne znaczenie ma kultura administro-
wania, która polega na stosowaniu reguł postępowania w przyjętym ogólnospołecznym 
kanonie zasad. Skuteczność komunikacji osadza się przede wszystkim w przestrzega-
niu trzech podstawowych zasad: współpracy, grzeczności i  zainteresowania. Należy 
również zwrócić uwagę na ustalenie odpowiedniej do rzeczywistych potrzeb struktury 
organizacyjnej administracji i sprawne jej funkcjonowanie, co ma wpływ na jakość wa-
runkującą skuteczność podejmowanych przedsięwzięć”8. 

Według B. Ociepki zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami warunkiem 
efektywnego komunikowania w administracji publicznej jest dialog i otwartość dzia-

6  Wyrok NSA w Warszawie z 23.09.2014 r., I OSK 34/14, LEX nr 1569532.
7  S. Szuster, Komentarz do art.7 ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] M. Kłaczyński, S. Szuster, Ko-
mentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198), LEX 2003.
8  D. Konopka, J. Sitniewska, Efektywna i  skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania po-
między urzędem a jego klientem (raport z badań w wybranych urzędach województwa dolnośląskiego), 
„Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1-2, s. 108.
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łania9. W tej kwestii wypowiedziała się także T. Górzyńska, formułując wprawdzie 
inne, ale wyraźne w swej wymowie stanowisko: „Urzędnicy powinni zrozumieć, że 
administracja współczesna musi być administracją informacyjną. Podstawowe mo-
tywy przemawiające za koniecznością zapewnienia dostępu jednostki do informacji 
publicznej to:

•	 stały napływ informacji oraz rozwój informatyki, co powoduje, że informa-
cja staje się wartością aktywną – towarem,

•	 zasada jawności w pełni realizuje i konkretyzuje prawa jednostki oraz speł-
nia funkcje kontrolne,

•	 jawność pozwala na efektywne uczestniczenie w procesach decyzyjnych, do-
tyczących spraw ogólnospołecznych, lokalnych i indywidualnych,

•	 prawo dostępu do informacji pozwala na ograniczenie ilości wydawanych 
decyzji na podstawie błędnych i niepełnych danych,

•	 zapewnienie wywiązywania się organów administracji z obowiązków udziela-
nia obywatelom istotnych dla nich informacji, będących w posiadaniu tych organów,

•	 zredukowanie zakresu informacji do niezbędnych dla realizowanych przez 
te organy celów”10. 

 Biorąc pod uwagę przedstawione tezy, nie sposób nie zgodzić się z  G. Sibigą, 
według którego idea społeczeństwa informacyjnego nie może zostać urzeczywist-
niona bez wykorzystania informacji znajdującej się w posiadaniu administracji pu-
blicznej, a co z tym związane – bez udziału organów tej administracji w przebiegu 
przekazywania zebranych danych. Znaczenie komunikacji elektronicznej w procesie 
budowania tego społeczeństwa jest oczywiste, ponieważ dzięki niej informacja w po-
równaniu z tradycyjnymi metodami jest dostarczana szybciej, do liczniejszej grupy 
odbiorców, w większej ilości i tańszym kosztem11.

JAK KONSTRUOWAĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ? 
 
Niezwykle przydatny w praktyce udostępniania informacji publicznej przez or-

gany administracji publicznej katalog wymagań co to sposobu jej konstruowania 
stworzył T. Goban-Klas. Jego zdaniem podstawą efektywnego wykorzystania prawa 
do informacji w aktach komunikacji między administracją a obywatelem jest prze-
strzeganie kryteriów dobrej informacji, do której zaliczył:

•	 użyteczność – informacja musi treściowo odpowiadać pewnej potrzebie związa-
nej z podjęciem konkretnej decyzji,

9  B. Ociepka, Komunikacja w administracji publicznej, [w:] A. Ferens, I. Macek (red.), Administracja 
i polityka. Wprowadzenie, Wrocław 1999, s. 149-150 i podana tam literatura.
10  T. Górzyńska, Zasada jawności w administracji, „Państwo i Prawo” 1998, nr 6.
11  G. Sibiga, Podstawy prawne komunikacji elektronicznej w relacjach obywatel - organ administracji 
publicznej (od informacji do transakcji), [w:] K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Informacja prawna 
a prawa obywatela, Warszawa 2006, s. 98-99.
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•	 dostępność – informacja musi być osiągalna dla zainteresowanej osoby, oznacza to 
również, że musi być w miarę tania i rozpowszechniona w kręgu właściwych użytkowników,

•	 operatywność – informacja musi być aktualna, dotyczyć danej kwestii, nie pomi-
jać istotnych elementów,

•	 zrozumiałość – informacja musi być podana we właściwym języku, przystępna,
•	 prawdziwość – informacja musi przedstawiać sprawy zgodnie z rzeczywistością, 

nazywać rzeczy po imieniu,
•	 wiarygodność – informacja musi pochodzić z wiarygodnego źródła,
•	 rzetelność – informacja musi dokładnie i starannie przedstawiać swój przedmiot,
•	 systemowość – informacja musi być cząstką szerszej struktury poznawczej, dać 

się włączyć w ramy ogólniejszej koncepcji teoretycznej,
•	 weryfikowalność – informacja powinna być możliwa do sprawdzenia, uzupeł-

nienia, pogłębienia, rozszerzenia12.
 Pewien problem stanowi zmierzenie wartości informacji publicznej. O  ile bo-

wiem informacje sektora prywatnego podlegają mechanizmom rynkowym, o  tyle 
informacja publiczna ma wartość wtedy, gdy jest wykorzystywana przez różne pod-
mioty. Bardzo ogólnie można powiedzieć, że cała wartość informacji publicznej to 
suma wartości indywidualnych osób i podmiotów wykorzystujących informacje pu-
bliczne. W  takim ujęciu bardzo trudno jest jednak ocenić jej wartość. Trudno za 
wymierną wartość informacji publicznej przyjmować wyłącznie ujęcie kosztowe. 
Nawet określenie wartości dotyczy tylko części kosztów, tzw. kosztów przetworzenia, 
a uzyskane wielkości mogą budzić wątpliwości13. Natomiast A. Pawłowska uważa, że 
oceniając wartość informacji, należy wziąć pod uwagę szereg zmiennych. Pierwszą 
taką zmienną jest czas, w którym informacja została dostarczona odbiorcy. Informa-
cja dostarczona w czasie x może być bezwartościowa w czasie y ze względu na zmianę 
stanu otoczenia. Kolejną zmienną wpływającą na wartość informacji ma odbiorca, 
a konkretnie jego wiedza i potrzeby. Na ogół informacja wzbogaca wiedzę jednych 
odbiorców, natomiast dla innych jest bezwartościowa. Odpowiedniość informacji to 
trzecia zmienna. Przez odpowiedniość rozumie się stopień, w jakim informacja od-
zwierciedla stan rzeczywisty. Odpowiedniość informacji jest funkcją pojawiania się 
nieprawidłowości i błędów podczas jej generowania. Zaliczamy do nich: 

•	 nieprawidłowy pomiar danych i błędne dane metody ich gromadzenia,
•	 odstąpienie od właściwych form przetwarzania danych,
•	 utratę lub nieprzetworzenie danych,
•	 błędny zapis lub błędne poprawienie danych,
•	 użycie niewłaściwego zbioru macierzystego,

12  T. Goban-Klas, System informacji w państwie a system komunikacji społecznej, „Przekazy i Opinie” 
1989, nr 2, s. 14-15.
13  M. Sakowicz, Zarządzanie informacją w  gminie – podejście strategiczne czy marketingowe, [w:]               
S. Michałowski, W. Micha (red.), Władza lokalna a media…, s. 239-240.
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•	 błędy w procedurze przetwarzania danych,
•	 celowe fałszowanie danych. 
Inną zmienną wpływającą na wartość informacji jest stopień, w jaki informacja 

odpowiada potrzebom użytkownika, czyli jej użyteczność. Ta ostatnia jest funkcją: 
•	 zawartości informacji – czy informacja zawiera treść całkowicie odpowiada-

jącą potrzebom użytkownika,
•	 formy informacji – czy sposób przekazywania informacji (np. forma graficz-

na czy tekstowa, dane ilościowe czy jakościowe) odpowiada potrzebom użytkownika,
•	 czasu – czy moment, w którym informacja została przekazana użytkowniko-

wi, pozwala mu na efektywne jej wykorzystanie,
•	 dostępności – czy użytkownik może uzyskać informację po opłacalnych 

kosztach14.

DOSTĘP DO INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE 
GMIN POWIATU RACIBORSKIEGO

W  skład powiatu raciborskiego wchodzą następujące gminy: Racibórz, Krzyżano-
wice, Krzanowice, Nędza, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kornowac, Kuźnia Raciborska. 
Zwrócono się do nich w  trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) o udostępnienie informacji 
dotyczących sposobu realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczegól-
ności zakresu korzystania z informacji przekazywanych mieszkańcom za pośrednictwem 
stron internetowych urzędu oraz ich Biuletynów Informacji Publicznej w latach 2012-
2013. Wniosek obejmował żądanie udostępnienia informacji w następujących kwestiach:

1. liczba mieszkańców gminy;
2.  ile było „wejść” na stronę internetową urzędu w poszczególnych latach, jakie 

podstrony były szczególnie odwiedzane; 
3.  ile było „wejść” na stronę Biuletynu Informacji Publicznej w poszczególnych latach; 
4.  ile wpłynęło wniosków o pisemne udostępnienie informacji publicznej;
5. ile wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 
 W przypisanym prawem terminie 14 dni na uzyskanie odpowiedzi na wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej uzyskano informacje od wszystkich gmin po-
wiatu raciborskiego.

 Gminy pod względem liczby mieszkańców nie są jednolite. Największe pod tym 
względem jest Miasto Racibórz, które liczy 52 190 mieszkańców. Najmniejszą gminą 
jest Kornowac, na terenie której mieszka 4987 mieszkańców. Pozostałe gminy powia-
tu raciborskiego posiadają od 5117 do 11 517 mieszkańców.

14  A. Pawłowska, Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Lu-
blin 2002, s. 26-27 i podana tam literatura.
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Rysunek 1. Liczba mieszkańców gmin powiatu raciborskiego 

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Ilość złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Źródło: opracowanie własne.

Formą uzupełniającą dostęp do informacji publicznej poza Biuletynem Infor-
macji Publicznej jest jej udostępnianie na wniosek. Ten sposób uzyskiwania infor-
macji publicznej najbardziej wykorzystywany był w  Gminie Krzyżanowice, potem 
w  Mieście Racibórz. W  ogóle wnioski o  udostępnienie informacji nieskierowane 
były do Gminy Kornowac. Biorąc pod uwagę ilość wniesionych wniosków do ilości 
mieszkańców w poszczególnych gminach, można sformułować wniosek, że ta forma 
uzyskiwania informacji nie cieszy się dużym zainteresowaniem, ilość kierowanych 
wniosków w tej sprawie jest marginalna. 

Warto też zauważyć, że jedynie w Gminie Nędza wydano jedną decyzję o odmo-
wie udostępnienia informacji publicznej. W pozostałych gminach powiatu racibor-
skiego nie wydano decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Rysunek 4. Ilość wejść na stronę internetową urzędu

 Źródło: opracowanie własne.
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Liczba wejść na strony internetowe urzędów poszczególnych gmin (poza Gminą 
Krzanowice i Gminą Kuźnia Raciborska) świadczy o znacznie większym wykorzysty-
waniu tej formy komunikacji jako źródła informacji publicznej niż Biuletyny Informa-
cji Publicznej urzędów tych gmin. Jest to ważna konkluzja, ponieważ stanowi istotną 
wskazówkę dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie polityki informacyjnej 
gminy. Analiza przedstawionych danych pozwala bowiem postawić wniosek, że miesz-
kańcy gmin leżących na terenie powiatu raciborskiego są zainteresowani informacją 
dotyczącą spraw publicznych. Poszukują jej przede wszystkim na stronach interneto-
wych urzędów. Jak bowiem wynika z uzyskanych danych, jest to zasadnicze, główne 
źródło informacji. Należy więc stwierdzić, że mieszkańcy poszukują informacji o spra-
wach bieżących, aktualnych, skonstruowanych w sposób prosty i przystępny. 

Obserwuje się powstanie nowych oczekiwań, jakie stawia się działaniom o cha-
rakterze informacyjnym. Doskonałym tego przykładem jest złożony w  trakcie 
kampanii wyborczej do wyborów samorządowych mających miejsce jesienią 2014 
r. wniosek przedsiębiorców zrzeszonych w Raciborskiej Izbie Gospodarczej do pre-
zydenta Miasta Raciborza o podjęcie inicjatywy mającej zapewnić informację doty-
czącą prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Podniesiono, że przedsię-
biorcy, prowadząc jednoosobowo działalność gospodarczą lub w  formie tzw. firm 
rodzinnych, nie mają czasu ani też umiejętności w poszukiwaniu istotnych z punktu 
widzenia prowadzonej przez nich działalności gospodarczej informacji. Jak wskazy-
wali, „w obecnych czasach przedsiębiorca zmuszony jest poruszać się w ogromnych 
zasobach informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W na-
tłoku codziennych obowiązków wertowanie dziesiątek stron internetowych w celu 
znalezienia potrzebnych wiadomości w zakresie zmian przepisów, przetargów, do-
tacji, szkoleń, konferencji, wydarzeń, planowanych inwestycji, kierunków rozwoju 
regionalnego jest niezwykle czasochłonne, trudne a nieraz niemożliwe”15. W związku 
z tym w ramach działań, jakie podejmuje Miasto Racibórz na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości, zasadne w  ich ocenie jest, aby prezydent Raciborza podjął się zada-
nia zbierania takich informacji, ich agregowania i przekazywania zainteresowanym 
przedsiębiorcom. Prezydent złożył deklarację realizacji wniesionych postulatów. 

 W ramach jej realizacji Miasto Racibórz wraz z Raciborską Izbą Gospodarczą, 
Cechem Rzemiosł Różnych w Raciborzu, miastem Opawa oraz Powiatową Izbą Go-
spodarczą w Opawie rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Polsko-Czeska Go-
spodarcza Platforma Informacyjna”. Jest to rozwiązanie informacyjne, które powstało 
w wyniku dialogu przedsiębiorców z partnerami projektu. System jest odpowiedzią 
na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez przedsiębiorców po obu stronach granicy. 
Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna „SILESIAinfo” to innowacyjne 
rozwiązanie umożliwiające przepływ informacji gospodarczych. Są one kierowane 

15  SILESIAinfo Polsko-Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna, http://silesiainfo.org/FOL-
DER%20SILESIAinfo.pdf [dostęp: 26.06.2015]. 
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do przedsiębiorców, ale rozproszone w wielu instytucjach, publikatorach, serwisach 
internetowych, jak na przykład urzędy samorządowe, izby gospodarcze, cechy rze-
miosł, urzędy marszałkowskie i  wojewódzkie, ośrodki szkoleniowe, urzędy pracy, 
urzędy skarbowe, firmy doradcze, banki i instytucje finansowe. Celem uruchomionej 
Gospodarczej Platformy Informacyjnej SILESIAinfo jest pozyskiwanie, porządkowa-
nie i przekazywanie informacji gospodarczych przedsiębiorcom na lokalnym rynku 
oraz tworzenie dwukierunkowej relacji pomiędzy partnerami projektu a biznesem16.

Na system o nazwie SILESIAinfo składa się:
•	 Serwis informacyjny www.SILESIAinfo.org,
•	 Katalog Firm.
Rolą platformy jest m.in. przekazywanie do odpowiednich komórek samorzą-

dowych lub instytucji działających w otoczeniu biznesu (w tym partnerów projektu) 
zgłoszonych przez użytkowników tematów, wniosków, zapytań o charakterze gospo-
darczym, wymagających opracowania lub omówienia. Informacje będą publikowane 
na stronie www.SILESIAinfo.org oraz przekazywane do zarejestrowanych użytkow-
ników systemu (przedsiębiorców) poprzez cykliczny mailing. System umożliwia ko-
munikację dwukierunkową pomiędzy partnerami projektu a środowiskiem lokalne-
go biznesu, działającego w regionie miast Raciborza i Opawy. Projekt dedykowany 
jest przede wszystkim mikro oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MiMŚP)17.

 Pośrednimi beneficjentami projektu są również instytucje otoczenia biznesu, 
które zyskują narzędzie lepszej integracji z  lokalnymi przedsiębiorcami. Platforma 
ma charakter otwarty, mogą w niej rejestrować się również większe podmioty gospo-
darcze (w tym podmioty prawne i stowarzyszenia). Realizacja projektu przełoży się 
na poprawę warunków funkcjonowania MiMŚP w obszarze transgranicznym, rozwój 
gospodarczy regionu, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz promocję gospo-
darczą pogranicza, ale przede wszystkim na integrację środowiska gospodarczego, 
a tym samym na spójność ekonomiczną w regionie18.

 Na system składają się trzy funkcje:
	 funkcja informacyjna – ma zawierać takie informacje jak ogłoszenia o prze-

targach, zmiany przepisów ustawowych, ogłoszenia o uchwałach samorządu, plany 
inwestycji gospodarczych, informacje o  organizacji pracy urzędów, strategie go-
spodarcze, informacje o wydarzeniach, informacje o dotacjach, informacje o szko-
leniach, informacje o terenach inwestycyjnych, informacje o  lokalach użytkowych, 
informacje partnerów projektu, informacje gospodarcze o  istotnym znaczeniu dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, informacje od użytkowników systemu. Informa-
cje gospodarcze publikowane będą w serwisie internetowym SILESIAinfo.org oraz 
wysyłane do zarejestrowanych użytkowników za pomocą cyklicznego mailingu.

16  Ibidem. 
17  Ibidem.
18  Ibidem.  
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	 funkcja konsultacyjna – administrator za pomocą systemu może wysyłać do 
użytkowników w celu konsultacji i opiniowania w środowisku gospodarczym: projekty 
planowanych inwestycji, zgłoszone przez użytkowników uwagi, zgłoszone przez użyt-
kowników zapytania, istotne dla przedsiębiorców zagadnienia. Konsultowane informa-
cje wysyłane do użytkowników mogą pochodzić od wszystkich partnerów projektu, 
urzędów i instytucji działających w obszarze gospodarki oraz przedsiębiorców. System 
umożliwi odebranie przez administratora zwrotnej informacji od użytkowników.
	 funkcja zapytań – użytkownik może zwrócić się za pośrednictwem admi-

nistratora do partnerów projektu oraz do placówek współpracujących z informacją, 
zapytaniem, uwagą, problemem, dotyczącym obszaru funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych i otoczenia gospodarczego. Administrator przekaże tym kanałem in-
formację do odpowiednich wydziałów, referatów w strukturach partnerów projektu 
lub zewnętrznych urzędów. Opracowane odpowiedzi będą publikowane na stronie 
WWW i przesłane do zainteresowanego użytkownika lub do wszystkich użytkowni-
ków platformy w ramach komunikacji dwukierunkowej pomiędzy partnerem a lo-
kalnym biznesem19.

 W ramach tego przedsięwzięcia deklarowane są długofalowo zarejestrowanemu 
w  systemie użytkownikowi (przedsiębiorcy) konkretne korzyści. Jedną z  nich jest 
możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dostępu do informacji gospodarczych, 
które mogą być potrzebne przy prowadzeniu firmy. Kolejne to możliwość dialogu 
w  tematach gospodarki, a  także budowanie wizerunku własnej firmy, zdobywanie 
nowych klientów i partnerów biznesowych. 

Ponadto prosta rejestracja w systemie daje przedsiębiorcy następujące korzyści:
•	 otrzymywanie cyklicznych informacji gospodarczych pochodzących z wielu 

rozproszonych źródeł,
•	 śledzenie zmian przepisów, uchwał samorządów, ogłoszeń i zapowiedzi wy-

darzeń gospodarczych,
•	 uzyskiwanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 

(prawo, dotacje, szkolenia),
•	 wyszukiwanie bieżących i wcześniejszych informacji podzielonych ze wzglę-

du na tematykę: Wiadomości, Finanse, Dotacje, Szkolenia, Prawo, Praca,
•	 możliwość kontaktu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców,
•	 prezentacja własnej firmy w internetowym Katalogu Firm,
•	 możliwość edytowania/aktualizowania danych o firmie,
•	 możliwość dodawania obszernego opisu działalności, zdjęć, ogłoszeń/pro-

duktów,
•	 korzystanie z sytemu i wszystkich funkcji jest bezpłatne.
 

19  Ibidem. 
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Niezależnie platforma informacyjna pozwala na:
−	 integrację lokalnych przedsiębiorców,
−	 zdobycie klientów i partnerów biznesowych (kooperantów biznesowych),
−	 możliwość poszukiwania klientów i partnerów za granica,
−	 tworzenie warunków pozwalających rozwijać inicjatywy gospodarcze,
−	 długofalowe wzmacnianie rozwoju gospodarczego regionu,
−	 poprawę warunków działania przedsiębiorstw.
Ponadto platforma daje użytkownikowi możliwość bezpłatnej prezentacji wła-

snej firmy, ułatwia kontakty pomiędzy przedsiębiorcami oraz umożliwia konsultacje 
pomiędzy środowiskiem biznesu a samorządem, organizacjami zrzeszającymi przed-
siębiorców i urzędami. 

W sferze realizacji zadań w zakresie zapewnienia dostępu do informacji można więc 
zaobserwować pojawienie się nowych oczekiwań, wyzwań dla organów zobowiązanych 
do udzielania informacji. Chodzi już nie tyle o to, aby informację udostępniać, ale o for-
mę, w jakiej się to robi. Przekazywana (publikowana) informacja ma być nie tylko nale-
życie przygotowana pod względem merytorycznym, ale także powinna być zrozumiała 
i atrakcyjnie przekazana. W praktyce jest to równoznaczne z wymogiem, aby i w tej sferze 
organy administracyjne (władze samorządowe) przyjęły do stosowania formy i wzorce 
postępowania właściwe dla podmiotów funkcjonujących w sferze komercyjnej, nastawio-
nych w swej działalności na sprawną i efektywną obsługę interesantów. 
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Streszczenie: Jednym z  założeń sprawnego zarządzania publicznego jest umiejętne i  sku-
teczne prowadzenie polityki informacyjnej. Wydaje się, że obecnie do tego niezbędne jest 
wykorzystywanie nowych technologii informatycznych. Stąd też w pełni uzasadniony nacisk 
w ustawie o dostępie do informacji publicznej kładzie się na zapewnienie dostępu do infor-
macji publicznej z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej. Pojawia się jednak inna 
kwestia – na ile zamieszczone w nim informacje są zrozumiałe i użyteczne dla zainteresowa-
nych nimi osób. Dlatego też podejmowane są przez samorząd gminny działania mające za-
pewnić nie tylko dostęp do informacji, ale także aby ich przekaz był zrozumiały i przystępny. 

Słowa kluczowe: informacja publiczna, Biuletyn Informacji Publicznej, samorząd terytorialny
 

REALIZATION OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION 
IN THE COMMUNES OF RACIBÓRZ DISTRICT

Summary: One of the assumptions of efficient public management is a skilful and effective 
conduct of the information policy. Nowadays, it seems that it is necessary to use new infor-
mation technologies for this purpose. Hence a fully justified emphasis in the law on access to 
public information is put on providing access to public information using the Public Informa-
tion Bulletin. But there is another question - namely, is information contained in the Bulletin 
understandable and useful for persons concerned. Therefore, the municipal self-government 
undertakes actions to ensure not only access to information but also its understandable and 
accessible message. 
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