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Wstęp

Rozwój nowych technologii informacyjnych z jednej strony zmienił kształt
demokracji uczestniczącej, z drugiej zaś wpłynął na formę współczesnej
administracji publicznej. Zdeterminowane technologicznie komunikowanie
zrewolucjonizowało dotychczasowy sposób porozumiewania się w wymiarze
politycznym, administracyjnym, jednostkowym. Konieczność dostosowania
się do tego odmiennego charakteru komunikacji oznaczała potrzebę reorganizacji funkcjonowania podmiotów w nim uczestniczących, w tym również
członków społeczeństwa partycypacyjnego.
Deficyty współczesnych demokracji – niski poziom zaufania do rządzących,
słabe zaangażowanie społeczne – spowodowały zmianę myślenia o ideach
demokracji deliberatywnej, która opiera się na jak najszerszym uczestnictwie
obywateli w sprawowaniu władzy. Niemniej współcześni obywatele deklarują,
że chcą mieć wpływ na podejmowanie decyzji, które ich dotyczą. Za sprawą
internetowych narzędzi komunikowania i coraz większego dostępu do informacji zrodziły się nowe możliwości oddziaływania na otoczenie, a co za tym
idzie również współdecydowania o najbliższej rzeczywistości.
Celem niniejszej publikacji było ustalenie, z jakich internetowych narzędzi
komunikowania korzystają gminy województwa małopolskiego do porozumiewania się z mieszkańcami. Przeanalizowano wszystkie 182 gminy województwa małopolskiego, w tym trzy gminy miejskie (miasta na prawach
powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów).
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W pracy wyróżniono dwa podstawowe obszary badawcze. Pierwszy z nich
odnosił się do internetowych narzędzi komunikowania samorządowego. Określono w nim, z jakich instrumentów komunikowania internetowego korzystają
małopolskie gminy i w jaki sposób stosują je do porozumiewania się ze swoimi
mieszkańcami. Analizowano to zarówno na płaszczyźnie struktury (budowy)
oficjalnych portali gminnych, poprzez którą próbowano opisać funkcjonalność
i użyteczność analizowanych stron, jak i na płaszczyźnie stopnia wykorzystania
pozostałych („formalnych” i „nieformalnych”) kanałów komunikowania. Drugi
obszar analizy poświęcono ocenie warunków społecznych i ekonomicznych
rozwoju wszystkich gmin województwa małopolskiego. Niezwykle cennym
uzupełnieniem wniosków z analizy ilościowej były informacje pochodzące
z wywiadów pogłębionych z urzędnikami odpowiedzialnymi za komunikowanie
internetowe gmin z mieszkańcami. O terminie wszystkich prowadzonych
badań zadecydował czas trwania kadencji samorządu. Celem autora było przeprowadzenie całościowych badań – zarówno ilościowych, jak i jakościowych
– w trakcie trwania jednej kadencji samorządu. Analizy zostały wykonane
w siódmej kadencji władz małopolskich gmin, przypadającej na lata 2014–2018.
Badania ujawniły heterogeniczny obraz komunikowania internetowego
gmin w Małopolsce. W toku analizy stwierdzono, że dialog na poziomie
samorządowym między włodarzami gminy a jej mieszkańcami ma charakter
wieloaspektowy i choć odbywa się przy użyciu zróżnicowanych narzędzi
komunikowania, to dominującą rolę odgrywają w nim dwa rodzaje kanałów:
oficjalne strony internetowe gmin i media społecznościowe. Pierwszy, o charakterze sformalizowanym, służy głównie do przekazywania oficjalnych
urzędowych treści. Drugi stanowi zazwyczaj wiodący instrument komunikacji
dwustronnej na temat bieżących wydarzeń w gminie. Analiza obnażyła również szereg problemów związanych z procesem informatyzacji administracji
samorządowej, wynikających z konieczności dostosowania się do nowych
wymogów prawnych.
Wybór przedmiotu badawczego podyktowany był wcześniejszym uczestnictwem autora w projekcie „Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego”, realizowanym przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
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oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy
z Gminą Miejską Kraków1. Jednym z celów ODO była analiza opinii mieszkańców Krakowa na temat dialogu obywatelskiego. Prowadzone w ramach
projektu badania ujawniły, że dla 75% respondentów internet to główne źródło
informacji na temat wszelkiego rodzaju inicjatyw społecznych. Wynik ten
potwierdził, jak duże znaczenie we współczesnym komunikowaniu społecznym
pełnią szeroko pojęte technologie internetowe, co w połączeniu z ich wielowymiarowym i stale ewoluującym charakterem tworzy niezwykle inspirujący
przedmiot do prowadzenia badań.
W analizie komunikowania internetowego w gminach województwa małopolskiego wykorzystano cztery podstawowe metody badawcze. Zdefiniowanie
przedmiotu badawczego rozpoczęto od analizy literatury przedmiotu (przegląd krytyczny oraz przegląd systematyczny). W toku prowadzenia badań
i późniejszego wnioskowania zastosowano analizę zawartości dokumentów
pochodzących z urzędów gmin oraz z krakowskiego oddziału Głównego Urzędu
Statystycznego i zawierających dane statystyczne wszystkich małopolskich gmin.
Podstawę analizy jakościowej stanowiły wywiady pogłębione z urzędnikami
gmin odpowiedzialnymi za komunikowanie internetowe z mieszkańcami.
Uzyskane wyniki posłużyły do postawienia diagnozy dotyczącej jakości komunikowania na poziomie samorządowym oraz do sformułowania rekomendacji
dla urzędów gmin w celu usprawnienia komunikacji internetowej w gminach
województwa małopolskiego.
Na podstawie analizy literatury, przeprowadzonych badań pilotażowych,
poczynionych obserwacji i wstępnych analiz badanego wycinka rzeczywistości
społeczno-ekonomiczno-technokratycznej stwierdzono, że pomimo posiadania oficjalnych portali internetowych przez wszystkie gminy województwa
małopolskiego stopień wykorzystania internetowych narzędzi komunikowania z mieszkańcami jest różny w poszczególnych gminach Małopolski.
W toku przygotowań do badań ujawniono, że wszystkie gminy województwa
1

E. Bogacz-Wojtanowska, A. Hess, M. Lisowska-Magdziarz, M. Lendzion, K. Nowak, Dialog
obywatelski w Krakowie w opiniach mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i mediów, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ–Kraków 2017.
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małopolskiego posiadają oficjalne strony internetowe, tym samym przeznaczają
środki na utrzymanie kontaktów z mieszkańcami. Mimo to podstawowe
formy tych narzędzi nie są ustandaryzowane, jak również stopień ich wykorzystania przez gminy jest bardzo zróżnicowany. Część gmin widzi potencjał
współczesnego komunikowania internetowego, mając świadomość korzyści,
ale i zagrożeń płynących z tej formy komunikacji. Inne natomiast uczestniczą w komunikowaniu internetowym w minimalnym, wymaganym przez
prawo zakresie. Zauważono także, że istnieje zróżnicowany związek pomiędzy
technicznymi cechami internetowych narzędzi komunikowania a cechami
społeczno-ekonomicznymi korzystających z tych narzędzi małopolskich gmin.
Gminy postrzegane jako atrakcyjne społeczno-ekonomicznie (np. o wysokim
dochodzie i niskiej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych) nie muszą posiadać
dobrze rozwiniętych narzędzi komunikowania, jak i odwrotnie – niski dochód
gminy nie musi wiązać się z brakiem rozbudowanych kanałów komunikacji
między władzą samorządową a mieszkańcami gmin. Nie oznacza również
występowania bezpośredniego związku między rodzajem a skalą stosowanych
przez gminy instrumentów komunikowania.
W monografii wykorzystano przede wszystkim literaturę poświęconą
problematyce determinizmu technologicznego, stanowiącego punkt wyjścia
rozważań teoretycznych. Wiele miejsca poświęcono tekstom jednego z prekursorów paradygmatu technologicznego Marshallowi McLuhanowi2, jak również
zwolennikom tej koncepcji Robertowi K. Loganowi i Ronaldowi E. Rice’owi3.
Cennym źródłem informacji okazały się teksty Stanisława Michalczyka, które
stanowią wnikliwą obserwację rzeczywistości społeczno-politycznej oraz
2
3

M. McLuhan, Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
R.K. Logan, M. McLuhan, The Future of the library: from electronic media to digital media,
Peter Lang Publishing, New York 2016; R.K. Logan, What is Information?: Propagating
organization in the biosphere, symbolosphere, technosphere and econosphere, DEMO Publishing, Toronto 2014; R.E. Rice, Intermediality and diffusion of innovations. Special Issue,
“Human Communication Research” 2017, vol. 43; R.E. Rice, K.E. Pearce, Divide and diffuse:
Comparing digital divide and diffusion of innovations perspectives on mobile phone adoption,
“Mobile Media & Communication” 2015, vol. 3; R.E. Rice, Z.T. Hoffman, Attention in Business Press to the Diffusion of Attention Technologies, 1990–2017, “International Journal
of Communication” 2018, vol. 12.
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diagnozę stanu funkcjonowania w niej demokracji4, jak i społeczeństwa medialnego5. W polskiej literaturze przedmiotu istnieje wiele materiałów źródłowych
podejmujących problematykę komunikowania na poziomie lokalnym, w tym
między władzą samorządową a mieszkańcami gmin. W monografii wykorzystano m.in. artykuły naukowe Krzysztofa Hauke6, Krzysztofa Kowalika7
i Krystyny Serafin8. W dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach
uwaga autorów skupiona jest przede wszystkim na roli (zarówno pozytywnej,
jak i negatywnej), jaką odgrywają internetowe narzędzia komunikowania
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Komunikowanie lokalne
oparte o technologie internetowe może bowiem stanowić spoiwo społeczeństwa
obywatelskiego, na co zwraca uwagę Kinga Jarmołowicz9. Z drugiej jednak
strony – co podkreśla Monika Krakowiak-Drzewiecka – te same technologie
prowadzą do coraz większej „atomizacji” współczesnych społeczeństw, osłabiając
tym samym walory wspólnotowe10. Niewiele jest jednak badań koncentrujących
się na odkreśleniu związku (lub jego braku) między wykorzystywanymi przez
małopolskie gminy narzędziami komunikowania internetowego a cechami
społeczno-ekonomicznymi tychże gmin11. Dodatkowo tematyka monografii
S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2010.
5 S. Michalczyk, Saxera teoria społeczeństwa medialnego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, t. 58.
6 K. Hauke, Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami
samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologię Web 2.0, „Studia
Informatica Pomerania” 2016, nr 3.
7 K. Kowalik, Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją
z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa
świętokrzyskiego), „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 3.
8 K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 141.
9 K. Jarmołowicz, Rola nowych technologii w komunikowaniu lokalnym na przykładzie e-partycypacji Lublina [w:] Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego,
t. 2, Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne, M. Mazur, M. Kornacka-Grzonka (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
10 M. Krakowiak-Drzewiecka, Przeobrażenia wspólnot lokalnych w dobie globalizacji – wybrane
aspekty ekonomiczne, „Studia Ekonomiczne” 2017, nr 334.
11 Tematem samorządności terytorialnej w Polsce zajmuje się między innymi Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie wraz z Małopolską Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Jednym z owoców ich prac może być publikacja zbiorowa: J. Bober i in., Narastające
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wpisuje się w nurt badawczy zainicjowany w 1998 roku w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, kiedy to pod kierownictwem
Teresy Sasińskiej-Klas prowadzono badania nad zastosowaniem nowych
mediów w procesie komunikacji publicznej na poziomie lokalnym12.
Prezentowane badania są prowadzone w myśl determinizmu technologicznego. Technologia, która zgodnie z założeniami nurtu ma zasadniczy wpływ
na kształtowanie współczesnego społeczeństwa, w istotny sposób odmieniła
także dotychczasowe postrzeganie komunikowania, w tym również tego
na poziomie samorządowym. Przedstawiciele paradygmatu technologicznego, m.in. jego prekursorzy: Marshall McLuhan, Harold Innis, jak i późniejsi przedstawiciele nurtu: Derrick de Kerckhove, Robert K. Logan, Barry
Wellman13 zakładają, że technologie komunikowania stanowią katalizator
zmian i zachowań organów administracji publicznej i są siłą sprawczą procesów
społecznych. Autorowi szczególnie bliski jest pogląd reprezentowany przez
Marshalla McLuhana czy Davida Helda, którzy zwracają uwagę na społeczne
następstwa rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, stanowiących
okazję do otwarcia nowego obszaru dla społecznej debaty. Technologia według
McLuhana może doprowadzić do zwiększenia poczucia odpowiedzialności
dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Wydawnictwo GAP, Kraków 2013. Prawie dekadę temu problemem
wykorzystania technologii internetowych przez urzędy miejskie i gminne w województwie
małopolskim zajmował się również Paweł Kupczak, P. Kupczak, Samorządy Małopolski
w internecie – próba oceny, „E-mentor 2010”, nr 4 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/
index/numer/36/id/778 (dostęp: 10.09.2019).
12 W wyniku prowadzonych prac, zespół badawczy w składzie: dr hab. Teresa Sasińska-Klas,
dr Małgorzata Lisowska-Magdziarz, dr Lucyna Słupek, dr Katarzyna Ignatowicz, dr Roman
Bartoszcze, dr Józef Lubiński wykazał liczne problemy związane z wykorzystaniem nowych
technologii medialnych w komunikacji publicznej. Stwierdził m.in., że Urząd Rejonowy
w Krakowie pracuje na przestarzałym systemie operacyjnym, do kontaktów z petentem
rzadko wykorzystuje faks, natomiast pozytywnym przejawem technicyzacji urzędu było
wprowadzenie komputerów i drukarek.
13 M. McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw-Hill, New York
1964; Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, A. Maj, M. Derda-Nowakowski (red.),
ExMachina, Katowice 2009; D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa
sieciowego, Mikom, Warszawa 2001; R.K. Logan, Understanding New Media: Extending
Marshall McLuhan, Peter Lang, New York 2010; R. Lee, B. Wellman, Networked: The New
Social Operating System, MIT Press, Cambridge 2012.
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uczestników dialogu politycznego – już dłużej nie mogą być powstrzymywani,
w politycznym sensie ograniczonych kontaktów społecznych. Teraz dzięki mediom
elektronicznym, są oni uwikłani w nasze życie, a my w ich14. Natomiast według
Davida Helda technologie informatyczne pozwalają optymalizować przestrzeń
debaty nad problemami publicznymi, otwierać nowe kanały zaangażowania
w rozważanie i projektowanie rozwiązań i tworzyć nowe formy realizowania
przyjętych programów15.
Cele projektu badawczego rozstrzygnęły o strukturze niniejszej monografii.
W rozdziale pierwszym skupiono się na teoretycznych rozważaniach dotyczących
znaczenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych we współczesnym
społeczeństwie, utrzymanych w duchu determinizmu technologicznego. Mając
na uwadze słabości paradygmatu technologicznego (jednoznaczny udział
techniki), autor opisał wpływ technologii na funkcjonowanie społeczeństwa,
przyjmując do tego również inne pespektywy. Konfrontując tzw. stare media
z nowymi internetowymi kanałami komunikowania, pokazano zagrożenia,
ale i szanse zarówno dla demokracji (e-democracy), jak i dla nowych form
rozwoju administracji publicznej (e-government). Powyższe rozważania stanowią punkt wyjścia opisu komunikowania samorządowego na poziomie
gmin, co stanowi zwieńczenie rozważań teoretycznych. W rozdziale drugim
zaprezentowano metodologię badań własnych. Natomiast rozdziały trzeci
i czwarty mają charakter empiryczny i prezentują wyniki analiz ilościowych
i jakościowych oficjalnych portali oraz pozostałych kanałów komunikowania
internetowego w małopolskich gminach. Podsumowaniem niniejszej monografii jest zakończenie, w którym zebrano kluczowe wnioski płynące z badań
i sformułowano podstawowe rekomendacje dla urzędów gmin.
Autor prowadzi badania w przekonaniu, że ich wyniki poszerzą wiedzę
naukową na temat komunikowania w samorządach w Polsce oraz dostarczą
informacji, które mogą stanowić katalog rekomendacji dla polskich gmin
w celu poprawy jakości tego komunikowania.
14
15

M. McLuhan, Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 211.
D. Held, Modele demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,
s. 323.
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Prezentowana praca jest efektem wieloletnich zainteresowań autora jako
byłego dziennikarza i osoby, która na co dzień pracuje z nowymi technologiami
w zakresie nagrywania oraz montażu obrazu i dźwięku. Opracowanie jest
również rezultatem badań naukowych w sferze wykorzystania współczesnych
technologii w procesie komunikacji internetowej na szczeblu samorządowym
i prób znalezienia zależności między cechami społeczno-ekonomicznymi
gmin a stosowanymi przez nie kanałami komunikowania internetowego.
Ostateczny kształt pracy stanowi owoc wielu dyskusji i sporów prowadzonych
zarówno w trakcie oficjalnych seminariów, jak i prywatnych spotkań. Dlatego przede wszystkim pragnę podziękować prof. Agnieszce Hess, która była
moim mentorem i ogromnym wsparciem w całościowym procesie tworzenia
publikacji, dostarczając ogrom niezwykle cennych uwag, sugestii i komentarzy zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i technicznym mojej pracy.
Chciałbym również podziękować członkom Zakładu Badań nad Mediatyzacją
IDMiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jarosławowi Flisowi i dr. Michałowi
Bukowskiemu za cenne uwagi na początkowym etapie prac, a nade wszystko
pragnę szczególnie podziękować prof. Agnieszce Szymańskiej za pomoc przy
budowie struktury monografii. Podziękowania należą się także prof. Teresie
Sasińskiej-Klas za przybliżenie mi badań na temat zastosowania nowych
mediów w procesie komunikacji publicznej, co stało się punktem wyjścia
niniejszej monografii. I na koniec szczególne podziękowania należą się mojej
żonie Agnieszce, bez pomocy i wsparcia której nie powstałaby ta praca.
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1. Determinizm technologiczny
a komunikowanie społeczne

Tak jak w przypadku wszystkich gatunków, które
odniosły sukces, najdłużej przetrwają te, które najlepiej
przystosują się do ciągle zmieniającego się środowiska16.
Jednostka jest komunikacyjnie otwarta, co nie jest jej wolą,
ale pewnym przymusem sytuacyjnym
~ Ulrich Saxer17.

1.1. Jak determinizm technologiczny wpływa

na komunikowanie społeczne? Spór między jego
zwolennikami i przeciwnikami
Teoria determinizmu technologicznego w nauce o komunikowaniu zaczęła
funkcjonować w latach 50. XX wieku za sprawą publikacji trzech przedstawicieli szkoły w Toronto – Marshalla McLuhana, Harolda Innisa i Ericka
Havelocka18. Pogląd o technice rządzącej się swoimi prawami i opierającej się
sterowaniu przez człowieka podzielany był również przez innych badaczy tego
K. Levis, Twórcy i ofiary ery Internetu, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2010, s. 310.
S. Michalczyk, Saxera teoria społeczeństwa medialnego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015,
t. 58. s. 564.
18 M. Lakomy, M.K. Zwierżdżyński, K. Oświecimski, Splot technologii i polityki – perspektywa nowych mediów [w:] Technopolityka w świecie nowych mediów, M.K. Zwierżdżyński,
M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 s. 9. Zob. także: Kody
McLuhana. Topografia nowych mediów, A. Maj, M. Derda-Nowakowski (red.), ExMachina,
16
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okresu, jak chociażby przez Lewisa Mumforda czy Jacques’a Ellula19. Do współczesnych kontynuatorów nurtu zaliczono Derricka de Kerckhove’a (ucznia
i kontynuatora myśli McLuhana), Roberta K. Logana, Barry’ego Wellmana
czy Ronalda E. Rice’a20. Paradygmat technologiczny opiera się na założeniu,
że wszelkie zjawiska społeczne, w tym także obszar komunikowania społecznego, warunkowane są przez czynniki technologiczne21. W literaturze
obecne jest również podejście definiujące determinizm technologiczny przez
pryzmat trzech następujących po sobie etapów: dyfuzji nowej technologii,
presji na zmianę społeczną poprzez zmianę kulturową i wreszcie faktyczne
dopasowanie społeczeństwa do nowej technologii22.
Jako prapoczątek paradygmatu technologicznego wskazuje się okres od rozwoju
cywilizacji glinianych tabliczek Babilonii i Sumeru czy cywilizacji papirusu
Imperium Rzymskiego, aż po wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana
Gutenberga oraz późniejsze powstanie radia i telewizji23. Tym samym po wieku
komunikacji naturalnej, kiedy to dominowała mowa i gesty, poprzez wiek
tyranii wzroku rozpoczęty przez alfabetyczne pisanie i drukowanie, nastał
wiek transmisji elektronicznej angażującej wszystkie zmysły (określany inaczej
jako „powrót pełnego zasobu zmysłów”)24.
Determinista Harold Innis, założyciel szkoły Toronto, twierdził, że nowe
technologie komunikacyjne podkopują stare podstawy władzy w społeczeństwie,
jako że sekwencja wynalazku i zastosowania w technologii komunikacyjnej
wywierają wpływ na zmianę społeczną. Następnie dodaje, że rewolucje komunikacyjne prowadzą do rewolucji społecznych25. Podkreślał też wpływ nowego

19
20
21
22
23
24
25

Katowice 2009; K. Loska, Dziedzictwo McLuhana: między nowoczesnością a ponowoczesnością, Rabid, Kraków 2001.
A. Adamski, Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 138.
M. Lakomy, M.K. Zwierżdżyński, K. Oświecimski, Splot technologii i polityki…, op. cit., s. 9
B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne…, op. cit., s. 57.
K. Krzysztofek, Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii
cyfrowych, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, s. 25.
M. Lakomy, M.K. Zwierżdżyński, K. Oświecimski, Splot technologii…, op. cit., s. 10.
A. Mattelart, Społeczeństwo informacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004, s. 54.
D. McQuail, Teoria komunikowania…, op. cit., s. 117.
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środka komunikowania na dominującą formę komunikacji i na kształt władzy
państwowej z powodu wykorzystania go przez klasę rządzącą do dystrybucji
wiedzy26. Dominujący kanał komunikowania w danym społeczeństwie może
wpływać nie tylko na tworzenie treści, ale i na ich późniejsze kontrolowanie.
Innis wskazywał, że zmiany w infrastrukturze technologicznej mogą budować albo
obalać „monopole wiedzy”, ściśle powiązane z innymi źródłami instytucjonalnej
władzy27. Wynika to z faktu istnienia związku między dominującym kanałem
komunikowania a charakterystycznym dla danego okresu podejściem, tzn.
biasem28. Internet miał być tym medium, który mógł doprowadzić do zmiany
biasu. Tak się jednak nie stało, bo jak twierdził Henry Jenkins – technologie
nigdy nie dadzą pełnej kontroli nad tym, jak dane treści są umieszczane
w konkretnym społecznym i kulturowym kontekście29. Mimo to poglądom
Innisa wtórował Ronald Rice, twierdząc, że nie trzeba być deterministą technologicznym, by zgodzić się, że medium może stanowić podstawową zmienną
w procesie komunikowania30. Nie dla wszystkich jednak wpływ technologii
na komunikowanie społeczne był tak oczywisty.
Dla instrumentalistów czy konstruktywistów kluczowe założenia paradygmatu technologicznego stały w sprzeczności z postrzeganiem przez nich
funkcji, jaką pełnią technologie komunikacyjne. Instrumentalizm zakłada
bowiem, że narzędzia komunikowania są tylko narzędziami i same w sobie
nie wpływają ani na procesy demokratyzujące, ani na tendencje niedemokratyczne, ponieważ sposób ich wykorzystania zależy od uczestników procesu
komunikowania31. To społeczeństwo stanowi siłę napędową do tworzenia
technologii, a nie odwrotnie, dlatego technologia zawsze będzie wtórna
26 M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, Wydawnictwo ToC, Kraków 2017, s. 8.
27
28
29
30
31

H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia
w usieciowionej kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 83–85.
M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 130.
H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 84.
D. McQuail, Teoria komunikowania…, op. cit., s. 155.
A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki, Rola Internetu wobec procesów demokratyzacji [w:]
Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, J. Adamowski (red.), współpraca M. Jas,
Wydawnictwo Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004,
s. 106. Zob. także: F. Biały, Politologia Internetu? Teoria władzy w świecie nowych mediów
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w stosunku do społeczeństwa. Tak zwany paradygmat codzienności przypisuje
kluczową rolę jednostkom, rodzinom, organizacjom, sieciom, instytucjom,
które poprzez swoją codzienną aktywność w oprzyrządowanym świecie stale
rozwijają narzędzia komunikowania medialnego pod kątem technologicznym32.
Z drugiej jednak strony ta codzienna aktywność jest wykonywana właśnie przy
użyciu tych narzędzi, co stanowi potwierdzenie ich wzajemnego powiązania.
Technologie w przeciwieństwie do żywych organizmów nie są jednostkami
autonomicznymi. Ich los zależy od ludzi, którzy decydują o ich powstaniu
i energii do działania. Oznacza to możliwość wpływania zarówno na ich
twórców („ludzkich gospodarzy”), jak i na całe środowisko33. Jeśli można
mówić o inicjowaniu działań przez technologie, to jedynie w sposób metaforyczny („zamiarem” samochodu nie było stworzenie przedmieść, lecz przedmieścia pojawiły się z powodu samochodu), ponieważ część ich działań jest
całkowicie niezwiązany z intencjami ich użytkowników34. Darin Barney,
badacz technologii informacyjnych i komunikacyjnych i zwolennik podejścia
konstruktywistycznego, podkreślał, że chcąc analizować wpływ technologii
komunikowania na życie społeczne i polityczne, nigdy nie można pomijać
kontekstu społecznego. Przecząc tezie Innisa o możliwym wpływie formy
komunikacji na kształt władzy państwowej, Barney wskazuje, że o sposobie
użycia kanałów komunikowania (artefaktów technologicznych) decydują
przede wszystkim instytucje, wartości, obecne idee czy stosunki władzy35.
Barney tym samym osłabiał siłę oddziaływania technologii nie tylko na życie
społeczne, ale i polityczne.

32
33
34
35

[w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet,
kampania w sieci, M. Musiał-Karg (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
T. Sasińska-Klas, Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze”
2014, nr 2, s. 164.
R.K. Logan, What is Information?: Propagating organization in the biosphere, symbolosphere,
technosphere and econosphere, DEMO Publishing, Toronto 2014, s. 126.
Ibidem, s. 127.
D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 55.
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Dla zwolenników determinizmu technologicznego rozwój nowych technologii komunikacyjnych skutkuje otwarciem nowego obszaru do prowadzenia
społecznej debaty, na co zwracał uwagę Marschall McLuhan. Postawił się
tym samym w opozycji do tezy Adorno, Horkheimer’a, Habermasa o braku
przestrzeni wolnej od komercjalizacji i skolonizowania przez instytucje rządowe i partie polityczne, w której można byłoby prowadzić swobodną debatę
obywatelską36. Dodatkowo technologia może doprowadzić do zwiększenia
poczucia odpowiedzialności uczestników dialogu politycznego, bo jak mówił
McLuhan: już dłużej nie mogą być powstrzymywani, w politycznym sensie
ograniczonych kontaktów społecznych. Teraz dzięki mediom elektronicznym,
są oni uwikłani w nasze życie, a my w ich37. Dopełnienie tej tezy stanowił
pogląd o technologii stanowiącej przedłużenie nas samych, wyrażony słynnym
hasłem: środek jest przekazem (the medium is the message)38. Inaczej mówiąc,
to nie treść komunikatu jest najważniejszym kryterium oceny jego wartości,
ale medium decydujące o sposobie jego rozpowszechniania39. I choć wpływ
nowych technologii na społeczeństwo obywatelskie, według McLuhana, stanowił przyczynek do tworzenia nowych ról społecznych, to multimedia w jego
typologii zaliczane były do mediów „zimnych” (odbiorca nie może tak mocno
nasycić się danymi, jak w przypadku mediów „gorących”, dlatego zmuszony
jest do stałego uzupełniania informacji).
Inny przedstawiciel determinizmu technologicznego Wiliam Fielding
Ogburn upatrywał w nowych technologiach komunikacyjnych siły sprawczej
zmian społecznych. Rozwój społeczny, zdaniem Ogburna, zachodzi za sprawą
technicyzacji, czyli upowszechnienia się innowacyjnych rozwiązań technicznych40. Innymi słowy Ogburn zakładał, że rozwój społeczny i kulturalny jest
36 A. Rothert, DEMO-NET wirtualna projekcja rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar,

Warszawa 2001, s. 32.
M. McLuhan, Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 211.
38 Ibidem, s. 212.
39 R.K. Logan, M. McLuhan, The Future of the library: from electronic media to digital media,
Peter Lang Publishing, New York 2016, s. 10.
40 M. Zdun, Innowacje – od determinizmu technologicznego do antropologii, „Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t. 24, s. 244.
37
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wtórny w stosunku do rozwoju technologicznego (zmiany technologiczne
zachodzą szybciej niż kulturowe), co wiąże się z jego hipotezą opóźnienia
kulturowego41. Wynika z tego, że w celu czynnego uczestnictwa w dyskursie
prowadzonym za pośrednictwem nowych technologii komunikowania należy
stale te technologie poznawać i się ich uczyć. W prezentowany nurt wpisuje się
również wspomniany już David Held. Według niego technologie informatyczne
pozwalają optymalizować przestrzeń debaty nad problemami publicznymi,
otwierać nowe kanały zaangażowania w rozważanie i projektowanie rozwiązań
i tworzyć nowe formy realizowania przyjętych programów42. Tym samym
uznawał pogląd o możliwym wpływie nowych technologii na zmianę społeczną
i rozwój społeczności, w których funkcjonują. Rozwój technologiczny, a przez
to przeobrażenia w sferze mediów i ich funkcjonowania, przyniosły głębokie
zmiany w obrębie demokratycznej sfery publicznej43.
Wyniki obecnych obserwacji aktywności użytkowników w sieci zdają się
przeczyć poglądom Helda. Badania Billa Tancera czy Jakuba Nowaka dowodzą
bowiem, że internauci korzystający z nowych kanałów komunikowania nie
stają się bardziej aktywni, gdyż swoje wybory ograniczają do zaledwie kilku
lub kilkunastu najbardziej popularnych serwisów internetowych, oddając
przy tym to, co mają najcenniejsze, czyli swój czas44. Również wspomniany
wpływ na życie polityczne nie jest tak oczywisty. Internet nie doprowadził
wcale do aktywniejszego zaangażowania w politykę większej liczby osób
mimo tego, że stworzył przecież platformę dla nowych form aktywności

Zob. W. Ogburn, Hipoteza opóźnienia kulturowego [w:] Elementy teorii socjologicznych.
Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania,
J. Szacki (red.), Warszawa 1975.
42 D. Held, Modele demokracji, op. cit., s. 323.
43 A. Hess, Społeczni uczestnicy…, op. cit., s. 35.
44 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 34 [za:] B. Tancer, Hitwise US Research
Note – Measuring Eb 2.0 Consumer Participation, Global Research, Hitwise 2007, s. 2; Zob.
także: J. Nowak, Aktywność obywateli online. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011; Y. Benkler, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna
zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 86.
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politycznej, oferując przy tym dodatkowe źródła informacji45. Internauci
dość chętnie z nich korzystają – wyszukiwanie informacji na temat bieżących wydarzeń politycznych stanowi bowiem jedną z częstszych aktywności
w sieci46, co jednak w dalszym ciągu nie przekłada się na zwiększony udział
w kształtowaniu polityki.
Sposób wykorzystania współczesnych instrumentów komunikowania
społecznego także przeczy klasycznemu postrzeganiu paradygmatu deterministycznego. Konsumenci mają tylko pozorną swobodę ich wyboru. Stosowanie
nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych niejednokrotnie stanowi
kompromis między próbą narzucenia przez korporacje medialne swojej wizji
komunikowania a indywidualnymi wyborami użytkowników47. Wprawdzie
przymus ten jest po części rekompensowany późniejszą personalizacją tych
narzędzi, na co pozwala ich interaktywna i responsywna natura, to jednak nie
zmienia faktu, że ich dostosowanie do preferencji użytkowników jest możliwe
w granicach narzuconych przez producentów. Przykładem instrumentów
komunikowania dostosowujących się do potrzeb i oczekiwań internautów
mogą być przez nich tworzone wszelkiego rodzaju portale internetowe typu
user-genereted-content. Jednak ten interaktywny, a co za tym idzie sprawczy
charakter nowych internetowych narzędzi komunikowania wydaje się być
pozorny, gdyż – jak uważa Magdalena Szpunar – jest niczym innym jak
technologią reprodukującą reżimu władzy, przeobrażając się z narzędzi wolności w instrumenty kontroli48. Internet, okazując się zupełnie nieodpornym
na wpływy państw, stał się narzędziem coraz mocniej uwikłanym w zależności polityczne i ekonomiczne49. Technologia komunikowania jest jedynie
narzędziem w ręku nadawców i odbiorców przekazu medialnego, dlatego
odpowiedzialność za jej ewentualne niewłaściwe użycie ponoszą aktorzy aktu
J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 153.
Ibidem, s. 153.
47 K. Krzysztofek, Zmiana permanentna…, op. cit., s. 25.
48 M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 10.
49 R. Maciąg, Internet jako przedmiot zarządzania humanistycznego [w:] Mediamorfozy,
T. Gackowski (red.), Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2015, s. 13.
45

46
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komunikacji, co potwierdza tym samym główne założenia instrumentalizmu
technologicznego.
Spór między zwolennikami a przeciwnikami determinizmu technologicznego
dotyczy (tylko lub aż) wpływu technologii na życie ludzi. Bezdyskusyjnym natomiast pozostaje kwestia postępu technologicznego, bez którego konflikt byłby
bezpodstawny. Rozwój ten w przypadku komunikowania masowego oznacza
przejście od analogowych do cyfrowych instrumentów komunikacji i wywrócenie dotychczasowego sposobu postrzegania komunikowania społecznego.

1.2. Nowe vs. stare narzędzia komunikowania w cyfrowym

świecie.Technologia Web 2.0
Wraz z pojawieniem się nowych narzędzi komunikacji masowej nastąpiła
zmiana powszechnie obowiązującego paradygmatu – z opartego na prasie, radiu,
a później również telewizji, na komunikowanie skupione wokół instrumentów
internetowych. Narzędzia te stały się środkiem wyrazu dającym możliwość
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym na niespotykaną dotąd skalę. Nowe instrumenty informacyjno-komunikacyjne dokonały
podziału całego procesu komunikowania na okres sprzed i po, czyli na epokę
starych i nowych mediów. Impulsem – w pierwszej kolejności do modyfikacji
starych mediów, a w drugiej także do ich dalszego rozwoju – jest postępująca
cyfryzacja, która w połączniu z nowymi mediami tworzy nową przestrzeń
międzymedialną50.

Media ze środka mogą stać się celem samym w sobie, szczególnie
w kontekście technoeuforii, którą wybudza ekspansja możliwości
komunikacyjnych – Henry Jenkins za Jodi Dean51.
50 T. Sasińska-Klas, Mediatyzacja a medializacja…, op. cit., s. 164.
51

H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 90.
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Termin nowe media pojawił się w latach 60. XX wieku52 jako przeciwwaga
dla starych mediów. Zasadnicza różnica między nimi polega na rodzaju stosowanego nośnika przekazu medialnego. Stare media najczęściej mają charakter
analogowy, sekwencyjny i statyczny natomiast nowe media są cyfrowe, interaktywne i dynamiczne53. Przy użyciu podobnych cech opisuje się również przekaz
wytworzony za pośrednictwem nowych mediów. Nowe media charakteryzuje
bowiem cyfrowe tworzywo, z jakiego zbudowany jest przekaz oraz interaktywność i możliwość ich programowania, co prowadzi do indywidualizacji,
asynchronizmu i globalności zasięgu54. W literaturze funkcjonuje również
pojęcie nowe nowe media. Wprowadził je Paul Levinson, opisując sytuację,
w której każdy konsument występuje w roli producenta nieprofesjonalnego (tym
samym wiarygodnym i nieudawanym), najczęściej korzystającym bezpłatnie
z medium, które sam sobie wybrał55. Tym samym nowe media, aby zaistnieć
w komunikacji, w coraz większym stopniu wymagały interaktywności56.
Interaktywność zmieniła tradycyjny podział ról w akcie komunikacji, umożliwiając każdemu jej uczestnikowi wcielenie się w rolę nadawcy i/lub odbiorcy
komunikatów, co wpływa zarówno na zawartość, jak też na sposób ich odbioru57.
Interaktywności może również sprzyjać masowe tworzenie treści, ich syndykalizacja, automatyczne przeszukiwanie czy też przechowywanie danych
w chmurze (nieprzypisane terytorialnie miejsce do przechowywania danych),
stanowiących domenę technologii Web 2.058. Według Jana van Dijka i Loesa
de Vosa interaktywność nowych mediów sprowadza się do czterech wymiarów:
1. przestrzennego – określanego jako możliwość nawiązania wielostronnej
komunikacji; 2. czasowego – odwołującego się do stopnia synchroniczności
52 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008,

nr 4, s. 32.
53 A. Adamski, Media w analogowym…, op. cit., s. 93.
54 Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 130–131.
55 A. Adamski, Media w analogowym…, op. cit., s. 93. Zob. także: P. Levinson, Nowe nowe

media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
56 J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji między-

kulturowej i komunikowaniu medialnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 95.
57 Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 83–84.
58 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 42.
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przekazu; 3. behawioralnego – polegającego na zamianie ról nadawcy i odbiorcy;
4. intelektualnego – definiowanego jako zrozumienie znaczenia działań innych
uczestników komunikowania59. Interaktywne media wpływają na zmianę tradycyjnego podziału ról aktorów w procesie komunikacji, dlatego mogą wywierać
wpływ na społeczne zachowania nadawców i odbiorców przekazów medialnych.

Internet pozostaje domeną swobodnego wyboru wśród niekontrolowanych komunikatorów, które poszerzają spektrum źródeł informacji
i dezinformacji, oferując większą różnorodność60.
Cechą charakterystyczną nowych narzędzi komunikowania internetowego
jest ich mobilny charakter, którego urzeczywistnienie stanowią m.in. szeroko
pojęte technologie telekomunikacyjne. Właściwość ta wpłynęła nie tylko
na skalę wykorzystania tych instrumentów, ale również na sam proces komunikowania. Jak podkreślają Rich Ling i Jonathan Donner, telefon komórkowy
ustanowił logikę użycia, która jest trudna do zignorowania. […] Może wstrząsnąć
sposobem sprawowania władzy i ułatwić pojawienie się niechcianych zakłóceń
w naszym życiu61.
Nowe instrumenty komunikowania przede wszystkim upowszechniły
się dzięki rozwojowi internetu, który zgodnie z libertarianizmem miał być
medium służącym do swobodnego, nieograniczonego wyrażania swoich
myśli i przekonań62, wzmocnionych dodatkowo ideą „darmowych treści”63.
Dystrybucja tych darmowych treści miała odbywać się za pośrednictwem
multimedialnych i zdigitalizowanych nowych mediów. Zarówno możliwość
łączenia zróżnicowanych formatów (tekst, obraz, dźwięk) w jeden kanał komunikacji, jak i zamiana zapisu analogowego na cyfrowy to kolejne cechy, które
w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania nowych mediów.
59 J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 19.
60 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 128.

R. Ling, J. Donner, Komórka. Komunikacja mobilna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 190.
62 M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 54.
63 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 130.
61
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Termin digitalizacja często występuje w zestawieniu z pojęciem cyfryzacji.
Różnica między nimi polega jednak na tym, że digitalizacja zasadniczo odnosi
się do transkrypcji konkretnej informacji do zapisu cyfrowego, zaś cyfryzacja stanowi całość procesu, w wyniku którego treść jest dostępna w formie
cyfrowego przekazu (dlatego występuje digitalizacja konkretnego obiektu
i cyfryzacja określonych zasobów)64. Digitalizacja jest zatem częścią pojęcia
cyfryzacja. Oba z nich stanowią element charakterystyczny dla współczesnych
technologii internetowych.
Rozwój internetu sięga lat 60. XX wieku. Za jego bezpośredniego przodka
uważa się sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), stworzoną na zlecenie Departamentu Obrony USA65. Internet szybko stworzył grunt
i przestrzeń do powstania innych form nowych mediów, takich jak serwisy
społecznościowe, blogi, vlogi, strony typu mashup czy Wiki66, decentralizując
nadawanie i przenosząc akcent w komunikacji masowej z układu instytucja
medialna–użytkownik na układ użytkownik–użytkownik67. Zmiany, jakie
zaszły w komunikowaniu z przyczyny rozwoju internetu, Mansell i McChesney określili rewolucją komunikacyjną. Do jej najważniejszych cech należą:
digitalizacja komunikacji, tworzenie sieci komputerowych, zaawansowane
oprogramowania komputerowe, rozpowszechnienie transmisji o większej
przepustowości i wzmocnionym zasięgu oraz wszechobecna lokalna/globalna
komunikacja przez bezprzewodowe sieci, której sprzyja powszechny dostęp
do internetu68. Rewolucja ta ma wpływ na życie społeczne, choć sama w sobie
nie prowadzi ani do zmian kulturowych, ani politycznych.

64 Wokół mediów ery Web 2.0, B. Jung (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2010, s. 33.
65 M. Szpunar, Nowe-stare medium, Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyj-

nych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2012, s. 45–46.
66 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 17.
67 Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 130–131.
68 M. Castells, Władza komunikacji.., op. cit., s. 66.
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Jednakże możliwości stwarzane przez nowy multimodalny, interaktywny
system komunikacji ogromnie zwiększają szanse nowych komunikatów
i nowych nadawców na zaistnienie w sieciach komunikacyjnych szerszego społeczeństwa, a co za tym idzie – na przeprogramowanie tych
sieci wokół nowych wartości, interesów i projektów69.
Wzajemne przenikanie się przestrzeni kulturowej z techniczną (komputerową)
znalazło się również w obszarze zainteresowań Lva Manovicha. Według niego
do stapiania się tych dwóch obszarów dochodzi z racji procesu tłumaczenia
informacji na inny format, czyli w trakcie ich transkodowania70. Wpływ
na to może mieć również tzw. kod binarny, stanowiący immanentną cechę
treści przesyłanych za pośrednictwem nowych mediów. Sprawia on, że przekaz
podlega standaryzacji i ujednoliceniu, zaś sama jego forma i treść są silniej ze sobą
związane poprzez użycie tego samego języka-kodu graficznego (np. HTML)
służącego do tworzenia stron www (World Wide Web)71.
Rozwój technologiczny przeorganizował sposób funkcjonowania współczesnego świata w każdym jego obszarze, także w sferze komunikowania.
Stale ewoluujące otoczenie społeczne, ekonomiczne, technologiczne zmienia
dotychczasowe wyobrażenie normatywnych modeli komunikowania72. Współczesnemu ujęciu komunikowania internetowego może odpowiadać model Freda
Jandta, obejmujący: szum, źródło, zakodowanie, przekaz, kanał, odbiornik,
dekodowanie, reakcje odbiorcy, sprzężenie zwrotne, w którym bardzo istotną
rolę odgrywa kanał oraz odbiornik73. Model ten podkreśla wagę kontekstu,
z którym dany proces komunikowania jest połączony, nawiązując tym samym
do ustaleń klasycznej szkoły Palo Alto. Jej przedstawiciele w analizowanych
procesach komunikacji zwracali uwagę przede wszystkim na kontekst sytuacyjny,
69 Ibidem, s. 406.

M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 29.
J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 20.
72 D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, s. 51.
73 F.E. Jandt, Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks 1995, s. 23.
70
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w którym badany przekaz zaistniał, a dopiero w drugiej kolejności analizowali
treść tego przekazu74.
Komunikowanie internetowe, które Mansell i McChesney określili rewolucją
komunikacyjną, Jan van Dijk zdefiniował przez pryzmat sześciu obszarów. Pierwszym z nich jest mikroelektronika (miniaturyzacja komponentów komputerów).
Drugim cyfryzacja zapewniająca lepszą jakość przekazu video i dźwiękowego.
Kolejny to zasada przechowywania i przekazywania informacji w bazach danych.
Czwarty obszar stanowią zmiany w tak zwanej strukturze warstwowej, na której
opiera się funkcjonowanie sieci komputerowych. Przedostatnim obszarem
są nowe łącza (światłowodowe, bezprzewodowe), a ostatnim konwergencja sieci
telekomunikacyjnych, co doprowadziło do wspólnej cyfrowej infrastruktury75.
Konwergencja (z łac. convergere – zbierać się) jako termin może być rozpatrywany zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i kulturowej (antropologicznej), medioznawczej czy technicznej76. Biorąc pod uwagę tę ostatnią,
konwergencja mediów zaistniała z powodu rozwoju technologii cyfrowych.
Zdigitalizowanie informacji w łatwe do przesyłania bajty i bity w znacznym
stopniu przyczyniło się do ich łączenia. Konwergencja mediów oznacza
bowiem zarówno postępujące, wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci
telekomunikacyjnych (zespołów urządzeń służących do przesyłania treści),
audiowizualnych i informatycznych77, jak i współistnienie całych systemów
medialnych składających się na współczesną infrastrukturę komunikacyjną78.
Jak twierdził Ulrich Saxer, cechą charakterystyczną multimedialności jest
konwergencja technologiczna infrastruktury komunikacyjnej79. Roger Fidler,
prezentując swoją koncepcję mediamorfozy, stwierdził, że z konwergencji mediów
74

75
76
77
78
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M. Pankiewicz, Style komunikacji a preferencje wartości uczniów zdolnych [w:] Studia
z psychologii w KUL. Tom 14, P. Francuz, W. Otrębski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin
2007, s. 40.
J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 66–71.
E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania (wstęp), W. Godzic, Z. Bauer
(red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 18.
Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 105–106.
H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media.., op. cit., s. 85.
S. Michalczyk, Saxera teoria…, op. cit., s. 571.
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wynika nowa jakość, oparta na współwystępowaniu, zmianie, przenikaniu,
wzajemnym wzmocnieniu, dostosowywaniu się do siebie oraz na zdolności
do kreacji nowego80. Jednym z przykładów konwergencji może być konwergencja
treści, potwierdzeniem której jest chociażby usługa „SMS serwis”, polegająca
na przesyłaniu najważniejszych informacji (np. alarmów pogodowych czy też
ogłoszeń wójta) bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej gminy wprost
na telefony komórkowe mieszkańców gminy. Jeśli SMS ten dodatkowo będzie
zawierał również materiał graficzny (zdjęcie) – tworząc tym samym hybrydowy
twór SMS plus MMS – to nastąpi wówczas multiemisja treści. Multiemisja,
czyli emisja przekazu tekstowego, dźwiękowego czy wizualnego wychodzącego
z jednego źródła, jest charakterystyczna dla zjawiska konwergencji mediów
i w zasadniczy sposób zmienia proces komunikowania.
Multiemisja treści w połączeniu z coraz większą przepustowością łączy
internetowych oraz w powiązaniu z oprogramowaniem open source sprawiła,
że pojawiła się możliwość wykorzystania potencjału twórczego uczestników
komunikowania, którzy w świecie tzw. starych mediów najczęściej byli jedynie
biernymi odbiorcami treści medialnych. Szybki rozwój internetu zrewolucjonizował sposób komunikowania od czasów Web 1.0, co zaowocowało powstaniem technologii Web 2.0 i Web 3.0. Do ich rozwoju znacznie przyczyniły się
szeroko rozumiane technologie mobilne, które poprzez umożliwienie tworzenia
przekazów alternatywnych (chociażby za pośrednictwem mediów społecznościowych) przez niejednokrotnie zupełnie przypadkowych nadawców, próbują
definiować swoją tożsamość81. W świecie Web 2.0 to odbiorca modyfikujący
(dokonujący „kastomizacji”) dany przekaz, tworząc tym samym alternatywną
narrację, odgrywa ważniejszą rolę niż jego nadawca82.
Funkcjonujący od 2004 roku termin Web 2.0 pierwotnie określał sposób
promowania, dystrybuowania i ulepszania swoich produktów przez firmy
za pomocą internetu83. Z czasem pojęcie to nabrało szerszego znaczenia,
80 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 8.
81 E-gatunki. Dziennikarz w…, W. Godzic, Z. Bauer (red.), op. cit., s. 18.
82 Ibidem, s. 18.
83 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 99.
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podkreślając komponent aktywnego udziału odbiorców mediów w procesie
komunikowania. Web 2.0 czy Web 3.0 nie wprowadza istotnych technologicznych
zmian w sposobie funkcjonowania sieci. Skupia się za to na nowym podejściu
do korzystania z niej przez internautów, będąc przy tym mocniej otwartą
na użytkownika niż Web 1.084. Różnica między Web 1.0 a Web 2.0 zasadza
się bowiem na przejściu od pasywnego korzystania z sieci „tylko do odczytu”
(read only, downloading) do stanu aktywnego uczestnictwa, zapełniania sieci
stworzonymi przez internautów przekazami (read and write, uploading)85.
Technicznie mocniej zaawansowany jest natomiast Web 3.0. Wpisuje się
on w technologię „inteligentnego komputera”, która ma ściśle dopasowywać
się do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Obecnie Web 3.0 definiuje się
głównie przez pryzmat dwóch cech. Pierwsza z nich to internet rzeczy (Internet
of Things, IoT), oznaczający bezprzewodową, internetową komunikację między
poszczególnymi urządzeniami, zaś druga to sztuczna inteligencja (Artificial
Intelligence, AI)86. Obie te właściwości sprawiają, że Web 3.0 tworzy mocniej
zawansowaną technicznie i współczesną formę Web 2.0, nie stanowiąc przy
tym osobnej, samodzielnej formy komunikacji internetowej. Zarówno Web
2.0, jak i Web 3.0 zatarły granice nie tylko między nadawcą a odbiorcą, ale
również między autorem, wydawcą, producentem, dystrybutorem, reklamodawcą a tzw. „konsumentem” przekazu medialnego. Ten ostatni stał się
prosumentem treści medialnych również o tematyce politycznej. Odbiorca
zaczął odgrywać aktywną rolę w rozprzestrzenianiu przekazów i to od jego
wyborów, zaangażowania, założeń i działań zależy, co w przyszłości zyska,
a co straci na wartości87.

84 Sz. Książkiewicz, Wpływ Web 2.0 na procesy komunikacji politycznej [w:] Wokół mediów…,

B. Jung (red.), op. cit., s. 143.
85 Wokół mediów ery…, B. Jung (red.), op. cit., s. 7.
86 A. Adamski, Media w analogowym …, op. cit., s. 108.
87 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 62. Technologicznym

potwierdzeniem rozprzestrzenialności treści przez odbiorców przekazu medialnego może
być chociażby aplikacja Open Graph służącą do ściągania i dalszego przesyłania treści
opublikowanych przez innych użytkowników na Facebooku.
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Zjawisko rozprzestrzeniania przekazów stanowi kluczowy element koncepcji rozprzestrzenialnych mediów (spreadable media) Henry’ego Jenkinsa,
Sama Forda i Joshui Greena. W literaturze ponowne rozpowszechnianie
za pośrednictwem mediów elektronicznych wcześniej już opublikowanych
informacji często określane jest mianem wirusowych czy zainfekowanych/
zakażonych mediów88. Rozprzestrzenialność treści może prowadzić do decentralizacji komunikowania i choć często kojarzone głównie z serwisami społecznościowymi, może dotyczyć każdego kanału komunikacji. Taka forma
rozpowszechniania treści medialnych nie przynosi żadnych konkretnych
rezultatów, dlatego aktywność ta daje jedynie pozorną władzę użytkownikom,
choć współuczestnictwo w niej może stanowić potencjał do zmian w życiu
kulturowym, społecznym, a co za tym idzie również politycznym89.
Sama technologia Web 2.0 niewątpliwie zaktywizowała internautów m.in. dzięki
zastosowania mechanizmów pozwalających na łatwe konstruowanie i dodawanie
informacji czy wręcz wspólne budowanie całych powstających stron90. Ponadto
łączy się ona ze wspomnianą już koncepcją mediów rozprzestrzenialnych, która
z kolei wiąże się z opisywaną wcześniej digitalizacją przekazu medialnego
(digitalizacja dała możliwość wyboru wielu formatów, jak również obniżyła
koszty przesyłu treści). Każdy internauta przez ocenę treści (polubienie, skomentowanie, przesłanie dalej) przyczynia się do ich rozprzestrzeniania, czemu
dodatkowo sprzyjają niewielkie koszty przechowywania, dostępu i dystrybucji
treści cyfrowych91. Wikipedia, Flickr czy filmy, zdjęcia lub artykuły oparte
o licencję typu Creative Commons to tylko kilka z ogromnej liczby przykładów
współtworzenia sieci informacji zgodnie z technologią Web 2.0. Konsumenci
i użytkownicy w coraz większym stopniu mogą dokonywać indywidualnej konfiguracji mediów wedle swoich celów i potrzeb, łącząc w ten sposób konsumpcję
88 Ibidem, s. 62.
89 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 442.
90 M. Dorenda-Zaborowicz, Internet w kampanii prezydenckiej 2010 roku [w:] Nowe media.

Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski
(red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 160.
91 R.E. Rice, Intermediality and diffusion of innovations. Special Issue, “Human Communication Research” 2017, vol. 43, s. 534.
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i produkcję w jeden proces prosumpcji 92. Web 2.0 to jednak głównie model
biznesowy, polegający na pozyskaniu energii uczestnictwa użytkowników
komercyjnych platform w celu jej późniejszego wykorzystania do realizacji
własnych, komercyjnych przedsięwzięć93. W konsekwencji nadawca inicjujący
dany przekaz traci możliwość jego kontrolowania.

[…] analiza relacji władzy wymaga zrozumienia wyjątkowości tych
form i procesów uspołecznionej komunikacji, które w społeczeństwie
sieci oznaczają zarówno multimodalne media masowe, jak i interaktywne, horyzontalne sieci komunikacyjne tworzące się wokół Internetu
i komunikacji bezprzewodowej94.
Kolejnym przejawem rozwoju technologicznego nowych mediów może być
wirtualna rzeczywistość (virtual reality, VR). W założeniu ma ona „oszukiwać
użytkownika” poprzez zaangażowanie jego zmysłów w celu zachowania
jedności czasu i miejsca akcji z jej podmiotem do tego stopnia, żeby nie mógł
on odróżnić wirtualnej symulacji od realnej rzeczywistości95. Technologia
ta pozwala tworzyć „wirtualne odbicia”, czyli awatary swoich użytkowników.
Daje to możliwość prowadzenia „podwójnego życia” – w internecie i w realnym
świecie. Awatary coraz częściej porozumiewają się ze sobą z wykorzystaniem
samouczących się algorytmów. Tym sposobem sztuczna inteligencja łączy
się z wirtualną rzeczywistością, a świat materialny ze światem wirtualnym.
Rozwój technologiczny to nie tylko przenikanie się rzeczywistości materialnej z niematerialną, świata rzeczywistego z wirtualnym, ale nade wszystko
oznacza on przemodelowanie dotychczasowego wyobrażenia komunikowania
społecznego. Zmiany wynikające z postępu technologicznego w istotny sposób
przeorganizowały funkcjonowanie społeczeństwa, prowadząc do powstania
92 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 25 [za:] M. Lister,

J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
93 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 445.
94 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 16.
95 Wokół mediów ery…, B. Jung (red.), op. cit., s. 13.
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nowych jego form, przykładem których może być społeczeństwo sieciowe
i społeczeństwo informacyjne.

1.3. Społeczeństwo sieciowe (sieci)
Zdeterminowane technologicznie komunikowanie społeczne można rozpatrywać zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym, ponieważ
oddziałuje nie tylko na społeczeństwo, ale także może wpływać na procesy
kształtowania demokratycznego ustroju państwowego96. Wymiana informacji
jest niejednokrotnie bardziej pożądanym elementem stosunków władzy niż
dominacja o charakterze materialnym, dlatego rośnie rola miękkiej władzy,
czyli perswazji zamiast przymusu w celu wywołania pożądanych zachowań97.
Miękka władza zależy nie tylko od tych, którzy kształtują informacje, by przekonać
innych do swoich wartości i praktyk, ale także od cech odbiorców98. Tym samym
do procesu komunikacji wprowadzone zostały nowe, obecnie coraz bardziej
dostępne kanały komunikowania sieciowego, przyczyniając się do powstania
nowego rodzaju społeczeństwa – społeczeństwa sieciowego – utożsamianego
z władzą komunikacji99.

96 W literaturze można również spotkać próby definiowania demokracji przy użyciu termi-

nologii informatycznej, określając ją jako „software”, gdyż stanowi stale działający w tle
program realizowanej w otwartym systemie polityki publicznej lub jako „pamięć operacyjną”
polityki publicznej w jej współczesnym wariancie. Ma to być sposób na skoordynowanie poszczególnych elementów polityki państwa oraz na stworzenie remedium na autorytaryzm
[za:] J. Sroka, Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej, Dom wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2018, s. 14–15.
97 A. Rothert, Technopolis, wirtualne sieci polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
2003, s. 11–12.
98 Ibidem, s. 47–48.
99 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 64.
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[…] wszystkie sieci władzy sprawują ją, wpływając na ludzkie umysły
– przede wszystkim (choć nie wyłącznie) za pomocą multimedialnych
sieci komunikacji masowej. Sieci komunikacyjne są więc podstawowymi
sieciami konstruowania władzy w społeczeństwie100.
Występuje wiele definicji opisujących społeczeństwo, w którym jednostka
jest częścią sieci wzajemnych relacji. To co Castells określił społeczeństwem
sieci, Bruno Latour nazwał społeczeństwem sieci i hybryd, Paul Virilio społeczeństwem w szponach tyranii technologii typu reality, zaś Gustavo Lins Ribeiro
ponadnarodową społecznością wirtualną101.
Społeczeństwo sieci, nazwane przez Castellsa czy van Dijka również społeczeństwem sieciowym, powstało wokół globalnych sieci komunikacji cyfrowej.
Castells dość lakonicznie scharakteryzował społeczeństwo sieci jako strukturę
społeczną utworzoną wokół sieci komunikacji cyfrowej, która jednak tej struktury
nie determinuje102. To jednostka nadaje sens istnienia sieciom komunikacyjnym,
dlatego sieć jest wtórna w stosunku do jednostki. Nieco bardziej rozbudowany
opis zaproponował Denis McQuail, dla którego jest to forma społeczeństwa
coraz silniej organizująca się w relacjach w obrębie sieci medialnych, zastępujących lub uzupełniających sieci społeczne oparte na komunikacji twarzą
w twarz103. Komunikacja międzyludzka społeczeństwa sieciowego zatraciła
swój personalny, „cielesny” charakter, przybierając bezosobową formę kontaktu ponadczasowego i transgranicznego. Tym samym społeczeństwa nie
można już definiować na podstawie zaledwie kilku kanałów komunikowania
(prasa, radio, TV). Komunikacja w społeczeństwie sieciowym prowadzona jest
wielotorowo (multimedialnie). Dodatkowo rzeczywistość medialna przestała
mieć charakter narodowy i nabrała wymiaru transnarodowego.

100 Ibidem, s. 418.
101 A. Rothert, Technopolis, wirtualne sieci…, op. cit., s. 21.
102 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 16.
103 D. McQuail, Teoria komunikowania…, op. cit., s. 119.
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Wspomniany już Denis McQuail stworzył również najbardziej systemową
charakterystykę społeczeństwa sieci. Zdefiniował je na podstawie dziesięciu
wyróżników, z których najistotniejsze, ze względu na przedmiot prezentowanej
publikacji, zawierają się w stwierdzeniu, że nowa technologia medialna prowadzi
do powstania społeczeństwa, które cechuje wielka i wzrastająca objętość strumienia
informacji, [a co za tym idzie] problem przeładowania informacyjnego; integracja
i konwergencja działalności oraz redukcja ograniczeń czasu i przestrzeni104.
Poprzez kompleksową charakterystykę społeczeństwa sieci McQuail zwraca
uwagę nie tylko na szanse, ale i na zagrożenia z nim związane, z których
część stanowią problemy przeładowania informacyjnego oraz zagrożenie
utraty prywatności105. Dlatego tak ważne było sformułowanie nowych zasad
regulujących funkcjonowanie jednostki w tej usieciowionej rzeczywistości.
Swobodny dostęp do globalnej infrastruktury informacyjnej, prawo własności,
wiarygodność informacji czy prawo do ochrony prywatności – to tylko część
szerokiego kanonu norm zabezpieczających prawa internautów106.
Społeczeństwo sieciowe, w ogólnym ujęciu, stanowi część globalnych sieci
komunikacji cyfrowej, tworzących podstawowy system przetwarzania symboli, przyczyniając się tym samym do radykalnej zmiany całego systemu
formowania i funkcjonowania relacji władzy107. Członkowie społeczeństwa
sieciowego stali się zarówno odbiorcami, jak i twórcami (nadawcami) przekazu
medialnego. Wątpliwości może jednak budzić twórczy charakter tej działalności, niejednokrotnie sprowadzający się jedynie do powielania wcześniej już
opublikowanych treści. Niezależnie od oceny tej aktywności, Manuel Castells
uważa, że mamy do czynienia z walką, wprawdzie nie o charakterze zbrojnym,
104 Ibidem, s. 121. Pozostałe wymienione przez McQuaila cechy to: dominacja dzielności in-

formacyjnej; wzrost i wzajemne powiązanie sieci; tendencje globalizacyjne; uzależnienie
od złożonych systemów; utrata prywatności; odpolitycznienie.
105 Zagadnienie zagrożeń płynących z internetu jest bardzo szerokie, ale nie ma bezpośredniego związku z przedmiotem badań niniejszej publikacji, dlatego nie będzie ono poddane
dalszym rozważaniom teoretycznym.
106 A. Lekka-Kowalik, Czy cybernetyka wystarczy cyberspołeczeństwu? [w:] Internet i nowe
technologie – ku społeczeństwu przyszłości, T. Zasępa, R. Chmura (red.), Wydawnictwo
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003, s. 23.
107 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 16.
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ale równie istotnej dla społeczeństwa: w społeczeństwie sieci bitwa na obrazy
i ramy – najważniejsza bitwa w wojnie o dusze i umysły ludzi – toczy się w multimedialnych sieciach komunikacyjnych108. W walce tej twórcy i odbiorcy nie
stoją na równiej pozycji, gdyż ich pozycja różni się w odniesieniu do procesu
komunikowania. Są oni, co wynika z natury komunikowania masowego,
nierównymi partnerami w procesie wymiany symbolicznej109. Odbiorca może
wprowadzić własną interpretację treści przekazu, zmieniając tym samym
jej pierwotny charakter. Wówczas przekaz zaczyna „żyć własnym życiem”,
bez możliwości jego zmiany i nie zawsze w sposób zgodny z pierwotnym
założeniem jego autora.
W społeczeństwie sieciowym z racji rozwoju mediów elektronicznych zmieniły się również kierunki przepływu informacji. Potwierdzeniem mogą być
chociażby sieci komputerowe pozwalające na dwustronny przepływ informacji,
który nie jest skierowany do wielu osób jednocześnie110. Według Derricka
de Kerckhove, żyjemy w wielkiej globalnej sieci, o wielowymiarowej strukturze
(przykład Second Life), w której elektroniczne media pozwalają śledzić każdy
ruch i w którym najpełniej realizuje się mcluhanowska koncepcja mediów
będących rozszerzeniem nie tylko naszych zmysłów, ale i naszej świadomości111.
Media cyfrowe mają sprzyjać nowemu zdefiniowaniu społeczeństwa zakorzenionego w sieciach społecznych, ponieważ wpływają nie tylko na określenie
sieci społecznych, ale również na ich tworzenie, procesy, naturę i los112.
W świecie nowych technologii komunikowania internet pełni funkcję
„źródła źródeł” informacji, niejednokrotnie stanowiąc początek wyszukiwania
wszelkich treści. Współczesne społeczeństwo, w tym również sieciowe, często
definiuje się jako hiperkompleksowe, co można odnosić zarówno do problemów
z przystosowaniem się do tych złożonych warunków, jak i problemów związanych
108 Ibidem, s. 301.
109 J.B. Thompson, Media i nowoczesność…, op. cit., s. 36.
110 Ibidem, s. 121.
111 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji,

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2011, s. 242.
112 R.E. Rice, Intermediality and…, op. cit., s. 536. Zob. także: Network in the global village,

B. Wellman (edit.), Westview Press, Boulder 1999.
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z funkcjonowaniem pojedynczych odbiorców mediów. Od odbiorców przekazów
medialnych wymaga się nowych kompetencji zarówno na etapie przesyłania
treści, jak i ich dekodowania. Kompetencje informacyjne, stanowiące część
edukacji medialnej, traktuje się jako jedne z najistotniejszych u współczesnego
człowieka113. Określa się je jako zespół wiedzy i umiejętności umożliwiających
skuteczne korzystanie z zasobów informacji internetowych, których trzon
stanowią cztery kluczowe elementy: źródła informacji, ich wykorzystanie,
krytyczna ocena tych źródeł i informacji oraz wykorzystanie informacji
i zarządzanie nią114. Skuteczność korzystania z informacji w tym przypadku
powinna oznaczać świadomy wybór zarówno na etapie selekcji, jak i późniejszego ich wykorzystania. Dlatego hiperkompleksowe społeczeństwo sieci
musi umieć łączyć ze sobą wiele rozproszonych treści internetowych w jedną
bazę danych oraz mieć zdolność korzystania z szeroko pojętych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communications Technologies ICT). Technologie te nie tylko wykształciły nowe formy interakcji
międzyludzkich, ale również zmieniły dotychczasowe oblicze społeczeństwa,
prowadząc m.in. do powstania społeczeństwa informacyjnego, stanowiącego
część społeczeństwa sieci.

1.4. Społeczeństwo informacyjne
Termin społeczeństwo informacyjne (org. jahoka shakai) po raz pierwszy
został użyty przez japońskiego dziennikarza Tadao Umesao i szybko przyjął
się w nomenklaturze komunikologów i medioznawców115. Określa on społe113 J. Bierówka, Zachowania informacyjne dorosłych Polaków – rekonesans badawczy [w:]

Mediamorfozy…, M. Nowina Konopka, op. cit., s. 91.
114 Ibidem, s. 91 [za:] A. J Dąbrowska, P. Drzewiecki, D. Górecka, Cyfrowa przyszłość: katalog

kompetencji medialnych i informacyjnych, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014,
http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych_2014.pdf (dostęp: 3.09.2019).
115 T. Goban-Klas, Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy [w:] W drodze do społeczeństwa
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czeństwo, w którego organizacji najważniejszą rolę odgrywa wytwarzanie,
gromadzenie i przekazywanie, odbiór i zdalne przetwarzanie różnego typu
informacji przy wykorzystaniu komputerów i technologii z nimi związanych116.
Rozwój społeczny czy gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym wiąże się
z umiejętnościami pozyskiwania, archiwizowania i odczytywania informacji.
Jest to również pewna wizja społeczeństwa dobrze poinformowanego, a przez
to świadomie dokonującego wyborów i podejmującego decyzje. Członkowie
tego społeczeństwa jako podmioty komunikowania oczekują treści, które
wpływają na ich codzienne życie. Idea społeczeństwa informacyjnego stanowi
więc połączenie komponentu technologicznego z postulatem „idealnego”
społeczeństwa opartego na informacji.
Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się przez pryzmat pięciu elementów: technicznego, ekonomicznego, zawodowego, przestrzennego i kulturowego117. Pierwszy z nich jako kluczowe dla społeczeństwa informacyjnego
przyjmuje rozwój nowoczesnej technologii informatycznej. Drugi z kolei
decydujące znaczenie przypisuje informacji i wiedzy. Element zawodowy zakłada,
że społeczeństwo informacyjne wymusza elastyczną specjalizację produkcji
pracy. Przedostatni komponent – przestrzenny – oznacza, że społeczeństwo
informacyjne może określać zasoby alokacyjne i władcze oraz rozpoznawać
potrzeby obywateli. Kryterium kulturowe natomiast definiuje kulturę społeczeństwa informacyjnego jako wirtualną rzeczywistość, symulację znaczeń
opisujących świat na podstawie kreacji medialnej118. Inna typologia odnosi się
do czterech zasadniczych cech społeczeństwa informacyjnego jako elementu
społeczeństwa sieciowego. Należą do nich: utechnicznienie, uinformacyjnienie,
usieciowienie, wirtualizacja119. Spośród nich najistotniejsze dla społeczeństwa

116
117

118
119

informacyjnego, J. Lubacz (red.), Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1999, s. 29.
Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 199–200.
T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo informacyjne.
Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006,
s. 19.
Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 206.
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informacyjnego jest usieciowienie, gdyż to ono kładzie nacisk na wzajemne
powiązanie ze sobą wielu elementów budujących wspólnotę zdeterminowaną
technologicznie i podkreśla związek ze społeczeństwem sieciowym.
Społeczeństwo informacyjne można również rozpatrywać w wymiarze
technologicznym, ekonomicznym i demograficznym. Pierwszy z nich określa
społeczeństwo informacyjne przez pryzmat możliwości, jakie dają internetowe
narzędzia komunikowania. W wymiarze ekonomicznym kluczowym dla
społeczeństwa informacyjnego jest przetwarzanie informacji będące podstawą
budowy dochodu narodowego. Natomiast w aspekcie demograficznym każdy
członek społeczeństwa informacyjnego ma dostęp do informacji i wiedzy120.
Społeczeństwo informacyjne, niezależnie od podejścia definicyjnego, opiera
się na dwóch filarach: informacyjnym i technologicznym. Jak twierdzi Henry
Jenkins – dopiero rozpatrywany łącznie zbiór społecznych i kulturowych praktyk
oraz powiązanych z nimi technologicznych innowacji, które wokół nich narosły,
składa się na zjawisko „usieciowionej kultury”121. Podstawą istnienia i funkcjonowania tego rodzaju społeczeństwa jest informacja postrzegana jak towar,
co oznacza, że jest wytwarzana i dystrybuowana, nabywana i konsumowana
zgodnie z regułami rynkowymi122. Technologia natomiast ma zapewnić realizację podstawowych potrzeb społecznych i choć stanowi kluczowy element
budowy społeczeństwa informacyjnego, to do dalszego jego rozwoju nie
wystarcza. Bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności korzystania z nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych przez obywateli, jak również bez
upowszechnienia komunikacji elektronicznej wśród administracji publicznej
nie można mówić o społeczeństwie informacyjnym. Ciągłe poznawanie nowych
technologii komunikowania, ich możliwości i skutków zastosowań, tym samym

120 J. Banasikowska, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Czynniki kształtujące poziom akceptacji

i poziom dojrzałości systemów e-administracji na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016,
nr 308, s. 17.
121 H. Jenkins, S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media…, op. cit., s. 49.
122 Słownik terminologii…, W. Pisarek (red.), op. cit., s. 199–200.
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odpowiednia promocja tych instrumentów wśród obywateli jest równie ważna
w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego, co kwestie techniczne123.
Relacje podmiotowe w społeczeństwie informacyjnym, np. pomiędzy
obywatelem a organem administracji lokalnej, oparte są przede wszystkim
na komunikacji komputerowej (Computer Mediated Communication, CMC).
Komunikacja ta, charakteryzująca się dużą liczbą informacji przekazywanych
internautom, nie musi wcale oznaczać lepszego ich poinformowania (chociażby
ze względu na zróżnicowane umiejętności przyswajania wiedzy). Między
innymi dlatego nie gwarantuje także jednakowego dostępu do przekazywanych
treści. Dlatego Jan van Dijk, pisząc o zagrożonej równości społecznej na skutek
nierównomiernego uczestnictwa jednostek w społeczeństwie informacyjnym,
zwracał uwagę na jego konsekwencje, w postaci zagrożenia podziałem cyfrowym124
(wykluczeniem cyfrowym). Zjawisko znane dotąd jedynie na płaszczyźnie relacji
społecznych czy możliwości ekonomicznych państw zaczęto rozpatrywać
również przez pryzmat rozwoju technologicznego w życiu jednostek.

1.5. Zjawisko podziału (wykluczenia) cyfrowego
Koncepcja podziału cyfrowego postrzegana jest nie tylko przez pryzmat wiedzy
odnoszącej się do umiejętności korzystania z nowych technologii. Może również
dotyczyć zdolności językowych związanych z pisaniem i czytaniem (wpływając
na ogólne przyswajanie wiedzy) lub obejmować szeroko rozumiane zdolności
adaptacyjne125. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym okazuje się szczególnie
istotne ze względu na fakt, że nowe internetowe technologie komunikowania
123 S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykła-

dzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2014, s. 35.
124 J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 12.
125 R.E. Rice, K.E. Pearce, Divide and diffuse: Comparing digital divide and diffusion of innovations perspectives on mobile phone adoption, Mobile Media & Communication 2015, vol.
3, s. 402.
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miały zapobiegać alienacji zarówno obywateli, jak i władzy126. Internet w swoim
pierwotnym założeniu miał łagodzić nierówności w dostępie do informacji,
a dzięki stworzeniu możliwości łatwiejszego i mniej kosztownego dotarcia
do różnych źródeł, opinii i punktów widzenia, decyzje użytkowników sieci
miały być bardziej przemyślane127. Ponadto zakłada się, że internauci, którzy
częściej funkcjonują w wirtualnym środowisku, mają bardziej rozbudowaną sieć
społecznościową, czyli są bardziej towarzyscy. To ostatnie założenie jest jednak
dość ryzykowne, ponieważ w tym przypadku o większej liczbie znajomych
może decydować m.in. wyższy status materialny i społeczny, którym ci aktywni
użytkownicy z reguły się cechują128. Na szybkość przyswaja zarówno nowych
narzędzi, jak i nowych form komunikacji wpływa zatem wiele różnych zmiennych.
Przeprowadzone na przykładzie telefonu komórkowego badania wskazują,
że na stopień jego wykorzystania w codziennej komunikacji wpływa nie tylko
młody wiek jego użytkowników (tłumaczony wcześniejszym kontaktem z nowymi
technologiami), ale również wykształcenie (z racji większej świadomości i umiejętności poznawczych) oraz status materialny (wyjaśniony również poprzez
większą liczbę więzi społecznych). W mniejszym stopniu natomiast decyduje
o tym płeć (wprawdzie mężczyźni łatwiej niż kobiety adaptują się do nowych
technologii, ale wraz z ich upowszechnieniem różnica ta zanika)129. Wspomniany
związek między umiejętnościami poznawczymi a stosowaniem urządzeń
126 W literaturze funkcjonuje nawet specjalne określenie before computers (BC) opisujące po-

kolenie urodzone przed II wojną światową. Uważa się, że ci ludzie są najbardziej narażeni
na wykluczenie cyfrowe. Zob. także: M. Lakomy, M.K. Zwierżdżyński, K. Oświecimski,
Splot technologii i polityki – perspektywa nowych mediów [w:] Technopolityka w świecie…,
M.K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski (red.), op. cit.
127 A. Kuczyńska, Social media a działania obywatelskie [w:] Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski (red.), Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 14.
128 A. Miconi (Rec.), R. Lee, B. Wellman, Networked: The New Social Operating System, Cambridge, 2012, “International Journal of Communication” 2013, 7, s. 954.
129 R.E. Rice, K.E. Pearce, Divide and diffuse:…, op. cit., s. 404–405. Zob. Także: M.T. Annafari,
A.-S. Axelsson, E. Bohlin, A socio-economic exploration of mobile phone service have-nots
in Sweden, New Media & Society 16, 2013; M. Castells, Mobile communication and society:
A global perspective, The Mit Press, Cambridge 2007; J.E. Katz, R.E. Rice, Social consequences
of Internet use: Access, involvement, and interaction, MIT Press, Cambridge 2002; R.E. Rice,
I. Hagen, Young adults’ perpetual contact, social connection, and social control through the
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elektronicznych jest jednostronny. O ile bowiem kompetencje te mają wpływ
na użytkowanie określonych technologii cyfrowych, o tyle instrumenty te nie
wpływają na zwiększenie umiejętności poznawczych. Technologie internetowe
mogą jedynie pomóc w poznaniu określonych informacji, są dostarczycielem
suchych faktów, ale nie skłaniają ani nie uczą krytycznego myślenia130. Zgodnie
z koncepcją Marca Prensky’ego cytowaną przez Magdalenę Szpunar – doszło
do podziału użytkowników internetu na cyfrowych tubylców, dojrzewających
w środowisku wysoce stechnologizowanym, oraz na cyfrowych imigrantów,
którzy dopiero dołączyli do tego technologicznego świata131.
Zjawisko podziału czy też wykluczenia cyfrowego do tej pory rozpatrywane
było głównie przez pryzmat ekonomiczny. Materialny wymiar tego problemu,
choć niewątpliwie istotny – jak wskazuje chociażby Jan van Dijk, powtarzając
za Robertem Mertonem, głównymi beneficjentami nowych mediów są bogaci,
wedle zasady: bogaci stają się jeszcze bogatsi (tzw. efekt Mateusza)132 – nie
stanowi jednak wyłącznego źródła problemu. Wykluczenie cyfrowe jest zjawiskiem dużo bardziej złożonym. Może bowiem objawiać się również brakiem
mentalnych możliwości odbiorców do krytycznej oceny treści medialnych,
co rodzi zagrożenie manipulacji ze strony autorów przekazów.
Jednym z głównych powodów podziału cyfrowego jest ogromna ilość codziennych informacji. Charakterystyczne dla współczesnej rzeczywistości medialnej
przeładowanie informacyjne (information overload) sprawia, że użytkownicy
mediów coraz częściej wykorzystują własne nawyki w odbiorze treści, akceptując tylko te, które potwierdzają ich własne, ukształtowane wcześniej poglądy
a odrzucając te sprzeczne z ich dotychczasowym nastawieniem133. Problem
ten mogą wzmacniać współczesne narzędzia komunikowania internetowego
(jak chociażby internetowa wyszukiwarka Google czy serwis Facebook), które
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132
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Internet and mobile phones, Communication Yearbook 34, 2010; E.M. Rogers, Diffusion
of innovations, Free Press, New York 2003.
E. Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, PublicAffairs, New York 2013, s. 8.
M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 9.
J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 256.
M. Szpunar, Nowe-stare…, op. cit., s. 126.
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„zamykają internautów w swoistej bańce filtracyjnej”, wybierając tylko takie
treści, które są zgodne np. z ich przekonaniami politycznymi134. Przykładem
tego zjawiska na rynku medialnym może być tzw. agregacja treści, która
w swoim pierwotnym założeniu miała ułatwić dostęp do informacji. Polega ona
bowiem na hierarchizowaniu treści oraz określeniu jej wartości dokonywanej
bezpośrednio przez redakcje lub automatycznie przy użyciu algorytmów135.
W efekcie agregacja treści ograniczyła użytkownikom dostęp do nich przez
wydzielenie jedynie ściśle określonych informacji.
Wyszukiwane treści są selekcjonowane, ponieważ aktywność internetowa
podlega stałej obserwacji. Tym samym, poprzez analizę zachowań i „śladów”
pozostawianych przez internautów, poszczególne aplikacje z czasem mogą
wiedzieć o nich więcej (o ich zainteresowaniach, upodobaniach kulinarnych
albo preferencjach politycznych) niż ich najbliższa rodzina czy przyjaciele136.
Ponadto, jak wskazuje Kieran Levis, ludzie pragną prostych wyjaśnień skomplikowanych problemów, marzą o poznaniu pojedynczej przyczyny, tego jednego
kluczowego czynnika, który wszystkim rządzi137. Do niedawna jeszcze z pomocą
przychodzili selekcjonerzy treści medialnych w postaci tradycyjnych (analogowych) mediów. Jednak współczesne media utraciły zdolność tworzenia agendy
dnia oraz hierarchizowania rzeczy istotnych i mniej ważnych138. Obecnie
obowiązki tradycyjnych gatekeeperów pełnią wspomniane już algorytmy139.
134 Zob. także: L. Pariser, The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, Wydawnictwo

Penguin Books, London 2011.
135 J. Kreft, M. Petrova, Aggregators news sources of main portals in Poland [w:] Strategic Im-

136

137
138
139

peratives and Core Competencies in the Era of Robotics and Artificial Intelligence, R. Batko,
A. Szopa (edit.), IGI Global, Hershey 2017, s. 205.
Wątek ten nie będzie szerzej rozwijany, gdyż nie dotyczy on bezpośrednio tematu niniejszej
publikacji, niemniej warto się zainteresować m.in. badaniami dra Michała Kosińskiego.
Dr Kosiński w trakcie studiów na Uniwersytecie w Cambidge na przełomie 2014 i 2015 roku
napisał aplikację myPersonality, której algorytm ocenia osobowość, światopogląd czy zainteresowania internautów m.in. na podstawie liczby „lajków” na Facebooku https://www.
newscientist.com/article/2168713-huge-new-facebook-data-leak-exposed-intimate-details-of-3m-users/ [dostęp: 1.08.2018] https://www.crazynauka.pl/stworzony-przez-polaka-algorytm-profiluje-nas-lepiej-niz-rodzina-dzieki-facebookowi/ [dostęp: 1.08.2018].
K. Levis, Twórcy i ofiary…, op. cit., s. 401.
E-gatunki. Dziennikarz w…, W. Godzic, Z. Bauer (red.), op. cit., s. 17.
M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 24.
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Występujące w coraz większej ilości aplikacji internetowych algorytmy określają
to, co racjonalne, wskazując użytkownikom sposób interpretacji informacji,
a przez to pozbawiając ich realnej autonomii wyboru140. Robią to chociażby
poprzez oznaczanie określonych słów, kategorii, koloru, lokalizacji. Pamela
Shoemaker i Timothy Vos, mówiąc o gatekeepingu technologicznym, jako
przykład wskazują m.in. wyszukiwarki internetowe pełniące swoistą funkcję
„odźwiernego” decydującego o jakości i formie wyświetlanych informacji141.
Biorąc pod uwagę ilość produkowanych każdego dnia treści, zjawisko gatekeepingu technologicznego jest nieuniknione. Dodatkowo nadmiar informacji
związany ze stale pojawiającymi się nowymi rozwiązaniami w sferze techniki powoduje, że odbiorcy często oczekują od technologii właśnie pomocy
w wyborze najistotniejszych dla nich informacji142. Dlatego internauta ma tylko
pozorny wpływ na wybór otrzymywanych treści. I nawet jeżeli sam przyczynia się do ich dalszego rozpowszechniania, robi to jedynie w obrębie treści
„udostępnionych” mu przez gatekeeperów (algorytmy). Tym samym staje się
kolejnym „odźwiernym” jeszcze mocniej zawężającym zakres tematyczny
upowszechnianych informacji.
Wzajemne przenikanie się ról internautów i algorytmów wpisuje się w teorię
aktora-sieci (Actor-Network-Theory, ANT) Bruno Latoura mówiącej o braku
możliwości odróżnienia działania aktorów ludzkich od nieludzkich (np. tzw.
artefaktów technologicznych)143. Ten związek człowieka z technologią, poza
zjawiskiem podziału cyfrowego, może odnosić się również do zagadnienia
informacyjnego i komunikacyjnego dostępu Anthony’ego Wilhelma. Biorąc pod
uwagę kryterium odległości od centrum społeczeństwa informacyjnego, podzielił
on społeczeństwo na trzy kategorie. Pierwsza z nich to osoby odporne na postęp,
140 J. Kreft, Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 12.
141 M. Szpunar, Imperializm kulturowy…, op. cit., s. 27.
142 R.E. Rice, Z.T. Hoffman, Attention in Business Press to the Diffusion of Attention Techno-

logies, 1990–2017, “International Journal of Communication” 2018, vol. 12, s. 3232.
143 C. Mitcham, K. Waelbers, Technology and Ethics: Overview [w:] A Companion to the Philoso-

phy of Technology, J.K.B. Olsen, S.A. Pedersen, V.F. Hendricks (edit.), Blackwell Publishing,
West Sussex 2009, s. 372.
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druga to te mające dostęp perfekcyjny do internetu, a trzecia kategoria obejmuje
użytkowników peryferyjnych, którzy w internecie nie szukają informacji ani
nie komunikują się np. poprzez pocztę emaliową144. Na potrzeby komunikacyjne może wpływać także miejsce zamieszkania. Przykładowo na obszarach
wiejskich większość ludzi pracuje w rolnictwie, podczas gdy w mieście dominuje biurowe środowisko pracy, którego częścią są internetowe technologie
komunikowania, dlatego mieszkańcy miast mają z nimi częstszy kontakt.
Dodatkowo mieszkańcy wsi mogą posiadać mniejsze potrzeby komunikacyjne
ze względu na niewielkie odległości między miejscem zamieszkania rodziny
i przyjaciół145. Dopiero upowszechnienie technologii mobilnych, szczególnie
telefonii komórkowej, może odegrać istotną rolę w zmniejszaniu tych różnic.
Obecne kanały komunikacji, które w założeniu proces komunikacji miały
ułatwić, poprzez swoje np. techniczne skomplikowanie, niejednokrotnie
go tylko utrudniły. Dlatego, jak zauważył polski socjolog Zygmunt Bauman,
użytkownicy mediów muszą wypracować dwie podstawowe umiejętności:
elastyczność oraz wszechstronność/wielofunkcyjność, dzięki którym będą mogli
funkcjonować w nowej rzeczywistości medialnej:

[…] elastyczność: zdolność do natychmiastowej zmiany marszruty,
do błyskawicznego przystosowania się do zmiennych okoliczności,
do nieobciążania się zbyt silnie utrwalonymi nawykami czy rzeczami zbyt
ciężkimi, by się z nimi przemieszczać lub zbyt bliskimi, by je porzucić.
[…] wszechstronność, wielofunkcyjność, jeśli nie dyletantyzm: należy
się wystrzegać uwiązania przy jednym źródle – czasu poświęconego
na pogłębianie kompetencji (i nieuchronnie ich zawężania) może absolutnie zabraknąć, gdy ta właśnie umiejętność nieoczekiwanie okaże się
zbędna, a wzrośnie popyt na inne)146.
144 A. Wilhelm, Democracy in the Digital Age: Chalenges to Political Life in Cyberspace, Routlege,

New York-London 2000, s. 73–74.
145 K.E. Pearce, R.E. Rice, Digital Divides From Access to Activities: Comparing Mobile and

Personal Computer Internet Users, “Journal of Communication” 2013, 63, s. 726.
146 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 192.
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Z drugiej jednak strony nowe media mogą pomóc w powrocie do komunikacji medialnej jednostkom wcześniej wyeliminowanym na skutek zmian
technologicznych. Jak twierdzi Terje Rasmussen, nowe media, inaczej niż
telewizja, mogą bezpośrednio odgrywać pewną rolę w indywidualnych projektach życiowych147. Potwierdza to również myśl Castellsa, że im częściej ludzie
korzystają z internetu, tym bardziej wzrasta ich poziom autonomiczności148.
Związek między zjawiskiem depersonalizacji stosunków międzyludzkich
a stosowaniem nowych narzędzi komunikowania interesował także Charlesa
Cooleya. Jak zauważył, wprawdzie kontakty międzyludzkie uległy rozszerzaniu i zwielokrotnianiu dzięki stosowaniu nowych technologii medialnych,
to finalnie jednak stały się bardziej bezosobowe niż wtedy, kiedy ludzie byli
tych instrumentów pozbawieni. Depersonalizacja, według Cooleya, oznacza,
że w większości grup jednostka nie uczestniczy już jako cała osoba, lecz wchodzi
do nich tylko jakąś izolowaną, wyszkoloną, wyspecjalizowaną częścią samej
siebie149. Przeciążenie informacyjne i przeciążenie techniką medialną prowadzi
do izolacji coraz większej grupy społecznej, sprowadzając kontakty rzeczywiste
do kontaktów zapośredniczonych, np. przez internet150. Zjawisku temu odpowiada również inna teza wskazująca, że im większe poczucie samotności, tym
silniejsze zaangażowanie w komunikację online151. Indywidualizm, poczucie
autonomiczności, wreszcie depersonalizacja to nie jedyne elementy kojarzone
z internetowymi narzędziami komunikowania, gdyż instrumenty te coraz
częściej charakteryzuje się przez pryzmat ich hiperlokalności.

147 T. Rasmussen, Social Theory and Communication Technology, Ashgate, Aldershot 2000,

s. 160.
148 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 137.
149 J. Szacki, Historia myśli…, op. cit., s. 561.
150 S. Michalczyk, Saxera teoria…, op. cit., s. 560.
151 M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, s. 148.
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1.6. Hiperlokalność jako jeden z przejawów wykorzystania

internetowych technologiikomunikowania
Hiperlokalność, choć kojarzona głównie z globalnością, występuje również
na poziomie lokalnym. Rozwój internetowych kanałów informacyjno-medialnych sprawił, że treści adresowane do konkretnych lokalnych grup
społecznych mogą być odebrane także przez jednostki znacznie od innych
oddalone. Stworzył również możliwość budowy coraz szerszych kontaktów
oraz przemieszczenia idei na duże odległości, wzmacniając tym samym społeczne więzi lokalne152. Odtąd przedmiot komunikowania nie musiał wiązać
się z obecnością nadawców i odbiorców w tym samym miejscu, dlatego rozwój
technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował powstanie nowych
form medialnego upublicznienia, które zdobywają coraz ważniejsze miejsce
we współczesnym świecie153. W tym kontekście hiperlokalność kojarzona jest
z przestrzenią w sensie geograficznym, gdyż odnosi się do miejsca, z którego
został nadany i odebrany przekaz. Nie dotyczy natomiast treści przekazu, gdyż
ta dalej będzie dotyczyła lokalności. W tym przypadku hiperlokalność traci
swoje znaczenie, ponieważ dla odbiorców istotna będzie przede wszystkim
zawartość przekazu (content), a w dalszej kolejności dopiero miejsce, z którego
został on nadany.
Inną postacią omawianego zjawiska może być hiperlokalność w sensie
technologicznym. Odnosi się ona do łączenia wielu kanałów komunikowania,
m.in. w postaci portali internetowych czy blogów, z tradycyjnymi mediami154.
Castells określił to mianem masowej komunikacji zindywidualizowanej, co oznacza
połączenie wiadomości internetowych z interaktywnymi blogami i e-mailami,
a także z formatem RSS (newslettery), zasilanymi innymi dokumentami w sieci155.
Wymienione elementy ściśle wpisują się w technologię Web 2.0. Hiperlokalność
152 Samorząd terytorialny…, J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), op. cit., s. 7.
153 J.B. Thompson, Media i nowoczesność…, op. cit., s. 129.
154 S. Michalczyk, Praktyczne wymiary dziennikarstwa lokalnego [w:] Oblicza mediów…, S. Mi-

chalczyk, D. Krawczyk (red.), op. cit., s. 29.
155 M. Castells, Władza komunikacji…,op. cit., s. 75.
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technologiczna kojarzona jest również z symultanicznością międzyprzestrzenną.
To wiązane z rozwojem technologii telekomunikacyjnych zjawisko umożliwiła
doświadczanie wydarzeń i ich odbiór symultanicznie, mimo iż następowały
w odległej od siebie przestrzeni156. Kiedyś ten sam czas oznaczał także to samo
miejsce. Obecnie elementy te nie muszą być ze sobą tożsame i mogą występować
niezależnie od siebie. Z oboma zjawiskami wiąże się także inny trend, jakim
jest kampania crossmediowa, inaczej zwana kampanią łączoną.
Crossmedia zachęcają odbiorcę środków masowego przekazu do korzystania
również z innych, powiązanych z danym medium kanałów komunikacji
medialnej (np. wydanie papierowe dziennika zachęca swojego czytelnika
do odwiedzenia również internetowego bloga tegoż dziennika). I choć ta forma
komunikacji ma także istotne znaczenie marketingowe, gdyż sama w sobie
stanowi reklamę mediów, to rodzi również pewne zagrożenie. Może bowiem
oznaczać groźbę odmowy kontaktu przez odbiorców na skutek dużej ilości
zróżnicowanych form komunikacji157, których nadmiar użytkownicy będą
utożsamiać ze spamem.
Zagadnienie przestrzeni w sensie geograficznym stanowi częste kryterium
opisu internetowych technologii komunikowania, rozpatrywanych zarówno
przez pryzmat ich wpływu na społeczeństwo, jak i w sensie zacierania fizycznych
granic państwowych. Zwolennicy tego podejścia równie chętnie co do miejsca
odwołują się także do zagadnienia czasu. Manuel Castells, mówiąc o przestrzeni
przepływów i bezczasowym czasie jako dwóch cechach społeczeństwa sieci, zestawiał je z technologiczną i organizacyjną możliwością równoczesnego działania
poza granicami fizycznej, bezpośredniej bliskości158. Także Zygmunt Bauman,
wspominając o software’owym wszechświecie, zwracał uwagę na niwelowanie
przestrzeni – w software’owym wszechświecie, w którym jednostką miary staje
się prędkość światła, pokonywanie przestrzeni dokonuje się w okamgnieniu,
a różnica między dalekim a bliskim ulega zatarciu159. W simmelowskim rozu156 J.B. Thompson, Media i nowoczesność…, op. cit., s. 38.
157 J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają…, op. cit., s. 103.
158 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 45.
159 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 182.
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mieniu przestrzeni miejsca straciły swą wartość, ponieważ dotarcie do nich
nie wymagało już czasu160. Czas dla Baumana oznaczał władzę, władza była
bowiem w rękach tych, którzy poruszają się i działają szybciej. W płynnej fazie
nowoczesności rządzą najbardziej nieuchwytni, zaś rola poddanych należy
do tych, którzy nie potrafią poruszać się tak szybko161. Z kolei dla Ulricha
Saxera zatarcie dystansu czasowo-przestrzennego (no Sense of Place) nastąpiło
w wyniku inwazji mediów elektronicznych162. Do zjawiska zacierania się
granic terytorialnych na skutek stosowania nowych technologii medialnych
odwoływał się również Brian McNair, pisząc o paradygmacie chaosu w komunikacji międzynarodowej163. Rozmycie granic w sensie geograficznym nie
powoduje utraty granic mentalnych członków danej wspólnoty. Wspólnoty
dalej czują swoją bliskość i niezależność w relacji do innych wspólnot, bez
względu na ich transgraniczny charakter. Tezy te stały jednak w opozycji
do poglądów Jana van Dijka, dla którego przestrzeń i czas odgrywały coraz
większą rolę w społeczeństwie sieciowym:

Nie ma mowy o „śmierci odległości” i „bezczasowym czasie”. Sieci
medialne umożliwiają bardziej selektywne wybieranie odpowiedniego
czasu i miejsca. W kategoriach społecznych przestrzeń i czas uległy
jednoczesnemu rozszerzeniu i skondensowaniu, co znajduje wyraz
w dwóch najbardziej abstrakcyjnych cechach struktury współczesnego
społeczeństwa: uspołecznieniu sieci i indywidualizacji sieci164.
Zjawisko hiperlokalności, niezależnie czy rozpatrywane w sensie społecznym,
technologicznym, czy geograficznym, jest charakterystyczne dla współczesnego
komunikowania społecznego opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, stanowiących trzon elektronicznej demokracji.
160 Ibidem, s. 183.
161 Ibidem, s. 186–187.
162 S. Michalczyk, Saxera teoria…, op. cit., s. 563.
163 M. Castells, Władza komunikacji…, op. cit., s. 107.
164 J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 262–263.
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1.7. E-demokracja (e-democracy), czyli elektroniczny

wymiar współczesnej demokracji
W dobie nowych technologii internetowych rosną normatywne oczekiwania
wobec profesjonalnych mediów związane z kształtowaniem prodemokratycznych postaw165. Dzieje się to również w stosunku do pozostałych narzędzi
codziennego komunikowania. W założeniu technologie te mają stanowić
wsparcie dla wszelkiego rodzaju zachowań prospołecznych i proobywatelskich.

Polityka nie ulegnie radykalnym zmianom z powodu internetu, ale
im więcej ludzi podłączy się do sieci komputerowej i będzie uczestniczyć
w polityce wirtualnej, tym szybciej zmieni się sam internet166.
Nowe technologie tworzą perspektywę poprawy komunikacji między
obywatelami a rządami, a także nawzajem pomiędzy obywatelami167.
Zaprezentowane tezy wpisują się w pojęcie e-demokracji (e-democracy).
Powstała ona dzięki upowszechnieniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w polityce, będąc zarazem pokłosiem kryzysu demokracji przedstawicielskiej, który znacznie przyczynił się do wzrostu popularności instytucji
demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej168. Sam termin „e-demokracja”
odnosi się do wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na procesy polityczne, jak również odwołuje się do zjawiska łączenia technologii
komputerowej z procesami politycznymi169. Autorem tego terminu jest Scott

165 M. Mazur, Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji

regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego
„Aktualności” w TVP3 Katowice), „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, t. 62, s. 13.
166 K.A. Hill, J.E. Hughes, Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet, Rowman
& Littlefield, Lanham 1998, s. 182.
167 D. Held, Modele demokracji…, op. cit., s. 323.
168 M. Obrębska, Lokalne komunikowanie i demokracja elektroniczna w samorządzie angielskim,
„Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, vol. 58, s. 160.
169 T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo inform@cyjne…,
op. cit, s. 83.
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London170. Urzeczywistnieniem teorii elektronicznej demokracji jest tworzenie
obywatelskich forów dyskusji – od obywateli do rządzących, od rządzących
do obywateli, jak również między samymi obywatelami171.
Rozbieżności definicyjne związane z zagadnieniem e-demokracji odnoszą
się głównie do charakteru działań prowadzonych w jej ramach. Elektroniczna
demokracja to zarówno działania odgórne, do których zalicza się inicjatywa
rządu i władz lokalnych, oraz oddolne, sprowadzające się do inicjatyw podejmowanych przez obywateli, a także organizacje społeczne172. Działania, które
umożliwiają wyrażenie swojej opinii w procesie stanowienia prawa, np. elektroniczne konsultacje publiczne na temat ograniczeń prędkości w danym
miejscu, określa się również jako e-rządzenie173.
Samo zjawisko demokracji elektronicznej zrodziło się w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, z jednej strony w wyniku rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, z drugiej zaś z powodu spadku zaufania do rządu. Rozwój
elektronicznej demokracji charakteryzuje się przejściem od pasywnego dostępu
do informacji do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym
oraz osobistym174. Internet w demokracji elektronicznej najpierw dąży do statusu równoprawnego z innymi kanałami komunikacji po to, by docelowo stać
się głównym narzędziem komunikacji władzy z obywatelami.
Istnieją zróżnicowane opinie na temat wpływu technologii internetowych na demokrację, mimo to występują obszary wspólne dla wszystkich
teorii. Po pierwsze, nowe technologie mogą mniej lub bardziej radykalnie
zmienić mechanizmy demokratyczne (albo w wyniku nieuniknionego postępu
technologicznego albo świadomego działania)175. Po drugie, elektroniczna
170 Ibidem, s. 83.
171 D. Held, Modele demokracji…, op. cit., s. 324.
172 M. Obrębska, Lokalne komunikowanie…, op. cit., s. 162 [za:] D. Grodzka, E-demokracja,

Biuro Analiz Sejmowych, 2009, nr 14.
173 E-demokracja w Unii Europejskiej: szanse i wyzwania (2017) http://www.europarl.europa.

eu/news/pl/headlines/society/20170224STO63943/e-demokracja-w-unii-europejskiej-szanse-i-wyzwania (dostęp: 31.08.2019).
174 S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie…, op. cit., s. 16.
175 T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo inform@cyjne…,
op. cit., s. 86.
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demokracja usprawnia procesy demokratyczne m.in. poprzez zwiększenie
poziomu uczestnictwa politycznego czy polepszenie komunikacji władzy
z obywatelami176. I o ile drugi pogląd łączy się z przekonaniem o pozytywnej
roli nowych technologii w procesie rozwoju demokracji, poprzez stworzenie
obywatelom niespotykanych dotąd możliwości współuczestnictwa w życiu
obywatelskim, o tyle pierwszy z nich odnosi się do nowych możliwości komunikacji rządzących z obywatelami, jakie tworzą technologie informatyczne.
W latach 80. ubiegłego wieku zaczął również funkcjonować termin teledemokracja odnoszący się do możliwości bezpośredniego (choć na odległość)
wpływania obywateli na politykę centralną państwa poprzez użycie nowych
technologii komunikowania177. Bardziej zaawansowaną formę demokracji
elektronicznej stanowi natomiast cyberdemokracja178. Powstała wraz z rozwojem
internetowych sieci komputerowych, takich jak: eies, usenet, bitnet, stanowi
kolejny przykład demokracji wspieranej przez nowe technologie informatyczne.
Zarówno teledemokracja, jak i cyberdemokracja odnoszą się do bezpośredniej
formy demokracji, co odróżnia je od demokracji elektronicznej, której celem
jest ulepszenie demokracji reprezentacyjnej179.
Elektroniczna demokracja w literaturze przedstawiana jest zarówno w kontekście elektronicznej administracji (e-government), jak i e-governance. E-administracja stanowi pojęcie węższe i jest częścią e-governance180. E-governance
(tłumaczony jako e-nadzór) zapewnia bardziej zaawansowane relacje obywateli
z państwem poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w celu dostarczania usług administracji publicznych181. Z kolei e-democracy
to informatyczne narzędzie do wspierania demokracji zarówno na poziomie
lokalnym, jak i państwowym. Tworzy bowiem odpowiednie warunki
176 Ibidem, s. 86.
177 J. van Dijk, Społeczne aspekty…, op. cit., s. 147.
178 T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina Konopka, L.W. Zacher, Społeczeństwo inform@cyjne…,

op. cit., s. 90.
179 S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie…, op. cit., s. 23.
180 K. Śledziewska, D. Zięba, E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie)

korzystamy, Digital Economy Lab UW, Warszawa 2016, s. 3.
181 Ibidem, s. 3.
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do poznawania i wyrażania opinii mieszkańców, przykładem których mogą
być chociażby panele obywatelskie, sondaże, petycje, referenda czy konsultacje182.
E-demokratyczne społeczeństwo, za pośrednictwem technologii informatycznych i komunikacyjnych, współuczestniczy w procesach decyzyjnych.
Internetowe kanały komunikowania nie tylko ułatwiły dostęp do informacji
publicznej, ale również przyczyniły się do wzrostu pluralizmu opinii, wzbogacając tym samym debatę publiczną. Większe szanse obywateli na współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji politycznych, m.in. poprzez umożliwienie
im elektronicznego sposobu głosowania (e-voting), co znacząco może wpływać
na frekwencję wyborczą, to również większe prawdopodobieństwo na zmniejszenie deficytu demokracji oraz na wytworzenie nowych postaw obywatelskich
i budowę zaufania w codziennych relacjach społecznych183.
E-democracy to odzwierciedlenie obrazu współczesnej polityki, która nie
może funkcjonować bez mediów, w tym również elektronicznych. Media
stanowią główną platformę wymiany informacji między władzą a obywatelami, arenę do prowadzenia dyskursu społecznego. E-demokracja wykracza
jednak znacznie poza przytoczony opis. Swoim zasięgiem obejmuje bowiem
zarówno pojęcie demokracji medialnej Ulricha Saxera, stworzone w celu
zdefiniowania napiętych stosunków społecznych, będących istotą demokracji
i oddziałujących zarówno na politykę, jak i na same media184. Nawiązuje
ona również do idei demokracji komunikacyjnej, określającej uczestnictwo
obywateli w bezpośrednich formach demokracji dzięki korzystaniu przez
nich z nowych technologii komunikowania185.

182 J. Banasikowska, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Czynniki kształtujące…, op. cit., s. 12.
183 M. Obrębska, Lokalne komunikowanie…, op. cit., s. 161.
184 S. Michalczyk, Demokracja medialna…, op. cit., s. 11. Zob. także: B. Secler, Polityka i media

w obliczu demokracji medialnej [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna
demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy,
M. Musiał-Karg (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
185 K. Jakubowicz, Społeczeństwo obywatelskie, niezależna sfera publiczna i społeczeństwo informacyjne: niemożliwe połączenie? [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Niektóre
trendy, zjawiska i kontrowersje, L.W. Zacher (red.), Fundacja Edukacyjna Transformacje,
Warszawa 1997, s. 199.
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Zgodnie z typologią OECD istnieją trzy typy uczestnictwa obywateli
w e-demokracji. Pierwszy z nich to informacja polegająca na przekazywaniu obywatelom wyselekcjonowanych treści. Jest to forma komunikacji
jednostronnej – od administracji centralnej/samorządowej do obywateli.
Drugi typ to konsultacja. W tym przypadku obywatele mają już możliwość
komentowania bieżącej polityki państwa. Jest to więc forma komunikacji
dwustronnej. Ostatni poziom uczestnictwa określa się jako aktywny udział.
Opisuje on relację opierającą się na partnerstwie wszystkich stron dialogu
w procesie współdecydowania186. Do kilku spośród wielu przykładów współuczestnictwa e-demokratycznego społeczeństwa w życiu politycznym można
również zaliczyć: głosowanie elektroniczne, składanie petycji przez internet,
współpracę online obywateli z organizacjami pozarządowymi, korzystanie
z elektronicznych forów dyskusyjnych inicjujących deliberację i debaty czy
wykorzystanie internetu w celu badania opinii publicznej187. Należą do nich
również mniej formalne narzędzia komunikacji masowej, jak chociażby coraz
popularniejsze w debacie politycznej i niejednokrotnie stanowiące pierwszy
kanał informacji media społecznościowe (przykład Twitter i prezydent Donald
Trump) wpisujące się w szeroko pojętą technologię Web 2.0.
Istnieją także inne przykłady przenikania się demokracji elektronicznej
z technologią Web 2.0. Polityka 2.0 stanowi jeden z nich. Jest to idea, która
wskazuje na wykorzystanie takich kanałów komunikowania z wyborcami,
mediami, sojusznikami lub przeciwnikami politycznymi, których cechy
są najbardziej zbliżone lub wręcz stanowią część składową technologii Web
2.0188. Tym samym Polityka 2.0 integruje uczestników komunikowania wokół
tworzenia treści definiujących ich wspólny polityczny cel189, przyczyniając się
tym samym do rewizji dotychczasowego sposobu uprawiania polityki.

186 M. Obrębska, Lokalne komunikowanie…, op. cit., s. 162 [za:] S. Coleman, J. Gøetze, Bowling

Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation, Hansard Society, London 2001.
187 Ibidem, s. 162.
188 Sz. Książkiewicz, Wpływ Web 2.0…, op. cit., s. 144.
189 Ibidem, s. 144.
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Technologie komunikowania dają obywatelom nowe możliwości współuczestnictwa w życiu obywatelskim, wpływając na wyrównywanie szans
udziału w nim i przeformułowując ich dotychczasową obecność w życiu
politycznym. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w coraz
mocniej globalizującym się świecie przyczynił się do likwidacji niektórych
ograniczeń w rozwoju demokracji bezpośredniej, jak również doprowadził
do swoistej dyfuzji władzy, przesuwając proces podejmowania decyzji z parlamentów narodowych do organów władzy lokalnej190. Lawrence Grossman,
pisząc o republice elektronicznej jako swoistej „hybrydzie politycznej”, zdefiniował nową rzeczywistość polityczną, w której obywatele mogą wybierać
elity rządzące, bezpośrednio je kontrolować, wpływać na politykę i strategię
działania191. Natomiast Ross Perot, kreśląc obraz elektronicznego ratusza, opisał
sytuację, kiedy elektorat będzie mógł swobodnie dyskutować z politykami
za pośrednictwem mediów elektronicznych – nawet nie wychodząc z domu,
możesz wyrazić swoje poglądy, a urzędnicy mogą wyraźnie zobaczyć, co myśli
społeczeństwo192. Jednak elektroniczna demokracja ma również swoje ciemne
strony zarówno w wymiarze politycznym, jak i społecznym.
Według Armanda Mattelarta, nierówny rozwój demokracji elektronicznej,
będący efektem zróżnicowanego tempa rozwoju komunikacji, może prowadzić
do „monopolu władzy”, stanowiącego zarówno narzędzie, jak i rezultat dominacji
politycznej193. Mimo to część kanałów komunikacji internetowej, jak chociażby
współczesne media społecznościowe, które przecież w życiu politycznym
uczestniczą, jak na razie skutecznie opierają się tej politycznej kontroli194.
190 M. Musiał-Karg, Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania nowych technologii [w:]

191
192
193
194

Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet,
kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, M. Musiał-Karg (red.), Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 92.
L.K. Grossman, Republika Elektroniczna [w:] J. Szczupaczyński, Władza i Społeczeństwo,
t. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
J.B. Thompson, Media i nowoczesność…, op. cit., s. 257.
A. Mattelart, Społeczeństwo informacji…, op. cit., s. 54.
Jednym przykładów wykorzystania nowych kanałów komunikowania internetowego w życiu
politycznym może być m.in. użycie Facebooka w trakcie manifestacji w Tunisie w grudniu 2010 roku. Wówczas zamieszki społeczne doprowadziły do ustąpienia tunezyjskiego
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Natomiast sens społeczny tych zagrożeń sprowadza się m.in. do dobrowolnej
rezygnacji przez internautów z części swojej prywatności, którzy dodatkowo
będąc narażani na wszelkiego rodzaju manipulacje ze strony tychże mediów,
własnowolnie oddają im swój czas. Przyjmuje się, że elektroniczne kanały
komunikowania za pomocą logiki algorytmu i kreacji faktów medialnych rządzą
współczesną sferą polityki, a w niektórych regionach świata chęć kontrolowania informacji prowadzi wręcz do tworzenia w ramach internetu własnych
sieci195. W konsekwencji może to zbudować nowe stare formy autorytaryzmu,
na co zwraca uwagę Samuel Huntington. Ten amerykański politolog przestrzega
przed technokratyczną dyktaturą elektroniczną, w której legitymizacja władzy
autorytarnej odbywałaby się na skutek manipulowania informacją, środkami
masowego przekazu oraz technologią komunikowania196.
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na komunikowanie
jest bezdyskusyjny. Zmiany, które pod ich wpływem nastąpiły, dotyczą sfery
społecznej, ekonomicznej, politycznej, dotykając zarówno procesów demokratycznych, jak i działań w obrębie administracji publicznej.

1.8. E-administracja (e-government), czyli elektroniczny

wymiar współczesnej administracji publicznej
Połączenie tradycyjnych z elektronicznymi formami komunikacji wprowadziło nowe możliwości rozpowszechniania informacji. Zaadaptowanie
internetowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych do instytucji samorządowych wpłynęło nie tylko na proces komunikowania, ale i na sposób
funkcjonowania administracji, wprowadzając ją na poziom elektronicznej
prezydenta Zajn al.-Abidin ibn Ali. Także w trakcie protestów w Egipcie czy we Francji
media społecznościowe pełniły niezwykle istotną funkcję. Więcej: A. Kuczyńska, Social
media…, op. cit., s. 11.
195 M. Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją…, op. cit., s. 9.
196 S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995,
s. 293.
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administracji publicznej. Dla petentów oznacza to szansę łatwiejszego, efektywniejszego, a przede wszystkim szybszego kontaktu z urzędem. Może to być
również instrument do wyrównywania szans w dostępie do usług publicznych
(np. między miastem i wsią) pod warunkiem, że obie strony komunikowania
będą potrafiły przystosować się do tej nowej formy kontaktu. W przeciwnym
razie technologie te mogą jedynie te nierówności pogłębiać.
Będącą częścią społeczeństwa informacyjnego e-administrację (e-government)
najogólniej definiuje się jako system rozpatrywany pod kątem organizacyjno-prawnym i instytucjonalnym, a nade wszystko informatycznym, umożliwiający
zdalne załatwianie bieżących urzędowych spraw197. Przedrostek „e”, tak jak
w każdym innym przypadku łączenia go z określonymi słowami, jest skrótem
od wyrazu electronic używanym do podkreślenia elektronicznego sposobu
funkcjonowania dziedziny, którą opisuje198. Idea e-government szeroko określa
administrację publiczną, łącząc w sobie również takie obszary działania, jak
e-usługi (e-services), e-handel (e-commerce) czy e-zdrowie (e-health). Powstała
jako przejaw zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych nowa
forma administracji publicznej ma zapewnić lepszą jakość usług publicznych
dla obywateli oraz przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu narzędzi i systemów
informatycznych199. Elektroniczna administracja oznacza więc zmodernizowaną infrastrukturę urzędów, większą przejrzystość realizowanych procedur administracyjnych, co w założeniu ma poprawić jakość realizowanych
usług, przynosząc korzyści zarówno dla petentów e-urzędów, jak i dla ich
pracowników200.
Zadaniem e-administracji jest więc stworzenie odpowiednich aplikacji
internetowych (w ramach dostępnych technologii i uwarunkowań prawnych),
umożliwiających petentom dostęp do informacji i usług administracji publicznej,
197 J. Ejdys, Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Białostockiej, Białystok 2018, s. 5.
198 R. Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce,

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, s. 30.
199 Ibidem, s. 5 [za:] Słownik Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/digital-single--market/

en/glossary#letter_e (dostęp 28.08.2019).
200 S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie…, op. cit., s. 8.
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umasowienie elektronicznej administracji w społeczeństwie, owocujących
poprawą jakości i zwiększeniem skuteczności oraz transparentności usług
świadczonych obywatelom przez administrację publiczną201. Ma to wpłynąć
na pozytywny obraz administracji publicznej w społeczeństwie. W podstawowym wymiarze e-government sprowadza się do tworzenia rządowych stron
internetowych w celu podniesienia jakości usług publicznych świadczonych
obywatelom202.
Elektroniczną administrację w węższym znaczeniu utożsamia się z e-samorządem. Rozumie się przez to wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności samorządu lokalnego w celu świadczenia
usług publicznych i wspomagania procesów demokratycznych zintegrowanych
ze zmianami organizacyjnymi urzędów oraz ze wzrostem wiedzy i umiejętności
lokalnej administracji publicznej203. Natomiast e-samorząd w jeszcze mocniej
zawężonym sensie oznacza elektroniczny urząd (e-urząd) lub cyfrowy urząd
(c-urząd). Termin ten odnosi się jedynie do wewnętrznej organizacji jednostek
samorządu lokalnego, których działanie, administrowanie i kierowanie opiera
się na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych204. E-urząd łączy
w sobie wszystkie dostępne usługi elektronicznej administracji publicznej
i stanowi wzorzec wykorzystania internetu w pracy urzędów.
Rozwój e-administracji w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi odbicie
zmian zachodzących na poziomie lokalnym i jest pochodną wielu zmiennych.
Jedna z obecnych typologii określa miarę tego rozwoju na podstawie czterech
kryteriów. Pierwszy z nich odnosi się do wielkości środków finansowych przeznaczonych na informatyzację urzędów wydatkowanych z własnych budżetów,
a drugi pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, np. z funduszy unijnych. Trzeci
wskazuje na poziom rozwoju elektronicznych usług publicznych świadczonych
201 J. Banasikowska, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Czynniki kształtujące…, op. cit., s. 10.
202 K. Śledziewska, D. Zięba, E-administracja w Polsce…, op. cit., s. 3.
203 R. Perdał, Czynniki rozwoju…, op. cit., s. 35 [za:] P. Nowicka, Przestrzenne zróżnicowanie

wykorzystania internetu przez samorządy gminne w Polsce. Rozprawa doktorska napisana
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2012.
204 Ibidem, s. 36.
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na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Ostatni natomiast określa wskaźniki
syntetyczne opisujące rozwój e-administracji w kilku wymiarach205. Biorąc
natomiast pod uwagę rodzaj stosowanej komunikacji i stopnień złożoności
usług realizowanych drogą elektroniczną, poziom rozwoju e-government
ocenia się na podstawie kilku wskaźników: informacyjnego (petent ma dostęp
do informacji publikowanych na oficjalnych portalach internetowych), interakcyjnego jednokierunkowego (użytkownik drogą elektroniczną komunikuje
się z urzędem) i interakcyjnego dwukierunkowego (urząd drogą elektroniczną
komunikuje się z użytkownikiem), transakcyjnego (elektroniczne aplikacje
urzędów udzielają odpowiedzi petentom) oraz integracyjnego (portale udostępniają informacje pochodzące z różnych urzędów dzięki integracji systemów
wewnętrznych wynikającą z algorytmizacji procesów administracyjnych)206.
Obie typologie łączą ze sobą aspekt finansowy, komunikacyjny i technologiczny
jako najważniejsze kryteria klasyfikacji rozwoju elektronicznej administracji.
Droga do informatyzacji administracji publicznej jest długa i trudna.
Warunkuje ją nie tylko technologia, ale również czynnik ekonomiczny czy
społeczny. Do jednego z głównych hamulców rozwoju e-administracji należy
brak zaufania petentów do tego typu usług, przejawiający się niechęcią związaną
z udostępnianiem danych osobowych, jak i brakiem wiary w skuteczność tej
formy załatwiania spraw urzędowych. Podstawowym warunkiem budowy
zaufania do e-usług jest zagwarantowanie przez instytucje państwowe zasobów
technicznych i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego ich wdrażania207.
Dlatego proces budowania ufności do administracji elektronicznej musi łączyć
ze sobą komponent instytucjonalny i osobowy, z zachowaniem potrzeb i preferencji osób korzystających z jej usług. Instytucje odpowiednimi regulacjami
prawnymi decydują o całościowej strukturze e-administracji, ale ostateczna

205 Ibidem, s. 122.
206 J. Banasikowska, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Czynniki kształtujące…, op. cit., s. 16–17.
207 J. Ejdys, Zaufanie do technologii, op. cit., s. 36–37 [za:] M. Alshehri, S. Drew, Challenges

of e-Government services adaptation in Saudi Arabia from an e-ready citizen perspective,
“World Academy of Science, Engineering and Technology” 2010, vol. 66, s. 1053–1060.
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forma, jak i wymiar praktyczny związany z codziennym działaniem zależy
od petentów i urzędników odpowiedzialnych za jej funkcjonowanie.
Warunkiem informatyzacji administracji publicznej jest nie tylko budowa
odpowiedniej infrastruktury internetowej, ale również zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania urzędów. W istocie sprowadzają się one
do stworzenia efektywnych mechanizmów koordynacji zadań informatycznych
realizowanych przez instytucje publiczne, polegających na niedublowaniu
projektów, wprowadzeniu jednolitego standardu językowego, łatwego sposobu uwierzytelniania w publicznych usługach cyfrowych oraz wskaźników
efektywności realnie oceniających użytkowy walor poszczególnych e-usług208.
W budowaniu e-administracji kluczowa okazuje się również skuteczna
działalność edukacyjna, szkoleniowa i promocyjna w zakresie korzystania
z tych nowatorskich form kontaktu z urzędem, prowadzona zarówno wśród
obywateli, jak i pracowników administracji, ponieważ e-administracja będzie
skuteczna wtedy, gdy będzie powszechna. Brak wiedzy na temat nowych
technologii komunikowania sprawia, że niechęć do nich – niezależnie czy
spowodowana brakiem zaufania, czy strachem przed nimi – tylko się pogłębia.
Potrzeba nauki leży nie tylko po stronie petentów, ale dotyczy również samej
administracji. E-government opiera się bowiem na wiedzy, czyli ma świadczyć
inteligentne usługi, oparte o inteligentny sektor publiczny i nowoczesne technologie (w tym także mobilne), wykorzystując do tego zarządzanie wiedzą209.
Oznacza to administrację dostępną w każdym miejscu i o każdej porze, oferującą usługi dostosowane do potrzeb petentów i potrafiącą się uczyć, to znaczy
zdolną dopasowywać się do oczekiwań użytkowników w celu realizacji administracyjnych zadań210. Dlatego wszelkie działania mające na celu niwelowanie
braków kompetencyjnych stanowią element aktów prawnych sankcjonujących
działanie elektronicznej administracji.

208 K. Śledziewska, D. Zięba, E-administracja w Polsce…, op. cit., s. 34.
209 J. Banasikowska, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Czynniki kształtujące…, op. cit., s. 14.
210 Ibidem, s. 14.
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Prawny fundament rozwoju elektronicznej administracji w Polsce stanowią
trzy ustawy: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198), Ustawa z dnia 18 września
2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450) oraz
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565). Stworzyły
one podwaliny prawne do rozwoju wielu usług elektronicznej administracji
publicznej w Polsce, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej (ePUAP) – szerzej znana jako podpis elektroniczny lub tzw. profil
zaufany, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
(CEPIK), Portal Informacji Administracyjnych (PIA) czy Biuletyn Informacji
Publicznej (BIP)211. Ten ostatni jest szczególnie istotny ze względu na ustawową konieczność publicznego udostępniania informacji przez jednostki
administracji publicznej.
Jednym z kluczowych dokumentów określającym funkcjonowanie e-administracji w Polsce jest również przyjęta przez Radę Ministrów w 2017 roku
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2010 (z perspektywą
do 2030) Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju212. W dokumencie tym e-administracja została określona jako jeden z dziewięciu elementów definiujących
sprawne państwo213. Wskazano w nim również największe problemy związane
z wykorzystaniem e-usług w administracji, do których zaliczono: znaczne ich
rozproszenie, niski poziom automatyzacji, niedostatki w ergonomii i awaryjność systemów informatycznych oraz brak jednolitego standardu cyfrowej

211 P. Jarosz, e-Administracja, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński http://

www.law.uj.edu.pl/pracownia/files/e-administracja.pdf (dostęp: 30.08.2019).
212 https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzial-

nego-rozwoju (dostęp: 28.08.2019).
213 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),

Warszawa 2017, s. 225. Pozostałe elementy to: zarządzanie projektami i budowanie międzyresortowych zespołów tematycznych, zarządzanie przez cele i motywujące systemy
wynagradzania, staże urzędnicze, wspólna polityka zakupowa państwa i inteligentne
zamówienia publiczne oraz kompleksowe zarządzanie polityką gospodarczą.
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identyfikacji obywateli214. Znalazło to swoje odbicie w praktyce. Odsetek
Polaków korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną
w celu przesyłania wypełnionych formularzy urzędowych wynosił zaledwie
16% w 2015 roku, choć w 2020 roku prognozuje się już 32%, a w 2030 roku liczba
ta ma wzrosnąć do 40%215. Starania czynione w tym zakresie mają skupiać się
głównie na informatyzacji komunikacji wewnętrznej w urzędach, co ma przede
wszystkim przyspieszyć obieg dokumentów związanych z załatwianiem spraw
urzędowych – docelowo planuje się wprowadzenie elektronicznego obiegu
dokumentów (Paperless)216.
E-administracja traktowana jako recepta na usprawnienie działania administracji publicznej, stanowiąca jej bardziej zaawansowaną technologicznie
(zmodernizowaną) formę, może wpływać na zwiększone zaangażowanie
jednostek w aktywność prospołeczną na poziomie lokalnym. To z kolei może
przełożyć się na ich zaangażowanie na poziomie państwowym, oddziałując
nawet na życie polityczne całego państwa. Dlatego elektroniczna administracja
często charakteryzowana jest jako wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do transformacji rządów, czyniąc go bardziej dostępnym,
efektywnym i odpowiedzialnym217. Sprawnie działająca elektroniczna administracja może również wpływać na rozwój państwa dzięki uproszczeniu
procedur i zmniejszeniu kosztów czynności administracyjnych, co przekłada
się na oszczędność czasową i finansową obywateli korzystających z jej usług218,
także tych oferowanych na poziomie lokalnym.

214 Ibidem, s. 240.
215 Ibidem, s. 242.
216 Ibidem, s. 242.
217 S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie…, op. cit., s. 41 [za:] The e-Government Handbook

for Developing Countries, Center for Democracy and Technology, Washington 2002.
218 K. Śledziewska, D. Zięba, E-administracja w Polsce…, op. cit., s. 5.
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1.9. Procesy komunikowania w gminie
Zasadniczym zamysłem reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku,
przywracającej samorząd terytorialny i wprowadzającej trójstopniowy podział
terytorialny w Polsce, była decentralizacja władzy publicznej. Sukcesywnie
budowane znaczenie samorządu nie mogłoby mieć miejsca bez skutecznej
komunikacji, która stanowi kluczowy element w procesie budowania instytucji
i utrzymywania relacji społecznych219. Nowo powstałe jednostki samorządu
terytorialnego rozwijały istniejące już metody komunikacji, mając na celu
wpisane w ich zadania funkcje edukacyjne i angażujące mieszkańców do pracy
na rzecz wspólnoty samorządowej. Jednocześnie w każdej gminie działania
te musiały być zgodne z obowiązującym prawem i dostosowane do jej realiów220.
Proces komunikowania jednostek samorządowych z mieszkańcami odbywa
się na dwóch poziomach: formalnym i nieformalnym. Pierwszy z nich jest
wymuszony zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w ramach której samorządy są m.in. zobligowane do bieżącego
publikowania określonych informacji w formie elektronicznej, np. w Biuletynie Informacji Publicznej221. W związku z powyższym do formalnych
źródeł informacji w gminach można z jednej strony zaliczyć uchwały organów
zwierzchnich (województw, powiatów), z drugiej zaś uchwały samodzielnie
stanowione przez gminy oraz te ustanawiane przez otoczenie gminy (ZUS,
MOPS, banki)222. Samorządy korzystają również z innych form kontaktu, wykorzystując do tego, m.in. własne portale internetowe, serwisy społecznościowe
czy blogi, realizując tym samym nieformalny sposób komunikowania. Stanowi
219 M. Rzeszutko-Iwan, W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyj-

nych, „Poznańskie Spotkania Językowe” 2016, nr 32, s. 40.
220 I. Ciećwierz, Model idealnej komunikacji w gminie, Fundacja im. Stefana Batorego https://

www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/Idealny-model-komunikacji-w-gminie.pdf
(dostęp: 04.07.2019).
221 Art. 7.1, pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198).
222 K. Hauke, Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami
samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologię Web 2.0, „Studia
Informatica Pomerania” 2016, nr 3, s. 6.
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to odpowiedź nie tylko na powszechnie panujące trendy w dobie technologii
mobilnych, jak i na dużą popularność mediów społecznościowych, ale przede
wszystkim na rosnące oczekiwania odbiorców przekazów.
Gminy jako najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego, a przez to będące
najbliżej bieżących spraw i problemów mieszkańców, starają się sprostać
wymaganiom zapisanym w ustawie poprzez stałe różnicowanie formalnych
i nieformalnych kanałów komunikowania internetowego z obywatelami. Jest
to nie tylko próba dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców, ale również
droga do zdefiniowania swojego funkcjonowania oraz rangi. Komunikowane
ma zbudować wizerunek samorządu przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak
i przedsiębiorcom oraz potencjalnym turystom, od których również zależy
kondycja finansowa gmin. Dlatego tak istotne okazuje się, żeby samorządy
nie ograniczały się wyłącznie do jednej formy kontaktu. Bo o ile gminy nie
zawsze mogą mieć wpływ m.in. na rodzaj wydawanych przez siebie aktów
prawnych, do publikowania których obliguje je prawodawstwo państwowe,
o tyle na wybór narzędzi komunikowania oraz sposób ich wykorzystania
już tak. A sama ich dywersyfikacja może wpływać zarówno na dostępność
(zasięg) poszczególnych komunikatów, jak i na jakość całego procesu komunikowania na poziomie samorządowym. Mimo to tempo wdrażania nowych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, choć stale postępuje, jest jednak
dość powolne. Wątpliwości prawne, problemy techniczne i organizacyjne
oraz braki finansowe i kadrowe w gminach stanowią zasadnicze trudności
z adaptacją tych narzędzi do codziennego użytkowania.
Przekaz informacji oraz sam proces dzielenia się wiedzą należą do priorytetów działania każdej organizacji, w których komunikowanie stanowi
istotny element radzenia sobie z rosnącymi oczekiwaniami petentów223. W tym
celu urzędy wykorzystują szereg internetowych narzędzi wpisujących się
w szeroko pojętą technologię Web 2.0, które w swoim założeniu mają ten
proces komunikacji usprawnić. Jako przykłady tego typu kanałów można
wymienić służące do wymiany informacji z użytkownikami zarejestrowanymi
223 K. Serafin, Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekono-

miczne” 2013, nr 141, s. 136.
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w bazie fora dyskusyjne; powiązane społeczne strony w ramach serwisów
społecznościowych; zawierające datowane wpisy blogi; dające możliwość
tworzenia i edytowania treści bezpośrednio przez przeglądarkę portale Wiki;
umożliwiające prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi użytkownikami czaty; audiowizualne rozmowy oddalonych od siebie osób poprzez
wideokonferencje224. Wymienione narzędzia, podobnie jak i całą technologię
Web 2.0, cechuje interaktywność, która określa, w jakim stopniu ludzie mogą
się komunikować, jednocześnie odpowiadając na wiadomości otrzymywane
od drugiej osoby225.
Przewaga kanałów komunikacji internetowej nad tradycyjnymi sprowadza
się głównie do coraz większej ich dostępności (według danych GUS w 2018 roku
odsetek Polaków korzystających z internetu wyniósł 77,5%, tj. o 1,6% więcej
niż w roku poprzednim226) oraz do czasu. Narzędzia te bowiem umożliwiają
szybkie korygowanie działań instytucji, jej procedur, co szczególnie istotne
w przypadku lokalnych instytucji, w których wymiana informacji między
urzędem i otoczeniem jest podstawą podejmowania wspólnotowych decyzji227.
Dodatkowo wszechobecna technologia wymusza ustawowe działania, do których
jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane. Dlatego od samorządów
wymaga się włączania do procesów decyzyjnych zarówno mieszkańców, jak
i szeroko pojętego otoczenia biznesowego (lokalne przedsiębiorstwa, ale
i turyści)228. Takie działania mogą wpływać nie tylko na budowanie wśród
mieszkańców poczucia sprawstwa, ale również oddziaływać na wizerunek
całego samorządu jako podmiotu transparentnego, chętnie informującego
o swoich bieżących aktywnościach i planach na przyszłość. Z kolei informacje
224 K. Hauke, Model komunikacji…, op. cit., s. 10.
225 S. Morreale, B. Spitzberg, J. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umie-

jętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 407.
226 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/

nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2018-roku,2,8.html (dostęp: 5.07.2019).
227 K. Kowalik, Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją
z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa
świętokrzyskiego), „Zarządzanie Publiczne” 2017, nr 3, s. 330.
228 Ibidem, s. 331.
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trudne, niewygodne dla władz, które dodatkowo przekazane są w niejasny
sposób, potęgują w obywatelach poczucie podejrzliwości, co może powodować frustracje i niechęć wobec władz samorządowych229. Dlatego stopień
wykorzystania narzędzi komunikowania i przetwarzania informacji przez
samorządy ma znaczenie dla relacji na linii gmina–obywatel. Dobrze sprofilowana i konsekwentna komunikacja może zwiększać zaufanie mieszkańców
do samorządów lokalnych, co z kolei może przekładać się na ich zwiększony
udział w działalności obywatelskiej na rzecz lokalnej społeczności230. Z kolei
brak działań samorządów zmierzających do usprawnienia komunikacji z obywatelami może prowadzić do spowolnionego rozwoju gminy. Dlatego współczesna komunikacja oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
choć jest wyzwaniem dla samorządów, stanowi jedno z kluczowych narzędzi
zarówno w ich polityce budowania zaufania, jak i w procesie angażowania
mieszkańców we współdecydowanie o swoim otoczeniu oraz w kształtowaniu
lokalnej opinii publicznej.
Komunikowanie samorządów z obywatelami ulega ciągłej ewolucji, gdyż
każda instytucja publiczna musi dostosowywać się do panujących trendów
komunikowania, jak i dostrzegać potrzeby komunikacyjne użytkowników231.
Łączenie tradycyjnych z internetowymi kanałami komunikowania, jak również
próba wykorzystania potencjału odbiorców w procesie współtworzenia treści
internetowych z jednej strony ma służyć poprawie jakości tej komunikacji,
z drugiej zaś zachęcić do udziału w niej także tych, którzy do tej pory nie
traktowali internetu jako instrumentu do kontaktu z urzędem. Kluczowa
w tym zakresie jest rola samorządów, która sprowadza się do stopniowego
wdrażania zmian zachodzących w wyniku przejścia od technologii „informacji”
do technologii „informacji i komunikacji”, skutkujących zwiększonym dostępem
obywateli do nowych technologii informacyjnych, co z kolei powinno przełożyć
229 J. Lavars, Analysing the perceptions on the amalgamation of a local government on general

service delivery, North-West University. Vanderbijlpark Campus, 2018, s. 69–70.
230 P. Biancone, S. Secinaro, V. Brescia, D. Iannaci, Communication and Data Processing in Lo-

cal Public Group: Transparency and Accountability, “International Journal of Business and
Management” 2018, vol. 13, s. 20.
231 K. Kowalik, Funkcjonalność witryn…, op. cit., s. 330.
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się na większe ich wykorzystanie w komunikacji obywateli z administracją
publiczną232. Przejawem tych zmian mogą być chociażby portale internetowe
gmin, które do nie dawna jeszcze ograniczały się jedynie do przekazywania
informacji. W dobie technologii Web 2.0 stały się forum obustronnej wymiany
opinii, zamieniając odbiorców w nadawców, a nadawców w odbiorców. Stopniowe upowszechnianie technologii Web 2.0 w komunikowaniu administracji
publicznej wynika zatem m.in. z cech tej formy komunikacji. Do jednej z nich
należy symetria, co oznacza, że rola nadawcy i odbiorcy nie jest sztywno
przypisana do aktorów aktu komunikowania. W praktyce symetria może
być zakłócona, a wtedy komunikacja przebiega od władzy do obywateli przy
niewielkim sprzężeniu zwrotnym233. W literaturze przedmiotu obecne są już
terminy określające kolejne ewolucje technologii komunikowania – Web
3.0 (kontekstowe wyszukiwanie informacji), Web 4.0 (zasoby informacyjne
gmin na stronach WWW) czy Web 5.0 (rozwiązania informatyczne wykorzystujące język naturalny, emocje odbiorcy)234. Z wymienionych rozwiązań
mobilnych jedynie Web 4.0 może być w niedalekiej przyszłości zaimplementowane w urzędach gmin235.
Gminy, jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego, mogą
komunikować się z mieszkańcami zarówno na poziomie interpersonalnym
(bezpośrednim), jak i masowym (pośrednim). We współczesnym świecie
technologii internetowych coraz częściej dochodzi jednak do integracji tych
poziomów. Media internetowe łączą bowiem zarówno funkcje komunikowania masowego, jak i interpersonalnego, poprzez „prywatyzowanie” sfery
publicznej236. Niezależnie od przyjętej formy komunikowanie to zasadniczo
oznacza realizację prawa dostępu do informacji publicznej, do czego zobowiązuje wszystkie jednostki publiczne wspomniana już ustawa o dostępie
do informacji publicznej. Charakter tego obowiązku nie polega jedynie
232 P. Biancone, S. Secinaro, V. Brescia, D. Iannaci, Communication and Data…, op. cit., s. 21–22.
233 K. Serafin, Skuteczna komunikacja…, op. cit., s. 137.
234 K. Hauke, Model komunikacji…, op. cit., s. 14.
235 Ibidem, s. 14.
236 Komunikowanie publiczne…, B. Kudra, E. Olejniczak (red.), op. cit., s. 21.
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na konieczności informowania obywateli o bieżących działaniach gmin, ale
wynika również z chęci uzyskania przez samorządy oceny swojej działalności.
Często bowiem instytucje publiczne są oceniane przez pryzmat ich zdolności
do komunikowania się z otoczeniem, przy czym odpowiedzialność za jakość
tej komunikacji ponoszą głównie osoby tworzące ten urząd. To one odpowiadają za budowanie strategii rozwoju, której częścią powinna być również
skuteczna polityka komunikowania. Dlatego zarówno na jakość komunikacji
urzędowej w samorządach, jak i na publiczny wizerunek gmin składa się nie
tylko polityka zarządu gminy czy umiejętność przekazywania informacji
przez włodarzy gmin, ale także sprawność w realizacji polityki informacyjnej,
jak również kompetencje i profesjonalizm urzędników237. Dlatego tak istotne
jest wyraźne określenie zakresu obowiązków oraz roli urzędników w polityce
informacyjnej urzędu, a także współpraca pracowników wszystkich szczebli
urzędu gminy w całym procesie budowy sprawnej komunikacji zarówno
zewnętrznej, jak i wewnątrz urzędu.
Istotnym elementem skutecznej komunikacji wewnętrznej może być tzw.
elektroniczne zarządzanie dokumentacją, które w swoim założeniu ma umożliwić kompleksową cyfryzację dokumentacji urzędowej poprzez tworzenie
dokumentów w formie elektronicznej wraz z możliwością ich elektronicznego
zarchiwizowania, a przede wszystkim z wprowadzeniem pełnej elektronicznej
komunikacji z jednostkami samorządowymi238. Elektroniczny obieg dokumentów nie zdejmuje z samorządów obowiązku archiwizacji dokumentacji
również w formie papierowej. W konsekwencji samorządy dość niechętnie
podchodzą do inwestowania i wprowadzania elektronicznego zarządzania
dokumentacją, obawiając się dublowania obowiązków, przy jednoczesnym
utrzymaniu kosztów zakupu papieru niezbędnego do tradycyjnego magazynowania dokumentów.

237 K. Serafin, Skuteczna komunikacja…, op. cit., s. 140.
238 Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, moż-

liwości, rekomendacje, C. Trutkowski (red.), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016, s. 329, s. 62.
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W przypadku natomiast komunikacji zewnętrznej najważniejszym
wyzwaniem jest osiągnięcie konsensusu między gminą i mieszkańcami,
często w postaci kompromisu. To, co istotne z punktu widzenia urzędów,
nie zawsze jest bowiem ważne dla mieszkańców. Dla obywateli, w przypadku
komunikatów urzędowych publikowanych w internecie, istotna jest przede
wszystkim bieżąca terminowość ich wydawania, łatwy dostęp i czytelny układ
treści oraz ewentualna opcja odpowiedzenia na nie, np. poprzez e-formularz.
Natomiast w przypadku treści rozpowszechnianych w sposób tradycyjny
(drukowane ulotki, tablice ogłoszeniowe) z jednej strony istotne znaczenie
ma powszechny do nich dostęp (sprawny kolportaż), z drugiej zaś ich formuła.
Ze względu bowiem na ich charakter, powinny one jedynie anonsować tematy,
wskazując źródła do pełnych informacji. Mieszkańcy oczekują także od samorządowców zapewnienia możliwości osobistego kontaktu z włodarzami gminy,
jak również organizowania otwartych spotkań z ich udziałem, z możliwością
zadawania pytań. Dla urzędów natomiast istotne jest wykorzystanie każdej
możliwości do utrzymania tego kontaktu, dlatego m.in. rozpowszechnianie
wszelkiego rodzaju broszur informacyjnych zarówno w sposób tradycyjny,
jak i z wykorzystaniem elektronicznych kanałów oraz angażowanie w proces
komunikowania podmiotów podległych gminom (szkół, bibliotek, domów
kultury), a nade wszystko umożliwienie mieszkańcom korzystania z dostępnych
narzędzi partycypacji obywatelskiej239. Nie bez znaczenia są również lokalne
media w postaci prasy, radia i telewizji, wraz z ich internetowymi odpowiednikami, jak również – nierzadko urastające do rangi kluczowych kanałów
komunikowania internetowego w samorządach – portale społecznościowe.
Te ostatnie niejednokrotnie przejmują rolę oficjalnych stron internetowych gmin,
co ma zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, chociażby
w postaci bezpieczeństwa publikowanych treści, bądź w kontekście coraz
powszechniejszego zjawiska hejtu. Trudno jednak nie dostrzec pozytywnej roli
serwisów społecznościowych w kontekście chociażby szybkiego i powszechnego
239 I. Ciećwierz, Model idealnej komunikacji w gminie, Fundacja Batorego, https://www.maszglos.

pl/wp-content/uploads/2013/05/IDEALNY-MODEL-KOMUNIKACJI-W-GMINIE.pdf
(dostęp: 11.07.2019).
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dostępu do komunikatów pochodzących zarówno od jednostek samorządowych,
jak i od mieszkańców. Wynika to przede wszystkim z mobilnego charakteru
tego rodzaju narzędzi. Bo choć media społecznościowe sprawdzają się w roli
skutecznego komunikatora krótkich treści, to już nie jako narzędzia oficjalnej
komunikacji samorządowej. Nie spełniają ani warunków bezpieczeństwa, ani
podstawowych wymogów formalnych.
Skala wykorzystania przez samorządy wymienionych narzędzi i form
komunikowania w dużej mierze jest konsekwencją preferencji i upodobań
mieszkańców. To przede wszystkim oni wskazują samorządom swoje ulubione kanały komunikacji, często przy tym podpatrując zachowania osób,
które stanowią dla nich wzór do naśladowania, czyli tzw. lokalnych liderów.
Na poziomie gminy lokalnymi liderami mogą stać się zarówno urzędnicy
samorządowi (wójtowie, sołtysi, radni gmin), jak i powszechnie szanowani,
utożsamiani z lokalną elitą intelektualną członkowie społeczności (lekarze,
prawnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, aktywiści). Takim wzorem do naśladowania
mogą być również członkowie rodzin (np. dzieci dla rodziców czy wnuczkowie
dla swoich dziadków), choć w tym przypadku nie można przypisywać im roli
lokalnych liderów. Mimo to zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku
wzorce te mogą pełnić ważną funkcję w procesie tworzenia komunikacji
samorządowej. Najczęściej to przymioty osobiste, a w dalszej kolejności również pozycja zawodowa decyduje, kto spośród członków społeczności lokalnej
urasta do rangi wzoru do naśladowania. Ich rola w akcie komunikacji z powodu
użytkowania określonych narzędzi sprowadza się do wyznaczania nowych
trendów komunikowania dla pozostałych mieszkańców. Ponadto liderzy ci mogą
również osobiście pośredniczyć w komunikacji na linii mieszkańcy–urząd
gminy. Jednak niezależnie od przyjętej roli liderów lokalnych społeczności,
to do mieszkańców należy weryfikacja i ostateczny wybór proponowanych
metod i form komunikowania.
Metody i techniki komunikowania stosowane przez gminy są powiązane
zarówno z ich kondycją finansową, jak i ich mieszkańców. Zaimplementowanie
nowych internetowych technologii komunikowania wymaga ze strony urzędów
odpowiednich nakładów finansowych na etapie tworzenia, a następnie obsługi
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tych narzędzi. Mieszkańców natomiast zobowiązuje do zakupu odpowiedniego
sprzętu, jak również przyswojenia sobie tej nowej formy komunikacji z urzędem.
To wszystko sprawia, że cały proces internetyzacji administracji publicznej
w gminach jest nie tylko kosztowny, ale i dość czasochłonny. Dlatego gminy
niejednokrotnie są bardziej skłonne przeznaczyć środki własne np. na budowę
bądź modernizację infrastruktury drogowej niż internetowej. Próbą rozwiązania takich dylematów może być pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych,
np. z wszelkiego rodzaju programów pomocowych. Jednym z jego przykładów
może być unijny program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, mający
na celu zarówno budowę infrastruktury sieciowej w samorządach, wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, jak również szkolenia
mieszkańców w zakresie codziennego użytkowania elektronicznej administracji
i rozwijaniu umiejętności służących sprawnemu przyswajaniu nowych informacji. Samorządy, pokonując różnorodne bariery biurokratyczne, uczestniczą
w tego typu projektach na stosunkowo niewielkim poziomie240, a ich efekty
nie zawsze przekładają się na wzrost skali komunikacji internetowej na linii
urząd gminy–mieszkańcy w poszczególnych gminach.
Gminy budują swój wizerunek nie tylko, sięgając po technologię informatyczną, ale również korzystając z tradycyjnych form dotarcia do odbiorców.
I choć rozwiązania te w dobie technologii cyfrowej często określane są jako
archaiczne, to jednak stanowią świadomy wybór wielu gmin. Tablice ogłoszeniowe przy drogach, gazetki ścienne w szkolnych świetlicach, bibliotekach,
gminnych domach kultury, a nierzadko także niedzielne ogłoszenia parafialne
to tylko kilka z licznych przykładów rozwiązań, jakie stale stosują gminy
w swojej działalności ogłoszeniowej. Zarówno w przypadku tradycyjnych
narzędzi komunikowania, jak i tych elektronicznych decydujące znaczenie
o ich wyborze może mieć powierzchnia gminy. Przykładem jest tu chociażby
zwykły kontakt osobisty z przedstawicielem samorządu, który w przypadku
gmin o małej powierzchni nierzadko oznacza spotkanie z urzędnikiem, którego
petent zna prywatnie. Poza tym w mniejszych gminach częściej występują
240 W przypadku gmin województwa małopolskiego było to 29,1%.
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tendencje do konserwatywnych zachowań, co może przekładać się również
na chęć do dzielenia się swoimi informacjami z otoczeniem241, a tym samym
na wybór narzędzi komunikowania. Łączenie „starych” z „nowymi” kanałami
komunikowania może być również metodą dotarcia do tych odbiorców, którzy
np. z racji wieku czy niepełnosprawności są wykluczeni z aktu komunikowania. O skuteczności komunikacji świadczy więc nie tylko to, jak gmina
potrafi odnaleźć się w świecie nowych technologii internetowych, ale również
jej umiejętność łączenia tych technologii z tradycyjnymi formami dotarcia
do odbiorców.
Istotą komunikowania na linii władza–obywatel jest zapewnienie rzetelności
i zgodności z prawdą informacji będących przedmiotem tego komunikowania,
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między podmiotami komunikowania. Wzajemny szacunek dla poszczególnych podmiotów komunikowania
wraz z zachowaniem zasad uczciwości w przekazie treści stwarza warunki nie
tylko dla skutecznego komunikowania w samorządach, ale przede wszystkim
może decydować o tworzeniu przyjaznego otoczenia do życia, działalności
biznesowej czy wypoczynku. Komunikacja służy realizacji celu nadrzędnego,
jakim jest zachowanie i utrzymanie ładu rzeczywistości, polegającego na ustanawianiu i utrzymywaniu określonych stosunków społecznych, podejmowaniu
działań chroniących zachowanie tego ładu, przy jednoczesnym eliminowaniu
potencjalnych zagrożeń242. Cel ten nie może zostać jednak osiągnięty bez
stworzenia kompleksowej i jasno sformułowanej strategii komunikowania
w gminach oraz bez wyselekcjonowania odpowiednich narzędzi komunikowania.
Wykorzystywane narzędzia muszą bowiem nie tylko umożliwić dwustronną
komunikację, ale też instytucjonalnie wzmacniać aktorów dialogu, a nade
wszystko budować zaufanie partnerów działających na rzecz rozwoju środowiska lokalnego zgodnie z przyjętymi założeniami strategii komunikowania243.
241 A. Zuiderwijk, C. Volten, M. Kroesen, M. Gill, Motivation Perspectives on Opening up Mu-

nicipality Data: Does Municipality Size Matter?, “Multidisciplinary Digital Publishing
Institute” 2018, vol. 9 https://www.mdpi.com/2078–2489/9/11/267/htm (dostęp: 15.07.2019).
242 M. Rzeszutko-Iwan, W stronę dialogu…, op. cit., s. 39.
243 Realizacja usług…, C. Trutkowski (red.), op. cit., s. 329.
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Współczesne metody i formy komunikowania w gminach są wynikiem
ogólnie panujących tendencji. Dlatego zarówno gminy jako jednostki będące
najbliżej bieżących spraw swoich mieszkańców, jak i obywatele muszą umieć
się do nich dostosować. Łączenie „analogowych” z „cyfrowymi” kanałami
komunikowania będzie miało sens, kiedy te tradycyjne narzędzia będą stanowiły
jedynie uzupełnienie dla technologii internetowych. W świecie zdeterminowanym technologicznie to nowoczesna technika odgrywa zasadniczą rolę
w kształtowaniu rzeczywistości społecznej. To również ona wyznacza granice
komunikowania i zarazem staje się jego autonomiczną częścią. Ponieważ
istotą komunikowania w samorządach jest niezakłócony dwukierunkowy
przepływ treści od urzędów do interesariuszy i od interesariuszy do urzędów,
dlatego tak ważne jest to, by wszystkie podmioty stanowiące element tego
komunikowania potrafiły się odnaleźć w tym nowym, zinformatyzowanym
świecie w dobie determinizmu technologicznego.
Zagadnienie determinizmu technologicznego w niniejszej pracy stanowi
punkt wyjścia do rozważań na temat nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Czynnik technologiczny warunkuje wszelkie zachowania
społeczne, w tym również komunikowanie społeczne. Przeciwstawiany
paradygmatowi technologicznemu instrumentalizm czy konstruktywizm
zakłada wtórną rolę technologii w stosunku do społeczeństwa, przypisując
jednostkom kluczowy udział w kształtowaniu i użytkowaniu wytworów techniki. Niezależnie od podejścia postępujący rozwój technologiczny zmienił
dotychczasowe postrzeganie dyskursu publicznego, kreując przy tym nowe
możliwości rozwoju komunikowania społecznego.
Przejście od analogowych do cyfrowych narzędzi komunikowania opartych
na technologiach internetowych stworzyło możliwość uczestnictwa w życiu
gospodarczym, społecznym i politycznym na niespotykaną dotąd skalę, a mobilny
charakter mediów hiperlokalnych znacznie zmniejszył barierę miejsca i czasu.
Przeobrażenia w komunikacji społecznej zachodzące w wyniku pojawienia się
internetu dotyczyły nie tylko technologicznego aspektu łączenia ze sobą przekazów
w łatwe do przesyłania bajty i bity (konwergencja treści), ale nade wszystko
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przemodelowały dotychczasowe role uczestników komunikowania. Technologie
internetowe, w tym głównie Web 2.0, wykreowały alternatywny świat komunikowania poprzez przekształcenie biernych odbiorców w aktywnych nadawców
treści medialnych. Doprowadziły do zmian społecznych, w efekcie których
powstały nowe jego formy w postaci społeczeństwa sieciowego i informacyjnego.
Jednostka w coraz mniejszym stopniu stanowi niezależny byt, za to coraz
mocniej jest uwikłana w sieci wzajemnych relacji. Będąc częścią sieci komunikacyjnych, musi umieć selekcjonować źródła informacji, jak i krytycznie
oceniać treści, które w społeczeństwie informacyjnym postrzegane są jak
towar. Stanowiące konglomerat technologii i informacji społeczeństwo jest
zdeterminowane przez treści, które określają ich funkcjonowanie pod kątem
ekonomicznym oraz demograficznym czy kulturowym, przy czym dla jednostek nieprzystosowanych do ich odbioru może to oznaczać wykluczenie.
Przesłanek wpływających na niebezpieczeństwo wykluczenia cyfrowego
jest wiele, począwszy od statusu materialnego, poprzez wykształcenie, wiek,
aż po miejsce zamieszkania odbiorców treści. Zagrożenie to może również
zostać zwiększone przez zjawisko przeładowania informacyjnego, do którego
nie wszyscy użytkownicy nowych technologii komunikowania są przygotowani, dlatego tak istotna okazuje się rola selekcjonerów przekazów, obecnie
w coraz większym stopniu przejmowana przez wszelkiego rodzaju algorytmy.
Technologie informacyjno-komunikacyjne nie tylko doprowadziły do zmiany
procesu komunikowania społecznego, redefinicji nadawców i odbiorców treści
czy wykształcenia nowych form społeczeństwa. To przede wszystkim zmiana
postrzegania debaty publicznej, w której kluczową rolę odgrywają elektroniczna
demokracja (e-democracy) oraz elektroniczna administracja (e-government).
Stanowiąca odpowiedź na kryzys demokracji bezpośredniej elektroniczna
demokracja, poprzez liczne działania odgórne (inicjatywy rządu) i oddolne
(inicjatywy obywateli), ma doprowadzić do przejścia – od pasywnego dostępu
do informacji do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym,
dążąc tym samym do usprawnienia demokracji reprezentacyjnej. E-demokratyczne społeczeństwo współuczestniczy bowiem w procesach decyzyjnych
państw także poprzez swój udział w elektronicznej administracji.
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Gmina, jako najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego i tym samym
będąca najbliżej bieżących spraw i problemów mieszkańców, poprzez dywersyfikację swoich kanałów komunikowania stara się dotrzeć do jak najszerszej
grupy odbiorców. Definiuje w ten sposób swoje funkcjonowanie i rangę oraz
buduje swój wizerunek nie tylko dla mieszkańców, ale i dla przedsiębiorców
czy turystów. Stosując rozliczne narzędzia szeroko pojętej mobilnej technologii Web 2.0, może wpływać na budowane wśród mieszkańców poczucie
sprawstwa, ale również na transparentność całej polityki gminy, co z kolei
może przekładać się na zaufanie mieszkańców do swoich włodarzy.
Pomimo codziennych zagrożeń płynących z użytkowania nowych technologii internetowych (jak chociażby bezpieczeństwa danych, zjawiska hejtu
charakterystycznego nie tylko dla mediów społecznościowych) czy braku
elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach powodujących, że nowe
technologie informacyjno–komunikacyjne nie stanowią remedium na skuteczne
porozumiewanie na poziomie samorządowym, komunikowanie elektroniczne
jest częścią współczesnej, zdeterminowanej technologicznie rzeczywistości,
do której samorządy próbują się zaadaptować.
E-administracja to coś więcej niż tylko ogólnie pojęta internetowa platforma powstała w celu poprawy jakości usług świadczonych obywatelom.
To przede wszystkim element działań wpisujących się w całościową politykę
informatyzacji administracji państwowej, a także proces, który ma wpłynąć
na pozytywny obraz administracji publicznej – transparentnej, przyjaznej
petentom, dostępnej z każdego miejsca i o każdej porze. Administracji, która
w węższym, lokalnym wymiarze oznacza e-samorząd.
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narzędzi komunikowania
wykorzystywanych przez gminy
województwa małopolskiego
a czynniki atrakcyjności
społeczno-ekonomicznej gmin

Metodologia analizy ilościowej internetowych narzędzi komunikowania małopolskich gmin została podporządkowana nadrzędnemu celowi badań, jakim
było ustalenie procentowego udziału poszczególnych kanałów komunikowania
internetowego, wykorzystywanych przez małopolskie gminy w wybranych kategoriach badawczych, określających atrakcyjność społeczno-ekonomiczną gmin.
Starano się sprawdzić, czy występuje zależność między cechami demograficzno-ekonomicznymi gmin a stosowanymi przez nie narzędziami komunikowania
internetowego z mieszkańcami. Dlatego przeprowadzono analizę ilościową
oraz jakościową. Wyniki badań ilościowych uzupełniono wnioskami z badań
jakościowych, czyli z wywiadów pogłębionych z osobami odpowiedzialnymi
za komunikowanie internetowe w gminach województwa małopolskiego.
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2.1. Metodologia badań ilościowych narzędzi

komunikowania internetowego
W toku przygotowań do badań ustalono, że wszystkie gminy w województwie
małopolskim posiadają oficjalne strony internetowe. Badaniu ilościowemu
poddano zatem próbę pełną, którą stanowiły 182 portale internetowe244, czyli
witryny administrowane przez osoby zatrudnione w urzędzie gminy lub przez
osoby zewnętrzne, pracujące na zlecenie urzędu gminy. W przypadku gmin
miejskich były to strony prowadzone przez urzędy miast, zaś jeśli chodzi
o gminy wiejskie określano je jako witryny administrowane przez urzędy gmin.
W związku z tym analizie osobno poddawano portale gmin miejskich oraz
wiejskich w obrębie danego powiatu. Przykładowo w powiecie limanowskim
badaniami objęto portale: miasto.limanowa.pl należący do gminy miejskiej
Limanowa oraz stronę limanowa.pl gminy wiejskiej Limanowa.
Nazwy badanych stron internetowych w zdecydowanej większości odpowiadały nazwom gmin, które reprezentowały, np. raclawice.pl, miechow.eu, skala.
pl, chrzanow.pl., kalwaria-zebrzydowska.pl, oswiecim-gmina.pl. Tytuł tylko jednej
domeny nie nawiązywał bezpośrednio do pełnej nazwy gminy, lecz stanowił
jedynie jej skrót – to strona internetowa igwa.pl gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Badania ilościowe oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin
zostały przeprowadzone w okresie kwiecień–czerwiec 2016 roku. Pozyskane
dane zaktualizowano i uzupełniono w okresie lipiec–wrzesień 2017 roku
po przeprowadzeniu dodatkowych badań sprawdzających. Gminne strony
internetowe analizowano pod kątem technicznych aspektów wpływających
na ich funkcjonalność i codzienną użyteczność (jak np. dostosowanie stron
do urządzeń mobilnych), nie zaś ze względu na atrakcyjność wizualną. Badania
odnosiły się również do ilości i częstotliwości publikowanych informacji, nie
obejmowały natomiast analizy treści prezentowanych na oficjalnych portalach
internetowych małopolskich gmin.
244 Województwo małopolskie posiada 121 gmin wiejskich, 47 gmin wiejsko-miejskich oraz

14 gmin miejskich (wśród nich występują 3 miasta na prawach powiatu – są to: Kraków,
Nowy Sącz i Tarnów).
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Równoległe z analizą oficjalnych stron internetowych gmin prowadzono
badania pozostałych internetowych narzędzi komunikowania, które niejednokrotnie były powiązane z tymi portalami. Do narzędzi tych należą: BIP,
ePUAP, e-Urząd, System Informacji Przestrzennej (geoportal, portal mapowy),
obecność gminy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube), jak również własne internetowe stacje telewizyjne. W przypadku dwóch
najpopularniejszych wśród małopolskich gmin serwisów społecznościowych
(Facebook, YouTube) badano także popularność tych mediów, mierzoną liczbą
„polubień” (lajków) i ilością obserwatorów danego fanpage’u na Facebooku
oraz liczbą subskrypcji kanałów w serwisie YouTube. Wymienione platformy
najczęściej były wykorzystywane przez małopolskie gminy, co stwierdzono
na podstawione przeprowadzonych badań pilotażowych. Dodatkowej analizie
poddano również internetowe transmisje/relacje posiedzeń rad gmin oraz
udział gmin w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
Występowanie związku lub jego braku pomiędzy internetowymi narzędziami
komunikowania a cechami społeczno-ekonomicznymi wszystkich małopolskich
gmin – z punktu widzenia stopnia zaawansowania procesu komunikowania
na poziomie samorządowym – ustalono, odpowiadając na przedstawione
w kolejnych podrozdziałach pytania badawcze. W wyniku badań pilotażowych, którymi objęto 57 gminnych portali internetowych województwa
małopolskiego (po trzy witryny gmin z każdego z 19 powiatów), kafeteria
pytań badawczych – oparta w pierwszej wersji na 14 punktach – poszerzona
została o kolejne cztery, dając łączną liczbę 18 pytań badawczych. Siedemnaście
z nich uszeregowano w cztery płaszczyzny analizy. Dodatkowo strony internetowe przeanalizowano pod kątem mobilności, tzn. dostosowania witryn
do urządzeń mobilnych, co stanowiło 18. kategorię badawczą. Wybór każdego
z 18 pytań badawczych, odnoszących się do oficjalnych portali internetowych
małopolskich gmin uzasadniono w dalszej części opisu metodologicznego.
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2.1.1. Oficjalne portale internetowe gmin województwa
małopolskiego. Płaszczyzny analizy, kategorie badawcze,
wskaźniki i pytania badawcze
Główny cel badawczy i powiązane z nim obszary badań zadecydowały o płaszczyznach analizy zastosowanych w odniesieniu zarówno do oficjalnych portali
internetowych małopolskich gmin, jak i do pozostałych narzędzi komunikowania
internetowego wykorzystywanych w gminach województwa małopolskiego.
Strony internetowe analizowano na płaszczyźnie ich funkcjonalności i użyteczności, rozpatrywanej poprzez techniczną strukturę portali. Strukturę
witryn określono na podstawie budowy strony głównej oraz obecności narzędzi
wpływających na przystępność codziennego użytkowania portalu, również dla
osób niepełnosprawnych (zgodność ze standardami WCAG 2.0) i obcojęzycznych. O użyteczności internetowych portali wnioskowano także na podstawie
częstotliwości i sposobu prezentowania aktualności. Dodatkowo badano też
występowanie innych zakładek na stronie gminy, określonych jako niestandardowy element uzupełniający daną witrynę. Na koniec wszystkie oficjalne
portale gmin zostały poddane analizie pod kątem tzw. zgodności mobilnej,
czyli ich dostosowania do urządzeń mobilnych. Dostosowanie oficjalnych
portali internetowych małopolskich gmin do urządzeń mobilnych stanowiło
dodatkową kategorię badawczą (niewyszczególnioną w poniższym schemacie),
ponieważ nie był to bezpośredni element budowy danej witryny. Stanowił
on jednak ważny składnik funkcjonalności portalu, który może wpływać
na jego codzienną użyteczność, dlatego został poddany osobnej analizie.
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Tabela 1. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego

w badaniach oficjalnych stron internetowych gmin

STRONA GŁÓWNA (LAYOUT)
PRZYSTĘPNOŚĆ UŻYTKOWANIA

FUNKCJONALNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ PORTALI GMIN W POWIĄZANIU Z ICH TECHNICZNĄ STRUKTURĄ

PŁASZCZYZNA ANALIZY

KATEGORIA BADAWCZA

WSKAŹNIKI

zakładki górne/boczne na stronie głównej

liczba zakładek

informacje kontaktowe do urzędu
gminy na stronie głównej

obecność (tak/nie)

pasek z ruchomymi najważniejszymi,
bieżącymi informacjami (np. ogłoszenia
wójta, utrudnienia drogowe)
na stronie głównej

obecność (tak/nie)

bezpośrednie dane kontaktowe
do wójta/burmistrza/prezydenta
(telefon interwencyjny, bezpośredni
adres e-mail) na stronie głównej

obecność (tak/nie)

QR kod na stronie głównej

obecność (tak/nie)

wyszukiwarka wiadomości

obecność (tak/nie)

strona w języku obcym

dostępność (tak/nie); na jakie
języki przetłumaczona?

ułatwienia dla niedowidzących – zmiana
wielkości czcionki/kontrastu, wybór lektora
(zgodność ze standardami WCAG 2.0)

obecność (tak/nie)
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PRZYSTĘPNOŚĆ UŻYTKOWANIA
AKTUALNOŚCI
INNE ZAKŁADKI

FUNKCJONALNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ PORTALI GMIN W POWIĄZANIU Z ICH TECHNICZNĄ STRUKTURĄ

PŁASZCZYZNA ANALIZY

KATEGORIA BADAWCZA

WSKAŹNIKI

subskrypcja newslettera strony

dostępność (tak/nie)

SMS-serwis – najnowsze informacje ze strony
internetowej otrzymywane esemesem

dostępność (tak/nie)

częstotliwość publikacji wiadomości
tekstowych przez administratora strony

liczba dni

informacje tekstowe na stronie głównej

liczba wiadomości

interaktywność strony, tzn. współtworzenie
jej przez internautów poprzez
przesyłanie tekstu, zdjęć, filmów

możliwość (tak/nie)

kalendarz wydarzeń gminnych
na stronie głównej

obecność (tak/nie)

licznik odwiedzin portalu na stronie głównej

obecność (tak/nie)

pogodowe informacje

obecność (tak/nie)

„Załatw Sprawę” – najważniejsze
druki urzędowe do pobrania
ze strony internetowej gminy

obecność (tak/nie)

Źródło: opracowanie własne

Płaszczyźnie analizy przypisano – adekwatne do celów badań – kategorie
badawcze w każdym z czterech obszarów określających funkcjonalność oficjalnej strony internetowej gminy. W odniesieniu do budowy strony głównej
analizowano liczbę zakładek górnych i bocznych występujących na stronie,
na podstawie których oceniano stopień czytelności danej witryny. Duża liczba
zakładek na stronie głównej sprawia wrażenie „przeładowania” portalu, co może
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wpływać na przejrzystość całego narzędzia. Kolejna kategoria badawcza, jaką
było występowanie informacji kontaktowych do urzędu gminy bezpośrednio
na stronie głównej witryny gminy, łączy się z zagadnieniem łatwości użytkowania
portalu. Dokładny adres oraz telefon kontaktowy stanowił jedną z podstawowych informacji publikowanych na oficjalnych portalach gmin, mimo to nie
zawsze była ona umieszczana w widocznym, łatwym do odnalezienia miejscu.
Dodatkowo na oficjalnych portalach internetowych gmin można było znaleźć
ogłoszenia, alarmy (np. pogodowe), ostrzeżenia (np. drogowe) wyświetlane
na górze strony głównej w postaci ruchomych pasków. Informacje emitowane
w taki sposób w założeniu mają mocniej przykuwać uwagę niż statyczne treści.
Na stronie głównej często publikowano także dane kontaktowe bezpośrednio
do włodarza gminy, co uznano za element sprzyjający nawiązywaniu bezpośrednich relacji władz z mieszkańcami gminy. Niektóre oficjalne strony
internetowe gmin zawierały także kod QR, w którym najczęściej zapisywane
były dane kontaktowe do urzędów gmin. Tego rodzaju narzędzie, poprzez
szybkie zeskanowanie kodu, ma na celu przyspieszyć (QR quick response –
szybka odpowiedź) wyszukiwanie konkretnych informacji.
W drugim obszarze analizy określającym przystępność użytkowania oficjalnej
strony gminy wyróżniono pięć kategorii badawczych. Pierwszą z nich była
wyszukiwarka wiadomości na stronie głównej portalu gminy. Wyszukiwarka
to podstawowe narzędzie do odnajdywania konkretnych treści w obrębie danej
witryny, a mimo to nie wszystkie strony ją posiadały. Kolejną kategorią było
przetłumaczenie portalu gminy na język obcy. Dostępność oficjalnej strony
gminy w języku obcym może świadczyć o otwartości gminy, np. na zagranicznych partnerów biznesowych czy turystów, co w przypadku gmin, dla
których głównym źródłem dochodów jest turystyka, może mieć kluczowe
znaczenie. Każdy portal internetowy, w swoim założeniu adresowany do jak
najszerszej grupy odbiorców, powinien być dostosowany do użytkowników
niepełnosprawnych, co stanowiło kolejną kategorię badawczą. Zmiana kontrastu
strony, wielkości czcionki czy możliwość wyboru lektora są niezbędne dla
internautów z niepełnosprawnościami. Brak tych rozwiązań automatycznie
zamyka dany portal dla tej grupy odbiorców. Ponadto od czerwca 2015 roku
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obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526)245.
Zgodnie z jego zapisami wszystkie portale internetowe administracji publicznej
powinny być dostosowane m.in. do odbiorców niepełnosprawnych, a tym
samym zgodne z kryteriami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).
Niektóre gminy oferowały możliwość subskrypcji newslettera z aktualnościami
ze swoich oficjalnych stron internetowych. Rozwiązanie to może sprzyjać
częstszemu kontaktowi mieszkańców z codziennymi wydarzeniami z życia
gminy, bez konieczności każdorazowego odwiedzania jej portalu. Ostatnią
kategorią badawczą w obszarze łatwości użytkowania oficjalnych stron gminy
był SMS-serwis, po części łączący się z poprzednią kategorią badawczą. Usługa
ta polega na otrzymywaniu najważniejszych informacji dotyczących gminy
wprost na telefon komórkowy w postaci krótkich wiadomości tekstowych.
Oferowanie tej możliwości przez niektóre gminy dowodzi dbałości tychże
gmin o bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż informacje te najczęściej miały
charakter ostrzeżeń, np. pogodowych, drogowych246.
W obszarze analizy określającym częstotliwość oraz sposób prezentowania
aktualności na oficjalnych portalach internetowych gmin wyróżniono cztery
kategorie badawcze. Pierwszą z nich była częstotliwość publikacji wiadomości
na stronie głównej portalu gminy wyrażona w liczbie dni. Analizowano portale
w okresie jednego miesiąca (tj. od poniedziałku do piątku, przez 22 dni robocze).
Częstotliwość aktualizacji wiadomości gminnych na oficjalnych stronach gmin
może świadczyć nie tylko o dbałości gminy o stałe dostarczanie mieszkańcom
bieżących informacji, ale również może stanowić o tym, czy gminy traktują
je jako istotny kanał przekazywania informacji. Drugą kategorią badawczą było
245 Więcej na stronie: http://wcag20.widzialni.org/ (dostęp: 26.07.2019).
246 Usługi SMS-serwis nie można łączyć z ostrzeżeniami pogodowymi wysyłanymi w postaci

esemesowej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (ALERT RCB). RCB powszechnie
zaczęło stosować tę usługę od drugiej połowy 2018 roku, zaś SMS-serwis funkcjonował
w gminach już kilka lat wcześniej.
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określenie liczby wiadomości tekstowych zamieszczanych na stronie głównej
portalu gminy. Zbyt duża liczba aktualności prezentowanych na jednej stronie
może stwarzać poczucie „przytłoczenia” i tym samym powodować, że cały
portal staje się mniej czytelny, a co za tym idzie, mniej przyjazny dla użytkownika. Celem kolejnej kategorii badawczej było określenie interaktywnego
charakteru oficjalnych stron internetowych gmin. Możliwość współtworzenia
portalu przez internautów poprzez przesyłanie tekstów, zdjęć, filmów jest
jednym z kluczowych elementów budowy więzi ze strony użytkowników
z analizowanymi kanałami komunikowania. Stanowi również sposób szybkiego otrzymania informacji zwrotnych od mieszkańców w kwestii bieżących
wydarzeń, co z kolei może przyczyniać się do częstszego odwiedzania tychże
stron internetowych przez poszczególnych użytkowników. Obecność na stronie
głównej kalendarza z najważniejszymi wydarzeniami gminnymi, co mieściło
się w następnej kategorii badawczej, może świadczyć o realizacji potrzeby
informowania mieszkańców o bieżących wydarzeniach gminnych (najczęściej
o charakterze kulturalnym) w formie krótkich zapowiedzi.
Inne zakładki stanowią ostatnią płaszczyznę analizy, w ramach której
wydzielono trzy kategorie badawcze. Pierwszą z nich jest licznik odwiedzin
na stronie głównej portalu gminy, za pomocą którego gmina otrzymuje informację zwrotną na temat liczby użytkowników oficjalnej strony internetowej
gminy. Może to wynikać z troski administratora portalu o dotarcie do jak
największej grupy odbiorców, jak również wpływać na transparentność tego
narzędzia (każdy użytkownik może sprawdzić aktualny stan odwiedzin portalu).
Narzędzie w postaci informacji pogodowych dostępnych na stronie głównej
portalu ma znaczenie czysto informacyjne i może stanowić dodatkowy element
przyciągający potencjalnych użytkowników do danej witryny internetowej.
Ostatnią kategorią jest zakładka „Załatw Sprawę”, czyli zbiór najważniejszych
dokumentów gminy w formie elektronicznej, z możliwością ich pobrania
i wydrukowania bezpośrednio ze strony głównej portalu. Docelowo kategoria ta stanowi część e-Urzędu, który został osobno przebadany. Natomiast
w przypadku badań prowadzonych w obrębie omawianej płaszczyzny analizy
określono jedynie występowanie druków urzędowych na oficjalnych stronach
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internetowych gmin. W toku przygotowań do badań okazało się bowiem,
że występują w Małopolsce gminy, które oficjalnie deklarują, że nie korzystają
z usług cyfrowego urzędu, a mimo to publikują druki urzędowe na swoich
oficjalnych witrynach internetowych, dlatego postanowiono rozdzielić ten
element składowy e-Urzędu od obecności druków urzędowych na portalach
gminnych. Występowanie druków urzędowych na oficjalnych portalach gmin
może wskazywać na próbę zachęcenia mieszkańców do większej aktywności
online poprzez stworzenie im możliwości załatwiania niektórych urzędowych spraw drogą internetową. Jednak usługa ta ostatecznie wiąże się też
z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego (niezbędnego do złożenia
dokumentu drogą elektroniczną), będącego elementem ePUAP, który z kolei
jest częścią e-Urzędu. Tak więc narzędzie z oficjalnych stron internetowych
gmin w postaci „Załatw Sprawę” choć w założeniu wiąże się z kategorią e-Urząd,
to jednak nie jest z nią tożsame i nie może być z nią mylone.
Dostosowanie oficjalnych portali internetowych małopolskich gmin
do urządzeń mobilnych stanowiło dodatkową kategorię badawczą. To czynnik
mogący wpływać na funkcjonalność i użyteczność gminnych portali. Skoro
witryny gmin pełnią głównie funkcję informacyjną, zatem możliwość korzystania z nich na urządzeniach, które „stale są pod ręką” (telefony komórkowe,
tablety), stanowi ważny element w ich codziennym użytkowaniu. Zgodność
mobilna oficjalnego portalu gminy z urządzeniami mobilnymi z jednej strony
może wskazywać na zasobność gminy, gdyż takie skoordynowanie urządzeń
wymaga sporych nakładów finansowych, z drugiej zaś dowodzi, że gmina
stara się nadążać za nowymi standardami komunikowania internetowego
oraz potrzebami ich użytkowników.
Wszystkie wyniki badań ilościowych kodowane były w formularzu kalkulacyjnym Excel. Odpowiedzi na 14 pytań dotyczących oficjalnych gminnych
portali kodowano w sposób zerojedynkowy. Spośród 17 kategorii badawczych
(nie licząc dodatkowej kategorii – zgodności mobilnej strony – którą poddano
osobnej analizie) 14 z nich oceniano na zasadzie binarnej, tzn. zero-jedynkowej, gdzie 1 oznacza występowanie określonego narzędzia w analizowanej
witrynie internetowej, natomiast 0 jej brak. Ponadto w przypadku kategorii
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„strona w języku obcym” spełnione kryterium dodatkowo doprecyzowano
o liczbę i rodzaje języków, na które dany portal został przetłumaczony.
Sprawdzono również, czy dana strona rzeczywiście zawierała treści w językach obcych, czy jedynie ikonki flag wskazując języki, w których miała być
dostępna. Dodatkowo odpowiedź pytanie o obecność kodu QR na stronie
internetowej gminy pochodziła z komentarzy do badanych witryn i również
kodowana była na zasadzie binarnej. Odpowiedzi na pozostałe trzy pytania
badawcze zostały zapisane w postaci liczbowej i oznaczały sumę elementów
składających się na dane narzędzie strony. Do pytań tych należały: liczba
górnych/bocznych zakładek na stronie głównej portalu gminy; częstotliwość
aktualizacji wiadomości na stronie głównej portalu gminy; liczba aktualności
na stronie głównej portalu gminy. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi
na dane pytanie oznaczano literą N i dodatkowo opatrywano komentarzem.
Obserwacja częstotliwości umieszczania nowych wiadomości na gminnych
portalach internetowych trwała miesiąc (22 dni robocze, bez sobót i niedziel)
i opierała się na datyach publikacji wiadomości. Określona częstotliwość
determinowała przyporządkowanie portalu do konkretnej grupy. Jeśli dana
strona internetowa gminy każdego dnia publikowała newsy, była zaliczona
do grupy portali wydających wiadomości na bieżąco i w tabeli oznaczano
ją cyfrą 0. W pozostałych przypadkach wpisane cyfry wskazywały konkretną
liczbę dni, w odstępach których informacje były emitowane.
Wynik stanowiący sumę odpowiedzi na 17 pytań badawczych, dotyczących
samych oficjalnych stron internetowych gmin, pozwolił ustanowić ranking
gminnych portali ze względu na ich techniczną funkcjonalność i użyteczność.
Liczby uzyskane na podstawie odpowiedzi na trzy pytania badawcze (liczba
górnych/bocznych zakładek na stronie głównej portalu; liczba publikowanych
wiadomości oraz częstotliwość publikacji wiadomości na stronie głównej portalu) stanowiły informacje głównie na temat sposobu administrowania danymi
stronami internetowymi. Jednak ze względu na to, że mogły również wpływać
na funkcjonalność i użyteczność badanych portali, zostały one doliczone
do ostatecznego wyniku analizowanych witryn. Nie miały jednak wpływu
na ostateczną pozycję w rankingu, ponieważ każdej z kategorii przypisano
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dokładnie 1 punkt. Na końcu trzy wymienione kategorie zostały poddane
osobnej analizie ilościowej.
Strony internetowe przebadano również pod kątem ich dostosowania
do urządzeń mobilnych. Chodzi tutaj głównie o telefony komórkowe i tablety,
czyli urządzenia bazujące przede wszystkim na systemach operacyjnych
Android oraz iOS (w przypadku urządzeń firmy Apple). Tzw. zgodność mobilna
oficjalnych stron internetowych gmin została zbadana przy użyciu specjalnie
przeznaczonej do tego (darmowej) aplikacji Google dostępnej pod linkiem
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/. Po wpisaniu
do wyszukiwarki nazwy badanej strony aplikacja każdorazowo przeprowadziła
tzw. test optymalizacji mobilnej, podczas którego określono, czy dany portal
jest dostosowany do urządzeń mobilnych, czy też nie. W praktyce oznacza
to, że obsługa stron niezgodnych z urządzeniami mobilnymi może być utrudniona, ale nie niemożliwa. Wyniki te również były kodowane w formularzu
kalkulacyjnym Excel w formie zero-jedynkowej.
Wszystkie gminne strony internetowe województwa małopolskiego zostały
również poddane analizie przy użyciu narzędzia http://webstatsdomain.org/.
Webstatsdomain to najogólniej ujmując bezpłatna usługa online, która gromadzi dane na temat wszystkich powszechnie dostępnych na świecie portali
internetowych. Ten internetowy serwis bada daną stronę internetową przede
wszystkim pod kątem 12 kategorii, spośród których najważniejsze to: globalna
popularność portalu (określana na podstawie rankingu Alexa Traffic Rank),
jego szacowana wartość nominalna (wyrażona w dolarach amerykańskich),
liczba „odsyłaczy” (z ang. backlinks) danej strony internetowej247. Twórcą
Alexa Traffic Rank (w skrócie Alexa Rank) jest amerykański serwis alexa.com
(obecnie kontrolowany przez Amazon.com). Alexa Rank analizuje 30 milionów
portali internetowych na świecie, bazując na algorytmie, który oblicza ruch,
jaki zyskuje serwis internetowy od odwiedzających go użytkowników. Ruch ten
sumuje się m.in. na podstawie liczby osób, które odwiedziły daną stronę w ciągu
dnia oraz liczby stron wyświetlonych przez odwiedzających z zainstalowanym
247 Webstatsdoamin: A free online service that collects and analyzes any data about domains

and keywords they are optimized for http://webstatsdomain.org/.
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Alexa Toolbarem248. Wielokrotne wejścia tego samego dnia z komputera o tym
samym numerze IP system liczy jako jedną wizytę. Backlinks (linki przychodzące) natomiast to linki prowadzące (tzw. odsyłacze) do witryny docelowej,
umieszczone na innych stronach internetowych. Stanowią one istotny wskaźnik
przy ustalaniu wyników wyszukiwania danego portalu i są ujęte jako czynnik
rankingowy w algorytmach wyszukiwarek internetowych Google i Bing249.
Na odbiór stron internetowych przez użytkowników mają często również
wpływ ich techniczne parametry, np. w postaci szybkości ładowania portali.
Jednak oficjalne strony internetowe małopolskich gmin nie zostały poddane
takiej analizie ze względu na zróżnicowaną prędkość transferu internetu
w okresie prowadzenia badań, co mogłoby zafałszować ich wyniki.

2.1.2. Pozostałe narzędzia komunikowania internetowego
w gminach województwa małopolskiego. Płaszczyzny analizy,
kategorie badawcze, wskaźniki i pytania badawcze
Pozostałe narzędzia komunikowania internetowego, wykorzystywane w gminach
województwa małopolskiego, zostały podzielone na dwa obszary badawcze,
którym autor nadał własne nazwy250. Pierwszy z nich określono mianem „formalnych” narzędzi komunikowania internetowego. Są to instrumenty stworzone
i administrowane centralnie przez administrację państwową (ministerstwo).
Do stosowania ich jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane
z mocy prawa polskiego251. „Formalne” kanały komunikowania internetowego
służą rozwojowi komunikowania internetowego na poziomie mezo (jednostki
samorządu terytorialnego–mieszkańcy), jak i między samymi urzędami.
248 https://www.seopilot.pl/wiki/Ranking_Alexa.html (dostęp: 9.08.2017).
249 https://www.semtec.pl/slownik-seo/backlinks/ (dostęp: 9.08.2017).
250 W literaturze nie spotkano bezpośredniego rozróżnienia na formalne i nieformalne narzę-

dzia komunikowania internetowego. Mając jednak na uwadze kwestie prawne związane
z wykorzystywanymi kanałami komunikowania internetowego, autor zdecydował się
wprowadzić taki podział.
251 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112,
poz. 1198) nakazuje jednostkom administracji publicznej bieżące publikowanie określonych
informacji w formie elektronicznej.
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Drugi obszar badawczy stanowiły „nieformalne” kanały komunikowania
internetowego. Są to dodatkowe powszechnie stosowane instrumenty, ale
niebędące pod bezpośrednią jurysdykcją państwa polskiego.
Na płaszczyźnie „formalnych” kanałów komunikowania oddzielnie poddano
analizie kategorię BIP, ePUAP oraz e-Urząd (elektroniczny/cyfrowy urząd).
Cyfrowy urząd często utożsamiany jest z Elektroniczną Skrzynką Podawczą
(ESP). Wirtualny urząd jest jednak kategorią szerszą. Tworzy go bowiem kilka
połączonych ze sobą elementów, których trzon stanowi: Elektroniczna Skrzynka
Podawcza, zestaw usług oraz zbiór elektronicznych formularzy urzędowych
(stanowiących odpowiednik papierowych druków) oraz wspomniany już ePUAP
wraz z podpisem elektronicznym i profilem zaufanym. Dlatego za gminy
oferujące usługi w ramach e-Urzędu uznano tylko te, których administracja
łączyła w sobie wszystkie te instrumenty.
Wśród „nieformalnych” narzędzi komunikowania osobno przebadano
najczęściej stosowane przez małopolskie gminy media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. W przypadku Facebooka oraz Twittera
analizie poddano oficjalne konta gmin. Profile założone przez instytucje
inne niż urzędy gmin, np. portale informacyjne czy witryny lokalnych stacji
telewizyjnych, nie zostały zaliczone do oficjalnych profili gmin i nie podlegały
ocenie252. Także Instagram analizowano jedynie na podstawie oficjalnych profili
gmin, a nie kont o statucie #nazwa gminy. Podobnie postąpiono w przypadku
serwisu internetowego YouTube, gdzie badano oficjalne kanały poszczególnych
gmin, nie zaś pojedyncze przypadki umieszczania filmów przez poszczególne
gminy. Dodatkową kategorię badawczą, niezaliczoną ani do „formalnych”,
ani do „nieformalnych” narzędzi komunikowania internetowego, stanowiło
uczestnictwo gminy w rządowym programie (współfinansowanym z funduszy
unijnych) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Obecność wszystkich
analizowanych pozostałych narzędzi komunikowania internetowego zapisano
w formularzu kalkulacyjnym Excel w formie zero-jedynkowej. Do dalszych
badań wybrano 10 kategorii (bez BIP, którego występowanie stwierdzono
252 Lokalne stacje telewizyjne stanowiły osobną kategorię badawczą.
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w każdej małopolskiej gminie, ale z czterema serwisami społecznościowymi
liczonymi osobno). Wybór do badań każdego „nieformalnego” narzędzia
komunikowania uzasadniono w dalszej części opisu metodologicznego.
Tabela 2. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego
w badaniach pozostałych narzędzi komunikowania internetowego
wykorzystywanych w gminach województwa małopolskiego

„NIEFORMALNE”

„FORMALNE”

POZOSTAŁE NARZĘDZIA KOMUNIKOWANIA INTERNETOWEGO

PŁASZCZYZNA ANALIZY

INNE

KATEGORIA BADAWCZA

WSKAŹNIKI

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

gmina korzysta/nie korzysta

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej (ePUAP)

gmina korzysta/nie korzysta

elektroniczny/cyfrowy urząd (e-Urząd/cUrząd) – wybrane elementy

gmina korzysta/nie korzysta

System Informacji Przestrzennej
(geoportal, portal mapowy)

gmina korzysta/nie korzysta

media społecznościowe (Facebook,
Twitter, Instagram oraz YouTube)

gmina posiada profil, kanał/nie posiada

transmisje/relacje z posiedzeń rad gmin

gmina prowadzi/nie prowadzi

gminna telewizja internetowa

gmina posiada/nie posiada

program „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu”

gmina uczestniczyła/nie uczestniczyła

Źródło: opracowanie własne

Płaszczyźnie analizy przypisano adekwatne do celów badań kategorie
badawcze, w każdym z dwóch obszarów: „formalnych” oraz „nieformalnych”
narzędzi komunikowania internetowego, jak również w obszarze udziału gmin
w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Podstawowym
determinantem wspomnianego podziału jest polskie ustawodawstwo, które
nie tylko obliguje samorządy do stosowania „formalnych” kanałów komunikowania (dotyczy to BIP, ePUAP oraz wybranych elementów e-Urzędu,
ponieważ całościowa struktura elektronicznego urzędu jest dopiero w fazie
tworzenia), ale również sprawuje bezpośrednią nad nimi kontrolę. „Nieformalne” narzędzia nie podlegają bezpośredniej kontroli polskiego prawa
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(przykładem mogą być chociażby media społecznościowe). Dlatego różnica
między nimi sprowadza się głównie do tego, że „formalne” kanały samorządy
stosują, bo muszą, a „nieformalne”, ponieważ tego chcą.
Do najczęściej stosowanych przez gminy „nieformalnych” kanałów komunikowania internetowego zaliczono różnego rodzaju systemy informacji przestrzennej (geoportale, portale mapowe). Ich wykorzystanie może wynikać
z troski o rozwój infrastrukturalny i urbanistyczny gmin, ponieważ tego
typu platformy stanowią cenne źródło informacji np. dla przedsiębiorców czy
deweloperów, na wstępnym etapie przygotowań do realizacji nowej inwestycji.
Kolejną kategorią badawczą spośród „nieformalnych” instrumentów komunikowania było posiadanie profilu w mediach społecznościowych. Obecność
ta z jednej strony jest dowodem na to, że gminom zależy na dotarciu do jak
najszerszej grupy odbiorców (nie tylko młodych), z drugiej zaś potwierdza,
że gminy są świadome potencjału, jaki tkwi w tym czytelnym, prostym, szybkim
i tanim kanale komunikowania. Udział gmin w mediach społecznościowych
dowodzi również ich otwartości na nowe technologie komunikowania, z uwagi
na ciągłą ewolucję, jakiej ten rodzaj mediów podlega. Świadczy także o zrozumieniu siły tkwiącej chociażby w filmach (YouTube) czy zdjęciach (Instagram)
jako nośniku informacji.
Następną kategorię analizy na płaszczyźnie „nieformalnych” narzędzi
komunikowania internetowego stanowiły relacje z posiedzeń rad gmin (rzadziej
transmisje). Gminy stosują to rozwiązanie, chcąc przede wszystkim potwierdzić transparentność swoich działań, co szczególnie odnosi się do transmisji
z rad gmin, podczas których analizie i ocenie może podlegać każdy element
takiego zebrania.
Z poprzednią kategorią wiąże się także posiadanie przez gminy internetowych stacji telewizyjnych. Badano zatem występowanie stacji telewizyjnych
na poziomie gminnym (lokalnym), nie zaś powiatowym (regionalnym), choć
tematyczny zasięg działania niektórych z nich wykraczał poza obszar gminy.
Ponadto analizie poddano jedynie stacje telewizyjne stanowiące osobny byt
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organizacyjny253. Dla gmin udział w tego typu kanale komunikowania jest
nobilitujący i stanowi dodatkową okazję do promocji. Dowodzi przy tym,
że gminy mają możliwości (zarówno sprzętowe, jak i kadrowe) do bardziej
lub mniej regularnego emitowania materiałów audiowizualnych.
Odrębną kategorię badawczą stanowiło „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu”. Uczestnictwo gmin w tym programie może być dowodem
na to, że zależy im zarówno na rozwoju infrastruktury internetowej, jak też
na włączeniu swoich mieszkańców w proces komunikowania internetowego
na poziomie samorządowym, poprzez zaznajomienie ich z nowymi technologiami informatycznymi związanymi z rozwojem szeroko pojętego wirtualnego/cyfrowego urzędu. Do rozwoju e-Urzędu niezbędny jest bowiem sprzęt
komputerowy i wiedza, jak można go wykorzystać do załatwiania codziennych
urzędowych spraw, bez konieczności wychodzenia z domu.
Analizie nie poddano współpracy gmin z lokalnymi mediami głównie
z powodu zasięgu funkcjonowania tego typu mediów. W trakcie przygotowań
do badań okazało się, że redakcje te najczęściej działały w obrębie województw,
rzadziej ich obszar ograniczał się jedynie do powiatów, natomiast w żadnym
z analizowanych przypadków nie koncentrował się tylko na konkretnych,
pojedynczych gminach. Ponadto, biorąc pod uwagę zróżnicowaną liczbę
mediów lokalnych działających w poszczególnych powiatach, a przez to również w gminach, obawiano się, że wyniki ilościowe obecności poszczególnych
gmin w mediach lokalnych mogą zafałszować rzeczywisty obraz wszystkich
wykorzystywanych przez gminę dodatkowych kanałów komunikowania.
Analiza wymienionych pozostałych narzędzi komunikowania internetowego
wykorzystywanych przez małopolskie gminy stanowiła drugi etap badań
ilościowych. Punktem wyjścia do nich były oficjalne portale internetowe
253 Na oficjalnych stronach internetowych małopolskich gmin stwierdzono dwa „rodzaje”

stacji telewizyjnych. Pierwsze z nich to regionalne stacje telewizyjne funkcjonujące jako
niezależne twory organizacyjne. Drugie to „telewizje” (np. Dobczyce TV), które były zwykłymi zakładkami gminnych stron internetowych, zawierającymi materiały filmowe. Filmy
tam dostępne nagrywano na polecenie włodarzy gmin, niejednokrotnie przy współudziale
powiatowych stacji telewizyjnych, i emitowano zazwyczaj na gminnym kanale w serwisie
YouTube.
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gmin. O takiej kolejności prowadzonych badań zadecydowały spostrzeżenia
z przygotowań do analizy ilościowej. W ich trakcie zaobserwowano, że oficjalne strony internetowe gmin często zawierają w sobie linki odsyłające
do innych kanałów komunikowania internetowego. Dlatego też oficjalne
portale internetowe zdecydowano poddać analizie ilościowej na początku
badań. Obecność pozostałych kanałów komunikowania nie była doliczana
do zasobu narzędzi oficjalnej strony internetowej gminy254. Każde z tych
narzędzi zostało indywidualnie zweryfikowane, by potwierdzić ich rzeczywistą obecność i praktyczne wykorzystanie w danej gminie. Pozostałe kanały
komunikowania, podobnie jak i wcześniejsze narzędzia, kodowano w sposób
zero-jedynkowy w tabeli Excel (1 – dane narzędzie występuje, 0 – nie występuje). W przypadku badania uczestnictwa gmin w serwisach społecznościowych, wyniki ilościowe dodatkowo opatrywano komentarzami. Tak samo
postąpiono w kwestii uczestnictwa gminy w programie „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu” (1 oznacza, że gmina uczestniczyła w programie,
0 – nie uczestniczyła). Dodatkowe kanały komunikowania, jak: transmisje/
relacje/publikowanie stenogramów z sesji rad gmin oraz pozostałe, rzadziej
wykorzystywane przez gminy narzędzia komunikowania (jak np. „Alertownik”, „Grobonet”), odnotowywano w komentarzach tylko w przypadku
występowania tych narzędzi w danej gminie.
Na koniec badań ilościowych wybrano siedem gminnych witryn internetowych
z największą i siedem z najmniejszą liczbą narzędzi, które następnie zestawiono
z pozostałymi kanałami komunikowania internetowego małopolskich gmin.

254 To, że dana gmina np. nie udostępnia swoich danych w ramach ePUAP lub nie ma swojego

konta na Facebooku (tym samym wymienione kanały nie występują na oficjalnej strony
gminy), nie może wpływać na ocenę funkcjonalności i użyteczności samego portalu gminy.

Metodologia badań ilościowych

95

2.2. Metodologia badań ilościowychokreślających

atrakcyjność społeczno-ekonomiczną gmin
województwa małopolskiego
Wyniki ilościowe uzyskane z analizy poszczególnych internetowych narzędzi
komunikowania wykorzystywanych w gminach województwa małopolskiego
zestawiono z danymi zastanymi w postaci informacji statystycznych małopolskich gmin, wyszczególnionych w siedmiu kategoriach badawczych. Tym
samym próbowano określić procentowy udział każdego badanego kanału
komunikowania w każdej z siedmiu analizowanych kategorii badawczych,
określających atrakcyjność społeczno-ekonomiczną gminy. Wybór każdej
z siedmiu kategorii badawczych uzasadniono w dalszej części opisu metodologicznego. Na płaszczyźnie analizy atrakcyjności społeczno-ekonomicznej
wszystkich gmin województwa małopolskiego przypisano adekwatne do celów
badań kategorie badawcze.
Średni wiek mieszkańców poszczególnych gmin województwa małopolskiego
określono na podstawie mediany wieku ludności według gmin w 2016 roku (stan
na 31 XII), opublikowanej w raporcie Urzędu Statystycznego w Krakowie Ludność,
ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim w 2016 roku255. Mediana
wieku została podzielona na cztery kategorie: 35,0 lat i mniej (w Małopolsce
było 27 takich gmin); 35,1–37,0 (45 gmin); 37,1–39,0 (54 gminy); 39,1 i więcej
(56 gmin). Do analizy na potrzeby niniejszej publikacji wybrano dwie kategorie:
gminy z mieszkańcami z najstarszej grupy wiekowej oraz te z mieszkańcami z najmłodszej kategorii wiekowej (w sumie 83 gminy). Wskaźnik wieku
mieszkańców może wpływać na wybór narzędzia komunikowania, ponieważ
np. młodzi ludzie częściej deklarują korzystanie z serwisów społecznościowych
niż osoby starsze, przyzwyczajone do tradycyjnych form komunikowania.

255 E. Niemiec, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim w 2016 r.,

Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 34.
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Tabela 3. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego w badaniach

atrakcyjności społeczno-ekonomicznej małopolskich gmin

EKONOMICZNE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

ATRAKCYJNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA MAŁOPOLSKICH GMIN

PŁASZCZYZNA ANALIZY

INNE

KATEGORIA BADAWCZA

ŹRÓDŁO DANYCH

średni wiek mieszkańców gminy

Urząd Statystyczny w Krakowie

liczba mieszkańców gminy

Główny Urząd Statystyczny

liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w gminie

Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych
Urzędu Statystycznego w Krakowie

charakter turystyczny gminy

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

wiek włodarza gminy

Małopolski Urząd Wojewódzki oraz
Państwowa Komisja Wyborcza

dochód mieszkańców gminy

Ministerstwo Finansów

powierzchnia gminy

Główny Urząd Statystyczny

Źródło: opracowanie własne

Liczba mieszkańców we wszystkich gminach województwa małopolskiego
została określona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
zawartych w raporcie Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju
terytorialnym w 2016 r. Stan w dniu 31 XII256. Do dalszej analizy wybrano gminy
liczące najwięcej i najmniej mieszkańców. Za najludniejsze uznano wszystkie
gminy posiadające 11 000 i więcej mieszkańców. W okresie prowadzonych badań
w Małopolsce istniało 70 takich gmin. Natomiast za gminy w najmniejszym
stopniu zaludnione uznano te poniżej 5 000 mieszkańców. W Małopolsce było
15 takich gmin. Wskaźnik liczby mieszkańców gmin jest istotny głównie z jednego
powodu. Liczba mieszkańców może determinować rozwój infrastruktury sieci
internetowych z powodu większej ilości nowych, potencjalnych użytkowników
technologii internetowych. W celu określenia potencjału zaplecza internetowego
danej gminy włączono zatem ten parametr do analizy.
256 D. Szałtys, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2016 r. Stan

w dniu 31 XII, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, s. 119–123.
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Skalę bezrobocia w gminach województwa małopolskiego określono
na podstawie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w gminnych urzędach
pracy w drugim półroczu 2016 roku. Dane te zebrał i udostępnił do badań
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Na ich podstawie wyszczególniono 30 gmin o największym bezrobociu (z liczbą
zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 700 osób w gminie) oraz 29 gmin
o najmniejszym bezrobociu (z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych poniżej
150 osób w gminie). Kategoria badawcza określająca liczbę bezrobotnych wiąże
się ze wskaźnikiem dochodu mieszkańca gminy. Brak pracy członka/członków
rodziny może wpływać na kondycję budżetową całego gospodarstwa domowego,
co z kolei może przekładać się na mniejsze prawdopodobieństwo korzystania
z niejednokrotnie dość kosztownych nowych narzędzi komunikowania internetowego. Z drugiej jednak strony osoba bezrobotna ma potencjalnie więcej
wolnego czasu na aktywność w internecie.
Małopolskie gminy zostały także przebadane pod kątem ruchu turystycznego.
Na podstawie raportu Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2016 roku, przygotowanego na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, wytypowano 29 najczęściej odwiedzanych przez
turystów lokalizacji w 2016 roku, znajdujących się w sumie w 22 małopolskich
gminach. Gminy te określono mianem turystycznych. Do małopolskich gmin
o charakterze turystycznym zaliczono zatem gminy: Zakopane, Bukowina
Tatrzańska, Sucha Beskidzka, Czorsztyn, Zawoja, Szczawnica, Muszyna, Krynica Zdrój, Rabka Zdrój, Oświęcim, Bochnia, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Rytro, Skała, Uście Gorlickie, Nowy Sącz, Nowy Targ,
Dębno oraz gminę miejską Kraków i gminę miejską Tarnów257. O wyborze
257 Wymienione w raporcie lokalizacje turystyczne to: 1. Kraków – Rynek Główny – Sukien-

nice (gmina miejska Kraków); 2. Kraków – Sanktuarium w Łagiewnikach (gmina miejska
Kraków); 3. Kraków – Wawel (gmina miejska Kraków); 4. Oświęcim – Muzeum Pamięci
Auschwitz Birkenau/Rynek/zamek (gmina Oświęcim); 5. Bochnia – Kopalnia Soli (gmina
Bochnia); 6. Wieliczka – Kopalnia Soli (gmina Wieliczka); 7. Kalwaria Zebrzydowska –
Sanktuarium (gmina Kalwaria Zebrzydowska); 8. Wadowice – dom rodzinny Jana Pawła
II/Rynek (gmina Wadowice); 9. Zakopane – Krupówki (gmina Zakopane); 10. Zakopane
–Gubałowka/wejście do TPN (gmina Zakopane); 11. Zakopane – Kasprowy Wierch (gmina
Zakopane); 12. Bukowina Tatrzańska – baseny geotermalne/stacje narciarskie (gmina
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do analizy wskaźnika ruchu turystycznego zadecydowała chęć zbadania
związku lub wykazanie jego braku między charakterem turystycznym danej
gminy a dostosowaniem jej kanałów komunikowania m.in. do zagranicznych
turystów, np. poprzez przetłumaczenie oficjalnego portalu gminy na język obcy.
Chciano również określić, czy charakter turystyczny gmin może determinować
rodzaj wykorzystywanych przez nie kanałów komunikowania internetowego.
Gminy województwa małopolskiego zostały również poddane analizie
ze względu na wiek osób pełniących władzę w tychże gminach. Ponieważ
badania do niniejszej publikacji prowadzono w okresie trwania jednej kadencji
samorządu, tj. lata 2014–2018, dlatego wiek włodarzy gmin został określony
na 2014 rok. Włodarze gmin dzielą się na trzy grupy: wójtowie w gminach wiejskich, burmistrzowie w gminach miejsko-wiejskich i miejskich oraz prezydenci
miast w dużych gminach miejskich, których w województwie małopolskim
są trzy (Kraków, Nowy Sącz i Tarnów). Wiek włodarzy określono poprzez
zestawienie nazwisk wszystkich wybranych w wyborach samorządowych
w 2014 roku wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ze wszystkich 182
małopolskich gmin, dostępnych wśród danych teleadresowych na stronie
internetowej małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego258, z nazwiskami oraz
wiekiem kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów dostępnych
Bukowina Tatrzańska); 13. Białka Tatrzańska – baseny geotermalne/stacje narciarskie
(gmina Bukowina Tatrzańska); 14. Szczawnica – stacja narciarska – pijalnia wód (gmina
Szczawnica); 15. Muszyna – Wierchomla/Rynek/Ogrody Zmysłów (gmina Muszyna);
16. Krynica Zdrój (gmina Krynica Zdrój); 17. Jaworzyna Krynicka (gmina Muszyna);
18. Zawoja – stacje narciarskie/wejście na szlaki (gmina Zawoja); 19. Rytro – stacja narciarska (gmina Rytro); 20. Kluszkowice – stacja narciarska (gmina Czorsztyn); 21. Ojców
– wejście do Ojcowskiego Parku (gmina Skała); 22. Tarnów – rynek przy centrum (gmina
miejska Tarnów); 23. Sucha Beskidzka – zamek/karczma Rzym (gmina Sucha Beskidzka);
24. Wysowa Zdrój – pijalnia/Park zdrojowy (gmina Uście Gorlickie); 25. Rabka Zdrój
– pijalnia wód/park zdrojowy (gmina Rabka Zdrój); 26. Sromowce – spływ Dunajcem (gmina Czorsztyn); 27. Nowy Sącz (gmina Nowy Sącz); 28. Nowy Targ – plac targowy/rynek
(gmina Nowy Targ); 29. Dębno – drewniany kościół UNESCO (gmina Dębno). Informacje
pochodzą z raportu: I. Żuk, Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim
w 2016 roku (raport z badań), Kraków https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/
Turystyka/Badanie%20 ruchu%20turystycznego%20w%20Wojew%C3%B3dztwie%20
Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20 roku%20-%20 rapoty%20ko%C5%84cowy.pdf .
258 https://malopolska.uw.gov.pl/dane_teleadresowe/adresyGmin/adresy.asp (dostęp: 11.10.2017).
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na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (zakładka Wybory
Samorządowe 2014)259. Na tej podstawie wytypowano najstarszych włodarzy
gmin, powyżej 60. roku życia, których w Małopolsce w minionej kadencji
samorządu było 25, oraz tych najmłodszych, poniżej 35. roku życia, których
było 12. Uznano, że wiek włodarza gminy może wpływać na wybór narzędzi
komunikowania z mieszkańcami, ponieważ to rządzący gminą mają decydujący głos w formułowaniu polityki komunikowania internetowego gminy.
Założono, że młodsi włodarze postawią na mobilne narzędzia komunikowania
i głównie na media społecznościowe, zaś ci starsi będą bardziej przywiązani
do tradycyjnych form komunikacji, z prasą papierową włącznie.
Określono również dochód mieszkańców małopolskich gmin na podstawie
tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
dla poszczególnych gmin (wskaźniki G) opublikowanych przez Ministerstwo
Finansów. Wskaźniki te stanowią podstawę do wyliczenia rocznych kwot części
wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 r. dla gmin, zgodnie z ustawą
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego260. Podstawą do wyliczenia
tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2016 r. wg stanu
na 30 czerwca 2017 r.261 Na tej podstawie wytypowano 32 gminy o najniższych
dochodach (wskaźnik G poniżej 700 zł.) i 33 gminy o najwyższych dochodach na jednego mieszkańca (wskaźnik G powyżej 1 500 zł)262. Spośród nich
259 http://samorzad2014.pkw.gov.pl/343_Kandydaci/12/0 (dostęp: 11.10.2017).
260 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966).
261 Dokument jest do pobrania w postaci pliku xls ze strony Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.

pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki/-/asset_publisher/RJc8/content/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2018-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego%2Fkwoty-i-wskazniki%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RJc8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_RJc8_ (dostęp:
5.08.2017).
262 Małopolskie gminy o najniższych dochodach to: g. Nowy Targ, g. Lipnica Wielka, g. Słopnice,
g. Niedźwiedź, g. Łukowica, g. Ropa, g. Moszczenica, g. Radgoszcz. Małopolskie gminy
o najwyższych dochodach to: g. Trzebinia, g. Wielka Wieś, g. Zabierzów, g. Bukowno,
g. Bolesław, g. Zakopane, g. Niepołomice, g. Kraków.

100

Metodologia badań internetowych narzędzi komunikowania

najbogatszą była gmina Wielka Wieś (2 654,69 zł), zaś najbiedniejszą gmina
Lipnica Wielka (474,76 zł), która miała prawie sześciokrotnie niższy dochód
na mieszkańca niż najbogatsza gmina w Małopolsce. Zakup niezbędnych
narzędzi i późniejsze korzystanie z usług internetowych wymaga zainwestowania określonych środków, dlatego wskaźnik dochodu może być ostatecznym
determinantem tego, czy dane gospodarstwo domowe korzysta z nowych
technologii komunikowania internetowego, czy też nie. Dochód gospodarstwa
domowego stanowił również jedno z kryteriów kwalifikacji danej rodziny
do udziału w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Ponadto
zamożniejsze samorządy mają więcej środków np. na rozbudowę internetu
mobilnego (budowę hot spotów) w swoich gminach.
Analizie poddano również wszystkie małopolskie gminy ze względu na ich
powierzchnię. Dane pochodziły z raportu Głównego Urzędu Statystycznego
pt. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.263 Na tej podstawie spośród wszystkich gmin w Małopolsce wytypowano te o powierzchni
powyżej 120 km², które uznano za największe. W Małopolsce było 28 takich
gmin. Wytypowano również gminy o najmniejszej powierzchni, czyli równej lub
mniejszej niż 30 km². W okresie prowadzenia badań naliczono 10 takich gmin.
Powierzchnia może być istotnym kryterium w procesie budowy infrastruktury
informatycznej. Gminy o dużej powierzchni wymagają większych nakładów
finansowych niż te mniejsze na zapewnienie gospodarstwom domowym dostępu
do internetu. Założono, że takie gminy chętniej będą stawiały na internet
przesyłany drogą radiową niż za pomocą łączy telekomunikacyjnych.
W toku przygotowań do badań próbowano również określić ilość gospodarstw
domowych w gminach województwa małopolskiego z dostępem do internetu.
Niestety, liczbę tę można było wskazać jedynie na poziomie województwa.
Urząd Statystyczny w Krakowie nie dysponował tego typu danymi z poziomu
gmin, czy nawet z powiatów. Wskaźnik ten był istotny ze względu na potrzebę
określenia potencjału i możliwości przystąpienia gminy do wszelkiego rodzaju
projektów związanych z szeroko pojętą cyfryzacją administracji publicznej.
263 I. Budzyński, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., Główny Urząd

Statystyczny, Warszawa 2016, s. 91–98.
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Ponadto na skutek braku dostępu do tego rodzaju danych analizowane kanały
komunikowania internetowego małopolskich gmin nie zostały zestawione
z kategorią badawczą w postaci liczby gospodarstw domowych w małopolskich
gminach z dostępem do internetu.
W toku całych badań ilościowych uzyskano w sumie 364 zróżnicowanych
wyników procentowych. Stanowią one sumę 18 kategorii badawczych oficjalnych portali internetowych małopolskich gmin (w tym również zawiera
się zgodność mobilna portali) i siedmiu kategorii badawczych pozostałych
kanałów komunikowania internetowego małopolskich gmin (z pominięciem
BIP, który występował we wszystkich gminach w Małopolsce, ale liczonych
z udziałem gmin w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”).
Spośród pozostałych kanałów komunikowania media społecznościowe analizowano osobno dla każdego medium (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube),
co w sumie dało 10 dodatkowych narzędzi komunikowania internetowego
małopolskich gmin. Ostatecznie sumę 18 plus 10 wyników pomnożono przez
13 parametrów statystycznych w siedmiu kategoriach badawczych, ponieważ
sześć z nich było analizowanych na dwóch poziomach (najwyższym i najniższym).

2.3. Metodologia badań jakościowych wykorzystania

internetowych narzędzi komunikowaniaw gminach
województwa małopolskiego oraz dobór próby
Badania jakościowe, będące drugim etapem analizy, stanowiły niezwykle
istotny element całego projektu. Badania jakościowe przeprowadzone zostały
przy pomocy wywiadów pogłębionych i zindywidualizowanych z osobami
odpowiedzialnymi za komunikowanie internetowe gminy z mieszkańcami.
W czasie telefonicznego umawiania wizyt okazało się, że za komunikowanie
internetowe w poszczególnych gminach najczęściej odpowiedzialni byli gminni
informatycy oraz administratorzy stron internetowych zatrudnieni w urzędach gmin, np. w referatach ds. promocji. Specyfika wywiadów pogłębionych,
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wymagająca od respondenta dużego zaangażowania przy udzielaniu odpowiedzi
oraz poświęcenia sporej ilości czasu, zadecydowała o indywidualnych spotkaniach w urzędach gmin z każdym z ankietowanych, tym samym zrezygnowano
z wywiadów telefonicznych.
Badania jakościowe służyły dwóm zasadniczym celom. Po pierwsze, miały
zebrać opinie na temat wykorzystywanych narzędzi komunikowania internetowego, stanowiących przedmiot wcześniej przeprowadzonych badań ilościowych.
Po drugie, pomogły w uzyskaniu oceny całego procesu komunikacji internetowej w gminach jako elementu sprzyjającego zachowaniom partycypacyjnym
na poziomie samorządowym. Badania zostały przeprowadzone na podstawie
wywiadów częściowo ustrukturyzowanych, bez ustalania minimalnego i maksymalnego czasu trwania rozmowy. Przeciętny wywiad trwał około 35 minut.
Najkrótszy zajął niecałe 18 minut, zaś najdłuższy bez mała 55 minut. Wszystkie
wywiady zostały nagrane, a następnie autor przeprowadził ich transkrypcję.
Podstawę do rozmów stanowiła ankieta wywiadu zawierająca 23 pytania otwarte,
na które uzyskano bardzo różne odpowiedzi. W toku dyskusji respondenci
poruszali wiele wątków pobocznych, o rozwinięcie których każdorazowo byli
szczegółowo dopytywani przez autora badań. Punktem wyjścia do budowy
kwestionariusza wywiadu były kategorie badawcze pochodzące z badań ilościowych. Sama ankieta została zbudowana tak, by stanowiła jedynie ogólny
plan rozmowy, zaś jej nadrzędnym celem było nakłonienie rozmówcy do zaprezentowania swoich osobistych doświadczeń i odczuć na temat codziennej
komunikacji internetowej w gminie. Na tej podstawie uzyskano informacje,
które w znacznym stopniu wzbogaciły materiał empiryczny.
Przy doborze próby kierowano się wynikami uzyskanymi z analizy ilościowej.
Gminy wyselekcjonowano na podstawie liczby stosowanych kanałów komunikowania internetowego oraz stopnia rozbudowania ich oficjalnych witryn.
Na tej podstawie do wywiadów zindywidualizowanych wytypowano siedem
gmin, które uzyskały najwięcej punktów w pierwszym etapie badań. Były
to gminy: Nowy Wiśnicz, Kłaj, Łapsze Niżne, Stary Sącz, Krynica-Zdrój, gmina
miejska Limanowa i Kraków. Określono je jako gminy posiadające najbardziej
rozbudowane narzędzia komunikowania internetowego. Na drugim końcu
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znalazło się siedem gmin, które w najmniejszym stopniu wykorzystywały
internetowe narzędzia komunikowania spośród wszystkich małopolskich
gmin i je również wybrano do badań jakościowych. Do tej drugiej grupy
zaliczono gminy: Szerzyny, Borzęcin, Łososina Dolna, Niedźwiedź, Sułkowice,
Kalwaria Zebrzydowska i Racławice. Określono je jako gminy posiadające najmniej rozbudowane narzędzia komunikowania internetowego. Dlatego próba
wywiadów zindywidualizowanych wyniosła w sumie 14. Ponieważ badaniom
poddano kanały komunikowania stosowane przez małopolskie samorządy
w trakcie trwania jednej kadencji (lata 2014–2018), dlatego wywiady zindywidualizowane przeprowadzono w okresie wrzesień–październik 2018 roku,
czyli tuż przed kolejnymi wyborami samorządowymi.
Rysunek 1. Podział administracyjny województwa małopolskiego

z wyszczególnieniem gmin posiadających najbardziej i najmniej
rozbudowane narzędzia komunikowania internetowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy ze strony http://www.
odkryjmalopolske.pl/podzial-administracyjny.html (dostęp: 19.08.2019)
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3. Wykorzystanie internetowych

narzędzi komunikowaniaw gminach
województwa małopolskiego.
Analiza danych ilościowych

3.1. Oficjalne portale internetowe małopolskich

gmin.Ogólna charakterystyka ich funkcjonalności
i użyteczności
Wszystkie gminy województwa małopolskiego posiadają własne strony internetowe, dlatego oficjalne portale małopolskich gmin stanowiły punkt wyjścia
badań procesu komunikowania między urzędami gmin i mieszkańcami.
Obecnie strony internetowe przestały być prostym przekaźnikiem wiadomości
gminnych, lecz stanowią złożone narzędzie, niejednokrotnie łączące w sobie
szereg technicznych rozwiązań mających zbliżyć gminę (jako samorządowy
organ) do mieszkańców. Wszystko to sprawia, że obecny proces komunikowania
na poziomie samorządowym staje się wielopoziomowy i wieloaspektowy nie
tylko pod względem technicznym, ale i pod kątem przekazywanych treści.
Narzędzia komunikowania w postaci oficjalnych stron internetowych gmin
cechują się różnym stopniem złożoności. Może to wpływać na ich funkcjonalność
i użyteczność i mieć znaczenie dla codziennego korzystania z tychże portali.

106

Wykorzystanie internetowych narzędzi komunikowania

W toku badań, podstawę których stanowiło 17 pytań badawczych264 oficjalnych
stron internetowych gmin, stworzono ranking technicznej funkcjonalności
i użyteczności analizowanych portali. Analiza wykazała, że gminy, które
mają najbardziej rozbudowane portale internetowe, również w największym
stopniu korzystają z dodatkowych narzędzi komunikowania, dlatego wykaz
ten pokrywa się z wykazem gmin określonych jako posiadające najbardziej
rozbudowane narzędzia komunikowania internetowego. Badania ujawniły,
że żadna z witryn nie posiadała wszystkich 17 narzędzi. W toku dalszej analizy
wytypowano siedem oficjalnych portali internetowych małopolskich gmin,
charakteryzujących się największą liczbą narzędzi ułatwiających codzienne
użytkowanie i funkcjonowanie badanych stron oraz siedem z najmniejszą
liczbą narzędzi (najmniej rozbudowanych).
Na czele rankingu znalazł się portal gminy Krynica Zdrój (krynica-zdroj.
pl), na którym zidentyfikowano 16 narzędzi265. Tuż za nim znalazł się portal
gminy miejskiej Kraków (portal krakow.pl, jest to strona Magicznego Krakowa,
która stanowi oficjalny serwis miejski), na którym doliczono się 15 narzędzi.
Do najbardziej rozbudowanych oficjalnych stron małopolskich gmin zaliczono
także pięć innych portali, których funkcjonalność da się opisać na podstawie
występowania 12 narzędzi i są to strony:
• klaj.pl,
• nowywisnicz.pl,
• ug.limanowa.pl,
• lapszenizne.pl,
• stary.sacz.pl.
Spośród siedmiu wymienionych wyżej stron dwie z nich (najwyżej sklasyfikowane strony gmin Krynica Zdrój i Kraków) należały do gmin o charakterze
turystycznym, natomiast pięć z nich do małopolskich gmin o największej
liczbie ludności (powyżej 11 000 mieszkańców), zaś cztery do gmin o największej powierzchni (powyżej 120 km²). Również cztery spośród siedmiu
264 Tabela 1. Schemat klucza kategoryzacyjnego zastosowanego w badaniach oficjalnych stron

internetowych gmin.
265 Portal krynica-zdroj.pl nie posiadał jedynie licznika odwiedzin strony.
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wymienionych gmin weszło w skład gmin o największym dochodzie na mieszkańca (wskaźnik G powyżej 1 500 zł), natomiast żadna nie należała do grupy
najbiedniejszych małopolskich gmin (wskaźnik G poniżej 700 zł). Strony krakow.
pl i ug.limanowa.pl należały do gmin, na czele których stali najstarsi włodarze
spośród wszystkich w województwie małopolskim (powyżej 60. roku życia),
natomiast strona lapszenizne.pl była w posiadaniu gminy kierowanej przez
osobę zakwalifikowaną do grupy najmłodszych władz (poniżej 35. roku życia).
Także portal ug.limanowa.pl należał do gminy z mieszkańcami z najmłodszej
kategorii wiekowej (35,0 lat i mniej), zaś strony krynica-zdroj.pl i krakow.pl były
własnością gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej
(39,1 lat i więcej). Ponadto trzy z wymienionych stron (krakow.pl, ug.limanowa.
pl, stary.sacz.pl) należały do gmin o największej liczbie bezrobotnych, żadna
natomiast nie była własnością gminy o najmniejszej liczbie bezrobotnych. Trzeba
również podkreślić, że spośród siedmiu stron najbardziej rozbudowanych pod
względem liczby narzędzi dwie z nich posiadały w swoim zestawie aplikacji kod
graficzny QR. Jest to o tyle istotne, że jedynie sześć portali spośród wszystkich
oficjalnych portali małopolskich gmin posiadało to narzędzie.
Istniały również witryny internetowe o niewielkim stopniu złożoności,
które posiadały zaledwie dwa narzędzia wpływające na ich funkcjonalność
i użyteczność. Były to strony:
• kalwaria-zebrzydowska.pl,
• sulkowice.pl,
• lososina.pl,
• borzecien.pl,
• szerzyny.pl.
Natomiast na samym końcu rankingu znalazły się gminne portale internetowe, które w swojej budowie miały zaledwie jedno spośród 17 badanych
zakładek, a były to:
• raclawice.pl,
• niedzwiedz.iap.pl.
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Rysunek 2. Strona główna oficjalnego portalu gminy Kłaj

Źródło: http://www.klaj.pl/aktualnosci (dostęp: 22.08.2017)

Na siedem wymienionych wyżej portali jeden z nich należał do gminy
o charakterze turystycznym (kalwaria-zebrzydowska.pl) i jeden do gminy
z mieszkańcami z najstarszej kategorii wiekowej (raclawice.pl) oraz jeden
do gminy o najmniejszym zaludnieniu. Dwa z nich były własnością gmin
o największej liczbie ludności, jak również dwa należały do gmin zamieszkiwanych przez mieszkańców z najmłodszej kategorii wiekowej (niedzwiedz.iap.
pl i lososina.pl). Żaden z nich nie należał do gminy o największej powierzchni,
jak również do gmin o najwyższym dochodzie na mieszkańca. Tymczasem
portal niedzwiedz.iap.pl (znajdujący się na samym końcu rankingu), należący
do gminy Niedźwiedź, oraz portal szerzyny.pl, należący do gminy Szerzyny,
zakwalifikowano do grupy gmin o najniższym dochodzie na mieszkańca.
Podobnie w przypadku wieku włodarzy małopolskich gmin – spośród siedmiu
wymienionych wyżej portali tylko portal niedziwiedz.iap.pl był własnością
gminy, na czele której stał burmistrz zakwalifikowany do najstarszej grupy
wiekowej (powyżej 60. roku życia). Jedna strona (raclawice.pl) należała do gminy,
która mogła pochwalić się najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych,
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zaś żaden portal nie należał do grupy gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.
Średnia liczba narzędzi (zakładek) dla wszystkich 182 gminnych stron
internetowych wyniosła 6,8 z 17 wytypowanych do badań.
Rysunek 3. Strona główna oficjalnego portalu gminy Radłów

Źródło: https://www.gminaradlow.pl/ (dostęp: 22.08.2017)

Część gminnych stron internetowych (np. strona gminy Tokarnia – tokarnia.
iap.pl) miało większość zakładek nieaktywnych lub wręcz pustych, tzn. niewypełnionych żadną treścią (przykład portalu gminy Radłów – gminaradlow.
pl). Dodatkowo niektóre strony internetowe zostały stworzone przez tę samą
firmę – przykładem mogą być oficjalne portale gmin Gdów, Biskupice i Drwinia
(co istotne Gdów i Biskupice to gminy należące do tego samego powiatu wielickiego, zaś Drwinia leży w powiecie bocheńskim, który sąsiaduje z powiatem
wielickim). Innym przykładem witryn zbudowanych przez tę samą firmę
mogą być strony gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko (obie gminy leżą
w powiecie tatrzańskim). Wszystkie wymienione portale różnią się od siebie
zarówno szatą graficzną, jak i zawartością poszczególnych treści (zakładek).
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Jednakże zidentyfikowano również oficjalne strony małopolskich gmin, które
zostały zaprojektowane i zbudowane przez tę samą firmę („Sugar3”) i były
niemalże identyczne pod względem układu graficznego, jak i rodzaju oraz
liczby wykorzystywanych zakładek – przykład to portale gmin Kłaj (klaj.pl),
Radłów (gminaradlow.pl) i Liszki (liszki.pl).
Rysunek 4. Strona główna oficjalnego portalu gminy Liszki

Źródło: https://www.liszki.pl/ (dostęp: 22.08.2017)

W przypadku tych trzech ostatnich gmin trudno doszukać się geograficznego
związku między nimi, gdyż wszystkie one leżą w różnych powiatach. Jedynie
powiat wielicki (gmina Kłaj) i powiat krakowski (gmina Liszki) bezpośrednio
ze sobą graniczą, natomiast gmina Radłów znajduje się w powiecie tarnowskim, który nie sąsiaduje bezpośrednio z żadnym z dwóch wymienionych
powiatów. Część oficjalnych portali gmin podaje również informacje o źródłach
finansowania ich budowy, przykładem mogą być strony: rzeazawa.pl gminy
Rzezawa czy strona gmina-klucze.pl gminy Klucze, które były współfinansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
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Tabela 4. Zestawienie liczby oficjalnych portali internetowych gmin
województwa małopolskiego z liczbą posiadanych przez nie narzędzi
Liczba narzędzi
oficjalnych portali
internetowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

16

Liczba stron
internetowych

2

5

11

9

29

29

22

32

21

15

5

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych
wszystkich oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin

3.2. Oficjalne portale internetowe gmin województwa

małopolskiego.Szczegółowa analiza
Oficjalne strony internetowe małopolskich gmin zostały również poddane
szczegółowej analizie obejmującej z osobna każde narzędzie ułatwiające
ich funkcjonalność i użyteczność. Badanie miało także określić obecność
instrumentów decydujących o sposobie prezentowania wiadomości gminnych
i innych informacji publikowanych na analizowanych portalach.

3.2.1. Strony główne (layout) portali
Analizę funkcjonalności i łatwości użytkowania strony głównej oficjalnych
portali gmin województwa małopolskiego przeprowadzono na podstawie
czterech płaszczyzn analizy. Pierwszą z nich była ocena stron głównych wszystkich oficjalnych portali małopolskich gmin. Przeprowadzono ją, opierając się
na pięciu wskaźnikach powiązanych z pięcioma kategoriami badawczymi.
Pierwszym z nich było określenie liczby zakładek górnych i dolnych występujących na stronie głównej danego portalu gminy.
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Wśród 182 gminnych portali internetowych najwięcej górnych/bocznych
zakładek na stronie głównej miało sześć witryn: kety.pl (37 zakładek), polanka-wielka.pl (35 zakładek), osiek.pl (25 zakładek), raclawice.pl (24 zakładki),
gmina.gorlice.pl (24 zakładki), gmina-jordanow.rubikon.pl (23 zakładki).
Średnio na jedną gminną witrynę przypadało 6,76 zakładki na stronie głównej.
Portale z największą liczbą zakładek należały do trzech gmin o największej
liczbie ludności. Żadna z tych witryn nie obsługiwała gminy o charakterze
turystycznym oraz gminy o największej powierzchni, jak również gminy
o najmniejszym dochodzie na mieszkańca. Tylko jeden portal należał do gminy
(Kęty) zaliczonej do grupy 33 najbogatszych gmin. Dwie strony należały
do gmin, na czele której stał włodarz zaliczony do najmłodszej grupy wiekowej
(poniżej 35. roku życia) i do gmin kierowanych przez burmistrzów powyżej
60. roku życia oraz do gmin z mieszkańcami z najstarszej kategorii wiekowej
(39,1 lat i więcej). Również dwie witryny należały do grupy gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców i dwie do grupy gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych oraz do gmin w najmniejszym stopniu zaludnionych.
Kolejnym wskaźnikiem była obecność informacji kontaktowych do urzędu
gminy wprost na stronie głównej portalu gminy. Dane te posiadało 119 portali
internetowych, zaś 63 witryny nie miało tej informacji, co stanowi 65,4% wśród
wszystkich badanych stron. Informacje kontaktowe do urzędu gminy były
obecne na 43 (76,8%) z 56 portali należących do gmin z mieszkańcami z najstarszej grupy wiekowej i na 20 (74%) z 27 witryn będących w posiadaniu
gmin z mieszkańcami z najmłodszej kategorii wiekowej. Czterdzieści siedem
(67,1%) stron spośród 70 należało do najludniejszych gmin w Małopolsce
i siedem do grupy 15 gmin o najmniejszym zaludnieniu. Informacje kontaktowe
do urzędu gminy były dostępne na 18 stronach wśród wszystkich 28 gmin
o największej powierzchni (powyżej 120 km²) i na sześciu z 10 gmin o najmniejszej powierzchni oraz na 12 (54,5%) stronach z 22 gmin o charakterze
turystycznym oraz na 22 stronach spośród 33 należących do gmin najbogatszych i na 21 (z 32) stronach gmin z najmniejszym dochodem na mieszkańca.
W przypadku zaś wieku włodarza gminy, to wśród stron należących do 12 gmin
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z burmistrzem/wójtem poniżej 35. roku życia, informacje kontaktowe od urzędu
gminy posiadało dziewięć gmin. Natomiast spośród 25 gmin kierowanych
przez burmistrza/wójta powyżej 60. roku życia 13 stron posiadało informacje
kontaktowe do urzędu gminy, natomiast 12 stron było ich pozbawionych.
16 portali należało do grupy 29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych, zaś 23 portale obsługiwały grupę 30 gmin z największą liczbą
zarejestrowanych bezrobotnych.
Kolejnym wskaźnikiem było występowanie paska z ruchomymi najważniejszymi informacjami (ogłoszenia, ostrzeżenia) na stronie głównej portalu
gminy. Narzędzie to zidentyfikowano na 24 (13,2%) oficjalnych stronach
internetowych gmin, natomiast 159 gminnych portali nie posiadało tej zakładki.
Ruchomy pasek informacyjny występował na 10 portalach wchodzących
w skład 70 najludniejszych gmin i jednej z 15 gmin w najmniejszym stopniu
zaludnionych, ośmiu z 56 gmin z mieszkańcami z najstarszej kategorii wiekowej,
pięciu z 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy oraz sześciu z 28 gmin
o największej powierzchni i trzech z 10 gmin o najmniejszej powierzchni
oraz trzech spośród 22 gmin o charakterze turystycznym. Wśród 33 stron
obsługujących gminy o najwyższym dochodzie na mieszkańca cztery portale
posiadały to narzędzie, zaś w przypadku 32 stron należących do gmin o najniższym dochodzie na mieszkańca jedynie dwie z nich (miasto.limanowa.
pl oraz gminadobra.pl) miały to narzędzie. Biorąc natomiast pod uwagę wiek
włodarza gminy, zauważono, że spośród 25 stron należących do gmin, na czele
których stał burmistrz/wójt/prezydent powyżej 60. roku życia cztery portale
posiadały pasek z ruchomymi najważniejszymi informacjami, zaś wśród
12 stron gmin kierowanych przez włodarza zaliczonego do najmłodszej grupy
wiekowej żadna z nich nie posiadała tego narzędzia. Żadna z tych stron nie
należała również do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast siedem z nich było własnością grupy 30 gmin o największej liczbie bezrobotnych mieszkańców.
Bezpośrednie dane kontaktowe do wójta/burmistrza/prezydenta (telefon
interwencyjny, bezpośredni adres email) występowały na stronach głównych
106 gminnych portali ze 182, co stanowiło 58,2%. Narzędzie to było obecne
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na 24 z 56 witryn internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez
osoby z kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na 15 z 27 witryn będących
w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej kategorii 35,0 lat i mniej.
Informację tę posiadało 37 stron z 70 najludniejszych gmin małopolskich
(powyżej 11 000 mieszkańców) i sześć z 15 gmin w najmniejszym stopniu
zaludnionych (poniżej 5 000 mieszkańców) oraz na 22 stronach z 28 gmin
o największej powierzchni (powyżej 120 km²) i na siedmiu z 10 gmin o najmniejszej powierzchni (poniżej 30 km²). Bezpośredni kontakt do włodarza
gminy posiadało 15 portali z 33 należących do gmin o największym dochodzie
na mieszkańca i 23 z 32 gmin z najmniejszym dochodem na mieszkańca.
Narzędziem tym mogło również się pochwalić 14 stron z 22 będących własnością gmin o charakterze turystycznym oraz 14 stron spośród 25 należących
do gmin, na czele których stał najstarszy włodarz gminy (powyżej 60. roku
życia), jak również dziewięć stron z 12 należących do gmin z burmistrzem/
wójtem/prezydentem poniżej 35. roku życia. Trzynaście portali należało do gmin
wchodzących w skład 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast 17 z nich należało do grupy 30 gmin z największą liczbą
zarejestrowanych bezrobotnych.
Tabela 5. Procentowy udział (n = 106) oficjalnych portali

internetowych gmin posiadających bezpośrednie dane
kontaktowe do włodarzy gmin (wg grup statystycznych)
Gminy o charakterze turystycznym

63,60%

Gminy z największą liczbą mieszkańców

53%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

40,00%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

56,60%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

45,00%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

45,45%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

71,80%
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Gminy o największej powierzchni

79%

Gminy o najmniejszej powierzchni

70%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

75%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

56%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

42,80%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

55,50%

Źródło: opracowanie własne

Obecność kodów QR na stronach głównych oficjalnych portali gmin stanowiła kolejny wskaźnik. Jest to charakterystyczny kwadratowy kod graficzny,
zawierający w sobie wiadomości, które mogą być odczytane przy użyciu skanera
kodów dostępnego np. na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).
W kodzie QR zapisuje się tzw. „informacje stałe”, to znaczy takie, które nie
wymagają częstych aktualizacji (przykładem mogą być dane kontaktowe
do urzędu gminy). Narzędzie to pojawiło się na sześciu oficjalnych stronach
internetowych małopolskich gmin: krynica-zdroj.pl, bialydunajec.com.
pl, szczawnica.pl, lapszenizne.pl, rabawyzna.pl, krakow.pl. Trzy z nich to witryny
internetowe należące do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej, natomiast żaden portal będący w posiadaniu
gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej nie mógł
pochwalić się tym narzędziem. Trzy z nich zaliczono do gmin o charakterze
turystycznym, natomiast pozostałych trzech (Biały Dunajec, Łapsze Niżne
i Raba Wyżna) wprawdzie nie włączono do tego grona na podstawie raportu
o ruchu turystycznym w Małopolsce w 2016 roku, ale są to gminy usytuowane
na południu województwa małopolskiego i niewątpliwie również o walorach
turystycznych (znane z turystyki górskiej). Również trzy spośród sześciu
wymienionych gmin należały do grupy najludniejszych gmin w Małopolsce,
natomiast cztery do grupy gmin o największej powierzchni. Pod względem
dochodu na mieszkańca (grupa 33 najbogatszych i 32 najbiedniejszych gmin
w Małopolsce) z sześciu analizowanych gmin dwie z nich (gmina miejska
Kraków i gmina Krynica Zdrój) należały do grupy 33 najbogatszych gmin,
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a jedna gmina (Raba Wyżna) wchodziła w skład grupy 32 najbiedniejszych
gmin w Małopolsce. Biorąc zaś pod uwagę wiek włodarza gminy, to na czele
jednej z nich (gmina Krynica) stał burmistrz należący do najmłodszej kategorii wiekowej, natomiast w jednej gminie (gmina miejska Kraków) fotel
prezydenta piastowała osoba z najstarszej kategorii wiekowej. Jedynie strona
krakow.pl należała do gminy wchodzącej w skład grupy 29 gmin o najmniejszej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast żadna z nich nie należała
do gmin należących do grupy 30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców oraz do grupy 10 gmin o najmniejszej powierzchni,
jak i do grupy 15 gmin w najmniejszym stopniu zaludnionych.

3.2.2. Przystępność użytkowania portali
Pierwszym wskaźnikiem mającym określić przystępność użytkowania oficjalnych portali małopolskich gmin była obecność wyszukiwarki wiadomości.
Posiadało ją 161 witryn internetowych, co stanowi 88,5% spośród wszystkich oficjalnych portali małopolskich gmin, zaś 21 nie było wyposażonych
w to narzędzie. Wyszukiwarkę miało 48 (87,3%) spośród 55 gminnych portali
publikujących największą liczbę informacji na swojej stronie głównej (tzn.
powyżej 10 informacji)266, natomiast siedem z nich jej nie miało. Co istotne, nie
była w nią wyposażona również witryna internetowa gminy Kozłów (kozlow.
pl), która wyświetlała na swojej stronie głównej największą liczbę wiadomości
gminnych ze wszystkich 182 analizowanych portali267. Wyszukiwarki nie
było w trzech na 12 przypadków stron, w których portal nie podawał dat
publikacji swoich informacji.

266 Więcej na ten temat będzie w podrozdziale 4.2.3. Aktualności…, przy analizie liczby wia-

domości tekstowych publikowanych na stronie głównej oficjalnego portalu gminy.
267 Do tych siedmiu oficjalnych stron gminnych należały: borzecin.pl, szczurowa.pl, ugbuko-

winatatrzanska.pl, laskowa.pl, lubien.pl, spytkowice.net.pl i omówiony portal kozlow.pl.
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Wśród oficjalnych stron 70 najludniejszych gmin Małopolski wyszukiwarka
wiadomości występowała na 68 stronach – nie było jej jedynie na dwóch
portalach gmin: Nowy Targ (ugnowytarg.pl) i Bukowina Tatrzańska (ugbukowinatatrzanska.pl) oraz na 12 z 15 gmin w najmniejszym stopniu zaludnionych.
Narzędzie to występowało na 50 z 56 (89,3%) witryn internetowych należących
do gmin zamieszkiwanych przez osoby z kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej
oraz na 22 z 27 (81,5%) witryn będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami
z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Wyszukiwarkę wiadomości
posiadało także 20 z 22 portali (90,1%) gmin o charakterze turystycznym,
oprócz witryn: ugbukowinatatrzanska.pl i szczawnica.pl. Spośród portali
należących do 28 gmin o największej powierzchni wyszukiwarkę wiadomości
miały 24 strony oraz wszystkie gminy spośród 10 o najmniejszej powierzchni.
Narzędzie to znajdowało się również na 32 stronach należących do gmin o najwyższym dochodzie na mieszkańca (jedynie strona ugbukowinatatrzanska.
pl gminy Bukowina Tatrzańska nie posiadała tego narzędzia) i na 24 z 32 stron
należących do gmin o najmniejszym dochodzie na mieszkańca (nie miały tego
narzędzia oficjalne strony gmin: Budzów, Lubień, Lipnica Murowana, Laskowa,
Lipinki, Radgoszcz, Nowy Targ i Niedźwiedź). Biorąc pod uwagę wiek włodarzy
gmin, wyszukiwarkę wiadomości posiadały 23 strony należące do 25 gmin,
na czele których stał burmistrz/wójt/prezydent z najstarszej grupy wiekowej
i wszystkie 12 stron należących do gmin z włodarzem z najmłodszej grupy
wiekowej. Wszystkie portale posiadające wyszukiwarkę wiadomości należały
do gmin wchodzących w skład grupy 30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców. Narzędzie to miało również 25 portali
należących do gmin z grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie bezrobotnych.
Drugim wskaźnikiem na płaszczyźnie określającej przystępność użytkowania gminnych portali była dostępność ich wersji obcojęzycznych. Spośród
wszystkich oficjalnych stron internetowych gmin województwa małopolskiego
61 było dostępnych w języku obcym. Dominował wśród nich język angielski,
w dalszej kolejności niemiecki i rosyjski. Spośród tych 61 stron 17 było nieaktywnych, tzn. posiadały ikonki wskazujące na dostępność strony w języku
obcym, lecz w praktyce nie działały i tym samym strona była bezużyteczna dla
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osób nieznających języka polskiego268. W rzeczywistości tylko z 44 oficjalnych
portali gminnych można było korzystać w języku innym niż język polski,
co oznacza, że 138 (75,8%) oficjalnych stron gmin jest niedostępnych dla osób
obcojęzycznych. Spośród tych 44 portali dziewięć wykorzystywało do tłumaczenia swoich stron na język obcy aplikacji Google Translator. W związku
z powyższym do dalszej analizy wybrano 44 witryny.
Spośród 22 małopolskich gmin o charakterze turystycznym dokładnie
połowa miała stronę internetową przetłumaczoną na język obcy, zaś 11 witryn
nie miało i były to portale: skala.pl, gminaoswiecim.pl, kalwaria-zebrzydowska.
pl, sucha-beskidzka.pl, rabka.pl, czorsztyn.pl, rytro.pl, usciegorlickie.pl, muszyna.
pl, gminadebno.pl, tarnow.pl. Spośród 11 witryn należących do gmin turystycznych cztery posiadały dodatkowe podstrony skierowane specjalnie do turystów,
ale one również nie występowały w wersji obcojęzycznej269. Dwadzieścia dwie
z 56 witryn internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby
z kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej było przetłumaczonych na język obcy,
natomiast na 27 portali będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej jedynie portale gmin Żegocina i Mszana
Dolna były dostępne w języku innym niż polski. Spośród 70 najludniejszych
małopolskich gmin liczących powyżej 11 000 mieszkańców 33 (47,1%) posiadało
obcojęzyczną wersję swojej internetowej witryny i żadna spośród 15 najmniej
zaludnionych gmin (poniżej 5 000 mieszkańców). Natomiast jedna spośród
10 gmin o najmniejszej powierzchni i 11 wśród stron należących do 28 gmin
o największej powierzchni miało swoją wersję obcojęzyczną, zaś 17 było tej
opcji pozbawionych. Wśród stron należących do grupy 33 najbogatszych
gmin w Małopolsce 20 było dostosowanych do obcokrajowców, zaś 13 nie.
Natomiast wśród portali należących do 32 najbiedniejszych gmin pięć miało
268 Te 17 stron należało do gmin: Nowe Brzesko, Olkusz (gmina miejska), Wielka Wieś, Liszki,

Mogilany, Stryszawa (tylko wirtualny spacer był dostępny w języku angielskim), Jordanów
(gmina), Nowy Wiśnicz, Łukowica, Łapsze Niżne, Szczawnica, Stary Sącz, Gręboszów,
Ciężkowice, Łużna, Uście Gorlickie, Lipinki.
269 Dotyczy do stron internetowych gmin: rabka.pl (podstrona „Informacja Turystyczna
w Rabce-Zdroju”), czorsztyn.pl (podstrona „Strefa Turysty”), rytro.pl (podstrona „Strefa
Turystyczna”), muszyna.pl (podstrona „Strefa Turystyczna”).
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obcojęzyczną wersję (wśród nich gmina Łukowica wprawdzie miałą zakładkę
wskazującą dostępność strony w języku obcym, ale w praktyce nieaktywną).
Biorąc pod uwagę wiek włodarza gminy, to wśród stron należących do 25 gmin
z burmistrzem/wójtem/prezydentem powyżej 60 roku życia 10 było dostępnych
w języku obcym, natomiast wśród stron należących do 12 gmin z włodarzem
z najmłodszej grupy wiekowej pięć miało obcojęzyczną wersję swojej strony.
Również pięć portali dostępnych w języku obcym wchodziło w skład grupy
29 gmin o najmniejszym bezrobociu, zaś 16 do grupy 30 gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Tabela 6. Procentowy udział (n = 44) oficjalnych portali internetowych

gmin posiadających obcojęzyczne wersje (wg grup statystycznych)
50,00%

Gminy o charakterze turystycznym
Gminy z największą liczbą mieszkańców

47%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

0,00%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

53,30%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

17,20%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

60,60%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

15,60%

Gminy o największej powierzchni

39%

Gminy o najmniejszej powierzchni

10%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

42%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

40%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

39,30%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

7,00%

Źródło: opracowanie własne

Pod względem dostosowania oficjalnych stron internetowych małopolskich
gmin do potrzeb osób niepełnosprawnych (niedowidzących) 112 (61,5%) z nich
posiadało liczne udogodnienia, określane według standardów WCAG 2.0. Do najczęściej stosowanych rozwiązań mających ułatwić osobom niepełnosprawnym
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codzienne korzystanie z wymienionych witryn należy możliwość zmiany
wielkości czcionki publikowanych artykułów, zmiana kontrastu strony oraz
możliwość włączenia lektora, który odczyta wybraną informację. Dokładnie
70 (38,5%) gminnych portali było pozbawionych tego typu rozwiązań, przez
co były one praktycznie bezużyteczne dla np. niedowidzących użytkowników.
Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych występowały na 37 z 56 (66,1%)
witrynach internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby
z najstarszej grupy wiekowej oraz na 16 z 27 (59,2%) witryn będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej kategorii wiekowej. Wśród 70 gmin
z liczbą mieszkańców (powyżej 11 000) 46 (65,7%) gmin posiadało stronę
dostosowaną do osób niepełnosprawnych, zaś 24 nie oraz siedem z 15 gmin
z liczbą mieszkańców poniżej 5 000. Natomiast wśród 28 gmin o największej
powierzchni 18 z nich miało stronę przyjazną osobom niepełnosprawnym
i równo połowa spośród 10 gmin o najmniejszej powierzchni. Biorąc pod
uwagę dochód na mieszkańca, spośród wszystkich 33 gmin w Małopolsce
z najwyższym dochodem 24 z nich posiadało portal dostosowany do osób
niepełnosprawnych, natomiast wśród 32 gmin z najniższym dochodem 20 z nich
miało swoją stronę przyjazną osobom niepełnosprawnym. Wśród 22 gmin
o charakterze turystycznym dziewięć z nich posiadało portal dostosowany
do osób niepełnoprawnych. Biorąc pod uwagę wiek włodarza gminy, spośród 25 gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej 11 gmin posiadało
stronę dostosowaną do osób niepełnoprawnych, natomiast wśród 12 gmin
z włodarzem z najmłodszej grupy wiekowej osiem gmin posiadało stronę
przyjazną osobom niepełnoprawnym. 14 portali przyjaznych osobom niepełnosprawnym należało do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast 20 należało do grupy 30 gmin o największej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych.
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Tabela 7. Procentowy udział (n = 112) oficjalnych portali internetowych gmin

dostosowanych do osób niepełnosprawnych (wg grup statystycznych)
41,00%

Gminy o charakterze turystycznym
Gminy z największą liczbą mieszkańców

66%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

46,60%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

66,60%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

48,30%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

72,70%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

62,50%

Gminy o największej powierzchni

64%

Gminy o najmniejszej powierzchni

50%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

67%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

44%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

66,10%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

59,20%

Źródło: opracowanie własne

Możliwość subskrypcji newslettera oficjalnego portalu gminy stanowiła
kolejny wskaźnik na płaszczyźnie łatwości użytkowania portalu. 87 gminnych
stron internetowych oferowało możliwość zamówienia swojego newslettera270,
zaś 95 nie posiadało takiej opcji, co stanowiło 47,8%. Narzędzie to występowało
na 34 z 56 witryn internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez
osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na 13 z 27 portali
będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej kategorii 35,0 lat
i mniej. W przypadku 13 z 22 gmin o charakterze turystycznym można było
zamówić newsletter, jak również w przypadku 38 z 70 gmin powyżej 11 000
mieszkańców i sześciu z 15 gmin poniżej 5 000 mieszkańców. Spośród 28 stron
należących do gmin o największej powierzchni taka możliwość występowała
270 Newsletter to forma elektronicznego biuletynu służącego do stałej komunikacji z odbiorcą,

rozsyłany najczęściej na prywatne skrzynki mailowe.
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na 14 portalach oraz na ośmiu z 10 portali należących do gmin o najmniejszej
powierzchni. Wśród 33 najbogatszych małopolskich gmin 22 z nich dawało
możliwość zamówienia newslettera swojej strony, natomiast wśród 32 najbiedniejszych małopolskich gmin 15 z nich oferowało taką usługę. Biorąc pod uwagę
wiek włodarza gminy, na 25 stron należących do grupy gmin z włodarzem
z najstarszej kategorii wiekowej 11 z nich dawało taką możliwość, zaś wśród
12 gmin z włodarzem z najmłodszej grupy wiekowej pięć z nich oferowało
usługę zamówienia newslettera swojej strony. Dziesięć spośród analizowanych
portali należało do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast 19 należało do grupy 30 gmin o największej liczbie
bezrobotnych mieszkańców.
Kategorią badawczą powiązaną z analizą dostępności newslettera była
usługa SMS-serwis, czyli aktualne, najważniejsze informacje (np. o wypadkach
drogowych, czy zagrożeniach pogodowych) otrzymywane w postaci krótkiej
wiadomości tekstowej (sms) wprost na telefon komórkowy. W toku badań
okazało się, że narzędzie SMS-serwis oferowało 47 (25,8%) gminnych stron
internetowych, zaś 135 portali nie posiadało tej usługi. Narzędzie to występowało na 21 z 56 witryn internetowych należących do gmin zamieszkiwanych
przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na jednym
portalu nawojowa.pl z 27 portali będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami
z najmłodszej kategorii 35,0 lat i mniej. Spośród 22 małopolskich gmin o charakterze turystycznym osiem gmin dawało możliwość wyboru SMS-owego
serwisu i były to gminy: Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka,
Krynica Zdrój, Szczawnica, Bochnia, gmina miejska Kraków oraz gmina miejska
Nowy Sącz. Udział SMS-serwis wśród najliczniejszych gmin wynosił 24 (34,3%)
gminy na 70 gmin z liczbą mieszkańców powyżej 11 000. Żadna z 15 gmin
o najmniejszym zaludnieniu (poniżej 5 000 mieszkańców) nie miała aktywnej
usługi SMS-serwis. W 28 gminach o największej powierzchni ta usługa była
dostępna na oficjalnych stronach internetowych dziewięciu gmin i na dwóch
spośród 10 stron należących do gmin o najmniejszej powierzchni. Biorąc pod
uwagę dochód na mieszkańca, 19 spośród 33 najbogatszych gmin oferowało
usługę SMS-serwis i dwie (Laskowa i Raba Wyżna) z 32 najbiedniejszych gmin
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w Małopolsce udostępniało taką opcję na swojej oficjalnej stronie internetowej.
Rozpatrując gminy pod kątem wieku włodarzy pięć z 25. gmin z burmistrzem/
wójtem/prezydentem z najstarszej grupy wiekowej i sześć z 12. gmin z burmistrzem/wójtem/prezydentem z najmłodszej grupy wiekowej oferowało usługę
SMS-serwis. Cztery portale oferujące usługę SMS-serwis należały do grupy
29. gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast
14 portali należało do grupy 30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców.
Rysunek 5. Strona główna oficjalnego portalu gminy

Krynica Zdrój z widoczną zakładką Alertownik

Źródło: http://www.krynica-zdroj.pl/pl/203/0/strona.html (dostęp: 23.09.2017)
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Bardziej rozbudowaną odmianą systemu SMS-serwis jest Alertownik, uruchomiony przez gminę Krynica Zdrój, pod hasłem Mieszkańcy mają głos…
i pomogą urzędnikom polepszać jakość życia w gminie271. Alertownik to darmowa aplikacja komunikacji dwustronnej. Za jej pomocą mieszkańcy mogą
zgłaszać urzędowi gminy swoje pomysły m.in. na nowe inwestycje gminne,
na nowe wydarzenia kulturalne, jak również mogą informować rządzących
o wszystkich problemach występujących w gminie (np. nielegalne wysypiska
śmieci). System ten daje również możliwość odbioru najważniejszych informacji
gminnych, np. o konsultacjach społecznych, o awariach czy ostrzeżeniach
pogodowych. Alertownik to kanał komunikacji wykorzystujący SMS lub e-mail.
W tym celu należy zeskanować kod QR lub wpisać adres https://alertownik.
pl/pobierz-uzytkownicy, oba źródła dostępne były na stronie gminy Krynica
Zdrój (krynica-zdroj.pl).

3.2.3. Aktualności na portalach
Pierwszym wskaźnikiem mającym określić sposób prezentowania aktualności
na oficjalnych portalach małopolskich gmin była częstotliwość publikacji
wiadomości tekstowych przez administratorów stron wyrażona w liczbie
dni. Podczas analizy tego parametru stwierdzono, że 11 (6,05%) portali nie
umieszczało dat publikacji swoich wiadomości. Dodatkowo witryna internetowa gminy Słaboszów (slaboszow.pl) w ogóle była pozbawiona aktualności
na stronie głównej. Dlatego badanie częstotliwości aktualizacji wiadomości
na oficjalnych portalach gmin ograniczono do 170 portali, z pominięciem
tych 12.

271 http://www.krynica-zdroj.pl/pl/395/0/alertownik.html (dostęp: 18.08.2017).
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Rysunek 6. Strona główna oficjalnego portalu gminy Słaboszów

Źródło: http://slaboszow.pl/portal/ (dostęp: 15.09.2017)

Średnia częstotliwość publikacji wiadomości wynosiła 1,4 dnia. Siedemdziesiąt siedem (42,3%) oficjalnych witryn małopolskich gmin publikowało
informacje na bieżąco, czyli najnowsze newsy ukazywały się codziennie. Wśród
tych 77 gmin 27 witryn internetowych należało do 56 gmin zamieszkiwanych
przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej; 12 z 27 portali było w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej
35,0 lat i mniej; 11 należało do grupy 28 gmin o największej powierzchni; pięć
do grupy 10 gmin o najmniejszej powierzchni; 36 należało do grupy 70 gmin
o największej liczbie mieszkańców; pięć do grupy 15 gmin o najmniejszej
liczbie mieszkańców; 19 należało do grupy 33 najbogatszych gmin i 13 do grupy
32 najbiedniejszych gmin; 12 należało do grupy 22 gmin o charakterze turystycznym; osiem do grupy 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia i cztery
do grupy 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku życia; 16 należało do grupy
30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i siedem do grupy
29 gmin o najmniejszej liczbie bezrobotnych.
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Tabela 8. Procentowy udział (n = 77) oficjalnych portali internetowych
gmin na bieżąco publikujących wiadomości (wg grup statystycznych)
Gminy o charakterze turystycznym

54,50%

Gminy o największej liczbie mieszkańców

51,40%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

57%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

51,70%

Gminy z największym dochodem na mieszkańca

45,45%

Gminy z najmniejszym dochodem na mieszkańca

44%

Gminy o największej powierzchni

39,30%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

33,30%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

32%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

48,20%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

44,40%

Źródło: opracowanie własne

Na pozostałych 44 (24,2%) gminnych stronach internetowych występowały
wiadomości publikowane średnio co dwa dni, a na 14 (7,7%) portalach najświeższe informacje gminne były emitowane co trzeci dzień, zaś na 10 (5,5%)
stronach wiadomości zamieszczano co czwarty dzień. Dwadzieścia jeden
(11,5%) gmin publikowało wiadomości na swoich stronach internetowych
z częstotliwością od pięciu do 10 dni wstecz. Najrzadziej na swoich portalach
wiadomości zamieszczały cztery (2,2%) małopolskie gminy:
• Bystra-Sidzina – ostatnia informacja na stronie bystra-sidzina.pl pochodziła sprzed 24 dni – i Wierzchosławice – ostatnia informacja na stronie
wierzchoslawice.pl pochodziła sprzed 14 dni. Obie te gminy w zestawieniu
z danymi społeczno-ekonomicznymi wszystkich małopolskich gmin
niczym szczególnym się nie wyróżniały – ani nie należały do 70 najludniejszych gmin, ani do 28 gmin o największej powierzchni, ani
do ośmiu najbogatszych czy ośmiu najbiedniejszych gmin. Nie były też
gminami o charakterze turystycznym, jak również na ich czele nie stał
włodarz z najstarszej bądź najmłodszej kategorii wiekowej. Bystra Sidzina
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wchodziła w skład grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych.
• Racławice – ostatnia informacja na stronie raclawice.pl pochodziła sprzed
17 dni. Portal raclawice.pl w rankingu Webstatsdoamin zajmował pierwsze
miejsce wśród najmniej popularnych stron wszystkich małopolskich gmin.
Należał także do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych oraz do grupy 15 gmin o najmniejszej liczbie mieszkańców.
• Zawoja – ostatnia informacja na stronie zawoja.pl pochodziła sprzed
15 dni. Jest to gmina o charakterze turystycznym, zaliczona do 28 gmin
o największej powierzchni, której cechą szczególną może być to, że na jej
czele stał najmłodszy wójt spośród wszystkich 182 włodarzy małopolskich
gmin (w dniu wyborów samorządowych w 2014 roku miał on zaledwie
27 lat).
Tabela 9. Częstotliwość publikacji wiadomości (n = 170) oficjalnych

portalach internetowych gmin umieszczających daty publikacji
Portale publikujące wiadomości codziennie

42,30%

Portale publikujące wiadomości co drugi dzień

24,20%

Portale publikujące wiadomości z częstotliwością od pięciu do 10. dni

11,50%

Portale publikujące wiadomości co trzeci dzień

7,70%

Portale publikujące wiadomości co czwarty dzień

5,50%

Portale publikujące wiadomości od kilkunastu do kilkudziesięciu dni

2,20%

Źródło: opracowanie własne

Liczba wyświetlanych wiadomości tekstowych na gminnych portalach
wymuszana jest przez budowę strony internetowej. Część portali wykorzystywała
gotowe szablony, które pozwalały zmieścić kilka lub kilkanaście informacji. Inne
zaś prezentowały na stronie głównej nawet kilkadziesiąt wiadomości jednocześnie – takich portali było 17, a wśród nich witryna kozlow.pl z rekordowymi
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53 wiadomościami na stronie głównej272. Na siedmiu gminnych portalach
wyświetlane były jedynie tytuły wiadomości, bez lidów, a tym bardziej bez
pełnej treści wiadomości (należało kliknąć w tytuł, by przejść do pełnej treści
informacji). Średnia liczba newsów wyświetlanych na stronach głównych
pozostałych 176 witryn internetowych wynosiła 10,6 wiadomości na portal.
Istotnym wskaźnikiem świadczącym o aktywności użytkowników nie tylko
w odbiorze, ale i w procesie tworzenia treści jest możliwość przesyłania przez
internautów na portale internetowe własnych artykułów, zdjęć, filmów lub też
możliwość komentowania opublikowanych już na stronie wiadomości z życia
gminy, co dowodzi interaktywności danego portalu. Dziewięćdziesiąt witryn
oferowało taką opcję, co stanowiło 49,4%. Internauci, chcąc umieścić swoje treści
na oficjalnej stronie gminy, najczęściej musieli je przesłać administratorom
stron, którzy następnie je publikowali (w przypadku portali ochotnica.pl oraz
krynica-zdroj.pl dodatkowym warunkiem była konieczność zalogowania się
do portalu). Kontakt z administratorem strony internetowej, dzięki bezpośredniemu adresowi mailowemu, dawał internautom współtworzącym daną stronę
dodatkową możliwość np. zgłaszania uwag dotyczących jej wyglądu, sposobu
rozplanowana poszczególnych zakładek, jej funkcjonalności itd. Niektóre
gminne portale, jak np. lapanow.pl gminy Łapanów, pozwalały użytkownikom
również oceniać każdy z opublikowanych artykułów (w skali od „kiepski”
do „bardzo dobry”). Możliwość współtworzenia witryn internetowych dawały
22 z 56 portali należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz 12 z 27 stron będących w posiadaniu
gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Spośród
22 małopolskich gmin o charakterze turystycznym 13 (59,1%) gminnych portali
mogli współtworzyć internauci, zaś dziewięć nie oferowało takiej możliwości.
Natomiast wśród 70 najludniejszych małopolskich gmin (powyżej 11 000
272 Do pozostałych 16 oficjalnych portali internetowych publikujących kilkadziesiąt wia-

domości gminnych na swoich stronach głównych należały – w nawiasach podano liczbę
wyświetlanych informacji: gminaboleslaw.pl (20), zabierzow.org.pl (20), czernichow.com.
pl (25), chrzanow.pl (22), kety.pl (20), spytkowice.net.pl (25), kalwaria-zebrzydowska.pl (25),
lubien.pl (20), raciechowice.pl (27), zegocina.pl (25), ug.limanowa.pl (20), laskowa.pl (31),
rabawyzna.pl (27), borzecin.pl (20), szczucin.pl (28), mszana-dolna.eu (32).
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mieszkańców) dokładnie połowa z nich dawała możliwość współtworzenia
przez internautów swoich oficjalnych stron internetowych i siedem z 15 gmin
w najmniejszym stopniu zaludnionych (poniżej 5 000 mieszkańców). W przypadku
zaś 28 stron należących do największych małopolskich gmin pod względem
powierzchni, 15 portali oferowało taką opcję oraz siedem spośród 10 witryn
gmin o najmniejszej powierzchni. Biorąc pod uwagę dochód na mieszkańca,
15 z 33 portali należących do gmin o najwyższym dochodzie i 14 z 32 portali
należących do gmin o najmniejszym dochodzie na mieszkańca oferowało
taką możliwość. Analizując poszczególne małopolskie gminne strony internetowe w zestawieniu z wiekiem włodarzy gmin, można stwierdzić, że opcję
współtworzenia portalu gminy przez internautów posiadały strony 11 gmin
z 25 z burmistrzem/wójtem/prezydentem powyżej 60. roku życia i strony
pięciu gmin z 12, na czele których stał burmistrz/wójt/prezydent poniżej
35. roku życia. Piętnaście spośród analizowanych witryn należało do gmin
wchodzących w skład grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast 17 należało do gmin należących do grupy 30 gmin
o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Tabela 10. Procentowy udział (n = 90) portali internetowych

małopolskich gmin oferujących możliwość publikacji
materiałów internautów (wg grup statystycznych)
Gminy o charakterze turystycznym

59,10%

Gminy o największej liczbie mieszkańców

50%

Gminy o najmniejszej liczbie mieszkańców

46,70%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

56,60%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

51,70%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

45,40%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

43,75%

Gminy o największej powierzchni

54%

Gminy o najmniejszej powierzchni

70%
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Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

42%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

44%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

39,30%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

44,40%

Źródło: opracowanie własne

Wśród innych prób zachęcenia mieszkańców do aktywnego komunikowania
na temat życia w ich gminie znajduje się danie im możliwości wypowiadania
się o najważniejszych gminnych inwestycjach. Przykładem tego jest małopolska gmina Gołcza, która na swoim oficjalnym profilu (golcza.pl) utworzyła
specjalną zakładkę, za pomocą której internauci mogli oddawać swoje głosy
na najważniejsze infrastrukturalne inwestycje w gminie.
Rysunek 7. Strona główna oficjalnego portalu gminy Gołcza

Źródło: http://www.golcza.pl/ (dostęp: 11.08.2017)

Ponadto część małopolskich gmin (np. Iwkowa, Czchów i gmina Chełmiec)
wykorzystywała swoje oficjalne strony do zdalnego przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla rozwoju gminy. Gminy te oferowały internautom możliwość przesyłania opinii, uwag, sugestii w związku
z tematem prowadzonych konsultacji. Podobnie idea budżetu obywatelskiego
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również była wspierana przez niektóre małopolskie portale (przykład strona
bukowno.pl gminy Bukowno czy strona krynica-zdroj.pl gminy Krynica
Zdrój), na których to portalach można było głosować na wybrane projekty
w ramach budżetu obywatelskiego miasta i gminy Bukowno i Krynicy Zdrój.
Ostatnim wskaźnikiem powiązanym z analizą sposobu publikowania
aktualności była obecność na portalu gminy kalendarza najważniejszych wydarzeń gminnych. Osiemdziesiąt gminnych stron internetowych w Małopolsce
umieściło na swoich stronach głównych kalendarz najważniejszych wydarzeń
w gminie, co stanowiło 43,9%. Narzędzie to występowało na 27 z 56 witryn
internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na dziewięciu z 27 portali będących
w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat
i mniej. Wśród gmin o charakterze turystycznym 14 oferowało taką możliwość, zaś osiem było jej pozbawionych, jak również 40 z 70 najliczniejszych
gmin pod względem liczby mieszkańców prezentowało na swojej stronie
głównej kalendarz wydarzeń gminnych oraz trzy z 15 gmin w najmniejszym
stopniu zaludnionych. Wśród 28 gmin o największej powierzchni dokładnie
połowa z nich prezentowała kalendarz wydarzeń gminnych na swoim portalu
gminnym oraz cztery spośród 10 gmin o najmniejszej powierzchni, jak też
19 spośród 33 gmin z najwyższym dochodem na mieszkańca oraz 11 gmin
(z 32) z najniższym dochodem na mieszkańca. Spośród 25 gmin, na czele
których stał włodarz powyżej 60. roku życia 10 gmin oraz spośród 12 gmin
z włodarzem z najmłodszej kategorii wiekowej cztery gminy prezentowały
na swoich stronach internetowych kalendarz wydarzeń gminnych. Pięć spośród analizowanych portali należało do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast 19 należało do grupy 30 gmin
o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.
Oficjalne strony internetowe małopolskich gmin pełnią przede wszystkim
funkcję informacyjną, będąc swoistego rodzaju wirtualną tablicą ogłoszeniową.
Przykładem może być portal gminy Ciężkowice (ciezkowice.pl), który poza
wydarzeniami z życia gminy przekazywał również informacje m.in. o jakości
powietrza w gminie czy o potencjalnych zagrożeniach wystąpienia powodzi.
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Natomiast wirtualny katalog książek gminnych bibliotek publicznych oferował
możliwość wyszukiwania online pożądanych tytułów. Usługę taką udostępniały strony gmin: Tymbark (tymabrk.pl) czy Lipnica Wielka (lipnicawielka.
pl). Dodatkowo portal gminy Pcim został również wzbogacony o aplikację
„E-książki”, zawierającą kilka zdigitalizowanych książek lokalnych autorów,
z możliwością ich pobrania wprost ze strony gminy w postaci plików pdf.
Rysunek 8. Aplikacja „E-książki” oficjalnego portalu gminy Pcim

Źródło: https://www.gminapcim.pl/post/34/e-ksiazki (dostęp: 23.09.2017)

Niektóre portale gminne stanowią także źródło innych, niestandardowych
informacji. Na przykład strony internetowe gmin Kęty czy Bystra-Sidzina
poprzez aplikację „Grobonet”, będącą częścią platformy polskie-cmentarze.
com, oferowały możliwość wyszukania osób pochowanych na cmentarzach
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zlokalizowanych na terenie tychże gmin. Ujawniono również portale gminne
(np. portal bukowno.pl gminy Bukowno) sprofilowane głównie na pomoc
ludziom potrzebującym. Na wymienionej wyżej witrynie dominowały bowiem
liczne prośby o wsparcie finansowe dla chorych.

3.2.4. Inne zakładki portali
Analizę oficjalnych portali gmin pod kątem posiadania przez nie dodatkowych
zakładek rozpoczęto od zbadania występowania na tychże stronach licznika
odwiedzin. Czterdzieści cztery internetowe portale małopolskich gmin publikowało bieżące dane dotyczące liczby użytkowników odwiedzających ich
strony, co stanowiło 24,2%. Licznik odwiedzin zidentyfikowano na stronie
głównej w przypadku 14 z 70 oficjalnych portali najludniejszych gmin i w przypadku czterech spośród 15 gmin najmniej zaludnionych, sześciu z 22 portali
gmin o charakterze turystycznym i sześciu z 28 stron należących do gmin
o największej powierzchni oraz czterech spośród 10 gmin o najmniejszej
powierzchni. Narzędzie to występowało także na 16 z 56 witryn internetowych
należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii
wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na pięciu z 27 portali będących w posiadaniu
gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Pod
względem dochodu na mieszkańca narzędzie to występowało na 10 portalach
z 33 należących do najbogatszych gmin w Małopolsce i na siedmiu spośród
32 oficjalnych stron najbiedniejszych gmin w Małopolsce. Biorąc natomiast
pod uwagę wiek włodarza gminy, licznik odwiedzin występował na trzech
stronach gmin (z 12) na czele których stał włodarz z najmłodszej kategorii
wiekowej (poniżej 35. roku życia) i na ośmiu stronach (z 25) należących do gmin
z włodarzem z najstarszej kategorii wiekowej (powyżej 60. roku życia). Osiem
spośród analizowanych stron należało do gmin wchodzących w skład grupy
29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i tyle samo
należało do gmin przypisanych do grupy 30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
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Kolejny wskaźnik stanowiła obecność na oficjalnych portalach gmin informacji pogodowych. Dane te udostępniało na swoich stronach internetowych
81 gmin, czyli 44,5% spośród wszystkich gmin w Małopolsce. Dwadzieścia
siedem z 70 portali najludniejszych małopolskich gmin, pięć z 15 portali gmin
najmniej zaludnionych, siedem z 22 portali gmin o charakterze turystycznym
oraz dziewięć z 28 gmin o największej powierzchni posiadało tę aplikację
i dwa portale spośród 10 o najmniejszej powierzchni. Dwanaście z 33 najbogatszych gmin i 16 z 32 najbiedniejszych prezentowało informacje pogodowe
na swoich oficjalnych portalach internetowych. Narzędzie to występowało
również na 20 z 56 witryn internetowych należących do gmin zamieszkiwanych
przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej oraz na 13 z 27 portali będących
w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej. Dokładnie
połowa z 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku życia i 10 z 25 gmin z włodarzem
powyżej 60. roku życia prezentowało na swoich oficjalnych stronach internetowych
informacje pogodowe. Dziesięć spośród analizowanych stron należało do gmin
wchodzących w skład grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych i tyle samo należało do gmin przypisanych do grupy 30 gmin
o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Ostatnim wskaźnikiem na płaszczyźnie występowania na portalach gmin
dodatkowych zakładek była obecność kategorii „Załatw Sprawę”. Sto trzydzieści
sześć (74,7%) gminnych witryn internetowych posiadało tę zakładkę. Zakładka
„Załatw Sprawę” to zbiór najważniejszych aktualnych druków urzędowych i wniosków, z możliwością ich pobrania i wydrukowania wprost ze strony internetowej
gminy. Najczęściej były one podzielone zgodnie z wykazem spraw przypisanych do poszczególnych wydziałów danego urzędu gminy273. Pięćdziesiąt trzy
z 70 stron gmin powyżej 11 000 mieszkańców oraz 12 z 15 stron gmin poniżej
5 000 mieszkańców i 21 z 22 stron gmin o charakterze turystycznym (jedynie
273 Przykładowy podział na poszczególne wydziały (na podstawie portalu gminnego nowytarg.

pl): Referat ds. Drogownictwa i Transportu, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Administracji
i Kadr, Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji, Wydział gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, Wydział gospodarki Nieruchomościami, Wydział Kultury Sportu
i Promocji, Wydział Oświaty, Wydział Podatków i Opłat, Wydział Rozwoju i Urbanistyki,
Wydział Spraw Społecznych.
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oprócz portalu gminy Wieliczka) oraz 20 z 28 gmin o największej powierzchni
i 9 z 10 witryn gmin o najmniejszej powierzchni posiadało zakładkę „Załatw
Sprawę”. Dwadzieścia cztery z 32 gmin z najniższym dochodem na mieszkańca
i 26 gmin spośród 33 z najwyższym dochodem na mieszkańca posiadało tej
zakładkę na swoich oficjalnych portalach. Połowa z 12 gmin z najmłodszym
włodarzem i 17 z 25 gmin z najstarszym włodarzem posiadało zakładkę „Załatw
Sprawę” na swoich oficjalnych stronach internetowych. Dwadzieścia pięć spośród
analizowanych portali należało do gmin wchodzących w skład grupy 29 gmin
o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych oraz 23 było w posiadaniu
gmin przypisanych do grupy 30 gmin o największej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców. Narzędzie to występowało również na 39 z 56 (69,6%)
portali internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz na 20 z 27 (74,1%) stron będących
w posiadaniu gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej.
Tabela 11. Procentowy udział (n = 136) portali internetowych małopolskich

gmin z zakładką „Załatw Sprawę” (wg grup statystycznych)
95,45%

Gminy o charakterze turystycznym
Gminy o największej liczbie mieszkańców

76%

Gminy o najmniejszej liczbie mieszkańców

80%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

76,66%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

86,20%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

78,78%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

75,00%

Gminy o największej powierzchni

71%

Gminy o najmniejszej powierzchni

90%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

50%
68%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia
Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

69,60%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

74,10%

Źródło: opracowanie własne
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3.2.5. Zgodność mobilna portali
Użytkownicy nowych technologii w komunikowaniu internetowym chętnie
wykorzystują do tego urządzenia mobilne. Zdają się to rozumieć włodarze
niektórych małopolskich gmin, którzy dostosowują komunikowanie z mieszkańcami do tej nowej rzeczywistości. Przykładem może być m.in. gmina
Muszyna, która „udostępniała” (choć bardziej pasuje określenie „planowała
udostępnić”)274 w „strefie turystycznej” swojej oficjalnej strony internetowej
pakiet materiałów w formie e-booków.
Ważnym wskaźnikiem decydującym o komforcie codziennego użytkowania
danej strony internetowej jest jej dostosowanie do urządzeń mobilnych, czyli
tzw. zgodność mobilna strony internetowej. Spośród przebadanych 182 stron
wszystkich małopolskich gmin 89 miało swoją wersję mobilną, zaś 93 portale
nie, co stanowiło 48,9%. Warto podkreślić, że sześć z siedmiu oficjalnych
portali gminnych znajdujących się na szczycie rankingu oceniającego stopień
ich rozbudowania pod względem liczby posiadanych narzędzi (mierzonego
na podstawie 17 wskaźników) miało swoją wersję mobilną. Jedynie strona
gminy Kłaj nie była dostosowana do urządzeń mobilnych. Jeśli zaś chodzi
o portale zamykające powyższy ranking, żadna z siedmiu stron z najmniejszą
liczbą narzędzi nie była dostosowana do urządzeń mobilnych.
Tabela 12. Procentowy udział (n = 89) oficjalnych portali internetowych
gmin dostosowanych do urządzeń mobilnych (wg grup statystycznych)
Gminy o charakterze turystycznym

54,50%

Gminy o największej liczbie mieszkańców

51,40%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

57%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

51,70%

Gminy z największym dochodem na mieszkańca

45,45%

Gminy z najmniejszym dochodem na mieszkańca

44%

274 W dniu wykonywania badania, tj. 24 sierpnia 2017 r., zakładka „e-booki” była w budowie.
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Gminy o największej powierzchni

39,30%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

33,30%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

32%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

48,20%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

44,40%

Źródło: opracowanie własne

Analizując to zagadnienie w odniesieniu do danych statystycznych małopolskich gmin, należy stwierdzić, że dokładnie połowa z 70 najludniejszych
gmin z liczbą mieszkańców powyżej 11 000 i osiem z 15 gmin z liczbą mieszkańców poniżej 5 000 oraz 14 z 28 gmin o największej powierzchni i trzy
z 10 gmin o najmniejszej powierzchni, jak również 12 z 22 gmin o charakterze
turystycznym posiadało mobilną stronę internetową. Dwadzieścia gmin
z 33 najbogatszych i 14 gmin z 32 najbiedniejszych posiadało wersję mobilną
swojego portalu internetowego. W przypadku zaś wieku włodarza gminy należy
stwierdzić, że sześć z 12 gmin na czele której stał burmistrz/wójt/prezydent
poniżej 35. roku życia i 11 z 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia
posiadało stronę internetową dostosowaną do urządzeń mobilnych. 14 spośród
wszystkich analizowanych portali należało do gmin wchodzących w skład grupy
29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i dokładnie tyle
samo należało do gmin przypisanych do grupy 30 gmin o największej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców. Trzydzieści cztery z 56 witryn
internetowych należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz 12 z 27 portali będących w posiadaniu
gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej było
dostosowanych do urządzeń mobilnych.
Dla pełniejszego zobrazowania omawianego zagadnienia, dane dotyczące
mobilności oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin zestawiono
również z podziałem administracyjnym województwa małopolskiego rozpatrywanym na poziomie powiatowym. W wyniku analizy okazało się, że najwięcej
gmin z mobilną stroną internetową występowało w powiecie tatrzańskim
4/5 (80%), następnie w powiecie miechowskim 5/7 (71,4%), w powiecie gorlickim
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7/10 (70%), w powiecie krakowskim 10/17 (58,8%), w powiecie nowotarskim
8/14 (57,1%) oraz w powiecie tarnowskim 9/16 (56,25%).

3.2.6. Odwiedzalność portali
Strony internetowe gmin województwa małopolskiego zostały przebadane przy
użyciu narzędzia Webstatsdomain.org. Analizie poddano ich globalny wizerunek
zdefiniowany przez dwa kluczowe pod względem poczytności danego portalu
wskaźniki: zajmowane miejsce w globalnym rankingu Alexa Traffic Rank oraz
ilość odsyłaczy (backlinks) do stron, które zapraszają, „linkują” do badanej
witryny internetowej. Im mniejszy numer miejsca w rankingu Alexa, tym
strona jest uznawana za bardziej popularną275. Na tej podstawie wytypowano
trzy najwyżej i trzy najniżej sklasyfikowane portale w rankingu Alexa Rank
oraz trzy najwyżej i trzy najniżej sklasyfikowane strony pod kątem backlinks.
Na pierwszej pozycji w rankingu Alexa znalazł się portal krakow.pl gminy
miejskiej Kraków (8 278 miejsce w Alexa Rank). Na drugiej pozycji uplasował
się portal tarnow.pl gminy miejskiej Tarnów (60 044 miejsce w Alexa Rank),
natomiast na trzeciej portal gmina.tarnow.pl gminy Tarnów (67 920 miejsce
w Alexa Rank). Spośród tych trzech wymienionych stron internetowych
dwie z nich należały do gmin o charakterze turystycznym oraz do gmin
o najwyższym dochodzie na mieszkańca (dotyczy to gmin miejskich Kraków
i Tarnów). Wszystkie z nich należały do gmin o największej liczbie ludności
w województwie małopolskim. Jedynie portal krakow.pl należał do gminy
o największej powierzchni i gminy, na czele której stoi włodarz zakwalifikowany do grupy najstarszych władz gminnych. Ponadto dwa portale (krakow.
pl i tarnow.pl) należały do gmin o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, żaden natomiast nie wszedł w skład grupy 29 gmin o najmniejszej

275 Strona internetowa, która osiągnie liczbę 100 000 odwiedzin, jest uznawana za bardzo

popularną wśród internautów. Na pierwszym miejscu w rankingu Alexa znajduje się strona
google.com.
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liczbie bezrobotnych. Dodatkowo gmina miejska Kraków i gmina Tarnów była
zamieszkiwana przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej.
Rysunek 9. Analiza popularności portalu krakow.
pl z wykorzystaniem narzędzia webstatsdomain.org

Źródło: http://www.krakow.pl.webstatsdomain.org/ (dostęp 12.07.2017)

Wskazano także trzy najgorzej sytuowane w rankingu Alexa oficjalne
strony małopolskich gmin. Na trzeciej pozycji wśród najgorzej sytuowanych
stron małopolskich gmin w rankingu Alexa znalazł się portal charsznica.
pl gminy Charsznica (20 800 396 miejsce w Alexa Rank). Na drugiej pozycji
znalazł się portal wojnicz.pl gminy Wojnicz (20 827 410 miejsce w Alexa Rank)
i na pierwszej, w tym przypadku najgorszej pozycji, znalazł się portal raclawice.
pl gminy Racławice (20 864 478 miejsce w Alexa Rank). Spośród tych trzech
wymienionych stron dwie z nich należały do gmin Racławice i Charsznica
zaliczonych do grupy gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej. Żadna z nich nie weszła w skład grupy gmin
z mieszkańcami z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej oraz do gmin
o charakterze turystycznym, jak również do gmin o największej liczbie ludności i największej powierzchni. Również żadna z tych portali nie należał
do gmin o najwyższym lub najniższym dochodzie. Jedynie portal wojnicz.
pl należał do gminy na czele której stał burmistrz zakwalifikowany do grupy
najstarszych włodarzy w Małopolsce (powyżej 60. roku życia). Ponadto portal
gminy Racławice zaliczał się do grupy 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych i do grupy 15 gmin o najmniejszym zaludnieniu,
natomiast żaden nie należał do gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców.
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Biorąc pod uwagę ilość odsyłaczy (backlinks) „linkujących” do danej witryny,
na pierwszej pozycji znalazł portal krakow.pl gminy miejskiej Kraków (429
backlinks). Druga pozycja przypadła stronie tranow.pl gminy miejskiej Tarnów
(59 backlinks), zaś na trzeciej pozycji uplasował się portal wieliczka.eu gminy
Wieliczka (48 backlinks). W tym przypadku wszystkie trzy wymienione strony
internetowe należały do gmin o charakterze turystycznym, o największej
liczbie ludności i o najwyższym dochodzie na mieszkańca, a w przypadku
strony krakow.pl również do gmin o największej powierzchni w Małopolsce,
jak również do gmin z mieszkańcami z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat
i więcej oraz rządzonej przez włodarza zaliczonego do grupy najstarszych
w województwie małopolskim (powyżej 60. roku życia). Również wszystkie
wymienione strony należały do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Wśród gminnych stron internetowych z najmniejszą liczbą odsyłaczy znalazły się trzy portale: kamionkawielka.pl gminy Kamionka Wielka, nawojowa.pl gminy Nawojowa oraz portal ugtrzyciaz.itcom.pl gminy Trzyciąż.
Na wymienionych portalach narzędzie Webstatsdomain.org nie wskazało
żadnych odsyłaczy (backlinks)276. Wymienione strony nie wchodziły w skład
grupy gmin o charakterze turystycznym ani do gmin o największej liczbie
ludności czy największej powierzchni. Żaden z tych portali nie należał również
do grupy gmin o największym lub najmniejszym dochodzie na mieszkańca,
jak również do gmin, na czele których stali najstarsi lub najmłodsi włodarze
w województwie małopolskim, oraz do grupy gmin z największą lub najmniejszą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców. Natomiast dwie z nich
(Kamionka Wielka i Nawojowa) należały do gmin zaliczonych do grupy gmin
zamieszkiwanych przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej,
zaś jedna (Trzyciąż) zaliczała się do grupy gmin z mieszkańcami z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej.

276 Badania przy użyciu narzędzia Webstatsdomain.org zostały przeprowadzone 12 lipca

2017 roku.
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3.3. Pozostałe narzędzia komunikowania internetowego

wykorzystywane w gminach województwa
małopolskiego. Szczegółowa analiza
Warunkiem koniecznym informatyzacji administracji publicznej są odpowiednie
regulacje prawne. Kluczowym momentem w tworzeniu prawa informatycznego
w Polsce była uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2000 r. w sprawie
budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce (MP z 2000 r.,
nr 22, poz. 448). Dokument ten stanowił impuls w procesie organizowania
systemu prawnego regulującego całościowy proces funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i e-administracji w Polsce. Punkt 4. uchwały określał
plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji,
co miało usprawnić kontakt obywatela z urzędem oraz przyspieszyć proces
informatyzacji samorządności lokalnej w Polsce.

Nowoczesne technologie, usługi i zastosowania usług telekomunikacyjnych,
teleinformatycznych i multimedialnych mogą być katalizatorem rozwoju
gospodarczego, zwiększać konkurencyjność gospodarki, tworzyć nowe
miejsca pracy, sprzyjać rozwojowi demokracji, regionów, wspomagać
nauczanie, ochronę zdrowia, dostęp do dóbr kultury. Są one również
niezbędne do zachowania gotowości obronnej, bezpieczeństwa państwa
i obywateli oraz porządku publicznego – czytamy we wstępie uchwały
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 2000 roku w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce (MP z 2000 r.,
nr 22, poz. 448).
Wraz z rozwojem internetyzacji kraju administracja publiczna staje się bardziej
interaktywna nie tylko na poziomie państwowym, ale i samorządowym. W celu
usprawnienia komunikowania z obywatelami władze samorządowe, przenosząc
część swoich spraw do wirtualnej przestrzeni, wykorzystują do tego gotowe
rozwiązania najczęściej stworzone przez administrację centralną. Dowodem
tego mogą być małopolskie gminy, a wśród nich liderzy w stosowaniu nowych
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kanałów komunikowania: Nowy Wiśnicz, Krynica Zdrój, Łapsze Niżne czy
Stary Sącz. Umieszczając na swoich oficjalnych portalach internetowych
linki m.in. do platform Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(rodzina.gov.pl), Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl) czy Ministerstwa
Rozwoju (biznes.gov.pl), gminy te ułatwiają swoim mieszkańcom korzystanie
z zasobów centralnej e-administracji oraz przyczyniają się do popularyzacji
procesu internetyzacji państwa. Ale komunikowanie internetowe na linii
włodarze gminy–obywatele nie ogranicza się jedynie do informacji przekazywanych poprzez gminne strony internetowe. Dostępne są także instrumenty
komunikowania czyniące ten proces zdecydowanie bardziej rozbudowany
i wielopłaszczyznowy. Do najczęściej stosowanych narzędzi komunikowania
w małopolskich gminach należą: kanały „formalne” – Biuletyn Informacji
Publicznej (BIP), Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
(ePUAP), system e-Urząd/c-Urząd oraz „nieformalne” – System Informacji
Przestrzennej (geoportal, portal mapowy), serwisy społecznościowe (Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube), transmisje/relacje z posiedzeń rad gmin, gminna
telewizja internetowa.

3.3.1. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Standardy funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej zostały określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, na podstawie art. 9 ust.
5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.). Wymienione rozporządzenie
w § 7 pkt. 2 stwierdza, że treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane
w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości oraz nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem277.

277 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070100068/O/D20070068.pdf

(dostęp: 2.08.2017).
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Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej278. Władze publiczne
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane przez polskie
prawo do udostępniania adresów stron BIP oraz danych teleadresowych tych
podmiotów. Zasady określające zakres informacji i sposób ich prezentowania
w Biuletynie (zgodnie ze standardami zdefiniowanymi w akcji „Przejrzysta
Polska”279) zostały uszczegółowione w dokumencie Minimalny standard
informacji dla Przejrzystej strony BIP, wydanym przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z jego zapisami strona podmiotowa BIP
musi być przede wszystkim czytelna dla obywatela, aktualizowana na bieżąco,
zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami280.
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (gmina, powiat,
województwo) są zobowiązane do prowadzenia Biuletynu. Z tego obowiązku
wywiązują się także małopolskie gminy. W toku badań ilościowych okazało
się, że wszystkie z nich udostępniały swoje informacje na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej. Gminy województwa małopolskiego na stronach BIP
najczęściej publikowały dane kontaktowe do urzędów gmin, terminy i sposób
przyjmowania wniosków od petentów, Dzienniki Ustaw i Monitory Polski
278 www.bip.gov.pl (dostęp: 2.08.2017).
279 W 2003 roku została zainicjowana, między innymi przez Fundację im. Stefana Batorego

i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności akcja „Przejrzysta Polska”, w ramach której
opracowano tzw. „Model Przejrzystej Gminy”. Jak czytamy na stronie Fundacji Batorego,
tę ogólnopolską akcję społeczną przeprowadzono na rzecz przejrzystych zasad sprawowania
władzy i podejmowania decyzji. Kampania była prowadzona we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami. W 2007 roku wszystkie samorządy biorące udział w tej
akcji utworzyły „Forum Przejrzysta Polska”, w skład którego weszły dwa podmioty z województwa małopolskiego: Urząd Gminy Limanowa i Urząd Miasta Nowego Sącza. Ten drugi
w 2008 roku jako jedyny z Małopolski otrzymał odnawialny „Certyfikat Przejrzystej Polski
2008–2010”. Więcej informacji na temat akcji „Przejrzysta Polska” na stronach: http://www.
batory.org.pl/programy_operacyjne/programy_zakonczone/artykuly_5/przejrzysta_polska
(dostęp: 31.07.2017). http://www.mistia.org.pl/pokaz_projekty.php?d=1&g=2&p=14&maska=1&zakonczony=1&id_projekt=202; http://www.nowysacz.pl/przejrzysta-polska (dostęp
do obu linków: 31.07.2017).
280 Ze wstępu dokumentu Minimalny standard informacji dla „Przejrzystej strony BIP” projekt
systemowy „Szkolenia i pomoc doradcza z zakresu etyki i unikania konfliktu interesu
w samorządzie terytorialnym” realizowanego w ramach Działania 5.2 PO KL.
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oraz adresy ePUAP (oczywiście tylko w przypadku tych gmin, które taką
usługę oferowały).

3.3.2. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
(ePUAP, ePUAP 2)
Kolejnym narzędziem komunikowania internetowego obywateli z władzą jest
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP to w dużym
skrócie ogólnopolska, bezpłatna platforma internetowa służąca do zdalnego
załatwienia urzędowych spraw przez obywateli oraz do komunikowania
urzędów między sobą. Za pomocą platformy e-PUAP można m.in. złożyć
wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu
albo prawa jazdy; zawiadomić o sprzedaży samochodu; dopisać się do spisu
wyborców – informuje strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji281. Jednak
do korzystania z tej platformy (np. aby złożyć wniosek o dowód) niezbędne jest
posiadanie tzw. profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego (e-podpisu).
Wyrobienie ich jest bezpłatne. Sposób potwierdzania tożsamości w systemach
administracji publicznej (element niezbędny do utworzenia profilu zaufanego)
określiła znowelizowana Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 64, poz. 565). Na jej podstawie wydano dwa rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 546) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia
2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania
i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 93, poz. 547)282. Oba rozporządzenia
obowiązują od czerwca 2011 roku.
281 https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap (dostęp: 31.07.2017).
282 M. Matuszewska-Maroń, K. Oskory, Platforma ePUAP krok po kroku, „E-mentor”,
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Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej w założeniu
ma służyć trzem celom: zachowaniu jawności, otwartości oraz neutralności
technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych; dążeniu do jak
największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy instytucjami publicznymi a usługobiorcami oraz pomiędzy samymi instytucjami
publicznymi; jednolitemu dostępowi do usług elektronicznych bez ponoszenia
znaczących kosztów283.
Podstawę prawną funkcjonowania ePUAP stanowi wspomniana już
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565). Artykuł
16 ust. 1a wymienionej ustawy zobowiązuje podmioty administracji publicznej
do udostępniania elektronicznych skrzynek podawczych, spełniających standardy określone i opublikowane na ePUAP. Dodatkowo Centrum Projektów
Informatycznych MSWiA apelowało, by każda gmina, która nie posiada konta
Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP, założyła je do 21 października
2011 roku284. Mimo to nie wszystkie polskie gminy wdrożyły te zalecenia.
W świetle powyższych ustaleń stosunkowo dobrze prezentują się gminy
województwa małopolskiego. W okresie prowadzenia badań 168 małopolskich
gmin udostępniało swoje informacje na ePUAP, co stanowiło 92,3%, natomiast
14 gmin nie posiadało swojego konta na tej platformie285. Zestawiając te wyniki
z danymi statystycznymi małopolskich gmin, zauważymy, że spośród 70 gmin
powyżej 11 000 mieszkańców jedynie gmina Rzezawa nie udostępniała usługi
ePUAP, zaś w przypadku 15 gmin o najmniejszym zaludnieniu, poniżej 5 000
mieszkańców, dwie z nich (gminy Radziemice i Rytro) nie miały aktywnej
platformy ePUAP, natomiast na 22 gminy o charakterze turystycznym tylko
Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 3 (45) 2012. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/942 (dostęp: 12.12.2018).
283 https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/PL/Strefa+Urzednika_Pomoc/Co+to+jest+ePUAP/ (dostęp: 2.08.2017).
284 http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gminy-musza-miec-konto-na-epuap (dostęp:
2.08.2017).
285 Do małopolskich gmin, u których w okresie prowadzonych badań nie stwierdzono konta
na ePUAP były gminy: Lipniki, Ropa, Radgoszcz, Piwniczna, Rytro, Biały Dunajec, Laskowa,
Tymbark, Kamienica, Rzezawa, Trzciana, Budzów, Spytkowice, Radziemice.

146

Wykorzystanie internetowych narzędzi komunikowania

gmina Rytro nie posiadała konta na ePUAP. Wśród 27 gmin z mieszkańcami
z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej cztery gminy (Laskowa, Kamienica,
Trzciana i Budzów) nie udostępniały swoich usług na ePUAP, zaś na 56 gmin
zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej
tylko gmina Radziemice nie była obecna na ePUAP. Na 28 gmin o największej
powierzchni jedynie gmina Piwniczna nie korzystała z ePUAP oraz gmina
Tymbark w przypadku 10 gmin o najmniejszej powierzchni. Wszystkie gminy
spośród 33 z największym dochodem na mieszkańca i 26 (oprócz gmin Radgoszcz, Kamienica, Laskowa, Ropa, Budzów i Lipinki) z 32 gmin z najmniejszym
dochodem na mieszkańca miało aktywną usługę ePUAP. Aktywną usługę
ePUAP miały również wszystkie gminy, na czele których stał włodarz poniżej
35. roku życia, natomiast wśród gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia
jedynie gmina Trzciana nie udostępniała swoich usług na ePUAP. Na 29 gmin
o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych usługę ePUAP oferowało
26 gmin, natomiast wszystkie gminy przypisane do grupy 30 gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców miały konta na ePUAP.
Warunkiem skorzystania z usług ePUAP jest konieczność potwierdzenia
swojej tożsamości poprzez bezpłatny profil zaufany (eGO – rodzaj elektronicznego podpisu) lub poprzez płatny certyfikat kwalifikowany. Profil zaufany
można założyć na dwa sposoby: poprzez internetowe konto bankowe (wówczas bank przekazuje dane użytkownika do serwisu) lub poprzez założenie
konta w serwisie pz.gov.pl. W tym drugim przypadku konieczne jest osobiste
potwierdzenie profilu zaufanego286. W całym województwie małopolskim
zostało uruchomionych 131 specjalnych punktów potwierdzenia profilu
zaufanego, których najwięcej było w Krakowie287. Natomiast płatny podpis
kwalifikowany (elektroniczny) to forma elektronicznego podpisu składanego
za pomocą specjalnego urządzenia (np. tokena). Zarówno Biuletyn Informacji
286 https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/

dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/profil-zaufany-i-podpis-elektroniczny-zalatwianie-spraw-online-na-biznes-gov-pl-oraz-innych-serwisach-administracji (dostęp: 18.09.2019).
287 Dane pochodzą ze strony Profil Zaufany https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList (dostęp: 2.08.2017).
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Publicznej, jak i platforma ePUAP wpisują się w obszar bardziej rozbudowanej
i kompleksowej usługi zdalnego kontaktu obywatela z urzędem, jakim jest
elektroniczny urząd.
Tabela 13. Procentowy udział (n=168) gmin korzystających

z ePUAP (wg grup statystycznych)
95,45%

Gminy o charakterze turystycznym
Gminy z najwięszką liczbą mieszkańców

99%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

86,70%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

100,00%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

89,65%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

100,00%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

100,00%

Gminy o największej powierzchni

96%

Gminy o najmniejszej powierzchni

80%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

100%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

96%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

98,20%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

85,20%

Źródło: opracowanie własne

3.3.3. Elektroniczny/cyfrowy urząd (e-Urząd/c-Urząd)
Elektroniczny urząd to w największym skrócie elektroniczna platforma służąca
petentom do załatwiania urzędowych spraw przez internet. e-Urząd, choć
najczęściej utożsamiany jedynie z platformą ePUAP i profilem zaufanym, jest
modułem znacznie obszerniejszym. Trzon e-Urzędu stanowią trzy elementy.
Pierwszy z nich to Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), czyli system
służący do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.
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Drugi to katalog usług oraz zbiór elektronicznych formularzy urzędowych
(będących odpowiednikiem druków papierowych), najczęściej przypisanych
bezpośrednio do poszczególnych referatów urzędu. Trzecim dopiero jest
wymieniany już ePUAP wraz z podpisem elektronicznym i profilem zaufanym288.
W funkcjonowanie elektronicznego urzędu wpisuje się również interaktywna
strona internetowa oraz elektroniczny obieg dokumentów. Współdziałanie
każdego z tych elementów stanowi warunek konieczny realizacji zasadniczej
funkcji cyfrowego urzędu, jaką jest możliwość zdalnego złożenia urzędowych
dokumentów przez petentów, bez konieczności wychodzenia z domu. Idea
ta nie mogłaby zaistnieć bez upowszechnienia technologii teleinformatycznych.
Stopień zaawansowania tego systemu pozwala podzielić go na trzy rodzaje
(etapy rozwoju):
• e-Urząd wersja 0 – urzędy wyposażone w komputery z prostym oprogramowaniem służącym jedynie np. do obsługi biura ewidencji ludności;
• e-Urząd wersja 1.0 – to obustronna internetowa komunikacja między
petentem a urzędem, przejawem której może być między innymi składanie
wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo
wymusza ona na organach samorządowych obowiązek publikowania
określonych informacji na stronach BIP;
• e-Urząd wersja 2.0 – to zdolność do współpracy platform operacyjnych
poszczególnych urzędów poprzez łączenie systemów operacyjnych różnych
podmiotów administracji publicznej, czyli jest to tzw. interoperacyjność289.

288 ePUAP i Elektroniczna Skrzynka Podawcza mogą być ze sobą powiązane. Skrzynki podawcze

mogą być bowiem zakładane na platformie ePUAP. Dzięki temu skrzynki te są technicznie
ustandaryzowane, ponadto petent, mając konto na ePAUP, może z tej skrzynki skorzystać
bez konieczności zakładania kolejnego konta. Więcej: M. Maj, Jak wysłać elektroniczne
pismo do urzędu i czym jest skrzynka podawcza. Oswajamy e-administrację, 2016 http://
di.com.pl/jak-wyslac-elektronicznie-pismo-do-urzedu-i-czym-jest-skrzynka-podawcza-oswajamy-e-administracje-56064 (dostęp: 18.09.2019).
289 G. Gacki, E-urząd po polsku, „iT w administracji” (miesięcznik informatyków i menedżerów
IT sektora publicznego) 2008, nr 10 http://www.itwadministracji.pl/numery/pazdziernik-2008/e-urzad-po-polsku.html (dostęp: 3.08.2017).
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W toku analizy do gmin oferujących swoje usługi w ramach e-Urzędu
zaliczono te, których administracja łączyła w sobie wszystkie wymienione
wyżej elementy stanowiące trzon elektronicznego urzędu. Idea elektronicznego
(cyfrowego) urzędu w niewielkim stopniu została wdrożona w województwie
małopolskim. Mieszkańcy 44 (24,2%) gmin mieli możliwość korzystania
z usług w ramach e-Urzędu. Było to 12 z 56 gmin zamieszkiwanych przez
osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz cztery z 27 gmin
z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Dwadzieścia z 70 (28,6%) najludniejszych gmin w Małopolsce oraz dwie z 15 najmniej
zaludnionych i osiem (36,4%) z 22 gmin o charakterze turystycznym jako
jeden z kanałów komunikowania z obywatelami wykorzystywało e-Urząd.
Z 28 gmin o największej powierzchni pięć z nich mogło pochwalić się „obecnością” w e-Urzędzie i dwie z 10 gmin o najmniejszej powierzchni. W przypadku
33 najbogatszych gmin w Małopolsce 11 z nich oferowało usługi w ramach
e-Urzędu, zaś wśród 32 najbiedniejszych małopolskich gmin sześć z nich.
Na 12 gmin z włodarzem z najmłodszej kategorii wiekowej (poniżej 35 lat)
tylko dwie gminy (Kęty i Lisia Góra) korzystało z usług e-Urzędu, natomiast
na 25 gmin z włodarzem z najstarszej kategorii wiekowej (powyżej 60 lat)
cztery gminy (Osiek, Szczurowa, Grybów i gmina miejska Kraków) komunikowały się ze swoimi mieszkańcami za pośrednictwem elektronicznego urzędu.
Spośród 29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych usługę
cyfrowego urzędu oferowało tylko pięć gmin, natomiast wśród gmin przypisanych do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych
mieszkańców tę usługę zapewniało dziewięć gmin.
Do najczęściej oferowanych przez małopolskie gminy usług w ramach elektronicznego urzędu należały: e-prawo (Dziennik Ustaw, Monitor Polski); karty
usług/druki gminy (np. wnioski o wydanie dowodu osobistego); elektroniczna
skrzynka podawcza oraz potwierdzenie profilu zaufanego (e-GO). Niestety,
w praktyce wiele elektronicznych urzędów w województwie małopolskim
działało nieprawidłowo lub ich funkcjonowanie było bardzo mocno ograniczone.
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Część gmin województwa małopolskiego błędnie rozumiało ideę elektronicznego urzędu, utożsamiając ją najczęściej z jednym elementem e-Urzędu.
Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Słomniki, Bochnia, Zembrzyce, poprzez
swoją zakładkę e-urząd, odsyłała do oficjalnego rządowego portalu ePUAP
2 (www.epuap.gov.pl/wps/portal), do części poświęconej składaniu wniosków
o wymianę dowodu osobistego. Inne zaś, jak gmina Łącko, były dopiero w trakcie
wprowadzania usług w ramach cyfrowego urzędu mimo tego, że gmina Łącko
na swoim oficjalnym portalu internetowym deklarowała uczestnictwo w tym
systemie. W przypadku natomiast kliku innych gmin kliknięcie w zakładkę
e-Urzędu oznaczało jedynie wejście do Biuletynu Informacji Publicznej (były
to gminy Andrychów i Dąbrowa Tarnowska). Dziewięć małopolskich gmin
część usług w ramach elektronicznego urzędu umiejscowiło dokładnie na identycznym module internetowej platformy, tym samym wszystkie posiadały
te same zakładki (logowanie, strona główna, pomoc, katalog usług, mienie
gminy, rejestr przedsiębiorców, budżet) i były tak samo funkcjonalne290.
Część małopolskich gmin jest otwarta na nowatorskie rozwiązania wpisujące
się w szeroko pojętą internetyzację administracji publicznej. Projekt „Małopolskie
e-urzędy” był jednym z przykładów takich inicjatyw. „Małopolskie e-urzędy”
to unijny program, którego głównym celem było wdrożenie w urzędach elektronicznej obsługi petenta. Udostępnienie mieszkańcom nowych e-usług (głównie
z obszaru podatków i opłat lokalnych) miało doprowadzić do przyspieszenia
kontaktu obywatela z urzędem291. W przedsięwzięciu tym wzięło udział dziewięć
małopolskich urzędów, na czele z liderem – gminą Moszczenica. Wszystkie
zmiany w administracji publicznej, zgodnie z wytycznymi tego projektu, miały
zostać wprowadzone od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.292

290 Z tego samego modułu e-urzędu korzystały gminy – Michałowice, Bolesław, Skała, Jerz-

manowice-Przeginia, Kęty, Osiek, Tomice, Czorsztyn, Bukowina Tatrzańska.
291 http://stryszawa.pl/pl/article/817 (dostęp: 2.08.2017).
292 Wszyscy partnerzy projektu: Lider Partnerstwa g. Moszczenica, g. Sękowa, g. Stryszawa,

g. Trzciana, g. miasta Bochnia, g. Gorlice, g. miasta Gorlice, g. Biecz, g. Ropa.
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Innym przykładem budowy zalążków elektronicznego urzędu w małopolskich
gminach może być projekt „eZator – Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
w Gminie Zator”. Celem tego przedsięwzięcia było wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informatycznego Zarządzania Gminą, który miał na celu m.in. skrócić
czas obsługi interesantów, poprawić warunki rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej, jak również zwiększyć stopień wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców gminy293. Ten zintegrowany system
informatyczny stanowił połączenie BIP z protokołem ePUAP.

3.3.4. System Informacji Przestrzennej (geoportal, portal mapowy)
System Informacji Przestrzennej (Geographic Information System) jest internetową bazą danych geograficznych przedstawionych w formie zwizualizowanych
map (ortofotomapa), prezentujących wybrany obszar samorządu terytorialnego.
Dane stanowiące treść tego systemu są materiałem państwowego zasobu
geodezyjnego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r, prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287)294. Portal mapowy może stanowić źródło
informacji na temat środowiska przyrodniczego (mapa sozologiczna), obiegu
wody w powiązaniu z przekształceniem środowiska przyrodniczego (mapa
hydrograficzna) czy ogólnie na temat wody, zabudowy, roślinności (mapa
ogólnogeograficzna) – co z kolei może stanowić niezbędną wiedzę dla inwestorów chcących na nowo zagospodarować określony obszar gminy295.
W województwie małopolskim 103 gminy (56,6%) udostępniały swoje
dane geograficzne w ramach systemu informacji przestrzennej. Trzydzieści
jeden z 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej
293 http://www.e.zator.pl/pl/57378/0/O_projekcie.html (dostęp: 23.08.2017).
294 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101931287/U/D20101287Lj.pdf

(dostęp: 20.09.2017).
295 Dane zawarte w portalu mapowym nie mogą być zwielokrotniane, sprzedawane, udostęp-

niane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie.
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39,1 lat i więcej oraz 17 z 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej korzystało z portalu mapowego. Czterdzieści trzy (61,4%)
spośród 70 najludniejszych małopolskich gmin i siedem z 15 gmin w najmniejszym stopniu zaludnionych oraz dokładnie połowa z 22 gmin o charakterze
turystycznym posiadało geoportal. Wśród 28 gmin o największej powierzchni
16 z nich udostępniało swoje dane w geoportalu i osiem z 10 gmin o najmniejszej
powierzchni. W przypadku 33 gmin z najwyższym dochodem na mieszkańca
16 z nich oferowały tę usługę i również 16 z 32 gmin z najniższym dochodem.
Biorąc natomiast pod uwagę wiek włodarza gminy, w grupie wójtów/burmistrzów/prezydentów powyżej 60. roku życia 19 z 25 gmin udostępniało te usługę,
zaś w grupie włodarzy poniżej 35 roku życia na 12 gmin pięć udostępniało
swoje dane geograficzne w ramach systemu informacji przestrzennej. Spośród
29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych dane w geoportalu udostępniało 14 gmin, natomiast wśród gmin przypisanych do grupy
30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców
dane w systemie informacji przestrzennej zapewniało 16 gmin.

3.3.5. Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram oraz
YouTube)
Obecnie wszelkiego rodzaju instytucje publiczne korzystają z serwisów społecznościowych. Także urzędy gmin mają swoje konta na Facebooku, Twitterze,
Instagramie czy kanały na YouTube. Fanpage małopolskich gmin w mediach
społecznościowych, poza linkami do oficjalnych stron gmin i ogłoszeń zamieszczanych przez te gminy, najczęściej wypełniały zdjęcia i komentarze przesyłane
przez sympatyków danego profilu. Należy jednak zaznaczyć, że trudno było
określić autorstwo publikowanych materiałów (czy były one nagrane przez
urząd gminy lub na polecenie gminy, czy też przez mieszkańca gminy bądź
osobę z nią nie związaną). Częstotliwość publikowanych materiałów nie
miała charakteru stałego i cechowała się dużą nieregularnością. Ponadto
media społecznościowe nie zawsze były powiązane z oficjalnymi portalami
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internetowymi gmin, ponieważ strony te rzadko kiedy posiadały linki odsyłające
do wykorzystywanych przez gminy serwisów społecznościowych. Spośród
analizowanych mediów społecznościowych najpopularniejszy wśród małopolskich gmin okazał się Facebook i YouTube, a dopiero później Twitter oraz
Instagram.
Tabela 14. Procentowy udział (n = 103) gmin posiadających swoje

oficjalne profile na Facebooku (wg grup statystycznych)
90,90%

Gminy o charakterze turystycznym

73%

Gminy z największą liczbą mieszkańców
Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

26,70%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

73,30%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

27,60%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

82,00%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

31,25%

Gminy o największej powierzchni

68%

Gminy o najmniejszej powierzchni

50%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

67%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

36%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

58,90%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

44,44%

Źródło: opracowanie własne

Sto trzy małopolskie gminy (56,6%) miały swoje oficjalne profile na Facebooku.
Trzydzieści trzy z 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii
wiekowej 39,1 lat i więcej oraz 12 z 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej
grupy wiekowej 35,0 lat i mniej korzystało z tego najpopularniejszego serwisu
społecznościowego. Dwadzieścia z 22 gmin o charakterze turystycznym (oprócz
gmin Sucha Beskidzka i Czorsztyn) oraz 51 (73%) spośród 70 najludniejszych
gmin miały swoje konta Facebooku i cztery z 15 gmin o najmniejszym stopniu
zaludnienia. W przypadku 28 gmin o największej powierzchni 19 z nich
posiadało swój profil na Facebooku i równo połowa z 10 gmin o najmniejszej
powierzchni. Rozpatrując natomiast gminy pod kątem dochodu na mieszkańca,
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zauważono, że na 33 najbogatsze gminy 27 posiadało konto na Facebooku
oraz 10 spośród 32 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. W przypadku wieku
włodarza gminy wśród 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia dziewięć
z nich miało swój profil na Facebooku oraz osiem wśród 12 gmin z włodarzem
poniżej 35. roku życia. Na 29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych swój profil na Facebooku posiadało osiem gmin, natomiast wśród
gmin przypisanych do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców były to 22 gminy.
Oficjalne facebookowe profile małopolskich gmin zostały również przebadane pod kątem ich popularności wśród internautów, określonej na podstawie
ilości „polubień” (lajków) oraz ilości obserwatorów danego fanpage’u. Różnica
między liczbą polubień a liczbą obserwujących wynosiła od kilku do kilkunastu
osób (zawsze było więcej lubiących niż obserwujących)296. Na tej podstawie
wytypowano sześć facebookowych stron małopolskich gmin z największą
liczbą i sześć z najmniejszą liczbą polubień. Wśród najpopularniejszych profili
na Facebooku zdecydowanie prowadził fanpage gminy miejskiej Kraków
(209 266 polubień i 205 774 obserwujących). Następnie znalazł się fanpage
gminy Zakopane (64 521 polubień i 62 347 obserwujących) oraz profil gminy
miejskiej Tarnów (17 694 polubień i 17 653 obserwujących). Na dalszych pozycjach uplasowały się strony gmin Krynica Zdrój (9 692 polubień), Oświęcim
(9 643 polubień), Gorlice (8 859 polubień).
Natomiast najmniejszą liczbą „polubień” wyróżnił się facebookowy profil
gminy Babice z liczbą 22. Nieco więcej, bo 67 polubień, miał fanpage gminy
Krościenko nad Dunajcem oraz profil gminy Mędrzechów (184 polubień).
Spośród sześciu najmniej popularnych gminnych stron na Facebooku najbardziej popularne okazały się strony gmin Iwkowa (373 polubień), Biskupice
(527 polubień), Sękowa (545 polubień)297.
296 Obserwowanie osoby lub strony oznacza, że materiały przez tę osobę lub stronę mogą się

pojawiać w aktualnościach konta osoby obserwującej. Polubienie danej strony automatycznie
oznacza jej obserwowanie https://www.facebook.com/help/279614732052951?helpref=about_content (dostęp: 19.08.2017).
297 Badanie oficjalnych facebookowych profili małopolskich gmin zostało wykonane 18 sierpnia
2017 roku.
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Tabela 15. Najpopularniejsze facebookowe profile wśród małopolskich gmin
Profil

Ilość polubień

gmina miejska Kraków

209 266

gmina Zakopane

64 521

gmina miejska Tarnów

17 694

gmina Krynica Zdrój

9 692

gmina Oświęcim

9 643

gmina Gorlice

8 859

Źródło: opracowanie własne

Ten najpopularniejszy serwis społecznościowy dokonywał również ocen
poszczególnych profili swoich użytkowników. Noty uzyskały m.in. fanpage
gmin: Proszowice (ocena 3,9), Koniusza (4,0), Wieliczka (4,4), Olkusz (4,7),
Niepołomice (4,7), Bukowno (4,8), Andrychów (4,8), Palecznica (4,9), Wadowice
(4,9), Nowy Wiśnicz (5,0), Korzenna (5,0), Muszyna (5,0), Szczurowa (5,0), gmina
miejska Tarnów (5,0). Dodatkowo zaobserwowano, że oficjalny profil gminy
Miechów w rzeczywistości był stroną burmistrza gminy Dariusza Marczewskiego, a nie samej gminy (odsyłała do niego zakładka na oficjalnej stronie
gminy)298. Ponadto profile czterech gmin: Myślenice, Dobczyce, Łososina oraz
gminy miejskiej Oświęcim zostały wyróżnione dodatkowym statusem stron,
które „bardzo sprawnie odpowiadają na wiadomości”. Facebookowe profile
pięciu gmin: Borzęcin, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Bobowa oraz Radłów
oferowało możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem gminy
poprzez opcję „Zadzwoń teraz”, natomiast fanpage gminy Gródek pozwalał
skontaktować się z osobą odpowiedzialną za administrowanie facebookową
stroną gminy299. Na koniec należy odnotować, że cztery facebookowe profile
w rzeczywistości nie istniały (Facebook nie posiadał takiego fanpage’u) mimo
tego, że odnośnik do nich widniał na oficjalnych portalach internetowych gmin
(dotyczyło to gmin: Uście Gorlickie, Lisia Góra, Rytro oraz Nowe Brzesko).
298 https://www.facebook.com/Dariusz.Marczewski/ (dostęp: 19.08.2017).
299 https://www.facebook.com/grodeknaddunajcem/ (dostęp: 19.08.2017).
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Drugim pod względem popularności wśród małopolskich gmin serwisem
społecznościowym był YouTube. Dziewięćdziesiąt siedem (53,3%) gmin
publikowało materiały wideo na swoich kanałach w tym filmowym serwisie
internetowym. Były to 24 spośród 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby
z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz 13 z 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Dziewięć z 22 gmin
o charakterze turystycznym oraz 38 (54%) spośród 70 najludniejszych gmin
i osiem z 15 najmniej zaludnionych gmin miało swoje kanały na YouTubie.
W przypadku 28 gmin o największej powierzchni 18 z nich oraz trzy z 10 gmin
o najmniejszej powierzchni było obecnych na YouTube. Rozpatrując natomiast
gminy pod kątem dochodu na mieszkańca, zauważono, że na 33 najbogatsze
gminy 18 (54,5%) z nich posiadało kanały na YouTube i 19 (59,4%) spośród
32 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. W przypadku natomiast wieku włodarza gminy, wśród 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia 17 (68%) było
obecnych na YouTube, natomiast wśród 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku
życia dziewięć (75%) z nich miało swoje kanały w tym popularnym filmowym
serwisie internetowym. Na 29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych obecnych na YouTube było 17 gmin i również 17 gmin wśród
tych przypisanych do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców. Ponadto ujawniono, że spośród analizowanych
kanałów w serwisie YouTube cztery z nich mogły pochwalić liczbą subskrybentów powyżej 200. Były to kanały należące do gmin Zielonki, Zabierzów,
Wieliczka oraz Korzenna.
Tabela 16. Procentowy udział (n = 97) gmin posiadających oficjalny

kanał w serwisie YouTube (wg grup statystycznych)
Gminy o charakterze turystycznym

41,00%

Gminy z największą liczbą mieszkańców

54%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

53,30%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

57,00%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

58,60%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

54,50%
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Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

59,40%

Gminy o największej powierzchni

64%

Gminy o najmniejszej powierzchni

30%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

75%
68%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia
Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

42,80%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

48,10%

Źródło: opracowanie własne

Twitter pod względem swojej popularności wśród małopolskich gmin był
na miejscu trzecim. Czterdzieści pięć (24,7%) gmin posiadało w nim swoje
oficjalne profile. Pozostałe 14 gmin również były obecne na Twitterze, ale
poprzez konta założone przez instytucje inne niż urzędy gmin, np. portale
informacyjne czy lokalne stacje telewizyjne. Dlatego profile te nie zostały
doliczone do liczby oficjalnych kont gmin. Obecnych na Twitterze było
22 spośród 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii
wiekowej 39,1 lat i więcej oraz 12 z 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej
grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Na 22 gminy o charakterze turystycznym
12 posiadało konto na Twitterze oraz 29 wśród 70 najludniejszych gmin i dwie
(Spytkowice oraz Moszczenica) z 15 gmin z najmniejszą liczbą mieszkańców.
W przypadku 28 gmin o największej powierzchni osiem z nich posiadało
swój profil na Twitterze oraz połowa z 10 o najmniejszej powierzchni. Rozpatrując natomiast gminy pod kątem dochodu na mieszkańca, zauważono,
że na 33 najbogatsze gminy 18 posiadało konto na Twitterze i cztery spośród
32 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. W przypadku wieku włodarza gminy,
wśród 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia sześć z nich miało swój
profil na Twitterze, natomiast wśród 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku
życia trzy miały swoje konto w tym serwisie społecznościowym. Na 29 gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych swój profil posiadały trzy
gminy, natomiast wśród gmin przypisanych do grupy 30 gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców 13 gmin miało konto
na Twitterze.
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Instagram uplasował się na czwartej pozycji wśród najczęściej stosowanych
przez małopolskie gminy mediów społecznościowych. Używały go 32 gminy,
co dało 17,6% spośród wszystkich gmin województwa małopolskiego. Analizowano jedynie oficjalne profile, tzn. założone i administrowane przez urzędy
gmin, nie zaś te, które widniały jako nieoficjalne konta #nazwa gminy. Zestawiając te wyniki z danymi statystycznymi małopolskich gmin, zauważono,
że na 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej
39,1 lat i więcej 12 gmin (21,4%) używało tego medium oraz trzy z 27 gmin
(11,1%) z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Spośród
70 gmin powyżej 11 000 mieszkańców 14 gmin posiadało konto na Instagramie
i trzy z 15 gmin w najmniejszym stopniu zaludnionych. Natomiast wśród
22 gmin o charakterze turystycznym osiem gmin miało taki profil. Na 28 gmin
o największej powierzchni sześć z nich było obecnych na Instagramie oraz
dwie z 10 gmin o najmniejszej powierzchni. Dziewięć gmin na 33 z największym i sześć z 32 gmin z najmniejszym dochodem na mieszkańca miało profil
na Instagramie. Dwie gminy, na czele których stał włodarz poniżej 35. roku
życia, publikowały zdjęcia na swoich oficjalnych profilach, natomiast wśród
gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia były to trzy gminy. Spośród 29 gmin
o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych konto na Instagramie
posiadały dwie gminy i 10 gmin przypisanych do grupy 30 gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych.
Tabela 17. Zestawienie najpopularniejszych serwisów społecznościowych

we wszystkich gminach województwa małopolskiego
Nazwa serwisu społecznościowego

Procentowy udział

Facebook

56,6%

YouTube

53,3%

Twitter

24,7%

Instagram

17,6%

Źródło: opracowanie własne
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3.3.6. Transmisje/relacje z posiedzeń rad gminy
Od administracji publicznej w Polsce oczekuje się transparentności, dlatego
urzędy dzielą się z obywatelami informacjami na temat swojej codziennej
pracy. Jednym z takich przykładów może być upublicznianie posiedzeń rad,
praktykowane przez część małopolskich gmin.
W okresie prowadzenia badań w Małopolsce było zaledwie siedem gmin,
które transmitowały lub relacjonowały posiedzenia swoich rad. Najczęściej
wykorzystywały do tego portal internetowy sesje.tv. Do gmin tych należały:
Mogilany, Lanckorona, Lipnica Murowana, Rabka, Czchów, Łużna oraz
gmina miejska Limanowa300. Jedna z nich należała odpowiednio do 56 gmin
zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej
(Rabka) oraz do 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat
i mniej (Lipnica Murowana) i do grupy 10 gmin o najmniejszej powierzchni
(gmina miejska Limanowa). Dwie z nich (Mogilany i Rabka) są w grupie
70 gmin o największej liczbie mieszkańców i jedna gmina (Rabka) należała
do grupy 22 gmin o charakterze turystycznym. Natomiast żadna z wymienionych gmin nie należała do grupy 28 gmin o największej powierzchni. Biorąc
pod uwagę wiek włodarza gminy, jedynie gmina Łużna należała do grupy
25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku życia, zaś żadnej z gmin nie można było
zakwalifikować do grupy 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku życia. Dwie
z wymienionych gmin (Lipnica Murowana i Łużna) zakwalifikowano do grupy
32 gmin z najniższym dochodem i jedynie gminę Mogilany zakwalifikowano
do grupy 33 gmin w Małopolsce z najwyższym dochodem na mieszkańca.
Także dwie spośród wymienionych gmin (Lanckorona i Lipnica Murowana)
zakwalifikowano do grupy 29 gmin z najmniejszą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych, natomiast do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych przypisano jedynie gminę miejską Limanowa spośród
gmin transmitujących/relacjonujących posiedzenia swoich rad.
300 W sierpniu 2017 roku w trakcie analizy sprawdzającej i uzupełniającej wyniki badań okazało

się, że gminy Czchów i Łużna zrezygnowały z transmitowania/relacjonowania posiedzeń
swoich rad gmin.
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Gminy wykorzystywały różne kanały do relacjonowania sesji z posiedzeń
swoich rad. Gminy Mogilany i Lanckorona emitowały posiedzenia w serwisie
YouTube. Materiały te charakteryzowały się przeciętną jakością obrazu (najczęściej 360p lub 720p) oraz słabej jakości dźwiękiem. Relacje te najczęściej
były statyczne, bez przebitek (kontrplanów) i wyróżniały się oglądalnością
na poziomie kilkudziesięciu odtworzeń (ostatnia sesja rady gminy Mogilany miała 181 wyświetleń, zaś sesja gminy Lanckorona tylko 15 wyświetleń
na YouTubie). W przypadku zaś gminy Rabka oraz gminy miejskiej Limanowa
funkcjonowały zarówno transmisje z posiedzeń rad, jaki i bardzo obszerne
archiwa materiałów filmowych z poprzednich sesji301. Gmina Lipnica Murowana
relacjonowała swoje sesje jedynie w postaci samego dźwięku, natomiast gmina
Łużna zrezygnowała z relacjonowania posiedzeń na rzecz krótkich materiałów
serwisowych omawiających gminne sesje, emitowanych w telewizji internetowej
Gorlice TV dostępnej na kanale YouTube (81 wyświetleń)302. Relacje online
z posiedzeń gminnych rad stanowiły zaledwie namiastkę tego, czym mogły
wykazać się gminy mające swój udział w gminnej telewizji internetowej.

3.3.7. Gminna telewizja internetowa
Włodarze części małopolskich gmin mogą komunikować się ze swoimi
mieszkańcami także przy użyciu gminnej telewizji internetowej. Choć sama
idea telewizji internetowej rozwijana była przede wszystkim na poziomie
powiatowym (regionalnym) – przykłady to chociażby TVPodhale czy MTV24,
małopolska telewizja regionalna. Mimo to jej występowanie stwierdzono
także w niektórych małopolskich gminach. W okresie prowadzonych badań
w Małopolsce funkcjonowało 17 stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym.
Były to: Gorlice TV, Tarnowska TV (Brzeska TV, Bocheńska TV), Myślenice
301 By jednak móc obejrzeć te materiały, konieczne było zainstalowanie najnowszej wersji

oprogramowania Adobe Flash.
302 Wszystkie dane ilościowe pochodzą z okresu prowadzenia badań sprawdzających, tj. z sierp-

nia 2017 roku.
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iTV, Chrzanowska Telewizja Lokalna, tv28.pl-limanowska telewizja internetowa, Krynica.tv, ntv-Nasza Telewizja Sądecka, TV Trzebinia-telewizja
internetowa Trzebinia, Krzeszowice.tv, Express Liszki.tv., Grybow.tv, nowytarg24.tv, TV Szczawnica – szczawnicka telewizja internetowa, Ochotnica.
tv, ITV Wadowice – interaktywna telewizja regionalna Wadowice. Często
do gminnych stacji telewizyjnych odsyłały linki zamieszczone na oficjalnych
portalach internetowych tychże gmin.
Wymienione wyżej internetowe stacje telewizyjne należały do 17 małopolskich
gmin. Wśród nich znajdowały się jednak i takie, których schemat własności
i funkcjonowania był nieco odmienny od pozostałych – przykład to stacje
Gorlice TV oraz Tarnowska TV. Obie zostały wpisane do rejestru programów
telewizyjnych prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i weszły
w skład grupy medialnej („Info”). Grupa medialna Info to ponadregionalny
projekt zrzeszający lokalne telewizje internetowe z województw podkarpackiego,
świętokrzyskiego i małopolskiego w jedną wspólną stację internetową303. Dlatego
obie telewizje były dostępne nie tylko w internecie, ale również u regionalnych
operatorów sieci kablowych304. Mimo to ich głównym kanałem komunikacji
były strony internetowe, na których publikowano kalendarium wszystkich
materiałów filmowych (z informacją o liczbie wyświetleń). W trakcie badań
ujawniono, że Gorlice TV i Tarnowska TV emitowały program na żywo
w jakości hd, dokładnie w tym samym czasie w obu stacjach. Wymienione
telewizje poruszały tematy z życia powiatu gorlickiego oraz tarnowskiego
(w przypadku tego ostatniego z podziałem na region brzeski i bocheński).
Nieco odmienną formułę od wymienionych dwóch stacji telewizyjnych
prezentowała telewizja Myślenice iTV. Ta prywatna telewizja nadała swoje
materiały wyłącznie w internecie, poprzez portal należący do firmy „Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Chęć Jarosław”305. Pięcioosobowa redakcja
bazowała na bezpłatnej współpracy z mieszkańcami, którzy współtworzyli
materiały filmowe stacji. Filmy te miały nawet własną zakładkę na portalu
303 http://grupamedialna.info/grupa-medialna/ (dostęp: 5.10.2017).
304 http://gorlice.tv/redakcja (dostęp: 5.10.2017).
305 http://www.myslenice-itv.pl/o-nas/ (dostęp: 5.10.2017).
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Myślenice iTV. Stacja nie prowadziła emisji na żywo. Strona internetowa
telewizji stanowiła jedynie zbiór materiałów filmowych (z informacją o liczbie
wyświetleń) przypisanych do poszczególnych gmin powiatu myślenickiego.
Siedemnaście gmin w Małopolsce miało własne stacje telewizyjne, co stanowiło 9,3%. Zestawiając te wyniki z danymi statystycznymi małopolskich gmin,
zaobserwowano, że na 56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej
kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej 10 gmin (17,8%) używało tego medium
oraz trzy z 27 gmin (11%) z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej
35,0 lat i mniej. Spośród 70 gmin powyżej 11 000 mieszkańców 12 gmin posiadało własny internetowy kanał telewizyjny i żadna w przypadku 15 gmin
o najmniejszym zaludnieniu, poniżej 5 000 mieszkańców. Natomiast wśród
22 gmin o charakterze turystycznym było to siedem gmin. Na 28 gmin o największej powierzchni sześć z nich miało to narzędzie i dwie spośród 10 gmin
najmniejszych powierzchniowo. Również siedem gmin na 33 z największym
i jedna z 32 gmin z najmniejszym dochodem na mieszkańca miało własną
telewizję. Również jedna gmina, na czele której stał włodarz poniżej 35 roku
życia posiadała to narzędzie, natomiast wśród gmin z włodarzem powyżej
60. roku życia były to trzy gminy. Żadna spośród 29 gmin o najmniejszej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie mogła pochwalić się własnym
internetowym kanałem telewizyjnym, natomiast na 30 gmin przypisanych
do grupy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych było ich 11.

3.3.8. Program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” miało na celu zapewnienie dostępu
do internetu mieszkańcom gmin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
(skutkiem czego może być marginalizacja społeczna) z powodu trudnej sytuacji
materialnej lub niepełnosprawności. Współfinansowane ze środków unijnych
przedsięwzięcie nie tylko zapewniło bezpłatny dostęp do internetu, ale również
wyposażyło wytypowane od udziału w projekcie gospodarstwa domowe w komputery wraz z oprogramowaniem. Celem projektu było również rozbudowanie
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infrastruktury sieciowej, organizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera
i internetu oraz wszelkie działania promocyjne. Beneficjentami programu,
wybieranymi przez Miejsko Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, mogły
być zarówno gospodarstwa domowe (wytypowane na podstawie kryterium
dochodowego), jak i jednostki podległe gminie, w zakresie działań skierowanych do osób wykluczonych cyfrowo306.
Tabela 18. Procentowy udział (n = 53) gmin biorących udział w programie

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (wg grup statystycznych)
36,40%

Gminy o charakterze turystycznym
Gminy z największą liczbą mieszkańców

29%

Gminy z najmniejszą liczbą mieszkańców

20%

Gminy z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych

40,00%

Gminy z najmniejszą liczbą zarejestrowanyh bezrobotnych

24,10%

Gminy z najwyższym dochodem na mieszkańca

36,36%

Gminy z najniższym dochodem na mieszkańca

22,00%

Gminy o największej powierzchni

39%

Gminy o najmniejszej powierzchni

30%

Gminy z włodarzem poniżej 35. roku życia

33%

Gminy z włodarzem powyżej 60. roku życia

36%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej

21,40%

Gminy zamieszkiwane przez osoby z najmłodszej kategorii wiekowej 35,0 lat i mniej

29,60%

Źródło: opracowanie własne

W programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wzięły udział
53 gminy województwa małopolskiego, co stanowiło 29,1%. Wśród nich było
12 z 56 gmin (21,4%) zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii

306 Informacje zebrane na przykładzie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,

realizowanego w gminie Wieliczka http://www.wieliczka.eu/pl/201487/0/przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu.html (dostęp: 6.10.2017).
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wiekowej 39,1 lat i więcej oraz osiem z 27 gmin (29,6%) z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej. Osiem z 22 (36,4%) gmin o charakterze turystycznym i 20 spośród 70 (29%) małopolskich gmin największych
pod względem liczby ludności oraz trzy z 15 gmin o najmniejszym zaludnieniu. W programie brało udział również 12 spośród 33 gmin o najwyższych
dochodach i siedem spośród 32 gmin o najniższych dochodach w przeliczeniu
na mieszkańca oraz 11 z 28 gmin o największej powierzchni i trzy z 10 o najmniejszej powierzchni. Biorąc pod uwagę wiek włodarza gminy, to projekt
ten był realizowany w dziewięciu z 25 gmin z włodarzem powyżej 60. roku
życia i w czterech z 12 gmin z włodarzem poniżej 35. roku życia. Na 29 gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w programie tym wzięło
udział siedem gmin, a także 12 gmin należących do grupy 30 gmin z największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Jedną z gmin biorących udział w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” było miasto i gmina Wieliczka. W ramach projektu, realizowanego
w latach 2007–2013, o wartości całkowitej wynoszącej ponad 4,5 mln zł, gminie
Wieliczka udało się wyposażyć w komputery z dostępem do internetu ponad
200 gospodarstw domowych oraz 30 jednostek administracyjnych podległych
gminie307.

307 Dane z: http://www.wieliczka.eu/pl/201129/63708/www.epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/

a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINLY1MDI2CDbz8XU1MDTzDQryMLMzNjAxMjIAKIoEKDHAARwNC-sP1o_Aq8TeGKsBjhZd-VHpOfhLYuZGOeUnGFun6UUWpaalFqUV6pUVA4YySkgIrVQNVg_Lycr3yzNSczOSq7ES91FJVgwKsujLyi0v0I9BV6xfkRhhkmeaU-TgqKgIAA9SyTw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/index.html (dostęp: 1.11.2017).
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Tabela 19. Procentowy udział poszczególnych kategorii
badawczych wszystkich analizowanych kanałów komunikowania
wykorzystywanych w gminach województwa małopolskiego

PORTALE INTERNETOWE

Kanał
komunikowania

Kategoria badawcza

Udział

informacje kontaktowe do Urzędu Gminy na stronie głównej

65,4%

Pasek z ruchomymi najważniejszymi, bieżącymi informacjami
(np. ogłoszenia wójta, utrudnienia drogowe)

13,2%

bezpośredni kontakt do wójta/prezydenta (telefon
interwencyjny, bezpośredni adres email)

58,2%

wyszukiwarka wiadomości

88,5%

dostępność strony w języku obcym

24,2%

ułatwienia dla niedowidzących – zmiana wielkości czcionki/
kontrastu, wybór lektora (standard WCAG 2.0)

61,5%

możliwość subskrypcji newslettera strony

47,8%

SMS-serwis na stronie głównej – najnowsze
informacje z gminy otrzymywane esemesem

25,8%

możliwość współtworzenia strony przez internautów
(przesyłanie tekstu, zdjęć, filmów)

49,4%

kalendarz wydarzeń na stronie głównej

43,9%

licznik odwiedzin portalu na stronie głównej

24,2%

pogodowe informacje

44,5%

„Załatw Sprawę” – najważniejsze druki
do pobrania ze strony internetowej
kod graficzny QR

74,7%
3,3%
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Kategoria badawcza

Udział

BIP

100%

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

92,3%

Facebook

56,6%

YouTube

53,3%

Twitter

24,7%

Instagram

17,6%

e-Urząd

24,2%

System Informacji Przestrzennej (geoportal, portal mapowy)

56,6%

transmisje/relacje z posiedzeń rad gmin

3,8%

gminna telewizja internetowa

9,3%

zgodność mobilna portalu gminy

48,9%

uczestnictwo w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

29,1%

INNE

POZOSTAŁE (DODATKOWE) KANAŁY

Kanał
komunikowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ilościowych
wszystkich oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin

W województwie małopolskim ujawniono również inne przykłady zaangażowania gmin w upowszechnianie i niwelowanie dysproporcji wynikających
z nierównego dostępu mieszkańców do internetu. Przykładem może być
chociażby gmina Pcim, która rozwijała projekt darmowego internetu na terenie
całej gminy poprzez ustanowienie sieci hot spotów. Podobnie działała gmina
Sokołów Małopolski, realizująca projekt radiowego dostępu do internetu, lub
gmina Wielka Wieś, która w budynkach użyteczności publicznej (urzędzie
gminy, bibliotece gminnej) wydzieliła dla swoich mieszkańców specjalne
pomieszczenia z dostępem do darmowego internetu.
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3.4. Porównanie najbardziej i najmniej rozbudowanych

oficjalnych portaliinternetowych z pozostałymi
narzędziami komunikowania internetowego gmin
województwa małopolskiego
W toku analizy oficjalnych portali internetowych małopolskich gmin wytypowano w sumie siedem gmin, które mogły pochwalić się najbardziej rozbudowaną stroną internetową oraz siedem gmin, których witryny posiadały
najmniejszą liczbę narzędzi spośród wszystkich 182 oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin.
W zestawieniu z gminami ocenianymi na podstawie wykorzystania przez
nie pozostałych 10 narzędzi komunikowania internetowego308 okazało się,
że spośród siedmiu gmin mogących pochwalić się najbardziej rozbudowanymi
portalami internetowymi cztery z nich posiadało aktywne usługi w ramach
e-Urzędu309. Wszystkie siedem gmin korzystało z ePUAP. Sześć (oprócz gminy
Stary Sącz) posiadało system informacji przestrzennej (geoportal) i również
sześć (oprócz gminy Łapsze Niżne) prowadziło relacje online z posiedzeń rad
gminy. Cztery gminy (oprócz Starego Sącza, Krynicy Zdrój i Łapsz Niżnych)
uczestniczyło w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Sześć
z nich miało profil na Facebooku (oprócz Stary Sącz) i tyle samo na Twitterze (oprócz gminy Kłaj), cztery miało konto na YouTubie i również cztery
na Instagramie. Dwie gminy emitowały swoje programy w internetowych
stacjach telewizyjnych (Limanowa i Krynica Zdrój).
Zestawiając natomiast stopień wykorzystania pozostałych najczęściej stosowanych narzędzi komunikowania internetowego w Małopolsce z siedmioma
gminami, które miały najuboższe oficjalne strony internetowe, żadna z gmin
nie mogła pochwalić się aktywną platformą e-Urząd. Również żadna z siedmiu
analizowanych gmin nie prowadziła relacji online z posiedzeń swoich rad oraz
nie posiadała profili na Twitterze i Instagramie. Dwie (Borzęcin i Szerzyny)
308 Bez BIP którego występowanie stwierdzono we wszystkich gminach, ale z czterema serwi-

sami społecznościowymi liczonymi dla każdego z osobna.
309 Oprócz gmin Limanowa, Łapsze Niżne, Krynica Zdrój.
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były obecne na YouTubie, natomiast trzy korzystały z Facebooka (Kalwaria,
Sułkowice, Borzęcin). Żadna z gmin nie mogła pochwalić się udziałem w telewizji
internetowej. Za to dwie gminy (Szerzy i Racławice) uczestniczyły w programie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Cztery (oprócz gmin Sułkowice,
Łososina i Szerzyny) korzystały z systemu informacji przestrzennej. Jedna
z gmin nie miała aktywnej usługi w ramach ePUAP.
Porównanie to potwierdziło, że gminy mogące się pochwalić stronami
internetowymi najbogatszymi w ponadprogramowe zakładki w największym
stopniu też korzystały z dodatkowych narzędzi komunikowania.

3.5. Zestawienie oficjalnych portali internetowych

małopolskich gminz cechami społecznoekonomicznymi tychże gmin. Podsumowanie
wniosków z analizy danych ilościowych
Analiza badań ilościowych współczesnych internetowych narzędzi komunikowania wykorzystywanych na poziomie samorządowym (gminnym)
w województwie małopolskim pozwoliła sformułować wiele wniosków.
Portale gmin charakteryzowały się różnym stopniem rozbudowania, gdyż
liczba wykorzystywanych przez nie narzędzi wahała się od kilku do kilkunastu. Żadna ze stron nie posiadała wszystkich 17 narzędzi wytypowanych
do badań określających funkcjonalność i użyteczność analizowanych portali.
Największą liczbę narzędzi posiadało siedem gminnych stron. Pięć spośród
nich należało do gmin o największej liczbie mieszkańców (powyżej 11 000)
oraz o największej powierzchni (cztery z siedmiu) i największym dochodzie
na mieszkańca (cztery z siedmiu). Żaden z portali nie należał do grupy gmin
o najmniejszym dochodzie na mieszkańca i najmniejszej powierzchni.
Natomiast spośród siedmiu portali o najmniejszej liczbie narzędzi żaden
nie należał do gminy o największej powierzchni, jak również do gmin o najwyższym dochodzie na mieszkańca. Dwa portale z najmniejszą liczbą narzędzi
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w ogóle (zaledwie jeden z 15 wykorzystywanych zakładek) reprezentowały
gminy o najniższym dochodzie na mieszkańca. Ponadto tylko dwa z nich
należały do najbardziej zaludnionych gmin, a jeden do gminy o najmniejszej
liczbie ludności, poniżej 5 000 mieszkańców. Można więc wywnioskować,
że o stopniu rozbudowania danego portalu internetowego o dodatkowe narzędzia
decydowała głównie liczebność i wielkość gminy (powierzchnia), do której
dana strona należała, jak również zamożność jej mieszkańców. W niewielkim
stopniu natomiast wpływał na to charakter turystyczny gminy (jedynie dwa
z siedmiu najbardziej rozbudowanych stron i tylko jedna z siedmiu stron
o najmniejszej liczbie narzędzi należały do gmin o charakterze turystycznym)
oraz wiek włodarza gminy (po dwa portale z grupy najbardziej i grupy najmniej
rozbudowanych należały do gmin na czele których stał włodarz powyżej
60. roku życia i po jednej stronie z grupy najmniej i najbardziej rozbudowanych należały do gmin, na czele której stał burmistrz poniżej 35. roku życia).
W toku analizy zarysowała się również pewna prawidłowość – im dany portal
był bardziej rozbudowany o dodatkowe narzędzia/zakładki, tym większe
prawdopodobieństwo, że będzie on bardziej innowacyjny (na 182 oficjalne
strony internetowe wszystkich małopolskich gmin tylko sześć z nich było
wyposażonych w kod graficzny QR. Spośród tych sześciu portali dwa z nich
wchodziły do grupy najbardziej rozbudowanych dodatkowymi narzędziami)310.
Liczba wykorzystywanych narzędzi przez dany portal nie zawsze jednak
pozytywnie wpływała na jego funkcjonalność. Występowały bowiem strony
internetowe posiadające dużą liczbę zakładek, z których znaczna część była nieaktywnych lub pustych (bez treści). Dodatkowo o budowie portali nie zawsze
mogli decydować jego administratorzy. Niejednokrotnie stopień rozbudowania
gminnej witryny zależał od gotowego szablonu stale wykorzystywanego przez firmy
tworzące daną stronę. W konsekwencji gminy o różnym charakterze – zarówno
demograficznym, ekonomicznym, jak i geograficznym – unifikowały się poprzez
korzystanie z identycznego kanału komunikowania się ze swoimi obywatelami.
310 Kod QR występował głównie na stronach internetowych gmin leżących na południu wo-

jewództwa małopolskiego i tym samym mających charakter górzysty (wyjątek stanowiła
jedynie gmina miejska Kraków).
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Rozpatrując popularność oficjalnych portali małopolskich gmin w globalnym rankingu Alexa Traffic Rank (przy użyciu aplikacji Webstatsdomian.
org) ujawniono, że pozycja w rankingu zależała głównie od liczby ludności
gminy, którą dana strona reprezentowała. Wszystkie trzy gminy najwyżej
uplasowane w tym rankingu należały do grupy gmin powyżej 11 000 mieszkańców, natomiast żadna spośród trzech gmin najniżej usytuowanych w rankingu Alexa nie należała do tej grupy. W dalszej kolejności decydował dochód
na mieszkańca w danej gminie i jej turystyczny charakter (dwa spośród trzech
najbardziej popularnych portali należały do gmin o najwyższym dochodzie
na mieszkańca i o charakterze turystycznym, natomiast żadna strona będąca
na końcu tego rankingu nie obsługiwała gminy o największej liczbie ludności
czy o największym dochodzie na mieszkańca, jak również gminy o charakterze
turystycznym). Warto zauważyć, że wiek mieszkańców gmin nie miał tutaj
większego znaczenia, ponieważ zarówno wśród trzech najwyżej, jak i trzech
najniżej skalsyfikowanych w powyższym rankingu portali występowały równo
po dwie strony internetowe należące do jednej grupy gmin zamieszkiwanych
przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej oraz były to odpowiednio najwyżej sklasyfikowane – gminy miejskie Kraków i Tarnów wraz
z tymi plasującymi się najniżej – Racławicami i Charsznicą.
Podobne wnioski płyną z analizy stron gmin rozpatrywanych pod kątem
liczby odsyłaczy danego portalu (backlinks). Wszystkie trzy portale z największą
liczbą odsyłaczy linkujących do danej witryny należały do małopolskich gmin
zarówno o charakterze turystycznym, jak i o największej liczbie mieszkańców
i najwyższym dochodzie na mieszkańca. Natomiast żaden spośród trzech
portali, na których ogólnie nie zarejestrowano odsyłaczy, nie należał do gminy,
którą można byłoby zakwalifikować do którejś z wyżej wymienionych kategorii. Ponadto zarówno pozycja w rankingu Alexa Traffic, jak również liczba
odsyłaczy danego portalu nie była powiązana ze stopniem rozbudowania
oficjalnej strony internetowej gminy o dodatkowe zakładki.
Oficjalne portale internetowe małopolskich gmin analizowano również
ze względu na liczbę występujących na ich stronach głównych górnych/bocznych
zakładek. Opisując wyniki uzyskane z badania użyteczności i funkcjonalności
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strony głównej gminnych portali, należy stwierdzić, że zbyt duża ilość zakładek
na stronie głównej może stwarzać poczucie chaosu i „przeładowania” portalu,
czyniąc go tym samym uciążliwym w codziennym użytkowaniu. Dlatego
mnogość zakładek na stronie głównej gminnej witryny potraktowano jako jej
wadę, a nie zaletę. Po przeanalizowaniu wszystkich stron małopolskich gmin
pod kątem ilości górnych/bocznych zakładek nie zaobserwowano wyraźnego
związku między gminami posiadającymi portale z największą liczbą górnych/
bocznych zakładek a cechami społeczno-ekonomicznymi tychże gmin. Ponadto
ilość zakładek na danej stronie głównej gminy nie zależała ani od charakteru
turystycznego gminy, ani od jej powierzchni czy dochodu na mieszkańca,
gdyż żaden z sześciu portali z największą liczbą zakładek nie był własnością
gminy, którą można byłoby przypisać do którejś z tych kategorii.
To, czy dany portal internetowy umieszczał informacje kontaktowe do urzędu
gminy bezpośrednio na swojej stronie głównej, w znacznym stopniu zależało
od wieku włodarza gminy – im młodszy, tym większe prawdopodobieństwo,
że gminna strona będzie takie informacje posiadać (75% gmin z włodarzem
z najmłodszej kategorii wiekowej poniżej 35 lat umieszczało takie informacje
i 52% gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej powyżej 60 lat). W mniejszym stopniu zależało to od liczby mieszkańców, dochodu na mieszkańca
i od powierzchni gminy (67,1% spośród najludniejszych gmin, 66,7% spośród
najbogatszych gmin i 64,3% gmin o największej powierzchni udostępniało
tego typu informacje). W jeszcze mniejszym stopniu zależało to od tego, czy
gmina ma charakter turystyczny (tylko 54,5% z 22 stron należących do gmin
turystycznych umieszczało informacje kontaktowe do urzędu gminy). Również
wiek mieszkańców gmin nie był czynnikiem determinującym publikowanie
informacji kontaktowych do urzędu gminy na stronie głównej portalu (występowały one na 76,8% portali należących do gmin z mieszkańcami z najstarszej
grupy wiekowej i na 74% stronach internetowych będących w posiadaniu gmin
z mieszkańcami z najmłodszej kategorii wiekowej).
Obecność na portalu gminy bezpośredniego kontaktu do włodarza gminy
(numer telefonu, skrzynka mailowa) również zależała głównie od wieku wójta/
burmistrza/prezydenta stojącego na czele danej gminy. 75% portali, które były
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własnością gmin z włodarzem z najmłodszej kategorii wiekowej, prezentowały
takie informacje i 14 z 25 gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej.
W dużej mierze na występowanie tego typu informacji wpływ miał także
dochód na mieszkańca – im biedniejsza gmina tym większe prawdopodobieństwo, że na swojej stronie umieści bezpośredni kontakt do swojego włodarza
(71,9% spośród 32 gmin najbiedniejszych i 45,45% z 33 gmin o najwyższym
dochodzie na mieszkańca umieszczało te informacje). Nieznacznie decydował
o tym również wiek mieszkańców gmin, tzn. im młodsi mieszkańcy, tym
bardziej prawdopodobne występowanie takich informacji na stronie głównej
gminy (55,5% witryn będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami z kategorii
35,0 lat i mniej oraz 42,8% stron internetowych gmin zamieszkiwanych przez
osoby z kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej posiadało te informacje).
Po przeanalizowaniu wszystkich stron małopolskich gmin pod kątem
występowania paska z ruchomymi najważniejszym informacjami z życia gminy
stwierdzono, że zaledwie jedna z 15 gmin z najmniejszą liczbą mieszkańców
posiadało to narzędzie. Poza tym nie zaobserwowano wyraźnego związku
między gminami posiadającymi portale z wyżej wymienionym narzędziem
a siedmioma kategoriami badawczymi określającymi atrakcyjność społeczno-ekonomiczną tychże gmin.
Kolejne narzędzie w postaci wyszukiwarki wiadomości występowało średnio
w około 90% oficjalnych stron internetowych małopolskich gmin przypisanych
do wszystkich siedmiu kategorii badawczych, określających atrakcyjność
społeczno-ekonomiczną tychże gmin. Dlatego żadnej kategorii nie można
było przypisać dominującego wpływu na występowanie tego narzędzia.
Tylko 61 ze 182 stron internetowych gmin w Małopolsce było „przetłumaczonych” na język obcy. W praktyce jednak w języku innym niż polski
można było korzystać tylko z 44 oficjalnych portali gmin, co dało zaledwie
24,2%. Nawet charakter turystyczny gminy nie decydował o dostępności
witryny w języku obcym (dokładnie 50% gmin turystycznych miało stronę
przetłumaczoną na język obcy), jak również wiek włodarza gminy czy ilość
zarejestrowanych bezrobotnych w gminie. Zaobserwowano natomiast zależność w przypadku liczebności danej gminy, gdyż 47,1% stron należących
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do grupy 70 gmin o największej liczbie ludności było dostępnych w języku
obcym, natomiast żadna ze stron nie należała do 15 najmniej zaludnionych
gmin (poniżej 5 000 mieszkańców). Ale głównym czynnikiem decydującym
o przetłumaczeniu danej strony internetowej gminy na język obcy była przede
wszystkim zamożność gminy. Spośród wszystkich badanych kategorii największe różnice występowały właśnie w gminach o zróżnicowanym dochodzie na mieszkańca. Wśród małopolskich gmin o najwyższym dochodzie
na mieszkańca 60,6% portali było dostępnych w języku obcym, natomiast
wśród najbiedniejszych gmin ten wskaźnik wynosił zaledwie 15,6%. Również wiek mieszkańców gminy miał tutaj istotne znaczenie. Występowało
mniejsze prawdopodobieństwo, że strony należące do gmin z najmłodszymi
mieszkańcami będą dostępne w języku obcym niż te, które są w posiadaniu
gmin z najstarszymi mieszkańcami (odpowiednio 39,3% dla portali gmin
z mieszkańcami z kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej i tylko 7,4% dla witryn
gmin z mieszkańcami z grupy 35,0 lat i mniej).
Konieczność dostosowania swoich portali do osób niepełnosprawnych
(niedowidzących), według standardów WCAG 2.0, nakłada na urzędy gmin
polskie prawo311. Mimo to jedynie 61,5% małopolskich gmin wywiązywało się
z tego obowiązku. Dostosowanie gminnych stron do osób niepełnosprawnych
w największym stopniu było uzależnione od dochodów gminy (72,7% gmin
z grupy najbogatszych i 62,5% gmin z grupy najbiedniejszych posiadało stronę
przyjazną osobom niepełnosprawnym), liczby mieszkańców (65,7% portali
najludniejszych małopolskich gmin było dostosowanych do osób niepełnosprawnych), wieku włodarza gminy (66,7% gmin z włodarzem z najmłodszej
kategorii wiekowej i 44% gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej
było reprezentowanych przez portale przyjazne osobom niepełnosprawnym)
oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych (66,7% gmin o największej
i 48,3% gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych posiadało
311 Świadczy o tym przytaczane już wcześniej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwiet-

nia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526).
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stronę dostosowaną do osób niepełnosprawnych). Natomiast w niewielkim
stopniu wpływał na to wiek mieszkańców gmin, gdyż różnica sięgała niecałych
7% (66,1% portali gmin z najstarszymi mieszkańcami i 59,2% portali gmin
z najmłodszymi mieszkańcami).
Jedynie 47,8% spośród wszystkich oficjalnych stron gmin w Małopolsce
dawało możliwość zamówienia newslettera. W największym stopniu zależało
to od bogactwa gminy (66,7% portali należących do gmin o najwyższym
dochodzie na mieszkańca oferowało tę usługę) oraz od liczby bezrobotnych
(63,3% stron należących do gmin o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych dawało możliwość zamówienia newslettera), jak również od wieku
mieszkańców gmin, przy czym w tej ostatniej kategorii młodszy wiek mieszkańców gmin oznaczał mniejsze prawdopodobieństwo występowania tej usługi
(60,7% portali gmin z mieszkańcami z najstarszej grupy wiekowej i 48,1% dla
gmin zamieszkiwanych przez osoby z najmłodszej kategorii umożliwiało
zamówienie newslettera).
Usługa SMS-serwis w największym stopniu zależała od zamożności gmin,
wieku jej mieszkańców i liczby ludności. Czynnik zamożności gmin ujawnił
również największe różnice – 57,6% portali należących do gmin o najwyższym
dochodzie i jedynie 6,25% stron należących do gmin o najniższym dochodzie
na mieszkańca oferowało możliwość zamówienia usługi SMS-serwis. W przypadku zaś wieku mieszkańców gmin usługa ta była dostępna na 37,5% witryn
należących do gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii
wiekowej i zaledwie na 3,7% portali gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy
wiekowej. W przypadku liczby ludności w grupie 70 najliczniej zaludnionych
gmin 34,3% posiadało SMS-serwis, natomiast spośród 15 gmin o najmniejszej
liczbie ludności żadna z nich nie udostępniała tej usługi. Dlatego to rozwiązanie,
jaki i poprzednie (newsletter) korelowało pozytywnie ze starszym wiekiem
mieszkańców gminy, jej bogactwem oraz gęstszym zaludnieniem.
O częstotliwości publikowania informacji na portalach gmin decydowała
głównie zamożność gmin, do których owe portale należały (57,6% stron gmin
o największym dochodzie na mieszkańca na bieżąco miało wydawanie wiadomości). Dużą rolę odgrywała również liczba zarejestrowanych bezrobotnych
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(na 53,3% stronach należących do gmin o największej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych wiadomości gminne były wydawane na bieżąco) oraz liczebność
gminy – 51,4% portali gmin o największej liczbie ludności miało na bieżąco
aktualizowane wiadomości (na przeciwległym biegunie znajduje się gmina
Racławice, należąca do grupy 15 gmin o najmniejszej liczbie mieszkańców,
z kilkunastodniową częstotliwością publikacji wiadomości)312. Wynika z tego,
że głównie względy ekonomiczne i demograficzne, związane z liczbą mieszkańców gmin, decydowały o częstotliwości publikacji wiadomości gminnych.
W dobie komunikowania Web 2.0 internauci są nie tylko odbiorcami treści
medialnych, ale mogą być również ich twórcami. Niemalże połowa (90 ze 182)
oficjalnych stron małopolskich gmin oferowało użytkownikom możliwość
współtworzenia treści publikowanych na gminnych portalach dzięki umieszczaniu artykułów czy komentarzy pod istniejącymi wiadomościami, wysyłaniu
własnych zdjęć czy filmów. Analizując to zagadnienie w zestawieniu z badanymi
kategoriami społeczno-ekonomicznymi, zauważymy, że charakter turystyczny
gminy w największym stopniu decydował o możliwości współtworzenia przez
internautów treści medialnych prezentowanych na oficjalnych stronach internetowych. Trzynaście z 22 (59,1%) gmin o charakterze turystycznym dawało
taką możliwość. Udział w pozostałych kategoriach badawczych oscylował
w granicach 50%. W przypadku zaś wieku mieszkańców gmin wpływ ten był
jeszcze mniejszy (44,4% portali gmin z mieszkańcami z najmłodszej i 39,3% stron
internetowych gmin z mieszkańcami z najstarszej grupy wiekowej mogło być
współtworzone przez internautów).
Analizując występowanie na oficjalnych portalach internetowych małopolskich
gmin kodu QR, można było zauważyć, że narzędzie to znajdowało się na zaledwie
sześciu portalach. W największym stopniu na stronach gmin o największej
powierzchni (cztery z sześciu) i gmin o największej liczbie mieszkańców (trzy
312 Analizując zagadnienie częstotliwości aktualizacji wiadomości na portalach gmin, jako

ciekawostkę warto wskazać przykład gminy Zawoja. Na czele tej gminy stała osoba najmłodsza spośród wszystkich włodarzy małopolskich gmin (w dniu wyborów samorządowych
w 2014 roku miała zaledwie 27 lat). Jednakże młody wiek włodarza gminy nie przełożył
się na zwiększoną chęć do częstego informowania o życiu gminy. Portal zawoja.pl należał
bowiem do grupy czterech gminnych stron najrzadziej aktualizujących swoje newsy.
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z sześciu), natomiast kod QR nie znajdował się na żadnym portalu należącym
do gminy o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców.
Udział w pozostałych kategoriach badawczych nie przekraczał 35%. Biorąc
natomiast pod uwagę wiek mieszkańców gmin, kod QR był obecny na trzech
portalach należących do gmin z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej,
tymczasem nie był on w ogóle obecny na stronach gmin z mieszkańcami
z najmłodszej grupy 35,0 lat i mniej. Mając jednak na uwadze niewielką próbę
(zaledwie sześć portali), nie można jednoznacznie stwierdzić, że wiek mieszkańców, bądź jakakolwiek inna kategoria wpływała na występowanie kodu
QR na stronach internetowych małopolskich gmin.
Obecność na oficjalnych portalach gmin kalendarza najważniejszych wydarzeń
gminnych w największym stopniu była uzależniona od wieku mieszkańców
gmin – im starsi, tym większe prawdopodobieństwo jego występowania.
Narzędzie to ujawniono na 48,2% portali należących do gmin z najstarszymi
mieszkańcami i na 33,3% stronach internetowych gmin z mieszkańcami
z najmłodszej grupy wiekowej. Ale obecności tego narzędzia w największym
stopniu decydowała jednak liczba zarejestrowanych bezrobotnych (63,3%).
Udział w pozostałych kategoriach badawczych nie przekraczał 50%.
Analiza małopolskich gmin pod kątem występowania licznika odwiedzin
portalu nie przyniosła wyraźnego związku między gminami posiadającymi
portale z wyżej wymienionym narzędziem a siedmioma kategoriami społeczno-ekonomicznymi tychże gmin, ponieważ procentowy udział w tych
kategoriach badawczych nie przekraczał 35.
Informacje pogodowe odnotowano na 81 spośród 182 stron małopolskich
gmin. Udział tych gmin w poszczególnych analizowanych kategoriach społeczno-ekonomicznych nie przekraczał 50%. Najbliżej tej wartości była kategoria badawcza przypisująca gminy do grupy z najmłodszymi mieszkańcami
(48,1% stron internetowych gmin z najmłodszymi mieszkańcami udostępniało
informacje pogodowe).
Aż 74,7% gmin w Małopolsce udostępniało na swoich internetowych portalach
(w zakładce „Załatw Sprawę”) zestaw najważniejszych druków urzędowych,
z możliwością ich pobrania. O tym, czy dana gmina posiadała to narzędzie,
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w największym stopniu decydował jej turystyczny charakter (spośród 22 gmin
o charakterze turystycznym jedynie gmina Wieliczka nie oferowała tej usługi).
W dalszej kolejności była to liczba bezrobotnych (aż 86,2% gmin należało
do grupy o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców),
zamożność gmin (78,8% gmin z największym dochodem na mieszkańca
miało aktywną zakładkę „Załatw Sprawę) oraz liczba ludności gmin. Choć
w przypadku tej ostatniej kategorii wysokie wartości odnotowano w obu
skrajanych przypadkach – w grupie gmin o największej liczbie ludności było
to 75,7%, natomiast w grupie najmniej licznych gmin aż 80% z nich posiadało
tę zakładkę. Duży udział był również po stronie wieku mieszkańców gmin
(74,1% stron internetowych będących w posiadaniu gmin z mieszkańcami
z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej oraz 69,6% portali gmin z najstarszymi mieszkańcami), jak również w kategorii wiek włodarza gminy
(68% gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej, powyżej 60. roku życia,
oferowało tę usługę).
Dostosowanie oficjalnych portali gmin do urządzeń mobilnych nie było
częstą praktyką w województwie małopolskim. Jedynie 48,9% stron mogło
pochwalić się zgodnością mobilną. Warto podkreślić, że sześć z siedmiu
portali gminnych znajdujących się na szczycie rankingu oceniającego stopień
ich rozbudowania pod względem liczby posiadanych narzędzi było dostosowanych do urządzeń mobilnych. Wynika stąd, że im mocniej rozbudowana
(bogata w dodatkowe zakładki/aplikacje) strona internetowa, tym bardziej
prawdopodobne, że będzie ona dostosowana do urządzeń mobilnych (będzie
zgodna mobilnie). W toku analizy okazało się również, że mobilność strony
internetowej gminy w największym stopniu zależała od zamożności gminy
(60,6% oficjalnych portali należało do grupy gmin mogących pochwalić się
największym dochodem na mieszkańca spośród wszystkich gmin w Małopolsce)
i wieku jej mieszkańców (60,7% witryn internetowych było w posiadaniu gmin
zamieszkiwanych przez osoby najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej) oraz
od charakteru turystycznego gminy (54,5% gmin o charakterze turystycznym
posiadało stronę internetową dostosowaną do urządzeń mobilnych). Natomiast
mobilny charakter gminnych stron internetowych w niewielkim stopniu
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zależał od liczby mieszkańców danej gminy, od jej powierzchni, od wieku
włodarza gminy czy od liczby zarejestrowanych w gminie bezrobotnych. Udział
w wymienionych kategoriach badawczych nie przekraczał 50%.

3.6. Zestawienie pozostałych narzędzi komunikowania

internetowegomałopolskich gmin z cechami
społeczno-ekonomicznymi tychże gmin.
Podsumowanie wniosków z analizy danych
ilościowych
Portale internetowe to nie jedyny, bazujący na nowych technologiach kanał
komunikowania małopolskich gmin z mieszkańcami. Trwający proces internetyzacji administracji publicznej wykształcił także szereg innych narzędzi,
jak np. stosowany przez wszystkie małopolskie gminy Biuletyn Informacji
Publicznej (BIP) lub wykorzystywana przez niemal wszystkie gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
ePUAP był drugim pod względem popularności w Małopolsce kanałem
komunikowania politycznego na poziomie samorządowym. 168 gmin korzystało z ePUAP. Zestawiając te wyniki z siedmioma kategoriami badawczymi
określającymi atrakcyjność społeczno-ekonomiczną tychże gmin, zauważono,
że w pięciu kategoriach udział tych 168 gmin wynosił albo 100% albo ponad
95%. W największym stopniu funkcjonowanie w danej gminie platformy
ePUAP zależało od jej zamożności oraz od liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie 32 gmin z najniższym dochodem na mieszkańca aktywną
usługę ePUAP miało 26 gmin, co stanowiło 81,25%, zaś w grupie 33 gmin
z najwyższym dochodem na mieszkańca wszystkie gminy miały swoje konta
na ePUAP. W grupie 29 gmin o najmniejszej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych trzy gminy nie miały swojego konta na ePUAP, co stanowiło 89,65%,
zaś w grupie 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych
wszystkie gminy udostępniały swoje usługi w ramach platformy ePUAP. Także
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w kategorii wiek mieszkańców gmin nie zaobserwowano znaczących różnic
procentowych. Na 27 gmin z mieszkańcami z najmłodszej grupy wiekowej
35,0 lat i mniej tylko cztery gminy nie korzystały z platformy ePUAP, zaś wśród
56 gmin zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat
i więcej tylko jedna gmina nie korzystała, co daje odpowiednio 85% i 98% gmin
aktywnie korzystających z platformy ePUAP.
Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem małopolskich gmin cieszył
się geograficzny system informacji przestrzennej (geoportal, portal mapowy),
wykorzystywany przez 103 gminy. Stosowanie tego systemu w największym
stopniu uzależnione było od wieku włodarza gminy i jej powierzchni. Dodatkowo
w kategorii wiek włodarza gminy zarysowały się największe różnice. Wśród
25 gmin z włodarzem z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 60. roku życia)
76% gmin udostępniało swoje dane w tym systemie, zaś w grupie 12 gmin
z włodarzem z najmłodszej kategorii wiekowej (poniżej 35. roku życia) tylko
41,6% gmin uczestniczyło w systemie informacji przestrzennej. W przypadku
natomiast powierzchni gminy, to im była ona mniejsza, tym większe prawdopodobieństwo korzystania z portalu mapowego – 57,1% gmin o największej
powierzchni i aż osiem na 10 gmin o najmniejszej powierzchni miało aktywną
usługę w ramach geoportalu. W dużej mierze o stosowaniu informacyjnego
systemu geograficznego decydował również wiek mieszkańców (63% gmin
zamieszkiwanych przez osoby z najmłodszej grupy wiekowej 35,0 lat i mniej
udostępniało to narzędzie) i liczba mieszkańców (61,4% najludniejszych gmin
w Małopolsce wykorzystywało geoportal) oraz powierzchnia gminy. Udział
w pozostałych kategoriach badawczych oscylował w granicach 50%.
Media społecznościowe stanowiły istotny kanał komunikowania internetowego
w małopolskich gminach. Spośród nich wyraźnie dominował Facebook oraz
YouTube, a w dalszej kolejności Twitter i Instagram. Podobnie jak w przypadku
geograficznego systemu informacji przestrzennej, tak i odnośnie do Facebooka
103 gminy w Małopolsce miały swoje oficjalne konta w tym najpopularniejszym serwisie społecznościowym. Obecność danej gminy na Facebooku
w największym stopniu uzależniona była od jej turystycznego charakteru.
Wśród 22 gmin o charakterze turystycznym aż 90,1% gmin posiadało swoje
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facebookowe profile. Natomiast największe różnice występowały w trzech
innych kategoriach badawczych: zamożności gminy, liczby zarejestrowanych
bezrobotnych oraz liczby mieszkańców w gminie. W pierwszej z analizowanych grup zauważono, że aż 81,8% gmin z 33 najbogatszych małopolskich
gmin miało swoje konta na Facebooku i tylko 31,25% z 32 gmin z najniższym
dochodem na mieszkańca. Natomiast w drugiej i trzeciej kategorii badawczej
różnice były jeszcze większe. Na 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych profil na Facebooku miało 73,3% gmin, natomiast na 29 gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych było to tylko 27,6% gmin.
W przypadku zaś liczby mieszkańców danej gminy – 72,9% spośród 70 najludniejszych gmin w Małopolsce miało swoje konta na Facebooku i tylko
26,7% spośród 15 gmin z najmniejszą liczbą mieszkańców. Obecność gminy
w tym najpopularniejszym serwisie społecznościowym w znacznej mierze
zależała również od wieku włodarza gminy – im młodszy, tym większe prawdopodobieństwo, że gmina będzie miała swoje konto na Facebooku. 66,7% gmin
z włodarzem poniżej 35. roku życia i tylko 36% gmin, na czele których stał
włodarz powyżej 60. roku życia, miało swoje oficjalne profile na Facebooku.
Biorąc natomiast pod uwagę popularność poszczególnych profili, mierzoną
liczbą polubień, ujawniono, że największą liczbą „lajków” mogły pochwalić
konta należące do gmin wchodzących w skład grupy gmin o największej liczbie
mieszkańców oraz do grupy gmin o charakterze turystycznym. W mniejszym
stopniu korzystanie z Facebooka wynikało z wieku mieszkańców (58,9% gmin
zamieszkiwanych przez osoby z najstarszej kategorii wiekowej 39,1 lat i więcej
oraz 44,4% gmin z mieszkańcami z najmłodszej grup wiekowej 35,0 lat i mniej
korzystało z tego najpopularniejszego serwisu społecznościowego).
YouTube jako filmowy serwis internetowy stanowił drugi najczęściej wykorzystywany wśród małopolskich gmin serwis społecznościowy. Dziewięćdziesiąt
siedem (53,3%) gmin publikowało materiały filmowe na swoich youtubowych
kanałach. Najczęściej, bo aż w 75%, był on wykorzystywany przez te małopolskie
gminy, na czele których stał włodarz z najmłodszej kategorii wiekowej, czyli
poniżej 35. roku życia. Niemniej trudno wskazywać wiek włodarza gminy
jako determinant obecności gmin na YouTubie, ponieważ drugi najwyższy
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wynik procentowy (68%) należał do gmin z wójtami, burmistrzami i prezydentami z najstarszej kategorii wiekowej, tj. powyżej 60. roku życia. Także
wiek mieszkańców, liczba zarejestrowanych bezrobotnych czy też dochód
mieszkańców nie miał znaczącego wpływu na posiadanie przez gminę swojego
kanału w serwisie YouTube, gdyż zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej
oraz trzeciej kategorii odsetek procentowy między skrajnymi wartościami
(mieszkańcy z najmłodszej i najstarszej kategorii wiekowej, najmniej i najwięcej
zarejestrowanych bezrobotnych oraz najbogatsze i najbiedniejsze gminy)
wahał się zaledwie w granicach 5%. Gminy w niewielkim stopniu dostrzegały
potencjał promocyjny tego serwisu internetowego, również te o charakterze
turystycznym, ponieważ jedynie 40,9% z nich posiadało swój kanał na YouTubie.
W przypadku trzeciego najpopularniejszego wśród małopolskich gmin
serwisu społecznościowego, jakim był Twitter (24,7% gmin posiadało w nim
swoje oficjalne profile), najważniejszym parametrem decydującym o stosowaniu
tego medium był dochód na mieszkańca gminy. W toku analizy ujawniono,
że 54,5% spośród najbogatszych gmin w Małopolsce miało profil na Twitterze
i tylko 12,5% gmin z najniższym dochodem na mieszkańca. Duża różnica
występowała także w przypadku parametru liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz całkowitej liczby mieszkańców. Okazało się, że tylko 10,3% gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych i aż 43,3% z gmin największą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych miało konto na Twitterze. W przypadku
zaś liczby mieszkańców 41,4% najludniejszych gmin i zaledwie 13,3% gmin
z najmniejszą liczbą mieszkańców pozostawało obecnych na Twitterze. Tak
więc wskaźnik ekonomiczny, a w dalszej kolejności również demograficzny
dominował nad pozostałymi kategoriami badawczymi, w których to różnice
wynosiły maksymalnie 4%. Warto również podkreślić, że 54,5% gmin o charakterze turystycznym posiadało konto na Twitterze, dlatego tę kategorię
trudno uznać za główny czynnik decydujący o wyborze przez gminy Twittera
jako narzędzia komunikowania internetowego.
Instagram jako czwarty w kolejności najpopularniejszy serwis społecznościowy był stosowany przez zaledwie 17,6% gmin w Małopolsce. Korzystanie z niego w największym stopniu zależało od dwóch parametrów: liczby
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zarejestrowanych bezrobotnych i dochodu na mieszkańca gmin. W przypadku
kategorii pierwszej dodatkowo zarysowała się również największa różnica, gdyż
33,3% gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych korzystało
z Instagrama i zaledwie 6,9% gmin mogących poszczycić się najmniejszą
liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Biorąc natomiast pod uwagę dochód
na mieszkańca gminy, 27,3% gmin z największym dochodem na mieszkańca
miało profil na Instagramie. W przypadku pozostałych kategorii badawczych
udział był mniejszy niż 22%.
Idea elektronicznego (cyfrowego) urzędu w niewielkim stopniu przyjęła
się w województwie małopolskim. Zaledwie 24,2% gmin korzystało z usług
tworzących e-Urząd do komunikowania się ze swoimi mieszkańcami. W żadnej
z sześciu kategorii badawczych opisujących atrakcyjność społeczno-ekonomiczną gminy udział tychże gmin nie przekroczył 50%. W największym
stopniu stosowanie tej usługi uzależnione było od charakteru turystycznego
gminy oraz od jej zamożności – 36,4% z 22 gmin o charakterze turystycznym
oraz 33,3% spośród 33 najbogatszych gmin w Małopolsce komunikowało się
ze swoimi mieszkańcami za pośrednictwem elektronicznego urzędu. Parametr wieku mieszkańców gmin w tej kategorii badawczej był mniejszy niż
30% (odpowiednio 21,4% dla gmin z najstarszymi mieszkańcami i 14,8% dla
gmin z najmłodszymi mieszkańcami). Ujawniono także, że usług w ramach
cyfrowego urzędu nie udostępniał żaden z siedmiu najmniej rozbudowanych
gminnych portali spośród wszystkich oficjalnych witryn małopolskich gmin.
Po przeanalizowaniu siedmiu gmin transmitujących/relacjonujących/publikujących stenogramy z posiedzeń swoich rad, nie zaobserwowano wyraźnego
związku między ocenianymi gminami a siedmioma kategoriami badawczymi
określającymi atrakcyjność społeczno-ekonomiczną tychże gmin. Najczęściej
jedna albo dwie gminy należały do każdej z siedmiu kategorii badawczych,
natomiast żadna z siedmiu gmin będąca w posiadaniu najmniej rozbudowanych portali gminnych pod względem liczby narzędzi nie relacjonowała
online posiedzeń swoich rad.
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Niewielki procent gmin (zaledwie 9,3%) w Małopolsce mogło pochwalić się
posiadaniem własnego internetowego kanału telewizyjnego. W toku analizy
okazało się, że najwyższy udział i jednocześnie najwyższa różnica występowała
w kategorii liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Żadna z 29 gmin o najmniejszej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadała własnego internetowego
kanału telewizyjnego, natomiast wśród gmin przypisanych do grupy 30 z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych było ich aż 11, co stanowi
36,6%. Drugim ważnym parametrem okazał się charakter turystyczny gminy,
ponieważ spośród 22 gmin turystycznych w Małopolsce siedem z nich (31,8%)
posiadało własną telewizję. Udział w pozostałych kategoriach był mniejszy niż
22%. Warto podkreślić, że najmniejszy udział (poza oczywiście grupą gmin
z najmniejszą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych) występował w trzech
grupach gmin: z najmniejszą liczbą ludności (nie odnotowano tu żadnej gminy)
oraz z najniższym dochodem na mieszkańca i z włodarzem poniżej 35. roku
(po jednej gminie w każdej z tych dwóch grup). Także żadna gmina spośród
tych posiadających najmniej rozbudowane o dodatkowe zakładki profile
internetowe nie miała udziału w internetowej telewizji.
Zaledwie 29,1% spośród wszystkich gmin w Małopolsce brało udział w programie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W żadnej z siedmiu
kategorii badawczych określających atrakcyjność społeczno-ekonomiczną
gminy udział tychże gmin nie przekroczył 50%. Najwięcej, bo 40% gmin
należało do grupy 30 gmin z największą liczbą zarejestrowanych bezrobotnych,
jak również do grupy 28 gmin o największej powierzchni (było to 39,3% gmin)
oraz do grupy 22 gmin o charakterze turystycznym i do grupy 33 gmin, których mieszkańcy mogą pochwalić się najwyższym dochodem na mieszkańca
(równo po 36,4% w każdej z dwóch grup). Udział w pozostałych kategoriach
badawczych był poniżej 30%. Wynika stąd, że o udziale w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” decydowały głównie względy ekonomiczne związane z zamożnością gminy oraz z poziomem bezrobocia jej
mieszkańców, w mniejszym stopniu warunkował to wiek włodarza gminy
czy liczba jej mieszkańców.
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4. Wywiady pogłębione

z przedstawicielami urzędów
gmin odpowiedzialnymi
za komunikowanie
internetowe w gminach.
Analiza danych jakościowych

Informatyka to łączenie systemów i próba tworzenia uniwersalnych
interfejsów, którymi się posługujemy. Jeżeli te usługi nie będą ze sobą
połączone, to całość nie zadziała prawidłowo i komunikowanie nie
będzie efektywne (D14).
Analiza treści wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z pracownikami
urzędów gmin odpowiedzialnymi za komunikowanie internetowe w gminach
(najczęściej byli to informatycy bądź pracownicy referatów ds. promocji)
z jednej strony ujawniła istotną rolę internetu jako współczesnego narzędzia
komunikowania na płaszczyźnie gmina–obywatel, o której może świadczyć
obowiązująca w niektórych urzędach gmin niepisana zasada publikacji każdego
dnia nowych informacji, z drugiej zaś odsłoniła największe problemy z nim
związane. Bo choć internet to istotny kanał komunikowania w gminie, to nie
przez wszystkie jednostki samorządowe był w równym stopniu wykorzystywany
i ciągle zbyt mało spraw załatwiano droga elektroniczną:
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Większości rzeczy i tak nie możemy przesyłać w wersji elektronicznej.
Nowelizacja ustawy nie pozwala na to. Obywatel musiałby mieć zweryfikowany profil na ePUAP-ie. Wtedy moglibyśmy przesłać mu dokumenty,
jeżeli sam zażąda takiej formy. Nam nie wolno wyjść krok naprzód.
Musi być to z inicjatywy mieszkańca. Musiałby być zmieniony kodeks
administracyjny, żebyśmy mogli sami wyjść do przodu. Mieszkaniec
może przygotować dokument w wersji elektronicznej, ale musi opatrzyć
go podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym i podpisać przez
ePUAP. Wtedy liczy się on jako dokument urzędowy (D13).
Żadna z objętych wywiadem gmin nie miała ustrukturyzowanej formy
komunikacji internetowej, ponieważ żadna nie posiadała wyznaczonego
do tego zadania zespołu ludzi, jak również nie dysponowała dokumentem
stricte regulującym tę formę komunikacji. Gminy współpracowały z podległymi im jednostkami organizacyjnymi samorządu (szkoły, żłobki, domy
kultury, biblioteki) poprzez wzajemne publikowanie na swoich witrynach
internetowych informacji związanych z działalnością tych jednostek. Nie
zmienia to jednak faktu, że istotną rolę w procesie komunikowania na linii
gmina–mieszkaniec dalej odgrywały tradycyjne formy, jak chociażby papierowe kwartalniki czy też stale praktykowana współpraca z księżmi w ramach
ogłoszeń z ambon podczas niedzielnych mszy oraz informacje wywieszane
w gablotach parafialnych:

Mamy bardzo dobrą współpracę z księżmi. To nie jest tylko specyfika
naszej gminy. Inne gminy również ją stosują, ponieważ większość
mieszkańców chodzi do kościoła. Są też gabloty z informacjami przy
parafiach. Staramy się wszelkie kanały niskobudżetowe wykorzystywać
do komunikowania się z mieszkańcami (D5).
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4.1. Internet jako narzędzie komunikowania gmin

z mieszkańcami
Przedstawiciele urzędów gmin odpowiedzialni za komunikowanie internetowe zawracali uwagę na ogromne możliwości, jakie niesie ze sobą internet
w codziennym kontakcie gminy z mieszkańcami, wymieniając jego zalety, ale
i wady. Jako korzyści wskazywali przede wszystkim niskie koszty, znaczne
skrócenie czasu w relacjach między petentem a urzędnikiem (co istotnie
przyspieszyło czas załatwiania spraw), jak również łatwy dostęp do informacji
i poszczególnych dokumentów gminnych. Wszystko to sprawiło, że w opiniach
urzędników internet często wygrywał z tradycyjnymi formami komunikowania:

Internet pełni bardzo dużą rolę, nawet większą niż gazety papierowe.
Wydajemy gazetę gminną „Klamra”. Na przestrzeni lat musieliśmy
zmniejszyć nakład, bo się nie sprzedawał. Starsze osoby czytają tylko
wersje papierową i tylko do takiej mają dostęp. W gazecie znajduje
się zbiór artykułów, które zamieszczamy również na naszej stronie
internetowej gminy. Zawiera ona wywiady z mieszkańcami, ciekawostki,
których nie ma na stronie internetowej. Internet pozwala nam dołożyć
zdecydowanie więcej zdjęć, a to obecnie ludzi bardzo interesuje. Każdy
chce się na nich odnaleźć. W tym względzie gazeta ma ograniczone
możliwości, ponieważ kiedy opisujemy wydarzenia sprzed miesiąca
lub dwóch, to możemy zamieścić jedno, góra dwa zdjęcia do danego
wydarzenia. Jeżeli ludzi zainteresuje pewien artykuł, to wówczas
wchodzi na naszą stronę i tam ma więcej informacji (D12).
Do najczęściej wskazywanych wad niektórych internetowych kanałów
komunikowania zaliczono natomiast brak możliwości dotarcia do każdego
mieszkańca z racji ograniczeń infrastruktury sieciowej w gminach i występujących wśród mieszkańców barier kompetencyjnych w korzystaniu z nowych
technologii medialnych. Wymieniano także nieodpowiednie skoordynowanie
tych narzędzi, znaczne ich rozproszenie oraz nieintuicyjność użytkowania:
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Samo logowanie się do ePUAP-u jest bardzo skomplikowane, ponieważ
jest kilka jego etapów. Ponadto znalezienie jakiejś usługi czy podpisanie
pisma profilem zaufanym to dramat. Z tym ePUAP-em coś jest nie tak.
Te narzędzia są mało intuicyjne. Być może były tworzone przez osoby,
które zwracały uwagę na techniczną stronę i nie postawiły się w roli
użytkownika. Zabrakło prawdziwych badań i testów na użytkownikach,
choćby w urzędach i wśród osób prywatnych (D2).
Brak bezpośredniego kontaktu petenta z urzędnikiem również wskazywano
jako wadę komunikowania internetowego w gminie. Petenci unikali tej formy
kontaktu chociażby ze względu na brak możliwości osobistego dopytania
urzędnika o niejasne dla nich kwestie. Bo choć internet wskazywany był jako
ten kanał, który skraca czas załatwiania urzędowych spraw, to paradoksalnie
niejednokrotnie ten czas wydłużał:

Czasami występują tego typu absurdy, że ktoś składa wniosek elektronicznie w sprawie, którą mógłby załatwić od ręki w urzędzie w porównywalnym lub krótszym czasie, a jego obecność w urzędzie i tak jest
wymagana, bo np. żądamy odpisu aktu stanu cywilnego. Taka osoba
poprzez logowanie się na ePUAP będzie musiała opanować ten nie
do końca intuicyjny interfejs. W sumie minie więcej czasu niż wycieczka
do urzędu i stanie w ewentualnej kolejce. Czasami musi jeszcze dokonać
przelewu za taki odpis. Dlatego poświęciła temu sporo czasu, a i tak
musi przybyć do urzędu, żeby otrzymać do ręki ten odpis (D2).
Jako barierę w komunikowaniu internetowym na płaszczyźnie petent–
urząd należy wreszcie wskazać ograniczone zaufanie mieszkańców gmin
do internetowych kanałów komunikowania i wynikające z tego obawy przed
przekazywaniem swoich danych osobowych drogą elektroniczną. Jako główny
tego powód biorący udział w wywiadzie urzędnicy wskazywali brak rzetelnej
edukacji medialnej:
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[…] ludzie są niewyedukowani w zakresie e-usług. Boją się też tych
narzędzi. Boją się udostępnić swoje dane osobowe instytucjom, do których powinni mieć większe zaufanie. Chętnie przekazują swoje dane
stronom, których nie będę wymieniał z nazwy, np. jakimś portalom
aukcyjnym. Ludzie nie chcą zakładać kont. Boją się, że te sprawy nie
będą rzetelnie załatwione przez internet. Boją się też płacić przez
internet (D9).
Urzędnicy odpowiedzialni za komunikowanie internetowe w małopolskich
gminach wskazywali również na brak informacji zwrotnych ze strony użytkowników na temat stosowanych narzędzi komunikowania internetowego.
Należy również zaznaczyć, że nikt z ankietowanych pracowników urzędów
gmin nie potrafił wskazać żadnego dokumentu czy strategii regulującej
komunikowanie internetowe z mieszkańcami gminy. Gminy nie posiadały
programów normujących ten określony obszar działania.

4.2. Facebook wiodącym kanałem komunikowania

w gminach
Wszystkie małopolskie gminy posiadają oficjalne portale internetowe, mimo
to w toku przeprowadzonych wywiadów to nie one były wskazywane jako
główne narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Ankietowani urzędnicy
wymieniali Facebook w roli głównego kanału komunikowania internetowego
w gminach małopolskich. Jako powody takiego stanu wymieniano najczęściej
niewielką atrakcyjność wizualną gminnych witryn internetowych, przejawiającą się przestarzałą szatą graficzną, brakiem odpowiedniej czytelności
ze względu na przeładowanie informacjami oraz nielogiczne ich rozplanowanie. Piętnowali też przy tym niską prędkość działania gminnych stron.
Modernizacja portali internetowych wymaga nakładów finansowych, których
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często gminom brakuje. Dlatego pod tymi względami Facebook wygrywał
z oficjalnymi stronami internetowymi gmin:

Dostawałam sygnały od mieszkańców, dlaczego nie informujemy
na Facebooku o tym, że zbiórka śmieci była w czwartek, a nie w piątek.
Ta informacja była opublikowana tylko na stronie internetowej gminy.
Ludzie mówili, że gdyby informacja była na Facebooku, to dotarłaby
do wszystkich. Od tego czasu wszelkie tego typu informacje umieszczam
już na Facebooku (D7).
Do największych zalet tego najpopularniejszego serwisu społecznościowego respondenci zaliczyli: szybkość i przystępność użytkowania zarówno
pod względem tworzenia, jak i odbierania treści (prosta obsługa; ogromna
ilość jednorazowo wyświetlanych informacji; informacje gminne same się
wyświetlają na fanpage’u gminy), możliwość nieodpłatnej publikacji dużej
ilości zdjęć i materiałów audiowizualnych oraz interaktywność i responsywność z urządzeniami mobilnymi, a nade wszystko popularność tego medium
(wiele osób posiada konto na Facebooku):

Informacja zamieszczona na gminnej stronie ma siedem, osiem odsłon.
Ta sama informacja umieszczona na Facebooku ma 80–100 odsłon,
a czasami jest 500 albo i więcej (D12).
Na Facebooku wiadomość rozchodzi się w sposób wiralowy, czyli każdy
zobaczył, polubił, przetworzył. Strona internetowa sama w sobie wymaga
świadomego działania – trzeba wejść, wpisać adres, wskoczyć na nią.
Facebook daje nam tą możliwość, że jeżeli umieszczam jakąś informację, to ta informacja faktycznie dotrze do osób nią zainteresowanych.
Ta informacja się wyświetli (D1).
Po wrzuceniu na Facebooka informacji o możliwości sfinansowania
przez gminę termoizolacji domu odzew był po pięciu minutach. Ludzie
od razu otrzymywali tę informację. Kiedy wypuszczamy gazety raz
na miesiąc, to ta informacja nie dociera tak szybko do ludzi (D3).
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Wśród zalet tego medium społecznościowego wymieniano również możliwość szybkiej publikacji przez użytkowników treści zwrotnych. Z drugiej
jednak strony poczucie anonimowości ze strony internautów, a co za tym
idzie możliwość opublikowania każdej opinii sprawiała, że tzw. hate ze strony
mieszkańców gmin był wymieniany przez każdego urzędnika odpowiedzialnego za komunikowanie internetowe jako największy minus tego medium:

Bardzo łatwo wyrazić niezadowolenie, które nie jest poparte argumentami,
tylko własnymi emocjami. Pod tym względem czujemy się bezbronni.
Jak jest dobrze, to nikt o tym nie mówi i nikt za to nie dziękuję, nie
ma za to wdzięczności. Jak jest źle, to eskalacja emocji jest na tyle
wysoka, że bardzo często jest nieadekwatna do sytuacji. Dlatego pod
tym względem Facebook często jest narzędziem kreującym zły obraz
danej instytucji. Tym bardziej, że wiele osób nie rozumie całego procesu
podejmowania decyzji. Tak jak w przypadku budowy domu. Najpierw
musimy mieć budżet, bierzemy kredyt, stawiamy fundamenty, ściany.
To nie jest jednodniowa inwestycja. Tak samo jest z tym, co my robimy.
Tylko łatwo jest oceniać jednostki samorządowe, ponieważ jest małe
zaufanie społeczeństwa, jeżeli chodzi o samorządy (D5).
Na stronie gminy nie mamy włączonych komentarzy. Wielką wadą
Facebooka jest to, że ludzie mogą napisać wszystko. Wydaje im się,
że po tej drugiej stronie siedzi robot. I ten brak kultury i uczuć jest
czasami dołujący i odbiera motywację do dalszej pracy. Często to nie
jest konstruktywna krytyka, tylko jest to po prostu szkalowanie ludzi.
Bo po prostu mogą się wyżyć (D3).
Gminy próbowały sobie radzić z tym negatywnym trendem poprzez ograniczanie treści publikowanych w mediach społecznościowych jedynie do tych
o charakterze neutralnym, np. w postaci ogłoszeń o nadchodzących wydarzeniach. Dodatkowo brak możliwości wyrażenia w tekście swoich uczuć oraz
brak komunikacji werbalnej wskazywano niejednokrotnie jako wadę tej formy
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komunikacji. Respondenci zwracali również uwagę na problem braku kontroli
nad ochroną danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych:

Facebook niesie też zagrożenia związane z prywatnością informacji,
z prywatnością danych na nim zamieszczonych. Niewiele osób zdaje
sobie z tego sprawę. Można niechcący zainfekować komputer wirusem
albo być przedmiotem kampanii reklamowej. Nie mamy kontroli nad
Facebookiem. A strona internetowa gminy jest na serwerze, za który
my płacimy. Mamy dostęp do wszelkich jej zasobów i tym samym
sprawujemy nad nią kontrolę. Facebook jest narzędziem ciekawym
i na pewno wartym wykorzystania, ale należy do niego podchodzić
z dystansem i z ostrożnością (D2).

4.3. Wiek determinantem korzystania z internetowych

kanałów komunikowania
Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za komunikowanie internetowe
najczęściej wskazywali wiek jako podstawy czynnik determinujący korzystanie z nowych technologii medialnych. Według ankietowanych, młodsi
użytkownicy chętniej komunikowali się z urzędami gmin drogą internetową
niż ci starsi, którzy woleli osobisty kontakt z urzędnikiem. Granica wiekowa
zazwyczaj wskazywana była na poziomie 50 lat, choć sami pracownicy urzędów
gmin podkreślali, że bardzo trudno ją wyraźnie określić, gdyż nie posiadają
oficjalnych danych co do wieku aktywnych użytkowników internetu:

Wydaje mi się, że na pewno 50% to jest grupa wiekowa 28 do 45, może
50 lat […], a później już nie korzystają (D5).
To zdecydowanie zależy od pokolenia. Młodzi ludzie szukają informacji
przez internet. Natomiast ludzie z kategorii wiekowej nawet 40 +
dzwonią do urzędu. Tam szukają informacji. Wydaje im się, że wtedy
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dostaną pełną informację. Młodzi zanim zadzwonią, to najpierw
sprawdzą to w internecie (D3).
Miałem przypadek komunikowania się z panią 60-letnią, która brała
udział w szkoleniu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i pisma
urzędowe wysyła drogą elektroniczną (D1).
Wskazywano także na występowanie swoistej zależności między wiekiem
a statusem majątkowym użytkowników i umiejętnościami w korzystaniu
z internetu. Ankietowani uważali, że osoby starsze, często już nieaktywne
zawodowo, są mniej zamożne i gorzej wyedukowane w zakresie nowych technologii medialnych niż ci młodsi i pracujący mieszkańcy gmin:

Jest to kwestia świadomości mieszkańców, umiejętności technicznych,
zasobności portfela, bo komputer i dostęp do internetu trochę kosztuje.
Te czynniki złożone razem stanowią pewną barierę w komunikowaniu
elektronicznym. Na pewno rośnie świadomość. Często jest tak, że wnuczek, wnuczka coś załatwi dla babci przez internet, ale są to marginalne
przypadki. Żeby przeszła ta przemiana z formy tradycyjnej na elektroniczną, to wymaga wymiany pokoleń. Rozwój technologiczny jest
nieunikniony. To wszystko jeszcze przed nami (D2).
Nie bez wpływu na to zakres wykorzystania nowych technologii komunikowania do załatwiania urzędowych spraw była ogólna nieufność do tej
formy komunikacji, jak również osobiste przyzwyczajenia i chęć posiadania
tradycyjnego, papierowego potwierdzenia w miejsce tego elektronicznego:

Ci starsi wolą osobiście, bo mają pieczątkę wpływu, a ci młodsi to chcieliby wszytko załatwić przez internet. Wiek i jakieś przyzwyczajenia
tutaj decydują (D4).
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4.4. ePUAP – usprawnienie czy utrudnienie komunikacji

internetowej?
Na temat platformy ePUAP pojawiały się zróżnicowane opinie wśród badanych
urzędników. Część z nich uważała ją za narzędzie bardzo dobrze zbudowane i znacznie ułatwiające pracę urzędów, inni zaś obowiązek korzystania
z elektronicznej skrzynki podawczej traktowali jako „zło konieczne”, głównie
z powodu kłopotów z intuicyjnością tego narzędzia:

ePUAP nie rozpieszczał i dalej nie rozpieszcza. To nie jest tak, że znajdujemy adres i od razu wysyłamy. Najpierw trzeba znaleźć urząd.
Wyszukiwarka urzędu jest bardzo nieintuicyjna. Każdy urząd obowiązkowo musi mieć kilka formularzy. Musieliśmy spełnić ten warunek
i mamy. W te formularze wpisuje się, co się chce, załącza załączniki
i wysyła. Tylko że wtedy jeszcze raz trzeba wpisać adres urzędu, który
wówczas wyszukuje się zupełnie inaczej niż w wyszukiwarce. To może
być odpychające. W mailu wystarczy wpisać adres i pójdzie. Tutaj adres
wybiera się z listy i jeśli pomylimy się w pierwszej literce, to znajdujemy
cuda wianki (D13).
ePUAP daje nam ten plus, że wiemy, od kogo dana informacja pochodzi,
że jest ona wysłana np. przez Kowalskiego o takim numerze pesel.
Wiemy, że ta wiadomość do niego dotarła, bo otrzymujemy urzędowe
poświadczenie doręczenia. Dlatego może nie jest to super obsługa, ale
na pewno zapewnia porządek (D2).
Ankietowani wskazywali na znikome wręcz zainteresowanie elektroniczną
skrzynką podawczą ze strony zwykłych mieszkańców (średnio kilka spraw
rocznie było załatwianych tą drogą), choć wśród przedsiębiorców cieszyła się
ona większą popularnością:

Profil zaufany przede wszystkim zakładają przedsiębiorcy, bo oni nie
mają czasu, żeby chodzić po urzędach (D9).
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Jako głównie powody takiego stanu wymieniano dość skomplikowany proces
tworzenia profilu zaufanego oraz podpisu elektronicznego (konieczność osobistego stawienia się w kilku, czasami oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów
od domu, punktach uwierzytelniających podpis elektroniczny), jak również
brak ujednoliconych przepisów dla wszystkich gmin co do stosowania tego
narzędzia. Nie bez znaczenia były także związane z ePUAP problemy techniczne:

Częściej się psuje niż działa. Mamy problem z podpisami. Dokumenty
wychodzą z odnośnikiem niepodpisane mimo tego, że zostały podpisane
podpisami elektronicznymi. Technicznie często mamy z nim kłopot (D10).
Choć komunikowanie między samymi urzędami gmin nie stanowiło przedmiotu badań niniejszej monografii, to jednak w toku prowadzonych wywiadów
platforma ePUAP najczęściej była wskazywana jako skuteczny komunikator
na poziomie urząd–urząd. Według respondentów w tej roli sprawdzał się
bezproblemowo. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo ustawowego obowiązku
stosowania ePUAP przez organy administracji państwowej, jak również ustawowego obowiązku publikowania konkretnych wniosków wymaganych dla
elektronicznej skrzynki podawczej, platforma ePUAP przez ankietowanych
urzędników częściej była kojarzona negatywnie niż pozytywnie.

4.5. BIP jako skuteczne narzędzie komunikowania

internetowego
Biuletyn Informacji Publicznej w opiniach ankietowanych urzędników
odpowiedzialnych za komunikowanie internetowe w małopolskich gminach
często stawiany był jako pozytywna przeciwwaga i wzór do naśladowania
dla platformy ePUAP. Według ankietowanych, podobnie jak z elektronicznej
platformy ePUAP, tak i z BIP najczęściej korzystali przedsiębiorcy. Wynika
to z urzędowego obowiązku publikowania w nim informacji o zamówieniach
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publicznych. Można było w nim również szybko odnaleźć np. informacje
dotyczące rozpisanych przetargów. Jako największą zaletę BIP wskazywano
przede wszystkim jeden usystematyzowany wzorzec oraz intuicyjność tego
narzędzia:

Działa to szybko i sprawnie. Jest to czytelne. Jest to pokategoryzowane
i ustandaryzowane dla wszystkich urzędów. Domyślnie możemy szukać
podobnych zakładek w innych urzędach. Rozwijalne menu. Nie ma z tym
żadnych problemów (D9).
W 2013 czy 2014 r. został wdrożony ten nowy BIP. Fajne jest to, że został
on ujednolicony do całego województwa, szkoda, że nie do całej Polski.
Wtedy każdy mieszkaniec z całej Polski mógłby mieć dostęp do takiego
samego BIP-u. A BIP jest podstawowym i rzetelnym źródłem informacji
jak dla mnie. Często mogę wejść na stronę internetową Kalwarii Zebrzydowskiej albo na stronę prywatną, albo na stronę klasztoru i ten urząd
gdzieś tam może zniknąć. Może to wywołać pewną frustrację, że nie
potrafię dotrzeć do informacji, wykorzystując wyszukiwarkę internetową.
Może to kwestia pozycjonowania. Natomiast w BIP-ie mamy wszystko
ujednolicone. Poruszanie się w nim jest bardzo intuicyjne, aczkolwiek
zdarzały się telefony, że ktoś nie potrafił znaleźć informacji np. o wyborach, gdzie jak się wejdzie na stronę BIP-u, to jednym z pierwszych
linków to są właśnie wybory, więc nie da się tego przeoczyć. BIP jest
narzędziem bardzo przyjaznym zarówno dla użytkownika, jak i dla
osoby publikującej treści (D2).
Na BIP-ie jest praktycznie wszystko. Wszystko, co nie jest opatrzone
imieniem i nazwiskiem. Taki jest obowiązek ustawowy (D13).
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4.6. Obowiązek elektronicznego obiegu dokumentów

receptą na usprawnienie internetowej komunikacji
samorządowej?
W największym skrócie, elektroniczny obieg dokumentów w urzędach sprowadza
się do czterech podstawowych kroków. Pierwszy to wprowadzenie dokumentu do elektronicznego systemu poprzez jego zeskanowanie. Drugi polega
na opisie wprowadzonego dokumentu. Trzeci to zweryfikowanie i zatwierdzenie
wprowadzonego dokumentu przez uprawnioną do tego osobę. Ostatni krok
oznacza archiwizację dokumentu z możliwością jego przetwarzania przez
pracowników urzędu. Przedstawiciele małopolskich gmin odpowiedzialni
za komunikowanie internetowe często wskazywali opisywane rozwiązanie
jako element niezbędny w postępującym procesie cyfryzacji administracji
publicznej w naszym państwie. I choć nie ma jeszcze prawnego obowiązku
stosowania elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządowych
w Polsce, to w Małopolsce wprowadzano różnego rodzaju projekty, których
jednym z celów było przyspieszenie stosowania tego elektronicznego obiegu
przez jednostki administracji publicznej. Jednym z nich był projekt „E-urzędy
w województwie małopolskim”, realizowany w ośmiu małopolskich gminach313
od początku 2018 roku do końca marca 2019 roku314:

Jesteśmy właśnie w trakcie wdrażania projektu, który będzie zakładał
realizację elektronicznego obiegu dokumentów, wraz z portalem
mieszkańca, na którym mieszkaniec będzie miał docelowo możliwość weryfikacji, np. stanu zadłużenia, stanu zobowiązań regulacji
tego, dokonywania płatności elektronicznych w stosunku do gminy
[…]. Wszystkie dokumenty będą teoretycznie przetwarzane do formy
cyfrowej. W pierwszej kolejności będą lądowały od razu na stanowiskach
pracowników dedykowanych do tego. Natomiast obywatel będzie mógł
313 Były to gminy: Borzęcin, Brzesko, Słaboszów, Koniusza, Miechów, Oświęcim, Proszowice,

Racławice.
314 http://mtdconsulting.pl/projekty/e-urzedy-w-wojewodztwie-malopolskim/ (dostęp: 23.01.2019).
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w każdej chwili sprawdzić status swojej sprawy, na jakim jest etapie
rozpatrzenia. Docelowo planujemy wdrożenie modułu, który sprawi,
że od razu to pismo pojawi się w systemie, jeżeli urzędnik przygotuje
decyzję czy wniosek. Wtedy petent będzie mógł od razu zareagować
na to (D1).
Według ankietowanych kluczowy problem związany z wprowadzeniem
elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach sprowadzał się do niejasności co do sposobu definiowania dokumentów, które takiemu obiegowi
mają podlegać:

[…] jest nowe KPA, w którym jest przepis odnośnie elektronicznego
obiegu dokumentów. Pismo wysłane elektronicznie jest oryginałem,
a nie kopią, tak jak te ośrodki to interpretują, i wtedy zaczynają się
przepychanki prawne. One się szybko kończą, kiedy wymaga się od nich
napisania odmowy na papierze. Gros jednostek podległych przyzwyczaiło
się do papieru i pieczątek. Tak szybko się od tego nie odzwyczai (D1).
Elektroniczny obieg dokumentów, choć uzupełnia i usprawnia funkcjonowanie platformy ePUAP, którą w okresie prowadzenia badań stosowały
niemal wszystkie urzędy gmin w Małopolsce, to jednak stanowił rozwiązanie,
do którego małopolskie gminy podchodziły bardzo ostrożnie. Jednak urzędnicy
odpowiedzialni za komunikowanie internetowe, w których ten elektroniczny
obieg dokumentów już funkcjonował, potwierdzili, jak bardzo usprawniło
to pracę ich urzędów:

Ktoś może przynieść nawet dokumenty w wersji papierowej. Ten dokument od razu jest skanowany, przechodzi przez ręce wójta i od razu
ląduje u pracownika. Stary system polegał na tym, że przychodziło
pismo do urzędu i wtedy należało je zarejestrować. Dopiero następnego dnia trafiało do pana wójta. Kolejnego dnia było dekretowane
do pracownika merytorycznego i wtedy dopiero do niego docierało.
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Dlatego ten elektroniczny obieg dokumentów znacznie przyspieszył
rozwiązywanie sprawy (D3).
Elektroniczny obieg dokumentów w założeniu ma przyspieszyć i usprawnić
funkcjonowanie urzędów. Mimo to nie brakuje sceptycznych głosów ze strony
jednostek administracji publicznej:

Obecnie pismo, które wpłynie cyfrowo, i tak musi być wydrukowane,
dlatego to funkcjonuje pewnie tak jak wszędzie. Jest w urzędnikach
bariera cyfrowa. Ciężko jest przejść na cyfrowy obieg dokumentów.
A mnie by to bardzo ułatwiło pracę, bo miałbym mniej dokumentów
na biurku (D4).
Jednym z powodów niechęci ze strony niektórych urzędów może być istniejący
obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, co w przypadku
funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów dubluje pracę poprzez
konieczność archiwizowania dokumentacji w formie elektronicznej:

Gdyby cały kraj był do tego zobowiązany, to dobrze, bo wtedy cała
archiwizacja mogłaby być w wersji elektronicznej, a nie papierowej.
Bo ten system jest przystosowany do archiwizacji elektronicznej. Ale dla
pracownika jest to podwójna praca, bo to, co do tej pory robiłem ręcznie,
to teraz jeszcze dodatkowo muszę wprowadzać w formie elektronicznej.
Musielibyśmy wszyscy całkowicie przejść na ten elektroniczny system (D8).

4.7. Kontakt bezpośredni czy zdalny?
Pracownicy urzędów gmin nie byli do końca zgodni w kwestii określenia
dominującej formy komunikowania na płaszczyźnie mieszkaniec gminy–urząd
gminy. Jedni wskazywali na przeważający udział osobistego kontaktu mieszkańca
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z urzędnikiem gminy, inni zaś mówili o dominującej roli internetowych
kanałów komunikowania. W odpowiedziach ankietowanych przeważało
jednak to pierwsze podejście – ośmiu wskazało kontakt twarzą w twarz, trzech
kontakt internetowy i również trzech ankietowanych postawiło znak równości
między jednym i drugim sposobem komunikowania. Jako główne czynniki
wpływające na wybór przez mieszkańców gmin rodzaju kontaktu z urzędem
respondenci najczęściej wskazywali na wiek mieszkańców, powierzchnię
gminy (odległość urzędu gminy od miejsca zamieszkania), wiedzę niezbędną
do korzystania z nowych technologii medialnych, własne przyzwyczajenia
i osobiste znajomości mieszkańców z pracownikami urzędów gmin:

Wydaje mi się, że wiodące jest dalej komunikowanie twarzą w twarz.
Ludzie nie wierzą do końca nowej tej technologii. Nie wierzą, że elektronicznie też można załatwić sprawę. Myślą, że ten osobisty kontakt
z urzędnikiem sprawi, że ta sprawa będzie w jakiś szczególny sposób
załatwiona? Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo tu i tu obowiązują te same przepisy. Być może też nie mają świadomości prawnej
(D1).
Twarzą w twarz szybciej załatwi się sprawę. Kontakt twarzą w twarz
dominuje. Zależy też to od tego, gdzie się mieszka. Jak daleko, to lepiej
przez internet. To jest mała gmina, tu się każdy zna. Są cztery miejscowości, oddalone od siebie o 10 km. Dlatego większość mieszkańców
przychodzi, jak ma jakiś problem (D8).
Jeżeli chodzi o samo przekazywanie informacji, to ta przez stronę
internetową jest wiodąca. Jeśli natomiast chodzi o załatwienie jakichś
spraw, to ludzie przychodzą do urzędu, żeby w cztery oczy porozmawiać,
pokazać, wyjaśnić, jak napisać jakieś podanie, np. o zrzeczenie się udziału
czy o wypis. Wtedy taki kontakt osobisty jest najbardziej potrzebny,
bo jeden drugiemu wszystko wyjaśni. Wydaje mi się, że załatwianie
spraw przez internet jest ciężkie dla ludzi, szczególnie dla osób starszych.
Choć młodzi też przychodzą do urzędu, żeby coś załatwić (D12).
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[…] widzę zarówno kontaktujących się z nami przez internet, jak
i osobiście. Nie wiem, czy społeczeństwo chce być aż tak bardzo inwigilowane przez internet. Ja widzę pozytywny odbiór w jednym i w drugim
przypadku. Kiedy dostajemy zapytania przez internet, to odpowiadamy
przez internet, bo ludzie tego oczekują. Ale niektórzy przyjdą do urzędu
i osobiście podziękują za fragment drogi, która została zrobiona, ale
nie wszyscy tak robią. Często siedzę również w sekretariacie, zastępując
koleżankę, i widzę, że ludzie chętnie przychodzą, np. w poniedziałki,
kiedy burmistrz przyjmuje strony do godziny 16. Także występuje ten
kontakt osobisty. Dodatkowo ci, którzy mieszkają za granicą, odwiedzają nas przez internet i cieszą się, jak widzą pozytywne zmiany
w naszej gminie (D7).
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Istotą komunikowania między urzędami a mieszkańcami gmin jest zachowanie rzetelności i zgodności z prawdą informacji będących przedmiotem
komunikowania, przy utrzymaniu niezakłóconego, dwukierunkowego przepływu treści oraz zapewnieniu równowagi między jego podmiotami. Ma ono
znaczenie dla oddolnej aktywności lokalnych społeczności, podejmowanej
w celu rozwiązywania trapiących ją problemów, zaś ulegający ciągłym zmianom
charakter tego komunikowania uzasadnia konieczność stałej jego obserwacji.
Współczesne komunikowanie jednostek samorządowych z mieszkańcami
warunkowane jest przez nowe internetowe narzędzia komunikacji, co w przypadku administracji publicznej oznacza konieczność łączenia tradycyjnych
z nowymi formami komunikowania.
Złożoność problemu badawczego potwierdziła zarówno analiza ilościowa,
jak i jakościowa. Wykazała bowiem brak spójnego dla wszystkich gmin sposobu
wdrażania internetowych narzędzi komunikowania, co wpływało na zróżnicowaną skalę ich wykorzystania przez gminy, jak i brak wyraźnych zależności
między środowiskiem społeczno-ekonomicznym gmin a przyjętymi przez
nie formami komunikowania z mieszkańcami.
Rozważania zawarte w niniejszej monografii dostarczyły argumentów
potwierdzających, że na poziomie samorządowym występuje potencjał
do zachowań partycypacyjnych. Obywatelskie zaangażowanie – powtarzając
za Robertem Putnamem – stanowi jeden z elementów kapitału społecznego
i jest fundamentem demokracji. Oddolne inicjatywy obywatelskie mają swoje

204

Zakończenie

źródła przede wszystkim w codziennym życiu lokalnych społeczności, mogą
stanowić zalążek działań na szerszą skalę (ogólnokrajową, ponadnarodową,
a nawet globalną). Jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystują
instrumenty demokracji uczestniczącej w celu włączania mieszkańców do dyskusji
i współdecydowania o sprawach ich dotyczących, mają potencjał tworzenia
sprzyjających warunków do rozwoju demokracji deliberatywnej. Istotą jej jest
bowiem budowanie więzi, które powstają przede wszystkim w kontaktach
bezpośrednich, a więc w lokalnych, małych społecznościach, gdzie tworzą
się inicjatywy oddolne, a władza znajduje się najbliżej obywateli. Dlatego aby
być bliżej obywateli i pozostawać otwartymi na oddolne inicjatywy (kumulować kapitał społeczny), władze gminne muszą skutecznie komunikować
z mieszkańcami. Narzędzia internetowe mogą to ułatwiać, przyczyniać się
nie tylko do aktywizacji mieszkańców w procesie współdecydowania o swoim
otoczeniu, ale i pomóc w wyrażaniu swojej aprobaty lub dezaprobaty dla
władzy, zwiększając tym samym zarówno znaczenie instytucjonalnych, jak
i indywidualnych aktorów komunikowania samorządowego.
Utrzymane w duchu determinizmu technologicznego badania przyniosły
niejednolity obraz informatyzacji administracji gminnej w województwie
małopolskim. Ujawniając problemy internetowej komunikacji samorządowej,
wynikające z konieczności dostosowania się do nowych przepisów prawnych
oraz obowiązku łączenia tradycyjnych z nowymi narzędziami komunikowania, potwierdzono początkowy stan rozwoju elektronicznego samorządu
w Małopolsce. Dowiedziono również, że o jakości komunikowania samorządowego świadczy zdolność integracji oficjalnych instrumentów z powszechnie
stosowanymi technologiami mobilnymi, np. z mediami społecznościowymi.
Badania empiryczne dostarczyły zróżnicowanych wniosków na temat wykorzystania narzędzi komunikowania internetowego w gminach województwa
małopolskiego. Zestawienie wyników analizy ilościowej oficjalnych portali
internetowych gmin w Małopolsce z danymi statystycznymi tychże gmin
z jednej strony wykazało ogromne zróżnicowanie w budowie technicznej
poszczególnych portali, z drugiej zaś ujawniło zależność między zamożnością
i młodym wiekiem włodarza gminy a zwiększoną skłonnością administratorów
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portali do rozbudowywania ich o dodatkowe zakładki, co wpływało na profesjonalizm danego portalu. Choć duża liczba narzędzi na stronach gmin nie
zawsze oznaczała większą ich funkcjonalność, to jednak stanowiła wyznacznik
otwartości jej twórców na nowe rozwiązania technologiczne – im większa
liczba zakładek na portalu, tym większe prawdopodobieństwo występowania
innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych w gminie. Ujawniona zależność
częściowo dotyczyła również stwarzania przez gminy potencjalnych możliwości
do nawiązywania kontaktów ze swoimi mieszkańcami. Częściowy charakter tej
zależności wynikał z następującego stanu rzeczy. Otóż młody wiek włodarza
gminy decydował, że na oficjalnych stronach gmin częściej występowały zarówno
dane kontaktowe do urzędu, jak i do samego włodarza, jednak w przypadku
innych rozwiązań budujących komunikowanie na poziomie samorządowym
– jak dostosowanie oficjalnych portali do urządzeń mobilnych, możliwość
zamówienia newslettera strony czy również oferowanie przez gminę usługi
SMS-serwis – zależało to przede wszystkim od zamożności gmin. Korelacja
ta miała swoje odniesienie również do częstotliwości publikowanych informacji
na portalach gmin. Omawiany związek potwierdził zatem, że innowacyjność
w zakresie komunikowania internetowego w gminach wynika głównie z ich
możliwości finansowych315.
Analiza ilościowa pozostałych (dodatkowych) narzędzi komunikowania
internetowego w gminach województwa małopolskiego nie przyniosła wyraźnej
zależności między którymś z wyznaczników atrakcyjności społeczno-ekonomicznej gmin a większą lub mniejszą skłonnością gmin do stosowania
określonych instrumentów komunikacji samorządowej. W przypadku „formalnych” kanałów komunikowania wyznacznikiem ich użytkowania była
głównie zamożność gminy, o tyle jeśli chodzi o „nieformalne” narzędzia
komunikowania, takiego związku nie stwierdzono. W tym drugim przypadku
ujawniono za to innego typu zależności: między gminą, na czele której stał
315 Wyjątek stanowiła jedynie dostępność oficjalnego portalu gmin w języku obcym oraz

oferowanie przez gminy usługi SMS-serwis. Oba w największym stopniu uzależnione
były od liczby mieszkańców (im więcej mieszkańców, tym większe prawdopodobieństwo
występowania tych narzędzi).
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włodarz z najstarszej grupy wiekowej a obecnością tej gminy w geoportalu;
korelację między gminą z włodarzem z najmłodszej kategorii wiekowej
a posiadaniem przez nią kanału w serwisie YouTube, jak również zależność
między obecnością gminy na Facebooku a jej charakterem turystycznym
czy zamożnością gminy a posiadaniem przez nią profilu na Twitterze. Analiza przeprowadzona w obrębie samych serwisów społecznościowych wykazała natomiast, że o ile w przypadku bardziej popularnych mediów wśród
małopolskich gmin (Facebook, YouTube) głównie to względy demograficzne
decydowały o ich stosowaniu (większa liczba ludności), o tyle w odniesieniu
do mniej popularnych serwisów (Twitter, Instagram) był to przede wszystkim
wskaźnik ekonomiczny (zamożność gminy).
Dokonując analizy ilościowej pozostałych narzędzi komunikowania w małopolskich gminach, stwierdzono również przypadki braku dostosowania poszczególnych kanałów komunikacji do obowiązującego prawa polskiego. Miało
to miejsce w odniesieniu do Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP) oraz dostosowania oficjalnych stron do użytkowników
niepełnosprawnych, według standardów WCAG 2.0. W okresie prowadzenia
badań usług w ramach platformy ePUAP nie oferowało 7,7% gmin, natomiast
38,5% oficjalnych stron małopolskich gmin nie spełniało standardów WCAG
2.0, pomimo występującego obowiązku prawnego. Fakt ten nie dotyczył jedynie
Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ z obowiązku publikacji informacji
w BIP wywiązywały się wszystkie gminy w Małopolsce.
Analizę ilościową wzbogaciły wnioski z badań jakościowych. Rozmowy
te wskazały zarówno rzeczywiste problemy gmin związane z istniejącymi
formami komunikowania internetowego, jak i te wynikające z konieczności
wdrażania przez samorządy nowych technologii komunikacji internetowej.
Po pierwsze, narzędzia komunikowania internetowego skróciły czas załatwiania
niektórych urzędowych spraw, ułatwiły dostęp do informacji, jak również
obniżyły koszty części operacji urzędowych, mimo to w niewielkim stopniu
zmieniły preferencje mieszkańców małopolskich gmin, dalej przyzwyczajonych
do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Po drugie, w połączeniu z brakiem
skoordynowanej polityki komunikacyjnej w samorządach, niedoskonałościami
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technicznymi niektórych oficjalnych kanałów komunikowania, obawami
mieszkańców w związku z przekazywaniem swoich danych osobowych,
wreszcie z wysokimi kosztami związanymi z wdrażaniem internetowych
technologii komunikowania, a nade wszystko z niejasnościami łączącymi się
z elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędach spowodowało, że ogólny
proces internetyzacji małopolskich gmin określono jako wczesny316 i mocno
zróżnicowany w poszczególnych samorządach. Po trzecie, wnioski z analizy
jakościowej ujawniły Facebook jako kluczowe narzędzie zdalnej komunikacji
w przebadanych gminach małopolskich, co częściowo znalazło swoje potwierdzenie w wynikach badań ilościowych, wskazujących Facebook i dodatkowo
również pocztę elektroniczną jako podstawowe kanały komunikowania internetowego. Po czwarte, wyniki badań jakościowych były zbieżne z ilościowymi
także w obszarze zamożności gmin jako podstawowego kryterium otwartości
samorządów na proces wdrażania nowych form komunikacji internetowej.
Za to analiza ilościowa i jakościowa odbiegały od siebie na płaszczyźnie wieku
mieszkańców gmin jako czynnika decydującego o wyborze nowych narzędzi
komunikowania. Ta pierwsza wskazywała bowiem zamożność gmin, a nie wiek
mieszkańców jako podstawowy determinant stosowania w gminach nowych
narzędzi komunikowania, natomiast biorący udział w badaniu urzędnicy
zdecydowanie wymieniali zależność – im młodsi mieszkańcy, tym chętniej
wybierają zdalne formy kontaktu z urzędem.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły przybliżyć zagadnienie występowania lub braku zależności między wykorzystywanymi przez małopolskie
gminy kanałami komunikowania internetowego a cechami społeczno-ekonomicznymi tychże gmin. Przedmiotem analizy były zatem z jednej strony
oficjalne portale internetowe oraz dodatkowe instrumenty komunikacji gmin
z mieszkańcami, z drugiej zaś społeczne i ekonomiczne wskaźniki charakteryzujące małopolskie gminy.

316 W okresie prowadzenia badań zaledwie 24,2% gmin w Małopolsce pracowało nad dosto-

sowaniem swojej administracji do założeń elektronicznego urzędu.

208

Zakończenie

O świadomości instytucji gminnych w zakresie nowych technologii komunikowania można wnioskować na podstawie rodzaju i skali wykorzystywanych
przez nie instrumentów komunikacji internetowej, analizy ich strategii komunikacyjnych pod kątem wprowadzania i stosowania różnych kanałów, narzędzi
i form komunikowania internetowego oraz opierając się na danych dotyczących
zaangażowania środków finansowych i kadrowych w realizację tych działań.
Dlatego pomimo posiadania oficjalnych portali internetowych przez wszystkie
gminy województwa małopolskiego stopień wykorzystania internetowych
narzędzi komunikowania z mieszkańcami jest różny w poszczególnych gminach Małopolski. Wykazano, że strony internetowe mają odmienną budowę,
co przekłada się na zróżnicowany potencjał do nawiązywania i utrzymywania
kontaktów z mieszkańcami. Z jednej strony mają na to wpływ ogólnikowe
i mało precyzyjne wytyczne ministerialne podejmujące próbę unifikacji
i standaryzacji narzędzi komunikowania internetowego, z drugiej zaś brak
w gminach wyraźnej wizji rozwoju tej formy komunikacji samorządowej.
Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim niewystarczające środki
finansowe i kadrowe oraz niedocenianie komunikacji internetowej przez
osoby decyzyjne w gminach. Wywiady dodatkowo ujawniły niedostateczne
zrozumienie idei komunikacji internetowej na poziomie gmin.
Wskazano wiele przykładów zróżnicowanego związku pomiędzy technicznymi
właściwościami internetowych narzędzi komunikowania a społeczno-ekonomicznymi cechami gmin małopolskich korzystających z tych narzędzi. Wysoki
dochód mieszkańców gmin, niska liczba zarejestrowanych bezrobotnych,
jak i walory turystyczne, czyli elementy wpływające na postrzeganie gmin
jako atrakcyjnych społeczno-ekonomicznie, nie wpływały na rodzaj i skalę
stosowanych narzędzi komunikowania internetowego. I choć wnioski płynące
z badań nie ujawniły zależności między wszystkimi wskaźnikami atrakcyjności społecznej i ekonomicznej gmin a stosowanymi przez nie narzędziami
komunikowania internetowego, to jednak stwierdzono korelację między
zamożnością gmin i młodym wiekiem ich włodarzy a stopniem rozbudowania
gminnych portali internetowych o dodatkowe zakładki. Ponadto badania
jakościowe wskazywały również na „subiektywizm urzędniczy” w kwestii
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zaangażowania gmin w proces komunikowania internetowego (niejednokrotnie
to świadomość konkretnego urzędnika decydowała o stopniu wykorzystania
przez gminę narzędzi komunikowania internetowego).
Poziom zróżnicowania wykorzystywanych przez małopolskie gminy
narzędzi komunikowania internetowego zależy od stopnia ich wzajemnego
powiązania. Ujawniono zależność między stopniem rozbudowania oficjalnych
stron internetowych gmin o dodatkowe zakładki a ilością stosowanych przez
te gminy pozostałych narzędzi komunikowania. Portale te, poprzez obecność
na nich licznych odsyłaczy do pozostałych narzędzi komunikowania, stanowiły kompleksowy obraz komunikacji internetowej gmin. Polskie gminy
nie są prawnie zobligowane do posiadania własnych stron internetowych
oraz do korzystania z innych dodatkowych narzędzi komunikowania, poza
„formalnymi” kanałami. Dlatego samorządy cechujące się otwartością na nowe
formy komunikowania internetowego nie traktują tych dwóch rodzajów
narzędzi rozłącznie, co potwierdziły przeprowadzone badania.
Analiza wykorzystywanych przez gminy województwa małopolskiego
narzędzi komunikowania internetowego, w zestawieniu z warunkami społeczno-ekonomicznymi tychże gmin, choć przeprowadzona z zachowaniem
rzetelności i skrupulatności naukowej, stanowi jedynie mały fragment opisu
tej złożonej materii, jaką jest komunikowanie samorządowe w świecie nowych
mediów internetowych. Autor niniejszej monografii ma jednak nadzieję,
że wniósł wkład w ten skomplikowany obszar badań, a wyniki jego rozważań
będą stanowić inspirację to dalszych analiz komunikowania samorządowego
w ujęciu ekonomiczno-społeczno-technologicznym, prowadzonych w duchu
determinizmu technologicznego.
Przeprowadzone badania mają również swój wymiar doradczy i pozwalają
wskazać liczne zalecenia, które w przyszłości mogą pomóc w usprawnianiu
komunikowania internetowego na poziomie gmin. Wymieńmy najważniejsze
rekomendacje dla gmin województwa małopolskiego (choć zapewne nie tylko
dla tego województwa), sformułowane na podstawie wniosków płynących
z badań ilościowych i jakościowych narzędzi komunikowania internetowego
w małopolskich gminach:
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• wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich
jednostkach administracji publicznej warunkiem koniecznym procesu
rozwoju cyfryzacji administracji samorządowej;
• zdjęcie z jednostek administracji publicznej obowiązku archiwizowania
dokumentów w formie papierowej i zastąpienie jej elektroniczną;
• wprowadzenie elektronicznych ankiet satysfakcji internautów na temat
stosowanych przez gminy kanałów komunikowania internetowego, wraz
z odpowiednim narzędziem do przetwarzania przez gminy pozyskanych
informacji;
• nadzór urzędów gmin nad internetową komunikacją poprzez bieżące
weryfikowanie i naprawianie błędów (utrudnień) związanych z tą formą
komunikowania;
• szybka i zrozumiała odpowiedź ze strony urzędu warunkiem powodzenia
internetowej komunikacji samorządowej;
• ujednolicenie elektronicznych druków urzędowych do jednego ustandaryzowanego formularza obowiązującego we wszystkich jednostkach
administracji samorządowej w kraju;
• zbudowanie nieskomplikowanych w obsłudze, nieprzeładowanych
dodatkowymi narzędziami, z prostym układem graficznym i tym samym
czytelnych dla użytkowników oficjalnych portali internetowych gmin;
• intuicyjna obsługa oficjalnych portali internetowych gmin pozwalająca
szybko odnaleźć i obsłużyć najważniejsze zadania na stronie (np. druki
urzędowe w wersji elektronicznej);
• skorelowanie poszczególnych kanałów komunikowania internetowego
w gminach dzięki obecności linków do pozostałych kanałów komunikowania (np. mediów społecznościowych) na oficjalnych portalach gmin;
• skorelowanie usług świadczonych przez „oficjalne” kanały komunikowania
(BIP, ePUAP) na oficjalnych portalach internetowych gmin;
• wykorzystanie potencjału promocyjnego oficjalnych portali internetowych gmin;
• wyszczególnienie urzędowych skrzynek mailowych na oficjalnych
portalach gmin;
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• dostosowanie wszystkich oficjalnych portali gmin do użytkowników
niepełnosprawnych (niedowidzących) zgodnie z wymogami WCAG 2.0;
• dostosowanie wszystkich oficjalnych portali gmin do urządzeń mobilnych;
• stworzenie systemu szybkich informacji tekstowych na urządzania
mobilne, na wzór SMS-serwis;
• stworzenie długofalowej strategii/polityki komunikowania internetowego
z mieszkańcami w oparciu o środki budżetowe i dotacje celowe;
• tworzenie profesjonalnych zespołów promocyjno-technicznych odpowiedzialnych za komunikowanie internetowe;
• prowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje urzędników w kwestii
użytkowania nowych narzędzi komunikowania internetowego w gminach;
• prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w gminach na temat
nowych możliwości komunikowania internetowego na poziomie samorządowym;
• budowanie zaufania wśród mieszkańców gmin do internetowych kanałów
komunikowania jako bezpiecznej i szybkiej formy załatwiania spraw
urzędowych.
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Aneks

Wykaz oficjalnych portali internetowych wszystkich gmin w Małopolsce według rankingu Webstatsdomain.org (stan na maj 2016 roku)
http://webstatsdomain.org/
I. MIECHOWSKI

•
•
•
•
•
•
•

Charsznica http://www.charsznica.pl/ rank: 20,800,396, 2 backlinks
Gołcza, http://www.golcza.pl/ rank: 9,880,653, 2 backlinks
Kozłów, http://www.kozlow.pl/ rank: 5,667,437, 3 backlinks.
Książ Wielki, http://www.ksiazwielki.eu/ rank: 944,913, 1 backlinks
Miechów, http://www.miechow.eu/ rank: 4,440,841, 10 backlinks
Racławice, http://www.raclawice.pl/ rank: 20,864,478, 1 backlinks
Słaboszów, http://slaboszow.pl/portal/ has no global alexa traffic rank,
3 backlinks

II. PROSZOWICKI

•
•
•
•
•
•

Koniusza http://www.koniusza.pl/ rank: 20,764,640, 8 backlinks
Koszyce http://www.koszyce.gmina.pl/ rank: 289,800, 6 backlinks
Nowe Brzesko http://www.nowe-brzesko.iap.pl/ rank: 452,232, 2 backlinks
Pałecznica http://palecznica.pl/ rank: 10,469,114, 5 backlinks
Proszowice http://www.proszowice.pl rank: 979,404, 4 backlinks
Radziemice http://radziemice.gmina.pl/ rank: 289,800, 1 backlinks

III. OLKUSKI

• Bolesław http://www.gminaboleslaw.pl/ rank: 8,058,990, 1 backlink
• Bukowno http://www.bukowno.pl/ rank: 916,083, 3 backlinks
• Klucze http://www.gmina-klucze.pl/ rank: 2,239,125, 11 backlinks
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• Olkusz http://www.umig.olkusz.pl/ rank: 511,365, 10 backlinks
• Trzyciąż http://www.ugtrzyciaz.itcom.pl/ rank: 4,077,761, 0 backlinks
• Wolbrom http://www.wolbrom.pl/ rank: 997,287, 3 backlinks
IV. KRAKOWSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czernichów http://www.czernichow.com.pl/ rank: 982,381, 7 backlinks
Igołomia-Wawrzeńczyce http://www.igwa.pl/ rank: 4,362,773, 2 backlinks
Iwanowice http://www.iwanowice.malopolska.pl rank: 6,904,117, 1 backlinks
Jerzmanowice http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/ rank: 4,208,772,
9 backlinks
Kocmyrzów-Luborzyca http://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/
rank 749,968, 5 backlinks
Krzeszowice http://www.krzeszowice.pl/ rank: 1,545,105, 13 backlinks
Liszki http://www.liszki.pl/ rank: 10,075,665, 9 backlinks
Michałowice http://www.michalowice.malopolska.pl rank: 918,711,
5 backlinks
Mogilany http://mogilany.pl/ rank: 896,091, 4 backlinks
Skawina http://www.gminaskawina.pl/ rank: 937,236 , 17 backlinks
Skała http://www.skala.pl/ rank: 6,574,913, 8 backlinks
Sułoszowa http://www.suloszowa.pl/ rank: 8,918,862, 8 backlinks
Słomniki http://www.slomniki.pl/ rank: 579,458 , 4 backlinks
Świątniki Górne http://www.swiatniki-gorne.pl/ rank: 1,608,840, 12 back
links
Wielka Wieś http://www.wielka-wies.pl/ rank: 974,760, 13 backlinks
Zabierzów http://zabierzow.org.pl/ rank: 959,743, 13 backlinks
Zielonki http://www.zielonki.pl/ rank: 907,348, 15 backlinks

V. KRAKÓW – GMINA MIEJSKA

• http://krakow.pl/ rank: 8,094, 429 backlinks
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VI. CHRZANOWSKI

•
•
•
•
•

Alwernia http://www.alwernia.pl/ rank: 7,066,284, 11 backlinks
Babice http://www.babice.pl/ rank: 8,328,119, 10 backlinks
Chrzanów http://www.chrzanow.pl/ rank: 915,802, 16 backlinks
Libiąż http://www.libiaz.pl/ rank: 1,429,903, 15 backlinks
Trzebinia http://www.trzebinia.pl/ rank: 882,565, 15 backlinks

VII. OŚWIĘCIMSKI

•
•
•
•
•
•

Brzeszcze https://brzeszcze.pl/ rank: 949,958, 3 backlinks
Chełmek http://www.chelmek.pl/ rank: 1,297,386, 6 backlinks
Kęty http://www.kety.pl/stronaGlowna-585.html rank: 613,977, 10 backlinks
Osiek http://www.osiek.pl/ rank: 951,741 , 5 backlinks
Oświęcim http://www.oswiecim-gmina.pl rank: 940,434, 12 backlinks
Oświęcim – gmina miejska http://web.um.oswiecim.pl rank: 345,969,
13 backlinks
• Polanka Wielka http://www.polanka-wielka.pl rank: 979,412, 4 backlinks
• Przeciszów http://www.przeciszow.pl/ rank: 939,565, 4 backlinks
• Zator http://www.zator.pl rank: 991,717, 8 backlinks

VIII. WADOWICKI

• Andrychów http://andrychow.eu/ rank: 429,037, 13 backlinks
• Brzeźnica http://www.brzeznica.pl/ rank: 4,175,198, 5 backlinks
• Kalwaria Zebrzydowska http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/ r 982,292,
10 backlinks
• Lanckorona http://www.lanckorona.pl/ rank: 18,412,357, 7 backlinks
• Mucharz http://www.mucharz.pl/ rank: 20,765,494, 5 backlinks
• Spytkowice http://www.spytkowice.net.pl/ rank: 964,500, 5 backlinks
• Stryszów http://www.stryszow.pl/ rank: 11,079,591, 3 backlinks
• Tomice http://www.tomice.pl/ rank: 922,640, 7 backlinks
• Wadowice http://www.wadowice.pl rank: 962,813, 12 backlinks
• Wieprz http://www.wieprz.pl/ rank: 18,440,631, 3 backlinks
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IX. SUSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budzów http://www.budzow.pl/ rank: 7,502,444, 2 backlinks
Bystra-Sidzina http://www.bystra-sidzina.pl/ rank: 17,509,398, 4 backlinks
Jordanów http://www.gmina-jordanow.rubikon.pl/ rank: 949,763, 3 backlinks
Jordanów miasto http://www.jordanow.pl/ rank: 4,416,191, 3 backlinks
Maków Podhalański http://www.makow-podhalanski.pl/ rank: 5,253,698,
8 backlinks
Stryszawa http://stryszawa.pl rank: 12,538,036, 6 backlinks
Sucha Beskidzka http://www.sucha-beskidzka.pl rank: 3,878,140, 12 backlinks
Zawoja http://www.zawoja.pl/ rank: 978,563, 14 backlinks
Zembrzyce http://zembrzyce.pl/ rank: 20,768,739, 5 backlinks

X. MYŚLENICKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobczyce http://dobczyce.pl/ rank: 924,015, 10 backlinks
Lubień http://lubien.pl rank: 7,891,027, 5 backlinks
Myślenice http://www.myslenice.pl/ rank: 474,693, 15 backlinks
Pcim http://www.gminapcim.pl/ rank: 6,381,723, 1 backlinks
Raciechowice http://www.raciechowice.pl rank: 2,429,909, 6 backlinks
Siepraw http://www.siepraw.pl/ rank: 2,703,110, 4 backlinks
Sułkowice http://www.sulkowice.pl/ rank: 899,776, 7 backlinks
Tokarnia http://www.tokarnia.info.pl no global alexa traffic rank, 2 backlinks
Wiśniowa http://wisniowa.pl/ rank: 12,860,896, 5 backlinks

XI. WIELICKI

•
•
•
•
•

Biskupice http://www.biskupice.pl rank: 826,915, 6 backlinks
Gdów http://www.gdow.pl rank: 925,244, 10 backlinks
Kłaj http://www.klaj.pl rank: 999,043, 7 backlinks
Niepołomice http://www.niepolomice.eu/pl rank: 958,988 , 25 backlinks
Wieliczka http://www.wieliczka.eu/ rank: 995,902, 48 backlinks
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XII. BOCHEŃSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bochnia http://www.bochnia-gmina.pl/ rank: 3,021,162, 8 backlinks
Bochnia – gmina miejska http://bochnia.eu/ rank: 893,672, 8 backlinks
Drwinia http://www.drwinia.pl rank: 5,559,244, 3 backlinks
Lipnica Murowana http://www.lipnicamurowana.pl/ rank: 718,471,
10 backlinks
Łapanów http://www.lapanow.pl/ rank: 915,174, 11 backlinks
Nowy Wiśnicz http://nw.com.pl/ rank: 4,582,959, 6 backlink
Rzezawa http://www.rzezawa.pl/ rank: 986,563, 5 backlinks
Trzciana http://www.trzciana.pl/ rank: 999,927, 4 backlinks
Żegocina http://www.zegocina.pl/ no global alexa traffic rank, 4 backlinks

XIII. LIMANOWSKI

• Dobra http://www.gminadobra.pl/ rank: 885,174, 6 backlinks
• Jodłownik http://www.jodlownik.pl/ rank: 4,331,974, 3 backlinks
• Kamienica http://www.kamienica.net.pl/ no global alexa traffic rank,
3 backlinks
• Laskowa http://www.laskowa.pl/ rank: 4,936,746, 3 backlinks
• Limanowa http://ug.limanowa.pl/ rank: 380,018, 8 backlinks
• Limanowa – gmina miejska http://www.miasto.limanowa.pl/ rank: 380,018,
21 backlinks.
• Łukowica http://www.lukowica.pl/ rank: 8,756,938, 4 backlinks
• Mszana Dolna http://www.mszana.pl/ rank: 903,184, 9 backlinks
• Mszana Dolna – gmina miejska http://www.mszana-dolna.eu/
rank: 10,129,630 10 backlinks.
• Niedźwiedź http://www.niedzwiedz.iap.pl rank: 452,232 7 backlinks
• Słopnice http://www.slopnice.pl rank: 7,581,461, 8 backlinks
• Tymbark http://www.tymbark.pl/ rank: 2,948,758, 2 backlinks
XIV. NOWOTARSKI

• Czarny Dunajec http://www.czarny-dunajec.pl/ rank: 2,983,174, 7 backlinks
• Czorsztyn http://www.czorsztyn.pl rank: 2,668,811, 10 backlinks
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• Jabłonka http://www.jablonka.pl/ rank: 921,403, 10 backlinks
• Krościenko n. Dunajcem http://www.kroscienko-nad-dunajcem.pl/
rank: 8,096,185, 4 baclinks
• Lipnica Wielka http://www.lipnicawielka.pl/ rank: 978,952, 5 backlinks
• Łapsze Niżne https://www.lapszenizne.pl/ rank: 2,808,990, 9 backlinks
• Nowy Targ http://www.ugnowytarg.pl/ rank: 983,833, 6 backlinks
• Nowy Targ – gmina miejska http://www.nowytarg.pl/ 365,054 30 backlinks
• Ochotnica Dolna http://www.ochotnica.pl rank: 522,078, 6 backlinks
• Raba Wyżna http://www.rabawyzna.pl/ rank: 2,216,894, 5 backlinks
• Rabka-Zdrój http://www.rabka.pl/ rank: 623,456, 16 backlinks
• Spytkowice http://www.spytkowice.pl/ rank: 4,558,027, 1 backlinks
• Szaflary http://szaflary.pl/ no global alexa traffic rank, 2 backlinks
• Szczawnica http://www.szczawnica.pl/pl rank: 994,566, 17 backlinks
XV. TATRZAŃSKI

• Biały Dunajec http://bialydunajec.com.pl/ rank: 2,416,565, 4 backlinks
• Bukowina Tatrzańska http://ugbukowinatatrzanska.pl/ rank: 1,693,737,
8 backlinks
• Kościelisko http://www.koscielisko.com.pl/ no global alexa traffic rank,
11 backlinks
• Poronin http://www.poronin.pl/ rank: 1,543,945, 9 backlinks
• Zakopane http://www.zakopane.eu/ rank: 909,302, 16 backlinks
XVI. NOWOSĄDECKI

•
•
•
•
•

Chełmiec http://www.chelmiec.pl/ rank: 2,408,721 , 8 backlinks
Grybów http://www.gminagrybow.pl/ rank: 5,681,596, 4 backlinks
Grybów – miasto
Gródek n. Dunajcem http://gminagrodek.pl/ rank: 2,016,054, 3 backlinks
Kamionka Wielka http://www.kamionkawielka.pl/ no global alexa traffic
rank, 0 backlinks
• Korzenna http://www.korzenna.pl/ rank: 4,413,735, 8 backlinks
• Krynica Zdrój http://www.krynica-zdroj.pl/ rank: 990,458, 32 backlinks
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łabowa http://www.labowa.pl/ rank: 3,662,199, 4 backlinks
Łącko http://www.lacko.pl/ rank: 5,322,042, 4 backlinks
Łososina Dolna http://www.lososina.pl rank: 17,098,635, 6 backlinks
Muszyna http://www.muszyna.pl/ rank: 863,563, 14 backlinks
Nawojowa http://www.nawojowa.pl/ no global alexa traffic rank, 0 backlinks
Piwniczna Zdrój http://www.piwniczna.pl rank: 2,724,180, 13 backlinks
Podegrodzie http://www.podegrodzie.pl/ rank: 2,197,758, 3 backlinks
Rytro http://www.rytro.pl/ rank: 3,564,538, 7 backlinks
Stary Sącz http://www.stary.sacz.pl/ rank: 994,092, 12 backlinks

XVII. NOWY SĄCZ – GMINA MIEJSKA

• http://www.nowysacz.pl/ rank: 362,803, 45 backlinks.
XVIII. BRZESKI

•
•
•
•
•
•
•

Borzęcin http://www.borzecin.pl/ rank: 4,417,293, 12 backlinks
Brzesko http://www.brzesko.pl/ rank: 990,844, 18 backlinks
Czchów http://www.czchow.pl/ rank: 7,037,628, 12 backlinks
Dębno http://www.gminadebno.pl/ rank: 4,731,128, 15 backlinks
Gnojnik http://www.gnojnik.pl rank: 963,643, 2 backlinks
Iwkowa http://iwkowa.pl/ rank: 5,473,984, 4 backlinks
Szczurowa http://www.szczurowa.pl/ rank: 18,299,197, 12 backlinks

XIX. DĄBROWSKI

•
•
•
•
•
•
•

Bolesław http://www.gminaboleslaw.pl/ rank: 8,058,990, 1 backlinks
Dąbrowa Tarnowska http://www.dabrowatar.pl/ rank: 2,626,040, 11 backlinks
Gręboszów http://greboszow.pl/ rank: 20,428,158, 1 backlinks
Mędrzechów http://www.medrzechow.net/ rank: 4,214,563, 2 backlinks
Olesno http://www.olesno.pl/ rank: 776,557, 4 backlinks
Radogoszcz http://www.radgoszcz.pl/ rank: 20,099,358, 1 backlinks
Szczucin http://www.szczucin.pl/ rank: 11,037,737, 2 backlinks
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XX. TARNOWSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciężkowice http://www.ciezkowice.pl/ rank: 962,688, 8 backlinks
Gromnik http://www.gromnik.pl rank: 929,200, 1 backlinks
Lisia Góra http://www.lisiagora.pl/ rank: 967,917, 8 backlinks
Pleśna http://www.plesna.pl rank: 12,301,971, 5 backlinks
Radłów http://gminaradlow.pl/ rank: 888,334, 9 backlinks
Ryglice http://ryglice.pl/ rank: 4,914,950, 10 backlinks
Rzepiennik-Strzyżewski http://rzepiennik.pl/ rank: 885,972, 6 backlinks
Skrzyszów http://skrzyszow.pl/ rank: 4,425,558, 9 backlinks
Szerzyny http://www.szerzyny.pl/ rank: 7,755,298, 4 backlinks
Tarnów http://www.gmina.tarnow.pl/ rank: 67,920, 10 backlinks
Tuchów http://www.tuchow.pl/ rank: 780,501, 12 backlinks
Wierzchosławice http://www.wierzchoslawice.pl rank: 975,374, 5 backlinks
Wietrzychowice http://www.wietrzychowice.pl/ rank: 8,286,498, 1 backlinks
Wojnicz http://www.wojnicz.pl/ rank: 20,827,410, 4 backlinks
Zakliczyn http://www.zakliczyn.pl/ rank: 460,666, 4 backlinks
Żabno http://www.zabno.pl/ rank: 3,601,831, 8 backlinks

XXI. TARNÓW – GMINA MIEJSKA

• http://www.tarnow.pl/ rank: 60,044, 59 backlinks
XXII. GORLICKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biecz http://www.biecz.pl/ rank: 966,371, 7 backlinks
Bobowa http://www.bobowa.pl/ rank: 2,749,564, 7 backlinks
Gorlice http://www.gmina.gorlice.pl/ rank: 259,734, 6 backlink
Gorlice – miasto http://www.gorlice.pl/ rank: 407,617 15 backlinks
Lipinki http://www.gminalipinki.pl/ rank: 3,951,913, 3 backlinks
Łużna http://www.luzna.pl/ rank: 2,753,361, 1 backlinks
Moszczenica http://www.moszczenica.pl/ rank: 5,285,835, 4 backlinks
Ropa http://www.ropa.iap.pl/ rank: 424,199, 9 backlinks
Sękowa http://www.sekowa.pl/ rank: 3,490,193, 8 backlinks
Uście Gorlickie http://www.usciegorlickie.pl rank: 1,741,842, 6 backlinks

