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Szczecin, 12.10.2021r.   

 

Dziesięć e-usług - jeden grant, 18 miesięcy za niecałe 50 tysięcy PLN netto 
To strzał w dziesiątkę!  

Szanowni Państwo, 
 
pandemia COVID-19 pokazała, że informatyzacja samorządów ma kluczowe znaczenie dla możliwości pracy 
zdalnej pracowników urzędów i jakości realizacji spraw na rzecz mieszkańców. Wyposażenie gmin w odpowiedni 
sprzęt i oprogramowanie nie zawsze jednak pozwala na spełnienie oczekiwań interesantów oraz 
optymalną pracę urzędników i Rad Gmin. 27 września br. sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów ogłosił projekt „Cyfrowa Gmina” (szczegóły pod adresem 
https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina), który powoli na pozyskanie nawet 2 mln złotych wsparcia z 
Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły 
sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, 
instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia. Składanie wniosków rusza 18 października i odbywa 
się w pełni elektronicznie (pod adresem https://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl). Dopuszcza się  kwalifikowalność 
wydatków na cyfryzację, poniesionych  w okresie od 01.02.2020 r. do daty zakończenia realizacji projektu 
grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu. Grant trwa 18 miesięcy, czyli do końca 
września 2023 roku. Nie ma konieczności wnoszenia własnego wkładu finansowego. 
 
Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary: 

1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z 
wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania. 

2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej. 
3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług 

cyfrowych. 
4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 

 
W ramach pierwszego obszaru chcielibyśmy zaoferować Państwu nasze rozwiązania z pakietu Elektroniczny 
Samorząd (https://elektronicznysamorzad.pl) – szczegóły https://cyfrowagmina.elektronicznysamorzad.pl/. Na 
wstępnie chcielibyśmy zaznaczyć, że zgodnie z zaprezentowanym schematem grantowym 
(https://www.gov.pl/attachment/96c809f6-68ea-4f86-981c-ecca070d7a27) beneficjent dokonując zakupu 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług wskazanych jako kwalifikowane w ramach 
projektu o wartości  nieprzekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie jest 
zobligowany do stosowania bazy konkurencyjności ani procedur udzielania zamówień publicznych. Dopuszcza 
się zamówienie z wolnej ręki. 
 

Produkt Cena Opis 
 

1. Biuletyn Informacji Publicznej 

 

(https://bip.elektronicznysamorzad.pl) 

 

W cenie: 

• Wdrożenie 

• Utrzymanie w niezawodnej 

infrastrukturze serwerowej 

• Wsparcie techniczne 

• Aktualizacje w związku ze 

zmianami obowiązujących 

przepisów prawa 

• Spełnione wymogi dot. 

dostępności cyfrowej 

(zgodność z WCAG 2.1) 

 

Około 3200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty za 

utrzymanie nie ulegnie 

zmianie. 

 

Dodatkowo dla jednostek 

organizacyjnych koszt BIP to 

250 zł netto jednorazowo i 50 

zł netto miesięcznie. 

 

System BIP jest rozwijany i dostosowy-

wany do zmieniających się przepisów od 

2002 roku i jest zintegrowany z naszymi 

innymi systemami, tj. z Systemem Rada i 

Systemem Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów.  

  

Przestrzeń na pliki nie jest ograniczona a 

wysyłanie załączników odbywa się przez 

dowolną przeglądarkę internetową, z 

użyciem nowoczesnego protokołu, 

umożliwiającego wznowienie wysyłania od 

momentu, gdzie zostało one przerwane. 

Wielkość pojedynczego pliku może wynosić 

nawet 2 GB! 
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• Wysoki stopień 

bezpieczeństwa – dostęp 

odbywa się przez protokół 

HTTPS (zabezpieczenie 

certyfikatem SSL) 

• Świadczymy niezawodny 

hosting, na trzech 

niezależnych serwerowniach, 

wyposażonych w backupy 

• Serwery ulokowane są na 

terenie Unii Europejskiej 

• System umożliwia wysyłkę 

powiadomień do 

Administratora Danych 

Osobowych o dokumentach 

mogących zawierać dane 

osobowe (zgodność z 

RODO). 

 

Dla obsługiwanych przez nas BIPów jest 

automatycznie generowany certyfikat SSL, 

dzięki czemu komunikacja odbywa się 

przez szyfrowany protokół HTTPS. 

 

Każdym Systemem BIP może zarządzać 

dowolna liczba użytkowników. System 

umożliwia przydzielanie praw do edycji 

konkretnych zakładek konkretnym 

użytkownikom. 

 

Zintegrowana wyszukiwarka dokumentów, 

z mechanizmami filtrowania po czasie, 

wyszukująca informacje również na 

podstawie przyporządkowanych do treści 

tagów. 

 

System BIP posiada zintegrowany Moduł 

Zamówień Publicznych, dzięki czemu 

publikowanie ogłoszeń o przetargach jest 

intuicyjne, a oferenci otrzymują możliwość 

subskrypcji informacji o zmianach i są 

automatycznie informowania o wynikach 

postępowania. Moduł pozwala na import 

zamówień z platformy TED (Tenders 

Electronic Daily). 

W ramach BIP można uruchomić następujące usługi: 
Produkt Cena Opis 

2. Moduł "Rezerwacji terminu 

wizyty" 

 

 

Około 1200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty 

miesięcznej nie ulegnie 

zmianie. 

 

Umożliwia w prosty i szybki sposób 

dokonać rezerwacji on-line terminu 

spotkania z pracownikiem wybranego 

wydziału (we wcześniej zdefiniowanych 

przedziałach czasowych), co znacząco 

usprawnia bieżącą działalność jednostki w 

obecnej sytuacji epidemicznej. 

 

• automatyczna weryfikacja wolnego 

terminu rezerwacji w dowolnym 

przedziale czasowym, we wcześniej 

zdefiniowanych wydziałach z wieloma 

stanowiskami pracy, 

• możliwość wyłączenia rezerwacji kolejki 

on-line w bieżącym dniu roboczym, 

• możliwość sporządzania rożnych 

zestawień wspomagających 

dysponentów wydziałów, w których 

dokonano rezerwacji, 

• możliwość zdefiniowania dowolnych 

przedziałów czasowych zgodnych z 

bieżącymi potrzebami jednostki (10, 15, 

20, 30, 40, 45, 50 i 60 minut), 

• możliwości definiowania rejestracji na 

konkretną ilość dni w przód (zakres od 

10 do 99 dni dla każdego z wydziałów z 

osobna - domyślnie 30 dni), 

• wprowadzono blokadę uniemożliwiającą 

dokonanie wielu rezerwacji przez 

jednego użytkownika. 
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3. Moduł "Obrót 

Nieruchomościami" 

 
Około 1200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty 

miesięcznej nie ulegnie 

zmianie. 

 

Jest w pełni zintegrowany z Biuletynem 

informacji Publicznej, dzięki czemu 

usprawnia cały proces sprzedażowy 

nieruchomości, co w konsekwencji 

prowadzi do przejrzystego i szybkiego 

sfinalizowania transakcji. 

 

Główne cechy: 

• nieruchomości są oznaczane 

pinezkami na mapie, dzięki czemu 

łatwo jest zidentyfikować je w 

przestrzeni 

• pełna integracja z BIP, dzięki której 

wszystkie informacje na temat 

przetargu i nieruchomości są zebrane 

w jednym miejscu, a ich prezentacja 

jest przejrzysta, 

• automatyczne przeliczanie ceny za 

metr 

• dla nieruchomości tworzona jest lista 

powiązanych przetargów, jeśli 

konkretny numer księgi wieczystej 

albo numer działki i obręb już był 

wcześniej wskazany, 

• do nieruchomości są dodawane tagi, 

reprezentujące rodzaj transakcji, 

dzięki czemu potencjalnym kupującym 

jest łatwiej do nich dotrzeć, 

łatwe filtrowanie list nieruchomości po 

typie nieruchomości, rodzaju 

transakcji, powierzchni, cenie... 

• powiązanie nieruchomości z uchwałą 

dot. sprzedaży, zarządzeniem w 

sprawie ogłoszenia wykazu i 

zarządzeniem w sprawie głoszenia 

przetargu 

 

4. Moduł "Konsultacji 

Społecznych" 

 
Około 1200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty 

miesięcznej nie ulegnie 

zmianie. 

 

Założenia modułu: 

• przekazanie społeczności lokalnej 

pełnej i rzetelnej informacji na temat 

spraw poddanych konsultacjom, 

• poznanie opinii mieszkańców o 

poddanej konsultacjom sprawie, 

wysyłka opinii odbywa się z 

wykorzystaniem Profilu Zaufanego, 

wobec czego komentujący zostaje 

uwierzytelniony a system 

zabezpieczony jest przed wysyłką 

jednej opinii z różnych kont, co 

ogranicza możliwość manipulacji, 

• lista tematów konsultacji umożliwia 

łatwe wyszukiwanie i sortowanie 

informacji. 

 

5. Moduł "Odpady Komunalne" 

 Około 1200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty 

miesięcznej nie ulegnie 

zmianie. 

 

Daje dostęp do wszystkich informacji dot. 

zasad postępowania z odpadami 

komunalnymi i jest wyposażony w 

inteligentną wyszukiwarkę podpo-

wiadającą, gdzie umieścić dany odpad. 

Posiada możliwość złożenie elektronicznej 

deklaracji odpadów komunalnych poprzez 

interaktywny formularz, wraz z podpisem 

złożonym przy wykorzystaniu Profilu 
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Zaufanego (w pełni zintegrowany z naszym 

systemem eBOI oraz EZD), analogicznie 

jak jest to np. realizowane poniżej: 

https://eboi.kamienpomorski.pl/form

ularz/deklaracja. 

 

Główne cechy: 

• Harmonogram odbioru odpadów jest 

prezentowany w formie interaktywnego 

kalendarza z możliwością filtrowania 

danych w zależności od miejsca odbioru 

odpadów (czyli np. miejscowości albo 

ulicy), rodzaju odpadów (np. szkła, 

papieru, odpadów zmieszanych) oraz 

rodzaju zabudowy (jednorodzinna, 

wielorodzinna, niezamieszkała) 

• Możliwość wyszukiwania frakcji, do 

której należy dany odpad komunalny. 

Kiedy interesant zacznie wpisywać 

nazwę odpadu (minimum 3 znaki), to 

wyświetla się lista podpowiedzi, 

zawierająca pasujące hasła. Po 

kliknięciu na nazwę hasła można 

dowiedzieć się, do jakiej frakcji należy 

odpad i gdzie należy go wyrzucić. 

• Zawiera interaktywną deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowania 

odpadami, którą można wysłać przez 

ePUAP albo wygenerować z niej PDF. 

Wartości pól są walidowane a wysokość 

opłaty wyliczana automatycznie, na 

podstawie wprowadzonych danych, 

takich jak np. ilość zamieszkujących 

osób albo zużycie wody na terenie 

nieruchomości. 

 

6. Moduł „Rejestr umów”  

Około 1200 zł netto za 18 

miesięcy (uruchomienie i 

utrzymanie). 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty 

miesięcznej nie ulegnie 

zmianie. 

Rejestr umów jest aplikacją internetową, 

pozwalającą na zrealizowanie obowiązku 

wynikającego z ustawy o jawności życia 

publicznego. 

 

Rejestr posiada wygodne mechanizmy 

filtrowania i wyszukiwania zamówień 

 

Tabele wyświetlają dane w taki sposób, 

aby maksymalnie wykorzystać wielkość 

ekranu, np. większych tabletów czy 

komputerów stacjonarnych 

  

 EBOI wraz z opcjonalnymi modułami: 
 

7. Elektroniczne Biuro Obsługi 

Interesanta eBOI  

 

(https://eboi.elektronicznysamorzad.pl) 

 

W cenie:  

• 10 elektronicznych formularzy 

• Wdrożenie 

• Utrzymanie w niezawodnej 

infrastrukturze serwerowej 

• Wsparcie techniczne 

 

Około 2300 zł netto za 18 

miesięcy. 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty nie 

ulegnie zmianie. 

 

W ramach usługi oferujemy: 

• możliwość tworzenie bez ograniczeń 

tzw. kart usług - analogicznie jak to 

zostało zrealizowane w Starostwie 

Powiatowym w UMiG Międzydroje 

- https://eboi.miedzyzdroje.pl/ 

• W pełni interaktywne formularze 

elektroniczne, podpisywane Profilem 

Zaufanych i wysyłane poprzez ePUAP 

• możliwość uruchomienia Rejestru Umów 

(https://eboi.barcin.pl/zamowienie/lista) 
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• Spełnione wymogi dot. 

dostępności cyfrowej 

(zgodność z WCAG 2.1) 

• Wysoki stopień 

bezpieczeństwa – dostęp 

odbywa się przez protokół 

HTTPS (zabezpieczenie 

certyfikatem SSL) 

• Świadczymy niezawodny 

hosting, na trzech 

niezależnych serwerowniach, 

wyposażonych w backupy 

• Serwery ulokowane są na 

terenie Unii Europejskiej 

 

 

oraz Systemu Zgłoszeń 

(https://eboi.sobotka.pl/zgloszenie) 

• Przykładowe eBOI dla gmin wraz z 

przykładowymi, elektronicznymi 

formularzami: https://gmina-

eboi3.alfatv.pl  

• Moduł „odpady komunalne” 

(Elektroniczny formularz deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wraz z 

automatycznym wyliczeniem) 

8. System Rada dla 

Mieszkańców wraz z 

kanałem na portalu Polska 

Telewizja 

Internetowa https://tv-

polska.eu/ 

 
(https://rada.elektronicznysamorzad.pl) 

 

 

 

 

Około 8400 zł netto za 18 

miesięcy 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty nie 

ulegnie zmianie. 

 

Wspomaga pracę Rady Miasta, Gminy i 

Powiatu i pozwala na dostarczanie 

dokumentów na posiedzenia w formie 

elektronicznej, przeprowadzanie głosowań, 

tworzenie porządku obrad i dodatkowo - 

automatycznie prezentuje wybrane 

informacje o pracy Radnych na portalu 

informacyjnym przeznaczonym dla 

mieszkańców oraz na zintegrowanym BIPie 

(np. https://rada.miastoturek.pl oraz 

https://bip.miastoturek.pl/artykul/sy

stem-rada). Oprócz tego w cenie systemu 

abonent otrzymuje nieograniczoną 

przestrzeń na umieszczanie materiałów 

wideo, które są udostępniane 

mieszkańcom, dostęp do opcjonalnego 

modułu automatycznej transkrypcji 

(tworzenia napisów umieszczonych na 

filmie) z narzędziem do wprowadzania 

ewentualnych poprawek w cenie 1200 zł 

netto za pakiet 50 godzin transkrypcji do 

wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Portal 

jest przystosowany do wymogów WCAG 

2.1. Posiada alternatywną wersję o 

wysokim kontraście i możliwość 

tłumaczenia na języki obce (angielski, 

niemiecki, rosyjski i francuski). Redaktorzy 

kanałów mogą umieszczać materiały w 9 

kategoriach: 

Reportaże, Klejnoty Kultury, Skarby 

Przyrody, Ciekawostki, O regionie, Ludzie 

Regionu, Dokumentalne, Promocyjne oraz 

Rada. 
9. Serwer streamingowy 

 

 

 

Około 2700 zł netto za 18 

miesięcy 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty nie 

ulegnie zmianie. 

• Możliwość przeprowadzania transmisji 

na żywo 

• Umieszczenie ramki z materiałem na 

żywo w dowolnie wybranym miejscu 

• Brak limitu ilości oglądających 

• Prosta konfiguracja i możliwość użycia w 

popularnych programach do transmisji, 

np. OBS Studio 

 

10. Strony internetowe 

 

(https://alfatv.pl/strony-www) 

 

• udostępnienie naszego 

autorskiego CMS, 

 

Około 8600 zł netto za 18 

miesięcy 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty nie 

ulegnie zmianie. 

Oparte o nasz autorski system CMS, który 

jest wyposażony między innymi w 

narzędzie do sprawdzania dostępności 

cyfrowej wprowadzonych przez redaktorów 

treści w kontekście wytycznych WCAG 2.1, 

liczne moduły – np. tworzenia kalendarium, 

galerii, komunikatów, osadzania map i 
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umożliwiającego w bardzo 

prosty sposób bieżącą 

aktualizację serwisu, 

spełniającego wymogi W3C, 

oparte o techniki XHTML, 

CSS, bazy MySQL i zgodnego 

z WCAG 2.1, 
 

multimediów. Każda strona jest 

przygotowywana indywidualnie (nie 

bazujemy na gotowych szablonach), dzięki 

czemu stanowi odzwierciedlenie potrzeb 

klienta. Wspólnymi cechami stron jest ich 

przejrzystość, responsywność (dostoso-

wywanie się treści do rozdzielczości 

używanego urządzenia, np. tabletu czy 

smartfona), wysoka estetyka wykonania, 

zabezpieczenie certyfikatem SSL (dzięki 

temu połączenie jest szyfrowane) i obsługa 

rozbudowanych statystyk Google Analytics. 

Przykładowe rozwiązania – strona 

internetowa Urzędu Miejskiego w 

Międzyzdrojach 

(https://miedzyzdroje.pl) oraz Urzędu 

Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 

(https://kamienpomorski.pl). 

Wszystkie nasze rozwiązania informa-

tyczne są projektowane w taki sposób, aby 

zarządzanie nimi było bardzo proste i nie 

wymagało żadnej wiedzy informatycznej od 

osób obsługujących je (nie korzystamy z 

żadnych ogólnodostępnych szablonów lub 

bezpłatnych rozwiązań). Przy podejmo-

waniu przez Państwa ostatecznej decyzji co 

do wyboru firmy, która będzie realizowała 

Państwa nowy portal, zwróciłbym 

szczególną uwagę na obowiązującą ustawę 

"o dostępności cyfrowej stron internę-

towych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych", która stawia nowe wymogi 

min. wszystkim samorządom i jednostkom 

podległym w odniesieniu do obecnych jak i 

nowo tworzonych stron internetowych 

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/

DocDetails.xsp?id=WDU20190000848 

Zachęcam również do przejrzenia naszej 

strony internetowej, na której 

zamieszczona jest szczegółowa informacja 

odnośnie nowych wymogów, jakie stawia 

nowa 

ustawa: http://dostepnosccyfrowa.pl 
 

11. eObieg (Elektroniczny 

Obieg Dokumentów) EZD 

 

(https://alfatv.pl/elektroniczny-obieg-

dokumentow) 

 

 

 

Około 17200 zł netto za 18 

miesięcy 

 

Po zakończeniu umowy w 

ramach otrzymanego 

grantu wysokość opłaty nie 

ulegnie zmianie. 

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów działa 

zgodnie z wymogami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego, 

Instrukcji Kancelaryjnej danego Podmiotu 

oraz przy wykorzystaniu Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

 

System pracuje na systemie Linux 

(Debian) i został zaprojektowany w 

oparciu o relacyjną bazę danych 

PostgreSQL). Jest instalowany na 

serwerze w urzędzie. 

 

• Najwyższy poziom bezpieczeństwa 

dzięki logowaniu do systemu przy 

pomocy silnego klucza 

wykorzystującego algorytm szyfrowania 

SHA2 w wariancie SHA-512, 

podpisanego bezpiecznym certyfikatem. 

• Automatyczne pobieranie i wysyłanie 

tzw. „dużych plików” do 500 MB przy 
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pomocy darmowej Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej ePUAP (bez 

konieczności wcześniejszego logowania 

się do skrzynki ePUAP2). Pełna 

integracja pomiędzy ESP na EPUAP z 

Elektronicznym Obiegiem Dokumentów 

w Jednostce Administracji Publicznej. 

• Elektroniczna wymiana dokumentów 

pomiędzy jednostką i jej interesantami 

oraz pomiędzy wszystkimi jednostkami 

administracji publicznej na terenie 

całego kraju! Dostęp do systemu przez 

każdą nowoczesną przeglądarkę 

internetową, urządzenia mobilne oraz z 

każdej lokalizacji z dostępem do 

Internetu. 

 

• Nowy moduł pocztowy zintegrowany z 

systemem Poczty Polskiej tzw. 

Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej 

w pełni automatyzujący proces 

sporządzania, nadawania i wysyłania 

listów poleconych wraz z automatyczną 

weryfikacją terminów oraz statusów 

doręczeń (Śledzenie Przesyłek - 

"Tracking") 

• Obsługa faktur elektronicznych (tzw. 

ustrukturyzowanych e-faktur, których 

obowiązek przyjmowania wszedł w życie 

od 18.04.2019r.). Pełna integracja 

systemu eOBIEG z Platformą 

Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

poprzez dowolnie wybranego Brokera 

(web Brokera PEF). Szczegółowa 

informacja: https://efaktura.gov.pl 

• Moduł „Rezerwacje” umożliwiający w 

prosty i przejrzysty sposób zarządzanie 

zasobami rzeczowymi bądź ludzkimi 

poprzez dokonywanie rezerwacji czasu 

poszczególnych zasobów będących w 

dyspozycji danej jednostki. 

 

 
 
Wskazane aplikacje możemy zaoferować zarówno oddzielnie, jak i w formie pakietu. Pakiet 
wszystkich usług kosztuje 49900 zł netto jednorazowo (uruchomienie i utrzymanie przez 18 
miesięcy). 
 
 
Gdybyście byli Państwo zainteresowani naszą propozycją – prosimy o kontakt i zapoznanie się z naszymi 
rozwiązaniami pod adresem: https://cyfrowagmina.elektronicznysamorzad.pl ; https://elektronicznysamorzad.pl 
oraz naszą stroną firmową pod adresem https://alfatv.pl.  
 
 
Referencje są dostępne pod adresem https://alfatv.pl/referencje. Informacje o wdrożonych systemach: 
 

• Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.elektronicznysamorzad.pl/#portfolio 
• System Rada: https://rada.elektronicznysamorzad.pl/ - portfolio 
• Strony Internetowe: https://alfatv.pl/strony-www 
• Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów: https://eboi.elektronicznysamorzad.pl/#portoflio 
• Elektroniczny Obieg Dokumentów: https://alfatv.pl/elektroniczny-obieg-dokumentow 
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Dysponujemy własną platformą umożliwiającą publikację materiałów filmowych (Polska Telewizja 
Internetowa), z wbudowanym mechanizmem do tworzenia transkrypcji: https://tv-polska.eu/kanaly 
Do dyspozycji samorządy posiadają 10 kategorii: „Reportaże”, „Klejnoty kultury”, „Skarby przyrody”, 
„Ciekawostki”, „O regionie”, Ludzie regionu”, „Dokumentalne”, „Promocyjne”, „Rada”. 
 

          Z poważaniem, 

PREZES  

 
      Ryszard  Sielicki 
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