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Drodzy Czytelnicy Gazety Sołeckiej,

początek nowego roku to dla Fundacji Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej okres wytężonej pracy nad 
przygotowaniem nowych projektów skierowanych do 
mieszkańców obszarów wiejskich. Co roku w marcu 
mamy również zaszczyt spotkać się z Państwem pod-
czas najważniejszego wydarzenia organizowanego przez 
Fundację – Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce 
k. Rzeszowa. To wyjątkowa okazja, aby wspólnie z Pań-
stwem oraz naszymi gośćmi – przedstawicielami krajowej 
i międzynarodowej polityki, rolnikami i producentami roz-
mawiać o przyszłości rolnictwa oraz obszarów wiejskich. 
Niestety, już po raz drugi nasze plany krzyżuje pandemia 
COVID, która przez miniony rok dotknęła wiele aspektów 
naszego codziennego życia.  

Rynek rolno-spożywczy nie został dotknięty przez pan-
demię tak mocno, jak inne branże, jednak miniony rok 
znacznie wpłynął na zasady jego funkcjonowania oraz 
w wielu przypadkach spowodował ograniczenie możliwo-
ści rozwoju przedsiębiorstw rolnych. Dlatego też w tym 
roku, zamiast tradycyjnych spotkań w Jasionce, zapra-
szam Państwa do udziału w trzydniowym wydarzeniu 
„EU Agro-Trade Platform”, które odbędzie się w dniach 
24–26 marca 2021. Ta nowa, interaktywna platforma on-
line będzie skupiać przedstawicieli sektora rolno-spo-

żywczego z Polski oraz rynków zagranicznych i umożliwi 
nawiązywanie kontaktów biznesowych. W ramach tej ini-
cjatywy powrócimy również do tradycyjnej dyskusji o na-
jistotniejszych problemach i wyzwaniach stojących przed 
polskim rolnictwem, jak co roku z udziałem ekspertów 
oraz przedstawicieli branży, tym razem jednak wirtualnie. 

Rok 2021 jest dla Fundacji EFRWP szczegól-
ny również pod innym względem. W marcu 
będziemy obchodzić 20. rocznicę śmierci 
Józefa Ślisza – działacza ruchu ludowe-
go, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, 
współtwórcy NSZZ Rolników Indywidu-
alnych, wicemarszałka Senatu I i II ka-
dencji, lidera chłopskiego, autora licznych 
inicjatyw służących rozwojowi polskiej 
wsi, obszarów wiejskich i demokracji. 
Marszałek Ślisz był też przyjacie-
lem Fundacji, który wielokrotnie 
wspierał działania przez nas re-
alizowane.  

Szanowni Państwo – za-
praszam do udziału w ini-
cjatywach organizowa-
nych przez Fundację Eu-
ropejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej oraz 
życzę Państwu wszel-
kiej pomyślności, zdrowia 
oraz wzajemnej życzliwości 
w tych wyjątkowych i trudnych 
czasach.

W 2021 roku, zamiast tradycyjnych spotkań odbywających się stacjonarnie w Jasionce k. Rzeszowa, organizatorzy 
Europejskiego Forum Rolniczego zapraszają do udziału w trzydniowym wydarzeniu online „EU Agro-Trade Platform”. 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.efrwp.pl

środa, 24 marca 2021

13:00 – 19:00
Spotkania B2B

czwartek, 25 marca 2021

07:00 – 09:30
Spotkania B2B

10:00 – 12:00
Webinar: Polskie produkty rolno-spożywcze 

na rynkach zewnętrznych

13:00 – 15:00
Webinar: Znaczenie innowacji w rolnictwie 
i możliwości fi nansowania w ramach WPR

15:30 – 19:00
Spotkania B2B

piątek, 26 marca 2021

07:00 –14:00

Spotkania B2B

14:30 – 16:30

Webinar: Wykorzystanie wody w rolnictwie 

a zmiany klimatyczne

Rok 2021 jest dla Fundacji EFRWP szczegól-
ny również pod innym względem. W marcu 
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alnych, wicemarszałka Senatu I i II ka-
dencji, lidera chłopskiego, autora licznych 
inicjatyw służących rozwojowi polskiej 
wsi, obszarów wiejskich i demokracji. 
Marszałek Ślisz był też przyjacie-
lem Fundacji, który wielokrotnie 
wspierał działania przez nas re-
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praszam do udziału w ini-
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oraz wzajemnej życzliwości 
w tych wyjątkowych i trudnych 
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– Kwestie związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz 
przyszłością polskiego rolnictwa nie znikają z agend i ty-
tułów opracowań inicjowanych przez EFRWP. Co nas 
zmusza do nieustannego skupiania uwagi na tych za-
gadnieniach?
– Rolnictwo i gospodarka żywnościowa to sektor strategiczny 
gospodarki narodowej. Zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
nościowego obywateli to podstawowe zadanie i obowiązek 
każdego rządu. Pandemia COVID-19 unaoczniła jak waż-
ne jest zapewnienie dostępu do żywności, a rolnicy polscy 
i europejscy znakomicie sprostali temu zadaniu. W niezwy-
kle trudnych warunkach pandemicznych nie tylko zapewnili 
ciągłość dostaw żywności wysokiej jakości dla obywateli UE, 
ale nawet je zwiększyli dla konsumentów z innych państw. 
Ta „odporność” sektora rolno-spożywczego na sytuacje kry-
zysowe to nie przypadek, to efekt długofalowych inwestycji 
w rozwój polskiej wsi i rolnictwa. 

EFRWP od lat na szeroką skalę wspiera inicjatywy rozwija-
jące polską wieś, przyczyniając się do poprawy infrastruktury 
na wsi, podnosząc poziom wiedzy jej mieszkańców i przy-
gotowując ich do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Wieś 

i rolnictwo ma szczególną rolę do odegrania w unijnej strate-
gii określanej jako Europejski Zielony Ład, stawiającej sobie 
za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. 
Przygotowanie i realizacja strategii „Od pola do stołu” i „Za-
chowanie różnorodności biologicznej”, będących elementami 
„Zielonego Ładu”, niewątpliwie spowoduje, że obszary wiej-
skie i przyszłość rolnictwa jeszcze długo pozostaną w cen-
trum uwagi naszej Fundacji i opinii publicznej.

– W jakim stopniu znajduje to odzwierciedlenie w pro-
jektach, propozycjach badawczych oraz debatach po-
dejmowanych przez Fundację?
– Przykładów jest wiele, chociażby liczne konferencje, semi-
naria, warsztaty i szkolenia dotyczące przyszłości wsi, prob-
lemów ekonomicznych, działań innowacyjnych i prośrodowi-
skowych. Szczególne znaczenie i zasięg ma sztandarowa 
inicjatywa EFRWP, jaką jest coroczna marcowa Konferen-
cja w Jasionce, stanowiąca wysokiej rangi forum dyskusyjne 
o przyszłości wsi i rolnictwa europejskiego, skupiające po-
lityków, naukowców, ekspertów i praktyków związanych ze 
wsią i sektorem rolno-spożywczym. Z kolei doroczna letnia 

JERZY BUZEK – polski polityk i profesor nauk technicznych. W latach 1997–2001 poseł 
na Sejm III kadencji oraz prezes Rady Ministrów. Od 2004 r. nieprzerwanie jest posłem 
do Parlamentu Europejskiego, a w latach 2009–2012 był jego przewodniczącym. Inicja-
tor Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, dziś znanej pod szyldem Unii Energetycznej. 
W latach 2014–2019, kluczowych dla przygotowania legislacji w zakresie Unii Energe-
tycznej, szefował Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE).  
Od 2014 kieruje pracami Europejskiego Forum Energii.  Pomysłodawca – a obecnie 
sprawozdawca w komisji ITRE – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wspierającego 
w procesie transformacji energetycznej mieszkańców regionów górniczych. 

Rolnictwo 
odporne  

na kryzys
Pytania do prof. dr. hab. Jerzego Buzka 
przewodniczącego Rady Programowej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Wsi Polskiej
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Konferencja w Grodnie na wyspie Wolin zajmuje się kluczo-
wymi problemami obszarów wiejskich, między innymi ener-
getyką, zwłaszcza energetyką rozproszoną, tak zwaną pro-
sumencką, która ostatnio święci sukcesy.

Może najbardziej przemówią do nas te konkretne tematy, 
które Fundacja poddała ostatnio głębokiej eksperckiej ana-
lizie i opublikowała wyniki tych analiz:
–  „Wykorzystanie wody na cele rolnicze na obszarach wiej-

skich”,
–  „Wpływ wielkości gospodarstw na stan zanieczyszczenia 

środowiska na obszarach wiejskich”,
–  „Monitoring obszarów wiejskich – IV etap”,  
–  „Pożądane struktury wsparcia w ramach WPR UE po 2020 

roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wy-
zwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa”. 

– Co jest istotą takich przedsięwzięć? Co dla Pana Pro-
fesora stanowi ważką pobudkę aktywnego uczestnictwa 
w konferencjach Fundacji czy działaniach Forum Inicja-
tyw Rozwojowych?
– Cel długofalowy to poprawa warunków życia mieszkańców 
polskiej wsi, jej unowocześnianie i zrównoważony rozwój. 
Aby to osiągnąć potrzebne są nie tylko inwestycje infra-
strukturalne, ale również konferencje, seminaria, szkolenia 
i warsztaty problemowe, jak chociażby te na temat poprawy 
jakości powietrza w Polsce i inwestycji w odnawialne źród-
ła energii. Konferencje i działania Forum Inicjatyw Rozwo-
jowych stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów 
i doświadczeń również z ekspertami z zagranicy i Komisji 
Europejskiej. Szczególnie cenny jest udział młodych re-
prezentantów środowisk wiejskich, którzy wnoszą postęp 
w życie na wsi. 

Bardzo wysoko cenię aktywne uczestnictwo sołtysów, któ-
rzy chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i są często 
prawdziwymi liderami pozytywnych przemian. Najbardziej 
cenna w tych spotkaniach jest możliwość bezpośredniego 
kontaktu z ludźmi, którzy są prawdziwymi pasjonatami pol-
skiej wsi, znawcami jej tradycji i osiągnięć, a jednocześnie 
dbają o jej unowocześnianie. Takie bezpośrednie spotkania 
są bardzo kreatywne i stymulujące. Bardzo mi ich brakuje ze 
względu na obecne ograniczenia związane z pandemią, ale 
mam nadzieję, że już niedługo znowu będą możliwe.

– Czy wymiana myśli, formułowanie stanowisk w kwe-
stiach ważnych dla rozwoju wsi i rolnictwa stwarza siłę 
zdolną do oczekiwanych i koniecznych przemian?
– Niewątpliwie tak. „Burza mózgów”, wymiana poglądów, 
a nawet merytoryczne spory i różnice stanowisk w wielu kwe-
stiach dotyczących problemów wsi stanowią często dobry 
początek do znalezienia właściwych sposobów ich rozwią-
zania. Żeby to było możliwe potrzebny jest dobry przepływ 
informacji i autentyczny dialog, również z udziałem przed-
stawicieli władzy. Ubolewam, że w ostatnich latach deficyt 
dialogu i komunikacji z obecną władzą powiększa się dość 
dramatycznie. Na podziałach i różnicowaniu obywateli nie 
można zbudować dobrej przyszłości dla wszystkich miesz-
kańców wsi. Zjednoczeni jesteśmy zdolni do stawiania czoła 
nawet największym wyzwaniom, a tych obecnie nie brakuje.

Przed nami kolejna konferencja – Jasionka 2021, tym razem 
w formule hybrydowej. Skupimy się tam na podstawowych 
zagadnieniach: cele WPR a przyszłość europejskiego rolni-
ctwa, znaczenie innowacji w rolnictwie i możliwości finanso-
wania w ramach WPR, polskie produkty rolno-spożywcze na 
rynkach zewnętrznych oraz wykorzystanie wody w rolnictwie 
a zmiany klimatyczne. 

Opracował: Ryszard Jałoszyński

Zmieniamy polską wieś

Już 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodar-

czy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz 
pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność 
EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsię-
biorstw, a także realizacji wielu inicjatyw i projektów edu-
kacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób za-
mieszkujących obszary wiejskie. 

W ciągu 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP 
przekazała ponad 1,5 mld zł.

Ponad 9,5 tys. dotacji, blisko 16 tys. preferencyjnych 
pożyczek oraz kredytów trafiło do gmin, szkół, organizacji 
pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców.

70 tys. uczniów, ponad 3,2 tys. nauczycieli oraz blisko 
800 organizacji pozarządowych i nieformalnych grup dzia-
łania z terenów wiejskich wzięło udział w programach edu-
kacyjnych i prospołecznych realizowanych przez EFRWP.

Fundacja jest współorganizatorem Europejskiego Forum 
Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa – jednej z najważ-
niejszych konferencji w branży rolno-spożywczej. W wy-
darzeniu z udziałem przedstawicieli polskiej oraz między-
narodowej polityki co roku uczestniczy blisko 3 tys. gości. 

W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Między-
zdrojów (woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy 
Międzynarodowej, gdzie prowadzi część swojej działalno-
ści statutowej.  W CWM Grodno realizowane są projek-
ty w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury 
oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl „Energetyka, Śro-
dowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gronie eksper-
tów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych poruszane 
są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źród-
łami energii i ochroną klimatu. 

Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej: www.efrwp.pl

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce w 2019 r. – debata  
na temat wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi.
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Był dumny z wiejskich korzeni
Dwadzieścia lat temu 6 marca 2001 r. 
w rodzinnym domu w podrzeszowskiej 
Łące, gdzie od 1961 r. prowadził własne 
gospodarstwo rolne, zmarł po ciężkiej 
chorobie w wieku 66 lat Józef Ślisz – jeden 
z czołowych działaczy „Solidarności” 
rolniczej i liderów postsolidarnościowego 
ruchu ludowego. 

Jesienią 1980 r. przystąpił do organizowania „Solidarności 
Wiejskiej” na Rzeszowszczyźnie, a w styczniu 1981 r. wraz 

z grupą rolników dołączył do strajku okupacyjnego w rze-
szowskim Domu Kolejarza. Był sygnatariuszem porozumie-
nia zawartego 18/19 lutego 1981 r. z komisją rządową w Rze-
szowie, później zaś stanął na czele związkowej komisji ds. 
jego realizacji. Na zjeździe zjednoczeniowym w Poznaniu 
8–9 marca 1981 r. wszedł w skład Prezydium OKZ NSZZ RI 
„Solidarność”. Jego podpis figuruje również pod porozumie-
niem bydgoskim, w którym 17 kwietnia 1981 r. przedstawiciele 
władz PRL zgodzili się na rejestrację rolniczej „Solidarności”, 
co nastąpiło 12 maja 1981 r.

Po likwidacji związku w stanie wojennym zaangażował się 
w duszpasterstwo rolników, a 17 lutego 1985 r. ogłosił reakty-
wowanie komisji ds. kontroli porozumień rzeszowsko-ustrzy-
ckich. 29 marca 1987 r. został przewodniczącym Tymczaso-
wej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”, która rozpoczęła 
odbudowę struktur związkowych. Należał do Komitetu Oby-
watelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestniczył w obradach 
„okrągłego stołu”, doprowadzając do ponownej rejestracji 
NSZZ RI „Solidarność” 20 kwietnia 1989 r.

W latach 1989–1993 przez dwie kadencje był senatorem 
z województwa rzeszowskiego i wicemarszałkiem Senatu 
RP. W 1989 r. inicjował powstanie PSL „Solidarność”, którego 
został prezesem, kierując następnie Stronnictwem Ludowo-
-Chrześcijańskim, potem zaś działał w Stronnictwie Konser-
watywno-Ludowym. 

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 10 mar-
ca 2001 r. w Łące, wzięło udział kilka tysięcy osób z całej 
Polski. Zmarłego pożegnano najpierw w jego domu, skąd 
kondukt żałobny przeszedł z trumną do miejscowego koś-
cioła parafialnego, gdzie Mszy św. za spokój duszy Józefa 
Ślisza przewodniczyli bp rzeszowski Kazimierz Górny, bp 
polowy Sławoj Leszek Głódź i krajowy duszpasterz rolników 
bp Roman Andrzejewski z Włocławka, który wygłosił homilię.

Jak stwierdził, „o śp. Józefie możemy powiedzieć dużo do-
brego, dziękując Bogu, że tak ukształtował jego serce i umysł, 
zarówno w zdrowej moralnie rodzinie chłopskiej, jak i w Li-
ceum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie, gdzie 
uzyskał maturę, iż z prawości jego charakteru, pracowitości, 
uczciwości, odwagi mogło skorzystać wielu ludzi, szczegól-
nie rolników, nie tylko w tej małej ojczyźnie, którą szczegól-
nie ukochał, ale w całej Polsce”. Biskup zwrócił uwagę na 
cechujący go spokój i umiar w postulatach, troskę o Polskę 
i o całą zjednoczoną Europę, a także dumę z wiejskich ko-
rzeni. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi odczuli dzięki nie-
mu, co to znaczy mieć telefon, wodociąg, oczyszczalnię ście-
ków i gaz.  Bp Andrzejewski podkreślił, że Józef Ślisz był 
człowiekiem religijnym, „z wiarą głęboką, mądrą, daleką od 
niezdrowej dewocji”. Włączył się w organizację pomocy dla 
Polaków na Wschodzie, dbał też o Dom Opieki Społecznej 
prowadzony przez Siostry Opatrzności Bożej oraz o szkoły. 
Czynił wiele dobra – „bez szumu, bez hałasu, bez reklamy”.

Żegnając go na zakończenie nabożeństwa bp Głódź na-
zwał Ślisza „człowiekiem mocnego charakteru, zdecydowa-
nych, wyrazistych poglądów i prawego sumienia. Był czło-
wiekiem wyciosanym z jednego pnia, bez światłocieni, obce 
mu było krętactwo, przepychanki, zmienność politycznych 
układów, bufonada”. 

Po mszy uczestnicy uroczystości pogrzebowych przeszli na 
cmentarz w Łące. Nad otwartym grobem w imieniu Senatu 
Józefa Ślisza pożegnała marszałek Alicja Grześkowiak, mó-
wiąc, że „posiadał w parlamencie autorytet i niemałe wpły-
wy polityczne”, ale „na zewnątrz starał się pozostać polskim 
chłopem, a nie wysokim dygnitarzem państwa”. „Z usposo-
bienia spokojny, opanowany, traktujący sprawy z dystansu, 
był jednak zręcznym politykiem, który nieraz w istotny sposób 
wpływał na przeobrażenie polskiej sceny politycznej”. Z kolei 
premier Jerzy Buzek podkreślił, że historia jego życia „to hi-
storia polskiej drogi do niepodległości”, stawiając zmarłego 
w gronie wielkich przywódców chłopskich, jak Wincenty Wi-
tos i Stanisław Mikołajczyk. Profesor Andrzej Stelmachowski 
stwierdził, że Ślisz był autorytetem moralnym, „nie usiłował 
budować swojej pozycji czyimś kosztem” i „nigdy nie mówił 
źle o innych”. Łamiącym się głosem swego przyjaciela po-
żegnał minister rolnictwa Artur Balazs.

W ostatniej drodze Józefowi Śliszowi towarzyszyli również 
m.in. marszałek Sejmu Maciej Płażyński, pierwszy premier III 
RP Tadeusz Mazowiecki, liderzy partii politycznych oraz „S” 
RI, w tym Jan Kułaj, Gabriel Janowski i Roman Wierzbicki. 
Pogrzeb skupił ludzi z różnych obozów, jednocząc wszyst-
kich w hołdzie dla powszechnie szanowanego człowieka 
i jego zasług dla wsi i dla Polski.

Rokrocznie w rocznicę śmierci Józefa Ślisza spotykają się 
przy jego grobie wszyscy, którzy chcą uczcić jego pamięć.

Andrzej W. Kaczorowski

Józef Ślisz 1934–2001
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„Żyjąc być użytecznym dla innych…”
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” została uhonorowana Nagrodą im. Józefa Ślisza. 
Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju  
Wsi Polskiej od 2017 roku.

Fundację „Akogo?” wyróżniono za szczególne zaangażo-
wanie w działania związane z systemowym wsparciem 

osób po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, in-
tensywnej hospitalizacji i rehabilitacji. 

Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana jest co roku przez 
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu 
uhonorowania organizacji bądź osób, które wyróżniają się 
zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich 
i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz 
szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

– W imieniu swoim i Fundacji „Akogo?” serdecznie dziękuję 
za przyznaną Nagrodę im. Józefa Ślisza, dzięki niej będzie-
my mogli jeszcze skuteczniej pomagać osobom po ciężkich 
urazach mózgu, osobom w śpiączce oraz prowadzić program 
naukowo-badawczy, tak by opieka nad takimi osobami była 
na najwyższym światowym poziomie. „Żyjąc być użytecznym 
dla innych (…)” te słowa Ignacego Domeyki wprowadzamy 
w czyn. W Klinice „Budzik” dla dzieci (działającej od 2013 r. 
przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) wybudziło się 
już ponad 70 dzieci. Obecnie trwają prace budowlane nad 
Kliniką „Budzik” dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu 
Bródnowskim w Warszawie. Klinika powstaje, aby zapewnić 
kompleksową opiekę nad dorosłym pacjentem w śpiączce. 
Planowany termin zakończenia budowy – 2022 r. Każda po-
moc jest dla nas niezwykle cenna i z całego serca dzięku-
jemy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 
Fundatorowi Nagrody, za ogromne wsparcie – powiedziała 
Ewa Błaszczyk, Prezes Fundacji „Akogo?”. 

– Nagroda im. Józefa Ślisza ma na celu docenienie osób 
i organizacji, zmieniających nasze otoczenie na lepsze. To nie 
tylko ukłon w stronę naszego patrona, który swoją postawą 

budował podstawy społeczeństwa obywatelskiego, ale także 
podziękowanie dla osób niosących bezinteresowną pomoc 
poprzez swoją codzienną gorliwą pracę i przy najwyższym 
poświęceniu. Laureatem czwartej edycji Nagrody im. Józefa 
Ślisza została fundacja niosąca pomoc tym, którzy często 
już utracili nadzieję na jej otrzymanie. Tego typu inicjatywy 
i przedsięwzięcia zasługują na najwyższe uznanie i szacu-
nek. W tym roku chcielibyśmy za to podziękować pani Ewie 
Błaszczyk i prowadzonej przez Nią Fundacji „Akogo?” – po-
wiedział Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

     Patronem nagrody jest Józef Ślisz, działacz NSZZ RI 
„Solidarność”, lider chłopski, autor licznych inicjatyw służą-
cych rozwojowi polskiej wsi, który wspierał ruchy społecz-
no-polityczne zmierzające do wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich i demokracji. Nagroda to jedna z inicjatyw, których 
celem jest upamiętnienie działalności wicemarszałka Se-
natu I i II kadencji, współtwórcy rolniczej Solidarności. Od 
2017 roku przyznaje ją Collegium Nagrody, w którego skład 
wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław 
Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Ba-
lazs – Prezes Kapituły Fundacji EFRWP.

Laureaci nagrody ogłaszani są co roku podczas Euro-
pejskiego Forum Rolniczego organizowanego w Jasionce  
k. Rzeszowa, czyli w rodzinnych stronach Józefa Ślisza.  
To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spo-
żywczej. W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań 
z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej 
polityki poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia do-
tyczące perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej.

Laureatem przyznanej po raz pierwszy w roku 2017 nagro-
dy zostało Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orien-

talis”, angażujące się w działalność na rzecz chrześcijan 
zamieszkujących Bliski Wschód oraz tworzenie praktycz-
nie od podstaw aktywnych społeczności lokalnych wśród 
osób, które ze względu na swoją wiarę nie są mocno zako-
rzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia 
w organizowaniu sobie codziennego życia.

W 2018 roku podczas I edycji Europejskiego Forum Rol-
niczego nagrodą uhonorowano Polskie Towarzystwo Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świata. Towarzystwo zostało 
wyróżnione za swoją działalność w upamiętnianiu Polaków 
niosących pomoc Żydom oraz szerzenie wiedzy o okrucień-
stwach Holokaustu i II Wojny Światowej.

Laureatami Nagrody im. Józefa Ślisza w 2019 roku za 
popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, pobudzanie ak-
tywności mieszkańców w społecznościach lokalnych, kul-
tywowanie regionalnych tradycji oraz wspieranie integracji 
mieszkańców wsi, zostało natomiast dziesięć Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku Europej-
skie Forum Rolnicze zostało odwołane. Następna edycja 
planowana jest na wiosnę 2022 roku.

Podsumowanie 4. edycji Nagrody im. Józefa Ślisza. Na zdjęciu  
od lewej: profesor Wojciech Maksymowicz, Artur Balazs – przewod-

niczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
Elżbieta Bieniasz – córka J. Ślisza, Krzysztof Podhajski – prezes 

Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,  
Ewa Błaszczyk – prezes Fundacji „Akogo?”

HISTORIA NAGRODY IM. JÓZEFA ŚLISZA

t
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Działania Wód Polskich  
odpowiedzią na powódź i suszę
Powódź i susza to dwa skrajne zjawiska hydrologiczne. 
Jednak przeciwdziałanie ich skutkom ma wspólny mianownik 
– jest nim retencja. Realizacja działań z zakresu dużej i małej 
retencji i mikroretencji jest jedynym skutecznym sposobem 
na zwiększenie zasobów wodnych kraju. 

Budowa małych i dużych zbiorników 
wodnych, działania z zakresu reten-

cji rzecznej, leśnej i krajobrazowej są 
odpowiedzią nie tylko na długotrwałe 
okresy suszy, ale również pomagają ła-
godzić skutki wezbrań i przeciwdziała-
ją powodziom. Są to kluczowe zadania 
zrównoważonej gospodarki wodnej re-
alizowanej przez Wody Polskie. 

W Polsce aż 1/3 terenów rolnych i leś-
nych jest silnie lub ekstremalnie zagro-
żona suszą. Ponadto – zwłaszcza na 
południu kraju – w regionach położo-
nych w dorzeczu Odry i Wisły wystę-
puje ryzyko powodziowe. W minionych 
dwóch latach, na skutek nawalnych 
opadów deszczu na przełomie maja 
i czerwca pojawiały się liczne lokalne 
wezbrania i podtopienia. Zaś ostatnie 
powodzie z 1997 i 2010 roku spowo-

dowały znaczące straty w gospodarce, 
w tym w rolnictwie. Powódź tysiąclecia 
z 1997 roku zalała 2% terytorium Polski 
i spowodowała 12 mld zł strat. W 2010 
roku straty poniosło ponad 150 tys. go-
spodarstw rolnych, a woda zalała blisko 
700 tys. ha gruntów rolnych, pastwisk 
i łąk. Działania minimalizujące ryzyko 
powodziowe jak również zadania go-
spodarki wodnej ograniczające skutki 
suszy zmniejszają zarówno indywidual-
ne straty materialne, jak i straty w krajo-
wej gospodarce, chronią ludzkie życie 
i zdrowie oraz mienie.

STOP SUSZY!

Wody Polskie realizują program Stop 
suszy!, dzięki któremu opracowany zo-
stał pierwszy w Polsce plan przeciw-

działania skutkom suszy (PPSS). Doku-
ment zawiera pogłębioną analizę suszy 
– w tym suszy rolniczej, hydrologicznej 
i hydrogeologicznej – jak również wska-
zuje sposoby przeciwdziałania skutkom 
tego zjawiska. Projekt planu podlegał 
półrocznym konsultacjom społecznym. 
PPSS zawiera 182 zadania, które są 
efektem oczekiwań lokalnych społecz-
ności. Ponadto znalazły się w nim 334 
zadania z zakresu małej retencji oraz 78 
inwestycji znajdujących się już w pro-
gramie inwestycyjnym Wód Polskich. 
Plan w pierwszym kwartale 2021 roku 
ma być przyjęty w drodze rozporządze-
nia przez ministra właściwego ds. go-
spodarki wodnej. Oprócz opracowania 
strategii przeciwdziałania skutkom su-
szy, w ramach Stop suszy! realizowa-
ny jest program kształtowania zasobów 
wodnych na terenach rolniczych. Po-
lega na zwiększeniu retencji korytowej 
(rzecznej), zgodnie z zasadą, że wody 
należy w maksymalnym stopniu groma-
dzić w miejscach, w których wystąpił 
opad atmosferyczny. 

Dzięki takim działaniom nie tylko pod-
nosi się poziom wód w ciekach, ale 
również zwiększa się retencja glebo-
wa i wyrównuje się poziom wód grun-
towych. Tylko w 2020 roku dzięki dzia-
łaniom retencji korytowej zgromadzono 
dodatkowo 57 mln m3 wody z odpływu 
rzecznego. Przyjmując, że taki wzrost 
dziesięciokrotnie zwiększa poziom re-
tencji w okolicy można założyć, iż kra-
jowa retencja z 6,5% wzrosła do 7% 
i sukcesywnie jest zwiększana. Śred-
nia europejska retencjonowania wody 
obecnie wynosi 20%, dlatego też w na-
szym kraju konieczne są kompleksowe 
i intensywne działania zmierzające do 
jej zwiększenia. Jest to jedyny sposób 
na zapewnienie ilości wody, jaka zaspo-
koi wszystkie potrzeby ludzi, gospodarki 
i środowiska przyrodniczego. Więcej in-
formacji na temat suszy, w tym danych 
i analiz tego zjawiska można znaleźć na 
stronie internetowej: www.stopsuszy.pl

STOP POWODZI

W 2020 roku ruszyły prace nad aktu-
alizacją planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym (aPZRP). Obecnie Wody 
Polskie realizują kolejny cykl planistycz-
ny pod nazwą „Przegląd i aktualizacja 



planów zarządzania ryzykiem powo-
dziowym” (PZRP). Najważniejszym ce-
lem PZRP, a zatem również ich aktua-
lizacji, jest ograniczenie potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi dla życia 
i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospo-
darczej. Celem jest m. in. stworzenie 
systemów wczesnego ostrzegania, re-
komendowanie budowy zbiorników re-
tencyjnych i obwałowań, działania z za-
kresu naturalnej retencji oraz stworzenie 
instrumentów prawnych, w tym właś-
ciwe planowanie przestrzenne na po-
ziomie samorządowym, aby uniknąć 
planowania osiedli na terenach zale-
wowych. Odbywa się to poprzez reko-
mendowane do realizacji działania słu-
żące minimalizacji zidentyfikowanych 
ryzyk i obniżaniu strat powodziowych. 
Są wśród nich zarówno działania tech-
niczne (np. budowa zbiorników retencyj-
nych i obwałowań) jak i nietechniczne 
(np. z zakresu naturalnej retencji oraz 
instrumenty prawne), w tym właściwe 
planowanie przestrzenne na poziomie 
samorządowym. Obrazowo mówiąc: 
budowa, szczególnie na południu kra-

Jaz w Złotorii na Podlasiu znacząco wpływa na poprawę stosunków wodno-powietrznych w okresie wegetacji upraw rolnych.

Nowy jaz na rzece Rgilewce w powiecie kolskim.
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało  
1 stycznia 2018 roku i jest głównym podmiotem odpowiedzialnym  

za gospodarkę wodną kraju. PGW WP realizuje swoje zadania zgodnie 
z zapisami prawa polskiego i unijnego. Główną misją Gospodarstwa  

jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, a także troska 
o dobrą jakość wód. Od początku istnienia Wody Polskie zrealizowały 
przeszło 12 tysięcy różnego typu działań i inwestycji, a łączna wartość 

wszystkich zadań realizowanych przez PGW Wody Polskie wynosi  
20 mld zł. Więcej na: www.wody.gov.pl

t

ju, zbiorników gromadzących nadmiar 
wody ma na celu odsunąć powódź od 
ludzi, zaś właściwe planowanie prze-
strzenne na pozostałym obszarze ma 
odsunąć ludzi od powodzi.

Od lutego br. w Polsce rusza cykl 28 
spotkań konsultacyjnych programu Stop 
powodzi poświęconych analizie projek-
tów planów zarządzania ryzykiem po-
wodziowym. Ze względu na sytuację 
epidemiczną, pierwsze spotkania są za-
planowane w formule online. Informacje 
na temat konsultacji społecznych, w tym 
projekt planów oraz harmonogram spot-
kań są dostępne są stronie internetowej: 
www.stoppowodzi.pl. Uwagi do projek-
tów planów można składać również dro-
gą elektroniczną. Konsultacje społecz-
ne projektu aPZRP trwają 6 miesięcy, 
od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 
2021 r., zgodnie z Ustawą Prawo wod-
ne są realizowane przez ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki wodnej. n
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Małe gospodarstwa mają szansę na rozwój  
Blisko 30 tys. małych gospodarstw w Polsce skorzystało ze 
wsparcia fi nansowego z PROW na lata 2014–2020 w postaci 
premii na restrukturyzację. Na rozwój tych gospodarstw 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała 
do tej pory prawie 1,5 mld zł.   

W krajobrazie polskiej wsi dominują 
małe, rodzinne gospodarstwa rol-

ne. Z danych ARiMR wynika, że średnia 
wielkość gospodarstwa rolnego w kra-
ju wynosi 10,9 ha. Dla porównania 
– w Niemczech czy Francji powyżej 
50 ha, a w Czechach i na Słowacji po-
nad 75 ha. Jak podaje GUS w raporcie 
„Rolnictwo w 2019 r.”, najwięcej – po-
nad 53% – mamy gospodarstw o po-
wierzchni do 5 ha. Z kolei odsetek go-
spodarstw największych – 50 ha i wię-
cej – wynosi 2,4%. 

Jeszcze kilka lat temu w Unii Europej-
skiej, także w Polsce, silne było przeko-
nanie, że w strukturze europejskiego 
rolnictwa preferowane powinny być pro-
wadzące intensywną produkcję wielkie 
farmy rolnicze, że małe gospodarstwa 
nie mają przyszłości i powinny stopnio-
wo zanikać. Zmiany klimatyczne, rosną-
ca wrażliwość społeczeństw na sprawy 
ochrony środowiska i dobrostanu zwie-
rząt, nowe żywieniowe trendy stawia-
jące na wysokiej jakości produkty eko-
logiczne – to m.in. sprawiło, że w UE 
dostrzeżono potencjał małych gospo-
darstw. Stąd też w unijnej polityce rol-
nej na lata 2014–2020 przewidziano dla 
nich różne instrumenty wsparcia.  

Jednym z nich jest fi nansowany z bu-
dżetu PROW 2014–2020 program „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw”, 
służący zwiększeniu ich konkurencyjno-
ści i rentowności. Jeśli rolnik chce rozwi-
jać swoje małe gospodarstwo i ma na to 

pomysł, np. zamierza zmienić profi l pro-
dukcji na ekologiczny, może otrzymać 
na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii.  

By ubiegać się o dotację, trzeba po-
siadać gospodarstwo obejmujące co 
najmniej 1 ha użytków rolnych lub nie-
ruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej. Wielkość eko-
nomiczna takiego gospodarstwa musi 
być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek 
o premię może złożyć osoba zarówno 
ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. 
Nie ma również zakazu jednoczesnego 
prowadzenia działalności gospodarczej 
lub pracy na etacie. Warunkiem jest, 
aby dochód lub przychód z działalności 
rolniczej stanowił co najmniej 25% cało-
ści dochodów lub przychodów. 

Dotację można przeznaczyć wyłącz-
nie na działalność rolniczą lub przygoto-
wanie do sprzedaży produktów rolnych 

wytworzonych w gospodarstwie. Co naj-
mniej 80% otrzymanej premii trzeba wy-
dać na inwestycje w środki trwałe. Ich 
katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. bu-
dowę, przebudowę, remont budynków 
lub budowli, zakup nowych maszyn, 
urządzeń oraz wyposażenia. Premię 
można zainwestować w zakup gruntów, 
stada podstawowego zwierząt gospo-
darskich, czy założenie sadów i plan-
tacji wieloletnich.  

Do tej pory ARiMR przeprowadziła 
osiem naborów wniosków o wsparcie na 
restrukturyzację małych gospodarstw, 
z tego trzy adresowane były tylko do 
rolników gospodarujących na tere-
nach dotkniętych afrykańskim pomo-
rem świń. Do Agencji wpłynęło łącznie 
blisko 55 tys. wniosków, tylko w 2020 
roku zarejestrowano ich rekordową licz-
bę – ponad 17,9 tys. Dotychczas najwię-
cej wniosków – ponad jedną czwartą 
– złożyli rolnicy z województwa lubel-
skiego. W dalszej kolejności są rolnicy 
z województw mazowieckiego – ponad 
17% ogólnej liczby złożonych wniosków 
i świętokrzyskiego – blisko 9,6%. 

Premie na restrukturyzację otrzymało 
już prawie 30 tys. gospodarstw. Wśród 
nich najwięcej jest o powierzchni od 
5 do 10 ha – 42%, 31% stanowią go-
spodarstwa poniżej 5 ha, 25% – od 10 
do 20 ha, a tylko 2% to gospodarstwa 
o powierzchni od 20 do 50 ha. ARiMR 
dofi nansowała je łączną kwotą blisko 
1,5 mld zł.      

Szczegółowe informacje o rodza-
jach wsparcia oferowanego przez 
ARiMR: www.arimr.gov.pl, w punk-
tach informacyjnych w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych 
Agencji, pod numerem bezpłatnej 
infolinii – tel. 800 38 00 84.
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Energetyka znajduje się w kluczowym 
momencie – zachodzą dynamiczne 
zmiany w sposobie wytwarzania energii 
elektrycznej, zapotrzebowaniu na nią 
i zasadach rządzących rynkiem. Trwająca 
transformacja energetyczna to wyzwanie, 
na które Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
są gotowe. Jako operator systemu 
przesyłowego w Polsce PSE blisko 
współpracują z samorządami, by zapewnić 
stabilne funkcjonowanie systemu i jego 
niezbędną rozbudowę.

Do 2030 roku PSE przeznaczą ponad 14 mld 
złotych na rozwój infrastruktury przesyłowej 
w całej Polsce. W ciągu dekady powstanie 
blisko 3600 km torów nowych linii przesyłowych 
o napięciu 400 kV, a modernizację przejdzie 
1600 km już istniejących torów linii oraz 44 stacje 
elektroenergetyczne. 

Zaplanowany przez PSE program inwestycyjny 
odpowiada na wyzwania stojące przed energetyką 
i zachodzące procesy transformacyjne, 
a także wpisuje się w strategię rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów kraju. 
Scenariusze rozbudowy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego uwzględniają m.in. 
powstanie morskich farm wiatrowych na Bałtyku 

oraz związaną z nimi budowę na północy 
i w centrum Polski linii najwyższych napięć, które 
umożliwią efektywny przesył mocy w dwóch 
kierunkach na osi północ – południe. Inwestycje 
PSE obejmą znaczą część kraju, w tym zwłaszcza 
tereny w zachodniej i centralnej Polsce oraz 
na Mazowszu.

Samorząd kluczem 

PSE ściśle współpracują z samorządowcami 
w procesie planowania budowy linii i stacji 
elektroenergetycznych na zarządzanych przez nich 
terenach. Dzięki zaangażowaniu i wiedzy wójtów, 
burmistrzów i radnych PSE mogą zaprojektować 
inwestycje zgodnie z planami inwestycyjnymi 
i rozwojowymi gmin, a pozyskane dzięki nim 
informacje pomogą dostosować ostateczny kształt 
inwestycji do oczekiwań mieszkańców. Szczególną 
rolę w procesie konsultacji odgrywają sołtysi, 
którzy nie tylko reprezentują głos mieszkańców, 
ale także są sprawnymi organizatorami lokalnych 
społeczności.

Transparentna współpraca PSE i samorządów 
stanowi klucz do realizacji inwestycji 
w atmosferze akceptacji i wzajemnego 
zrozumienia celów i potrzeb stron. Dzięki temu 
inwestycje celu publicznego mogą dobrze 
służyć społeczeństwu przez dziesiątki lat.
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   Samorząd i energetyka

www.pse.pl
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To nie był łatwy rok. Szukając jednak pozytywnych stron 
ostatnich miesięcy – warto zwrócić uwagę na cyfryzację, 
a dokładnie wsparcie, jakie w tym zakresie dostały 
samorządy. 

Pandemia koronawirusa przyczyniła 
się do wzrostu zainteresowania Po-

laków rozwiązaniami z obszaru cyfry-
zacji, w tym e-usługami i e-administra-
cją. W ostatnich miesiącach pojawiło 
się wiele nowych inicjatyw, w tym tych 
skierowanych do samorządów.

REALNA POMOC

– Zdalna praca, zdalna edukacja, in-
ternetowy kontakt z bliskimi i przyja-
ciółmi – tak w tym roku wygląda życie 
większości Polaków. Od początku za-
leżało nam, aby w tym i tak już trud-
nym dla wielu czasie, ułatwić im życie. 
Pomyśleliśmy także o samorządach 
– mówi Marek Zagórski, sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.

1 kwietnia ub. r. ruszył nabór wnio-
sków w ogłoszonym przez ówczes-
ne Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie 
KPRM) programie wsparcia dla samo-
rządów w zakupie sprzętu do zdalnej 
edukacji „Zdalna szkoła”.

Budżet – 187 milionów złotych. To 
równowartość 125 tysięcy tabletów lub 
53 tysięcy laptopów. Zasady były bar-
dzo proste. Wystarczyło złożyć wnio-
sek. Gminy i samorządy mogły liczyć 
na gwarantowane wsparcie od 35 do 
100 tysięcy złotych. 

Wnioski złożyło 2786 spośród 2790 
uprawnionych jednostek samorządu te-
rytorialnego. Co ważne, z zakupami nie 
trzeba było czekać na przelew. 

– Finansowaliśmy zakupy sprzętu zro-
bione od 16 marca. Dzięki takiemu po-
dejściu laptopy i tablety – a jeśli była 

taka potrzeba – także oprogramowanie 
lub dostęp do mobilnego Internetu trafi -
ły do uczniów już w pierwszych dniach 
zdalnej edukacji – przypomina minister 
Marek Zagórski.

Na tym nie koniec. W połowie maja 
ub. r. ruszył kolejny program – „Zdalna 
szkoła+”. Budżet programu to 180 mi-
lionów złotych. Zasady były takie same 
jak w „Zdalnej szkole” – możliwie naj-
prostsza procedura, błyskawicznie roz-
patrywane wnioski, dofi nansowanie za-
kupów zrobionych od 16 marca. Różni-
ca była jedna – gminy mogły liczyć na 
jeszcze większe dofi nansowanie. Tym 
razem wynosiło od 35 do 165 tysięcy 
złotych.

Do 30 września wnioski złożyło 2466 
spośród 2477 gmin. 

SAMORZAD.GOV.PL

Dofi nansowanie zakupy sprzętu do zdal-
nej edukacji to nie wszystko. W ostat-
nich miesiącach pojawiły się także inne 
cyfrowe inicjatywy adresowane do gmin 

Cyfrowe wsparcie 
dla samorządów
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i powiatów. Jedną z nich jest uruchomio-
ny przez Ministerstwo Cyfryzacji portal 
samorzad.gov.pl.

To tam swoje internetowe serwisy 
mogą publikować wszystkie polskie 
gminy i powiaty. Wystarczy, że się zgło-
szą. Jak to zrobić? Wypełniając interne-
towy formularz dostępny na www.samo-
rzad.gov.pl.

– Samorzad.gov.pl to serwis zapro-
jektowany od początku do końca tak, 
aby odpowiadać na potrzeby zarów-
no obywateli, jak i samorządowców – 
mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu 
w KPRM. – My dostarczamy zaplecze 
techniczne i serwis, gminy odpowiada-
ją za treści. Dołączenie do portalu jest 
bezpłatne – dodaje. 

Przed rozpoczęciem prac nad por-
talem Ministerstwo Cyfryzacji zapyta-
ło mieszkańców m.in. o to, jakie infor-
macje są dla nich najważniejsze, ale 
i o to, co utrudnia im poruszanie się 
po obecnie funkcjonujących gminnych 
serwisach internetowych. Mając te in-
formacje stworzono intuicyjny i przy-
stępny serwis. Jest dostosowany m.in. 
do nowoczesnych standardów, w tym 
także do tzw. mobile first. Dzięki temu 
portal jest dostępny i czytelny nieza-
leżnie od urządzenia, z którego go od-
wiedzamy.  

Samorzad.gov.pl to także ułatwienie 
i wygoda dla urzędników i gminnych 
włodarzy. Przenosząc tam swój obecny 
portal mają pewność, że trafiają w pro-
fesjonalne ręce. To koniec zmartwień 
o utrzymanie strony czy problemy tech-
niczne. 

Co więcej – samorzad.gov.pl spełnia 
warunki dostępności cyfrowej, a to już 
wymóg ustawowy, dla wielu samorzą-
dów trudny do spełnienia.

To nie koniec długiej listy zalet nowe-
go serwisu – gminy, które zdecydują się 

na przeniesienie swojej strony interneto-
wej na samorzad.gov.pl, niejako w pa-
kiecie dostaną możliwość korzystania 
z Biuletynu Informacji Publicznej, który 
także został dostosowany do ustawo-
wych wymogów dostępności cyfrowej.

WARTO SKORZYSTAĆ!

Kolejne argumenty, dla których war-
to przenieść gminny portal na samo-
rzad.gov.pl to cyberbezpieczeństwo 
i oszczędności. 

Dzięki migracji lokalnych serwisów 
na portal gminy i powiaty nie będą mu-
siały ponosić kosztów utrzymania oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa danych 
przed cyberatakami.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda 
gminna strona na portalu samorzad.
gov.pl, możecie to sprawdzić od ręki. 
Już dziś swoje strony prowadzą tam po-
wiat konecki i gmina Zabrodzie.

Do tej pory zainteresowanie przenie-
sieniem swoich serwisów na samorząd.
gov.pl zgłosiło 209 jednostek samorzą-
dy terytorialnego. Ta liczba na pewno 
niebawem wzrośnie – trwają szkolenia 
z samorządami.

Proces uruchomienia tej usługi dla 
gmin i powiatów jest bardzo prosty. 

Natychmiast po zgłoszeniu wskazany 
przedstawiciel danego samorządu do-
staje e-maila z instrukcjami i materia-
łami ułatwiającymi rozpoczęcie współ-
pracy. Kolejny krok do podpisanie po-
rozumienia, a następnie przygotowania 
techniczne – mogą potrwać maksymal-
nie tydzień. Kolejny etap to proces mi-
gracji, który trwa od 2 tygodni do maksy-
malnie 2 miesięcy. Wszystko zależy od 
mobilizacji JST i jej zasobów. Na żad-
nym z etapów samorządy nie są pozo-
stawione same sobie. Mogą skorzystać 
ze wsparcia ekspertów KPRM, zarów-
no technicznego jak i merytorycznego.

#CYBERBEZPIECZNYSAMORZĄD

Wdrożenie serwisu samorzad.gov.pl to 
jeden z wielu projektów, które kiedyś 
Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów, realizuje 
z myślą o samorządach. 

Inne to m.in. System Zapewniania 
Usług Chmurowych (ZUCH). To wspar-
cie wykorzystania rozwiązań chmuro-
wych w administracji publicznej. Por-
tal służy do oferowania usług chmuro-
wych przez dostawców komercyjnych 
– za jego pośrednictwem każdy urząd 
będzie mógł kupić wybrane usługi, ta-
kie jak narzędzia pracy grupowej, pakiet 
biurowy czy wirtualny serwer. Co wię-
cej urzędy będą mogły uzyskać pomoc 
w zakresie odpowiedniego doboru roz-
wiązania informatycznego, czy procesu 
zakupowego. Jedną z kluczowych funk-
cji systemu jest elektroniczna ankieta, 
która właścicielom systemów ma uła-
twić podejmowanie decyzji w wyborze 
rodzaju chmury. 

Więcej informacji: na stronie interne-
towej: https://chmura.gov.pl/zuch 

– Z myślą o samorządach prowadzi-
my także kampanię #Cyberbezpiecz-
nySamorząd. Jej celem jest podniesie-
nie poziomu odporności systemów in-
formacyjnych administracji publicznej, 
ale i budowanie świadomości i kompe-
tencji urzędników w zakresie cyberbez-
pieczeństwa – mówi minister Marek Za-
górski.

W ramach kampanii realizujemy m.in. 
szkolenia i ćwiczenia dla urzędników. 

Więcej informacji o kampanii na 
https://www.gov.pl/baza-wiedzy/cyber-
bezpieczny-samorzad. n

Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów zachęca 
samorządy do korzystania z nowoczesnego 
wsparcia w zakresie cyfryzacji i bezpieczeń-
stwa w sieci.

Samorzad.gov.pl to serwis zaprojek-
towany od początku do końca tak, 

aby odpowiadać na potrzeby zarówno 
obywateli, jak i samorządowców.
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Od 15 marca 2021 r. wydania cyfrowe „Gazety Sołeckiej” 

dostępne w serwisie: e-kiosk.pl
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Jak wspierać podkarpackie rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich?
Województwo podkarpackie kojarzone jest z branżą lotniczą, 
ale to również znaczący region rolniczy. Od lat samorząd 
województwa podejmuje działania ukierunkowane 
na wsparcie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich.

Wśród przykładów takich inicjatyw 
jest realizowany od 2012 roku 

program: „Podkarpacki Naturalny Wy-
pas”, który przyniósł bardzo dobre efek-
ty. W ubiegłym roku zakończyła się jego 
druga edycja. W ostatnim roku projek-
tu, czyli w 2020, wzięło w nim udział 
7 organizacji pożytku publicznego 
współpracujących z prawie 700 rolni-
kami. Umożliwiło to prowadzenie wy-
pasu ekstensywnego około 13 tysięcy 
sztuk zwierząt na łącznej powierzchni 
przekraczającej 15 tysięcy ha. 

– Wsparcie naturalnego wypasu zwie-
rząt pomaga w powstawaniu takich cen-
nych inicjatyw, jak lokalne serowarnie, 
małe spółdzielnie przetwórcze czy inne 
formy działalności mającej na celu wy-
twarzanie żywności wysokiej jakości – 
tłumaczy marszałek Władysław Ortyl. 

Obecnie województwo podkarpackie 
przygotowuje założenia do trzeciej edycji 
na lata 2021–2025. Budżet na pierwszy 
rok realizacji projektu to prawie 3,5 mln zł. 
Tak jak poprzednio celem będzie spowol-
nienie niekorzystnego zjawiska, jakim jest 
spadek pogłowia bydła, a także zahamo-
wanie zarastania łąk i pastwisk.

Inną inicjatywą realizowaną przez sa-
morząd jest prowadzona od 7 lat kam-
pania edukacyjna: „Rola pszczół miod-
nych w zachowaniu bioróżnorodności 
w rolnictwie”, w ramach której sadzo-
ne są np. drzewa i rośliny miododajne. 
Projekt ma wsparcie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego 
łączny dotychczasowy budżet to pół mi-

liona złotych. W ramach zadania każ-
dego roku odbywa się „Podkarpackie 
święto miodu” podczas którego obok 
naukowych wykładów toczone są dys-
kusje na temat kondycji pszczelarstwa 
i wręczane są nagrody w ramach kon-
kursów dla najbardziej aktywnych kół 
i najlepszych pasiek. 

Inwestycje na terenach wiejskich to 
kolejny, ważny element prowadzonej 
przez samorząd województwa polity-
ki rozwoju regionalnego. W tej kwe-
stii motorem napędzającym są środ-
ki z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wsparcie dystrybuowane jest poprzez 
działania samorządu oraz przy udzia-
le lokalnych grup działania w ramach 
podejścia zwanego Rozwojem Lokal-
nym z Udziałem Lokalnej Społeczności 
(RLKS). Dzięki temu w podkarpackich 
wsiach powstają nowe drogi, sieci wod-
no-kanalizacyjne czy obiekty użytecz-
ności publicznej.

W latach 2014–2020 podkarpacki 
budżet na działania na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich wyniósł ponad 
864 mln zł. Dzięki temu wsparciu uda-
ło się wybudować lub przebudować po-
nad 270 km sieci wodociągowej, ponad 
700 km kanalizacji. Powstało ponad 330 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wybudowano, przebudowano lub wypo-
sażono kilkadziesiąt ujęć wody i stacji 
uzdatnia. Około 20 projektów dotyczyło 
modernizacji ścieków. Wybudowano lub 
przebudowano ok. 260 km dróg gmin-
nych i powiatowych. Około 30 tys. hek-

tarów gruntów objęto postępowaniami 
scaleniowymi. Zbudowano ponad 440 
obiektów małej infrastruktury i turysty-
ki. Zaś w ramach projektów wspierają-
cych przedsiębiorczość utworzono po-
nad 1100 miejsc pracy. 

Ważne znaczenie dla rozwoju wsi mają 
również projekty własne i partnerskie 
realizowane w ramach Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W 2020 roku ich 
wartość przekroczyła 1,2 mln zł, a środ-
ki zaplanowane na rok 2021 wynoszą 
2,2 mln zł. Właśnie w ramach projek-
tów własnych od 14 lat organizowana jest 
„Ekogala – międzynarodowe targi pro-
duktów i żywności wysokiej jakości” – 
duża impreza, której założeniem jest pro-
mocja podkarpackich produktów często 
posiadających certyfi katy ekologiczne. 

Ważną rolę pełni fi nansowany z bu-
dżetu województwa Podkarpacki Pro-
gram Odnowy Wsi, którego ostatnia 
edycja obejmowała lata 2017–2020. Po-
zwala na dofi nansowanie drobnych ini-
cjatyw lokalnej społeczności realizowa-
nych zgodnie z Sołeckimi Strategiami 
Odnowy Wsi. Od dwóch lat w ramach 
programu funkcjonuje „Uniwersytet Sa-
morządności”, dzięki któremu możliwa 
jest realizacja projektów o charakterze 
edukacyjnym dla lokalnej społeczno-
ści. n

Ekologiczne rolnictwo 
w regionalnym pejzażu

Władysław Ortyl 
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Doskonałe podkarpackie miody
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Na naszych łamach relacje z obcho-
dów Dnia Sołtysa jak i życzenia dla 

polskich sołtysek i sołtysów pojawiły się 
dopiero w 2012 r. To był czas, gdy o wsi 
i o jej mieszkańcach, w tym także o soł-
tysach zaczęto mówić w mediach, do-
brze mówić. Szukano aktywnych soł-
tysów, lokalnych liderów, 
sołectw w których „dzieje 
się”. Do naszej redakcji co-
raz częściej dzwonili dzien-
nikarze ze stacji radiowych 
i telewizyjnych z zapytania-
mi o sołtysów. Praca sołty-
sów została dostrzeżona. 

Zaczęły być organizowa-
ne obchody Dnia Sołtysa. 
Po raz pierwszy nasi czy-
telnicy o tym święcie mo-
gli przeczytać w artyku-
le sołtysa Suchocina Zbi-
gniewa Strzyżewskiego, 
który w swojej rubryczce 
„Z dziennika sołtysa” pisał: 
„Jestem również pomysło-
dawcą imprezy gminnej 
pod nazwą „Gminny Dzień Sołtysa”, 
obchodzony w okolicach dnia 15 maja 
– dnia św. Izydora”. Jednak 15 maja nie 
przyjął się w całym kraju, pozostał świę-
tem lokalnym. Kolejne artykuły opisują-
ce obchody święta sołtysów dotyczyły 
już Dnia Sołtysa przypadające na 11 
marca. Na pierwszy ogień poszła re-

lacja z Dnia Sołtysa w Białej Rawskiej. 
W kolejnych latach pojawiały się już na-
turalnie i w coraz większej liczbie relacje 
z obchodów krajowych, regionalnych, 
powiatowych i gminnych. 

Już nigdy na naszych łamach nie za-
brakło relacji z obchodów Dnia Sołty-

sa. Co roku udostępnia-
my łamy obchodom kra-
jowym organizowanych 
w sercu Polski na Mazow-
szu przez Stowarzysze-
nie Sołtysi Mazowsza przy 
wsparciu lokalnych samo-
rządów. W ubiegłym roku 
uroczystości związane ze 
świętem sołtysów w wielu 
miejscach nie odbyły się ze 
względu na ogłoszony stan 
pandemii. W tym roku nie-
stety może być podobnie. 
Pozostają tylko słowa ży-
czeń i podziękowań kiero-
wane przez Internet, tele-
fon, na łamach gazet. 

Pierwsze życzenia skie-
rowane do sołtysów zamieściliśmy 
w marcu 2014 r. Oprócz naszych re-
dakcyjnych pojawiły się też życzenia 
dla sołtysów od sołtysa – ich autorem 
był Stanisław Lawera – ówczesny sołtys 
Tarnowca, Prezes Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Podkarpackiego, 
Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia 

Sołtysów. „Wszystkim Sołtysom w kraju, 
a w szczególności Sołtysom z woj. pod-
karpackiego, w dniu ich święta życzę 
satysfakcji z pracy dla innych oraz suk-
cesów, bez oglądania się na przeciw-
ności” – pisał w rubryczce „Z dziennika 
sołtysa”. Podobnej treści życzenia poja-
wiały się na naszych łamach już co roku.

W 2014 roku w święcie sołtysów w Ła-
sku uczestniczył Prezydenta RP Bro-
nisław Komorowski, który w obecność 
ponad stu sołtysów podpisał noweliza-
cję ustawy o funduszu sołeckim. Z ini-
cjatywy sołtysa Suchoczasów skiero-
wano wówczas do prezydenta petycję 
w sprawie nadania Dniu Sołtysa rangi 
święta ustawowego. W 2020 r. prezy-
dent Andrzej Duda wystosował w Dniu 
Sołtysa do wszystkich sołtysów w kra-
ju za pośrednictwem samorządów list 
z gratulacjami i życzeniami. Podobne 
inicjatywy podejmują władze samorzą-
dowe wszystkich szczebli.

Ale sołtyski i sołtysi nie dla peanów 
na ich cześć, pucharów, statuetek, sku-
terów, wygranych plebiscytów i konkur-
sów piastują swoje funkcje. Nie dla pie-
niędzy też, bo z dietami różnie bywa, 
z inkasem także. Najważniejsze w pra-
cy sołtysa jest docenienie przez miesz-
kańców. I właśnie tego wszystkim sołty-
skom i sołtysom życzymy. A mieszkań-
ców sołectw zachęcamy do wspiera-
nia swoich sołtysów słowem i czynem. 
Bo tylko „wespół w zespół” jest łatwiej, 
można zrobić więcej, dla wszystkich. 
A co by zdziałał zespół bez dobrego 
przywódcy? Pokłóciłby się i każdy ro-
biłby swoje, a nie wspólne. Dobry lider 
potrzebny jest w każdej grupie. Zachę-
camy do nagradzania sołtysa za jego 
pracę dla was. Na co dzień słowami po-
dziękowania i wsparciem, a od święta 
dodatkowym miłym gestem. Żeby wie-
dział, że nie jest sam, że stoją za nim 
ludzie.                       Renata Gilert-Gutt

Wspierać nie tylko od święta
Jeszcze 10 lat temu niewiele osób potrafiło wskazać datę 
obchodów Dnia Sołtysa, w kalendarzu święto to wymieniane 
było wśród świąt nietypowych i rzadkich, traktowane było 
z przymrużeniem oka, kojarzyło się bardziej z dowcipami 
o sołtysie z Wąchocka niż z dniem ustanowionym w celu 
uhonorowania liderów wsi. 

Sołtys Roku 2020
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 19. 
edycji Konkursu „Sołtys Roku”. Karta zgło-
szeniowa i regulamin Konkursu znajdują się 
na stronie www.gazetasolecka.pl.

Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę 
wraz z oświadczeniami należy przesłać do dnia 
30 kwietnia 2021 roku na adres redakcji: ul. Z. 
Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, skr. Poczt nr 50. 
Decyduje data nadania przesyłki.

Kandydatkę lub kandydata do udziału w Konkur-
sie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy so-
łectwa, rady parafialne a także organizacje poza-
rządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów 
wszystkich szczebli oraz organy władzy samorzą-
dowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Je-

śli sołtysa zgłasza jedna osoba, bądź jeden organ 
władzy samorządowej, np. wójt lub starosta – do 
zgłoszenia powinny być dołączone rekomendacje 
właściwej rady sołeckiej i działających na terenie 
sołectwa bądź gminy instytucji oraz organizacji. 

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony 
sołtys, który swoją funkcję pełnił co najmniej jed-
ną pełną kadencję i w dniu wysłania zgłoszenia 
nadal tę funkcję pełni.

Jak co roku spośród nadesłanych zgłoszeń Ka-
pituła Konkursu wyróżni sołtysa najdłużej pełnią-
cego swoją funkcję.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
redakcji pod nr. 797 901 125, e-mail: solecka@
gazetasolecka.pl.                                             red
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ZAMÓW W PREZENCIE!

11 marca

DZIEŃ
SOŁTYSA

11 marca

DZIEŃ
SOŁTYSA
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Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia 
doprowadziły do radykalnych zmian w funkcjonowaniu 
naszego społeczeństwa. Restrykcje związane z kontaktami 
międzyludzkimi wpływają nie tylko na sektor usług czy 
branżę turystyczną, ale również na pracę samorządów. 

Większość spraw związanych z ob-
sługą i kontaktem z mieszkańcami 

jest znacząco ograniczona. Aby zadbać 
o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców 
i pracowników samorządowych koniecz-
na jest zmiana sposobu obsługi miesz-
kańca i podniesienie jej do poziomu 
usług elektronicznych. Zmiana sposobu 
i podejścia do obsługi mieszkańca nie 
jest zadaniem prostym, jednak wspar-
cie w postaci odpowiednich narzędzi 
i partnerów może ten proces znacząco 
ułatwić. Dzięki takiemu wsparciu przej-
ście samorządów z obsługi tradycyjnej 
na obsługę elektroniczną nie musi być 
wcale trudne i skomplikowane. Jednym 
z takich partnerów jest zdecydowanie 
Asseco Data Systems S.A.

Firma dostarcza produkty, usługi i roz-
wiązania informatyczne dla administra-
cji samorządowej już ponad 20 lat. Dys-
ponuje unikalną w sektorze informatycz-
nym wiedzą ekspercką oraz doświad-

czeniem blisko tysiąca specjalistów, 
wśród których są nie tylko czołowi in-
formatycy w Polsce, ale także eksper-
ci, którzy bardzo dobrze znają specyfi -
kę działania samorządów. To pozwala 
być partnerem i wparciem w tworzeniu, 
rozwijaniu i utrzymaniu systemów infor-
matycznych dostarczającym urzędom 
oraz mieszkańcom nowoczesne usługi. 

Oto zaledwie niektóre z rozwiązań, 
które Asseco Data Systems wdrożyło 
już w ponad 150 samorządach.

REKRUTACJA W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH

Mając na celu bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz pracowników jednostek 
oświatowych nasza Platforma Zarzą-
dzania Oświatą została wyposażona 
w narzędzia umożliwiające przeprowa-
dzanie całego procesu naboru w formie 
elektronicznej, bez konieczności wizyty 

w placówce oświatowej. Kompleksowy 
System Rekrutacji pozwala przeprowa-
dzić w ten sposób rekrutację do żłob-
ków, przedszkoli, szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych.

Dzięki integracji Kompleksowego Sy-
stemu Rekrutacji z Profi lem Zaufanym 
możliwe jest przeprowadzanie rekruta-
cji całkowicie elektronicznie. Integracja 
ta pozwala na złożenie wniosku do pla-
cówki oświatowej bez konieczności oso-
bistego stawienia się w niej wraz z wy-
maganymi dokumentami w formie pa-
pierowej.

System ten został również wyposa-
żony w narzędzia umożliwiające szyb-
ką komunikację z rodzicem lub opieku-
nem prawnym poprzez utworzone kon-
to. Została również uruchomiona moż-
liwość elektronicznego potwierdzania 
woli uczęszczania do placówki. 

ELEKTRONICZNY OBIEG 
DOKUMENTÓW 

Bezpieczeństwo pracowników admi-
nistracji publicznej i wydajność pracy 
zdalnej poprawia system obiegu do-
kumentów EZD Edicta. Umożliwia on 
zarządzanie dokumentami, korespon-

Systemy informatyczne pomocne 
samorządom w czasach pandemii 

Cyfryzacja ma sens 
wtedy, jeśli naprawdę 

służy mieszkańcom 
i odpowiada na ich 

potrzeby.
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dencją, poleceniami oraz terminami, 
tworząc centralną, uporządkowaną 
bazę dokumentów i informacji. Pra-
ca urzędu z wykorzystaniem systemu 
EZD Edicta pozwala na wykonywanie 
większości obowiązków służbowych 
z pominięciem papieru. Umożliwia on 
także funkcjonowanie pracowników 
w trybie pracy zdalnej, przy zachowa-
niu odpowiedniego bezpieczeństwa 
danych wrażliwych.

EZD Edicta umożliwia sprawny do-
stęp do korespondencji, umów czy pro-
cedur wewnętrznych. Kontroluje on tak-
że drogę obiegu korespondencji oraz 
stan realizacji spraw, usprawniając ob-
sługę mieszkańców. 

Główną cechą systemu jest możli-
wość definiowania i obsługi przepły-
wu dokumentów w różnych procesach. 
Wykorzystanie zdefiniowanych ście-
żek zdecydowanie usprawnia obsługę 
dokumentów w toku realizacji proce-
dur w urzędzie miasta lub gminy. Prze-
mieszczanie się dokumentu pomiędzy 
komórkami organizacyjnymi odbywa się 
w trybie elektronicznym, dzięki czemu 
przepływ informacji ze stanowiska na 
stanowisko odbywa się natychmiasto-
wo. Dzięki wbudowanym możliwościom 
kontroli przebiegu pracy oraz raporto-
waniu obciążenia pracowników admini-
stracyjnych, kadra zarządzająca otrzy-
muje cenne informacje umożliwiające 
ciągłą optymalizację pracy danego wy-
działu czy też całego urzędu, co znacz-
nie ułatwia dostosowanie się do dyna-
micznie zmieniających się warunków 
otoczenia.

– System EZD Edicta wdrażamy od 
stycznia 2021 roku – mówi Andrzej 
Szymborski, burmistrz miasta Pisz, 
gdzie wdrożone zostały rozwiązania As-
seco Data Systems. – Jest to nie lada 

wyzwanie, ale Asecco Data Systems 
to bardzo dobry partner, który wspie-
ra nas w procesie wdrożenia i pomaga 
pracownikom zmienić dotychczasowy 
sposób pracy. Teraz przez nasz portal 
e-usług mieszkańcy mogą złożyć po-
dania, pisma, wnioski, deklaracje i in-
formacje podatkowe, przeglądać swo-
je zobowiązania i dokonywać rozliczeń 
finansowych z urzędem drogą elektro-
niczną. Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z tych elektronicznych form 
rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzę-
dem Miejskim w Piszu.

PLATFORMA MIASTO 365

Komunikacja z mieszkańcem, dostęp 
do informacji oraz możliwość aktywne-
go udziału w życiu miasta lub gminy to 
kolejne aspekty funkcjonowania samo-
rządów, które wymagają w obecnych 

czasach kompleksowego rozwiązania 
opartego na e-usługach.

Platforma Mieszkańca Miasto 365 jest 
unikalnym na polskim rynku narzędziem 
komunikacji z mieszkańcem. Odbywa 
się ona poprzez różne funkcjonalności, 
począwszy od udostępniania aktualno-
ści z życia gminy, na obsłudze funduszu 
sołeckiego kończąc. Możliwość perso-
nalizacji interakcji z urzędem zapewnia 
mieszkańcom niezwykłą wygodę, do-
stęp do informacji i możliwość aktyw-
nego udziału w życiu lokalnej społecz-
ności. 

Rozwiązanie to umożliwi mieszkań-
cowi w jednym miejscu, przy użyciu 
komputera lub urządzenia mobilnego, 
w łatwy i szybki sposób załatwić sprawy 
urzędowe, wysłać dokumenty do gminy 
czy wyrazić swoją opinię na temat po-
dejmowanych inicjatyw.

Samorząd, jako zarządzający apli-
kacją, może udostępniać na niej róż-
ne usługi i dostosowywać je do potrzeb 
mieszkańców. Aplikacja pozwala mię-
dzy innymi na stworzenie kanałów ko-
munikacyjnych umożliwiających wysy-
łanie informacji do ściśle określonych 
grup odbiorców wprost na urządzenie 
mobilne lub na skrzynkę e-mail (np. 
rolnicy lub przedsiębiorcy z koncesją 
na sprzedaż alkoholu). Za pomocą tej 
funkcji można informować mieszkań-
ców o wydarzeniach odbywających się 
na terenie gminy, wysyłać zaproszenia 
na spotkania czy informować o terminie 
dotyczących ich opłat.

Platforma daje możliwość stworzenia 
grup użytkowników z odpowiednimi pra-
wami i dostępami do konkretnych funkcji 
systemu. Np. koło gospodyń wiejskich 
czy jednostka ochotniczej straży pożar-
nej za pośrednictwem aplikacji mogą in-
formować swoich członków o prowadzo-
nych inicjatywach czy zebraniach. Plat-
forma daje możliwość dialogu z miesz-
kańcami za pomocą ankiet, w których 
możemy zapytać o ich potrzeby i ocze-
kiwania, na podstawie których będzie-
my w stanie opracować strategię roz-
woju gminy lub poprawić komfort życia 
mieszkańców.

Platforma Miasto 365 to centrum kon-
taktu pozwalające na integrowanie lo-
kalnej społeczności przez gminę, zinte-
growane z jej systemami wewnętrznymi. 
Takie narzędzie zapewni mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa i zaintereso-
wanie ich losem w obecnej niełatwej sy-
tuacji. Wszystko w myśl zasady, że cy-
fryzacja ma sens wtedy, jeśli naprawdę 
służy mieszkańcom i odpowiada na ich 
potrzeby. Nigdy wcześniej rozwój tego 
typu rozwiązań i dostosowanie ich do 
realnych potrzeb mieszkańców nie było 
tak ważne, jak dziś. n

Bezpieczeństwo pracowników administracji publicznej i wydajność pracy zdalnej poprawia 
system obiegu dokumentów EZD Edicta.

Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza, gdzie 
wdrożone zostały rozwiązania Asseco Data 
Systems, zachęca mieszkańców do korzysta-
nia z elektronicznych form rozliczeń i zdalne-
go kontaktu z Urzędem Miejskim.
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Dbajmy wspólnie
o rozwój rolnictwa
Nasz gaz - Twój sukces

SPRAWDŹ:
www.orlenpaliwa.com.pl

ZAPYTAJ NAS:
801 805 541 603 394 708
lpg.luz.orlenpaliwa@orlen.pl
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Rejestracja do programu od 30 marca do 10 kwietnia na stronie: nawozy.eu

Weź udział w IX edycji ogólnopolskiego
programu badawczego Grunt to Wiedza

ZBADAJ BEZPŁATNIE
SWOJĄ GLEBĘ

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.nawozy.eu/grunt-to-wiedza.html
Liczba miejsc ograniczona.
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