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Atrakcyjność inwestycyjna gminy, a dostęp do informacji 

Forum Gmin na Piątkę - zachowania 
przedsiębiorcze gmin w przyciąganiu 
inwestorów, turystów, mieszkańców -   wnioski z 
badań w latach 2012, 2013, 2014 

 
• Gmina jest tym bardziej atrakcyjna im bardziej 

minimalizuje potencjalne koszty związane z 
poszukiwanymi informacjami przez inwestorów, 
turystów i mieszkańców (teoria kosztów transakcyjnych) 
 

• Dostęp do informacji jest potrzebą interesariuszy gminy, 
której zaspokojenie wymaga od nich inwestycji w 
zasoby osobowe, czasowe i nierzadko finansowe. Rolą 
podmiotów sektora publicznego jest wyrównywanie 
asymetrii w dostępie do informacji (nowa ekonomia 
instytucjonalna) 
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Atrakcyjność inwestycyjna gminy, a dostęp do informacji 

Model tworzenia przewag konkurencyjnych przez gminę na regionalnym rynku inwestycyjnym 

Informowanie  

o możliwościach 

inwestycyjnych  

i rozwojowych 

 

  

Dostosowanie i wdrożenie zestawu możliwych zachowań przedsiębiorczych adekwatnych do: 

 - liczby mieszkańców 

- typu administracyjnego 

- obecnej i pożądanej atrakcyjności inwestycyjnej 

-lokalizacji gminy 

Tworzenie  

i promowanie 

gminnego produktu 

inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego 

Pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

 

 

Wspieranie współpracy  

i tworzenie powiązań 

sieciowych 

 

Powstanie przewag konkurencyjnych gminy związanych z kosztami, ekonomią skali i ekonomią zakresu  

Wzrost konkurencyjności bezpośredniej i pozycji na regionalnym rynku inwestycyjnym gminy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Toruń – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Toruń,  http://torun.direct/wsparcie/, dostęp 5.02.2016. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Tarnów – poradniki dla przedsiębiorców w j. angielskim,  
j. niemieckim oraz j. chińskim 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Tarnów, http://www.tarnow.pl/index.php//Biznes/Poradniki-dla-przedsiebiorcow, dostęp 5.02.2016. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Kłodzko – wsparcie w wyborze formy działalności 
gospodarczej  

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Kłodzko,  http://www.biznes.hrabstwo.pl/php/rozpoczecie.php, dostęp 5.02.2016.  
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Podogórzyn – „Południowy spacer” i „Ogrody Karkonosza” 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Podgórzyn, http://www.podgorzyn.pl/, dostęp dn. 6.02.2016. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Kolbudy – rozkład jazdy autobusów, kierunki, godziny i ceny 
biletów 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Kolbudy, http://www.kolbudy.pl/, dostęp dn. 6.02.2016. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Bielawa – „Skrzynka dobrych pomysłów” oraz Rumia – 
„Giełda dobrych pomysłów” 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Bielawa, http://www.um.bielawa.pl/, dostęp dn. 6.02.2016 oraz oficjalny portal internetowy  
gminy Rumia, http://um.rumia.pl/, dostęp dn. 6.02.2016. 
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Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Bielawa – lokalna giełda pracy 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Bielawa, http://www.um.bielawa.pl/, dostęp dn. 6.02.2016. 
 

9 



Najnowsza edycja badania Gmina na 5! – dobre praktyki 

Siemiatycze  – poradnik postępowania w zagrożeniach 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Siemiatycze, http://www.siemiatycze-um.com.pl/, dostęp dn. 6.02.2016. 
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Informowanie  

o możliwościach 

inwestycyjnych  

i rozwojowych 

 

  

Tworzenie  

i promowanie gminnego 

produktu inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego 

 

Pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

 

 

Wspieranie współpracy  

i tworzenie powiązań 

sieciowych 

 

 

 

Prowadzenie 

działalności 

informacyjnej  

za pomocą 

publikowania 

informacji 

bieżących w 

oficjalnym portalu 

internetowym 

gminy 

  

 

 

 

Dostarczanie 

informacji 

interesariuszom 

gminy  

w odpowiedzi na 

otrzymywaną 

korespondencję 

elektroniczną  

w możliwie 

sprawny i 

wyczerpujący 

sposób  

 

 

Komunikowanie 

posiadanego 

planu lub 

strategii rozwoju 

lokalnego za 

pomocą 

oficjalnego portalu 

internetowego 

gminy  

 

 

 

 

 

Prowadzenie 

elektronicznego 

systemu 

informacji 

przestrzennej 

wspierającego 

podejmowanie 

decyzji 

związanych  

z nowymi 

inwestycjami, 

aktywnością 

turystyczną  

i mieszkaniową 

Realizowanie 

inicjatyw 

wspierających 

samodoskonalenie 

się interesariuszy 

rozwoju lokalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowania związane z zabieganiem o inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminę 

Przeprowadzanie 

bezpośrednich 

spotkań 

informacyjnych  

z potencjalnymi 

inwestorami  

w odpowiedzi  

na zgłoszone 

zapotrzebowanie na 

informacje 

związane  

z potencjalną 

inwestycją 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Gmina jako organizacja przedsiębiorcza – model, 1/4 
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Gmina jako organizacja przedsiębiorcza – model, 2/4 

Promowanie 

przygotowanej 

oferty 

inwestycyjnej, 

turystycznej, 

mieszkaniowej  

za pomocą 

oficjalnego portalu 

internetowego 

gminy  

 

 

 

 

Promowanie 

oferowanego 

przez gminę 

produktu 

inwestycyjnego, 

turystycznego,  

mieszkaniowego  

za pomocą profilu 

gminy  

w internetowych 

portalach 

społecznościo-

wych 

 

Podejmowanie 

działań 

promocyjnych 

typu public 

relations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie 

działań 

związanych  

z tworzeniem 

 i promocją marki 

oraz obietnicy 

miejsca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie 

bezpośrednich 

działań 

promocyjnych 

dopasowanych  

do potrzeb  

i oczekiwań 

danego 

interesariusza  

 

 

 

 

 

Identyfikowanie,  

 inwentaryzowanie 

informacji na 

temat istniejącego 

lub tworzonego 

lokalnego 

produktu 

inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego  

i komunikowanie go 

przez oficjalny 

portal internetowy 

gminy  

Informowanie  

o możliwościach 

inwestycyjnych i 

rozwojowych 

  

Tworzenie  

i promowanie gminnego 

produktu inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego 

Pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

 

Wspieranie współpracy  

i tworzenie powiązań 

sieciowych 

 

 

Zachowania związane z zabieganiem o inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminę 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Gmina jako organizacja przedsiębiorcza – model, 3/4 

Źródło: Opracowanie własne. 

Promowanie 

informacji 

o miejscach pracy 

stwarzanych przez 

przedsiębiorstwa 

zlokalizowane na 

terenie gminy  

w jej oficjalnym 

portalu  

internetowym  

 

Przeprowadzanie 

konkursów 

promujących 

postawę 

przedsiębiorczą 

skierowanych do 

podmiotów 

gospodarczych  

w gminie  

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie 

szkoleń 

poświęconych 

zakładaniu, 

prowadzeniu, 

finansowaniu,  

i podnoszeniu 

konkurencyjności 

działalności  

gospodarczej 

 

 

Podejmowanie 

działań 

związanych  

z udogodnieniami 

administracyjnymi 

związanymi  

z zakładaniem  

i prowadzeniem 

działalności  

gospodarczej  

w gminie  

 

 

 

Informowanie  

o możliwościach 

inwestycyjnych i 

rozwojowych 

 

  

Tworzenie  

i promowanie gminnego 

produktu inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego 

 

Pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

 

 

Wspieranie współpracy  

i tworzenie powiązań 

sieciowych 

 

 

 

Zachowania związane z zabieganiem o inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminę 
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Gmina jako organizacja przedsiębiorcza – model, 4/4 

Podejmowanie 

działań związanych  

z aktywnym 

rozpoznawaniem 

potrzeb  

i oczekiwań 

interesariuszy 

rozwoju gminnego, 

tak aby możliwa 

była reakcja na 

stwarzane przez nie 

możliwości 

 

Organizowanie 

spotkań 

tematycznych  

i ustanawianie 

inicjatyw na 

rzecz rozwoju  

z interesariuszami 

rozwoju 

gminnego przez 

przedstawicieli 

administracji 

gminnej  

 

Podejmowanie 

współpracy 

opierającej się  

o porozumienia 

w celu wymiany 

wiedzy, know-

how, dobrych 

praktyk przez 

administrację 

gminną  

z interesariuszami 

rozwoju 

gminnego 

Podejmowanie 

współpracy 

opierającej się  

o porozumienia na 

rzecz osiągnięcia 

danego, 

mierzalnego celu 

ekonomicznego 

przez administrację 

gminną  

z interesariuszami 

rozwoju gminnego 

  

Informowanie  

o możliwościach 

inwestycyjnych i 

rozwojowych 

 

  

Tworzenie  

i promowanie gminnego 

produktu inwestycyjnego, 

turystycznego, 

mieszkaniowego 

 

Pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

 

 

 

 

Wspieranie współpracy  

i tworzenie powiązań 

sieciowych 

 

 

 

Zachowania związane z zabieganiem o inwestorów, turystów i mieszkańców przez gminę 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Dziękuję 

dr Tomasz Pilewicz 
E-mail: tomasz.pilewicz@gmail.com  
Tel.: +48 503 077 513  


