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Drodzy Czytelnicy! 
 
 Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych (SKN PAR) działające przy 
Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma zaszczyt zaprezentować piąty raport 
„Gmina na 5!” traktujący o obsłudze potencjalnych inwestorów, krajowych oraz zagranicznych, w Polsce. 
 Wzorem lat poprzednich zespół badaczy skupił się na jakościowej ocenie atrakcyjności inwestycyjnej 
wybranych gmin kraju. Dzięki zaangażowaniu studentów, przy wsparciu pracowników instytutu udało się ocenić 
ponad 600 witryn internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo cała próba została 
sprawdzona pod kątem jakości kontaktu mailowego zarówno w języku polskim jak i angielskim. Metoda 
badawcza w porównaniu do lat ubiegłych nie uległa zmianie- gminy poddane zostały audytowi 
przeprowadzonemu metodą tajemniczego klienta (mystery client). Pragniemy podkreślić, iż głównym celem 
niniejszego opracowania jest wykazanie dobrych praktyk oraz działań godnych naśladowania, nie zaś 
piętnowanie zaniedbań i niedociągnięć urzędów w dziedzinie obsługi potencjalnych inwestorów. 
 Tegoroczne badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, podzielić można na dwie główne części, a 
mianowicie audyt witryn internetowych oraz ocenę jakości kontaktu mailowego w języku polskim oraz 
angielskim. Próbę badawczą stanowiły gminy, które uzyskały ocenę A i B (najwyższe) w Rankingu Potencjalnej 
Atrakcyjności Inwestycyjnej (PAI) dla gospodarki narodowej, przygotowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa 
SGH w 2010 roku. Dobór jednostek samorządu terytorialnego nie był przypadkowy – oceniając potencjalnych 
liderów w dziedzinie uwarunkowań dla biznesu w Polsce zespół badawczy chciał wykazać możliwie najwięcej 
dobrych praktyk, które winny być powielane przez pozostałe gminy. 
 Niniejszy raport podzielony został na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich traktuje o metodzie 
zastosowanej w trakcie badania oraz doborze próby. W drugim rozdziale szczegółowo zaprezentowana została 
ocena witryn internetowych badanych gmin. Trzeci rozdział omawia jakość kontaktu w języku polskim oraz 
angielskim z urzędnikami drogą mailową. Kolejna część raportu zawiera ranking oraz prezentuje gminy 
wyróżnione tytułem „Gmina na piątkę!” wraz z kryteriami jego przyznawania. W rozdziale szóstym zebrane 
zostały dobre praktyki oraz rozwiązania warte naśladowania w innych jednostkach, zaobserwowane podczas 
badania. Ostatnia część zawiera rekomendacje dla urzędów oraz wskazówki jak poprawić jakość obsługi 
potencjalnych inwestorów oraz zwiększyć swoją konkurencyjność. 
 Autorzy pragną zastrzec, iż mimo dołożenia przez nich należytej staranności niniejsze opracowanie nie 
może być traktowane jako rekomendacja określonych lokalizacji bądź oceny sposobów działania władz. Wybór 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy kreowanej orientacji marketingowej gminy są znacznie 
bardziej złożonymi procesami i wymagają uwzględnienia szerokiego spektrum czynników. Wszelka 
odpowiedzialność Autorów za działania podjęte w oparciu o raport z badania jest wykluczona. Autorzy nie 
udostępniają pełnych wyników badania; pozostają one do wyłącznej wiadomości Zespołu i jego Opiekunów, aby 
przeciwdziałać rozpowszechnianiu się niekorzystnych opinii na temat gorzej ocenionych jednostek. Co więcej, 
należy zwrócić uwagę na fakt, że wybrana metoda badawcza, powszechnie stosowana w badaniach satysfakcji 
konsumentów, charakterystyczna dla badań jakościowych, a zatem akcentujących cechy niemierzalne. Mimo 
wysiłków na rzecz zobiektywizowania wykorzystywanych kryteriów oceny i jasnego ich zdefiniowania, pewna 
doza subiektywizmu jest niewykluczona, a zaprezentowane wyniki zachowują aktualność na moment 
prowadzenia badania. 
 Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania osobom, bez wkładu których niniejszy raport nie mógłby 
powstać. Przede wszystkim opiekunom Koła- Pani Profesor Hannie Godlewskiej-Majkowskiej, dzięki której kilka 
lat temu zrodził się pomysł prowadzenia studenckich badań nad atrakcyjnością inwestycyjną. Pani Magister 
Magdalenie Typie, za błyskawiczny kontakt i pomoc na każdym etapie tworzenia raportu. Pracownikom 
macierzystego instytutu za całość wsparcia i tworzenie doskonałej atmosfery do pracy. Chciałbym złożyć 
najserdeczniejsze podziękowania studentom, bez których bezgranicznego zaangażowania i ogromu pracy raport 
ten nie mógłby powstać: mgr Mariuszowi Czerneckiemu, Pawłowi Kasprowiczowi, mgr Agacie Kubicy, Łukaszowi 
Lampce, Oldze Nowakowskiej, mgr Cezaremu Olejnikowi, mgr Tomaszowi Pilewiczowi, mgr Magdalenie 
Senderowskiej, Izabeli Stuglik, Magdalenie Troc, Dominikowi Wasilukowi oraz Magdalenie Woźnickiej.  
 Licząc na odzew ze strony naszych Czytelników, zapraszamy do wymiany uwag i spostrzeżeń (e-mail: 
analizyregionalne@gmail.com) i życzymy miłej lektury. 
  
 Maciej Boncławek 
 Przewodniczący SKN PAR 
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1. Uwagi metodyczne 

Cel i założenia badawcze 

 Celem niniejszego badania jest ocena poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy 
gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Zakres tegorocznego badania 
obejmował gminy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (mierzonej przez wskaźnik Potencjalnej 
Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowany w Instytucie Przedsiębiorczości - 
PAI). Cel zrealizowano na podstawie analizy informacji na temat warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej i realizacji nowych inwestycji, dostępnych na stronach internetowych gmin oraz 
odpowiedzi pracowników urzędów gmin na pytania potencjalnych inwestorów skierowane drogą 
elektroniczną. 
 Badanie ma charakter jakościowy. Przyjęto standaryzowane kryteria oceny, aby możliwe były 
porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie rankingu. Za pomocą metody tajemniczego 
klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin na e-maile. Strony internetowe oceniono przy użyciu 
ankiet.  

Próba badawcza 

 Badanie objęło 649 polskich gmin. Najliczniejsze w tej próbie były gminy z województwa 
śląskiego (104) a najmniej liczne z województwa świętokrzyskiego (11).  
 

Tabela 1. Liczebność gmin w próbie badawczej w podziale na województwa 

Województwo Liczba gmin klasy A Liczba gmin klasy B 

dolnośląskie 52 23 

kujawsko-pomorskie 16 8 

lubelskie 19 9 

lubuskie 10 11 

łódzkie 20 11 

małopolskie 35 28 

mazowieckie 51 17 

opolskie 10 8 

podkarpackie 17 20 

podlaskie 9 8 

pomorskie 28 8 

śląskie 59 45 

świętokrzyskie 6 5 

warmińsko-mazurskie 15 9 

wielkopolskie 33 22 

zachodniopomorskie 27 10 

Suma 407 242 
Źródło: Opracowanie własne 

Metodologia badania 

 Przeprowadzone badanie składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej 
oraz oceny jakości odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem.  
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Ocenę jakości witryn internetowych przeprowadzono w okresie luty – kwiecień 2013. Tak jak w 
latach poprzednich, przy doborze kryteriów oceny brano pod uwagę takie czynniki jak: 

> istotność 
> kompletność zestawu kryteriów 
> mierzalność 
> łatwość oceny odpowiedzi 

 Podczas tegorocznego badania zespół badawczy zdecydował się zmodyfikować i rozszerzyć 
zestaw pytań w ankiecie oceny witryn internetowych. Zastosowano następujące pytania: 

> Czy witryna jest bezpieczna tj. nie znajdują się na niej wirusy komputerowe? 
> Czy istnieje wersja anglojęzyczna?  
> Czy istnieje wersja strony w języku obcym, ale innym niż angielski? 
> Czy istnieje możliwość przetłumaczenia strony za pomocą Google Translate lub innego 

translatora? 
> Czy strona posiada wersję dla osób niedowidzących lub możliwość powiększenia czcionki? 
> Czy serwis posiada wersję mobilną dostosowaną do urządzeń mobilnych? 
> Czy istnieje opcja wyszukiwania informacji na stronie? 
> Czy strona posiada "mapę serwisu"? 
> Czy dane kontaktowe (stopka) są usytuowane w miejscu łatwym do odnalezienia? 
> Czy na stronie podany jest adres e-mail do urzędu bądź aktualny formularz do kontaktu? 
> Czy jest podana struktura organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, 

telefon/mail, nazwa stanowiska) do poszczególnych wydziałów? 
> Czy na stronie znajduje się kalendarium wydarzeń bądź kalendarz? 
> Czy na stronie głównej znajduje się osobna zakładka/ kategoria „dla inwestora/ 

przedsiębiorcy”? 
> Czy na stronie znajduje się informacja o wolnych terenach inwestycyjnych lub innych 

terenach inwestycyjnych? 
> Czy na stronie znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego? 
> Czy na stronie znajdują się formularze dotyczące rejestracji działalności gospodarczej do 

pobrania (tudzież jest możliwość wypełnienia wniosku on-line)? 
> Czy na stronie znajduje się poradnik „Jak założyć przedsiębiorstwo?” lub coś podobnego (np. 

film instruktażowy)? 
> Czy na stronie znajduje się lista instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości? 
> Czy poprzez stronę możliwy jest dostęp do baz danych (tworzonych inwestycji, 

przedsiębiorców, hoteli itd.)? 
> Czy na stronie znajduje się informacja o godzinach pracy urzędu?  
> Czy gmina posiada swój profil na jakimś serwisie społecznościowym – ikonka na stronie 

głównej? 
> Czy witryna jest na bieżąco aktualizowana, tj. czy dodano coś do aktualności w ciągu 

ostatnich 10 dni? 
> Czy gmina posiada swój brand? 
> Czy strona jest estetyczna? 
> Czy nawigacja jest przyjazna użytkownikowi? 
> Czy na stronie znajduje się jakieś unikatowe, rekomendowane rozwiązanie? 

 Tegoroczny zestaw pytań był więc dwa razy dłuższy od tego z roku ubiegłego, zależało nam 
bowiem na tym, by badanie przeprowadzone było w sposób jak najbardziej dokładny i by jego 
rezultaty były możliwie miarodajne.  
 Druga część badania polegała na wysyłce e-maili w języku polskim i angielskim. E-maile w 
języku polskim wysyłane były w maju, a w języku angielskim w czerwcu 2013. W wiadomościach po 
polsku pytano o rodzaj nakładanych przez gminę podatków i możliwość ich obniżenia oraz o 
możliwość uzyskania środków finansowych na start. W mailach po angielsku proszono o wyjaśnienie 
kwestii prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz o wysokość nakładanych 
przez gminę podatków. Przy doborze pytań w wiadomościach elektronicznych kierowano się między 
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innymi istotnością uzyskania odpowiedzi dla inwestora oraz możliwością odpowiedniego ocenienia 
nadesłanej odpowiedzi. 
 Odpowiedzi na maile w języku polskim były oceniane w oparciu o następujące pytania: 

> Czy została nadesłana odpowiedź? 
> Data odpowiedzi 
> Czy gmina wyjaśniła kwestię opodatkowania biznesu? 
> Czy gmina deklaruje możliwość udzielenia zwolnień lub ulg od podatku? 
> Czy gmina wyjaśniła kwestię uzyskania środków finansowych na start? 
> Czy mail zawierał pełne dane kontaktowe urzędnika? (imię, nazwisko, numer telefonu, adres 

e-mail)? 
> Czy gmina zachęciła do osobistego spotkania? 

 Odpowiedzi na maila w języku angielskim oceniano w oparciu o następujące kryteria: 
> Data odpowiedzi 
> Czy podano wysokość lokalnych podatków, które będzie musiał płacić przedsiębiorca? 
> Czy przedstawiono ulgi podatkowe/ zachęty finansowe? 
> Czy mail zawierał pełne dane kontaktowe do urzędnika? (imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail)? 
> Czy gmina zachęciła do osobistego spotkania? 

Podsumowanie 

Tegorocznym badaniem objęte zostało mniej gmin niż w ubiegłym roku, zakres pytań był jednak dużo 
szerszy. Umożliwiło to bardziej szczegółową i dogłębną ocenę. Porównywano gminy o najwyższej 
atrakcyjności inwestycyjnej według Instytutu Przedsiębiorczości PAI. Skonstruowany ranking Gmina 
na 5! wyłania więc gminy potencjalnie najbardziej przyjazne inwestorom.  

2. Ocena witryn internetowych 

 Strona internetowa jest obecnie nieodłącznym elementem komunikacji przedsiębiorstw i 
organizacji z otoczeniem. W przypadku gmin jest to narzędzie, które ułatwia komunikację i skraca 
dystans pomiędzy urzędem, a interesariuszami tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy czy turyści, którzy mogą 
pozyskać potrzebne im informacje, a także kontaktować się z urzędnikami, czy załatwiać niektóre 
sprawy bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.  
 Dla potencjalnych inwestorów strona internetowa jest narzędziem niezwykle wygodnym do 
pozyskania przynajmniej podstawowych informacji dotyczących miejscowości i panujących w niej 
warunków społeczno-ekonomicznych, ponieważ działa przez całą dobę i jest dostępna z każdego 
miejsca na świecie. Dlatego też jest dla nich często pierwszą formą kontaktu z gminą, a właściwe 
przygotowanie układu, treści i wyglądu strony jest bardzo istotne - dobrze przygotowana witryna 
internetowa może być dla jednostki samorządu terytorialnego szansą na pozyskanie inwestora. 

Wyniki oceny witryn internetowych w badanych gminach 

 Pytania składające się na ankietę, według której członkowie SKN PAR oceniali gminy, zostały 
podzielone na pięć grup, kolejno: pytania na temat witryny internetowej, kontakt z urzędem, 
orientacja na inwestora, marketing oraz pytania subiektywne. 
 Pierwszą interesującą kwestią z grupy pytań na temat witryny internetowej było 
bezpieczeństwo tej witryny. Inwestor poszukujący informacji o gminie, w przypadku gdyby zetknął się 
na jej stronie internetowej z wirusem, zapewne zrezygnowałby z dalszych poszukiwań. Dlatego też 
obecność wirusa komputerowego dyskwalifikowała daną gminę z dalszej oceny. Cieszy więc fakt, że 
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96,8% ocenianych witryn internetowych okazała się w pełni bezpieczna. Obsługa zagranicznego 
inwestora wymaga od gminy odpowiedniego przygotowania witryny, tak aby potencjalny inwestor 
mógł bez problemu z niej korzystać. Stąd też drugie pytanie dotyczyło anglojęzycznej wersji strony 
internetowej. Wersję taką z pełną treścią posiadało 16,9% badanej populacji. Dalsze 20,5 % witryn 
posiadało niepełną treść. Mimo iż język angielski jest obecnie jednym z najbardziej popularnych 
języków obcych, to jednak mile jest widziana również wersja strony w języku obcym, ale innym niż 
angielski (rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, chiński). Tylko 13,9% wszystkich 
witryn posiadało wersję w wymienionych lub innym języku, i prawie tyle samo posiadało niepełną 
treść. Oddzielne pytanie stanowiła możliwość przetłumaczenia strony za pomocą Google Translate 
lub innego translatora. 113 z 649 (17,4%) gmin umożliwia przetłumaczenie swojej strony, co może 
okazać się pomocne w przypadku braku gotowej wersji strony w jakimkolwiek języku obcym.  Pytanie 
piąte dotyczyło udogodnień dla osób niedowidzących. Wersję dla takich osób lub po prostu 
możliwość powiększenia czcionki posiadało 196 witryn, czyli 30,2%. Kolejnym czynnikiem badanym 
przez zespół SKN PAR była możliwość przeglądania strony na urządzeniach mobilnych. Wersję 
mobilną, o której gmina informowała na swojej stronie, posiadało tylko 47 badanych jednostek 
samorządu terytorialnego, co stanowi zaledwie 7,2%. Następne pytanie wiązało się z możliwością 
wyszukiwania informacji na stronie. Jakakolwiek wyszukiwarka- czy to własna czy też Google, 
znacznie ułatwiałaby poruszanie się po witrynie. Pod względem obecności własnej wyszukiwarki 
pozytywnie wypadło 79,5% badanych stron internetowych, co jest bardzo dobrym wynikiem. 
Wyszukiwarkę Google wewnątrz witryny posiadało 12 z 649 gmin (1,8%), natomiast przekierowanie 
na Google 0,8%. Bez wątpienia istotnym kryterium podczas oceny powinna być również mapa 
serwisu, która pozwala odwiedzającym witrynę na sprawne i szybkie wyszukiwanie interesujących 
treści bez znajomości struktury strony. Mniej niż połowa (281 z 649) badanych jednostek samorządu 
terytorialnego posiadała mapę serwisu na swojej stronie internetowej. 
 Według członków SKN PAR, badających witryny internetowe gmin klasy A i B, bardzo ważna 
jest niesprawiająca trudności możliwość kontaktu z urzędem. Nie tylko potencjalny inwestor, ale też 
każdy interesant i mieszkaniec, nie powinien mieć problemu ze znalezieniem danych kontaktowych 
do pracowników urzędu gminy. Dane kontaktowe w miejscu łatwym do odnalezienia usytuowane 
były w przypadku 518 gmin (79,8%). Bardzo mały odsetek gmin (4,9%) umieścił te dane na stronie 
głównej BIP. Adres e-mail do urzędu bądź aktualny formularz do kontaktu podano na 95,4% 
ocenianych witryn. W celu zarówno usprawnienia pracy urzędu, jak i ułatwienia interesantom 
szybkiego załatwienia sprawy a inwestorom uzyskania informacji, ważnym jest także, aby na stronie 
podana została struktura organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi do poszczególnych wydziałów. 
Dane takie posiada 69,8% badanej populacji. 
 Kolejna grupa pytań była już ściśle związana z atrakcyjnością inwestycyjną gmin.  Pojawiło się 
tu m. in. pytanie na temat obecności kalendarium wydarzeń bądź kalendarza, z którego potencjalny 
inwestor może dowiedzieć się o organizowanych w danej gminie wydarzeniach kulturalnych, 
spotkaniach czy choćby interesujących go szkoleniach. Nie wszystkie gminy zamieszczają na swoich 
stronach taki kalendarz, mianowicie znajdował się on na 60,7% badanych witryn. Dużym ułatwieniem 
dla szukających na stronie informacji inwestorów jest osobna zakładka ,,dla inwestora/ 
przedsiębiorcy”, dzięki czemu nie ma konieczności wyszukiwania treści po całej stronie, a tylko w 
interesującym nas dziale. Niewiele ponad połowa ocenianych witryn (51,9%) posiada takie 
udogodnienie. Czternastym kryterium jest zamieszczenie informacji na temat wolnych terenów 
inwestycyjnych lub innych terenów inwestycyjnych. Inwestor znajdując takie informacje już na etapie 
przeglądania strony, może wstępnie zweryfikować swoje plany co do inwestycji na danym terenie. 
Komunikaty wraz ze zdjęciami zamieściło 207 z 649 gmin, co stanowi 31,9% populacji, natomiast 
same komunikaty bez zdjęć- 28% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Zespół badawczy 
sprawdził też, czy na stronie internetowej gminy można odnaleźć plan zagospodarowania 
przestrzennego, z którego inwestor mógłby uzyskać wiele interesujących go informacji na temat 
potencjalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie. Pozytywnie 
wypadło tu 43,1% gmin. 
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 Kolejne pytanie dotyczyło obecności formularza do rejestracji działalności gospodarczej, który 
można pobrać ze strony lub wypełnić on- line. Jest to ogromne ułatwienie dla inwestora, który 
decydując się na założenie własnej działalności nie musi udawać się najpierw do gminy, by tam 
dostać formularz, lecz może spokojnie wypełnić go we własnym domu. Niewiele ponad połowa 
ocenionych gmin ułatwia w ten sposób interesantom załatwienie sprawy. Rejestrację poprzez 
elektroniczną skrzynkę podawczą umożliwia 29,1% jednostek samorządu terytorialnego, wzory 
dokumentów do pobrania udostępnia 20,6%, natomiast na złożenie wniosku za pomocą witryny 
pozwala już jedynie 18 gmin (2,8%). W pytaniu siedemnastym, dotyczącym faktu zamieszczenia na 
stronie poradnika „Jak założyć przedsiębiorstwo” lub innego przewodnika tego typu, pozytywnie 
wypadło 109 z 649 gmin, co stanowi 16,8%. 
 Za istotne kryterium zespół SKN PAR uznał również zamieszczenie na stronie listy instytucji 
wspierających rozwój przedsiębiorczości. Listę taką zamieściło 30,2% badanej populacji. Dostęp do 
baz danych- przedsiębiorców, hoteli, terenów inwestycyjnych lub innych podmiotów umożliwia 77% 
badanych gmin. Ostatnie pytanie z grupy pytań dotyczących bezpośrednio obsługi inwestora, 
sprawdzało czy na stronie internetowej gminy znajduje się komunikat o godzinach pracy urzędu. Jak 
się okazuje, zdecydowana większość, bo aż 550 stron (84,7%) zawiera taką informację. 
 Kolejna grupa pytań odnosiła się do szeroko pojętej promocji gminy. Po pierwsze zespół 
badawczy weryfikował obecność gminy na serwisach społecznościowych. Warunkiem uzyskania tu 
punktu była informacja (ikonka) na stronie głównej. Pozytywną ocenę w tym przypadku uzyskało 
38,5% jednostek samorządu terytorialnego. 
 Ważnym czynnikiem podlegającym ocenie była ponadto bieżąca aktualizacja witryny, która 
świadczy nie tylko o dobrym zorganizowaniu pracy w gminie, ale również o trosce o przekazanie 
rzetelnych i przede wszystkim aktualnych informacji na temat urzędu i wszelkich wydarzeń 
dotyczących jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni dodano jakiekolwiek 
informacje do aktualności, wówczas dana jednostka mogła uzyskać pozytywną ocenę. Aż 92,9% 
badanej populacji wypadło w tym pytaniu bez zastrzeżeń. 
 Doświadczeni ubiegłorocznym badaniem członkowie SKN PAR postanowili w tym roku 
docenić także gminy, które posiadają swoje charakterystyczne, kojarzące się z daną gminą, 
indywidualne hasło. 29,1% jednostek posiada taką maksymę, tym bardziej gminy te zasługują na 
wyróżnienie. I tak np. :,,Bytom- energia kultury”,,,Radom- siła w precyzji”,,, Ciechocinek- uzdrawia 
potężnie”,,,Człuchów. Poznaj, by pokochać”,,,Sieradz- gościnny dla rozwoju”. Więcej na ten temat 
można przeczytać w rozdziale szóstym, poruszającym temat dobrych praktyk. 
 Zespół SKN PAR podczas wypełniania ankiety odpowiadał również na trzy pytania 
subiektywne, które jednak nie zostają włączone do ogólnej oceny gminy, gdyż zależą od 
indywidualnych upodobań i preferencji każdego z oceniających. 
 Według ocen zespołu 90,3% wszystkich stron jest estetyczna, 82% witryn posiada przyjazną 
użytkownikowi nawigację, natomiast unikatowe, rekomendowane rozwiązania można odnaleźć na 
33% badanych stron internetowych. Podkreślamy jednak jeszcze raz, iż są to jedynie subiektywne 
oceny grupy badawczej. 

Analiza porównawcza wyników gmin z kategorii A oraz B 

 Porównując wyniki badania w gminach klasy A i B, należy zauważyć że są one bardzo do 
siebie zbliżone. W większości kryteriów to jednak gminy klasy A otrzymały, co prawda nieznacznie, 
ale więcej pozytywnych ocen. Największe dysproporcje dostrzegamy m.in. w pytaniu dotyczącym 
anglojęzycznej wersji strony. Wersję taką posiadało ponad 40% badanej populacji gmin klasy A, 
natomiast w przypadku gmin klasy B wynik oscylował w granicach 25%. Więcej witryn internetowych 
gmin klasy A posiadało również wersję w języku innym niż angielski (ponad 30%) oraz wersję dla osób 
niedowidzących. W pytaniach dotyczących już bezpośrednio możliwości uzyskania informacji przez 
inwestora, jednostki samorządu terytorialnego klasy A wypadają zdecydowanie korzystniej niż te z 
klasy B- np. informację o wolnych terenach inwestycyjnych zamieszcza ponad 65% gmin klasy A, i 
tylko 50% z klasy B. Dostęp do baz danych umożliwia zdecydowanie więcej gmin z klasy A (80,8%), 
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podczas gdy zaledwie 55,4% gmin klasy B umieszcza bazy danych na swojej stronie internetowej. 
Wart uwagi jest fakt, iż bardzo mały odsetek obu grup gmin posiada wersję mobilną strony. 
Niespełna połowa z przebadanych gmin klasy A posiada też swój profil na jakimś serwisie 
społecznościowym (facebook, tweeter itp.), natomiast z drugiej grupy- prawie dwa razy mniej 
jednostek posiada taki profil. W dwóch tylko przypadkach- w pytaniu 9, dotyczącym usytuowania 
stopki w łatwym do odnalezienia miejscu oraz w subiektywnym pytaniu 25 na temat przyjaznej 
użytkownikowi nawigacji- gminy klasy B uzyskały niewiele, ale jednak lepsze wyniki niż jednostki 
samorządu grupy A.  
 Wart podkreślenia jest fakt, iż w ubiegłorocznej edycji „Gminy na Piątkę” badaniom podlegały 
jednostki samorządu terytorialnego klas A i F. Wówczas wyniki uzyskane w obu grupach wykazywały 
znaczną rozbieżność. W porównaniu do nich, tegoroczne badanie nie ujawnia słabych stron gmin 
klasy B, w tak dużym stopniu jak poprzednie badanie pokazało „słabości” gmin klasy F. 
 

Rysunek 1. Ocena witryn internetowych dla gmin klasy A oraz B. 

 
Legenda: 1. Czy witryna jest bezpieczna tj. nie znajdują się na niej wirusy komputerowe?, 2.Czy istnieje wersja anglojęzyczna?, 3.Czy istnieje 
wersja strony w języku obcym, ale innym niż angielski?, 4. Czy istnieje możliwość przetłumaczenia strony za pomocą Google Translate lub 
innego translatora?, 5. Czy strona posiada wersję dla osób niedowidzących lub możliwość powiększenia czcionki?, 6. Czy serwis posiada 
wersję mobilną dostosowaną do urządzeń mobilnych?, 7. Czy istnieje opcja wyszukiwania informacji na stronie?, 8. Czy strona posiada 
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"mapę serwisu"?, 9. Czy dane kontaktowe (stopka) są usytuowane w miejscu łatwym do odnalezienia?, 10. Czy na stronie podany jest adres 
e-mail do urzędu bądź aktualny formularz do kontaktu?, 11. Czy jest podana struktura organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi (imię, 
nazwisko, telefon/mail, nazwa stanowiska) do poszczególnych wydziałów?, 12. Czy na stronie znajduje się kalendarium wydarzeń bądź 
kalendarz?, 13. Czy na stronie głównej znajduje się osobna zakładka/kategoria „dla inwestora/ przedsiębiorcy”?, 14. Czy na stronie znajduje 
się informacja o wolnych terenach inwestycyjnych lub innych terenach inwestycyjnych?, 15. Czy na stronie znajduje się plan 
zagospodarowania przestrzennego?, 16. Czy na stronie znajdują się formularze dotyczące rejestracji działalności gospodarczej do pobrania 
(tudzież jest możliwość wypełnienia wniosku on-line)?, 17. Czy na stronie znajduje się poradnik „Jak założyć przedsiębiorstwo?” lub coś 
podobnego (np. film instruktażowy)?, 18. Czy na stronie znajduje się lista instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości?, 19. Czy 
poprzez stronę możliwy jest dostęp do baz danych (tworzonych inwestycji, przedsiębiorców, hoteli itd.)?, 20. Czy na stronie znajduje się 
informacja o godzinach pracy urzędu?, 21. Czy gmina posiada swój profil na jakimś serwisie społecznościowym – ikonka na stronie 
głównej?, 22. Czy witryna jest na bieżąco aktualizowana, tj. czy dodano coś do aktualności w ciągu ostatnich 10 dni?, 23. Czy gmina posiada 
swój brand?, 24. Czy strona jest estetyczna?, 25. Czy nawigacja jest przyjazna użytkownikowi?, 26. Czy na stronie znajduje się jakieś 
unikatowe, rekomendowane rozwiązanie? 

Źródło: opracowanie własne 

Wnioski i rekomendacje 

 Prawie wszystkie strony internetowe badanych gmin były stronami bezpiecznymi, zatem 
można było kontynuować ich przeglądanie. W przypadku stron, które nie były bezpieczne, ich 
zawartość nie była oceniana. Oznacza to, że ze stron tych nie pozyskano żadnej informacji, a zatem, 
nawet jeśli zostały one przygotowane z największą starannością, okazały się bezużyteczne. Aby 
zapobiec takiej sytuacji, należy na bieżąco monitorować stronę pod kątem zawierania złośliwego 
oprogramowania. Szczególną ochroną antywirusową warto również objąć komputery, z których 
zamieszcza się informacje na stronie.  
 Jedynie ok. 1/5 z ocenianych witryn posiada pełną wersję strony internetowej w języku 
angielskim, a drugie tyle – informacje niepełne. Podobny odsetek gmin na swojej stronie umożliwił 
bezpośrednie skorzystanie z translatorów internetowych. Niewiele było również gmin, które 
przygotowały wersję witryny w języku innym niż angielski. Oznacza to, że zdecydowana większość 
potencjalnych zagranicznych inwestorów, aby zapoznać się z gminą, musi albo wykazać się 
znajomością języka polskiego, albo też próbować radzić sobie w inny sposób, taki jak używanie 
internetowych translatorów, co, ze względu na specyfikę naszego języka, może dać informacje 
niepełne lub niewłaściwe, szczególnie jeśli format strony pozwoli na przetłumaczenie jedynie części 
informacji.  
 Oczywiście pozytywnie ocenić należy wszelkie próby ułatwienia korzystania ze strony 
użytkownikom niepolskojęzycznym, jeśli brakuje zasobów do przygotowania jej wersji w językach 
innych niż polski – wymaga to czasu, wysiłku i znajomości języków obcych, a zatem wiąże się z 
nakładami pracy urzędników gminy, którzy niekoniecznie zajmują się tylko stroną internetową, lub z 
nakładami finansowymi poniesionymi na tłumaczenie. Jeśli jednak gmina ma w planie przyciągnąć 
inwestorów i zatrzymać ich u siebie na stałe, to warto zainwestować w pełną wersję strony w języku 
obcym, na której nie będą pojawiać się nieprzetłumaczone z polskiego fragmenty czy odnośniki do 
podstron w języku polskim. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się wybranie języka angielskiego, który 
jest najpowszechniej używany do międzynarodowego porozumiewania się, chyba że gmina jest 
nastawiona na inwestorów używających innego języka. Nie wszystkie informacje są dla 
przedsiębiorców ważne w jednakowym stopniu – w przypadku poszukiwania nowego miejsca do 
prowadzenia działalności inwestorzy szukają przede wszystkim informacji związanych z warunkami jej 
prowadzenia i potrzebnych dokumentów, a także możliwości kontaktu z odpowiednimi osobami w 
celu uzupełnienia wiadomości, czy też informacji na temat warunków życia w gminie. Na tych 
informacjach należy się skupić, jeśli jednostka chce przygotować niepełne wersje strony w innych 
językach. 
 Ułatwia korzystanie ze strony również wersja dla osób niedowidzących (o wysokim 
kontraście) czy też możliwość powiększenia czcionki. Warto pamiętać, że obecnie coraz częściej 
wykorzystywane są do wyszukiwania i sprawdzania informacji w Internecie urządzenia mobilne – 
telefony komórkowe czy tablety. Coraz bardziej przypominają one komputery, nadal jednak nie mają 
możliwości równie szybkiego przesyłania, odbierania i przetwarzania danych. Dlatego też warto 
zadbać, aby strona posiadała wersję dla takich urządzeń, z mniejszą ilością grafiki i korzystniejszym 
układem do przeglądania na niewielkim urządzeniu. 
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 Gminy bardzo dobrze wypadły w badaniu pod kątem istnienia możliwości wyszukiwania 
informacji za pomocą wyszukiwarek zamieszczonych w ich witrynach. Możliwość taką zapewnia 4/5 
badanych witryn. Wyszukiwarka jest narzędziem umożliwiającym szybkie dotarcie do pożądanej 
informacji i ułatwia nawigację po stronie. Dzięki niej użytkownik strony nie musi „przeklikiwać się” 
przez liczne zakładki i podstrony w celu znalezienia tego, co go interesuje. Należy jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że część z wyszukiwarek badanych stron nie spełniała swoich funkcji tak, jak powinny, 
nie zawsze bowiem były one umieszczone we właściwym miejscu strony, co utrudniało ich 
odnalezienie wśród licznych elementów witryny. Czasem zdarzało się, że nawet dla prostych zapytań 
(np. „kontakt”, „godziny pracy”, „godziny”) wyszukiwarka nie pokazywała żadnych wyników.  
 Dlatego też, umieszczając na stronie wyszukiwarkę, należy zadbać o właściwe indeksowanie 
podstron, tak, aby hasła indeksujące uwzględniały możliwe zapytania użytkowników, a nie np. tylko 
tytuły zamieszczanych wiadomości czy podstron. Okienko wyszukiwarki powinno być umieszczone w 
widocznym miejscu strony, najlepiej w górnej jej części z boku (zdarzały się również przypadki 
umieszczania okienka wyszukiwarki i na górze, i na dole strony, co jest jeszcze większym 
ułatwieniem). Można je również wyróżnić graficznie, tak, aby nie stapiało się z tłem.  
Podobnie istotna dla nawigacji jest mapa serwisu, pozwalająca na szybkie zorientowanie się w 
budowie strony i sposobie, w jaki gmina uporządkowała zamieszczone na niej informacje. Niestety, 
mapę strony posiadała tylko połowa z badanych witryn. Warto pamiętać, że jeśli strona nie posiada 
mapy serwisu ani działającej sprawnie wyszukiwarki, odnalezienie niektórych istotnych informacji 
może okazać się niemożliwe, szczególnie przy licznych informacjach zamieszczanych przez gminę lub 
niejasnym układzie strony. Aby odnaleźć szukane informacje, trzeba wtedy przejrzeć wszystkie 
zakładki i ich podstrony na wszystkich poziomach. 
 Kontakt z urzędem należy do podstawowych informacji poszukiwanych przez użytkowników 
witryn internetowych jednostek samorządu terytorialnego. Warto zatem umieścić ją w dobrze 
widocznym miejscu witryny, np. na samej górze, lub na dole – z lewego, optymalnie jednocześnie, 
boku strony. Istotnymi danymi poszukiwanymi przez klientów urzędu są adres, telefon, adres e-
mailowy, a także godziny otwarcia urzędu. Część gmin informację tę umieszczała w centralnym 
miejscu strony głównej, a dopiero pod danymi kontaktowymi znajdowały się inne informacje czy 
aktualności. Jedynie niewielki odsetek gmin zamieścił informację tylko w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Oczywiście informacje takie powinny się tam znaleźć, jednak częściej rozpoczyna się 
poszukiwania od strony danej gminy, która też zwykle ma znacznie łatwiejszą nawigację niż witryny 
BIP. Pozytywnie ocenić należy obecność aktualnego adresu e-mail bądź formularza kontaktowego na 
stronach gmin – zamieszczone były one na prawie wszystkich badanych witrynach. Dla ułatwienia 
kontaktu z urzędnikami zajmującymi się poszczególnymi sprawami warto też zamieścić na stronie 
strukturę organizacyjną urzędu, wraz z imionami, nazwiskami i danymi telefonicznymi i e-mailowymi 
poszczególnych osób pracujących w działach. 
 Dla ułatwienia nawigacji gminy często przygotowują oddzielne zakładki przeznaczone dla 
różnych grup odbiorców strony, gdzie zamieszczone są pogrupowane informacje potrzebne 
mieszkańcom, turystom, czy przedsiębiorcom. Takie rozwiązanie sprawia, że znalezienie potrzebnych 
wiadomości czy formularzy zajmuje znacznie mniej czasu. Dlatego wskazane jest, aby rozwiązanie 
takie, polegające w rzeczywistości przede wszystkim na pogrupowaniu i ewentualnie dodatkowym 
opisaniu treści już znajdujących się na stronie, stosowane było częściej niż tylko w połowie 
przypadków. Może ono mieć postać dodatkowego menu (z góry lub z boku), dołączonego do menu 
już istniejącego. 
 Spośród informacji przeznaczonych dla inwestorów jedną z najistotniejszych jest informacja o 
wolnych terenach inwestycyjnych. Im bardziej szczegółowe dane, tym lepiej. Ważna jest informacja o 
wielkości i kształcie działki, jej położeniu, uzbrojeniu i przeznaczeniu, a także o statucie własności. To 
wszystko pozwala inwestorowi określić możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i nakłady 
konieczne na jej rozpoczęcie bez konieczności długich poszukiwań czy wizyt w urzędzie gminy, 
pozwalając oszczędzić czas zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędników. Dlatego też warto umieścić 
zarówno takie informacje w formie opisowej, jak i wyrys działek oraz zdjęcia. Planowanie takie 
ułatwia również dostęp do baz danych dotyczących danego miejsca, takich jak lista przedsiębiorców, 
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czy lista hoteli. Pozwalają one na zorientowanie się w profilu społeczno-gospodarczym danego 
miejsca oraz warunkach prowadzenia działalności na tym terenie.  
 Istotne są również plany zagospodarowania przestrzennego, optymalnie z ilustracją graficzną 
tego, jak plan przekłada się na teren gminy. Istotna dla przedsiębiorcy jest również możliwość 
ściągnięcia ze strony potrzebnych formularzy, takich jak formularze rejestracji działalności 
gospodarczej. Jeszcze lepiej, gdy gminy oferują możliwość załatwienia spraw takich jak rejestracja 
działalności za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, oferuje tę możliwość jednak tylko znikomy 
odsetek gmin.  
 Pozytywnie były oceniane również poradniki lub odnośniki do poradników dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej – szczególnie w przypadku osób dopiero myślących o 
rozpoczęciu własnej działalności strony internetowe są często pierwszym źródłem informacji. 
Dodatkowo zamieszczenie na stronie takich poradników pokazuje przedsiębiorcy, że gminie zależy, 
aby mógł on na jej terenie z powodzeniem prowadzić własną firmę, oraz wskazuje, że również w 
urzędzie będzie mógł otrzymać potrzebną pomoc. Podobną funkcję pełni umieszczenie na stronie 
listy instytucji, które wspierają rozwój przedsiębiorczości, a w których inwestor może szukać 
wsparcia. 
 Blisko 40% badanych gmin posiada swoje profile na serwisach społecznościowych, takich jak 
facebook, twitter czy youtube. Dla gminy może to być świetne narzędzie do szybkiego 
porozumiewania się z mieszkańcami czy przedsiębiorcami i pozyskiwania ich opinii na różne tematy, 
pod warunkiem jednak, że dość często pojawiają się tam nowe informacje, co pozwala na utrzymanie 
zainteresowania serwisem. Podobnie istotne jest, aby główna witryna internetowa była stale 
aktualizowana przez dodawanie nowych informacji. Użytkownik strony ma wtedy pewność, że 
wiadomości zawarte w witrynie są aktualne i chętniej sprawdza, czy nie pojawiło się na niej coś 
nowego. W ten sposób gmina zwiększa swoją szansę na zaistnienie w świadomości internautów. 
Podobnie działać mogą charakterystyczne, kojarzące się z daną gminą, indywidualne dla każdej z nich 
hasła, służące promocji gminy zarówno wśród jej mieszkańców, jak i na zewnątrz, zamieszczane na 
stronach internetowych a także we wszelkich materiałach promocyjnych – jeśli jest to robione w 
sposób oryginalny i spójny, zwiększa świadomość marki danego miejsca wśród obecnych i 
potencjalnych klientów. 
 Bardzo istotna dla użytkowników jest przyjazna nawigacja. Cecha ta wydaje się być cechą 
subiektywną, ponieważ każdy użytkownik postrzega stronę nieco inaczej i szuka na niej nieco innych 
informacji. Ważne jest przede wszystkim, aby dostęp do wszystkich informacji był łatwy i szybki, w 
czym pomaga grupowanie informacji, czytelne menu, a także przygotowanie map serwisu i 
zamieszczanie dobrze indeksujących wyszukiwarek informacji znajdujących się na stronach.  
Ważne jest również, aby strona, oprócz przyjaznej nawigacji, była czytelna i estetyczna. Może w tym 
pomóc grupowanie informacji, a także wybór ograniczonej liczby kolorów czy wykorzystanie 
nowszych języków programowania do przygotowania strony. 
 Członkowie zespołu SKN PAR przyjrzeli się również badanym stronom pod kątem innych 
ciekawych rozwiązań, jakie są na nich stosowane, przydatnych mieszkańcom, turystom, czy 
przedsiębiorcom. Rozwiązania takie świadczą o dbałości gminy o klientów i ułatwiają pozyskiwanie 
informacji oraz komunikację. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są prognozy pogody dla danej 
miejscowości, interaktywne mapy czy wirtualne spacery, także w trójwymiarze. Gminy oferują 
możliwości zapisania się na listy mailingowe, kanały RSS lub do systemów informacji SMS, dzięki 
którym na bieżąco otrzymywać można informacje o aktualizacjach na stronie czy nowych 
wydarzeniach. Dla przedsiębiorców gminy przygotowują nie tylko opisane już formularze i 
przewodniki, ale pomagają również krok po kroku w przygotowaniu potrzebnych dokumentów, 
zamieszczają odwołania do przepisów prawnych czy też umożliwiają kontakt z urzędem za pomocą 
komunikatorów. 
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3. Ocena mailingowa gmin klasy A i B 

 Wzorem lat ubiegłych, istotnym elementem tegorocznego badania SKN PAR jest ocena 
jakości kontaktu z urzędami gminy za pomocą poczty elektronicznej. Jest to najszybsza oraz 
najprostsza metoda, aby po raz pierwszy zetknąć się z daną jednostką samorządu terytorialnego. 
Korespondencja elektroniczna daje możliwość zadania precyzyjnych pytań, na które potencjalny 
inwestor oczekuje dokładnych informacji. W przeciwieństwie do rozmowy telefonicznej urzędnik ma 
odpowiednią ilość czasu na sformułowanie precyzyjnej odpowiedzi. Jakość odpowiedzi na wiadomość 
przesłaną od inwestora ma istotne znaczenie dla dalszego procesu decyzyjnego oraz może 
doprowadzić do długotrwałej współpracy gospodarczej. W związku z tym SKN PAR co roku sprawdza 
jakość wyżej wymienionej usługi świadczonej przez urzędy gminy. Warto zaznaczyć, iż badanie 
przeprowadzone zostało w języku polskim oraz angielskim. Jest to niezwykle ważne, gdyż sprawdza 
czy urzędy gotowe są do pokonania bariery językowej, która powstaje między urzędnikami, a 
potencjalnymi inwestorami zza granicy. 

Jakość odpowiedzi na maile w języku polskim 

 W tegorocznym badaniu SKN PAR wysłane zostało 649 maili do jednostek samorządu 
terytorialnego. Ilość nadesłanych wiadomości zwrotnych nie wydaje się być satysfakcjonująca. 
62,40% urzędów odpowiedziało na maile skierowane od potencjalnego inwestora. Interesujące jest 
tutaj porównanie do zeszłorocznego badania SKN PAR, gdzie przebadane zostały wszystkie gminy 
klasy A. W edycji z lat 2011/2012 na wysłanego maila odpowiedzi udzieliło 60,00% wszystkich gmin 
klasy A, podczas gdy w tegorocznym badaniu odsetek wyniósł 64,86%. Można zaobserwować 
pozytywną tendencję, lecz należy zwrócić uwagę, że odsetek otrzymanych odpowiedzi jest 
niewystarczający.  
 

Rysunek 2. Liczba odpowiedzi na korespondencję w języku polskim. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
 Bardzo istotnym elementem obsługi interesantów jest przesyłanie odpowiedzi na zadane 
pytania w możliwie krótkim czasie. Przyspiesza to proces decyzyjny oraz daje poczucie dużego 
zaangażowania w sprawę ze strony urzędników. Czas oczekiwania na odpowiedź przedstawia 
poniższy wykres. 
 

Klasa A brak 
odpowiedzi; 142 

Klasa A nadesłane 
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Rysunek 3. Czas oczekiwania na odpowiedź na korespondencję w języku polskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

  
 Zgodnie z powyższym wykresem większość odpowiedzi została nadesłana w krótkim terminie. 
Szybka reakcja ze strony urzędników jest przejawem zainteresowania oraz profesjonalizmu. Dlatego 
sugerowanym działaniem ze strony pracowników gminy jest, aby przesłać informację zwrotną do 
potencjalnego inwestora, że sprawa została zanotowana oraz w najbliższym czasie przesłana zostanie 
pełna odpowiedź. W ten sposób interesant wie, iż nie został zignorowany, a kilkudniowy czas 
oczekiwania na otrzymanie pełnych informacji zostanie przyjęty ze zrozumieniem. Na wyróżnienie 
zasługują gminy Poznań, Brzeg oraz niektóre z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawa, które 
odpowiedź nadesłały już tego samego dnia. 
 Najważniejszym aspektem związanym z oceną kontaktu drogą poczty elektronicznej jest 
badanie merytorycznej zawartości otrzymanych maili. Sytuację obrazuje tabela 2. 
 

Tabela 2. Jakość odpowiedzi na maile w języku polskim 

Odsetek gmin, które: klasa A klasa B średnio 

Wyjaśniły kwestię opodatkowania biznesu 46,93% 44,21% 45,57% 

Deklarują możliwość udzielenia zwolnień bądź ulg od podatków 21,13% 19,42% 20,28% 

Wyjaśniły kwestię uzyskania środków finansowych na start 34,15% 35,12% 34,64% 

Podały pełne dane kontaktowe do urzędnika 29,24% 22,31% 25,78% 

Zachęciły do osobistego spotkania 11,55% 9,09% 10,32% 

Źródło: Opracowanie własne 

  
Zespół badawczy skierował do urzędników pytanie o obowiązki podatkowe nałożone na 

przedsiębiorców w danych gminach. Kryterium to miało zweryfikować jak pracownicy urzędów 
zachowają się wobec osoby nie znającej w pełni warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Średni wynik dla gmin kategorii A oraz B wyniósł 46%. Oznacza to, w niemal połowie przypadków 
interesant nie otrzymał oczekiwanej informacji. 
 Drugim pytanie dotyczyło ulg bądź zwolnień od podatków możliwych do zastosowania w 
danej gminie. Miało ono na celu sprawdzenie, czy jednostki samorządu terytorialnego zabiegają o 
nowy kapitał oraz starają się skłonić przedsiębiorców do inwestycji za pomocą tego typy zachęt. 
Średnio biorąc, co piąta gmina kategorii A lub B deklaruje możliwość skorzystania z ulg podatkowych. 
 Trzecie pytanie skierowane przez zespół badawczy nie dotyczyło bezpośrednio kwestii, 
którymi zajmuje się urząd gminy. Miało to na celu sprawdzenie czy urzędnicy gotowi są do pomocy i 
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poszukiwania informacji w imieniu interesanta. Średni wynik dla badanych gmin to około 35%. Jest 
on zbyt niski. Urzędnicy winni z własnej inicjatywy zdobyć niezbędne informacje, a następnie 
przekazać je potencjalnemu inwestorowi. Działanie takie dałoby poczucie poważnego traktowania i 
chęci współpracy. 
 Elementem, który zdecydowanie ułatwia wymianę danych pomiędzy urzędem a interesantem 
jest załączenie w wiadomości pełnych danych kontaktowych do pracownika odpowiedzialnego za 
daną sprawę. Powinien być to nieodzowny element każdego e-maila. Średni wynik na poziomie 25% 
można uznać za niewystarczający. 
 Wyraźnym sygnałem chęci dalszej współpracy, poważnego traktowania oraz zainteresowania 
danym inwestorem jest propozycja osobistego spotkania na terenie gminy. Urzędnik może 
zaproponować wspólne oględziny odpowiednich działek, pasujących do profilu planowanej 
działalności czy też osobistą rozmowę w urzędzie. Propozycję tego typu przedłożył, średnio biorąc, co 
dziesiąty urząd. 
 Na wyróżnienie zasługują następujące gminy: Lublin, Łódź, Skierniewice, Zator, Tarnów 
(gmina miejska oraz wiejska), Tarnów Opolski, Słupsk, Radzionków, Łazy, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Kielce, Lubawa, Pobiedziska. Wyżej wymienione jednostki samorządu terytorialnego uzyskały 
maksymalną liczbę punktów w ocenie jakości merytorycznej maila spełniając wszystkie pięć badanych 
kryteriów oraz odesłały swoją dokładną odpowiedź do ciągu trzech dni. Przykładowa, wzorowa 
odpowiedź znajduje się w aneksie numer 2.  

Jakość odpowiedzi na maile w języku angielskim 

 Do wszystkich gmin objętych badaniem zostały również wysłane e-maile w języku angielskim, 
które zawierały pytania skierowane od potencjalnego, zagranicznego inwestora.  
 

Rysunek 4. Liczba odpowiedzi na korespondencję w języku angielskim 

 
Źródło: opracowanie własne 

  
 Powyższy diagram przedstawia bardzo słabą sytuację związaną z brakiem gotowości polskich 
urzędników do nawiązania kontaktu z zagranicznym inwestorem. Ogółem odpowiedzi nadesłane 
zostały z 65 urzędów (54 z gmin klasy A oraz 11 z gmin klasy B), co stanowi jedynie 10,15% całej 
badanej próby. Oznacza to, że na dziesięciu potencjalnych inwestorów tylko jeden uzyskiwał 
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odpowiedź Należy wywnioskować, że polskie jednostki samorządu terytorialnego nie są gotowe do 
pozyskiwania kapitału zza granicy. Gminy sklasyfikowane jako najlepsze (kategoria A) udzieliły 
odpowiedzi na 13,20% wysłanych odpowiedzi. Jest to wynik dwukrotnie lepszy, niż ten uzyskany w 
zeszłorocznym badaniu (odpowiedzi udzieliło 6,49% badanych jednostek samorządu terytorialnego 
klasy A), co może świadczyć o poprawiającej się sytuacji obsługi zagranicznych inwestorów. 
 

Rysunek 5. Czas oczekiwania na odpowiedź na korespondencję w języku angielskim 

 
Źródło: Opracowanie własne 

  
 Wykres czasu oczekiwania na odpowiedź w przypadku korespondencji anglojęzycznej 
charakteryzuje się podobną strukturą względem graficznego przedstawienia czasu odpowiedzi dla 
maili po polsku Zdecydowana większość odpowiedzi została nadsyłana w ciągu pierwszych 9 dni.  
 Tak jak w przypadku oceny maili w języku polskim, tak i w angielskim najistotniejszym 
elementem jest ocena zawartości merytorycznej przesłanych odpowiedzi, co przedstawia poniższa 
tabela. 
 

Tabela 3. Jakość odpowiedzi na maile w języku angielskim 

Odsetek gmin, które: klasa A klasa B średnio 

Podały wysokość lokalnych podatków 3,93% 1,24% 2,59% 

Przedstawiły ulgi podatkowe/zachęty finansowe 5,90% 2,89% 4,39% 

Podały pełne dane kontaktowe do urzędnika 9,09% 3,72% 6,40% 

Zachęciły do osobistego spotkania 2,70% 1,65% 2,18% 

Źródło: Opracowanie własne 

  
Pierwsze pytanie zadane przez potencjalnego inwestora dotyczyło wysokości lokalnych 

podatków, jakie będą musiały być płacone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w danej 
gminie. Kryterium to weryfikowało czy urzędnik gotów jest przedstawić podstawowe informacje o 
danej jednostce samorządu terytorialnego. Średnio biorąc co dwudziesta gmina z kategorii A lub B 
przedstawiała niezbędne dane.  Drugie kryterium odpowiadało temu z badania kontaktu drogą 
mailową w języku polskim. Zespół badawczy sprawdzał czy jednostki samorządu terytorialnego chcą 
zachęcić potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału na ich terenie. Średnio 4,4% gmin 
przedstawiło tego typu udogodnienia potencjalnym, zagranicznym interesantom. Kolejne pytanie 
sprawdzało czy urzędnicy podają swoje pełne dane kontaktowe, co ma ułatwić dalszą wymianę 
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danych. To kryterium wypadło najlepiej, a średni uzyskany wynik wyniósł 6,4%. Ostatnie kryterium 
dotyczące zachęcenia potencjalnego inwestora do osobistego spotkania jest adekwatne jak w wersji 
polskiej badania. W tym przypadku jest ono jeszcze bardziej istotne, gdyż jednostka samorządu 
terytorialnego zachęcając do odwiedzin deklaruje, iż gotowa jest obsłużyć na miejscu osobę 
obcojęzyczną. Średnio biorąc 2,2% badanych urzędów wyraziło chęć do przyjęcia zagranicznego 
inwestora.  
 Na wyróżnienie zasługuje jakość obsługi zagranicznych interesantów świadczona przez urząd 
gminy miejskiej Płock. Wyżej wymieniona jednostka samorządu terytorialnego nadesłała odpowiedź 
na otrzymanego maila w ciągu jednego dnia, oraz spełniła wszystkie oceniane przez zespół badawczy 
kryteria, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wzorowa odpowiedź została przedstawiona w 
aneksie numer 3. 

Porównanie wyników badania gmin klasy A oraz B 

 Gminy klasujące się w kategorii A oraz B wg rankingu Potencjalnej Atrakcyjności 
Inwestycyjnej wypadły bardzo podobnie we wszystkich kategoriach. Świadczy to o niewielkich 
równicach występujących pomiędzy tymi jednostkami samorządu terytorialnego w dziedzinie obsługi 
potencjalnych inwestorów drogą elektroniczną. Gminy kategorii A uzyskały nieznacznie lepsze wyniki 
w czterech na pięć badanych kryteriów. Jednostki samorządu terytorialnego sklasyfikowane w 
kategorii B lepiej poradziły sobie w wyjaśnianiu potencjalnemu inwestorowi metod pozyskiwania 
środków na start. 
 Wyniki odpowiedzi na maile w języku angielskim są zdecydowanie niższe dla gmin klasy A 
oraz B w porównaniu z badaniem wersji polskojęzycznej. Jednostki samorządu terytorialnego 
sklasyfikowane jako ten najlepsze osiągnęły lepsze rezultaty dla wszystkich badanych kryteriów, 
jednak osiągane różnice względne są wyższe niż w przypadku badania w języku polskim. Jest to 
prawdopodobnie wynik zdecydowanie niższej liczby odpowiedzi na mailing w języku obcym. 

Wnioski 

 Podsumowując etap badania związany z oceną jakości obsługi interesantów krajowych jak i 
zagranicznych przez polskie urzędy gmin można wysnuć wniosek, iż urzędnicy wciąż nie traktują tej 
formy kontaktu z odpowiednią starannością. W badanej próbie, 38% maili wysłanych w języku 
polskim oraz 90% wiadomości wysłanych w języku angielskim nie spotykał się z odpowiedzią ze 
strony urzędników. Oznacza to, iż bardzo duża część interesantów jest ignorowana już przy pierwszej 
próbie kontaktu. Może to prowadzić do sytuacji gdzie przedsiębiorca zdecyduje się na rozpoczęcie 
działalności w innej lokalizacji w związku z brakiem profesjonalizmu w podejściu urzędników danej 
gminy. Kolejnym problemem jest fakt, iż przesyłane od urzędów informacje często są niepełne bądź 
nie powiązane z tym o co pytał interesant. Pracownicy urzędów powinni większą wagę przywiązywać 
do poczty elektronicznej docierającej do urzędu, w szczególności tej obcojęzycznej. Oceniając 
korespondencję elektroniczną należy stwierdzić, że zbyt niewielka liczba gmin odpowiednio zajmuje 
się potencjalnymi inwestorami. 
 Porównane zostały gminy z dwóch najlepszych klas rankingu Potencjalnej Atrakcyjności 
Inwestycyjnej. Osiągnięte wyniki nie wykazują zdecydowanych różnic w jakości obsługi potencjalnych 
Inwestorów przez jednostki samorządu terytorialnego klasy A oraz B. 

4. Ranking gmin 

 Celem rozdziału jest kwantyfikacja uzyskanych wyników z badań poszczególnych typów 
badania oraz stworzenie na jej podstawie rankingu obsługi potencjalnego inwestora przez lokalne 
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jednostki samorządu terytorialnego. Gminy, które zostały zakwalifikowane do klasy „A” lub „B” w 
badaniu atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa oraz osiągnęły najwyższe rezultaty 
podczas oceny stron internetowych urzędów, odpowiedzi na zapytania od inwestorów w języku 
polskim oraz angielskim, zostały nagrodzone przyznaniem odznaczeń „Gmina na piątkę”. 

Wybór zmiennych do rankingu 

 Do stworzenia rankingu gmin zostały wybrane najważniejsze spośród danych, które zostały 
zebrane dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. W porównaniu do drugiej edycji badania 
zwiększony został nacisk na zmienne, które mogłoby pomóc potencjalnemu inwestorowi w wyborze 
odpowiedniej lokalizacji. Wybrane zmienne zostały podzielone na grupy kategorii:  

> Ocena witryn internetowych  
> Ocena odpowiedzi na maile w języku polskim  
> Ocena odpowiedzi na maile w języku angielskim  

 Dokładny opis metodologii tworzenia rankingu został przedstawiony w tabeli 1-3. Wynika z 
niej, że maksymalnie w rankingu gmina mogła uzyskać 39 punktów. Największą część punktów do 
zdobycia stanowiła ocena witryn internetowych (15 punktów), a najmniejszą – ocena odpowiedzi na 
maile w języku angielskim (11 punktów) 
 Do ocenienia stron internetowych gmin zostały wykorzystane tylko kryteria obiektywne, 
które były oceniane binarnie. Jeżeli dany element występował w badanej witrynie, to gmina 
otrzymywała punkt, w przeciwnym wypadku nie otrzymywała żadnego. Do tej kategorii zostały 
włączone wszystkie pytania, które zależały jedynie od strony internetowej. Ocenę jednostek 
samorządu terytorialnego przeprowadzono za pomocą wskaźników przedstawionych w tabeli 1. 
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Tabela 4. Metodologia oceny witryn internetowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 
 

Kryterium 
Liczba punktów 

1 0,5 0 

Czy istnieje wersja anglojęzyczna?  tak 
tak, ale 

niepełna treść 
nie 

Czy istnieje wersja strony w języku obcym, ale innym niż angielski? tak 
tak, ale 

niepełna treść 
nie 

Czy strona posiada wersję dla osób niedowidzących lub możliwość powiększenia czcionki? tak - nie 

Czy dane kontaktowe (stopka) są usytuowane w miejscu łatwym do odnalezienia lub na stronie głównej BIP? tak - nie 

Czy na stronie podany jest adres e-mail do urzędu bądź aktualny formularz do kontaktu? tak - nie 

Czy jest podana struktura organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, telefon/mail, nazwa stanowiska) do 
poszczególnych wydziałów? 

tak - nie 

Czy na stronie znajduje się kalendarium wydarzeń bądź kalendarz? tak - nie 

Czy na stronie głównej znajduje się osobna zakładka/kategoria „dla inwestora/ przedsiębiorcy”? tak - nie 

Czy na stronie znajduje się informacja o wolnych terenach inwestycyjnych lub innych terenach inwestycyjnych? 
tak, wraz ze 

zdjęciami 
tak nie 

Czy na stronie znajduje się plan zagospodarowania przestrzennego? tak - nie 

Czy na stronie znajdują się formularze dotyczące rejestracji działalności gospodarczej do pobrania (tudzież jest możliwość 
wypełnienia wniosku on-line)? 

tak - nie 

Czy na stronie znajduje się poradnik „Jak założyć przedsiębiorstwo?” lub coś podobnego (np. film instruktażowy)? tak - nie 

Czy na stronie znajduje się lista instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości? tak - nie 

Czy poprzez stronę możliwy jest dostęp do baz danych (tworzonych inwestycji, przedsiębiorców, hoteli itd.)? tak - nie 

Czy na stronie znajduje się informacja o godzinach pracy urzędu?  tak - nie 
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Tabela 5. Metodologia oceny odpowiedzi na wiadomości e-mail w języku polskim 

Kryterium 
Liczba punktów 

3 2 1 0 

Czas odpowiedzi 
odpowiedź nadesłana do 7 dni 
od daty wysłania wiadomości 

odpowiedź nadesłana od 8 do 14 
dni od daty wysłania wiadomości 

odpowiedź nadesłana po 14 
dniach od daty wysłania 

wiadomości 

brak 
odpowiedzi 

Czy gmina wyjaśniła kwestię opodatkowania biznesu? - tak - nie 

Czy gmina deklaruje możliwość udzielenia zwolnień 
lub ulg od podatku? 

- tak - nie 

Czy gmina wyjaśniła kwestię uzyskania środków 
finansowych na start? 

- tak - nie 

Czy mail zawierał pełne dane kontaktowe urzędnika? 
(imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)? 

- tak - nie 

Czy gmina zachęciła do osobistego spotkania? - tak - nie 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 6. Metodologia oceny odpowiedzi na wiadomości e-mail w języku angielskim 

Kryterium 
Liczba punktów 

3 2 1 0 

Czas odpowiedzi 
odpowiedź nadesłana do 7 dni 
od daty wysłania wiadomości 

odpowiedź nadesłana od 8 do 14 
dni od daty wysłania wiadomości 

odpowiedź nadesłana po 14 
dniach od daty wysłania 

wiadomości 

brak 
odpowied

zi 

Czy podano wysokość lokalnych podatków, które 
będzie musiał płacić przedsiębiorca? 

- tak - nie 

Czy przedstawiono ulgi podatkowe/ zachęty 
finansowe? 

- tak - nie 

Czy mail zawierał pełne dane kontaktowe do 
urzędnika? (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail)? 

- tak - nie 

Czy gmina zachęciła do osobistego spotkania? - tak - nie 
Źródło: Opracowanie własne 
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Ranking „Gmina na 5” 

 Za gminę zasługującą na zdobycie miejsca w rankingu gmina 5 uznano takie jednostki 
samorządu terytorialnego, których: 
Atrakcyjność inwestycyjna gminy w badaniu Instytutu Przedsiębiorczości została oceniona na klasę 
„A” lub „B”. 
W badaniu urzędów gmina osiągnęła ponadprzeciętne wyniki wobec pozostałych gmin 
sklasyfikowanych w klasie „A”. Oznacza to, że sumaryczna ocena wyróżnionej gminy była wyższa 
aniżeli suma średniej i odchylenia standardowego uzyskanego w klasie A. W badaniu uzyskane 
wartości wyniosły odpowiednio 13,10 oraz 5,92, czyli jeżeli uzyskany przez gminę wynik był wyższy 
aniżeli 19,02, to gmina została wyróżniona dyplomem „Gminy na 5”. 
Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskał Ostrowiec Świętokrzyski, zdobywając 92% wszystkich 
możliwych punktów. Gmina uzyskała wysokie oceny w każdym z badanych obszarów. Należy 
podkreślić, że na tym tle najbardziej wyróżniła się odpowiedź na e-mail w języku polskim, która 
uzyskała maksymalną liczbę punktów. Drugie miejsce zajął Lublin, który otrzymał maksymalne oceny 
zarówno w przypadku oceny witryny internetowej jak i odpowiedzi w języku polskim, jednakże słabiej 
została oceniona odpowiedź w języku angielskim. Miejsce trzecie zajęło Krosno, w każdej osiągając 
zadowalające rezultaty. Kraków osiągnął w każdej kategorii bardzo dobre rezultaty. Kolejne miejsca 
na liście gmin oferujących ponadprzeciętną opiekę dla inwestora zajęły Tczew, Zgorzelec, Płock, 
Lubaczów, Lubawa, Świnoujście i Piotrków Trybunalski. 

Tabela 7. Ranking gmin wyróżnionych tytułem „Gmina na 5!” 

Nazwa gminy 
Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena odpowiedzi 
na maile w języku 

polskim 

Ocena odpowiedzi 
na maile w języku 

angielskim 
Ocena ogółem 

Ostrowiec Świętokrzyski 14 13 9 36 

Lublin 15 13 7 35 

Krosno 13 11 9 33 

Tczew 14 7 11 32 

Zgorzelec 12 7 11 30 

Płock 10,5 7 11 28,5 

Lubaczów 10,5 9 9 28,5 

Lubawa 6,5 13 9 28,5 

Świnoujście 14,5 7 7 28,5 

Piotrków Trybunalski 12 11 5 28 

Wodzisław Śląski 9 11 8 28 

Sochaczew 12,5 9 6 27,5 

Słupsk 14,5 13 0 27,5 

Myszków 10,5 10 7 27,5 

Katowice 11 9 7 27 

Mława 12,5 9 5 26,5 

Ustka 10,5 11 5 26,5 

Kościerzyna 6 11 9 26 

Gliwice 12 7 7 26 

Kielce 13 13 0 26 

Rawicz 6 11 9 26 

Szamotuły 10 5 11 26 

Karlino 8 11 7 26 

Wąbrzeźno 5,5 11 9 25,5 
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Lębork 11,5 9 5 25,5 

Sztutowo 6,5 11 8 25,5 

Świdnica 14 11 0 25 

Radom 11 9 5 25 

Piła 11 5 9 25 

Sieradz 10,5 9 5 24,5 

Kobylnica 10,5 9 5 24,5 

Ustroń 10,5 9 5 24,5 

Czechowice-Dziedzice 8,5 11 5 24,5 

Łódź 9 12 3 24 

Wielka Wieś 13 11 0 24 

Zabierzów 11 9 4 24 

Nysa 15 9 0 24 

Gdańsk 14 7 3 24 

Knurów 13 11 0 24 

Dąbrowa Górnicza 13 11 0 24 

Gryfino 13 11 0 24 

Trzebinia 12,5 11 0 23,5 

Włocławek 10 9 4 23 

Zamość 8 11 4 23 

Godów 12 11 0 23 

Krotoszyn 12 11 0 23 

Inowrocław 14,5 3 5 22,5 

Ruda Śląska 13,5 9 0 22,5 

Nowy Dwór Mazowiecki 8 7 7 22 

Białystok 10 9 3 22 

Zabrze 11 11 0 22 

Wrocław 12,5 9 0 21,5 

Biała Podlaska 12,5 0 9 21,5 

Skierniewice 8,5 13 0 21,5 

Żory 7,5 9 5 21,5 

Mosina 12,5 9 0 21,5 

Police 12,5 9 0 21,5 

Złotoryja 10 11 0 21 

Chojnów 5 11 5 21 

Mogilany 13 5 3 21 

Tarnów 11 10 0 21 

Płońsk 7 9 5 21 

Radzionków 9 12 0 21 

Piekary Śląskie 13 5 3 21 

Giżycko 12 9 0 21 

Łęczna 11,5 9 0 20,5 

Milanówek 9,5 11 0 20,5 

Kolbudy 9,5 11 0 20,5 

Pobiedziska 7,5 13 0 20,5 

Legnica 13 7 0 20 

Biłgoraj 9 11 0 20 
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Zielona Góra 11 9 0 20 

Oświęcim 12 8 0 20 

Zator 7 13 0 20 

Tarnów 7 13 0 20 

Kluczbork 11 9 0 20 

Gdynia 15 5 0 20 

Częstochowa 15 5 0 20 

Świętochłowice 10 6 4 20 

Czerwonak 11 9 0 20 

Rokietnica 11 9 0 20 

Bolesławiec 8,5 11 0 19,5 

Bielawa 10,5 9 0 19,5 

Bydgoszcz 11,5 5 3 19,5 

Grudziądz 8,5 11 0 19,5 

Łowicz 12,5 7 0 19,5 

Ciechanów 10,5 9 0 19,5 

Hajnówka 8,5 11 0 19,5 

Olsztyn 10,5 9 0 19,5 

Żarki 10,5 9 0 19,5 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznego badania w zestawieniu „Gmina na 5” 
znalazło się zdecydowanie więcej gmin wiejskich (11) oraz wiejsko-miejskich (15). W tabeli 5 
zaprezentowano również nagrodzone gminy w podziale na województwa. Wynika z niej, że najwięcej 
jednostek samorządu terytorialnego zostało nagrodzonych w województwie śląskim. Jednakże należy 
zauważyć, ze największy odsetek spośród badanych gmin dotyczył województwa pomorskiego, a 
następnie województwa kujawsko-pomorskiego. Zaskakująco niskie rezultaty osiągnęło za to 
województwo lubuskie, spośród których tylko jedna gmina została nagrodzona tytułem „Gmina na 
5”. Na rysunku 1 przedstawiono graficznie położenie gmin na mapie Polski. 
 

Tabela 8. Gminy nagrodzone tytułem „Gmina na 5!” w podziale na województwa 

Województwo 
Liczba 

nagrodzonych gmin 

Liczba 
badanych 

gmin 

Odsetek 
nagrodzonych gmin 

śląskie 18 104 17% 

pomorskie 10 36 28% 

dolnośląskie 8 75 11% 

małopolskie 8 63 13% 

mazowieckie 8 68 12% 

wielkopolskie 8 55 15% 

kujawsko-pomorskie 5 24 21% 

lubelski 5 28 18% 

łódzkie 5 31 16% 

zachodniopomorskie 4 37 11% 

świętokrzyskie 2 11 18% 

opolskie 2 18 11% 

podkarpackie 2 37 5% 

podlaskie 2 17 12% 
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warmińsko-mazurskie 2 24 8% 

lubuskie 1 21 5% 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 6. Mapa gmin nagrodzonych tytułem „Gmina na 5” 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowanie 

 W trzeciej edycji rankingu tytuł „Gmina na 5” został przyznany 90 jednostkom samorządu 
terytorialnego. Najwyższą ocenę obsługi inwestorów osiągnął Ostrowiec Świętokrzyski. Kolejne 
miejsca zajęły gminy Lublin, Krosno i Tczew. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego wyróżniły 
się wysokimi ocenami we wszystkich badanych obszarach. Szczególnie należy wyróżnić przy tym 
Lublin, który w dwóch z trzech badanych obszarów osiągnął maksymalne oceny. 
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5. Innowacje i dobre praktyki w obszarze inwestycji, turystyki i komunikacji 

Wprowadzenie 

 Interesariuszami istotnymi z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego  
i konkurencyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego są m.in. dotychczasowi oraz 
potencjalni przedsiębiorcy oraz inwestorzy, turyści, przejezdni i mieszkańcy danej jednostki 
terytorialnej. Na podstawie kolejnej edycji projektu badawczego „Gmina na Piątkę!” i 
przeprowadzonych audytów elektronicznych oficjalnych portali internetowych polskich gmin, 
zidentyfikowane oraz scharakteryzowane zostały dobre praktyki w następujących obszarach: 

> atrakcyjność gospodarcza i współpraca z inwestorami i przedsiębiorcami w gminie,  
> atrakcyjność turystyczna i przyciąganie nowych mieszkańców i osób przejezdnych, 
> atrakcyjność wizerunkowa i jakość komunikacji z interesariuszami gminy. 

 Siłą napędową gospodarki są przedsiębiorstwa, które w niej działają. Tyczy się to nie tylko 
skali globalnej, ale i tej regionalnej. Dlatego też bardzo istotne jest, aby lokalna przedsiębiorczość 
mogła się bez przeszkód rozwijać, a dana jednostka terytorialna była atrakcyjna dla potencjalnych 
inwestorów. Dobrze rozwinięty segment przedsiębiorstw prywatnych sprzyja optymalnej dystrybucji 
zasobów rozwojowych, w tym środków pieniężnych, zapewnia miejsca pracy, a także uczestniczy w 
relacjach gospodarczych z innymi jednostkami terytorialnymi, prowadząc tym samym do wzrostu 
ogólnie pojętego dobrobytu. Z punktu widzenia władz lokalnych bogacenie się społeczeństwa 
powinno być jak najbardziej korzystnym i pożądanym celem. Ponadto wzrost dobrobytu ma 
korzystny aspekt społeczny. Możliwość pracy, dobry dostęp do towarów i usług czy przeciwdziałanie 
zubożeniu społeczności lokalnej prowadzi do ograniczenia takich „patologii społecznych” jak 
alkoholizm, przemoc, niski poziom wykształcenia czy „ucieczka” ludności do lepiej rozwiniętych 
obszarów. Również budżet lokalny korzysta na nowych inwestycjach – nie tylko bezpośrednio 
poprzez podatki lokalne, ale też pośrednio, na skutek gospodarczego ożywienia w regionie. 
 Powyższe przykłady jedynie w sposób ogólny nakreślają sytuację. Widać jednak, że 
gospodarcza atrakcyjność danej jednostki terytorialnej dla potencjalnych przedsiębiorców i 
inwestorów powinna leżeć w kręgu zainteresowań władzy lokalnej, która nie tylko pasywnie oczekuje 
na rozwój zdarzeń, ale też aktywnie zachęca mieszkańców do zakładania działalności gospodarczej, 
inwestorów do inwestowania oraz sprawnie komunikuje się z osobami zainteresowanymi 
działalnością gospodarczą.   
 Dzisiaj, w XXI wieku, nowe technologie informacyjne, takiej jak Internet, niemal wszędzie 
dostępny poprzez urządzenia mobilne, istotnie poszerzają te możliwości. Skuteczne wykorzystanie 
tych narzędzi skutkuje zwiększeniem atrakcyjności danej jednostki terytorialnej w oczach inwestora, 
polepsza dostęp do informacji oraz czyni działania urzędu bardziej zrozumiałymi. Z drugiej jednak 
strony nieudolne wykorzystanie technologii może zniechęcić lub wręcz odstraszyć potencjalnych 
inwestorów, zasugerować brak zainteresowania lub brak chęci współpracy ze strony danej gminy. 
Pozytywnym jednak aspektem jest to, że z roku na rok gminy coraz większą uwagę przykładają do 
poprawy relacji gmina – przedsiębiorcy/inwestorzy, także w sferze wirtualnej. Przykłady 
wyróżniających się praktyk gospodarczych zaobserwowanych w trakcie realizacji tegorocznej edycji 
badania zostały zaprezentowane poniżej  
 

Atrakcyjność gospodarcza i współpraca z inwestorami i przedsiębiorcami w gminie 

 Ważnym elementem strategii budowy dobrego wizerunku gminy jest ukazanie jej jako 
jednostki aktywnej, rozwijającej się, stwarzającej nowe szanse. Z punktu widzenia inwestora jest to 
bardzo ważne, świadczy bowiem o zaangażowaniu lokalnych włodarzy w życie gminy, jej rozwój oraz 
o transparentności działań prowadzonych przez władze danej jednostki terytorialnej. Rokuje to tym 
samym na dobry kontakt na linii gmina – inwestor oraz dobre warunki prowadzenia działalności 
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gospodarczej. Wiele gmin realizuje tego typu promocję poprzez publikowanie informacji na temat 
inwestycji przeprowadzonych na ich terenach. I nie tylko inwestycje prywatne, ale również publiczne, 
szczególnie te z zakresu infrastruktury, mogą okazać się interesujące dla inwestorów. W kontekście 
powyższych praktyk, witryna internetowa miasta Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)1 wydaje się 
być wyjątkowo udana.  
 W zakładce poświęconej inwestycjom miejskim zostały one szeroko opisane oraz 
zaprezentowane. Podstrona ta zaopatrzona jest w pokazy slajdów oraz materiały wideo dotyczące 
przeprowadzonych prac. Dostępne dokumenty, takie jak informacja o funduszach unijnych czy 
katalog inwestycji włocławskich, zaprezentowane zostały w wygodnej przeglądarce, osadzonej 
bezpośrednio na stronie. Wszystko to przedstawione zostało w czytelnej i jasnej formie, która ułatwia 
zapoznanie się z tym, co miasto chce przekazać. Czymś, co można nazwać „wisienką na torcie” jest 
interaktywna mapa inwestycji przeprowadzonych od 2006 roku.   
 Pozostając w temacie Włocławka, wspomnieć warto o zakładce „Rozwój miasta”, gdzie 
udostępniony jest dokument „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+”, który w kompleksowy 
sposób przedstawia planowaną przyszłość gminy, a także informacja o prowadzonych w dniach 14.08 
- 30.09.2013 r. konsultacjach społecznych tego dokumentu. Z pewnością jest to dobry krok, który 
pokazuje potencjalnym inwestorom, że miasto nie rozwija się w sposób chaotyczny, a przyszłe 
inwestycje są obiektem teraźniejszego zainteresowania władz. 
 

Rysunek 7. Przykładowe wideo promujące inwestycje przeprowadzone we Włocławku oraz interaktywna 
mapa inwestycji 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Włocławek, www.wloclawek.pl/aktualnosci/12800.html, 

www.wloclawek.pl/g2/2010_04/3068_fileot.swf, dostęp dn. 27.08.2013. 

 
 Gmina, która zainteresowana jest inwestorami, powinna w sposób czytelny przedstawić im 
swoją ofertę. Wiele portali posiada wydzielone zakładki lub podstrony dedykowane właśnie 
inwestorom, przedsiębiorcom lub szeroko rozumianemu „biznesowi”. Jednak najwyższą jakość 
obsługi osiągnąć można wydzielając specjalną jednostkę organizacyjną, taką jak Biuro Obsługi 
Inwestora (w skrócie „BOI”).  
 Jednostka taka, jako że obsługa inwestorów leży w „centrum” jej działalności, jest dużo lepiej 
zorientowana w aspektach, które mogą być interesujące z punktu widzenia osób chcących dokonać 
inwestycji, ma odpowiednie kompetencje do nawiązywania współpracy z inwestorami, a także 
stanowi jeden, centralny punkt pośredniczący między władzami gminy, a przedsiębiorstwami. Dzięki 
temu z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego zapewnione jest optymalne zarządzanie 
informacją, a z punktu widzenia inwestorów – łatwy w użyciu i uporządkowany kanał komunikacji z 
lokalnymi włodarzami. Jako przykład udanego Biura Obsługi Inwestorów podać można to 
prowadzone przez miasto Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)2. Biuro to prowadzi działania, których 
oczekuje się po tego typu jednostce. Nie tylko pasywnie udziela informacji, ale również w sposób 
aktywny poszukuje potencjalnych inwestorów, prowadzi bazy danych, jest współorganizatorem 

                                                           
1 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Włocławek, www.wloclawek.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
2 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Toruń, www.torun.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
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Targów Inwestycyjnych Invest–Tor, a także współpracuje z wojewódzkim Centrum Obsługi 
Inwestora3. 

Na oddzielne omówienie zasługuje prowadzona przez tę jednostkę strona internetowa4. 
Sprawia ona wrażenie idealnego przykładu, jak taka strona powinna wyglądać. Poprzez witrynę 
zaoferowane zostało pełne spektrum informacji dla inwestorów czy przedsiębiorców lokalnych. Z 
poziomu strony znaleźć można tak przydatne informacje jak strategia rozwoju miasta, plany 
zagospodarowania przestrzennego, instytucje wspierające biznes czy informator dla pracodawców. 
Znaleźć można też informacje o działających w Toruniu szkołach wyższych, co może być zachętą dla 
inwestorów chcących podjąć współpracę naukową. Ponadto witryna zawiera informacje na temat 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przetargów prowadzonych w mieście. Strona nie tylko 
przekazuje oferty ze strony gminy, lecz także od osób prywatnych i prawnych. Za pomocą prostego 
formularza na stronie możliwe jest zgłoszenie własnej oferty, a poprzez inny – wysłanie zapytania o 
nieruchomości dostępne pod inwestycje w Toruniu. Na uwagę zasługują też precyzyjne dane 
kontaktowe w zakładce „Kontakt”. Pomimo ogromu dostępnych informacji użytkownik nie czuje się 
na stronie zagubiony, a nawigacja jest prosta i intuicyjna. Na wyróżnienie zasługuje także szata 
graficzna, która jest czytelna i nieprzytłaczająca. 
 

Rysunek 8. Elektroniczne Biuro Obsługi Inwestora – strona oficjalnego portalu internetowego BOI w Toruniu. 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy Biura Obsługi Inwestora w Toruniu, www.boi.torun.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 

 
 Gdy mowa o kontakcie z inwestorem, nie można pominąć samej oferty inwestycyjnej  
i sposobu, w jaki jest ona prezentowana inwestorowi. Wyżej przedstawiona strona BOI oferty 
inwestycyjne przedstawia na interaktywnej mapie. Ponadto oferty są odpowiednio pogrupowane, co 
powinno być pomocne dla osób, które je przeglądają.  
  Podobnie jak Toruń, również Ujazd (woj. opolskie)5 prezentuje swoją ofertę inwestycyjną w 
postaci interaktywnej mapy. Ponadto oferty są dobrze opisane, w tym zawierają informację o 
przeznaczeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania. Na mapie zaznaczona jest też 
infrastruktura. Użytkownik klikając na interesujący go element dostaje bardziej szczegółowe 
informacje. W tej formie gmina prezentuje swoją ofertę w sposób przejrzysty  
i czytelny, optymalnie wykorzystując możliwości Internetu. 

                                                           
3 Na podstawie informacji zawartych na stronie: www.boi.torun.pl/pl/zamierzasz-zainwestowac-w-toruniu, dostęp dn. 27.08.2013. 
4 Zob. Elektroniczne Biuro Obsługi Inwestora, www.boi.torun.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
5 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Ujazd, www.ujazd.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
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Rysunek 9. Interaktywna mapa terenów inwestycyjnych gminy Ujazd 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Ujazd, ujazd.pl/sag2/index.php, dostęp dn. 27.08.2013 

  
 Z kolei Polkowice (woj. dolnośląskie)6 zamiast na formę interaktywną, postawiły na 
tradycyjną prezentację w plikach w formacie PDF. Załączone mapy oraz zdjęcia satelitarne dokładnie 
ukazują położenie terenu, a sama oferta opatrzona jest w informacje, takie jak przeznaczenie, 
infrastruktura, opis czy status prawny. Podkreślić trzeba też umieszczenie danych kontaktowych w 
widocznym i łatwym do znalezienia miejscu. Bardzo dobrą praktyką jest przygotowanie ofert w 
wersjach obcojęzycznych. Oprócz języka polskiego dostępne są również warianty w języku 
angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim oraz chińskim. Ma to szczególnie duże znaczenie 
wobec inwestorów zagranicznych, podobnie jak dobre usytuowanie komunikacyjne, które gmina w 
swojej ofercie stara się podkreślić. 

Rysunek 10. Fragment pliku PDF z ofertą inwestycyjną gminy Polkowice 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Polkowice, www.bip.ug.polkowice.pl/doc/oferta/PL/oferta_2.pdf, dostęp dn. 27.08.2013 

  
 Oprócz zachęt dla inwestorów ważnym elementem działalności pro-gospodarczej jest 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. W warunkach, gdy przepisy prawne, prawo podatkowe czy 
inne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej nie zawsze są jasne i proste do zrozumienia, 
odpowiednio przygotowana przez gminę pomoc dla nowych przedsiębiorców ma ogromną wartość. 
Przykładem dobrze przygotowanej strony dla przedsiębiorców jest Lokalne Okienko 
Przedsiębiorczości7 – witryna prowadzona przez Urząd Miasta Łodzi (woj. łódzkie)8.   
 Prosty i intuicyjny w nawigacji interfejs strony pozwala osobie zainteresowanej szybko 
znaleźć poszukiwane informacje. Przede wszystkim zakładkę „Jak założyć firmę”, a w niej szczegółowe 

                                                           
6 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Polkowice, www.polkowice.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
7 Zob. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, lop.uml.lodz.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
8 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Łódź, www.uml.lodz.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
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opisy wszystkich czynności, jakie trzeba wykonać, by zostać przedsiębiorcą. Strona oferuje również 
informacje na temat wsparcia finansowego, a także instytucji, które mogą okazać się przydatne 
zarówno ”na start” jak i w trakcie prowadzenia działalności. Ponadto wchodząc na stronę można 
dowiedzieć się czegoś na temat szkoleń czy nagród powiązanych z biznesem. Warta odnotowania jest 
również zakładka „Pliki do pobrania” gdzie znajduje się dużą ilość formularzy i dokumentów, które dla 
przedsiębiorców mogą okazać się przydatne. 

Rysunek 11. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości miasta Łodzi – strona główna 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości w Łodzi, lop.uml.lodz.pl, dostęp dn. 27.08.2013 

  
 Interesującą praktykę prowadzi od 2011 roku Poznań (woj. wielkopolskie)9. „Konsorcjum 
Marki Poznań” oraz powiązana z nim strona „Made in Poznań”10 stanowią inicjatywę, mającą na celu 
zacieśnić współpracę między Poznaniem, a powiązanymi z miastem firmami. Wspólna promocja i 
marketing pozytywnie wpływają zarówno na wizerunek miasta, jak i firm, których dotyczy. Warto 
wspomnieć, że do projektu przyłączyły się już tak znane marki jak Apart, Allegro, Solaris czy 
Volkswagen. 
 

Rysunek 12. Made in Poznań – strona główna oficjalnego portalu internetowego poświęconego inicjatywie 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy inicjatywy Made in Poznań, www.madein.poznan.pl, dostęp dn. 27.08.2013r. 

 Dobrą promocją dla gminy mogą również być różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia lub 
certyfikaty. Świadczą one o jakości zarządzania gminą, jakości obsługi mieszkańców  

                                                           
9 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Poznań, www.poznan.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
10 Zob. Oficjalna strona internetowa Konsorcjum Marki Poznań, www.madein.poznan.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
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i inwestorów. Ważne jest, aby odpowiednio je zaprezentować – tak, by potencjalnie zainteresowane 
inwestowaniem podmioty mogły się o nich dowiedzieć i z nimi zapoznać. Przykładem może być 
witryna internetowa gminy Komorniki (woj. wielkopolskie)11, gdzie nagrody i certyfikaty 
zaprezentowane są już na dole strony głównej. 
 

Rysunek 13. Oficjalny portal gminy Komorniki 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Komorniki, www.komorniki.pl, dostęp dn. 27.08.2013, powyższy zrzut ekranu został 

zmodyfikowany na potrzeby raportu(wycięta środkowa część strony), czerwona ramka zwracająca uwagę na informację o nagrodach i 
certyfikatach została dodana przez SKN PAR). 

Podnoszenia atrakcyjności turystycznej i przyciąganie nowych mieszkańców i przejezdnych 

 Podkreślenie atrakcyjności danej jednostki terytorialnej zarówno pod względem miejsca do 
osiedlenia się jak i jej bogatej oferty turystycznej bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców 
w danym regionie. Praktyki związane z odpowiednim zarządzaniem marketingiem terytorialnym 
skoncentrowanym na ruchu turystycznym mają na celu promocję walorów wypoczynkowych 
jednostki, jej zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz wzmocnienie konkurencyjności 
turystycznej na danym obszarze. Atrakcyjność turystyczna wpływa na większą liczbę odwiedzających, 
przekłada się na przychody mieszkańców gminy świadczących usługi okołoturystyczne oraz 
powstawaniem nowych miejsc pracy. To z kolei ma istotne zanczenie dla przyciągania nowych 
mieszkańców do danej miejscowości. Poniżej przedstawiony został szereg zidentyfikowanych praktyk, 
które w zamierzeniu mają podnosić poziom lokalnej atrakcyjności turystycznej i mogą stanowić 
inspirację dla gmin, którym zależy na wzmocnieniu rozwoju regionalnego w oparciu o ten wymiar. 
 Jednym z rozwiązań mających na celu zwrócenie uwagi na bogatą ofertę możliwości 
spędzenia wolnego czasu w danym regionie jest praktyczny informator o wydarzeniach oraz 
atrakcjach odbywających się w ciągu roku proponowany przez Szklarską Porębę (woj. dolnośląskie)12. 
W informatorze znaleźć można propozycje rozrywek zarówno dla indywidualnych osób jak i całych 
rodzin wraz z praktycznymi informacjami - przykładem może być promowanie wypraw rowerowych z 
sugestią wypożyczalni rowerowych, które umożliwią turystom realizowanie ich hobby.  
  

Rysunek 14. Fragment praktycznego informatora „Lato 2013” w Szklarskiej Porębie 

                                                           
11 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Komorniki, www.komorniki.pl, dostęp dn. 27.08.2013. 
12 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Szklarska Poręba, www.szklarskaporeba.pl/, dostęp dn. 27.09.2013. 
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Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Szklarska Poręba, www.szklarskaporeba.pl, dostęp dn. 25.08.2013.   

 

 Podobną praktykę zastosował Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)13, tworząc ciekawy projekt 
„OLSZTYN aktywnie” mający na celu „wykorzystaniem unikatowych walorów naturalnych w granicach 
miasta (…) do budowania marki miasta przyjaznego nie tylko dla mieszkańców, ale również niezwykle 
atrakcyjnego pod względem oferty pobytowej dla turystów”14. Zastosowana w projekcie funkcja 
asystenta wyboru - po odpowiedzi na kilka pytań dotyczących zainteresowań danej osoby umożliwia 
wykreowanie kilku propozycji spędzenia wolnego czasu dopasowanych do jej potrzeb.   
  

                                                           
13 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Olsztyn, www.olsztyn.eu, dostęp dn. 27.09.2013. 
14 Zob. http://aktywnie.olsztyn.eu/146268,quotOlsztyn-Aktywniequot-Koncepcja-akcji.html#axzz2cyiMBqUG, dostęp dn. 27.09.2013 

http://aktywnie.olsztyn.eu/146268,quotOlsztyn-Aktywniequot-Koncepcja-akcji.html#axzz2cyiMBqUG
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Rysunek 15. Projekt „OLSZTYN aktywnie” w Olsztynie w postaci przewodnika/informatora dla turystów i 
mieszkańców wyposażony w „asystenta wyboru” 

  

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Olsztyn, www.olsztyn.com.pl/, dostęp dn. 25.08.2013.  

 
 
 Kolejną interesującą praktyką jest innowacyjny mobilny przewodnik zaproponowany przez 
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)15. Daje on możliwość pobrania aplikacji na telefon, która 
umożliwia spersonalizowanie zwiedzania miasta. Aplikacja pozwala na wytyczenie indywidualnej 
trasy, lokalizuje na bieżąco pozycje turysty na mapie oraz wskazuje kierunek do celu. Ponadto 
zwiedzający ma dzięki niej dostęp do oferty bazy noclegowej  
i gastronomicznej, może sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej oraz dowiedzieć się  
o bieżących wydarzeniach w mieście.   
 Formę zwiedzania zbliżoną do mobilnego przewodnika oferuje turystom Poznań (woj. 
wielkopolskie)16, który umożliwia bezpłatne ściągnięcie na urządzenie mobilne audioprzewodnika w 
formacie mp3. Turysta, posługując się wcześniej pobraną mapą z wyznaczoną trasą wędrówki może 
odsłuchać nagrania zawierającego opis miejsc wyznaczonych na trasie zwiedzania. 
  

                                                           
15 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Szczecin, www.szczecin.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
16 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Poznań, www.poznan.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
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Rysunek 16. Mobilny przewodnik po Szczecinie „Visit Szczecin” oraz audioprzewodnik po Poznaniu 

 

 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Szczecin, www.szczecin.eu/, oraz gminy Poznań, www.poznan.pl, dostęp dn. 25.08.2013 

 
 Następną, godną zauważenia, zidentyfikowaną w ramach projektu badawczego praktyką 
marketingową mającą na celu promocje walorów turystycznych miejscowości, jest umożliwienie 
turystom wysłania e-kartki. Taką możliwość daje Radymno (woj. podkarpackie)17. Nadawca ma 
możliwość skomponowania własnej kartki poprzez wybór odpowiedniej grafiki, wpisania  
w wyznaczone pole tematu oraz treści. Taka forma „korespondencji” umożliwia promocje danej 
miejscowości, w czasach kiedy tradycyjne kartki z wakacji wychodzą już z użycia.  
 

Rysunek 17. Model e-kartki wysłanej za pomocą portalu gminy Radymno. 

 
Źródło: Model kartki stworzonej za pomocą oficjalnego portalu internetowego gminy Radymno, http://radymno.pl, dostęp dn. 25.08.2013. 

 
Ciekawą formą przyciągania turystów jest oferowanie tzw. Regioncard. Karta gościnna 

„Regioncard” honorowana w Karpaczu (woj. dolnośląskie)18 daje prawo do rabatów na 124 
atrakcyjne usługi w 22 miastach i gminach po polskiej oraz czeskiej stronie Karkonoszy. Z podobną 
inicjatywą w kierunku turystów wyszedł Poznań (woj. wielkopolskie), oferując przyjezdnym 
„Poznańską Kartę Turystyczną” w wersji jedno-, dwu- i trzydniowej. Karta ta oprócz zniżek w 
określonych hotelach, restauracjach i obiektach sportowo-rekreacyjnych pozwala na bezpłatne 
korzystanie z komunikacji miejskiej oraz wstęp wolny do większości muzeów w Poznaniu.  
 

Rysunek 18. Przykład Poznańskiej Karty Turystycznej oraz karta gościa Regioncard w Karpaczu 

                                                           
17 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Radymno, radymno.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
18 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Karpacz, www.karpacz.pl/pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
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Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Poznań, www.poznan.pl, dostęp dn. 25.08.2013. oraz oficjalny portal internetowy gminy 
Karpacz, www.karpacz.pl. 

  
 Interesującym rozwiązaniem mającym na celu zwrócenie uwagi potencjalnego turysty na 
walory danego obszaru jest możliwość odbycia przez niego wirtualnego spaceru oraz dostęp do 
internetowej transmisji obrazu z kamer. Obie te opcje pojawiają się coraz częściej na portalach gmin. 
Siemiatycze (woj. podlaskie)19 umożliwiają wirtualny spacer po mieście opatrzony nagraniem 
odnoszącym się do oglądanych obrazów. Z kolei Zamość (woj. lubelskie)20 udostępnia widok z kamer 
na poszczególne części miasta.   

Rysunek 19. Obraz z wirtualnego spaceru po Siemiatyczach oraz Zamościu 

 
 

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Siemiatycze, http://www.siemiatycze-um.com.pl/, oraz gminy Zamość http://www.zamosc.pl/ 
dostęp dn. 26.08.2013. 

  
Dobrą praktyką nastawioną na przyciągnięcie potencjalnych mieszkańców jest wprowadzenie przez 
Poznań (woj. wielkopolskie) Karty Rodziny Dużej, która „ma na celu między innymi tworzenie dobrych 
warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej(…)”21. Umożliwia ona zniżki dla rodzin 
wielodzietnych do miejsc i instytucji z obszaru kultury, sportu i rekreacji. Bez wątpienia stanowi ona 
cenny aspekt wizerunkowy gminy dla potencjalnych mieszkańców.  

Rysunek 20. Przykład Karty Rodziny Dużej w Poznaniu. 

                                                           
19 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Siemiatycze, www.siemiatycze.eu, dostęp dn. 27.09.2013. 
20 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Zamość, www.zamosc.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
21 Oficjalny portal internetowy gminy Poznań, http://www.poznan.pl/krd/, dostęp dn. 25.08.2013. 

http://www.poznan.pl/krd/
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Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Poznań, www.poznan.pl, dostęp dn. 25.08.2013.  

Wizerunek i jakość komunikacji 

 Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, dystans pomiędzy 
przedstawicielami administracji lokalnej, a jej mieszkańcami oraz interesariuszami ulega 
zmniejszeniu. Zachęcanie i umożliwianie komunikacji z włodarzami, czy możliwość współuczestnictwa 
w kształtowaniu lokalnej polityki rozwoju, przekłada się na możliwość stania się w pełni włączonym w 
lokalną społeczność i podnosi odczuwalną jakość życia w danej miejscowości. 
 Dodatkowo analizowany przy okazji tegorocznej edycji badania “Gmina na Piątkę!” wizerunek 
gminy wyrażający się w postaci jej wizualnego logotypu i towarzyszącemu mu hasła, jest elementem 
mogącym jednoczyć budowaną przez gminę lokalną społeczność i dodatkowo ją promować. Tego 
rodzaju praktyki stanowią przedmiot analizy poniższej części raportu. 
 Praktyki urzeczywistniające ideę dwustronnej komunikacji z interesariuszami gminy 
reprezentowane są przez Lądek Zdrój (woj. dolnośląskie)22, w którym oprócz możliwości wirtualnego 
czatowania z burmistrzem gminy istnieje możliwość bycia włączonym  
w konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne w Lądku Zdroju polegają m.in. na możliwości 
zgłaszania uwag i opinii dla planowanych w gminie inwestycji. Inwestycje mogące podlegać 
opiniowaniu umieszczone są z wyprzedzeniem na oficjalnym portalu internetowym miejscowości.  

Rysunek 21. Inwestycje podlegające konsultacjom społecznym w Lądku Zdroju 

                                                           
22 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Lądek Zdrój, www.ladek.pl, dostęp dn. 27.09.2013.  
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Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Lądek Zdrój, www.ladek.pl, dostęp dn. 24.08.2013 

  
 O zdanie na temat planowanych przez gminę przedsięwzięć pytani są również mieszkańcy i 
pozostali interesariusze gminy Żarki (woj. śląskie)23. Inwestycje oraz plany rozwojowe gminy 
konsultowane są za pomocą interaktywnego systemu ankiet dostępnych z poziomu oficjalnego 
portalu internetowego gminy. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mogą wskazać najważniejsze 
rodzaje inwestycji w gminie, czy np. wypowiedzieć się na temat zorganizowania ogniska baletowego 
dla dzieci w miejscowym domu kultury. 

 

Rysunek 22. Ankiety dla mieszkańców i interesariuszy gminy Żarki. 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Żarki, www.umigzarki.pl, dostęp dn. 24.08.2013 

  
 Innego rodzaju praktyką mającą zmniejszyć dystans interesariuszy gminy z jej włodarzami są 
tzw. wirtualni asystenci. Służą oni wsparciem osobom odwiedzającym oficjalne portale internetowe 
gmin. Przykładów dostarczają Halinów (woj. mazowieckie)24 oraz Gdynia (woj. pomorskie)25. 

                                                           
23 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Żarki, www.umigzarki.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
24 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Halinów, www.halinow.pl/135-Strona_glowna.htm, dostęp dn. 27.09.2013. 
25 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Gdynia, www.gdynia.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
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 Wirtualni asystenci są w stanie m.in. skrócić czas poszukiwania informacji na oficjalnych 
portalach internetowych gmin i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.  
 

Rysunek 23. Wirtualna urzędniczka wspierająca odwiedzających oficjalny portal internetowy Gdyni. 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy Gdyni, http://www.gdynia.pl, dostęp 24.08.2013 

  
 Wspomnianą przy okazji wirtualnego asystenta, gminę Halinów wyróżnia dodatkowa 
praktyka świadcząca o wyższym poziomie obsługi interesariuszy przez urząd miejski. Jest nią 
możliwość rezerwowania wizyt w urzędzie gminy za pomocą jej oficjalnego portalu internetowego. 
Dzięki dedykowanej na portalu internetowym zakładce możliwe jest wybranie referatu, dnia i godziny 
spotkania, a po wprowadzeniu informacji na temat wizyty i swoich danych teleadresowych, można 
dokonać rezerwacji w określonym pokoju przyjęć w urzędzie.  
 

Rysunek 24. System rezerwacji wizyt w urzędzie w gminie Halinów. 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Halinów, www.halinow.pl, dostęp dn. 24.08.2013 

  
 Praktyki związane z dbaniem o jakość obsługiwanego interesariusza wyróżniają również 
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)26.Na oficjalnym portalu internetowym Szczecina możliwe jest 
wyrażenie opinii na temat jakości zrealizowania sprawy, z którą związana była wizyta danej osoby w 

                                                           
26 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Szczecin, www.szczecin.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 

http://www.gdynia.pl/
http://www.halinow.pl/
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urzędzie. Dzięki temu urząd może uzyskać informację zwrotną i doskonalić realizowane podejście w 
obsłudze swoich interesariuszy. 
 

Rysunek 25. System badania zadowolenia z załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie 

 
Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Szczecin, www.szczecin.pl, dostęp dn. 24.08.2013 

 
 Do praktyk mających wpływ na postrzeganie danej gminy przez jej interesariuszy należy 
obszar wizerunku, identyfikacji i komunikacji wizualnej gminy. Oprócz identyfikującą każdą gminę, 
przyjętych przez nią w swoim statucie nazwy i herbu, w przypadku wybranych gmin towarzyszy im 
dodatkowo logotyp oraz hasło promujące. Logotyp oraz hasło promujące gminę tworzą tzw. „brand”, 
czyli wizualną identyfikację i markę gminy. Z marką gminy wiąże się pojęcie tzw. obietnicy marki, czyli 
tego, co dana marka obiecuje jej interesariuszom. Stworzenie wizualnej marki gminy daje potencjał 
do budowania tożsamości miejscowości i jednoczenia wokół niej jej interesariuszy. Wizualna 
identyfikacja gminy daje również możliwość tworzenia gadżetów promocyjnych, których dystrybucja 
w formie części ubioru, czy przyborów biurowych może pracować na rzecz promocji danej 
miejscowości, również poza jej obszarem.  
  

http://www.szczecin.pl/
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 Przedstawionych w dalszej części raportu przykłady pokazują, że marka gminy może opierać 
się o jej różne walory, czy czynniki rozwojowe. Przykładu marki gminy opierającej się  
o tradycje historyczne i tzw. koncepcję miasta idealnego funkcjonującą w architekturze  
i urbanistyce dostarcza Zamość. Logotyp i hasło promujące Zamość (woj. lubelskie)27 przedstawiają 
miejscowość jako „miasto idealne”. 

Rysunek 26. Logotyp oraz hasło promujące wybrane miasta i gminy 

Zamość Piła 

  

Ostrów Mazowiecka Świdnik 

  

Rokietnica Krotoszyn 

  

Źródło: Oficjalny portal internetowy gminy Zamość, www.zamosc.pl, dostęp dn. 24.08.2013, oficjalny portal internetowy 
gminy Piła, www.pila.pl, dostęp dn. 24.08.2013, oficjalny portal internetowy Ostrowii Mazowieckiej, www.ostrowmaz.pl, 
dostęp dn. 24.08.2013, oficjalny portal internetowy Świdnika, www.swidnik.pl, dostęp dn. 24.08.2013, oficjalny portal 
internetowy Rokietnicy, www.rokietnica.pl, dostęp dn. 24.08.201, oficjalny portal internetowy Krotoszyna, 
www.krotoszyn.pl, dostęp dn. 24.08.2013. 
 

 Gminą, która w swojej komunikacji wizerunkowej nawiązuje również do swojej historii  
i dodatkowo atmosfery panującej na jej terenie jest Piła (woj. wielkopolskie)28. Logotyp miasta 
zawiera liczbę „500”, która wiąże się z pięćsetleciem istnienia obchodzonym przez miasto. 
Dodatkowo marka miasta wzmacniana jest hasłem „Tu wizje nabierają kształtu”. 
 Markę miejsca związanego z jego lokalizacją wykorzystuje Ostrów Mazowiecka (woj. 
mazowieckie)29, które z racji swojego umiejscowienia blisko wschodniej granicy Polski promuje się 
jako „Brama na Wschód”, w tym dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych ekspansją 
zagraniczną w tym kierunku. 

Obietnica marki danej miejscowości może być również związana ze zlokalizowanym lub 
dominującym na jej terenie przemyśle. Tak jest w przypadku Świdnika (woj. lubelskie)30, który z racji 
związanej z gminą tradycją przemysłu lotniczego, promuje się jako miasto „wysokich lotów”. 
 Wyjątkowo ciekawą komunikację wizualną stosuje gmina Rokietnica (woj. wielkopolskie)31. 
Przekaz wizualny skierowany do osób odwiedzających oficjalny portal internetowy gminy pozwala 
oczekiwać gościnności ze strony władz i mieszkańców gminy dla jej nowych przybyszów dzięki hasłu 
mówiącym o tym, że jest się oczekiwanym w gminie. 
 Miejscowością również kładącą nacisk na jej wymiar społeczny w stosowanej komunikacji jest 
Krotoszyn (woj.wielkopolskie)32. Zarówno logotyp, jak i hasło promujące miejscowość mówi o 
współdziałaniu, jako podstawowej wartości, z którą można się spotkać przebywając w gminie. 

                                                           
27 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Zamość, www.zamosc.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
28 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Piła, www.pila.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
29 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Ostrów Mazowiecka, www.ostrowmaz.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
30 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Świdnik, www.swidnik.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
31 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Rokietnica, www.rokietnica.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 
32 Zob. Oficjalny portal internetowy gminy Krotoszyn, krotoszyn.pl, dostęp dn. 27.09.2013. 

http://www.pila.pl/
http://www.ostrowmaz.pl/
http://www.swidnik.pl/
http://www.rokietnica.pl/
http://www.krotoszyn.pl/
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 Nowe technologie i innowacyjne metody promocji stwarzają przed gminami nowe możliwości 
zaprezentowania się, a także obsługi inwestorów, przedsiębiorców – ale i mieszkańców. 
Równocześnie władze gmin nie powinny zapominać o tradycyjnych formach swojej działalności i 
pamiętać, że wysoka jakość usług przynosi wymierne korzyści. Obecnie coraz więcej gmin zdaje sobie 
z tego sprawę, a wybierani przez mieszkańców ludzie wiedzą jak wykorzystać potencjał powierzonych 
im jednostek terytorialnych.  
 Oprócz inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców wiele gmin prowadzi również działania 
na rzecz turystów. Turystyka to nie tylko przychody, które są generowane przez ludzi odwiedzających 
daną gminę, to nie tylko zjawisko pobudzające lokalną gospodarkę, ale jest to także forma promocji. 
Warto wspomnieć, że forma bardzo skuteczna, bowiem nie jest reżyserowana, a naturalnie powstaje 
na podstawie przeżyć i opinii, jakie zabierają ze sobą turyści. Oznacza to również, że gmina stawiająca 
na turystykę powinna wprowadzić wygodne i atrakcyjne rozwiązania dla osób przyjezdnych. W 
przeciwnym razie próba promowania gminy może łatwo stać się formą antyreklamy i bardziej 
zaszkodzić niż pomóc. Komunikacja z gminą w obecnych czasach to nie tylko formularze, druki 
podania  
i wizyty w urzędach. Kluczową rolę zyskuje dwustronna komunikacja między urzędami a 
interesantami, wykorzystująca głównie sieć Internet.  
Z jednej strony pozwala to osobom zainteresowanym w wygodny i szybki sposób załatwić sprawy 
urzędowe, z drugiej – pozwala urzędom zdobywać informację od użytkowników ich stron, takich jak 
opinie, zgłoszenia czy dane na temat zadowolenia. Równocześnie dobrze prowadzone kanały 
komunikacyjne tego typu mogą przyczynić się do redukcji kosztów związanych z działalnością lokalnej 
administracji. Nie należy też zapominać o jednokierunkowej komunikacji marketingowej ze strony 
gmin, do której zaliczyć można między innymi logotyp oraz hasło promujące. Starannie wykonane 
logo i dobrze brzmiący, nieszablonowy slogan z pewnością dadzą jasny znak, że gmina  jest miejscem 
atrakcyjnym i stawiającym na dobrą obsługę swoich interesariuszy. Równocześnie elementy te 
powinny być czytelne i łatwe do zapamiętania, by nie odstraszyć i nie zniechęcić do budowania relacji 
z gminą. Nie można pominąć roli programów i projektów, w tym tych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, które przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości 
lokalnych urzędów. W ten kontekst wpisuje się również raport z projektu badawczego „Gmina na 5!”, 
który skupia się nie tylko na ocenie gmin, ale również prezentacji wyróżniających się praktyk. Dzięki 
temu mają one szanse dotrzeć do lokalnych ośrodków decyzyjnych i promować wśród nich dobre 
rozwiązania. Budzi to nadzieje na wzrost jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców ze strony 
polskich samorządów, a tym samym na polepszenie ich efektywności i zaufania publicznego wobec 
władz lokalnych. 

6. Rekomendacje dla jednostek terytorialnych 

Rozdział poniższy poświęcony będzie rekomendacjom dla jednostek terytorialnych dotyczących 
odpowiedzi na e-maile od potencjalnych inwestorów oraz wyglądu witryn internetowych badanych 

gmin. 

Rekomendacje –komunikacja mailowa 

 Bardzo ważne jest podchodzenie do kontaktu elektronicznego tak samo jako do kontaktu 
osobistego z interesariuszami. Skrzynki mailowe powinny być sprawdzane każdego dnia, a 
odpowiedzi na zawarte w nich wiadomości wysyłane niemal natychmiastowo. Krótki okres 
oczekiwania świadczy o zainteresowaniu nowymi inwestycjami, a także właściwym stosunku i 
szacunku do interesanta. 



42 
 

 Należy bezustannie dążyć do poprawy wartości merytorycznej wysyłanych maili. Dobrą 
praktyką jest zaproszenie do kontaktu osobistego oraz spotkania. Pracownicy jednostek 
terytorialnych muszą zdawać sobie sprawę ze znaczenia udzielenia odpowiedzi potencjalnemu 
inwestorowi. 
 Nie należy zapominać o jakości wysyłanych maili. Przy przesyłaniu plików w załącznikach 
dobrą praktyką jest dodanie krótkiego komentarza. Jeśli zdarzyłoby się zapomnieć dołączyć 
załączników do maila, należy jak najszybciej je dosłać wraz z krótkim wyjaśnieniem. 
 Zawsze należy się podpisać. Dobrym pomysłem jest ustawienie w programie obsługującym 
skrzynkę mailową tzw. „stopki” z imieniem, nazwiskiem, obejmowanym stanowiskiem, adresem 
placówki oraz numerem telefonu. 
 Odpowiedź na maila potencjalnego inwestora powinna być natychmiastowa. Aby ułatwić to 
zadanie dobrym pomysłem byłoby przygotowanie wzoru odpowiedzi. Zapewniło by to również 
wystandaryzowanie komunikacji, a więc podniesienie jej jakości i ukazanie profesjonalizmu. Jeśli 
niektóre z pytań potencjalnego inwestora okazałoby się bardziej skomplikowane, należałoby do 
ogólnej odpowiedzi dodać komentarz, iż odpowiedzi na konkretne pytania wymagają trochę czasu. 
Ponadto należy zapewnić odbiorcę, iż sprawą zajmuję się odpowiednia osoba i można spodziewać się 
odpowiedzi w ciągu 2-3 dni. 
 Zatrudnienie przez urzędy gmin osób władających językami obcymi. Znajomość angielskiego 
jest w dzisiejszych czasach niemal standardem. Kapitał zagraniczny stwarza wielkie szanse dla gmin i 
ich rozwoju. Niedopuszczalne jest więc, aby wiadomości pisane w języku obcym pozostawały bez 
odpowiedzi. 
 Wcześniej przygotowana ogólna komunikacja i załączniki w odpowiedzi na pytania zadawane 
w języku obcym może istotnie pomóc w przypadku zadawanych przez inwestorów obcojęzycznych 
pytań o naturze ogólnej.  
 Możliwość udzielania odpowiedzi w języku obcym na korespondencję interesariuszy, istotnie 
podnosi atrakcyjność inwestycyjną jednostki i może dobrze rokować o przyszłej współpracy. W 
odniesieniu do braku możliwości sformułowania odpowiedzi na korespondencję w języku obcym 
przez daną jednostkę warto przynajmniej przetłumaczyć treść otrzymanej korespondencji za pomocą 
darmowego oprogramowania dostępnego w Internecie, jak np. „Google Translator”. Możliwe, że 
przedmiotem zapytania interesariusza jest kwestia na tyle szczegółowa, że za odpowiedź będzie mógł 
posłużyć link internetowy lub konkretny załącznik. Wysłana odpowiedź, pomimo braku dodatkowej 
treści, czy komentarza w języku obcym będzie o wiele lepsza niż jej zupełny brak.  
 Utrzymywanie aktywnych relacji z przedsiębiorcami działającymi na terenie danej gminy 
również należy do dobrych praktyk. Nierzadko potencjalny inwestor podczas poszukiwania informacji 
odwołuje się do doświadczeń innych przedsiębiorców. Umożliwienie spotkania między działającymi, a 
potencjalnymi podmiotami gospodarczymi stanowiłoby dodatkową korzyść dla gminy. 
 Ponadto wiadomość zwrotna i opinie przedsiębiorców już działających pozwala na 
nieprzerwane doskonalenie współpracy na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 
Należy pamiętać o kooperencji, czyli sytuacji jednoczesnej konkurencji i współpracy, która w długiej 
perspektywie jest w stanie przynieść korzyści konkurującym ze sobą na co dzień regionom. Jeśli 
gmina nie jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi potencjalnemu inwestorowi, należy 
sprawdzić i zarekomendować kontakt z jednostkami sąsiadującymi podając bezpośrednie dane 
kontaktowe oraz informując właściwą instytucję o możliwym kontakcie.  

Rekomendacje - witryny internetowe 

 „Strona internetowa wizytówką gminy”, to stwierdzenie, jest myślą przewodnią większości 
twórców gminnych stron internetowych. Stworzenie jak i administrowanie profesjonalną stroną 
internetową jest trudnym zadaniem. Również zlecając te usługi firmom zewnętrznym gmina powinna 
cały czas angażować się w powstawanie i prowadzenie swojej witryny. Efekty tych działań potrafią 
zaskoczyć użytkowników zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Dowodem na to są wyniki 
niniejszego badania.  
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Jednak są tacy, którym się udało przenieść swoją gminę do Internetu. Stworzyć możliwie kompletną i 
dobrze zorganizowaną bazę danych o własnym regionie.  
Poniższe rekomendacje mogą być kluczowymi czynnikami sukcesu, dobrze przygotowanej, a 
uprzednio przemyślanej strony internetowej. 

> Przejrzysta i konsekwentna struktura portalu, nadrzędny podział na kategorie adresowane 
do podstawowych grup interesariuszy gminy: mieszkańców, inwestorów i turystów; w dalszej 
kolejności podkategorie szeregowane według popularności. 

> Łatwość nawiązania kontaktu, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu e-mail i 
najlepiej komunikatora internetowego umieszczone w miejscu łatwo dostrzegalnym. 

> Odrębny i profesjonalny serwis dla inwestora, zawierający takie informacje, jak: dokładne 
dane o oferowanych terenach inwestycyjnych, baza przedsiębiorstw, warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej (otoczenie instytucjonalno-prawne), dane demograficzne i in. 

> Pełna wersja anglojęzyczna, niezbędna do prowadzenia dialogu z interesariuszami z 
zagranicy; jednocześnie daje dobry obraz urzędu w oczach mieszkańców i rodzimych 
inwestorów. 

> Intryga, przyciągnie turystów, zaciekawi inwestorów, a mieszkańców zachęci do odwiedzenia 
strony; dlatego bardzo ważne jest racjonalne planowanie treści na stronie. Informacje tam 
zamieszczane powinny zawsze stanowić wartość dodaną dla użytkowników portalu. Istotny 
jest również układ treści, tak aby eksponować to, co wyjątkowe i budzi pozytywne 
skojarzenia, jak: nietypowe wydarzenie kulturalne, czy ścieżka rowerowa.  

Im więcej informacji interesariusz znajdzie na stronie internetowej, tym mniej czasu zabierze 
pracownikom urzędu. Ponieważ będzie lepiej przygotowany do ewentualnej wizyty lub sam rozwiąże 
swój problem. W ten sposób, dobra witryna internetowa gminy, nie tylko wychodzi naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, turystów i inwestorów, ale także pozwala na realne oszczędności. 
Efektem wdrożenia powyższych rekomendacji będzie stworzenie elektronicznego urzędu gminy. 

7. Podsumowanie 

Tegorocznym badaniem SKN PAR objętych zostało 649 polskich gmin. Próba składała się z 
jednostek samorządu terytorialnego, które w rankingu Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej 
otrzymały jedną z dwóch najwyższych ocen (klasę A lub B). 

Jedną z dwóch głównych części badania był audyt witryn internetowych gmin. Strony zostały 
ocenione pod kątem 26 kryteriów, które miały sprawdzić ich przystępność, jakość wykonania oraz 
udogodnienia dla inwestorów. Gminy najsłabiej wypadły pod względem możliwości przetłumaczenia 
ich zawartości za pomocą translatorów, przygotowanej osobnej wersji dla urządzeń mobilnych oraz 
posiadania poradników dla początkujących inwestorów. 

Drugim elementem badania była ocena jakości kontaktu mailowego z urzędami. Na wzór lat 
ubiegłych przeprowadzona została w języku polskim oraz angielskim. Największym problemem 
trapiącym urzędy i tworzącym barierę pomiędzy nimi a potencjalnymi inwestorami jest fakt, iż duża 
część wiadomości pozostaje bez odpowiedzi. 

Na podstawie zebranych danych przygotowany został ranking oraz przyznane tytuły „Gmina na 
piątkę!” dla najlepszych jednostek. W tym roku wyróżnione zostało 90 jednostek. Badanie wykazało 
również, iż pomiędzy gminami klasy A oraz B nie występują znaczące różnice w jakości obsługi 
inwestorów. 
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Netografia 

1. www.boi.torun.pl - Elektroniczne Biuro Obsługi Inwestora w Toruniu 
2. www.gdynia.pl - oficjalny portal internetowy gminy Gdynia 
3. www.halinow.pl/135-Strona_glowna.htm - oficjalny portal internetowy gminy Halinów 
4. www.karpacz.pl/pl - oficjalny portal internetowy gminy Karpacz 
5. www.komorniki.pl - oficjalny portal internetowy gminy Komorniki 
6. www.krotoszyn.pl - Oficjalny portal internetowy gminy Krotoszyn 
7. www.ladek.pl - oficjalny portal internetowy gminy Lądek Zdrój 
8. www.lop.uml.lodz.pl - Lokalne Okienko Przedsiębiorczości 
9. www.madein.poznan.pl - oficjalna strona internetowa Konsorcjum Marki Poznań 
10. www.olsztyn.eu - oficjalny portal internetowy gminy Olsztyn 
11. www.ostrowmaz.pl - oficjalny portal internetowy gminy Ostrów Mazowiecka 
12. www.pila.pl - oficjalny portal internetowy gminy Piła  
13. www.polkowice.pl - oficjalny portal internetowy gminy Polkowice 
14. www.poznan.pl - oficjalny portal internetowy gminy Poznań 
15. www.radymno.pl - oficjalny portal internetowy gminy Radymno 
16. www.rokietnica.pl - oficjalny portal internetowy gminy Rokietnica 
17. www.siemiatycze.eu - oficjalny portal internetowy gminy Siemiatycze 
18. www.swidnik.pl - Oficjalny portal internetowy gminy Świdnik 
19. www.szczecin.pl - oficjalny portal internetowy gminy Szczecin 
20. www.szklarskaporeba.pl - oficjalny portal internetowy gminy Szklarska Poręba 
21. www.torun.pl - oficjalny portal internetowy gminy Toruń 
22. www.wloclawek.pl - oficjalny portal internetowy gminy Włocławek 
23. www.ujazd.pl - oficjalny portal internetowy gminy Ujazd 
24. www.umigzarki.pl - oficjalny portal internetowy gminy Żarki 
25. www.uml.lodz.pl - oficjalny portal internetowy gminy Łódź 
26. www.zamosc.pl - oficjalny portal internetowy gminy Zamość 
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8. Aneks 

Ranking gmina na 5! 

Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Ostrowiec Świętokrzyski (1) świętokrzyskie A 14 13 9 36 

Lublin (1) lubelski A 15 13 7 35 

Krosno (1) podkarpackie A 13 11 9 33 

Tczew (1) pomorskie A 14 7 11 32 

Zgorzelec (1) dolnośląskie A 12 7 11 30 

Płock (1) mazowieckie A 10,5 7 11 28,5 

Lubaczów (1) podkarpackie A 10,5 9 9 28,5 

Lubawa (1) warmińsko-mazurskie A 6,5 13 9 28,5 

Świnoujście (1) zachodniopomorskie A 14,5 7 7 28,5 

Piotrków Trybunalski (1) łódzkie A 12 11 5 28 

Wodzisław Śląski (1) śląskie A 9 11 8 28 

Sochaczew (1) mazowieckie B 12,5 9 6 27,5 

Słupsk (1) pomorskie A 14,5 13 0 27,5 

Myszków (1) śląskie B 10,5 10 7 27,5 

Katowice (1) śląskie A 11 9 7 27 

Mława (1) mazowieckie A 12,5 9 5 26,5 

Ustka (1) pomorskie A 10,5 11 5 26,5 

Kościerzyna (1) pomorskie A 6 11 9 26 

Gliwice (1) śląskie A 12 7 7 26 

Kielce (1) świętokrzyskie A 13 13 0 26 

Rawicz (3) wielkopolskie B 6 11 9 26 

Szamotuły (3) wielkopolskie B 10 5 11 26 

Karlino (3) zachodniopomorskie B 8 11 7 26 

Wąbrzeźno (1) kujawsko-pomorskie A 5,5 11 9 25,5 

Lębork (1) pomorskie A 11,5 9 5 25,5 

Sztutowo (2) pomorskie B 6,5 11 8 25,5 

Świdnica (1) dolnośląskie A 14 11 0 25 

Radom (1) mazowieckie A 11 9 5 25 

Piła (1) wielkopolskie A 11 5 9 25 

Sieradz (1) łódzkie B 10,5 9 5 24,5 

Kobylnica (2) pomorskie A 10,5 9 5 24,5 

Ustroń (1) śląskie A 10,5 9 5 24,5 

Czechowice-Dziedzice (3) śląskie B 8,5 11 5 24,5 

Łódź (1) łódzkie A 9 12 3 24 

Wielka Wieś (2) małopolskie A 13 11 0 24 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Zabierzów (2) małopolskie A 11 9 4 24 

Nysa (3) opolskie B 15 9 0 24 

Gdańsk (1) pomorskie A 14 7 3 24 

Knurów (1) śląskie A 13 11 0 24 

Dąbrowa Górnicza (1) śląskie A 13 11 0 24 

Gryfino (3) zachodniopomorskie A 13 11 0 24 

Trzebinia (3) małopolskie A 12,5 11 0 23,5 

Włocławek (1) kujawsko-pomorskie A 10 9 4 23 

Zamość (1) lubelski A 8 11 4 23 

Godów (2) śląskie B 12 11 0 23 

Krotoszyn (3) wielkopolskie B 12 11 0 23 

Inowrocław (1) kujawsko-pomorskie A 14,5 3 5 22,5 

Ruda Śląska (1) śląskie A 13,5 9 0 22,5 

Nowy Dwór Mazowiecki (1) mazowieckie A 8 7 7 22 

Białystok (1) podlaskie A 10 9 3 22 

Zabrze (1) śląskie A 11 11 0 22 

Wrocław (1) dolnośląskie A 12,5 9 0 21,5 

Biała Podlaska (1) lubelski A 12,5 0 9 21,5 

Skierniewice (1) łódzkie A 8,5 13 0 21,5 

Żory (1) śląskie A 7,5 9 5 21,5 

Mosina (3) wielkopolskie B 12,5 9 0 21,5 

Police (3) zachodniopomorskie A 12,5 9 0 21,5 

Złotoryja (1) dolnośląskie A 10 11 0 21 

Chojnów (1) dolnośląskie A 5 11 5 21 

Mogilany (2) małopolskie A 13 5 3 21 

Tarnów (1) małopolskie A 11 10 0 21 

Płońsk (1) mazowieckie A 7 9 5 21 

Radzionków (1) * śląskie A 9 12 0 21 

Piekary Śląskie (1) śląskie A 13 5 3 21 

Giżycko (1) warmińsko-mazurskie A 12 9 0 21 

Łęczna (3) lubelski A 11,5 9 0 20,5 

Milanówek (1) mazowieckie A 9,5 11 0 20,5 

Kolbudy (2) * pomorskie A 9,5 11 0 20,5 

Pobiedziska (3) wielkopolskie B 7,5 13 0 20,5 

Legnica (1) dolnośląskie A 13 7 0 20 

Biłgoraj (1) lubelski A 9 11 0 20 

Zielona Góra (1) lubuskie A 11 9 0 20 

Oświęcim (1) małopolskie A 12 8 0 20 

Zator (3) małopolskie A 7 13 0 20 

Tarnów (2) małopolskie B 7 13 0 20 

Kluczbork (3) opolskie B 11 9 0 20 

Gdynia (1) pomorskie A 15 5 0 20 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Częstochowa (1) śląskie A 15 5 0 20 

Świętochłowice (1) śląskie A 10 6 4 20 

Czerwonak (2) wielkopolskie A 11 9 0 20 

Rokietnica (2) wielkopolskie A 11 9 0 20 

Bolesławiec (1) dolnośląskie A 8,5 11 0 19,5 

Bielawa (1) dolnośląskie A 10,5 9 0 19,5 

Bydgoszcz (1) kujawsko-pomorskie A 11,5 5 3 19,5 

Grudziądz (1) kujawsko-pomorskie A 8,5 11 0 19,5 

Łowicz (1) łódzkie A 12,5 7 0 19,5 

Ciechanów (1) mazowieckie A 10,5 9 0 19,5 

Hajnówka (1) podlaskie A 8,5 11 0 19,5 

Olsztyn (2) śląskie A 10,5 9 0 19,5 

Żarki (3) śląskie B 10,5 9 0 19,5 

Stronie Śląskie (3) dolnośląskie A 10 9 0 19 

Zbąszynek (3) lubuskie B 10 9 0 19 

Kraków (1) małopolskie A 12 0 7 19 

Legionowo (1) mazowieckie A 8 11 0 19 

Ujazd (3) opolskie B 10 9 0 19 

Pruszcz Gdański (1) pomorskie A 12 7 0 19 

Bytom (1) śląskie A 10 9 0 19 

Łazy (3) śląskie B 6 13 0 19 

Połaniec (3) świętokrzyskie A 10 9 0 19 

Ostróda (1) warmińsko-mazurskie A 9 10 0 19 

Konin (1) wielkopolskie A 10 9 0 19 

Gostyń (3) wielkopolskie A 8 11 0 19 

Kleszczewo (2) wielkopolskie A 10 9 0 19 

Sianów (3) zachodniopomorskie B 8 11 0 19 

Oleśnica (1) dolnośląskie A 7,5 11 0 18,5 

Oława (1) dolnośląskie A 9,5 9 0 18,5 

Kobierzyce (2) dolnośląskie A 9,5 9 0 18,5 

Sulechów (3) lubuskie B 9,5 9 0 18,5 

Michałowice (2) małopolskie B 8,5 7 3 18,5 

Lesznowola (2) mazowieckie A 9,5 9 0 18,5 

Mielec (1) podkarpackie A 10,5 3 5 18,5 

Rybnik (1) śląskie A 9,5 9 0 18,5 

Mszana (2) śląskie B 9,5 9 0 18,5 

Psary (2) śląskie B 10,5 8 0 18,5 

Imielin (1) śląskie B 9,5 9 0 18,5 

Skarżysko-Kamienna (1) świętokrzyskie A 9,5 9 0 18,5 

Chodzież (2) wielkopolskie B 10,5 8 0 18,5 

Stęszew (3) wielkopolskie B 7,5 11 0 18,5 

Koszalin (1) zachodniopomorskie A 11,5 7 0 18,5 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Jelenia Góra (1) dolnośląskie A 11 7 0 18 

Lipno (1) kujawsko-pomorskie B 9 9 0 18 

Barcin (3) kujawsko-pomorskie B 9 9 0 18 

Rejowiec Fabryczny (1) lubelski A 9 9 0 18 

Łęknica (1) lubuskie A 7 11 0 18 

Żary (1) lubuskie A 11 7 0 18 

Zduńska Wola (1) łódzkie A 7 11 0 18 

Wieliczka (3) małopolskie A 11 7 0 18 

Ostrów Mazowiecka (1) mazowieckie A 9 9 0 18 

Wołomin (3) mazowieckie A 8 10 0 18 

Dobrzeń Wielki (2) opolskie A 12 6 0 18 

Chrząstowice (2) opolskie B 11 7 0 18 

Grajewo (1) podlaskie B 9 9 0 18 

Starogard Gdański (1) pomorskie A 12 6 0 18 

Zawiercie (1) śląskie A 13 0 5 18 

Sosnowiec (1) śląskie A 11 0 7 18 

Działdowo (1) warmińsko-mazurskie A 10 8 0 18 

Jarocin (3) wielkopolskie B 9 9 0 18 

Michałowice (2) mazowieckie A 8 7 3 18 

Szczytna (3) dolnośląskie A 8,5 9 0 17,5 

Krynica-Zdrój (3) * małopolskie A 6,5 11 0 17,5 

Serock (3) mazowieckie A 8,5 9 0 17,5 

Bytów (3) pomorskie B 8,5 9 0 17,5 

Tychy (1) śląskie A 11,5 3 3 17,5 

Pszów (1) śląskie B 8,5 9 0 17,5 

Ełk (1) warmińsko-mazurskie A 8,5 9 0 17,5 

Trzebiatów (3) zachodniopomorskie B 11,5 6 0 17,5 

Strzegom (3) dolnośląskie A 8 9 0 17 

Muszyna (3) małopolskie B 8 9 0 17 

Pionki (1) mazowieckie A 8 9 0 17 

Kobyłka (1) mazowieckie A 8 9 0 17 

Dębica (1) podkarpackie A 10 7 0 17 

Słupsk (2) pomorskie B 10 7 0 17 

Ustka (2) pomorskie B 8 9 0 17 

Mysłowice (1) śląskie A 10 7 0 17 

Racibórz (1) śląskie A 12 5 0 17 

Pawłowice (2) śląskie A 12 5 0 17 

Poczesna (2) śląskie B 6 11 0 17 

Siewierz (3) śląskie B 8 9 0 17 

Kętrzyn (1) warmińsko-mazurskie A 11 3 3 17 

Kąty Wrocławskie (3) dolnośląskie A 11,5 5 0 16,5 

Środa Śląska (3) dolnośląskie B 9,5 7 0 16,5 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Toruń (1) kujawsko-pomorskie A 7,5 0 9 16,5 

Brodnica (1) kujawsko-pomorskie A 5,5 11 0 16,5 

Rypin (1) kujawsko-pomorskie A 9,5 7 0 16,5 

Nowy Sącz (1) małopolskie A 12,5 4 0 16,5 

Pruszków (1) mazowieckie A 9,5 7 0 16,5 

Węgrów (1) mazowieckie B 7,5 9 0 16,5 

Kościerzyna (2) pomorskie B 7,5 9 0 16,5 

Lyski (2) śląskie A 7,5 9 0 16,5 

Radlin (1) * śląskie A 6,5 7 3 16,5 

Lędziny (1) śląskie A 7,5 9 0 16,5 

Miasteczko Śląskie (1) śląskie B 8,5 8 0 16,5 

Białogard (1) zachodniopomorskie A 7,5 9 0 16,5 

Goleniów (3) zachodniopomorskie A 9,5 0 7 16,5 

Stepnica (2) zachodniopomorskie A 7,5 9 0 16,5 

Lubin (1) dolnośląskie A 5 11 0 16 

Kudowa-Zdrój (1) dolnośląskie A 7 9 0 16 

Siechnice (3) * dolnośląskie A 11 5 0 16 

Sobótka (3) dolnośląskie B 7 9 0 16 

Białe Błota (2) kujawsko-pomorskie B 10 6 0 16 

Lubartów (1) lubelski A 9 7 0 16 

Żagań (1) lubuskie A 11 0 5 16 

Bochnia (1) małopolskie A 11 5 0 16 

Krzeszowice (3) małopolskie A 9 7 0 16 

Brzeszcze (3) małopolskie A 9 7 0 16 

Spytkowice (2) * małopolskie B 7 9 0 16 

Halinów (3) * mazowieckie B 9 7 0 16 

Kędzierzyn-Koźle (1) opolskie A 9 0 7 16 

Tarnów Opolski (2) opolskie B 5 11 0 16 

Wisła (1) śląskie A 7 9 0 16 

Strumień (3) śląskie A 9 7 0 16 

Zebrzydowice (2) śląskie A 5 11 0 16 

Jaworzno (1) śląskie A 9 7 0 16 

Czerwionka-Leszczyny (3) śląskie B 11 5 0 16 

Bojszowy (2) śląskie B 9 7 0 16 

Sitkówka-Nowiny (2) świętokrzyskie A 9 7 0 16 

Suchy Las (2) wielkopolskie A 7 9 0 16 

Międzychód (3) wielkopolskie B 11 5 0 16 

Świebodzice (1) dolnośląskie A 7,5 8 0 15,5 

Boguszów-Gorce (1) dolnośląskie A 6,5 9 0 15,5 

Kunice (2) dolnośląskie B 6,5 9 0 15,5 

Stare Babice (2) mazowieckie A 6,5 9 0 15,5 

Jedlicze (3) podkarpackie B 8,5 7 0 15,5 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Lesko (3) * podkarpackie B 8,5 7 0 15,5 

Kolbuszowa (3) podkarpackie B 10,5 5 0 15,5 

Bestwina (2) śląskie A 8,5 7 0 15,5 

Bobrowniki (2) śląskie B 8,5 7 0 15,5 

Środa Wielkopolska (3) wielkopolskie A 8,5 7 0 15,5 

Poznań (1) wielkopolskie A 12,5 3 0 15,5 

Kołbaskowo (2) zachodniopomorskie A 8,5 7 0 15,5 

Głogów (1) dolnośląskie A 10 5 0 15 

Polanica-Zdrój (1) dolnośląskie A 8 7 0 15 

Osielsko (2) kujawsko-pomorskie A 7 8 0 15 

Międzyrzec Podlaski (1) lubelski A 10 5 0 15 

Krasnystaw (1) lubelski B 10 5 0 15 

Gubin (1) lubuskie A 8 0 7 15 

Wschowa (3) * lubuskie B 10 5 0 15 

Kutno (1) łódzkie A 10 5 0 15 

Ksawerów (2) * łódzkie B 6 9 0 15 

Limanowa (1) małopolskie A 10 5 0 15 

Nowy Targ (1) małopolskie A 12 3 0 15 

Myślenice (3) małopolskie B 10 0 5 15 

Mińsk Mazowiecki (1) mazowieckie A 6 9 0 15 

Sulejówek (1) * mazowieckie A 6 9 0 15 

Zielonka (1) mazowieckie A 7 8 0 15 

Siemiatycze (1) podlaskie A 6 9 0 15 

Wysokie Mazowieckie (1) podlaskie A 8 7 0 15 

Bielsko-Biała (1) śląskie A 12 3 0 15 

Tarnowskie Góry (1) śląskie A 10 5 0 15 

Świerklany (2) śląskie A 6 9 0 15 

Miedźna (2) śląskie A 8 7 0 15 

Mrągowo (1) warmińsko-mazurskie A 15 0 0 15 

Skwierzyna (3) lubuskie B 10,5 4 0 14,5 

Radomsko (1) łódzkie B 9,5 5 0 14,5 

Puck (1) pomorskie A 9,5 5 0 14,5 

Jaworze (2) śląskie B 10,5 4 0 14,5 

Krzanowice (3) * śląskie B 9,5 5 0 14,5 

Chełm Śląski (2) śląskie B 9,5 5 0 14,5 

Chodzież (1) wielkopolskie A 6,5 8 0 14,5 

Szczecinek (1) zachodniopomorskie A 7,5 7 0 14,5 

Kamienna Góra (1) dolnośląskie A 7 7 0 14 

Zawidów (1) dolnośląskie A 6 8 0 14 

Duszniki-Zdrój (1) dolnośląskie A 7 0 7 14 

Strzelin (3) dolnośląskie A 7 7 0 14 

Brzeg Dolny (3) dolnośląskie A 7 7 0 14 
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Krośnice (2) dolnośląskie B 5 9 0 14 

Aleksandrów Kujawski (1) kujawsko-pomorskie B 5 9 0 14 

Terespol (1) lubelski B 7 7 0 14 

Hrubieszów (1) lubelski B 11 3 0 14 

Kłodawa (2) lubuskie B 7 7 0 14 

Konstantynów Łódzki (1) łódzkie A 7 7 0 14 

Stryków (3) łódzkie B 10 4 0 14 

Skawina (3) małopolskie A 9 5 0 14 

Świątniki Górne (3) * małopolskie A 8 6 0 14 

Zakopane (1) małopolskie A 11 3 0 14 

Żegocina (2) małopolskie B 7 7 0 14 

Pcim (2) małopolskie B 7 7 0 14 

Siepraw (2) małopolskie B 7 7 0 14 

Chełmek (3) małopolskie B 6 8 0 14 

Osiek (2) małopolskie B 9 5 0 14 

Spytkowice (2) małopolskie B 5 9 0 14 

Garwolin (1) mazowieckie A 4 9 1 14 

Czosnów (2) mazowieckie A 7 7 0 14 

Podkowa Leśna (1) mazowieckie A 7 7 0 14 

Stara Biała (2) mazowieckie B 5 9 0 14 

Kołbiel (2) mazowieckie B 5 9 0 14 

Góra Kalwaria (3) mazowieckie B 7 7 0 14 

Wasilków (3) podlaskie B 6 5 3 14 

Reda (1) pomorskie A 7 7 0 14 

Malbork (1) pomorskie A 14 0 0 14 

Kozy (2) śląskie A 7 7 0 14 

Wilamowice (3) śląskie A 7 7 0 14 

Krzepice (3) śląskie B 5 9 0 14 

Elbląg (1) warmińsko-mazurskie A 14 0 0 14 

Gniezno (1) wielkopolskie A 7 7 0 14 

Leszno (1) wielkopolskie A 7 7 0 14 

Wągrowiec (1) wielkopolskie A 5 9 0 14 

Luboń (1) wielkopolskie A 9 5 0 14 

Dopiewo (2) wielkopolskie A 7 7 0 14 

Kobylanka (2) zachodniopomorskie B 9 5 0 14 

M.st.Warszawa (1) * mazowieckie A 9 4,4 0,4 13,8 

Warta Bolesławiecka (2) dolnośląskie A 6,5 7 0 13,5 

Piława Górna (1) dolnośląskie A 6,5 7 0 13,5 

Puławy (1) lubelski A 13,5 0 0 13,5 

Lubartów (2) lubelski B 6,5 7 0 13,5 

Libiąż (3) małopolskie B 10,5 3 0 13,5 

Juchnowiec Kościelny (2) * podlaskie B 4,5 9 0 13,5 
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Chorzów (1) śląskie A 8,5 5 0 13,5 

Będzin (1) śląskie A 10,5 3 0 13,5 

Łaziska Górne (1) śląskie A 9,5 4 0 13,5 

Chybie (2) śląskie B 6,5 7 0 13,5 

Świerklaniec (2) śląskie B 6,5 7 0 13,5 

Iława (1) warmińsko-mazurskie A 10,5 3 0 13,5 

Olecko (3) warmińsko-mazurskie B 6,5 7 0 13,5 

Dywity (2) warmińsko-mazurskie B 10,5 3 0 13,5 

Puszczykowo (1) wielkopolskie A 8,5 5 0 13,5 

Czarny Bór (2) dolnośląskie B 6 7 0 13 

Jelcz-Laskowice (3) dolnośląskie B 4 9 0 13 

Wołów (3) dolnośląskie B 4 9 0 13 

Poniatowa (3) lubelski A 8 5 0 13 

Słubice (3) lubuskie A 10 3 0 13 

Lubsko (3) lubuskie B 13 0 0 13 

Mszana Dolna (1) małopolskie A 6 7 0 13 

Polanka Wielka (2) małopolskie B 6 7 0 13 

Dębno (2) małopolskie B 2 11 0 13 

Maków Mazowiecki (1) mazowieckie A 5 8 0 13 

Radzymin (3) mazowieckie A 6 7 0 13 

Garwolin (2) mazowieckie B 4 9 0 13 

Prudnik (3) opolskie A 10 3 0 13 

Gogolin (3) opolskie A 13 0 0 13 

Krapkowice (3) opolskie B 13 0 0 13 

Iwonicz-Zdrój (3) podkarpackie B 6 7 0 13 

Miejsce Piastowe (2) podkarpackie B 6 7 0 13 

Solina (2) * podkarpackie B 4 9 0 13 

Kosakowo (2) pomorskie A 9 4 0 13 

Rumia (1) pomorskie A 6 7 0 13 

Sopot (1) pomorskie A 13 0 0 13 

Nowy Dwór Gdański (3) pomorskie B 8 5 0 13 

Lubliniec (1) śląskie A 13 0 0 13 

Goczałkowice-Zdrój (2) śląskie A 6 7 0 13 

Czernichów (2) śląskie B 6 7 0 13 

Zagnańsk (2) świętokrzyskie B 6 7 0 13 

Kościan (1) wielkopolskie A 6 7 0 13 

Kostrzyn (3) wielkopolskie B 8 0 5 13 

Złocieniec (3) zachodniopomorskie B 8 5 0 13 

Lądek-Zdrój (3) dolnośląskie B 9,5 3 0 12,5 

Kazimierz Dolny (3) lubelski B 9,5 3 0 12,5 

Siedlce (1) mazowieckie A 6,5 6 0 12,5 

Grodzisk Mazowiecki (3) mazowieckie A 7,5 5 0 12,5 
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Przasnysz (1) mazowieckie B 7,5 5 0 12,5 

Nowa Sarzyna (3) podkarpackie B 4,5 8 0 12,5 

Lidzbark Warmiński (1) warmińsko-mazurskie A 7,5 5 0 12,5 

Koło (1) wielkopolskie A 9,5 3 0 12,5 

Pakosław (2) wielkopolskie B 5,5 7 0 12,5 

Drawsko Pomorskie (3) zachodniopomorskie A 5,5 7 0 12,5 

Dębno (3) zachodniopomorskie A 12,5 0 0 12,5 

Jawor (1) dolnośląskie A 12 0 0 12 

Kowary (1) dolnośląskie A 7 5 0 12 

Radków (3) dolnośląskie A 7 5 0 12 

Szklarska Poręba (1) dolnośląskie B 12 0 0 12 

Chocianów (3) dolnośląskie B 5 7 0 12 

Ząbkowice Śląskie (3) dolnośląskie B 12 0 0 12 

Tomaszów Lubelski (1) lubelski A 7 5 0 12 

Nowosolna (2) łódzkie A 7 5 0 12 

Głowno (1) łódzkie A 10 2 0 12 

Szczerców (2) łódzkie B 6 6 0 12 

Brwinów (3) mazowieckie A 7 5 0 12 

Siedlce (2) mazowieckie B 6 6 0 12 

Wieliszew (2) * mazowieckie B 7 5 0 12 

Niemodlin (3) opolskie B 7 5 0 12 

Przemyśl (1) podkarpackie A 12 0 0 12 

Boguchwała (3) * podkarpackie A 6 6 0 12 

Sejny (1) podlaskie A 5 7 0 12 

Człuchów (1) pomorskie A 12 0 0 12 

Porąbka (2) śląskie A 6 6 0 12 

Żywiec (1) śląskie A 6 3 3 12 

Pyskowice (1) śląskie A 9 3 0 12 

Czeladź (1) śląskie A 7 5 0 12 

Mikołów (1) śląskie A 7 5 0 12 

Łękawica (2) śląskie B 4 8 0 12 

Mstów (2) śląskie B 7 5 0 12 

Starachowice (1) świętokrzyskie A 12 0 0 12 

Słupca (1) wielkopolskie A 5 7 0 12 

Śrem (3) wielkopolskie A 12 0 0 12 

Karpacz (1) dolnośląskie A 6,5 5 0 11,5 

Bolesławiec (2) dolnośląskie B 4,5 7 0 11,5 

Jedlina-Zdrój (1) dolnośląskie B 11,5 0 0 11,5 

Aleksandrów Łódzki (3) łódzkie A 11,5 0 0 11,5 

Słupno (2) mazowieckie A 4,5 7 0 11,5 

Rzeszów (1) podkarpackie A 11,5 0 0 11,5 

Nowa Dęba (3) podkarpackie B 11,5 0 0 11,5 



55 
 

Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Suwałki (1) podlaskie A 11,5 0 0 11,5 

Hel (1) pomorskie A 8,5 3 0 11,5 

Władysławowo (1) pomorskie A 6,5 5 0 11,5 

Gierałtowice (2) śląskie B 11,5 0 0 11,5 

Mierzęcice (2) śląskie B 11,5 0 0 11,5 

Olsztyn (1) warmińsko-mazurskie A 11,5 0 0 11,5 

Kępno (3) wielkopolskie A 6,5 5 0 11,5 

Swarzędz (3) wielkopolskie A 6,5 5 0 11,5 

Darłowo (1) zachodniopomorskie A 4,5 7 0 11,5 

Piechowice (1) dolnośląskie A 6 5 0 11 

Wałbrzych (1) * dolnośląskie A 11 0 0 11 

Oborniki Śląskie (3) dolnośląskie A 6 5 0 11 

Rawa Mazowiecka (1) łódzkie A 8 3 0 11 

Klucze (2) małopolskie A 6 5 0 11 

Andrychów (3) małopolskie A 11 0 0 11 

Brzesko (3) małopolskie B 4 7 0 11 

Józefów (1) mazowieckie A 4 7 0 11 

Ząbki (1) mazowieckie A 8 3 0 11 

Błonie (3) mazowieckie A 6 5 0 11 

Ożarów Mazowiecki (3) mazowieckie A 4 7 0 11 

Gostynin (1) mazowieckie B 6 5 0 11 

Brzeg (1) opolskie A 6 5 0 11 

Zdzieszowice (3) opolskie A 8 3 0 11 

Jasło (1) podkarpackie A 11 0 0 11 

Łomża (1) podlaskie A 11 0 0 11 

Łapy (3) podlaskie B 11 0 0 11 

Jastarnia (1) pomorskie A 6 5 0 11 

Suszec (2) śląskie A 4 7 0 11 

Strawczyn (2) świętokrzyskie B 11 0 0 11 

Bartoszyce (1) warmińsko-mazurskie A 11 0 0 11 

Szczytno (1) warmińsko-mazurskie A 6 5 0 11 

Mielno (2) zachodniopomorskie A 7 4 0 11 

Stargard Szczeciński (1) zachodniopomorskie A 11 0 0 11 

Góra (3) dolnośląskie B 10,5 0 0 10,5 

Trzebnica (3) dolnośląskie B 10,5 0 0 10,5 

Skała (3) małopolskie A 3,5 7 0 10,5 

Chrzanów (3) małopolskie A 10,5 0 0 10,5 

Sucha Beskidzka (1) małopolskie B 10,5 0 0 10,5 

Otwock (1) mazowieckie A 7,5 3 0 10,5 

Opole (1) opolskie A 7,5 3 0 10,5 

Poręba (1) śląskie B 10,5 0 0 10,5 

Ogrodzieniec (3) śląskie B 10,5 0 0 10,5 
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Miedziana Góra (2) świętokrzyskie B 10,5 0 0 10,5 

Lubań (1) dolnośląskie A 10 0 0 10 

Jerzmanowa (2) dolnośląskie A 7 3 0 10 

Prochowice (3) dolnośląskie A 10 0 0 10 

Polkowice (3) dolnośląskie A 10 0 0 10 

Dzierżoniów (1) dolnośląskie A 10 0 0 10 

Kłodzko (1) dolnośląskie A 10 0 0 10 

Radzyń Podlaski (1) lubelski A 10 0 0 10 

Janów Lubelski (3) lubelski B 10 0 0 10 

Dęblin (1) lubelski B 10 0 0 10 

Gorzów Wielkopolski (1) lubuskie A 10 0 0 10 

Andrespol (2) łódzkie A 5 5 0 10 

Ozorków (1) łódzkie B 5 5 0 10 

Kęty (3) małopolskie A 10 0 0 10 

Gdów (2) małopolskie B 10 0 0 10 

Skrzyszów (2) małopolskie B 3 7 0 10 

Piastów (1) mazowieckie A 6 4 0 10 

Skarbimierz (2) * opolskie A 5 5 0 10 

Bierawa (2) opolskie B 7 3 0 10 

Tarnobrzeg (1) podkarpackie A 10 0 0 10 

Jarosław (2) podkarpackie B 10 0 0 10 

Augustów (1) podlaskie B 5 5 0 10 

Żukowo (3) pomorskie A 7 3 0 10 

Gniewino (2) pomorskie B 10 0 0 10 

Nowy Staw (3) pomorskie B 10 0 0 10 

Cieszyn (1) śląskie A 10 0 0 10 

Jastrzębie-Zdrój (1) śląskie A 10 0 0 10 

Bieruń (1) śląskie A 5 5 0 10 

Jasienica (2) śląskie B 3 7 0 10 

Łodygowice (2) śląskie B 3 7 0 10 

Boronów (2) śląskie B 3 7 0 10 

Zbrosławice (2) śląskie B 10 0 0 10 

Ożarów (3) świętokrzyskie B 7 3 0 10 

Jonkowo (2) warmińsko-mazurskie B 3 7 0 10 

Kórnik (3) wielkopolskie A 10 0 0 10 

Tarnowo Podgórne (2) wielkopolskie A 10 0 0 10 

Murowana Goślina (3) wielkopolskie B 10 0 0 10 

Syców (3) dolnośląskie A 9,5 0 0 9,5 

Chełmża (1) kujawsko-pomorskie A 6,5 3 0 9,5 

Tuchola (3) kujawsko-pomorskie B 9,5 0 0 9,5 

Piaseczno (3) mazowieckie A 6,5 3 0 9,5 

Sierpc (1) mazowieckie B 9,5 0 0 9,5 
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Tułowice (2) opolskie A 4,5 5 0 9,5 

Bielsk Podlaski (1) podlaskie A 4,5 5 0 9,5 

Chojnice (1) pomorskie A 9,5 0 0 9,5 

Kwidzyn (1) pomorskie A 9,5 0 0 9,5 

Wyry (2) śląskie A 9,5 0 0 9,5 

Grodzisk Wielkopolski (3) wielkopolskie B 9,5 0 0 9,5 

Lubawka (3) dolnośląskie B 2 7 0 9 

Solec Kujawski (3) kujawsko-pomorskie A 9 0 0 9 

Włodawa (1) lubelski A 9 0 0 9 

Kraśnik (1) lubelski A 9 0 0 9 

Pabianice (1) łódzkie A 9 0 0 9 

Bełchatów (1) łódzkie A 9 0 0 9 

Zielonki (2) małopolskie A 9 0 0 9 

Gorlice (1) małopolskie A 6 3 0 9 

Wolbrom (3) małopolskie B 9 0 0 9 

Ostrołęka (1) mazowieckie A 9 0 0 9 

Grójec (3) mazowieckie A 6 3 0 9 

Radziejowice (2) mazowieckie B 4 5 0 9 

Dębica (2) podkarpackie A 9 0 0 9 

Radymno (1) podkarpackie B 9 0 0 9 

Brańsk (1) podlaskie A 4 5 0 9 

Wejherowo (1) pomorskie A 9 0 0 9 

Skoczów (3) śląskie A 9 0 0 9 

Rydułtowy (1) śląskie A 9 0 0 9 

Szczyrk (1) śląskie B 9 0 0 9 

Brenna (2) śląskie B 4 5 0 9 

Marklowice (2) śląskie B 9 0 0 9 

Sandomierz (1) świętokrzyskie B 9 0 0 9 

Mikołajki (3) warmińsko-mazurskie B 2 7 0 9 

Biskupiec (3) warmińsko-mazurskie B 4 5 0 9 

Szczecin (1) zachodniopomorskie A 9 0 0 9 

Międzyzdroje (3) zachodniopomorskie A 7 2 0 9 

Kamień Pomorski (3) zachodniopomorskie B 9 0 0 9 

Świecie (3) kujawsko-pomorskie A 8,5 0 0 8,5 

Brzeziny (1) * łódzkie A 8,5 0 0 8,5 

Bochnia (2) małopolskie B 8,5 0 0 8,5 

Konstancin-Jeziorna (3) mazowieckie A 7,5 1 0 8,5 

Żyrardów (1) mazowieckie A 8,5 0 0 8,5 

Stalowa Wola (1) podkarpackie A 8,5 0 0 8,5 

Supraśl (3) podlaskie B 8,5 0 0 8,5 

Zambrów (1) podlaskie B 8,5 0 0 8,5 

Nowy Tomyśl (3) wielkopolskie B 8,5 0 0 8,5 
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Sławno (1) zachodniopomorskie A 8,5 0 0 8,5 

Bogatynia (3) dolnośląskie A 8 0 0 8 

Grębocice (2) dolnośląskie A 8 0 0 8 

Nowa Sól (1) lubuskie A 3 5 0 8 

Witnica (3) lubuskie B 8 0 0 8 

Działoszyn (3) łódzkie B 4 4 0 8 

Rawa Mazowiecka (2) łódzkie B 8 0 0 8 

Kłaj (2) małopolskie A 8 0 0 8 

Alwernia (3) małopolskie A 8 0 0 8 

Bukowno (1) małopolskie A 8 0 0 8 

Olkusz (3) małopolskie A 8 0 0 8 

Jerzmanowice-Przeginia (2) małopolskie B 8 0 0 8 

Raszyn (2) mazowieckie A 8 0 0 8 

Namysłów (3) opolskie A 8 0 0 8 

Ożarowice (2) * śląskie A 8 0 0 8 

Siemianowice Śląskie (1) śląskie A 8 0 0 8 

Przykona (2) wielkopolskie A 8 0 0 8 

Ostrzeszów (3) wielkopolskie B 8 0 0 8 

Nowogard (3) zachodniopomorskie A 8 0 0 8 

Świeradów-Zdrój (1) dolnośląskie A 7,5 0 0 7,5 

Legnickie Pole (2) dolnośląskie B 7,5 0 0 7,5 

Łuków (1) lubelski A 7,5 0 0 7,5 

Wólka (2) lubelski B 7,5 0 0 7,5 

Dukla (3) podkarpackie B 7,5 0 0 7,5 

Ostrów (2) podkarpackie B 7,5 0 0 7,5 

Ropczyce (3) podkarpackie B 7,5 0 0 7,5 

Głogów Małopolski (3) podkarpackie B 7,5 0 0 7,5 

Choroszcz (3) podlaskie B 7,5 0 0 7,5 

Stawiguda (2) warmińsko-mazurskie A 7,5 0 0 7,5 

Czarnków (1) wielkopolskie A 7,5 0 0 7,5 

Buk (3) wielkopolskie A 7,5 0 0 7,5 

Wolsztyn (3) wielkopolskie B 7,5 0 0 7,5 

Kołobrzeg (1) zachodniopomorskie A 7,5 0 0 7,5 

Szczawno-Zdrój (1) dolnośląskie A 4 3 0 7 

Pieńsk (3) dolnośląskie B 7 0 0 7 

Czernica (2) dolnośląskie B 4 3 0 7 

Chełmno (1) kujawsko-pomorskie A 7 0 0 7 

Golub-Dobrzyń (1) kujawsko-pomorskie A 7 0 0 7 

Ciechocinek (1) kujawsko-pomorskie A 7 0 0 7 

Lubrza (2) lubuskie A 7 0 0 7 

Świebodzin (3) lubuskie B 7 0 0 7 

Dobczyce (3) małopolskie A 7 0 0 7 
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Wadowice (3) małopolskie A 7 0 0 7 

Łomianki (3) mazowieckie A 7 0 0 7 

Krościenko Wyżne (2) podkarpackie A 7 0 0 7 

Leżajsk (1) podkarpackie A 7 0 0 7 

Krasne (2) podkarpackie B 3 4 0 7 

Pszczyna (3) śląskie A 4 3 0 7 

Buczkowice (2) śląskie B 2 5 0 7 

Dębowiec (2) śląskie B 4 3 0 7 

Rędziny (2) śląskie B 7 0 0 7 

Kobiór (2) śląskie B 7 0 0 7 

Ostrów Wielkopolski (1) wielkopolskie A 7 0 0 7 

Baranów (2) wielkopolskie B 7 0 0 7 

Oborniki (3) wielkopolskie B 7 0 0 7 

Wałcz (1) zachodniopomorskie A 3 4 0 7 

Dziwnów (3) * zachodniopomorskie A 7 0 0 7 

Nowe Warpno (3) zachodniopomorskie A 7 0 0 7 

Choszczno (3) zachodniopomorskie B 7 0 0 7 

Nowa Ruda (1) dolnośląskie A 6,5 0 0 6,5 

Długołęka (2) dolnośląskie A 6,5 0 0 6,5 

Babimost (3) lubuskie B 6,5 0 0 6,5 

Zgierz (1) łódzkie A 6,5 0 0 6,5 

Kleszczów (2) łódzkie A 6,5 0 0 6,5 

Wyszków (3) mazowieckie A 6,5 0 0 6,5 

Przeworsk (1) podkarpackie A 6,5 0 0 6,5 

Krupski Młyn (2) śląskie B 6,5 0 0 6,5 

Kalisz (1) wielkopolskie A 6,5 0 0 6,5 

Kleczew (3) wielkopolskie A 6,5 0 0 6,5 

Pniewy (3) wielkopolskie B 6,5 0 0 6,5 

Ustronie Morskie (2) zachodniopomorskie A 6,5 0 0 6,5 

Świdwin (1) zachodniopomorskie A 6,5 0 0 6,5 

Kalisz Pomorski (3) zachodniopomorskie B 6,5 0 0 6,5 

Barlinek (3) zachodniopomorskie B 6,5 0 0 6,5 

Wisznia Mała (2) dolnośląskie B 6 0 0 6 

Janikowo (3) kujawsko-pomorskie A 6 0 0 6 

Wielka Nieszawka (2) kujawsko-pomorskie B 6 0 0 6 

Kostrzyn nad Odrą (1) * lubuskie A 6 0 0 6 

Zielona Góra (2) lubuskie B 6 0 0 6 

Bolesław (2) małopolskie A 6 0 0 6 

Liszki (2) małopolskie B 6 0 0 6 

Grybów (1) małopolskie B 6 0 0 6 

Rabka-Zdrój (3) * małopolskie B 6 0 0 6 

Przeciszów (2) małopolskie B 6 0 0 6 



60 
 

Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Nieporęt (2) mazowieckie A 6 0 0 6 

Marki (1) mazowieckie A 6 0 0 6 

Rzekuń (2) mazowieckie B 6 0 0 6 

Białobrzegi (3) mazowieckie B 6 0 0 6 

Nisko (3) podkarpackie B 6 0 0 6 

Gorzyce (2) podkarpackie B 6 0 0 6 

Krynica Morska (1) pomorskie A 6 0 0 6 

Sławków (1) * śląskie A 6 0 0 6 

Hażlach (2) * śląskie B 3 3 0 6 

Nowe Miasto Lubawskie (1) warmińsko-mazurskie B 6 0 0 6 

Rewal (2) zachodniopomorskie A 3 3 0 6 

Dobra (Szczecińska) (2) zachodniopomorskie A 6 0 0 6 

Przemków (3) dolnośląskie B 5,5 0 0 5,5 

Stoczek Łukowski (1) * lubelski A 5,5 0 0 5,5 

Łęczyca (1) łódzkie A 5,5 0 0 5,5 

Tuszyn (3) łódzkie B 5,5 0 0 5,5 

Tarczyn (3) * mazowieckie A 5,5 0 0 5,5 

Pruszcz Gdański (2) pomorskie A 5,5 0 0 5,5 

Łeba (1) pomorskie A 5,5 0 0 5,5 

Wojkowice (1) śląskie A 5,5 0 0 5,5 

Kołobrzeg (2) zachodniopomorskie A 5,5 0 0 5,5 

Siekierczyn (2) dolnośląskie B 5 0 0 5 

Mieroszów (3) dolnośląskie B 5 0 0 5 

Radziejów (1) kujawsko-pomorskie B 5 0 0 5 

Kowal (1) kujawsko-pomorskie B 5 0 0 5 

Puchaczów (2) lubelski A 5 0 0 5 

Świdnik (1) lubelski A 5 0 0 5 

Bytom Odrzański (3) lubuskie B 0 5 0 5 

Rząśnia (2) łódzkie B 5 0 0 5 

Tymbark (2) małopolskie B 5 0 0 5 

Szczawnica (3) * małopolskie B 5 0 0 5 

Jordanów (1) małopolskie B 5 0 0 5 

Izabelin (2) mazowieckie A 5 0 0 5 

Różan (3) mazowieckie B 5 0 0 5 

Jaktorów (2) mazowieckie B 5 0 0 5 

Besko (2) podkarpackie B 5 0 0 5 

Ornontowice (2) śląskie A 5 0 0 5 

Herby (2) śląskie B 5 0 0 5 

Kamienica Polska (2) śląskie B 5 0 0 5 

Poraj (2) śląskie B 5 0 0 5 

Złotów (1) wielkopolskie A 5 0 0 5 

Komorniki (2) wielkopolskie A 5 0 0 5 
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Nazwa gminy Województwo Klasa 

Ocena Witryn 
Internetowych 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
polskim 

Ocena 
odpowiedzi 
na maile w 

języku 
angielskim 

Ocena 
finalna 

15 13 11 39 

Kościan (2) wielkopolskie B 5 0 0 5 

Margonin (3) wielkopolskie B 5 0 0 5 

Biesiekierz (2) zachodniopomorskie B 0 5 0 5 

Tomaszów Mazowiecki (1) łódzkie A 4,5 0 0 4,5 

Nadarzyn (2) mazowieckie A 4,5 0 0 4,5 

Łańcut (1) podkarpackie A 4,5 0 0 4,5 

Rudna (2) dolnośląskie A 4 0 0 4 

Niepołomice (3) małopolskie A 4 0 0 4 

Jarosław (1) podkarpackie A 4 0 0 4 

Wilkowice (2) śląskie B 4 0 0 4 

Braniewo (1) warmińsko-mazurskie B 4 0 0 4 

Łubowo (2) wielkopolskie B 4 0 0 4 

Kozienice (3) mazowieckie A 3,5 0 0 3,5 

Łukowa (2) lubelski B 3 0 0 3 

Rzgów (3) * łódzkie A 0 3 0 3 

Sokołów Podlaski (1) mazowieckie A 3 0 0 3 

Sanok (1) podkarpackie A 3 0 0 3 

Żyraków (2) podkarpackie B 3 0 0 3 

Węgorzewo (3) * warmińsko-mazurskie B 3 0 0 3 

Turek (1) wielkopolskie A 3 0 0 3 

Trzebownisko (2) podkarpackie B 2,5 0 0 2,5 

Górowo Iławeckie (1) warmińsko-mazurskie A 2 0 0 2 

Gołdap (3) * warmińsko-mazurskie B 2 0 0 2 

Lubin (2) dolnośląskie A 1,5 0 0 1,5 

Dłutów (2) łódzkie B 1 0 0 1 

Chełm (1) lubelski A 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 
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Przykładowa dobra odpowiedź w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam 

W sprawie przedstawionych przez Pana pytań uprzejmie informuję: 

Ad 1. Wysokość należnych podatków zależy od wyboru formy opodatkowania. W planowanej przez 
Pana działalności możliwe są do wyboru różne formy opodatkowania. W zależności od dokonanego 
wyboru można uzyskiwać zwolnienia czy ulgi podatkowe. Szczegółowe informacje można uzyskać 
bezpośrednio z urzędów skarbowych – w zależności od Pana adresu zamieszkania (adresy i dane 
kontaktowe do urzędów skarbowych) albo od doradcy podatkowego. 

Ad 2. Z wiedzy posiadanej przez tutejszy urząd dofinansowanie do utworzenia miejsca pracy można 
uzyskać z Powiatowego lub Miejskiego Urzędu Pracy numer telefonu kontaktowego. 

Dodatkowo w rozpoczęciu działalności gospodarczej pomaga Park Technologiczny dane 
kontaktowe. 

Środki na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej można uzyskać od Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dane kontaktowe. 

W Urzędzie Miasta sprawy dotyczące pomocy przedsiębiorcom załatwiane są w Wydziale 
Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta w Referacie Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi 
Inwestora numer telefonu kontaktowego 

 Pozdrawiam 

Pełne dane kontaktowe 
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Przykładowa dobra odpowiedź w języku angielskim  

 
 
 

Dear Ms.--------, 
 Thank you very much for your e-mail and your interest in setting up your business in our city. 
I’m representing the Investor Assistance Office of Płock City Hall and I'm available for any 
information you may need in your investment process. 
 Please find below the answers for your questions. 
 Legal obligations 
 Attached you will find two documents summarizing the legal conditions of setting up a business in 
Poland as well as the so called “Investment path”. 
The charges given in the documents may slightly differ from the actual numbers. If you would like 
to check the exact current rates please let me know. 
 Tax exemptions 
 The city of Płock created local law with real estate tax exemptions for the entrepreneurs (up to 15 
years). Tax exemption depends on the size of the investment and number of workplaces created 
within the company: 

     Resolution regarding exemption from property tax within de minimis aid. 

     Resolution regarding exemption from property tax within the programme of 

regional assistance of the city of Płock for new investmentsupport for innovative 

entrepreneurs or those who conduct a research and development activity in the 

area of the city of Płock. 

     Resolution regarding exemption from property tax within the programme of 

regional assistance for new investment support for entrepreneurs who run a 

business in the area of Płock Industrial and Technological Park. 

     Resolution regarding exemption from property tax within de minimis aid for 

investment support in new hotel objects, modernization of existing hotel objects 

and adaptation of existing properties or their parts for hotel objects in the area of 

the city of Płock. 
The acts remain in force till the end of 2013. Projects of new resolutions will be discussed at the 
end of this year. 
 There is a possibility for every new investment in Płock to join one of Polish Special Economic 
Zones and take advantage of the tax exemptions offered by the institutions. We are ready to help 
you in all necessary administrative procedures connected with that. Please find attached some 
information concerning the investment incentives offered by the Zones. 
 Local Taxes 
 The rates of property tax in Płock as of 2013 
 - commercially used buildings 22,82 PLN*/ sq. m. 
- commercially used plots of land 0.88 PLN*/ sq. m. 
 *note: 1 EURO = about 4.3 PLN 
 Please let me know if you have already chosen the plot for your investment or you need an advice. 
We are ready to help you in finding a convenient location than will meet all your requirements. 
 We will be pleased to welcome you in Plock to discuss other business advantages of Plock and to 
organize a sight visit of the city and its investment zones. 
  
Be sure that we can guide you through the maze of all documentation, procedures and paperwork 
necessary in Poland and our city. 
Please don't hesitate to contact me if you need more information. 
With my best regards, 
Dane kontaktowe pracownika Urzędu 
 


