Laureaci programu o korzyściach płynących z uzyskania
tytułu i certyfikatu „Przyjazna Polska”

Tytuł „Przyjazna Polska” to prestiżowe wyróżnienie, które lokuje nas wśród samorządów
przyjaznych dla mieszkańców, gości a także inwestorów. To źródło motywacji do aktywnej
działalności gminy na wielu płaszczyznach, która przekłada się na rozwój społeczny,
kulturalny i inwestycyjny.
Gmina Tryńcza z powodzeniem uczestniczy w programie od 3 lat. Przez pierwsze dwie edycje
znaleźliśmy się w gronie laureatów w kategorii „Dobre Miejsce Zamieszkania”. W tegorocznej
edycji postanowiliśmy się zmierzyć z kategorią „Gmina z Tradycją”. Certyfikacja potwierdziła
spełnienie kryteriów, a audytorzy docenili i wyróżnili nasze działania związane
z kultywowaniem i pielęgnowaniem lokalnej tradycji. Certyfikacja jest dla nas wizytówką,
która promuje nasz region i samorząd w skali ogólnokrajowej. Tytuł „Przyjazna Polska” to
także doskonałe narzędzie promocyjne dla gminy, które możemy wykorzystywać w swoich
działaniach.
Ryszard Jędruch, wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie

Z dumą możemy się chwalić zdobytym tytułem w materiałach promocyjnych. Program
„Przyjazna Polska" ma swoją renomę. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo
wzbudza zainteresowanie i zachęca do rozmowy, od razu pozycjonując gminę, jako partnera
godnego zaufania z zasobami historii, tradycji i kultury. Niebagatelne jest także znaczenie
tytułu dla budowania dobrego wizerunku samorządu. Opinie audytora certyfikatu są
pomocne w planowaniu i podejmowaniu kolejnych działań – to dla nas impuls, by
osiągnąwszy już pewien poziom, dalej działać w różnych zakresach tematycznych
programu. Zdobycie certyfikatów przez naszą gminę pokazuje, że nasze działania
zmierzają w dobrym kierunku. Korzyści płynące z promocji gminy Gać w mediach oraz
innych publikacjach mają duże znaczenie, ale liczy się też mobilizacja do dalszej pracy:
aby każdego dnia wypełniać zobowiązania płynące z tego zaszczytnego tytułu. Dzięki
certyfikatowi budujemy przewagę konkurencyjną na tle innych gmin i samorządów.
Grażyna Pieniążek, wójt Gminy Gać, woj. podkarpackie

Udział w programie to możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron. Dzięki raportowi,
znamy pozycję naszego samorządu w stosunku do innych gmin. Posiadanie tytułu „Przyjazna
Polska” niesie za sobą szereg korzyści dla utrzymania obecnego stanu jak i dla dalszego
rozwoju. Przedstawia naszą gminę jako teren zachęcający do stałego zamieszkania. Tytuł
„Przyjazna Polska” zapewnia szeroką promocję. To okazja do zaprezentowania dokonań
samorządu na forum ogólnopolskim. Dzięki udziałowi w tym prestiżowym konkursie udało nam

się nawiązać szereg kontaktów z innymi samorządami na terenie Polski. Program stwarza
możliwość dbania o środowisko naturalne i propagowanie zdrowego stylu życia.
Kamil Ładziak, wójt Gminy Bełchatów, woj. łódzkie

Główną korzyścią wynikającą z tytułu „Przyjazna Polska” jest promocja gminy w kraju. Tytuł
ma duże znaczenie dla budowania dobrego wizerunku w oczach inwestorów, mieszkańców
oraz turystów. Program jest doskonałą okazją do zaprezentowania dokonań gminy oraz jej
planów na przyszłość. Tytuł „Przyjazna Polska” to wyróżnienie, które potwierdza, że
samorząd Gminy Kolbuszowa stwarza odpowiednie warunki wzrostu aktywności
gospodarczej i społecznej. Podkreśla profesjonalizm zarządzania gminą i wytycza nowe
kierunki dalszego funkcjonowania samorządu, w oparciu o szczegółową ocenę
przeprowadzoną przez audytorów programu.
Tytuł Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, który uzyskała gmina Kolbuszowa w ramach
certyfikacji tematycznej podkreśla przyjazność gminy wobec przedsiębiorców. Jest
szczególną promocją terenów inwestycyjnych i Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
samorządu dbającego o kwestie gospodarcze otwartego na współpracę z inwestorami.
Jan Zuba, burmistrz Gminy Kolbuszowa, woj. podkarpackie

Uzyskany tytuł jest rekomendacją dla inwestorów i turystów oraz podkreśla potencjał
regionu. Jest też powodem do dumy dla mieszkańców. W lokalnej społeczności umacnia
świadomość więzi z kulturą i historią naszej „małej ojczyzny”. Otrzymany przez gminę
Haczów certyfikat „Przyjazna Polska” ogromne to wyróżnienie. Udało nam się go
zdobyć już po raz trzeci z rzędu, co stawia nas wśród najlepszych samorządów
i potwierdza właściwie obrany kierunek rozwoju oraz naszą rzetelność w ciągłym
inwestowaniu
w
twórców,
kulturę
i
miejsca
wyjątkowe
historycznie.
Stanisław Jakiel, wójt Gminy Haczów, woj. podkarpackie

Tytuł „Przyjazna Polska” wywołuje pozytywne skojarzenia, takie jak wiarygodność, solidność
i wysokie standardy. Certyfikat programu to uwiarygodnienie gminy jako atrakcyjnego
miejsca zamieszkania. To doskonała promocja gminy na arenie ogólnopolskiej. Z kolei dzięki
procesowi weryfikacji, który prowadzony jest przez ekspertów możemy wyznaczyć obszary,
w których powinniśmy się doskonalić. Szczegółowe ankiety są poddawane rzetelnej
i obiektywnej ocenie Kapituły i zewnętrznego audytu, dlatego też tytuł zdobyty w programie
„Przyjazna Polska” jest tak cenny.
Jan Pyrkosz, wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
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