DOŁĄCZ DO LAUREATÓW!

Laureaci głównych nagród w programie „Przyjazna Polska” 2016

Jeśli i Twoja Gmina rozwija swoje mocne strony, np:
• zapewnia przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości;
• w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kieruje się zasadami społecznej
     odpowiedzialności oraz dąży do zrównoważonego rozwoju;
• stwarza korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu;
• działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy;
• dba o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji;
• stwarza korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
• dąży do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej;
• charakteryzuje się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych;

zgłoś ją do programu i uzyskaj Certyfikat „Przyjazna Polska” 2017!

Certyfikacja to 5 przyjaznych etapów :
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1

Zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij Deklarację przystąpienia
do programu (dostępne również na stronie www.przyjaznapolska.pl).

2

Wybierz jedną z 9 certyfikacji tematycznych i pokaż gminę
z jej najlepszej strony.

3

Wypełnij ankietę i przedstaw nam swoją Gminę.
Ankiety uczestników będą weryfikowane przez Komisję Programu.

4

Po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) spotkaj się
z nami podczas audytu certyfikacyjnego w gminie.

5

Weź udział w specjalnej gali, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród laureatom programu „Przyjazna Polska”.

To już IV EDYCJA PROGRAMU I KONKURSU
CERTYFIKACYJNEGO

„PRZYJAZNA POLSKA”!

Weź udział w jednej z 9 certyfikacji tematycznych:

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
to propozycja dla Gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
świetny wybór dla gmin, które zapewniają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.
„Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”
dobra propozycja dla gmin, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałyby podzielić
się tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.
„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
propozycja szczególnie dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój
sektora turystycznego.
„Zielona Gmina” / „Green Community”
skierowana do gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.
„eGmina” / „eCommunity” doskonała dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia
administracji publicznej, prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.

„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community” idealna dla gmin, które stwarzają dobre warunki
dla rozwoju działalności rolniczej  oraz promują specjalistyczne i nowoczesne rolnictwo.

„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community” propozycja skierowana do gmin, które pielęgnują i promują tradycje
lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.
„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
certyfikacja dla gmin, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Pokaż to, co twoja gmina
ma najlepszego do zaoferowania!
Laureaci programu udowadniają, że „Polska lokalna” doścignęła,
a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy!
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Przyjazna Polska

w roku 2016

Przedstawiamy ciekawostki z gmin - Laureatów poprzedniej edycji programu
promocji polskich samorządów
Czy wiesz, że...

www.gorakalwaria.pl
Gmina Góra Kalwaria – jest gminą nastawioną na sport i rekreację.
Rocznie organizowanych jest ponad 45 imprez sportowych. W Górze
Kalwarii odbywają się Mistrzostwa Polski Psów Obrończych. Na terenie gminy funkcjonuje największy ośrodek dla uchodźców w Polsce.

www.radomyslwielki.pl
Gmina Radomyśl Wielki - to „Zagłębie Wędliniarskie”, przetwórstwo
mięsa to najważniejsza  w gminie gałąź produkcji. Mieszkańcy Radomyśla
obchodzą Podkarpacki Dzień Wędliniarza. To tam ustanowiono nowy
Rekord Guinnessa na najdłuższą kaszankę na świecie – 224 metry przed
zaparzeniem i 226 metrów po zaparzeniu, gotowy produkt ważył 335 kg!

www.gac.pl

www.haczow.pl
Gmina Haczów – to tam znajduje się unikatowy w skali światowej, najstarszy i największy w Europie drewniany kościół. Ponadto
w Haczowie już od ponad 100 lat istnieje Orkiestra Dęta „Hejnał”,
a od 70 lat działa Ludowy Zespół Obrzędowy „Haczowskie wesele”.

Gmina Gać – w gminie funkcjonuje Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać,
które aktywizuje i promuje kobiety w życiu społecznym, gospodarczym
i kulturalnym. Prezesem Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gać jest
Bronisława Władysława Wołowiec, pisząca wiersze związane ze swoją miejscowością. To autorka tomiku wierszy „Z poszumu wierzb”.

www.radomysl.pl
www.kaczory.com.pl
Gmina Kaczory – jedna z pierwszych gmin w Wielkopolsce,
która została wyposażona w kanalizację, sieć wodociągową
i gazową. 40% gminy stanowią lasy. Są tam szlaki rowerowe,
piesze i eldorado dla miłośników wędkarstwa - 11 czystych jezior.

Gmina Radomyśl nad Sanem - leży w kotlinie sandomierskiej.
By chronić orzecha wodnego, który jest zagrożony wyginięciem stworzono na terenie gminy Rezerwat Orzecha Wodnego w Pniowie.
Od 200 lat w Radomyślu istnieje przeprawa promowa na Sanie. Mieszkańcy gminy kultywują tradycyjne obyczaje: wielkanocny obyczaj „Turki”,
zabawę obyczajową „Comber” czy paradę przebierańców „Zapusty”.

Program „Przyjazna Polska” to wiele korzyści dla Gminy...
•
•
•
•
•
•
•
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możliwość posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska”, umożliwiającym promocję gminy – co pozytywnie
wpłynie na życie gospodarcze gminy;
w przypadku poddania się certyfikacji tematycznej możliwość posługiwania się certyfikatem tematycznym pokazującym
kompetencje gminy w danym obszarze, umożliwiającym dodatkową promocję gminy, np. uzyskanie certyfikatu
„Kraina Turystyki i Przygody” pomoże przyciągnąć turystów;
możliwość podkreślenia swojego przyjaznego nastawienia do mieszkańców i biznesu, a co za tym idzie przyciągnięcie
nowych inwestycji;
potwierdzenie profesjonalnego podejścia do zarządzania a więc uwiarygodnienie gminy jako atrakcyjnego miejsca
zamieszkania i prowadzenia biznesu;
możliwość wykazania swoich kompetencji w 9 wydzielonych zakresach tematycznych;
możliwość uzyskania zestawienia scoringowego oraz zdobycia nagrody specjalnej – pełnego ratingu od firmy INC Rating
szeroka promocja gminy.

przyjazna polska
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www.babimost.pl
Gmina Babimost – od 25 lat stanowisko burmistrza nieprzerwanie piastuje Bernard Radny. Bezrobocie w tej gminie utrzymuje się na poziomie 2-3%. W miejscowości Podmokle Małe na terenie gminy Babimost istnieje Izba Pamięci, gdzie zgromadzono
pamiątki związane z działalnością organizacji walczących o polskość.

www.tryncza.eu
Gmina Tryńcza – w gminie od 12 lat organizowany jest Przegląd Twórców
Ludowych pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, podczas którego lokalni
twórcy prezentują swoje rękodzieła. W sołectwach działają Wiejskie Domy
Kultury, w których odbywają się warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne.
W gminie żywa jest tradycja wielkanocnych „Turków”.

www.brwinow.pl
Gmina Brwinów – na inwestycje przeznacza od 25% do nawet 50%
budżetu. W Brwinowie przez 35 lat mieszkał znany i ceniony aktor
- Wacław Kowalski, który pochowany jest na miejscowym cmentarzu.
W gminie organizowane są m.in. Mistrzostwa Brwinowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Festiwal Otwarte Ogrody czy Jazz w Otrębusach.

www.zarszyn.pl

www.kolbuszowa.pl

Gmina Zarszyn – położona jest w malowniczym Beskidzie Niskim.
W gminie Zarszyn szczególnie ważne jest czyste środowisko. Na jej terenie występują raki, bobry, dzikie kaczki. Jest również Stadnina Konia
Huculskiego. Na terenie gminy funkcjonuje gospodarstwo ekologiczne,
gdzie produkowane są maliny, porzeczki, pigwy, ziemniaki i inne warzywa.
To II najlepsze gospodarstwo towarowe w województwie podkarpackim.

Gmina Kolbuszowa – na terenie gminy funkcjonują instytucje wspomagająca biznes – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” oraz MARR Mielec. Aby w profesjonalny sposób udzielać informacji inwestorom w urzędzie
gminy utworzono specjalne stanowisko do obsługi inwestorów.

Laureaci uzyskują prestiżowe nagrody...
Certyfikat oraz tytuł i godło Laureata programu „Przyjazna
Polska” – przyznawane wszystkim uczestnikom programu,
którzy spełniają wymogi regulaminowe. Certyfikat zostanie
opatrzony symbolem wybranej certyfikacji tematycznej.

www.tarczyn.pl
Gmina Tarczyn – to gmina znana nie tylko z przepysznych jabłek.
Co roku w Tarczynie odbywa się międzynarodowa gala kickboxingu
oraz Półmaraton Tarczyński. Aby informować o inwestycjach stworzono
specjalny portal, który zawiera informacje o ponad 140 głównych przedsięwzięciach  gminnych. W gminie Tarczyn obowiązuje szereg ulg dla inwestorów.

Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przyznawana przez
Kapitułę programu dla najlepszych gmin spośród uczestników
ubiegających się o nagrodę w danej certyfikacji tematycznej.
Wyróżnienie w programie „Przyjazna Polska” – nagroda
specjalna przyznawana przez Kapitułę programu w ramach
każdej z certyfikacji tematycznych.
Prawo do postawienia promocyjnej tablicy drogowej – laureat programu ma prawo postawienia promocyjnej tablicy
drogowej z napisem Laureat Programu „Przyjazna Polska” oraz
tablicy z nazwą certyfikacji tematycznej (jeśli się jej poddał).
Wzory tablic będą udostępnione bezpłatnie.
Złota Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przewidziana
dla wszystkich uczestników, którym Kapituła przyzna godło
promocyjne „Przyjazna Polska” pięć razy z rzędu.

www.ugbelchatow.pl
Gmina Bełchatów – aż 97% nieruchomości na terenie tej gminy deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. W gminie Bełchatów znajduje się imponujący dąb „Generał” o obwodzie 425 cm i wysokości 26m. Co roku
w Bełchatowie organizowany jest „Bal przedsiębiorców”, aby ze sprzedaży cegiełek pozyskać fundusze na wypoczynek letni dzieci z najuboższych
rodzin w gminie.

Diamentowa Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przewidziana dla wszystkich uczestników którym Kapituła przyzna
godło promocyjne „Przyjazna Polska” dziesięć razy z rzędu.

przyjazna polska
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Regulamin PROGRAMU

„PRZYJAZNA POLSKA” 2017
I

Cel programu, organizacja, podstawowe definicje, certyfikacje tematyczne, nagrody
1. Cele programu
1.1. Celem programu jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów,
wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają
umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, a także charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą. W szczególności
chcemy promować polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:
a) zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
b) w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności
oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
c) stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
d) działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
e) dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
f) stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
g) dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
h) charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.
1.2. Cel ten będzie zrealizowany między innymi poprzez:
a) inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa samorządów na rzecz rozwoju Polski,
b) integrację przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi,
c) informowanie potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców i gości o korzyściach z lokalizacji działalności,
miejsca zamieszkania czy wypoczynku na terenie przyjaznych gmin,
d) publikowanie informacji o osiągnięciach Laureatów programu „Przyjazna Polska” na stronie internetowej
www.przyjaznapolska.pl
e) informowanie środków masowego przekazu o osiągnięciach Laureatów programu.
1.3. Gmina, która spełni kryteria określone w punkcie 1.1. i przystąpi do programu, otrzymuje godło promocyjne „Przyjazna
Polska”.
1.4. Dodatkowo gmina, która wyrazi takie życzenie może uczestniczyć w jednej z 9 certyfikacji tematycznych. Certyfikacje
tematyczne mają za zadanie wskazać konkretnym środowiskom (np. biznesowi, potencjalnym inwestorom, mieszkańcom,
turystom, itp.) te gminy, które w sposób szczególny przygotowane są do realizacji określonych celów: gospodarczych,
społecznych czy turystyczno-kulturalnych.
1.5. Gmina, która spełni wymagania jednej wskazanej przez siebie certyfikacji tematycznej otrzymuje godło promocyjne
„Przyjazna Polska” wraz z nazwą danej certyfikacji tematycznej.
1.6. Gmina, która wyrazi życzenie poddania się certyfikacji tematycznej wskazuje jeden jej rodzaj z listy certyfikacji tematycznych
zamieszczonej w punkcie I.5. niniejszego regulaminu.
1.7. Gmina, która wyrazi takie życzenie, w kolejnych latach może poddać się certyfikacji również w innej certyfikacjach tematycznej
niż realizowanej w danym roku uczestnictwa w programie.

2. Organizacja programu
2.1. Organizatorem programu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (Instytut).
2.2. Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

3. Podstawowe definicje: Uczestnik programu, Promotor, Laureat Programu
3.1. Uczestnik programu
a) Uczestnikiem programu może być każda polska gmina, niezależnie od jej wielkości, liczby mieszkańców, czy też
położenia.
b) Gmina deklaruje udział w programie wypełniając Deklarację uczestnictwa w Programie „Przyjazna Polska”.
Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem warunków wynikających z niniejszego regulaminu.

6

przyjazna polska

3.2. Promotor
a) Gminę do programu może zgłosić również:
– dowolna osoba prawna,
– państwowa jednostka organizacyjna,
– władza publiczna,
– a także organizacja pozarządowa.
Jednostka zgłaszająca tego typu określana jest mianem „Promotora”.
b) Promotor powinien uzyskać zgodę Uczestnika na jego udział w programie.
c) Promotor ponosi wszelkie opłaty związane z udziałem Uczestnika w programie.
d) Promotor działa pro publico bono.
e) Organizatorzy programu, na życzenie Promotora zobowiązani są zachować jego dane w poufności, udostępniając
je wyłącznie na podstawie prawnie udokumentowanego żądania odpowiednich i upoważnionych do tego władz
publicznych.
f) Organizatorzy programu, na wyraźne życzenie Promotora, zobowiązani są do umieszczenia jego danych na stronie
internetowej programu.
3.3. Laureat Programu
Laureatem programu „Przyjazna Polska” jest każda gmina, która przystąpiła do programu „Przyjazna Polska”, została poddana
odpowiednim procedurom certyfikacyjnym oraz spełniła kryteria i decyzją Kapituły uzyskała godło promocyjne „Przyjazna Polska”.

4. Ważność godła promocyjnego i certyfikatów tematycznych
4.1. Godło promocyjne „Przyjazna Polska” ważne jest 1 rok.
4.2. Certyfikat tematyczny (pkt. I.5.) ważny jest 1 rok.
4.3. Wzory logotypów programu dostępne są u organizatora oraz na stronie internetowej www.przyjaznapolska.pl

5. Certyfikacje tematyczne
W ramach programu Uczestnik może poddać się weryfikacji w następujących certyfikacjach tematycznych1:
5.1. „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.
5.2. „Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.
5.3. „Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
Certyfikacja dla gmin, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałyby podzielić się tymi
wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.
5.4. „Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
Certyfikacja dla gmin, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora turystycznego.
5.5. „Zielona Gmina” / „Green Community”
Certyfikacja dla gmin, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia mieszkańców.
5.6. „eGmina” / „eCommunity”
Certyfikacja dla gmin, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej, prowadzą edukację
informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.
5.7. „Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
Certyfikacja dla gmin, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne
i nowoczesne rolnictwo.
5.8. „Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
Certyfikacja dla gmin, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.
5.9. „Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
Certyfikacja dla gmin, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

1

Nazwy certyfikacji tematycznych są dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim. W gminach, w których zamieszkują mniejszości narodowe i w których stosowane są
dwujęzyczne tablice miejscowości, dozwolone jest umieszczanie tablic trójjęzycznych certyfikacji tematycznych: język polski, język mniejszości narodowej, język angielski.  
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6. Opis Certyfikacji Tematycznych:
Certyfikacje tematyczne wymagają spełnienia poniższych standardów szczegółowych, w zakresie każdej z certyfikacji.
6.1.

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
a)
b)

CERTYFIKOWANA
LOKALIZACJA BIZNESU

c)
d)
e)
f)
g)
h)

6.2.

„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
a)
b)
c)

DOBRE MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

d)
e)
f)
g)
h)
6.3.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
6.4.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
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STANDARD 1: Gmina przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury,
co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
STANDARD 2: Gmina przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych z punktu
widzenia historii i kultury gminy, regionu czy kraju.
STANDARD 3: Gmina stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
STANDARD 4: Gmina prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
STANDARD 5: Gmina regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
STANDARD 6: Gmina inwestuje w rozwój kultury: zarówno materialnie, jak i w kapitał ludzki. (np. poprzez zajęcia
pozalekcyjne, rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu i/lub kraju).
STANDARD 7: Gmina wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
Standard 8: Gmina przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.

„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
a)

KRAINA
TURYSTYKI I PRZYGODY

STANDARD 1: Gmina tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo
indywidualne i/lub zbiorowe.
STANDARD 2: Na terenie gminy funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację
większości potrzeb bytowych na terenie gminy.
STANDARD 3: Gmina przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek
oświatowych.
STANDARD 4: Gmina przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość
korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
STANDARD 5: W gminie funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie
przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
STANDARD 6: Gmina zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
STANDARD 7: Gmina podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
STANDARD 8: Gmina prowadzi zrównoważony rozwój.

„Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
a)

KRAINA
HISTORII I KULTURY

STANDARD 1: Gmina współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów
prawa.
STANDARD 2: Gmina stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów
lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
STANDARD 3: W gminie funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie
i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.
STANDARD 4: Dostęp do władz gminy i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
STANDARD 5: Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane
bez zwłoki.
STANDARD 6: W przypadkach decyzji odmownych gmina podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
STANDARD 7: Gmina ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki
podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie.
STANDARD 8: Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają
realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej w gminie.

STANDARD 1: Gmina posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki
i rekreacji.
STANDARD 2: Gmina przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego,
co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy i jej mieszkańców.
STANDARD 3: Gmina promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności poprzez
niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się atrakcje
turystyczne.
STANDARD 4: Gmina posiada system promocji i informowania o ofercie turystycznej dostępnej na jej terenie
oraz ułatwia podmiotom turystycznym jej propagowanie wśród potencjalnych turystów lub innych
zainteresowanych osób.
STANDARD 5: Gmina podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej, uprawiania
sportu i rekreacji.
STANDARD 6: Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa naturalnego
lub kulturowego.
STANDARD 7: Gmina prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem  turystycznym.
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h)
i)
6.5.

„Zielona Gmina” / „Green Community”
a)
b)
c)

ZIELONA
GMINA

d)
e)
f)
g)
h)
i)

6.6.

6.7.

„eGmina” / „eCommunity”

„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
a)
b)

SPECJALISTYCZNA
GMINA AGRO

c)
d)
e)
f)
g)
h)

6.8.

2
3

STANDARD 1: Gmina podejmuje działania, wykraczające poza wymagania przepisów prawa w zakresie zapewnienia
bardzo dobrego stanu środowiska naturalnego.
STANDARD 2: W gminie funkcjonuje duża świadomość konieczności przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
co znajduje swoje odzwierciedlenie w małej skali ich naruszeń.
STANDARD 3: Gmina dysponuje wyróżniającymi się zasobami przyrodniczymi, które czynią ją bardzo dobrym miejscem
do regeneracji organizmu i/lub leczenia.
STANDARD 4: W gminie zapewniono ochronę naturalnego krajobrazu a rozwój rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu odbywa się z dbałością o środowisko.
STANDARD 5: Gmina współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro środowiska
naturalnego.
STANDARD 6: Gmina promuje zachowania przyjazne środowisku.
STANDARD 7: Gmina promuje dużą czystość powietrza, wód, gleb i terenów.
STANDARD 8: Gmina chroni obszary, na których możliwa jest ekologiczna produkcja rolnicza czy ogrodnicza.
STANDARD 9: Gmina promuje wykorzystywanie odnawialnych i/lub ekologicznych źródeł energii, wody lub innych
zasobów naturalnych.

a) STANDARD 1: Gmina w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
b) STANDARD 2: Gmina prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana i znajdują się
na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
c ) STANDARD 3: Gmina posiada przynajmniej jedno interaktywne narzędzie automatyzujące kontakt z interesantami
(np. internetowa skrzynka podawcza, ankiety elektroniczne, możliwość udziału poprzez relacje
w Internecie w spotkaniach/posiedzeniach Rady/konferencjach itp., możliwość kontaktu z władzami
poprzez czat, możliwość przesłania zwrotnego poczty elektronicznej itp.).
d) STANDARD 4: Gmina uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji społecznych.
e) STANDARD 5: Gmina przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
f ) STANDARD 6: Gmina działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
g) STANDARD 7: Gmina działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego jakości.
h) STANDARD 8: W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy (np. w bibliotekach publicznych) można skorzystać
bezpłatnie z Internetu.

eGMINA

GMINA
Z TRADYCJĄ

STANDARD 8: Gmina ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą
rolę turystyki.
STANDARD 9: Gmina inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.

STANDARD 1: W gminie dominuje specjalistyczna hodowla i/lub produkcja rolnicza (np. hodowla bydła mlecznego,
hodowla owiec, uprawa pieczarek, uprawa chmielu, uprawa buraka cukrowego, sadownictwo, itp.).
W gminie może funkcjonować jedna lub kilka specjalizacji rolniczych.
STANDARD 2: Gmina, poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, tworzy warunki do rozwoju działalności
rolniczej, w tym w szczególności w zakresie tworzenia i rozwoju specjalizacji hodowlanych i rolniczych.
STANDARD 3: Gmina stwarza warunki do harmonijnego i efektywnego współistnienia człowieka z przyrodą.
STANDARD 4: W gminie szanowane są prawa zwierząt, a postępowanie ludzi nie doprowadza do cierpienia zwierząt
gospodarskich.
STANDARD 5: Rozwój przemysłu, handlu i usług kształtowany jest w sposób podkreślający wiodącą rolę czynnika
wiejskiego.
STANDARD 6: Gmina zachęca do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu nowoczesnego, specjalistycznego
rolnictwa, prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa, współpracy z biznesem, korzystania ze środków
unijnych itp.
STANDARD 7: Gmina zachęca gospodarzy do współzawodnictwa i/lub uczestnictwa w wystawach i targach
rolniczych.
STANDARD 8: Gmina prowadzi działania edukacyjne dot. bezpieczeństwa dzieci, zwłaszcza w okresie letnich wakacji
i ferii zimowych.

„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
a) STANDARD 1: Gmina pielęgnuje ważne tradycje narodowe2 i/lub kulturowe3 i/lub religijne.
b) STANDARD 2: Gmina regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
c ) STANDARD 3: Gmina przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych
z tradycją.
d) STANDARD 4: Gmina prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.

W tej grupie mieszczą się również tradycje regionalne i lokalne.
W tej grupie mieszczą się tradycje zawodowe, produkcyjne, muzyczne, taneczne i inne związane z kulturą materialną i niematerialną.
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e)
f)
g)
h)
i)
6.9.

Gmina pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
Gmina prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
Gmina udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
Gmina wspiera rozwój ruchu turystycznego.
Gmina prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji
i kultury.

„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
a)

b)
c)
KRAINA
ZDROWIA I URODY

STANDARD 5:
STANDARD 6:
STANDARD 7:
STANDARD 8:
STANDARD 9:

d)
e)
f)
g)

STANDARD 1: Gmina posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca dobre
warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
STANDARD 2: Gmina dba o stan środowiska naturalnego.
STANDARD 3: Gmina posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym
powietrzu.
STANDARD 4: Gmina i funkcjonujące na terenie gminy jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo
oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
STANDARD 5: Na terenie gminy znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
STANDARD 6: Na terenie gminy zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki, salony
prasowe, punkty informacyjne itp).
STANDARD 7: Gmina aktywnie promuje swoje walory prozdrowotne i wypoczynkowe.

7. Nagrody przyznawane w programie Uczestnikom
7.1. Uczestnicy programu, którzy spełniają wymogi regulaminowe otrzymują tytuł Laureata Programu „Przyjazna Polska”
oraz prawo do posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” przez okres 1 roku od daty jego przyznania.
7.2. Uczestnicy programu, którzy spełnili standardy tematyczne otrzymują certyfikat tematyczny oraz prawo posługiwania się nim
przez okres 1 roku od daty jego przyznania.
7.3. Uczestnikom wyróżniającym się w sposób szczególny spośród pozostałych ubiegających się o nagrodę w danej certyfikacji
tematycznej Kapituła przyzna nagrody główne programu – Statuetki – maksymalnie trzy w każdej z certyfikacji tematycznych.
7.4. Kapituła programu w ramach każdej z certyfikacji tematycznych ma prawo przyznać Uczestnikom również wyróżnienia.
7.5. Każdy Laureat programu ma prawo postawienia promocyjnej tablicy drogowej z napisem Laureat Programu „Przyjazna Polska”
oraz tablicy z nazwą certyfikacji tematycznej (jeśli się jej poddał). Obie tablice będą opracowane według wzoru stanowiącego
załącznik do Regulaminu.
7.6. Uczestnicy programu, którym Kapituła przyzna godło promocyjne „Przyjazna Polska” pięć razy z rzędu otrzymają „Złotą Statuetkę”.
7.7. Uczestnicy programu, którym Kapituła przyzna godło promocyjne „Przyjazna Polska” dziesięć razy z rzędu otrzymają
„Diamentową Statuetkę”.
7.8. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla gmin, które wyróżniają się znacząco spośród pozostałych
Uczestników programu.
II

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu i certyfikację Uczestników
1. Działania programu prowadzone są przez następujące jednostki: Kapitułę, Komisję Programu
i Zespół Audytorów
1.1. Kapituła ocenia przebieg programu oraz na wniosek Komisji Programu podejmuje decyzje o przyznaniu Laureatom godła
promocyjnego „Przyjazna Polska” oraz nagród i wyróżnień określonych w pkt. I.7. niniejszego regulaminu. Kapituła jest
najwyższą władzą programu „Przyjazna Polska”. W skład Kapituły wchodzą:
a) przedstawiciele przedsiębiorców,
b) przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich,
c) przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich,
d) przedstawiciele innych urzędów i jednostek publicznych,
e) osoby zaufania publicznego oraz inne zaproszone osoby o dużej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządności lokalnej.
1.2. Komisja Programu zostaje powołana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i składa się
z ekspertów zajmujących się problematyką promocji gospodarczej, rozwoju gospodarczego i społecznego a także rozwoju
przedsiębiorczości. Zadaniem Komisji Programu jest:
a) bieżące prowadzenie programu,
b) koordynacja prac audytorów,
c) nadzór nad prawidłowością prac audytorów,
d) przygotowanie propozycji dla Kapituły w zakresie przyznania nagród i wyróżnień.
1.3. Komisja Programu powołuje audytorów, spośród osób zajmujących się problematyką promocji gospodarczej, rozwoju
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społeczno-gospodarczego a także rozwoju przedsiębiorczości oraz znających specyfikę samorządu terytorialnego.
Wszyscy audytorzy tworzą Zespół Audytorów, który działa kolegialnie.
1.4. Zadaniem audytorów jest dokonanie oceny ankiety podstawowej i tematycznej Uczestnika, przeprowadzenie badania
informacji na temat gminy ze źródeł wtórnych, dokumentujących stan gminy w zakresie spełniania standardów ogólnych
i tematycznych, przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego na terenie gminy oraz przygotowanie raportu z audytu.
1.5. Komisja Programu zapewni dostęp do infolinii oraz adres poczty elektronicznej, pod który mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz
pozostali zainteresowani będą mogli zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania gmin biorących udział w programie.
III

Warunki przystąpienia do programu
1. W programie mogą uczestniczyć gminy, które spełniają następujące wymogi
1.1. Przez cały rok 2016 posiadały prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji (nie uległo ono
zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego).
1.2. Od roku 2015 nie funkcjonował na ich terenie zarząd komisaryczny z przyczyn innych niż naturalne.
1.3. Prześlą do biura programu w Warszawie (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) nie później niż do 31 marca 2017 r.,
na piśmie deklarację przystąpienia do programu.
1.4. W terminie 14 dni od otrzymania faktury «za udział w programie promocyjnym „Przyjazna Polska”» dokonana zostanie przez
gminę lub Promotora wpłata za udział Uczestnika w programie w kwocie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IV

4500 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców do 10.000,
5500 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców od 10.001 do 20.000,
6700 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców od 20.001 do 30.000,
7900 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców od 30.001 do 60.000,
8800 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców od 60.001 do 100.000,
9900 zł brutto (w tym 23% VAT) – gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100.000.

Przebieg certyfikacji
1. Uczestnicy programu, którzy spełnili wymogi punktu III.1. regulaminu, otrzymują z biura programu „Przyjazna Polska” ankietę
programu oraz, jeśli zadeklarowali uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankietę tematyczną.
2. Przystępując do programu, Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych teleadresowych oraz własnych materiałów
promocyjnych organizatorom programu, dysponując jednocześnie prawem wglądu i poprawiania własnych danych, znajdujących się
w posiadaniu organizatorów.
3. Uczestnicy programu w ciągu 1 miesiąca, nie później jednak niż do 28 kwietnia 2017 r. wypełnią i prześlą ankietę programu
i (opcjonalnie) ankietę tematyczną, zgodnie z poniższymi informacjami.
3.1. Oryginalna wersja drukowana (ankiety programu i opcjonalnie dla gmin uczestniczących w certyfikacji tematycznej – ankiety
tematycznej) – potwierdzona przez organy upoważnione do reprezentowania gminy – powinna być przesłana listem
poleconym na adres biura programu w Warszawie (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).
3.2. Wersja elektroniczna (ankiety programu i opcjonalnie dla gmin uczestniczących w certyfikacji tematycznej – ankiety
tematycznej) w formacie .doc lub .pdf, zgodna z wersją drukowaną (oryginalną), powinna zostać przesłana na adres:
info@przyjaznapolska.pl.
4. Pomoc merytoryczną w wypełnieniu ankiety programu i ankiet tematycznych zapewnia Biuro Programu. Biuro udziela również
innych informacji merytorycznych potrzebnych uczestnikom programu.
5. Po otrzymaniu dokumentacji od gmin, biuro programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez Uczestników
pod względem formalnym, a w przypadku wystąpienia braków, prosi o uzupełnienie dokumentacji.
6. Kompletna dokumentacja zostanie przekazana do Komisji Programu.
7. Komisja Programu i audytorzy na podstawie dokumentacji złożonej przez Uczestnika oraz dodatkowo pozyskanych informacji
oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu „Przyjazna Polska” oraz, jeśli dana gmina wybrała uczestnictwo w certyfikacji
tematycznej, również standardów danej certyfikacji tematycznej.
8. Po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dostarczonych dokumentów, u Uczestników przeprowadzone zostaną audyty
certyfikacyjne.
9. Audyt certyfikacyjny ma na celu potwierdzenie danych zawartych w ankiecie oraz uzyskanie dodatkowych informacji, świadczących
o spełnianiu wymagań programu oraz (opcjonalnie) wymogów certyfikacji tematycznej.
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10. Podczas audytu certyfikacyjnego, audytor może prosić o szczegółowe dane bądź też o udostępnienie dodatkowych danych,
w zakresie określonym w dokumentach programu (regulaminie i ankietach).
11. Na co najmniej 10 dni przed terminem audytu, audytor określi i prześle listę osób (spoza pracowników gminy), z którymi chciałby się
spotkać. Lista ta może obejmować przykładowo: przedstawicieli dostawców mediów technicznych, wybranych inwestorów, którzy
zakończyli inwestycje, przedstawicieli lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy,
przedstawicieli mieszkańców i innych mogących wypowiedzieć się na temat spełniania wymogów standardu ogólnego i wymagań
certyfikacji tematycznej. Pracownicy gminy są proszeni o pomoc w organizacji spotkania z tymi osobami.
12. W trakcie trwania programu, do czasu otrzymania decyzji Kapituły, wszyscy Uczestnicy mogą informować o udziale w programie.
Dopuszczalna forma informacji brzmi: «Gmina uczestniczy w programie „Przyjazna Polska”» oraz (opcjonalnie) certyfikacji
„[nazwa certyfikacji z pkt. I.5.]”
V

Zakończenie programu i ogłoszenie wyników
1. Najpóźniej do 15 września 2017 Komisja Programu dokona podsumowania wyników Uczestników oraz przygotuje dla Kapituły
rekomendacje dotyczące przyznania Uczestnikom godła promocyjnego „Przyjazna Polska” oraz certyfikatów tematycznych. Komisja
Programu dla Kapituły przygotuje również rekomendacje w sprawie nagród głównych, specjalnych oraz wyróżnień przewidzianych
w niniejszym Regulaminie.
2. Wręczenie certyfikatów i nagród głównych oraz specjalnych programu odbędzie się do końca 2017 r. na specjalnej gali z udziałem
mediów, przedstawicieli centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, potencjalnych inwestorów,
Uczestników programu, przedsiębiorców certyfikowanych w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” i innych zaproszonych gości.
3. Laureaci programu zostaną wpisani do internetowej bazy Laureatów programu „Przyjazna Polska”, o której organizatorzy programu
poinformują władze regionalne, media i ambasady.
4. Laureaci programu w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji uzyskują prawo do wykorzystywania
godła promocyjnego „Przyjazna Polska” oraz nazw certyfikatów tematycznych przez 1 rok.

VI

Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań programowych, decyzje podejmuje Komisja Programu, przekazując je do wiadomości
Audytorom i Uczestnikom.
2. Komisja Programu zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do godła promocyjnego „Przyjazna Polska”
oraz certyfikatu tematycznego w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego cele programu i warunki certyfikacji.
3. Obsługę programu i certyfikacji tematycznych prowadzi „Przedsiębiorstwo Fair Play” Sp. z o.o., która zajmuje się pracami
organizacyjnymi, rekrutacją Uczestników, pobieraniem opłat i działalnością promocyjną na rzecz Uczestników.

Harmonogram poszczególnych działań związanych z programem:
1. Przesłanie deklaracji przystąpienia do programu do 31 marca 2017 r.
2. Przygotowanie przez Uczestnika ankiety/ankiet do 28 kwietnia 2017 r.
3. Decyzje o przyznaniu godła promocyjnego, nagród oraz wyniki certyfikacji tematycznych
do 15 września 2017 r.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Uroczystości Końcowej zorganizowanej
do końca 2017 r.

KONTAKT
BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Kapituła i Komisja Programu
tel.: (22) 630 97 05; e-mail: info@przyjaznapolska.pl
Sprawy organizacyjne związane z obsługą finansową
programu:
Elżbieta Smosarska
tel.: (22) 630 98 05, fax: (22) 434 60 49
e-mail: biuro@przyjaznapolska.pl

Public relations i kontakty z mediami:
tel.: (22) 630 96 99
tel. kom.: 533 043 009
e-mail: pr@przyjaznapolska.pl
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