TWOJA GMINA, TWOJE MIASTO

MIEJSCE DO POZNANIA, ZACHWYCENIA, ZAINWESTOWANIA!
Różnorodność to mocna strona naszego kraju. Składają się na nią zróżnicowanie: przyrodnicze, kulturowe, społeczne
i religijne poszczególnych regionów. Te różnice to nasza duma i szansa. Szkoda tylko, że tak niewiele wiemy o naszym
kraju i jego niewątpliwym bogactwie. W świadomości Polaków oraz zagranicznych gości funkcjonują najbardziej znane
z opisów, przewodników i zdjęć atrakcje Polski, takie jak: Warszawa z jej wojenną historią, Zamkiem Królewskim, pałacem w Wilanowie, Gdańsk z przepiękną starówką, Muzeum Solidarności, niedalekim Westerplatte, czy też Sopotem
z ponad pięciusetmetrowym molo, Kraków z Wieliczką i zimową stolicą Polski – Zakopanem. Na turystycznej i inwestycyjnej mapie znajdują się również Wrocław i Poznań z okolicznymi gminami. Być może w zbiorowej świadomości
pojawia się Białystok, Solina, Szczecin, Międzyzdroje, czy Łeba. Miejsca piękne i na pewno warte zobaczenia, ale …
Czy to oznacza, że pozostała część Polski nie ma wiele więcej do zaoferowania? W trakcie realizowanych przez nas działań, programów, konkursów i dzięki opracowywanym przez nasz zespół na zlecenie samorządów strategiom, diagnozom czy raportom, mieliśmy ogromną przyjemność odwiedzić i odrobinę lepiej poznać wiele mniej znanych zakątków
naszego kraju i byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Pomniki historii z ciekawymi legendami na wyciągnięcie ręki, kameralne starówki z kawiarniami i restauracjami, parki narodowe, rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu czekające na
chcących odkryć ich tajemnice. Świetnie przygotowane szlaki turystyczne wsparte usługami lokalnych przewodników,
dobrze przygotowane questy, oparte na lokalnej historii i legendach, ciągle żywe tradycje lokalne (jak na przykład Turki
na Podkarpaciu), lokalne muzea, manufaktury lokalnych twórców, szlaki kulinarne prowadzące przez karczmy, restauracje i zajazdy zarządzane przez specjalistów od lokalnych przysmaków. Atrakcje i oferty rekreacyjne skierowane do
osób w każdym wieku, czy też doskonale przygotowane miejsca noclegowe, zarówno te dające możliwość odpoczynku
w odosobnieniu, jak i te, dzięki którym można poznać wspaniałych ludzi – gospodarzy, ich historię, codzienne życie,
ginące zawody i przekazywane od lat opowieści.
Jednak nie tylko nieznana historia i dziewicza przyroda oraz wpleciona w nią infrastruktura turystyczna zachwycają
tych, którzy zechcą zejść z utartych szlaków. Nie sposób nie zauważyć ogromnego zaangażowania lokalnych władz
w podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz zapewniania najlepszych warunków do inwestowania zainteresowanym przedsiębiorcom. Nowoczesne gospodarstwa rolne, rozkwitające na wiosnę tereny sadownicze, wytyczone i wyposażone w media techniczne tereny inwestycyjne, lokalne, nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa, które mogą
stać się doskonałymi partnerami w biznesie zarówno dla dużych, międzynarodowych korporacji, jak i mniejszych firm
szukających unikalnych usług na najwyższym poziomie. To wszystko i wiele więcej stanowi doskonałą wizytówkę znakomitej większości gmin i miast w naszym kraju, TRZEBA TYLKO MIEĆ SZANSĘ JE POZNAĆ!
Tę szansę daje udział w programie „Przyjazna Polska”. Chcemy pokazać i udowodnić, że każda gmina i miasto
są wyjątkowe i mają wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom czy turystom. Gminy i miasta
biorące udział w konkursie mogą zaprezentować swoje atuty w dziewięciu certyfikacjach tematycznych, wybierając tę,
która jest dla nich w danej chwili najważniejsza, w której mają najwięcej do zaoferowania, która może stać się podstawą do
wytyczenia nowego kierunku rozwoju lub na promocji której najbardziej gminie czy miastu zależy.

PROFESJONALNA CERTYFIKACJA W 5 PROSTYCH KROKACH
Ceniąc profesjonalizm i zaangażowanie gmin i miast uczestniczących w programie, a także szanując czas osób
oddelegowanych do realizacji działań z nim związanych, proponujemy sprawdzony, przejrzysty i rzetelny
proces weryfikacji, oparty na 5 prostych krokach:
1. ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM i wybranie jednej z 9 certyfikacji tematycznych.
2. WYPEŁNIENIE DEKLARACJI przystąpienia do programu (dostępne również na stronie www.przyjaznapolska.pl)
zaznaczając wybraną certyfikację tematyczną, dzięki której możliwe będzie pokazanie gminy/miasta z jak najlepszej,
najciekawszej, najbardziej zaskakującej strony.
3. WYPEŁNIENIE ANKIETY GŁÓWNEJ I WYBRANEJ ANKIETY TEMATYCZNEJ, w których przedstawiona zostanie gmina
lub miasto i ich mocne strony. Ankiety uczestników będą weryfikowane przez Komisję Programu.
4. AUDYT CERTYFIKACYJNY - po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) zostanie ustalony termin
audytu certyfikacyjnego. Jego pozytywny wynik połączony z decyzją Kapituły Programu wpłynie na przyznanie
gminie lub miastu certyfikatu „Przyjazna Polska” oraz/lub innych nagród przewidzianych w Regulaminie programu.
5. ODEBRANIE CERTYFIKATU „PRZYJAZNA POLSKA” PODCZAS UROCZYSTEJ GALI, w towarzystwie pozostałych
Laureatów programu „Przyjazna Polska”.
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VI EDYCJA PROGRAMU
I KONKURSU CERTYFIKACYJNEGO
„PRZYJAZNA POLSKA”!
Dziewięć certyfikacji, to dziewięć możliwości pokazania wartości i piękna ukrytego na obszarze gmin i miast.
Wybierz jedną i weź udział w VI edycji programu „Przyjazna Polska”.
„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”
Certyfikat dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju
biznesu oraz inwestycji.
„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
Certyfikat dla gmin/miast, które zapewniają dobre warunki do zamieszkania
oraz sprzyjają osadnictwu.
„Kraina Historii i Kultury” /„History & Culture Destination”
Certyfikat dla gmin/miast, 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”
Certyfikat dla gmin/miast, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają
o rozwój sektora turystycznego.
„Zielona Gmina” / „Green Community”
Certyfikat do gmin/miast, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych
i zdrowy styl życia mieszkańców.
„eGmina” / „eCommunity”
Certyfikat dla gmin/miast, które w istotnym zakresie stosują elektroniczne narzędzia administracji publicznej,
prowadzą edukację informatyczną młodzieży oraz przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu.
„Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
Certyfikat dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej
oraz promują specjalistyczne i nowoczesne rolnictwo.
„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
Certyfikat dla gmin/miast, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe,
kulturowe czy religijne.
„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
Certyfikat dla gmin/miast, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia
i pielęgnacji urody.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE „PRZYJAZNA POLSKA”
• MOŻLIWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ GODŁEM PROMOCYJNYM „PRZYJAZNA POLSKA”, co pozytywnie wpływa na życie gospodarcze gminy/
miasta, ponieważ Laureaci programu postrzegani są jako samorządy, które działają kompleksowo, charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością
tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych, a promując i inwestując w swoje mocne strony, nie zapominają o tak ważnych zagadnieniach, jak:
		 - zapewnianie przyjaznego podejścia administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości;
		 - w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierowanie się zasadami społecznej odpowiedzialności
		 oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju;
		 - stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu;
		 - działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców;
		 - dbanie o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji;
		 - stwarzanie korzystnych i godnych warunków życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
		 - dążenie do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej;
• MOŻLIWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ CERTYFIKATEM TEMATYCZNYM pokazującym kompetencje samorządu w danym obszarze i ułatwiającym promocję terenu, np. uzyskanie certyfikatu „Kraina Turystyki i Przygody” pomoże zainteresować turystów ofertą miasta/gminy – które
mają prawo posługiwać się nie tylko certyfikatem, ale także specjalnym emblematem informującym o swojej specjalizacji.
• PODKREŚLENIE PRZYJAZNEGO NASTAWIENIA DO MIESZKAŃCÓW I BIZNESU, a co za tym idzie przyciągnięcie nowych inwestycji, dzięki
przyznanemu przez niezależnych ekspertów certyfikatowi „Przyjazna Polska”.
• UWIARYGODNIENIE GMINY/MIASTA JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PROWADZENIA BIZNESU, dzięki potwierdzeniu
profesjonalnego podejścia do zarządzania i zainteresowanie ofertą gminy inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
• MOŻLIWOŚĆ PODKREŚLENIA MOCNYCH STRON GMINY/MIASTA i wykazania kompetencji w 9 zakresach certyfikacji tematycznych;
• ZAISTNIENIE NA MAPIE CIEKAWYCH I WARTYCH ODWIEDZENIA MIEJSC W POLSCE, dzięki promocji realizowanej w ramach programu
„Przyjazna Polska”.
• STWORZENIE DODATKOWYCH SZANS ROZWOJU I ROZSZERZANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI –
większe zainteresowanie gminą lub miastem wpływa na zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców i rozwój oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, chociażby takich jak punkty agroturystyczne, gastronomiczne, pamiątkarskie, firmy eventowe, transportowe itp.
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Czy wiesz, że..?

Zaledwie kilkadziesiąt minut drogi od Warszawy krajobraz zmienia
się nie do poznania. Gmina Tarczyn, to ciągnące się po horyzont sady
owocowe oraz lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Swój obecny
charakter region zawdzięcza świadomości ekologicznej mieszkańców,
która kształtowała się przez lata zrównoważonego rozwoju gminy
i realizowanych przez nią projektów z zakresu ochrony środowiska.
Zielona Gmina – Gmina Tarczyn

Gmina Gać położona na pogórzu rzeszowskim nad rzeką Markówką
może poszczycić się bardzo wczesną historią. Na terenie gminy odkryto
cmentarzysko ciałopalne datowane od II do III w.n.e. W bogato
wyposażonych grobach znaleziono naczynia, broń, ozdoby, narzędzia
itp. http://www.gac.pl
Kraina Historii i Kultury - Gmina Gać

Niespełna 40 km na południe od Warszawy, na terenie Gminy Góra Kalwaria,
położona jest jedna z najstarszych miejscowości Mazowsza – Czersk.
Na wysokiej skarpie wznoszącej się nad doliną Wisły zachowały się ruiny
zamku od stuleci przykuwające uwagę historyków i archeologów. Każdego roku
zamek wypełnia się średniowiecznym gwarem podczas słynnych w całej Polsce
turniejów rycerskich i rekonstrukcji historycznych.
Kraina Historii i Kultury – Gmina Góra Kalwaria
			

Na terenie Gminy Brwinów powstają nowoczesne osiedla i realizowane są inwestycje
infrastrukturalne, lecz zachowała ona swój kameralny klimat z willową zabudową
i tradycją przedwojennego letniska. Mieszkańcy doceniają panującą tu ciszę, zieleń,
piękno obszarów chronionego krajobrazu i dobre połączenie ze stolicą. Pociągi
podmiejskie w 30 minut przewożą pasażerów z gminy do Warszawy.
„Dobre Miejsce Zamieszkania” – Gmina Brwinów

Więcej informacji o Laureatach na stronie
www.przyjaznapolska.pl

Nagrody przyznawane
w programie
„Przyjazna Polska”
Certyfikat oraz tytuł i godło Laureata
programu „Przyjazna Polska” – przyznawane
wszystkim uczestnikom programu, którzy spełniają
wymogi regulaminowe. Certyfikat zostanie opatrzony
symbolem wybranej certyfikacji tematycznej.
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Statuetka „Przyjazna Polska”
– nagroda przyznawana przez Kapitułę programu
dla najlepszych gmin spośród uczestników
ubiegających się o nagrodę w danej certyfikacji
tematycznej.
Statuetka z symbolem wybranej certyfikacji.

Urząd Gminy Świlcza stale stara się być bliżej mieszkańca. Teraz jest
też w jego smartfonie! Dzięki aplikacji mobilnej można nie tylko
złożyć deklarację, zapłacić za odbiór odpadów czy sprawdzić wysokość
należnego podatku, ale też przeczytać o najnowszych wydarzeniach
w gminie i skorzystać z informacji turystycznej.
eGmina – Gmina Świlcza

Pierwszym produktem, który przed wiekami rozsławił Gminę
Kolbuszowa były meble kolbuszowskie. Do dziś są one ozdobą wielu
pałaców i muzeów w całej Polsce. Od tego czasu gmina zmieniła się
nie do poznania. Przyciąga inwestorów przedsiębiorczością,
otwartością i jakością obsługi, a także oferując im zwolnienia z podatku
dochodowego i z podatku od nieruchomości. Jedno się jednak nie
zmieniło – jak przed wiekami, działają tu jedne z największych w kraju
zakłady przetwórstwa drewna oraz wielka fabryka mebli.
Certyfikowana Lokalizacja Biznesu – Gmina Kolbuszowa

Kto raz odwiedził to miejsce, na pewno tu wróci, a kto odkrywanie Tatr ma
dopiero w planach, z pewnością nie ominie Doliny Kościeliskiej. Przez jej
dolną część przepływa Potok Kościeliski, a górną tworzą krystaliczne skały
o zbójnickich kształtach i nazwach. Rwące górskie potoki wyżłobiły
w skałach większe i mniejsze szczeliny, które na przestrzeni lat zmieniły się
w jaskinie. W sumie odkryto ich ponad 450!
Kraina Turystyki i Przygody – Gmina Kościelisko
Tryńcza to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w powiecie przeworskim,
gdzie działania prowadzone są jednocześnie na wielu płaszczyznach, uwzględniając
przede wszystkim potrzeby jej mieszkańców. Inwestycje w drogi, chodniki, edukację,
infrastrukturę sportową, realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych, w tym
unijnych to obraz dynamicznie rozwijającej się Gminy. Samorządowcy skutecznie
szukają środków i projektów, które znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców.
„Dobre Miejsce Zamieszkania” – Gmina Tryńcza

Odwiedzając gminę Zarszyn wyraźnie czuje jej wielokulturowość i dziedzictwo
historyczne. Z bogactwa przeszłości regionu czerpie założony w 1972 roku zespół
ludowy „Ziemia Sanocka”. Pieśnią i tańcem stara się ocalić od zapomnienia zwyczaje,
tradycje i wartości dawnych mieszkańców regionu.
Gmina z Tradycją - Zarszyn

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 Laureatów, którym Kapituła przyzna
godło promocyjne „Przyjazna Polska” pięć razy z rzędu.
Diamentowa Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przewidziana dla wszystkich Laureatów, którym Kapituła przyzna
godło promocyjne „Przyjazna Polska” dziesięć razy z rzędu.
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REGULAMIN PROGRAMU

„PRZYJAZNA POLSKA” 2019

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 i miasta, 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 swoich mieszkańców,
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 i miast,
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. Gminy/miasta, które spełnią kryteria określone w punkcie 1.1., przystąpią do programu oraz zostaną pozytywnie
zweryfikowane, otrzymują godło promocyjne „Przyjazna Polska”.
1.4. Dodatkowo gminy/miasta, które wyrażą takie życzenie mogą uczestniczyć w jednej z 9 certyfikacji tematycznych. Certyfikacje
tematyczne mają za zadanie wskazać konkretnym środowiskom (np. biznesowi, potencjalnym inwestorom, mieszkańcom,
turystom, itp.) te gminy i miasta, które w sposób szczególny przygotowane są do realizacji określonych celów: gospodarczych,
społecznych czy turystyczno-kulturalnych.
1.5. Gminy/miasta, które spełnią wymagania jednej wskazanej przez siebie certyfikacji tematycznej otrzymują godło promocyjne
„Przyjazna Polska” wraz z nazwą danej certyfikacji tematycznej.
1.6. Gminy/miasta, które wyrażą życzenie poddania się certyfikacji tematycznej wskazują jeden jej rodzaj z listy certyfikacji
tematycznych zamieszczonej w punkcie I.5. niniejszego regulaminu.
1.7. Gminy/miasta, które wyrażą takie życzenie, w kolejnych latach mogą poddać się certyfikacji również w innych certyfikacjach
tematycznych, niż realizowana 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 lub miasto, niezależnie od wielkości, liczby mieszkańców, czy też
położenia.
b) Gmina/miasto deklaruje udział w programie wypełniając Deklarację uczestnictwa w Programie „Przyjazna Polska”.
Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem warunków wynikających z niniejszego regulaminu.
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3.2. Promotor
a) Gminę/miasto 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/miasto, które przystąpiły do programu „Przyjazna Polska”, zostały
poddane odpowiednim procedurom certyfikacyjnym oraz spełniły kryteria i decyzją Kapituły uzyskały 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/miast, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.
5.2. „Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
Certyfikacja dla gmin/miast, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania w gminie oraz sprzyjają osadnictwu.
5.3. „Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
Certyfikacja dla gmin/miast, 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/miast, które posiadają atrakcyjne zasoby turystyczne, udostępniają je oraz dbają o rozwój sektora
turystycznego.
5.5. „Zielona Gmina” / „Green Community”
Certyfikacja dla gmin/miast, które dbają o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia
mieszkańców.
5.6. „eGmina” / „eCommunity”
Certyfikacja dla gmin/miast, 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/miast, które stwarzają dobre warunki dla rozwoju działalności rolniczej oraz promują specjalistyczne
i nowoczesne rolnictwo.
5.8. „Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
Certyfikacja dla gmin/miast, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.
5.9. „Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
Certyfikacja dla gmin/miast, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
1

Nazwy certyfikacji tematycznych są dwujęzyczne: w języku polskim i angielskim. W gminach lub miastach, 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.

a) STANDARD 1: Gmina/miasto współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające
z przepisów prawa.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów
lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
c ) STANDARD 3: W gminie/mieście funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie
i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu w gminie.
d) STANDARD 4: Dostęp do władz gminy/miasta i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
e) STANDARD 5: Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane
bez zwłoki.
f ) STANDARD 6: W przypadkach decyzji odmownych gmina/miasto podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
g) STANDARD 7: Gmina/miasto ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą
warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w gminie/mieście.
h) 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/mieście.

CERTYFIKOWANA
LOKALIZACJA BIZNESU

6.2.

6.3.

„Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii
i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych
z punktu widzenia historii i kultury gminy, regionu czy kraju.
c ) STANDARD 3: Gmina/miasto stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
d) STANDARD 4: Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
e) STANDARD 5: Gmina/miasto regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
f ) STANDARD 6: Gmina/miasto 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).
g) STANDARD 7: Gmina/miasto wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
h) STANDARD 8: Gmina/miasto przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.

KRAINA
HISTORII I KULTURY

6.4.
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„Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Premium Home Location”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo
indywidualne i/lub zbiorowe.
b) STANDARD 2: Na terenie gminy/miasta funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom
realizację większości potrzeb bytowych na terenie gminy/miasta.
c ) STANDARD 3: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek
oświatowych.
d) STANDARD 4: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza
możliwość korzystania z istniejących zasobów przyrodniczych.
e) STANDARD 5: W gminie/mieście funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej
terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
f ) STANDARD 6: Gmina/miasto zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
g) STANDARD 7: Gmina/miasto podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
h) STANDARD 8: Gmina/miasto prowadzi zrównoważony rozwój.

DOBRE MIEJSCE
ZAMIESZKANIA

KRAINA
TURYSTYKI I PRZYGODY

„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”

„Kraina Turystyki i Przygody” / „Tourism & Adventure Destination”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto posiada atrakcyjne zasoby turystyczne, naturalne i/lub obiekty, które stanowią cel turystyki
i rekreacji.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do ochrony swojego dziedzictwa przyrodniczego i/lub kulturowego,
co znajduje odzwierciedlenie w działaniach gminy i jej mieszkańców.
c ) STANDARD 3: Gmina/miasto promuje zrównoważone wykorzystanie swoich zasobów turystycznych, w szczególności
poprzez niedopuszczenie do degradującej krajobraz urbanizacji w miejscach, w których znajdują się
atrakcje turystyczne.
d) STANDARD 4: Gmina/miasto 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.
e) STANDARD 5: Gmina/miasto podejmuje działania na rzecz promocji aktywnej turystyki i/lub aktywności fizycznej,
uprawiania sportu i rekreacji.
f ) STANDARD 6: Gmina/miasto współpracuje z mieszkańcami i organizacjami mającymi na celu dobro dziedzictwa
naturalnego lub kulturowego.
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g) STANDARD 7: Gmina/miasto prowadzi działania mające na celu zbudowanie współpracy między samorządem a sektorem
turystycznym.
h) STANDARD 8: Gmina/miasto ma opracowaną strategię rozwoju lub inny plan rozwoju uwzględniający wiodącą rolę
turystyki.
i ) STANDARD 9: Gmina/miasto inwestuje w infrastrukturę turystyczną lub umożliwia inwestycje w turystykę.
6.5.

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

ZIELONA
GMINA

6.6.

„eGmina” / „eCommunity”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto w istotnym zakresie oferuje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto prowadzi dobrej jakości stronę internetową, która jest regularnie aktualizowana
i znajdują się na niej informacje przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.
c ) STANDARD 3: Gmina/miasto posiada interaktywne narzędzia 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/miasto uzupełnia własną stronę internetową informacjami od mieszkańców i organizacji
społecznych.
e) STANDARD 5: Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do edukacji informatycznej młodzieży.
f ) STANDARD 6: Gmina/miasto działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
g) STANDARD 7: Gmina/miasto działa na rzecz zwiększenia na swoim terenie zasięgu Internetu i/lub polepszenia jego
jakości.
h) STANDARD 8: W wyodrębnionych miejscach na terenie gminy/miasta można skorzystać bezpłatnie z Internetu.

eGMINA

6.7.

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

SPECJALISTYCZNA
GMINA AGRO

6.8.

„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe2 i/lub kulturowe3 i/lub religijne.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.

GMINA
Z TRADYCJĄ
2
3

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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c ) STANDARD 3: Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych
związanych z tradycją.
d) STANDARD 4: Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
e) STANDARD 5: Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
f ) STANDARD 6: Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
g) STANDARD 7: Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
h) STANDARD 8: Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
i ) STANDARD 9: Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie
tradycji i kultury.
6.9.

KRAINA
ZDROWIA I URODY

„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”
a) STANDARD 1: Gmina/miasto posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca
dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
b) STANDARD 2: Gmina/miasto dba o stan środowiska naturalnego.
c ) STANDARD 3: Gmina/miasto posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym
powietrzu.
d) STANDARD 4: Gmina/miasto i funkcjonujące na terenie gminy jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo
oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
e) STANDARD 5: Na terenie gminy/miasta znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
f ) STANDARD 6: Na terenie gminy/miasta zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki,
salony prasowe, punkty informacyjne itp).
g) STANDARD 7: Gmina/miasto 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,
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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
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/miasta w zakresie spełniania standardów ogólnych
i tematycznych, przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego na terenie gminy/miasta oraz przygotowanie raportu z audytu.
1.5. Komisja Programu zapewnia dostęp do infolinii oraz adres poczty elektronicznej, pod który mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz
pozostali zainteresowani będą mogli zgłaszać uwagi na temat funkcjonowania gmin i miast biorących udział w programie.

III Warunki przystąpienia do programu

1. W programie mogą uczestniczyć gminy/miasta, które spełniają następujące wymogi
1.1. Przez cały rok 2018 posiadały prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji (nie uległo ono
zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego).
1.2. Od roku 2018 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 30 kwietnia 2019 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/miasto lub Promotora wpłata za udział Uczestnika w programie w kwocie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

IV 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 i przetwarzanie danych
osobowych (w celach i na zasadach określonych w ogólnej klauzuli informacyjnej RODO PP - załącznik do deklaracji zgłoszeniowej)
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 31 maja 2019 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/miast uczestniczących w certyfikacji tematycznej –
ankiety tematycznej) – potwierdzona przez organy upoważnione do reprezentowania gminy/miasta – 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/miast 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/miast, 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/miasto wymagań programu „Przyjazna Polska” oraz, jeśli dane miasto lub gmina wybrała
uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, również standardów danej certyfikacji tematycznej.
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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.
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/miasta), 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/miasta 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/miasto uczestniczy w programie „Przyjazna Polska”» oraz (opcjonalnie) certyfikacji
„[nazwa certyfikacji z pkt. I.5.]”

V Zakończenie programu i ogłoszenie wyników
1. Najpóźniej do 31 października 2019 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 2019 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 30 kwietnia 2019 r.
2. Przygotowanie przez Uczestnika ankiety/ankiet do 31 maja 2019 r.
3. Decyzje o przyznaniu godła promocyjnego, nagród oraz wyniki certyfikacji tematycznych
do 13 września 2019 r.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Uroczystości Końcowej zorganizowanej
do końca 2019 r.

KONTAKT
BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
e-mail: info@przyjaznapolska.pl
Kapituła i Komisja Programu
tel.: (22) 630 97 05

www.przyjaznapolska.pl

Obsługa finansowa programu:
tel.: (22) 630 98 05
Public relations i kontakty z mediami:
tel.: (22) 630 98 01
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