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Dokument przygotowano na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego — Departamentu 

Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie 20 audytów zrealizowanych we wskazanych 

przez Zleceniodawcę urzędach miejskich i gminnych województwa małopolskiego zrealizowanych na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

 

Ze strony Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego badaniami kierowali Agnieszka 

Górniak i Rafał Poniewski.  

 

Ze strony CEM w procesie badawczym uczestniczyli prof. Jan Jerschina (nadzór merytoryczny), 

Szymon Beźnic, Mariola Fulbiszewska, Dominika Lalik-Budzewska, ElŜbieta Lesińska, Dorota Micek, 

Łukasz Pytliński, Aneta Radłowska-Działo.  Audyty w gminach wykonali Szymon Beźnic, Dominika 

Lalik-Budzewska, Łukasz Pytliński, Aneta Radłowska-Działo. 

 

Badania przeprowadzono w dniach 14.08.2009 — 04.09.2009 techniką ‘tajemniczego klienta’ (Mystery 

Client)  na podstawie scenariusza audytu. Zawartość scenariusza została uzgodniona ze 

Zleceniodawcą. 
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1. Informacja o badaniu 

1.1 Etap I – wywiady pogłębione z ekspertami 

 W pierwszym etapie projektu przeprowadzono dwa wywiady pogłębione z ekspertami z zakresu 

obsługi inwestorów zagranicznych wyraŜających zainteresowanie prowadzeniem inwestycji na terenie 

województwa małopolskiego. Wywiady zostały przeprowadzone w dniach 23-24.07.2009. 

 Osoby te dysponowały szeroką wiedzą na temat atrakcyjności inwestycyjnej regionu, głównych 

czynników mających wpływ na jej wzrost lub spadek, a takŜe ścieŜek zdobywania przez inwestorów 

informacji o ofertach inwestycyjnych.  

 Celem spotkań było zdobycie moŜliwie jak najbardziej szczegółowych informacji na temat 

przebiegu procesu inwestycyjnego począwszy od etapu zapytania w sprawie dostępności gruntu pod 

planowaną inwestycję aŜ do wizyty przedstawicieli inwestora w gminach dysponujących odpowiednim 

terenem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jakości obsługi inwestora na poziomie gminy. Dzięki 

wiedzy uzyskanej w trakcie wywiadów moŜliwe było wyodrębnienie kilku faz kontaktu inwestora z 

gminą, które mogłyby być poddane ocenie przez zespół audytorów. Na ich podstawie skonstruowano 

kwestionariusz audytu. 

1.2 Etap II – audyty w gminach 

 Kolejnym etapem badania był audyt gmin, prowadzony w oparciu o kwestionariusz audytu 

opracowany w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Audyt podzielony był na następujące fazy: 

1.2.1 Pierwsza faza kontaktu 

 Etap I: oferta inwestycyjna gminy zamieszczona na jej stronie internetowej - ocena dostępności 

informacji na temat moŜliwości inwestycyjnych w gminie, zawartości merytorycznej tej informacji oraz 

dostępności informacji kontaktowych dla potencjalnych inwestorów. 

 Etap II: wysłanie wiadomości e-mail zawierającej przedstawienie firmy, wstępny opis 

planowanej inwestycji oraz prośbę o przesłanie informacji na temat oferowanych greenfields 

i brownfields1 - ocena czasu potrzebnego na odpowiedź, formy i kompletności przesłanych materiałów 

oraz samej formy kontaktów mailowych. 

                                                 

1 Greenfields – tereny jeszcze nie przygotowane lub posiadające tylko podstawową infrastrukturę, które są przeznaczone pod 

inwestycje dla celów przemysłowych. W dosłownym tłumaczeniu oznaczają budowanie nowych fabryk i zakładów „na 

zielonym polu”, czyli od podstaw. Brownfields –obszary uprzednio wykorzystywane, np. pod budowę, przez przemysł lub 

zastosowania komercyjne. Obszary brownfields mogą zawierać nieruchomości przeznaczone dla celów przemysłowych. 
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1.2.2 Druga faza kontaktu 

 Etap I: wysłanie e-mailem szczegółowej formatki z potrzebami informacyjnymi dla danego 

projektu - ocena czasu potrzebnego na odpowiedź oraz formy i kompletności przesłanych materiałów. 

 Etap II: telefoniczne umówienie spotkania – ocena gotowości do spotkania, elastyczności 

dotyczącej terminu spotkania, gotowości do wykonania prezentacji gminy w języku angielskim, a takŜe 

określenie, czy osoba umawiająca spotkanie ze strony gminy sprawdzi potrzeby informacyjne 

inwestora i jego oczekiwania co do spotkania. 

1.2.3  Wizyta w gminie 

 Podczas wizyty w gminie ocenie poddano: 

- sposób powitania audytorów, 

- formę i kompletność prezentacji gminy, 

- uwraŜliwienie przedstawicieli gminy na potrzeby inwestora (czy próbowano dopytywać 

o szczegóły planowanej inwestycji?), 

- formę i kompletność prezentacji oferty greenfield, 

- formę i jakość przekazanych audytorom materiałów, 

- ofertę ulg i pomocy inwestorom ze strony gminy, 

- osobę reprezentanta gminy prowadzącego spotkanie (komunikatywność, aktywność, Ŝyczliwość, 

wiedza merytoryczna, itp.), 

- szybkość dosłania i kompletność materiałów, o których dostarczenie audytorzy prosili w trakcie 

spotkania. 

 Kwestionariusz audytu podzielono na kilka etapów, z których kaŜdy podlegał ocenie przez 

zespół audytorów. KaŜdy z elementów był oceniany na skali – w zaleŜności od zagadnienia za kaŜdą z 

kwestii podlegających badaniu gmina otrzymywała od 0 do 3 punktów. Dodatkowo poszczególne 

elementy wizyty (poziom merytoryczny i zaangaŜowanie reprezentantów gminy, prezentacja gminy 

oraz moŜliwości inwestycyjnych w gminie, a takŜe ogólne wraŜenie z wizyty w gminie) oceniano 

w skali 1-5. 

1.2.4 Rodzaj i parametry realizowanej inwestycji 

 W oparciu o informacje uzyskane podczas wywiadów z ekspertami określono rodzaj i parametry 

inwestycji, które miałyby być realizowane w gminach objętych audytem.  

 Z uwagi na konieczność zagwarantowania gminom wybranym do audytu jak najbardziej 

zbliŜonych warunków oraz w celu zapewnienia porównywalności uzyskanych wyników zdecydowano 

się na wskazanie tylko jednego rodzaju inwestycji przemysłowej. W związku z tym, iŜ eksperci zwrócili 

uwagę na brak wiedzy na temat jakości obsługi inwestorów w gminach nastawionych na pozyskanie 

inwestorów z branŜy usługowej, nie posiadających terenów pod inwestycje przemysłowe (nie istnieje 
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instytucja powołana do udzielania tego typu gminom wsparcia w zakresie obsługi inwestora), 

zdecydowano takŜe o objęciu audytem równieŜ tego typu gmin.  

 W zaleŜności od profilu gminy (gminy posiadające tereny przeznaczone pod działalność 

przemysłową/ gminy dysponujące terenami pod działalność usługową) audytorzy przedstawiali się 

jako przedstawiciele inwestora funkcjonującego w branŜy motoryzacyjnej lub turystycznej. 

  

 

1.2.5 Audytorzy 

 Audyty przeprowadzane były przez dwuosobowe zespoły audytorów. Reprezentanci Instytutu 

CEM podawali się za przedstawicieli firmy consultingowej prowadzącej wstępne rozpoznanie lokalizacji 

inwestycyjnych dla zagranicznego klienta. Dla uwiarygodnienia sytuacji stworzono stronę internetową 

nieistniejącej firmy doradczej, a audytorów wyposaŜono w firmowe wizytówki. 

1.2.6 Gminy objęte audytem 

 Proces audytu rozpoczęto w 25 gminach. Kilka gmin zostało wyeliminowanych z badania na 

etapie pierwszych kontaktów e-mailowych i telefonicznych ze względu na brak terenów spełniających 

kryteria wymagane przez inwestora lub nieobecność osoby odpowiedzialnej w gminie za kontakty z 

inwestorami czy teŜ fakt, Ŝe nie dysponowała ona czasem w wyznaczonym terminie.  

 Pełnemu procesowi audytu poddano 20 gmin. W 14 ulokowana miała być inwestycja z branŜy 

motoryzacyjnej, w 6 inwestycja z branŜy turystycznej.  
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2. Ogólnie informacje o inwestowaniu w Małopolsce 

2.1 Inwestycje w Małopolsce 

 Na terenie województwa małopolskiego lokowane są inwestycje z bardzo róŜnych branŜ. 

Wyraźnie widoczny jest podział na Kraków, który nastawiony jest na przyciągnięcie inwestorów 

z sektora szeroko rozumianych usług (z naciskiem na księgowość i IT) oraz resztę regionu, gdzie 

skupiają się inwestycje z branŜy produkcyjnej. Brak inwestycji przemysłowych na terenie Krakowa 

uwarunkowany jest wspomnianą strategią miasta, a takŜe wysokimi cenami gruntów, praktycznie 

wykluczającymi moŜliwość przeprowadzenia duŜej inwestycji. 

 Gminy postrzegane przez ekspertów jako najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie to przede 

wszystkim Niepołomice, Myślenice, Bochnia i Dobczyce. Głównym atutem tych gmin jest posiadanie 

scalonych terenów pod inwestycje - podstawową przeszkodą w zdobywaniu inwestorów jest 

w Małopolsce problem rozdrobnienia i własności ziemi.  

 „JeŜeli ktoś potrzebuje kwadrat, a ten kwadrat składa się z 42 kilometrowych pasków 

szerokich na 10 metrów, to jest kłopot, bo trzeba to scalić. W momencie, kiedy nie ma 

osoby w gminie, która byłaby to w stanie sprawnie zrobić, to inwestycja nie ma 

najmniejszych szans powodzenia.” 

 Jak twierdzono, gminy posiadające tereny przeznaczone pod działalność przemysłową nie są 

nakierowane na sprowadzanie do siebie inwestorów z określonych branŜ – łatwiej jest im określić, 

jakiego typu inwestycje nie są mile widziane (zakłady produkujące duŜo śmieci i zanieczyszczeń, 

uciąŜliwe dla otoczenia ze względu na hałas, itp.). Zazwyczaj specjalizacja gminy jest wynikiem 

pojawienia się na jej terenie duŜego inwestora z określonej branŜy, w ślad za którym pojawiają się 

poddostawcy (taki efekt miała np. inwestycja firmy MAN w Niepołomicach). 

2.2 ŚcieŜki zdobywania przez inwestorów informacji o terenach inwestycyjnych 

2.2.1 Inwestorzy zagraniczni 

 Jak twierdzili badani eksperci, zapytania inwestycyjne ze strony inwestorów zagranicznych 

bardzo rzadko kierowane są bezpośrednio do gmin. Ogniwami pośredniczącymi w kontaktach 

pomiędzy inwestorem a lokalnymi władzami są specjalnie wyznaczone do tego celu jednostki: 

Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) na poziomie krajowym oraz 

regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI) - istniejące w kaŜdym województwie. Dodatkowo w proces 

obsługi inwestora w gminach małopolskich, w których funkcjonuje Krakowska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna (SSE), zaangaŜowany jest, powołany do zarządzania strefą, Krakowski Park 

Technologiczny (KPT). 

 Według badanych ekspertów wskazane powyŜej jednostki funkcjonujące na poziomie 

regionalnym COI oraz KPT - dysponują pełną informacją na temat ofert inwestycyjnych 
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poszczególnych gmin. Gminy chętnie zgłaszają się do nich z informacją o posiadanych gruntach, 

traktując ten kanał jako atrakcyjny i skuteczny sposób promocji gminy wśród potencjalnych 

inwestorów. Baza posiadanych przez MARR (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego) i KPT 

podstawowych informacji o terenach inwestycyjnych jest publikowana w języku polskim i angielskim 

na stronie internetowej KPT (tylko gminy posiadające tereny w SSE) oraz na stronie internetowej 

www.businessinmalopolska.com (wszystkie gminy). Wskazywaną w ofertach osobą do kontaktu jest 

pracownik KPT lub MARR, w związku z czym naturalną dla inwestora (szczególnie duŜego inwestora 

zagranicznego) drogą jest poszukiwanie szczegółowych danych na temat interesujących go terenów 

właśnie w jednej z tych instytucji. 

„JeŜeli chodzi o tych większych to zazwyczaj oni trafiają do MARR. PoniewaŜ mają mniejsze 

rozeznanie, poniewaŜ zaleŜy im na czasie i nie chcą sami szukać i tracić czasu. Chcą mieć 

gotową informację, najlepiej pozbieraną z całego województwa w oparciu o określone 

parametry, które przedstawią. W oparciu o te parametry MARR szuka lokalizacji.”  

 

Rysunek 1. ŚcieŜki najczęściej wykorzystywane przez inwestorów zagranicznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

2.2.2 ZaangaŜowanie firm consultingowych w proces zdobywania informacji o terenach 

inwestycyjnych 

 Bezpośrednio z gminami (z pominięciem PAIiIZ i regionalnych agencji) kontaktują się czasem 

przedstawiciele firm consultingowych reprezentujących klienta zagranicznego. Mimo iŜ nie jest to 

zjawisko powszechne (firmy tego typu zwykle korzystają z pomocy jednostek wyspecjalizowanych 

w obsłudze inwestora ze względu na oszczędność czasu i moŜliwość uzyskania kompleksowych 

informacji o róŜnych lokalizacjach), według ekspertów wizyta konsultantów nie powinna wzbudzić 

w przedstawicielach gminy podejrzeń „oszustwa”, o ile firma consultingowa prezentuje się wiarygodnie 

(posiada stronę internetową, jej przedstawiciele posiadają wizytówki). Powszechną procedurą jest 

równieŜ nieujawnianie nazwy inwestora podczas wstępnego rozpoznania prowadzonego w gminach. 



 

11 | S t r o n a  
 

2.2.3 Inwestorzy krajowi 

 Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku inwestorów krajowych. Inwestorzy ci 

znacznie częściej kontaktują się w sprawie planowanej inwestycji bezpośrednio z władzami gmin lub 

teŜ udają się samodzielnie na wizytę w gminach po uprzednim spotkaniu z przedstawicielem COI. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, Ŝe są to firmy dobrze znające realia inwestowania 

w poszczególnych regionach Polski, często juŜ funkcjonujące w danej gminie i poszukujące terenów, 

które pozwoliłyby im na rozszerzenie działalności. 

2.3 Czynniki mające wpływ na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

 Czynnikami determinującymi ostateczny wybór przez inwestora lokalizacji inwestycji są, zdaniem 

badanych ekspertów: 

- parametry działki (połoŜenie, dojazd, uzbrojenie terenu) - oraz fakt istnienia planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- dostęp do wykwalifikowanego personelu, 

- poziom obsługi inwestora w gminie. 

 Zwracano uwagę, Ŝe tzw. miękkie czynniki jak poziom obsługi inwestora mają szczególne 

znaczenie w przypadku gmin dysponujących mniej atrakcyjnymi terenami. W takich przypadkach 

dobrze przygotowana oferta inwestycyjna, Ŝyczliwe przyjęcie, dodatkowe zachęty inwestycyjne (np. 

zwolnienia z podatku od nieruchomości), oferta pomocy w przygotowaniu infrastruktury czy teŜ dobra 

współpraca ze szkołami średnimi stanowią elementy zwiększające atrakcyjność gminy w oczach 

inwestora. 

 Eksperci wskazywali, Ŝe część małopolskich gmin ma bardzo dobrze przygotowane oferty 

inwestycyjne. Idealnie przygotowana oferta inwestycyjna powinna: 

- zawierać najwaŜniejsze informacje o terenie (wielkość, rodzaj własności, infrastruktura), 

- być opisana w dwóch językach – polskim i angielskim, 

- być wzbogacona dobrze oznaczonymi mapkami terenu. 

 Zdaniem badanych problemem znacznej części małopolskich gmin jest brak umiejętności 

promocji własnej oferty inwestycyjnej. Jako pozytywny przykład budowania marki gminy jako miejsca 

przyjaznego inwestorom wskazywano Niepołomice. 

2.4 Rola poziomu obsługi inwestora na poziomie gminy w ocenie jej atrakcyjności 
inwestycyjnej 

 Podkreślano bardzo waŜną rolę władz gminy w usprawnianiu procesu inwestycyjnego - to od 

nich w duŜej mierze zaleŜy czas trwania etapu przygotowawczego inwestycji (kwestia scalania terenów 

pod inwestycję, wydania pozwolenia na budowę, przygotowania niezbędnej infrastruktury). Jak 

twierdzili eksperci, tzw. mechanizmy szybkich ścieŜek decyzyjnych funkcjonują w kilku małopolskich 
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gminach posiadających tereny inwestycyjne, takich jak Niepołomice, Wieliczka, Chrzanów, Oświęcim, 

Bochnia, Dobczyce, Myślenice. Niezmiernie waŜne jest opracowanie stosownej dokumentacji i 

rozpoczęcie procesu przygotowywania terenu pod inwestycję zanim w gminie pojawi się potencjalny 

inwestor. Podjęcie tych kroków – uzupełnione wnioskiem o rozszerzenie strefy ekonomicznej na dany 

obszar – zdecydowanie zwiększają atrakcyjność inwestycyjną gminy. 

 Jak wynika z wypowiedzi badanych ekspertów, instytucje odpowiedzialne za kontakty 

inwestorów z gminami starają się zwiększać świadomość lokalnych władz i pracowników urzędów co 

do wagi promocji własnej oferty inwestycyjnej oraz jakości obsługi inwestora w gminach poprzez 

organizację specjalistycznych szkoleń i konferencji. Efektem jest powstawanie ciekawych inicjatyw, 

takich jak Dolina Karpia w Małopolsce Zachodniej (projekt kilku gmin polegający na tworzeniu terenów 

inwestycyjnych poprzez scalanie gruntów znajdujących się na pograniczu). Generalnie jednak 

stwierdzić moŜna, Ŝe jedynie pewna grupa gmin jest zainteresowana stałym podnoszeniem swojej 

atrakcyjności inwestycyjnej, pozostałe nie podejmują Ŝadnych kroków w tym kierunku. Najbardziej 

aktywne pod tym względem są – zdaniem ekspertów - gminy posiadające tereny objęte SSE. 

 „Mogę powiedzieć, Ŝe wśród gmin, które są w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, od razu moŜna 

wskazać liderów, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji. PoniewaŜ, Ŝeby ustanowić Specjalną 

Strefę Ekonomiczną na gruntach gminy, to musi być wola gminy. Musi to wszystko być 

przygotowane. Musi być konkretna oferta inwestycyjna. Wszystkie gminy, które posiadają SSE, 

robią wszystko, by inwestorów przyciągnąć. Nawet te gminy, które nie mają dobrych terenów 

inwestycyjnych mimo wszystko starają się inwestora sprowadzić tym, co mają. […] Wszystkie 

pręŜnie działają, by inwestora przyciągnąć.” 

 Zasadniczy problem stanowi fakt, Ŝe w gminach małopolskich nie funkcjonuje jeden schemat 

organizacyjny, w którym byłoby miejsce na odrębny dział zajmujący się obsługą inwestorów. Jednostki 

takie istnieją w nielicznych, najbardziej pręŜnie rozwijających się gminach. W pozostałych gminach za 

obsługę inwestorów odpowiada zazwyczaj – w zaleŜności od wielkości gminy - prezydent, burmistrz 

lub wójt, bądź teŜ ich zastępcy. Są to zwykle osoby mające największą wiedzę na temat oferty 

inwestycyjnej gminy oraz kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie 

ewentualnej pomocy dla inwestora. 
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3. Ocena stron internetowych 

3.1 Strona internetowa: ocena poszczególnych elementów 

3.1.1 Dostępność oferty inwestycyjnej 

 Wszystkie gminy objęte badaniem posiadały strony internetowe zawierające podstawowe dane 

na ich temat. JeŜeli chodzi o dostępność informacji dotyczących moŜliwości inwestycyjnych na terenie 

gminy, zaobserwowano wyraźną róŜnicę pomiędzy gminami nakierowanymi na pozyskanie inwestorów 

przemysłowych a gminami o profilu turystycznym.  

 W przypadku pierwszej grupy gmin powszechną praktyką jest zamieszczanie na stronie 

internetowej oferty inwestycyjnej (12 gmin na 14 objętych audytem). Bardzo często odpowiednia 

zakładka lub ikonka jest widoczna na stronie głównej, co naleŜy uznać za najlepszy sposób 

udostępniania informacji potencjalnym inwestorom. Kilka gmin zlokalizowało informacje o swojej 

ofercie dla inwestorów w zakładce ‘Gospodarka’ lub ‘Biznes’ – dotarcie do nich równieŜ nie stwarzało 

większych problemów.  

 Na stronach internetowych gmin nakierowanych na pozyskanie inwestorów z branŜy 

turystycznej informacje na temat terenów inwestycyjnych lub programu wsparcia dla inwestorów 

pojawiały się znacznie rzadziej (3 gminy na 6 badanych). Co więcej, były to – za wyjątkiem strony 

internetowej jednej gminy – informacje trudne do znalezienia. Przyczyną tak wyraźnej róŜnicy 

pomiędzy gminami określonymi jako przemysłowe a gminami turystycznymi moŜe być fakt, Ŝe tereny 

inwestycyjne, którymi dysponują gminy turystyczne w większości znajdują się w rękach prywatnych, w 

związku z czym ich promocja nie jest kwestią priorytetową. Audytowane gminy o profilu 

przemysłowym posiadają natomiast własny grunt przeznaczony pod działalność produkcyjną, dlatego 

teŜ chętniej wychodzą naprzeciw inwestorowi. 

3.1.2 Zawartość oferty inwestycyjnej 

 Zawartość ofert inwestycyjnych zamieszczanych przez gminy na stronach internetowych jest 

bardzo zróŜnicowana. Zdecydowanie wyŜszy poziom merytoryczny cechuje oferty gmin 

przemysłowych. Oferty przygotowane przez gminy, które uzyskały w tej kategorii maksymalną liczbę 

punktów charakteryzują się duŜym stopniem szczegółowości.  W kaŜdej z nich znajdują się dokładne 

informacje na temat terenów przeznaczonych pod inwestycje (powierzchnia działki, uzbrojenie, 

dojazd, forma własności) uzupełnione mapkami terenu. Kilka gmin uzupełniło swoje oferty o zdjęcia 

terenów inwestycyjnych. W nielicznych przypadkach oferta dla inwestorów została wzbogacona 

o informacje na temat funkcjonującego w gminie programu wsparcia inwestycji czy teŜ systemu ulg 

dla firm rozpoczynających działalność na terenie gminy. W ofercie tylko jednej gminy znalazły się 

podstawowe dane na temat gminy jako takiej (np. statystyki gminne). Zaobserwowano, Ŝe dwie gminy 
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umieściły na swojej stronie internetowej szczegółowo wypełnione w dwóch językach – polskim i 

angielskim - formatki PAIiIZ.  

 Negatywne reakcje audytorów wzbudziła nadmierna skrótowość informacji dla inwestorów, 

a takŜe nieliczne przypadki, kiedy zamieszczone na stronie internetowej mapki bądź linki do stron 

zawierających bardziej szczegółowe dane nie były aktywne.  

 Oferty inwestycyjne gmin o profilu turystycznym są znacznie mniej rozbudowane. W przypadku 

dwóch urzędów zawierają one jedynie podstawowe informacje o terenie (bez mapek czy zdjęć 

działek). Na tle pozostałych gmin o profilu turystycznym bardzo korzystnie prezentuje się oferta 

inwestycyjna jednej z gmin. Gmina ta (pomimo bardzo ograniczonego zasobu własnych gruntów) 

zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o terenach przeznaczonych pod inwestycje 

połoŜonych w obrębie gminy, równieŜ o terenach prywatnych. Na stronie moŜna takŜe dowiedzieć się, 

Ŝe gmina zapewnia kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego. 

3.1.3 Dostępność informacji kontaktowych dla potencjalnych inwestorów 

 Mniej niŜ połowa gmin objętych audytem zamieściła na swoich stronach internetowych dane 

kontaktowe dla potencjalnych inwestorów (nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z inwestorami, 

adres e-mail, numer telefonu), przy czym w większości były to gminy posiadające tereny pod 

inwestycję przemysłową. Najczęściej na stronie internetowej znaleźć moŜna było numer telefonu do 

odpowiedniej osoby lub działu (10 gmin, w tym 2 turystyczne), nieco rzadziej nazwisko osoby 

kontaktowej oraz adres e-mail (9 gmin, w tym 2 turystyczne). 
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3.2 Strona internetowa: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Strona internetowa’ wynosiła 11.  

 Audytowane gminy przemysłowe uzyskały średnio 6,9 pkt. Na stronach internetowych 

2 audytowanych urzędów nie znalazły się Ŝadne informacje na temat moŜliwości inwestycyjnych 

w gminie. W przypadku 7 urzędów informacje zamieszczone na stronie były dość lub nawet bardzo 

obszerne (Wolbrom). W 3 przypadkach zakres informacji był bardzo ubogi. Na stronach internetowych 

9 gmin odszukanie informacji uznano za łatwe. Na stronach internetowych 12 gmin znajduje się 

osobna zakładka na temat moŜliwości inwestycyjnych. W 9 przypadkach uznano, Ŝe ilość informacji 

zawartych na stronie jest wyczerpująca, a w 10 oceniono, Ŝe informacje o moŜliwościach 

inwestycyjnych są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Na stronach połowy audytowanych gmin 

znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się inwestycjami, w 6 przypadkach podany został 

adres e-mail do kontaktu, a w 8 telefon kontaktowy. 

Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały zaledwie 3,3 pkt. Na stronach internetowych połowy 

audytowanych urzędów nie znalazły się Ŝadne informacje na temat moŜliwości inwestycyjnych w 

gminie. W przypadku tylko 1 urzędu informacje zamieszczone na stronie były dość obszerne. W 2 

przypadkach zakres informacji był bardzo ubogi. Na stronach internetowych tylko 2 gmin odszukanie 

informacji uznano za łatwe. Na stronach internetowych 3 gmin znajduje się osobna zakładka na temat 

moŜliwości inwestycyjnych. śadna z audytowanych stron nie oferuje wyczerpujących informacji na 

temat moŜliwości inwestycyjnych. Tylko w 2 przypadkach oceniono, Ŝe informacje o moŜliwościach 

inwestycyjnych są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Na stronach tylko 2 audytowanych gmin 

znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się inwestycjami, równieŜ w 2 przypadkach znajduje 

się e-mail do kontaktu i telefon kontaktowy. 

 

Tabela 1. Strona internetowa: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy są dostępne informacje na temat moŜliwości inwestycyjnych? 0-3 
1 pkt. – podstawowe informacje, 2 pkt.  
– obszerne informacje, 3 pkt. – bardzo 
szczegółowe informacje 

2. Czy dotarcie/ znalezienie informacji dla inwestorów jest łatwe? 0-2 

1 pkt. – łatwe, ale informacje 
niedostępne na stronie głównej, 2 pkt. – 
bardzo łatwe, informacje dostępne na 
stronie głównej 

3. Czy na stronie jest osobna zakładka/dział dla inwestorów? 0-1 - 

4. Czy ilość informacji dla inwestorów jest wyczerpująca? 0-1 - 

5. Czy informacje są przedstawione na odpowiednim poziomie? 0-1 - 

6. Czy na stronie znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej 
się inwestycjami? 0-1 - 

7. Czy na stronie jest podany e-mail do kontaktu? 0-1 -  

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 2. Strona internetowa: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 11 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 11 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 6,9 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 8,1 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy   5,2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 3. Strona internetowa: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Czy są dostępne informacje na temat moŜliwości inwestycyjnych? 2 3 6 3 3 

Czy dotarcie/ znalezienie informacji dla inwestorów jest łatwe? 3 2 9  2 

Czy na stronie jest osobna zakładka/dział dla inwestorów? 2 12   1 

Czy ilość informacji dla inwestorów jest wyczerpująca? 5 9   1 

Czy informacje są przedstawione na odpowiednim poziomie? 4 10   1 

Czy na stronie znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się 
inwestycjami? 

7 7   1 

Czy na stronie jest podany e-mail do kontaktu 8 6   1 

Czy na stronie jest podany telefon do kontaktu? 6 8   1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

 

Wykres 1. Strona internetowa: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale): 

 

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 4. Strona internetowa: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 11 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 9 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 3,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 5. Strona internetowa: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Czy są dostępne informacje na temat moŜliwości inwestycyjnych? 3 2 1 - 3 

Czy dotarcie/ znalezienie informacji dla inwestorów jest łatwe? 3 1 2  2 

Czy na stronie jest osobna zakładka/dział dla inwestorów? 3 3   1 

Czy ilość informacji dla inwestorów jest wyczerpująca? 6    1 

Czy informacje są przedstawione na odpowiednim poziomie? 4 2   1 

Czy na stronie znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się 
inwestycjami? 

4 2   1 

Czy na stronie jest podany e-mail do kontaktu 4 2   1 

Czy na stronie jest podany telefon do kontaktu? 4 2   1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 2. Strona internetowa: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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4. Kontakt e-mailowy 

4.1 Kontakt e-mailowy: ocena poszczególnych elementów 

4.1.1 Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony gminy 

 Przedstawiciele tylko dwóch gmin skontaktowali się z firmą consultingową natychmiast po 

otrzymaniu e-maila z zapytaniem w sprawie dostępności terenów pod planowaną inwestycję. Do 

pozostałych gmin, ze względu na brak reakcji, po trzech dniach został wysłany e-mail przypominający 

z prośbą o przesłanie informacji na temat oferty inwestycyjnej gminy w ciągu dwóch dni. Dziewięć z 

nich odpowiedziało w terminie, kolejne cztery z niewielkim opóźnieniem. Tylko trzy gminy turystyczne 

w ogóle nie nawiązały kontaktu e-mailowego z przedstawicielem inwestora. 

4.1.2 Forma i kompletność przesłanych materiałów 

 Zdecydowana większość gmin, które odpowiedziały na e-mail wysłany przez firmę 

consultingową, dołączyła do przesłanej odpowiedzi informacje o swojej ofercie inwestycyjnej. 

Materiały przesłane zostały w formie: 

- bardzo rozbudowanych prezentacji, zawierających nie tylko szczegółowe dane dotyczące 

terenów inwestycyjnych, lecz równieŜ ogólne informacje o gminie i jej potencjale kadrowym 

oraz o programie wsparcia dla inwestorów (systemy ulg wynikających z objęcia gruntów SSE 

i/lub z uchwał Rady Gminy), 

- szczegółowych formatek PAIiIZ, wypełnionych w dwóch wersjach językowych: polskiej 

i angielskiej, 

- linków do stron internetowych zawierających ofertę gminy, 

- map terenów inwestycyjnych, 

- ogólnych informacji w formacie Word lub PDF na temat proponowanych lokalizacji inwestycji. 

 W wielu przypadkach w treści e-maila zawarte zostały dodatkowe (uzupełniające w stosunku do 

załączonych materiałów) informacje na temat terenów inwestycyjnych oferowanych przez gminę. 

 Trzy gminy turystyczne, które odpowiedziały na skierowanego do nich e-maila z zapytaniem 

inwestycyjnym ograniczyły się do przesłania informacji na temat moŜliwości nabycia gruntów 

gminnych wyłącznie w drodze przetargu lub teŜ informacji o braku gruntów pozostających 

w dyspozycji gminy, a równocześnie o gotowości pełnienia przez gminę roli pośrednika w kontaktach 

pomiędzy inwestorem a prywatnymi właścicielami działek. 
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4.1.3 Forma kontaktów e-mailowych - uprzejmość 

 Niemal wszystkie otrzymane e-maile były utrzymane w uprzejmym tonie. Za zdecydowanie 

nieuprzejmy moŜna uznać tylko jeden e-mail, zawierający same załączniki, pozbawiony natomiast 

jakiejkolwiek treści (pusty e-mail).  

4.1.4 Forma kontaktów e-mailowych - profesjonalizm 

 Za w pełni profesjonalne uznawano e-maile zawierające powitanie (‘Witam’, ‘Szanowni 

Państwo’, itp.), formułę grzecznościową na zakończenie (‘Pozdrawiam’, ‘Z powaŜaniem’, itp.), a takŜe 

stopkę obejmującą imię i nazwisko osoby przygotowującej odpowiedź, zajmowane przez nią 

stanowisko oraz telefon kontaktowy. Wszystkie powyŜsze kryteria spełniały e-maile nadesłane przez 

zaledwie kilka gmin, w pozostałych zdarzały się róŜnego rodzaju uchybienia. Poza trzema ww. 

przypadkami, Ŝaden z reprezentantów gmin, z którymi nawiązany został kontakt e-mailowy nie 

posługiwał się profesjonalną stopką.  

 Najczęściej odnotowywano brak numeru telefonu kontaktowego. W odebranych e-mailach 

stosunkowo rzadko znajdowano równieŜ informację o stanowisku zajmowanym przez osobę 

wysyłającą e-mail czy teŜ o dziale, w którym osoba ta pracuje. Mankamenty te naleŜy uznać za bardzo 

istotne, w duŜym stopniu utrudniają one bowiem potencjalnemu inwestorowi inny niŜ         e-mailowy 

kontakt z reprezentantem gminy, z którym wcześniej korespondowano za pośrednictwem e-maili. 
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4.2 Kontakt e-mailowy: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Kontakt e-mailowy’ wynosiła 8.  

 Audytowane gminy przemysłowe uzyskały średnio 6,3 pkt. Gminy, które posiadały strefy 

ekonomiczne zwykle szybciej reagowały na kontakt mailowy i forma tych kontaktów była bardziej 

profesjonalna. Zaledwie w 2 przypadkach odpowiedź na pierwszy przesłany przez inwestora mail 

przygotowana została w terminie trzech dni. W 9 przypadkach kontakt ze strony urzędu wywołany 

został dopiero po przesłaniu maila ponaglającego. W pozostałych 2 przypadkach reakcja była niemal 

natychmiastowa. W 4 przypadkach juŜ na etapie kontaktu mailowego dostarczono profesjonalnie 

przygotowaną, obszerną ofertę. Kolejne 4 urzędy przesłały wstępne, ogólne informacje, które miały 

jednak charakter oferty. W 1 przypadku odpowiedź była bardzo zdawkowa i nie miała Ŝadnej wartości 

informacyjnej. Oprócz 1 przypadku informacje dostarczone mailem moŜna uznać za kompletne 

(odpowiadające zapytaniu). RównieŜ pomijając wspomniany przypadek informacje mailowe ze strony 

urzędów utrzymane były w uprzejmym tonie. W 8 przypadkach kontakt ten moŜna określić mianem 

profesjonalnego. 

 Audytowane gminy turystyczne uzyskały średnio zaledwie 1,2 pkt. śaden audytowany urząd nie 

przesłał odpowiedzi na przesłany mail w ciągu trzech dni. Kontakt ze strony części urzędów został 

wykonany dopiero po przesłaniu maila ponaglającego, w przypadku kilku urzędów konieczne było 

podjęcie kontaktów telefonicznych. W Ŝadnym przypadku na etapie kontaktu mailowego nie 

dostarczono profesjonalnie przygotowanej oferty. RównieŜ w Ŝadnym przypadku informacji 

dostarczonych mailem nie moŜna było uznać za kompletne tzn. odpowiadające zapytaniu. 

W 2 przypadkach informacje mailowe ze strony urzędów utrzymane były w mało uprzejmym tonie 

i zaledwie w 1 przypadku kontakt ten moŜna określić mianem profesjonalnego. 

 

Tabela 6. Kontakt e-mailowy: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy otrzymano odpowiedź w wyznaczonym czasie? 0-2 

0 pkt. za brak odpowiedzi, 1 pkt. za 
dosłanie informacji po terminie, 2 pkt. 
za wysłanie informacji w wyznaczonym 
czasie 

2. Jaka była forma dostarczenia odpowiedzi? 0-3 

1 pkt. za odpowiedź w treści maila, 2 
pkt. za mail zawierający załączniki, 3 
pkt. za wysłanie obszernej oferty 
inwestycyjnej 

3. Czy informacje w odpowiedzi są kompletne? 0-1 - 

4. Czy kontakt e-mailowy był utrzymany w uprzejmym tonie? 0-1 - 

5. Czy kontakt e-mailowy moŜna określić mianem profesjonalnego? 0-1 -  

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 7. Kontakt e-mailowy: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 8 

Minimalna uzyskana liczba punktów 1 

Średnia liczba punktów 5,1 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 6,3 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 3,7 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 8. Kontakt e-mailowy: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Czy otrzymano odpowiedź w wyznaczonym czasie? 3  9 2 - 2 

Jaka była forma dostarczenia odpowiedzi? 1  5 4 4              3 

Czy informacje w odpowiedzi są kompletne? 1  13 - - 1 

Czy kontakt e-mailowy był utrzymany w uprzejmym tonie? 1  13 - - 1 

Czy kontakt e-mailowy moŜna określić mianem profesjonalnego? 6  8 - - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 3. Kontakt e-mailowy: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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5

2

2

3

1

1 pkt.

4 pkt.

5 pkt.

6 pkt.

7 pkt.

8 pkt.
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Tabela 9. Kontakt e-mailowy: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 2 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 1,2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 10. Kontakt e-mailowy: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Czy otrzymano odpowiedź w wyznaczonym czasie? 6      - 2 

Jaka była forma dostarczenia odpowiedzi? 4 1 1                3 

Czy informacje w odpowiedzi są kompletne? 5 1   - - 1 

Czy kontakt e-mailowy był utrzymany w uprzejmym tonie? 2   4 - - 1 

Czy kontakt e-mailowy moŜna określić mianem profesjonalnego? 5   1 - - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 4. Kontakt e-mailowy: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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3

0 pkt.

1 pkt.

2 pkt.
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5. Telefoniczne umówienie spotkania 

5.1 Telefoniczne umówienie spotkania: ocena poszczególnych elementów 

5.1.1 Kontakt telefoniczny 

 Kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania był kolejnym krokiem przyjętej procedury. 

Kontakt ten w większości przypadków był następstwem odpowiedzi otrzymanej z urzędu drogą 

mailową. Audytor kontaktował się z osobą podpisaną w odpowiedzi mailowej, w jednym przypadku 

kontaktował się z działem wskazanym w odpowiedzi i poszukiwał właściwej osoby, gdyŜ w mailu brak 

było podpisu. W dwóch przypadkach kontakt telefoniczny audytora został wyprzedzony przez telefon 

wykonany przez burmistrza gminy deklarujący gotowość spotkania i zapowiadający sporządzenie 

oferty. 

 W kilku przypadkach audytorzy dzwonili do urzędów pomimo braku odpowiedzi mailowej. 

W trakcie rozmowy powoływano się na przesłane drogą elektroniczną zapytanie i ustalano osobę, 

której zostało ono przekazane. W jednej z gmin zidentyfikowano problem związany z przesyłaniem 

korespondencji elektronicznej i ponownie wysłano zapytanie mailowe, posługując się jednak innym 

adresem. 

 W trakcie rozmów telefonicznych zidentyfikowano niektóre powody opóźnień lub braku 

otrzymania odpowiedzi na zapytanie wysłane drogą elektroniczną. Do powodów tych naleŜą: 

- wydłuŜona procedura obiegu dokumentów w urzędzie, 

- nieobecność osób, do których przesłano korespondencję mailową, 

- brak słuŜbowych adresów mailowych pracowników urzędu (maile są drukowane i przekazywane 

odpowiednim osobom), 

- okres urlopowy (związane z nim nieobecności i obciąŜenia). 

5.1.2 Elastyczność dotycząca terminu spotkania 

 Podczas rozmów audytorzy prosili o wyznaczenie najwcześniejszego moŜliwego terminu 

spotkania. Urzędnicy wykazali się względną elastycznością. Termin spotkania i związana z tym 

elastyczność miały związek z rangą jaką urzędnicy przypisywali kontaktowi z potencjalnym 

inwestorem. W przypadku, gdy spotkanie miało odbyć się z burmistrzem lub wójtem, termin ten 

konfrontowany był z jego kalendarzem spotkań, proponowano jednak kilka terminów i pytano 

o preferowane godziny i dzień.  

 W przypadku gdy spotkanie umawiane było bez udziału władz wyŜszego szczebla, urzędnicy 

wskazywali na terminy związane z godzinami pracy jednak deklarowali gotowość pozostania dłuŜej w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
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 We wszystkich audytowanych gminach zaproponowano bliskie terminy, tylko w przypadku 

jednej z gmin oczekiwanie na termin spotkania odsunęło się w czasie z racji konieczności oczekiwania 

na powrót z urlopu odpowiedniej osoby. Z jedną z wyznaczonych do audytu gmin, pomimo miłego 

kontaktu, zaangaŜowania i chęci spotkania nie udało się spotkać osobiście, gdyŜ termin oczekiwania 

na powrót z urlopu właściwej osoby przekroczył harmonogram zaplanowany na realizację badania. 

5.1.3 Osoby odpowiedzialne za umówienie spotkania 

 Osobami odpowiedzialnymi za uzgodnienie terminu i umówienie spotkania byli bądź 

bezpośrednio przedstawiciele najwyŜszych władz w gminie (burmistrz, wójt) bądź teŜ urzędnicy 

odpowiedzialni za nadesłaną ofertę lub ich przełoŜeni. 

 W gminach, gdzie spotkanie umawiano przy współobecności wyŜszych władz (burmistrza lub 

wójta) proces ten przebiegał w róŜnoraki sposób: w dwóch gminach audytor rozmawiał bezpośrednio 

z burmistrzem i uzgodniono termin spotkania po konfrontacji z jego kalendarzem spotkań, 

w pozostałych gminach ustalano termin bądź to z osobą odpowiedzialną za przygotowanie oferty, 

która aranŜowała spotkanie i uzgadniała termin po konfrontacji z kalendarzem wójta lub burmistrza. W 

kilku przypadkach osoba kontaktowa nie czuła się w mocy pośredniczenia w uzgodnieniu terminu 

spotkania z władzami i audytor został odesłany bezpośrednio do burmistrza lub wójta. 

 W gminach, gdzie spotkanie umawiane było bez udziału władz wyŜszego szczebla osobą 

uzgadniającą termin był bądź bezpośredni rozmówca bądź termin ten ustalano z jego przełoŜonym. 

5.1.4 Język spotkania i miejsce spotkania 

 W Ŝadnej z gmin podczas wstępnej rozmowy mającej na celu ustalenie terminu spotkania nie 

zapytano o język spotkania lub miejsce spotkania. Rozmówcy wychodzili z załoŜenia, Ŝe firma 

consultingowa chce poznać gminę i obejrzeć tereny na miejscu a język spotkania to język polski. To 

załoŜenie wydaje się logiczne z uwagi na fakt, Ŝe spotkanie miało odbyć się z przedstawicielami 

polskiej firmy consultingowej, która robi rozeznanie dla swojego klienta. Mimo wszystko jednak, 

pytanie o język i miejsce spotkania powinno być zadane, choćby z tego względu, iŜ przedstawiono 

informację, Ŝe inwestor pochodzi z zagranicy.   

5.1.5 Gotowość przedstawienia prezentacji na spotkaniu z inwestorem w Krakowie  

 Przedstawicieli gmin dopytano o gotowość uczestniczenia w spotkaniu z Inwestorem 

w Krakowie – wszyscy zadeklarowali gotowość uczestnictwa w takim spotkaniu. Szereg gmin 

deklarowało przedstawienie wtedy multimedialnej prezentacji nie tylko terenów przeznaczonych pod 

inwestycję, ale takŜe miasta i/lub gminy. Audytorzy stwierdzili, Ŝe przynajmniej w kilku gminach takie 

prezentacje najprawdopodobniej juŜ istnieją, choć nie zostały wykorzystane podczas spotkania z nimi. 

Być moŜe spotkania te zdefiniowano jako wstępne i robocze, zatem niewymagające tego typu 

prezentacji. Równocześnie jednak, niektórzy urzędnicy dokonywali ustnej prezentacji, która 

znakomicie mogłaby być wsparta materiałami multimedialnymi. 
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5.1.6 Gotowość przedstawienia prezentacji w języku angielskim 

 Pytanie o moŜliwość przedstawienia prezentacji w języku angielskim wywoływało róŜnorodne 

reakcje. Niekiedy rozmówcy wprost przyznawali, Ŝe prezentacja w języku angielskim nie wchodzi 

w rachubę („Taka prezentacja musi zawierać specjalistyczne słownictwo…”). W niektórych gminach 

pomimo pierwszej reakcji niewerbalnej wyraŜającej zakłopotanie, a nawet mimo wypowiedzenia na 

głos wątpliwości, ostatecznie przyznano, Ŝe prezentacja zostanie przygotowana i wygłoszona w języku 

angielskim. W niektórych gminach proszono o zaproszenie na spotkanie tłumacza. Niekiedy rozmówcy 

bez wahania odpowiadali, Ŝe nie ma przeszkód by przedstawić prezentację w języku angielskim. 

5.1.7 Oczekiwania co do uczestników ze strony gminy 

 Tylko w niektórych gminach urzędnicy organizujący spotkanie zapytali kto z ramienia gminy 

powinien w nim uczestniczyć. Najczęściej zakładano, Ŝe spotkanie powinno odbyć się przy 

współudziale burmistrza lub wójta i od razu na niego wskazywano. Tylko w kilku przypadkach 

dopytywano o konieczność obecności określonych specjalistów lub konkretnych przedstawicieli gminy. 

5.1.8 Potwierdzenie spotkania 

 Wszystkie audytowane gminy potwierdziły umówiony termin spotkania na prośbę rozmówcy. 

Potwierdzenie terminu odbywało się bądź telefonicznie bądź mailowo. 

5.1.9 Oczekiwania co do prezentowanych informacji 

 Audytorzy podczas rozmowy ustalającej spotkanie informowali w sposób ogólny o celu 

spotkania. W rozmowie ujawniano, Ŝe firma chce poznać gminę, więc oczekiwane będą ogólne 

informacje o gminie, informacje o moŜliwości zrealizowania danego przedsięwzięcia w gminie 

(informacje o terenach pod inwestycję) oraz moŜliwe wsparcie ze strony gminy dla takiej inwestycji. 

Podkreślano ogólność spotkania i jego wstępny, rozpoznawczy charakter. 

 W niektórych gminach rozmówcy dodatkowo dopytywali o oczekiwania informacyjne i ich 

szczegółowość, upewniając się kto będzie niezbędny na takim spotkaniu. 

5.1.10  Liczba gości ze strony inwestora 

 W niemal połowie gmin zapytano o liczbę gości ze strony inwestora. W części gmin osoba 

umawiająca spotkanie nie zadawała takiego pytania. 
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5.2 Telefoniczne umówienie spotkania: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Telefoniczne umówienie spotkania’ 

wynosiła 8.  

 Audytowane gminy przemysłowe uzyskały średnio 5,4 pkt. śadna z osób, z którą umawiano 

spotkanie, nie dopytała o preferowany język spotkania, stąd Ŝaden z urzędów nie uzyskał 

maksymalnej liczby punktów w tym dziale. We wszystkich urzędach wykazano się elastycznością 

w kwestii terminu spotkania, choć nie w tym samym stopniu. W 9 przypadkach dopytano o liczbę 

gości ze strony inwestora, w 8 określono oczekiwania co do uczestników spotkania ze strony urzędu, 

a w 7 zapytano o oczekiwania dotyczące zakresu informacji interesujących inwestora. Wszyscy 

audytowani wyrazili gotowość do wzięcia udziału w ewentualnym spotkaniu w Krakowie, jednakŜe 

w przypadku hipotetycznej potrzeby wykonania prezentacji w języku angielskim w 4 przypadkach 

wymagana byłaby obecność tłumacza.      

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 5,4 pkt. śadna z osób, z którą umawiano 

spotkanie, nie dopytała o preferowany język spotkania, stąd Ŝaden z urzędów nie uzyskał 

maksymalnej liczby punktów w tym dziale. We wszystkich urzędach wykazano się elastycznością 

w kwestii terminu spotkania, choć w jednym z urzędów umówienie się wymagało wielu kontaktów 

telefonicznych. W 2 przypadkach dopytano o liczbę gości ze strony inwestora, w 3 określono 

oczekiwania co do uczestników spotkania ze strony urzędu, a w 4 zapytano o oczekiwania dotyczące 

zakresu informacji interesujących inwestora. Wszyscy audytowani wyrazili gotowość do wzięcia udziału 

w ewentualnym spotkaniu w Krakowie, wszyscy równieŜ wskazali na moŜliwość wykonania prezentacji 

w języku angielskim.    

 

Tabela 11. Telefoniczne umówienie spotkania: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy wyraŜono gotowość do spotkania w Krakowie? 0-1 - 

2. Ocena elastyczności dotyczącej terminu spotkania. 0-1 - 

3. Czy sprawdzono: liczba gości ze strony inwestora? 0-1 - 

4. Czy sprawdzono: język spotkania? 0-1 - 

5. Czy sprawdzono: oczekiwania co do uczestników? 0-1 - 

6. Czy sprawdzono: oczekiwania co do zakresu informacji? 0-1 - 

7. Ocena gotowości do wykonania prezentacji w j. ang.  0-1 - 

8. Czy potwierdzono spotkanie? 0-1 -  

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 12. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 7 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3 

Średnia liczba punktów 5,4 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 6,0 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 4,5 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 13. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej:  

 0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. Max liczba 
pkt. 

Czy wyraŜono gotowość do spotkania w Krakowie?   14 1 

Ocena elastyczności dotyczącej terminu spotkania   14 1 

Czy sprawdzono: liczba gości ze strony inwestora? 5  9 1 

Czy sprawdzono: język spotkania? 14   1 

Czy sprawdzono: oczekiwania co do uczestników? 6  8 1 

Czy sprawdzono: oczekiwania co do zakresu informacji? 7  7 1 

Ocena gotowości do wykonania prezentacji w j. ang.  4  10 1 

Czy potwierdzono spotkanie?   14 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 5. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale): 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 14. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 8 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 7 

Minimalna uzyskana liczba punktów 4 

Średnia liczba punktów 5,4 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 15. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej:  

 
0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. Max liczba 

pkt. 

Czy wyraŜono gotowość do spotkania w Krakowie?     6 1 

Ocena elastyczności dotyczącej terminu spotkania   1 5 1 

Czy sprawdzono: liczba gości ze strony inwestora? 4   2 1 

Czy sprawdzono: język spotkania? 6     1 

Czy sprawdzono: oczekiwania co do uczestników? 3   3 1 

Czy sprawdzono: oczekiwania co do zakresu informacji? 2   4 1 

Ocena gotowości do wykonania prezentacji w j. ang.      6 1 

Czy potwierdzono spotkanie?     6 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 6. Telefoniczne umówienie spotkania: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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6. Formatka 

6.1 Formatka: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Formatka’ wynosiła 6.  

 Audytowane gminy przemysłowe uzyskały za dosłanie formatki średnio 2,6 pkt. Gminy, które 

posiadały strefy ekonomiczne znacznie lepiej poradziły sobie z przygotowaniem wymaganych 

informacji według przesłanego do nich wzoru. W przypadku 4 gmin wypełniona formatka nie została 

dostarczona. Zaledwie w 7 przypadkach formatka dotarła w czasie wyznaczonym w zapytaniu. Tylko w 

7 przypadkach formatkę wypełniono po angielsku. 2 urzędy dosłały jedynie część informacji 

wyspecyfikowanych w formatce, kolejne 7 dostarczyło komplet informacji, a jedna z gmin uzupełniła 

przesłaną formatkę o dodatkowe, potencjalnie interesujące inwestora informacje. Na tym etapie tylko 

3 gminy zaprosiły do odwiedzin na miejscu. 

 śadna z gmin turystycznych nie wypełniła formatki.   

 

Tabela 16. Formatka: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy otrzymano odpowiedź w wyznaczonym czasie? 0-1 - 

2. Jaka była forma dostarczenia wypełnionej formatki? 0-1 - 

3. Czy informacje dostarczone w formatce są kompletne? 0-3 

1 pkt. za bardzo skrótową, 
niekompletną formatkę, 2 pkt. za 
szczegółowo wypełnioną formatkę, 3 
pkt. za uzupełnienie formatki 
informacjami wykraczającymi poza 
pytania kwestionariusza 

4. Czy po pierwszych kontaktach zaproszono do odwiedzenia gminy? 0-1 -  

Źródło: Opracowanie własne CEM. 

 

Tabela 17. Formatka: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 6 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 6 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 2,6 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 3,5 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 1,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 18. Formatka: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 

Czy otrzymano odpowiedź w wyznaczonym czasie? 7 7 - - 1 

Jaka była forma dostarczenia wypełnionej formatki? 7 7 - - 1 

Czy informacje dostarczone w formatce są kompletne? 4 2 7 1 3 

Czy po pierwszych kontaktach zaproszono do odwiedzenia gminy? 11 3 - - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 7. Formatka - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma punktów w dziale): 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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7. Wizyta – powitanie 

7.1 Powitanie: ocena poszczególnych elementów 

7.1.1 Miejsce spotkania 

 W szeregu gmin spotkania z reprezentantami firmy consultingowej odbyły się w gabinetach 

najwyŜszych władz miasta lub gminy: wójtów i burmistrzów. Takie miejsce spotkania wydaje się być 

najwłaściwsze z uwagi na rangę zagadnienia, jaką stanowi moŜliwość pozyskania nowego inwestora. 

 W jednym przypadku, w celu podniesienia rangi spotkania audytorzy zostali przyjęci 

w pomieszczeniach zamku. Jest to praktyka sprawdzona przez władze tejŜe gminy/miasta 

w kontaktach z inwertorami i budząca jak najbardziej pozytywne odczucia. 

 Niekiedy spotkania zorganizowano w gabinetach urzędników wyŜszej rangi. W przypadku, gdy 

urzędnik dysponował samodzielnym gabinetem i kompetencjami pozwalającymi na szczegółowe 

przedstawienie oferty, takie miejsce spotkania takŜe moŜna uznać za właściwe, zwłaszcza, Ŝe nie brali 

w nim udziału sami inwestorzy, lecz tylko reprezentanci firmy consultingowej.  

 Niekiedy przed zorganizowaniem spotkania dopytywano audytorów, czy weźmie w nim udział 

inwestor i czy spotkanie będzie dotyczyło szczegółów związanych z realizacją inwestycji. W przypadku, 

gdy uznano, Ŝe spotkanie będzie miało jedynie charakter wstępnego rozpoznania moŜliwości 

inwestycyjnych w gminie zdecydowano się na jego przeprowadzenie w gabinecie urzędnika niŜszej 

rangi.  

 Niekiedy urzędnicy przyznali, Ŝe istnieje moŜliwość spotkania z burmistrzem lub wójtem, ale z 

uwagi na inne obowiązki tych osób, moŜe się ono odbyć w terminie późniejszym, który wykraczał poza 

przewidziany w harmonogramie czas realizacji audytów. W takiej sytuacji audytorzy zgodzili się na 

spotkanie z urzędnikiem niŜszej rangi. 

 Niekiedy zdarzało się, Ŝe rozmowy z przedstawicielami firmy consultingowej odbywały się 

w pomieszczeniach, które naleŜy uznać za niewłaściwe. Spotkania takie odbywały się 

w pomieszczeniu, w którym równocześnie pracowały inne osoby. Niekiedy audytorzy zmuszeni byli do 

przemieszczania się w urzędzie z pokoju do pokoju, co takŜe naleŜy ocenić krytycznie. 

 Za pewną niedogodność naleŜy uznać takŜe taką sytuację, kiedy to audytorzy zgłosili się do 

umówionego telefonicznie pokoju w Urzędzie Gminy, po czym kolejni pracujący tam urzędnicy 

skonstatowawszy, Ŝe goście przybyli „do kolegi” pozostawiali ich w oczekiwaniu na przybycie 

właściwego urzędnika. Trudność stanowił nie fakt oczekiwania na właściwą osobę, ale poczucie, Ŝe 

nikt nie jest uprzedzony o przybyciu przedstawicieli inwestora i niepewność, gdzie spotkanie w końcu 

się odbędzie (ostatecznie odbyło się w gabinecie wójta). 
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7.1.2 Podstawowy poczęstunek 

 Zaproponowanie tzw. podstawowego poczęstunku obejmującego napoje (kawa, herbata, woda) 

pojawiało się dość często.  

 W pojedynczych przypadkach audytorom nie zaproponowano nic do picia. W jednym przypadku 

zdarzyło się, Ŝe w sali, w której odbywało się spotkanie znajdowały się na stole napoje wraz ze 

szklaneczkami, choć audytorzy nie zostali nimi poczęstowani. 

7.1.3 Obecność reprezentanta władz gminy na spotkaniu 

 Za pozytyw naleŜy uznać obecność reprezentanta władz gminy na spotkaniu z audytorami lub 

prowadzenie spotkania przez taką osobę. Zdarzało się równieŜ, Ŝe audytorzy byli podejmowani 

zarówno przez przedstawiciela najwyŜszej władzy – burmistrza, jak i jego zastępcę. 

 W przypadku, gdy gości podejmował urzędnik niŜszej rangi zasadne wydaje się powitanie ich 

przez urzędnika wyŜszej rangi lub reprezentanta władz gminy. Takiego powitania w szeregu 

przypadkach zabrakło. 

 Zdarzały się równieŜ przypadki, w których audytorzy z rozmowy z reprezentantem gminy/miasta 

wywnioskowali, Ŝe burmistrz/wójt nie został powiadomiony o wizycie audytorów i planach 

inwestycyjnych. 

 W sytuacji nieobecności reprezentanta władz gminy podczas spotkania za pozytyw naleŜy uznać 

błyskawiczne kontaktowanie się urzędnika prowadzącego spotkanie z przedstawicielem władz, gdy w 

trakcie rozmowy pojawiły się kwestie wymagające uzyskania opinii takiego zwierzchnika. 

7.1.4 Czy na spotkaniu był obecny specjalista/ specjaliści w poszczególnych dziedzinach? 

 Pozytywnie oceniono obecność podczas spotkań z władzami gminy specjalistów, którzy wspierali 

wójtów czy burmistrzów w trakcie rozmów z audytorami. Osoby te były szczególnie przydatne w 

trakcie rozmów o szczegółach związanych z cechami działki i planowaną inwestycją. Nierzadko 

wspierały swoich zwierzchników takŜe podczas rozmowy o gminie, jej zaletach i wadach.  

 Pozytywnie oceniono takŜe sytuacje, kiedy prowadzący spotkanie błyskawicznie uzyskiwał 

informacje, o które poprosili audytorzy, od swoich pracowników lub współpracowników - specjalistów 

w poszczególnych dziedzinach. 

7.1.5 Opiekun 

 W znaczącej większości audytowanych gmin wyznaczono konkretną osobę zajmującą się 

obsługą inwestora - audytorów pozostawiono z przeświadczeniem, Ŝe kolejne zapytania mogą 

kierować do konkretnej osoby. 
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7.2 Powitanie: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – powitanie’ wynosiła 7.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 5,1 pkt. 4 gminy uzyskały po 6 pkt., a jedna 

zaledwie 3 pkt. We wszystkich urzędach zadbano o wygodne miejsce spotkania. W 2 nie 

zaproponowano jednak podstawowego poczęstunku. Tylko w 1 gminie w spotkaniu nie uczestniczył 

Ŝaden z reprezentantów władz. W 4 gminach nie zaproszono równieŜ na spotkanie Ŝadnych 

specjalistów (geodetów, architektów, itp.). W 1 gminie na spotkaniu obecni byli reprezentanci róŜnych 

wydziałów stąd gmina ta otrzymała w tej dziedzinie aŜ 2 punkty. Największy problem ujawnia się w 

przypadku posługiwania się wizytówkami – aŜ w połowie audytowanych gmin przemysłowych 

inwestorzy nie otrzymali ich od reprezentantów gminy. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 4,0 pkt. 2 gminy uzyskały po 6 pkt., a jedna 

zaledwie 2 pkt. W 2 nie zaproponowano podstawowego poczęstunku. AŜ w połowie gmin w spotkaniu 

nie uczestniczył Ŝaden z reprezentantów władz. We wszystkich gminach zaproszono na spotkanie 

dodatkowych specjalistów (geodetów, architektów, itp.). W 1 gminie na spotkaniu obecni byli 

reprezentanci róŜnych wydziałów stąd gmina ta otrzymała w tej dziedzinie aŜ 2 punkty. Bardzo duŜy 

problem ujawnia się w przypadku wizytówek – tylko w 1 gminie dostarczono gościom wizytówki. 

Tabela 19. Powitanie: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy zadbano o wygodne miejsce spotkania? Osobny pokój? 0-1 - 

2. Czy zaproponowano podstawowy poczęstunek tj. kawa, herbata? 0-1 - 

3. Czy na spotkaniu był obecny reprezentant władz gminy? 0-1 Obecność Burmistrza, Wice-Burmistrza 
lub Wójta 

4. Czy na spotkaniu był obecny specjalista/ specjaliści w 
poszczególnych dziedzinach? 0-2 2  pkt. w przypadku obecności 

specjalistów z róŜnych dziedzin 

5. Czy wyznaczono specjalną osobę (opiekuna) do obsługi? 0-2 1 pkt. za wyznaczenie opiekuna, 
dodatkowy pkt. za wręczenie wizytówki  

Źródło: Opracowanie własne CEM. 

 

Tabela 20. Powitanie: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 7 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 6 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3 

Średnia liczba punktów 5,1 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 5,1 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 5,0 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 21. Powitanie: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy zadbano o wygodne miejsce spotkania?   14 - 1 

Czy zaproponowano podstawowy poczęstunek?  2 12 - 1 

Czy na spotkaniu był obecny reprezentant władz gminy? 1 13 - 1 

Czy na spotkaniu był obecny specjalista/specjaliści?  4 9 1 2 

Czy wyznaczono specjalną osobę (opiekuna) do obsługi?   7 7 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 8. Powitanie: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma punktów 
w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 22. Powitanie: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 7 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 6 

Minimalna uzyskana liczba punktów 2 

Średnia liczba punktów 4,0 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 23. Powitanie: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy zadbano o wygodne miejsce spotkania?  3 3  - 1 

Czy zaproponowano podstawowy poczęstunek?  2 4  - 1 

Czy na spotkaniu był obecny reprezentant władz gminy? 3 3  - 1 

Czy na spotkaniu był obecny specjalista/specjaliści?    5 1 2 

Czy wyznaczono specjalną osobę (opiekuna) do obsługi?    5 1 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Wykres 9. Powitanie: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma punktów w 
dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

 

 

1

2

1

2

2 punkty

3 punkty

4 punkty

6 punktów



 

36 | S t r o n a  
 

8. Wizyta – przebieg 

8.1 Przebieg wizyty: ocena poszczególnych elementów 

8.1.1 Prezentacja miasta i/lub gminy – forma prezentacji  

 W zdecydowanej większości gmin nie przedstawiono multimedialnej prezentacji miasta i/lub 

gminy. Zaledwie w jednym przypadku multimedialną prezentację, ale w zdecydowanie 

nieodpowiedniej formie - na małym ekranie komputera. 

 W większości audytowanych jednostek ograniczono się do ustnego przedstawienia miasta i/lub 

gminy, niekiedy wspomaganego materiałami drukowanymi, głównie mapami. 

 W jednym przypadku audytorzy po informacje dotyczące prezentacji gminy, zostali skierowani 

do Informacji Turystycznej.  

 Zaobserwowano, Ŝe prezentacja miasta i/lub gminy nie stanowi standardowego aczkolwiek 

koniecznego elementu podejmowania inwestorów. Tylko w niektórych audytowanych jednostkach 

urzędnicy spontanicznie rozpoczynali spotkanie od przedstawienia miasta i/lub gminy. W szeregu 

innych dopiero po prośbie audytorów dokonywano odnośnej, ustnej prezentacji. Odniesiono takŜe 

wraŜenie, Ŝe niekiedy prośba o przedstawienie miasta i/lub gminy spotykała się z pewnym 

zdziwieniem, pomimo tego, Ŝe podczas telefonicznego umawiania spotkania sygnalizowano m.in. chęć 

poznania miasta i/lub gminy. Niektórzy rozmówcy koncentrowali się przede wszystkim na cechach 

oferowanych działek i wydawali się nie doceniać innych, „miękkich” elementów mogących takŜe mieć 

wpływ na decyzję inwestora. 

 

TREŚĆ PREZENTACJI 

8.1.2 Mocne i słabe strony gminy 

 W znacznej części audytowanych jednostek naleŜy bardzo pozytywnie ocenić umiejętność 

przedstawienia zalet własnej gminy. Podczas omawiania specyfiki miast/ gmin często wskazywano ich 

zalety przyrodnicze, kulturalne, historyczne. Wielokrotnie główny akcent kładziono jednak na cechy 

bardziej bezpośrednio mogące zbudować pozytywne nastawienie inwestora – inwestycje 

infrastrukturalne, w tym drogowe oraz pozytywne doświadczenia we współpracy z przedsiębiorcami i 

inwestorami. Sporadycznie sygnalizowano takŜe słabsze strony miasta lub gminy, zazwyczaj w taki 

sposób, by nie zniechęcić potencjalnego inwestora.  

 W kilku przypadkach przedstawiciele gminy byli przygotowani do zaprezentowania wyłącznie 

oferty inwestycyjnej. Prezentacji gminy dokonywali dopiero po szczegółowych pytaniach audytora. 

Niekiedy gminę przedstawiano chaotycznie, co wyraźnie wskazywało na brak przygotowania w tym 

zakresie.  
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 Zdarzały się równieŜ sytuacje, kiedy to urzędnik bagatelizował chęć rozmowy audytorów na 

temat miasta lub gminy twierdząc, Ŝe oferowana przez gminę działka jest na tyle atrakcyjna, Ŝe „juŜ 

niedługo inwestorzy sami będą się zabijać o tę działkę”. Taka posiadająca rys arogancji postawa z 

pewnością nie stanowi elementu budującego pozytywne nastawienie do przedstawionej oferty.  

 Zdarzył się równieŜ przypadek, w których zamiast udzielić odpowiedzi na pytania, przedstawiciel 

gminy/miasta spisał je i zadeklarował, Ŝe odpowiedzi prześle emailem. 

8.1.3 Profil gminy, pracodawcy funkcjonujący w gminie, mocne branŜe, specyfika regionu 

 Pozytywnie naleŜy ocenić przedstawianie audytorom profilu gminy na przykład poprzez 

omówienie funkcjonujących w niej pracodawców czy - w przypadku gmin turystycznych - atrakcji dla 

turystów. 

 Wielokrotnie rozmówcy wskazywali audytorom na bardzo pozytywne dotychczasowe 

doświadczenia we współpracy z pracodawcami i inwestorami działającymi na terenie gminy. Takie 

informacje z pewnością mają bardzo pozytywny wpływ na budowanie wizerunku gminy jako 

przyjaznej inwestorom. Niekiedy sugerowano nawet zwrócenie się bezpośrednio do funkcjonujących w 

gminie przedsiębiorców celem uzyskania opinii o jakości współpracy z gminą. Bywały jednak równieŜ 

takie gminy/miasta, w których pytania audytora dotyczące funkcjonujących w danej gminie 

przedsiębiorstw spotykały się ze zdziwieniem i niezrozumieniem ze strony przedstawicieli gmin/miast, 

a udzielane odpowiedzi były zdawkowe, z wyraźnie dającym się odczuć zabarwieniem lekcewaŜącym, 

wyraŜającym dezaprobatę dla niewiedzy audytora w tym zakresie. 

 Sporadycznie zdarzało się takŜe wskazanie na jednostkową sytuację konfliktową we 

wzajemnych relacjach przedsiębiorcy z urzędem – celem przekazania tej informacji było 

przedstawienie pozytywnego sposobu rozwiązywania kwestii spornych przez urząd. 

8.1.4 Otoczenie okołobiznesowe 

 Podczas przedstawiania gminy generalnie pomijano kwestię istnienia w gminie firm otoczenia 

okołobiznesowego – firm consultingowych, kancelarii prawnych, firm Human Resources. O ile 

w przypadku jednostek sąsiadujących z duŜymi miastami oczywistym jest korzystanie z firm 

zlokalizowanych w sąsiadującym mieście, o tyle informacja taka wydaje się być istotna w przypadku 

gmin oddalonych od duŜych miast.  

 Częściej wskazywano natomiast na konieczność korzystania z usług lokalnych kancelarii 

notarialnych w przypadkach, kiedy inwestor będzie zmuszony zakupić grunty od właścicieli 

prywatnych. Urzędnicy wyjaśniali, Ŝe mieszkańcy ich gminy/ miasta większym zaufaniem zwykli darzyć 

lokalne kancelarie. 

 W wielu przypadkach wskazywano równieŜ na Urząd Pracy jako pomocny w przeprowadzaniu 

rekrutacji i szkoleń potencjalnych pracowników. 
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8.1.5 Profil wykształcenia mieszkańców, uczelnie, szkoły 

 Informacje na temat profilu wykształcenia mieszkańców oraz ilości i typu szkół funkcjonujących 

na terenie gminy to kluczowe informacje dla inwestora planującego zatrudnienie w mającym powstać 

na danym terenie przedsiębiorstwie.  

 Bardzo pozytywnie naleŜy ocenić przypadki, kiedy urzędnicy obok informacji na temat 

istniejących szkół potrafili takŜe stwierdzić, czy lokalna szkoła zawodowa jest na tyle elastyczna, by 

uruchomić kształcenie zawodowe zabezpieczające potrzeby nowego pracodawcy. Miało to miejsce 

w zdecydowanej większości przypadków. 

8.1.6 Struktura bezrobocia, profil potencjalnych pracowników  

 WaŜną informacją dla potencjalnego pracodawcy jest przedstawienie stanu bezrobocia, a takŜe 

profilu potencjalnych pracowników, którzy są dostępni na terenie danej gminy.  

 W niektórych gminach podkreślano, Ŝe planowany zakład produkcyjny właśnie z racji jego 

lokalizacji w danej gminie moŜe liczyć na grono wykwalifikowanych pracowników. Osoby takie albo 

pracują juŜ w firmach o podobnym profilu działalności znajdujących się w danej gminie bądź muszą 

dojeŜdŜać do firm zlokalizowanych o wiele dalej. W pierwszym przypadku moŜliwe jest przejęcie części 

pracowników firmy konkurencyjnej, w drugim sam fakt lokalizacji firmy bliŜej miejsca zamieszkania 

jest elementem zachęcającym. Niekiedy z racji zlokalizowania w gminie duŜej ilości zakładów 

przemysłowych wskazywano na konieczność dopływu pracowników z innych gmin ościennych, przy 

czym dokładnie wskazywano dane gminy uzasadniając to zjawisko poprzez przedstawienie sytuacji na 

rynku pracy w okolicznych gminach, niekiedy zwracano równieŜ uwagę na formę transportu, z której 

korzystają pracownicy.  

8.1.7 Informacje odnośnie najbliŜszych miast, lotniska, infrastruktury kolejowej oraz komunikacyjnej. 

 Informacje odnośnie infrastruktury kolejowej i drogowej zazwyczaj były wskazywane jako jedne 

z pierwszych, które przekazywano o gminie. Jest to jeden z najwaŜniejszych elementów prezentacji 

realizowanych w gminach przemysłowych. 

 W większości gmin ze szczególną dokładnością przedstawiano plany modernizacji istniejących 

dróg (np. zwiększanie dopuszczalnego ich obciąŜenia), a takŜe budowy nowych. Zasadnie uznawano, 

Ŝe informacje tego typu są bardzo istotne dla potencjalnego inwestora.   

 Bardzo pozytywnie oceniono takŜe uczciwe informowanie potencjalnego inwestora 

o ograniczeniach niezaleŜnych od władz gminnych. W jednej z gmin spontanicznie wskazano na 

dopuszczalne obciąŜenie miejscowego mostu i równocześnie przedstawiono alternatywne połączenia 

komunikacyjne. 



 

39 | S t r o n a  
 

8.2 Przebieg wizyty: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – przebieg’ wynosiła 26.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 15,8 pkt. śadna gmina nie otrzymała 

maksymalnej liczby 3 pkt. za przedstawienie prezentacji gminy – najczęściej były to prezentacje 

słowne, w 5 przypadkach o wysokiej wartości merytorycznej, jednakŜe Ŝadna z nich nie była 

prowadzona według wcześniej przygotowanego planu. W 5 gminach prezentacji dokonano 

spontanicznie, jednak w 7 przypadkach prezentacja gminy dokonana została dopiero na wyraźne 

Ŝyczenie inwestora, a w 2 przypadkach jej wartość merytoryczna stała na tak niskim poziomie, Ŝe 

gminy te nie zasłuŜyły nawet na 1 pkt. W 10 gminach spontanicznie zaprezentowano mocne i słabe 

strony gminy (w 3 przypadkach prezentacja tych elementów była bardzo obszerna i wartościowa). 

W 9 gminach spontanicznie przedstawiono profil gminy i specyfikę regionu. W 1 z audytowanych 

gmin, pomimo dopytywania nie uzyskano informacji na temat profilu wykształcenia mieszkańców. 

RównieŜ w 1 z gmin nie udało się uzyskać Ŝadnych przykładów dobrej współpracy władz 

z inwestorami. Najlepiej reprezentanci gminy radzili sobie z opisem infrastruktury komunikacyjnej 

i informacjami na temat dostępności głównych szlaków komunikacyjnych – aŜ w 11 przypadkach 

zagadnienie to zostało zaprezentowane spontanicznie. W 11 gminach polecono tereny inwestycyjne 

znajdujące się w gminach ościennych (tylko w 1 przypadku miało to spontaniczny charakter).  

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 13,0 pkt. śadna gmina nie otrzymała 

maksymalnej liczby 3 pkt. za przedstawienie prezentacji gminy – najczęściej były to prezentacje 

słowne, Ŝadna z nich nie była prowadzona według wcześniej przygotowanego planu. W 2 gminach 

prezentacji dokonano spontanicznie, jednak w 4 przypadkach prezentacja gminy została dokonana 

dopiero na wyraźne Ŝyczenie inwestora, a w 1 przypadku jej wartość merytoryczna stała na bardzo 

niskim poziomie. W 2 gminach spontanicznie zaprezentowano mocne i słabe strony gminy (w 1 gminie 

prezentacja tych elementów była bardzo obszerna i wartościowa). W 3 gminach spontanicznie 

przedstawiono profil gminy i specyfikę regionu. W 1 z audytowanych gmin, pomimo dopytywania nie 

uzyskano informacji na temat sytuacji na rynku pracy w gminie. RównieŜ w 1 z gmin nie udało się 

uzyskać Ŝadnych przykładów dobrej współpracy władz z inwestorami. W 5 gminach polecono tereny 

inwestycyjne znajdujące się w gminach ościennych.  

 

Tabela 24 przedstawiająca skalę ocen przebiegu wizyty znajduje się na następnej stronie. 
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Tabela 24. Przebieg wizyty: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy dokonano prezentacji gminy? 0-2 
0 pkt. za bardzo ubogą, słowną prezentację po 
dopytaniu, 1 pkt. za prezentację po dopytaniu, 2 
pkt. za spontaniczną prezentację gminy 

2. Forma prezentacji 0-2 

0 pkt. za wyłącznie słowną prezentację, 1 pkt. za 
prezentację z wykorzystaniem materiałów 
drukowanych, 2 pkt. za prezentację z 
wykorzystaniem multimediów  

3. Czy zaprezentowano mocne i słabe strony gminy? 0-3 
0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną, 
3 pkt. za bardzo obszerną prezentację 

4. Czy przedstawiono profil gminy? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

5. Czy przedstawiono mocne branŜe/ specyfikę regionu? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

6. 
Czy pokazano dobrą współpracę władz z 
inwestorami? 0-3 

0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną, 
3 pkt. za bardzo obszerną prezentację 

7. 
Czy porównano własną gminę z innymi 
województwami? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 

po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

8. Czy przedstawiono otoczenie około-biznesowe? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

9. Czy zaprezentowano profil wykształcenia 
mieszkańców? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 

po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

10. Czy przedstawiono rynek pracy w gminie? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

11. 
Czy przedstawiono informacje odnośnie 
infrastruktury? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 

po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

12. Czy polecono inne gminy z interesującymi terenami? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

    

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 25. Przebieg wizyty: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 26 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 22 

Minimalna uzyskana liczba punktów 9 

Średnia liczba punktów 15,8 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 15,6 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 16,0 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 26. Przebieg wizyty: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: 

Max liczba 
pkt. 

 0 pkt. 0,5 
pkt. 1 pkt. 1,5 

pkt. 2 pkt. 2,5 
pkt. 3 pkt. 

Czy dokonano prezentacji gminy? 1 1 7  5 - - 2 

Forma prezentacji 2  11  1 - - 2 

Czy zaprezentowano mocne i słabe strony gminy?   4  7 2 1 3 

Czy przedstawiono profil gminy?   5  9 - - 2 

Czy przedstawiono mocne branŜe/ specyfikę regionu?   5  9 - - 2 

Czy pokazano dobrą współpracę władz z inwestorami? 1  4 1 5  3 3 

Czy porównano własną gminę z innymi województwami? 13  1   - - 2 

Czy przedstawiono otoczenie około-biznesowe?   12  2 - - 2 

Czy zaprezentowano profil wykształcenia mieszkańców? 1  7  6 - - 2 

Czy przedstawiono rynek pracy w gminie?   7  7 - - 2 

Czy przedstawiono informacje odnośnie infrastruktury?   3  11 - - 2 

Czy polecono inne gminy z interesującymi terenami? 3  10  1 - - 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 10. Przebieg wizyty: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 27. Przebieg wizyty: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 26 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 19 

Minimalna uzyskana liczba punktów 8,5 

Średnia liczba punktów 13 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 28. Przebieg wizyty: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: 

Max liczba 
pkt. 

 0 pkt. 0,5 
pkt. 1 pkt. 1,5 

pkt. 2 pkt. 2,5 
pkt. 3 pkt. 

Czy dokonano prezentacji gminy?   1 3   2  -  - 2 

Forma prezentacji 1 1 4      -  - 2 

Czy zaprezentowano mocne i słabe strony gminy?     4   1   1 3 

Czy przedstawiono profil gminy?     3   3  -  - 2 

Czy przedstawiono mocne branŜe/ specyfikę regionu?     3   3  -  - 2 

Czy pokazano dobrą współpracę władz z inwestorami? 1   2   2   1 3 

Czy porównano własną gminę z innymi województwami? 6          -  - 2 

Czy przedstawiono otoczenie około-biznesowe?     6      -  - 2 

Czy zaprezentowano profil wykształcenia mieszkańców?   1 5      -  - 2 

Czy przedstawiono rynek pracy w gminie? 1   5      -  - 2 

Czy przedstawiono informacje odnośnie infrastruktury?   1 2   3  -  - 2 

Czy polecono inne gminy z interesującymi terenami? 1   5      -  - 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 11. Przebieg wizyty: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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9. Wizyta – analiza inwestycji 

9.1 Analiza inwestycji: ocena poszczególnych elementów 

9.1.1 Warunki inwestycyjne w gminie i regionie 

 Podczas spotkań zazwyczaj spontanicznie przedstawiano warunki inwestycyjne w gminie 

i regionie dla przedstawionej przez inwestorów branŜy. W poszczególnych gminach róŜna była 

natomiast szczegółowość przekazywanych informacji. 

 W przypadku kilku gmin obok podkreślania jej zalet wskazano takŜe na róŜnego typu 

utrudnienia związane z realizacją inwestycji na danym terenie. Przykładowo w jednej z gmin bardzo 

szczegółowo, uczciwie i otwarcie przedstawiono ekologiczne ograniczenia dla działalności produkcyjnej 

wynikające z usytuowania oferowanego przez gminę terenu przeznaczonego pod tego typu 

inwestycje. Podczas prezentacji w kolejnej zaznaczono natomiast, Ŝe oferowany teren znajduje się na 

terenach poprzemysłowych – terenach składowania popiołów. W trakcie rozmowy wyjaśniono, Ŝe 

gmina wykonała specjalistyczne badania zezwalające na realizację określonych inwestycji na 

omawianym terenie. Zaznaczono jednak, Ŝe kaŜdy inwestor będzie zobowiązany we własnym zakresie 

wykonać podobne badania dla planowanej przez siebie inwestycji.  

 W niektórych gminach prezentacja warunków inwestycyjnych była zupełnie nieprzygotowana, 

dopiero w trakcie trwania spotkania próbowano znaleźć odpowiednie dla inwestora propozycje – 

analizowano plany zagospodarowania, wyszukiwano obszary przeznaczone w planie pod interesującą 

audytora inwestycję. Sytuacje takie miały miejsce głównie w tych gminach, w których inwestorów nie 

podejmowali przedstawiciele najwyŜszych władz. W niektórych gminach, mimo obecności 

przedstawicieli władz, nie wykazywano zaangaŜowania w prezentację terenów inwestycyjnych, 

prezentowano postawę bierną zorientowaną wyłącznie na udzielanie odpowiedzi na pytania. 

9.1.2 Zasoby w zakresie siły roboczej 

 Jak wspomniano powyŜej, niekiedy przedstawiciele gmin spontanicznie wskazywali na zasoby w 

zakresie siły roboczej z punktu widzenia potrzeb potencjalnego inwestora. Często jednak o kwestie te 

audytorzy zmuszeni byli dopytywać rozmówców.  

9.1.3 Ustalanie szczegółów oferty  

 Zaobserwowano zróŜnicowanie reakcji przedstawicieli gmin na zaprezentowaną ogólną ofertę 

inwestora.  

 Zazwyczaj po przekazaniu przez audytorów ogólnych informacji o planowanej inwestycji 

następowała prezentacja gruntów pozostających w dyspozycji danej gminy. Niekiedy urzędnicy 

dopytywali o kilka szczegółowych kwestii związanych z inwestycją.  
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 Sporadycznie zaistniała sytuacja, kiedy to prezentacja oferty gminnej następowała natychmiast 

po przywitaniu audytorów, bez jakiegokolwiek dopytywania ich o szczegóły inwestycji czy choćby 

dania im moŜliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. 

9.1.4 Presja przy prezentacji oferty 

 W Ŝadnej z gmin nie wywierano na audytorach presji, którą naleŜałoby ocenić negatywnie. 

Często przedstawiciele gmin podkreślali, Ŝe bardzo zaleŜy im na pozyskaniu nowego inwestora. 

Podkreślali zalety własnej gminy i prosili o jej zarekomendowanie inwestorowi. Nigdy jednak nie 

formułowali wobec audytorów Ŝadnych sugestii korupcyjnych czy gróźb.  

 W kilku gminach audytorzy spotkali się z ogromną Ŝyczliwością i wielkim zaangaŜowaniem 

przedstawicieli gminy w pozyskanie nowego inwestora. Tego typu spotkania wzbudzały u audytorów 

największe dylematy etyczne związane z prowadzonym techniką tajemniczego klienta procesem 

badawczym.  

 Kilkakrotnie zaistniały jednakŜe sytuacje, kiedy audytorzy odnieśli wraŜenie, Ŝe urzędnikom 

zupełnie nie zaleŜało lub zaleŜało w niewielkim stopniu na wzbudzeniu w gościach pozytywnego 

wraŜenia podczas pobytu w ich gminie. Co więcej, niektórzy z nich wydawali się zupełnie nie dbać 

o przekonanie audytorów, by zarekomendowali ich gminę inwestorowi jako odpowiednią lokalizację 

inwestycji. Sytuacje tego typu oceniono jednoznacznie krytycznie. 
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9.2 Analiza inwestycji: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – analiza inwestycji’ 

wynosiła 7.  

Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 5,6 pkt. 10 spośród 14 audytowanych gmin 

spontanicznie i w szerokim zakresie zaprezentowało warunki inwestycyjne. W 1 przypadku 

reprezentant urzędu nie był w ogóle zainteresowany dostarczeniem informacji na temat moŜliwości 

inwestycyjnych nawet po dopytaniu. W 8 urzędach spontanicznie przedstawiono dostępne zasoby 

w zakresie siły roboczej. W 6 przypadkach audytowani starali się spontanicznie uzyskać informacje na 

temat planowanej inwestycji, w 1 przypadku planowana inwestycja nie stanowiła przedmiotu 

zainteresowania przyjmującego potencjalnych inwestorów. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 4,1 pkt. 2 spośród 6 audytowanych gmin 

spontanicznie i w szerokim zakresie zaprezentowały warunki inwestycyjne. W 1 przypadku 

reprezentant urzędu nie dostarczył informacji na temat moŜliwości inwestycyjnych nawet po dopytaniu 

(informacje zostały dosłane pocztą elektroniczną w terminie późniejszym). W 1 urzędzie spontanicznie 

przedstawiono dostępne zasoby w zakresie siły roboczej. Tylko w 1 przypadku audytowany 

reprezentant urzędu starał się spontanicznie uzyskać informacje na temat planowanej inwestycji. W 

gminach turystycznych w 1 przypadku planowana inwestycja nie stanowiła przedmiotu 

zainteresowania pracownika przyjmującego potencjalnych inwestorów. 

 

Tabela 29. Analiza inwestycji: skala ocen 
  Skala ocen  Uwagi do skali 

1. Czy zaprezentowano warunki inwestycyjne w gminie? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

2. Czy zaprezentowano zasoby w zakresie siły roboczej? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

3. Czy ustalono szczegóły oferty? 0-2 
0 pkt. za brak prób ustalenia szczegółów, 1 pkt. 
za uszczegółowienie z inicjatywy audytora, 2 pkt. 
za spontaniczne próby uszczegółowienia oferty 

4. Czy nie wywierano presji przy prezentacji oferty? 0-1 0 pkt. za wywieranie presji, 1 pkt. za brak presji 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 30. Analiza inwestycji: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 7 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 7 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3 

Średnia liczba punktów 5,6 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 5,8 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 5,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 31. Analiza inwestycji: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy zaprezentowano warunki inwestycyjne w gminie? 1  3 10 2 

Czy zaprezentowano zasoby w zakresie siły roboczej?   6 8 2 

Czy ustalono szczegóły oferty? 1  7 6 2 

Czy nie wywierano presji przy prezentacji oferty?   14 - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 12. Analiza inwestycji: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 32. Analiza inwestycji: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 7 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 6 

Minimalna uzyskana liczba punktów 2,5 

Średnia liczba punktów 4,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 33. Analiza inwestycji: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy zaprezentowano warunki inwestycyjne w gminie? 1   3 2 2 

Czy zaprezentowano zasoby w zakresie siły roboczej?   1 4 1 2 

Czy ustalono szczegóły oferty? 1   4 1 2 

Czy nie wywierano presji przy prezentacji oferty?    6 -  1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 13. Analiza inwestycji: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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10. Wizyta – prezentacja oferty 

10.1 Prezentacja oferty: ocena poszczególnych elementów 

10.1.1  Zaprezentowanie fotografii, map  

 W trakcie bezpośrednich spotkań stosunkowo często przedstawiciele gmin posługiwali się 

podczas rozmowy mapkami z zaznaczonymi na nich działkami.  

 Niekiedy jednak dopiero w trakcie rozmowy urzędnik wskazywał bądź rysował na mapce 

turystycznej regionu tereny będące w posiadaniu gminy lub tereny prywatne, na których mogłaby 

powstać planowana inwestycja.  

10.1.2  Plan zagospodarowania przestrzennego 

 Informacja o istnieniu planu zagospodarowania przestrzennego bądź o jego braku często 

stanowiła jedną z pierwszych informacji przekazywanych audytorom przez urzędników.  

 Zasadnie informowano o ograniczeniach związanych z istniejącym planem, niekiedy 

wskazywano natomiast na moŜliwości takich jego przekształceń w najbliŜszej przyszłości, które 

umoŜliwiłyby umiejscowienie inwestycji w danej gminie - informowano na przykład o aktualnie 

prowadzonych modyfikacjach planu lub o dokonanych niedawno zmianach, które umoŜliwiają 

inwestycje. 

 Zdarzył się równieŜ przypadek, w którym prowadzący spotkanie z audytorami nie miał wiedzy 

dotyczącej istnienia planu zagospodarowania terenu, który prezentował. Inna zaistniała sytuacja, 

którą naleŜy ocenić zdecydowanie negatywnie to informowanie audytorów o istnieniu planu 

zagospodarowania przestrzennego danego terenu, lecz zamiast prezentacji warunków inwestycyjnych 

wynikających z planu odsyłanie audytorów do strony internetowej gminy, gdzie umieszczone są opisy 

poszczególnych terenów wyznaczonych na planie zagospodarowania przestrzennego pod interesującą 

inwestora działalność. 

10.1.3  Baza danych potencjalnych miejsc pod inwestycję 

 NaleŜy pamiętać, Ŝe poszczególne gminy dysponowały róŜną liczbą działek. Dlatego teŜ ich 

strategie prezentacji oferty działek mogły się znacząco róŜnić.  

 W większości przypadków urzędnicy przedstawiali audytorom przede wszystkim działki będące 

własnością gminy i posiadające odpowiednie przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

 Zaobserwowano jednak, Ŝe w niektórych gminach (szczególnie tych, które nie mogły 

zaoferować wielu działek spełniających przedstawione przez przedstawicieli inwestora warunki) 

urzędnicy starali się wskazać takŜe na mogące zainteresować inwestora działki prywatne. 
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10.1.4  Własność działki 

 Informacje o własności działki zwykle przekazywano jako jedną z pierwszych informacji tak 

podczas korespondencji pomiędzy audytorami i gminą, jak i podczas samego spotkania.  

 W gminach, które przedstawiały inwestorowi pod rozwagę moŜliwość zakupu działek 

prywatnych zwracano uwagę na moŜliwe trudności związane z zakupem wszystkich działek 

wchodzących w skład obszaru interesującego inwestora – w przeszłości zdarzały się bowiem sytuacje, 

gdy jeden z kilku lub kilkunastu właścicieli blokował sprzedaŜ i korzystną dla gminy inwestycję 

zmieniając w ostatniej chwili swoją wcześniejszą decyzję o sprzedaŜy. 

 W przypadku gmin, w których struktura własnościowa prezentowanej działki była rozdrobniona 

nie przekazywano danych osobowych właścicieli, lecz tylko informację, jak moŜna je zdobyć lub 

deklarowano zebranie danych osobowych właścicieli oraz umówienie spotkania z inwestorem na 

terenie urzędu. W jednym przypadku, gdy proponowany teren naleŜał do jednego właściciela 

poinformowano o jego danych osobowych i równieŜ deklarowano pomoc w przeprowadzeniu rozmów 

z właścicielem. 

10.1.5  Uzbrojenie działki, media 

 Kwestia uzbrojenia działki i moŜliwość przyłączenia mediów zwykle pojawiała się jako jedna 

z pierwszych informacji przekazywanych audytorom podczas prezentacji działki na spotkaniu bądź 

w terenie, jednak zdarzyła się takŜe sytuacja, kiedy o kwestie związane z kanalizacją i dostępnością 

wody na prywatnych działkach zaproponowanych jako potencjalny teren pod inwestycję kazano pytać 

w wodociągach gminnych.  

10.1.6  Planowane inwestycje infrastrukturalne 

 Planowane inwestycje infrastrukturalne mogące ułatwić inwestorowi prowadzenie firmy często 

wskazywane były jako jeden z istotnych atutów gminy. Przedstawiciele gmin spontanicznie wskazywali 

na plany budowy obwodnic, nowych połączeń, dojazdów do autostrady, nowych mostów, zwiększenia 

nośności dróg – nawet jeŜeli inwestycje te były planowane dopiero w perspektywie kilku lat. 

 W trakcie audytów nie wskazywano na jakiekolwiek inwestycje infrastrukturalne, które mogły 

utrudnić prowadzenie firmy. 

10.1.7  Informacje dotyczące otoczenia działki 

 Urzędnicy podczas spotkań zwykle dysponowali pełną wiedzą na temat otoczenia 

przedstawianych inwestorowi działek. 
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10.1.8  Elementy mogące utrudniać inwestycję na danej działce 

 W niektórych gminach urzędnicy obok przedstawiania zalet takŜe spontaniczne przedstawili 

elementy, które mogą utrudniać inwestycje na danej działce. W niektórych przypadkach informacji 

tych udzielano dopiero jako odpowiedzi na pytanie audytora. 

 Wskazanie obok zalet takŜe ograniczeń oferowanego terenu naleŜy uznać za element strategii 

budowania pozytywnego wizerunku gminy. Zaobserwowano, Ŝe w takim przypadku audytorzy nie mieli 

poczucia, Ŝe ewentualne mankamenty oferowanego terenu są przed nimi ukrywane, choć na 

późniejszych etapach i tak musiałyby zostać rozpoznane.  

10.1.9  MoŜliwości zabudowy na działce 

 Podczas spotkań nie zawsze omawiano moŜliwości zabudowy na oferowanej inwestorowi 

działce. O kwestię tę audytorzy wielokrotnie musieli dopytywać. W przypadku tego pytania 

prowadzący spotkanie najczęściej zmuszony był konsultować się z pracownikiem z działu planowania 

przestrzennego. 

10.1.10  Wizyta w terenie 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe spośród audytowanych 20 gmin tylko w 10 zaproponowano audytorom 

oglądnięcie oferowanych działek w terenie. Brak propozycji oglądnięcia działek naleŜy uznać za istotny 

mankament procesu prezentacji oferty gminy.  

 Zaobserwowano, Ŝe prezentacja działek stanowiła zazwyczaj okazję do przekazania audytorom 

szeregu dodatkowych informacji, które nie pojawiły się podczas rozmowy prowadzonej w budynku 

urzędu miasta/ gminy.  

 Kwestią mniejszej wagi, choć wartą wspomnienia w niniejszym opracowaniu jest sposób 

dojazdu do oferowanych działek. W większości przypadków przedstawiciele gmin bądź wykorzystywali 

własny środek transportu, bądź sygnalizowali gotowość jego wykorzystania. W takich przypadkach 

audytorzy informowali, Ŝe moŜna skorzystać z ich samochodu, po czym wspólnie jechali oglądać 

działkę. W kilku gminach przedstawiciel urzędu poprzestał na informacji, Ŝe jedzie z audytorami ich 

samochodem – takie zachowanie moŜna ocenić krytycznie.  

 Na wyróŜnienie zasługuje postawa prezentowana przez kilka gmin, gdzie audytorzy zostali 

zaproszeni do przygotowanego samochodu. Jest to postawa najbardziej odpowiednia. 

 Równocześnie jednak naleŜy podkreślić, Ŝe wspólny przejazd z przedstawicielem gminy został w 

szeregach gminy właściwie wykorzystany przez urzędników – stanowił dobrą okazją do przekazania 

audytorom szeregu interesujących informacji na temat mijanych obiektów, infrastruktury drogowej, 

otoczenia działek. Był teŜ jednak przypadek, kiedy do wyjazdu w teren prowadzący spotkanie 

oddelegował osobę niekomunikatywną, być moŜe onieśmieloną i nieobytą w takich sytuacjach, która 

nie wykorzystała moŜliwości prezentacji atrakcyjności gminy w trakcie wspólnego przejazdu. 
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10.2 Prezentacja oferty: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – prezentacja oferty’ 

wynosiła 20.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 14,9 pkt. W dziale tym korzystniej 

zaprezentowały się gminy posiadające strefę przemysłową (średnia 15,6 wobec średniej 14.0 wśród 

gmin nie posiadających strefy). 12 spośród 14 audytowanych gmin spontanicznie zaprezentowało 

mapy lub plany oferowanych terenów – w 2 przypadkach materiały takie zaprezentowano dopiero na 

wyraźne Ŝyczenie inwestorów. ZałoŜenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zostały omówione spontanicznie w 9 przypadkach. W 6 gminach zaprezentowano bazę danych 

terenów inwestycyjnych (choć bazy te, w zaleŜności od urzędu, miały bardzo zróŜnicowaną postać) – 

w 2 gminach bazy takie nie istnieją. W 6 audytowanych urzędach dogłębnie lub nawet bardzo 

dogłębnie omówiono kwestie związane z mediami i uzbrojeniem działki – tylko w 2 gminach trzeba 

było dopytywać o te kwestie. Najsilniejszym punktem prezentowanej oferty w większości urzędów 

było przedstawienie infrastrukturalnych planów inwestycyjnych, które mogłyby zachęcić potencjalnego 

inwestora do zlokalizowania inwestycji na omawianym terenie. Wszyscy badani omówili tę kwestię 

spontanicznie, a 8 audytowanych nawet bardzo szczegółowo. RównieŜ bardzo często spontanicznie 

prezentowano otoczenie działki (10 gmin), choć w 1 przypadku reprezentant gminy nie potrafił 

wypowiedzieć się na ten temat. W 5 urzędach reprezentanci gmin spontanicznie wskazali utrudnienia 

występujące na analizowanym terenie, które potencjalnie mogą utrudnić inwestycję. AŜ w połowie 

przypadków nie zaproszono audytorów do odwiedzenia działki. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 14,9 pkt. We wszystkich urzędach 

spontanicznie zaprezentowano mapy lub plany oferowanych terenów. ZałoŜenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zostały omówione spontanicznie w 5 przypadkach. 

W 2 audytowanych urzędach bardzo dogłębnie omówiono kwestie związane z mediami i uzbrojeniem 

działki, a takŜe plany inwestycji infrastrukturalnych, które podniosą atrakcyjność omawianego terenu. 

Wszyscy reprezentanci gmin spontanicznie wskazali utrudnienia występujące na analizowanym terenie, 

które potencjalnie mogą utrudnić inwestycję. Tylko w połowie gmin zaproszono audytorów do 

odwiedzenia działki. 

 

Tabela 34 prezentująca skalę ocen w przypadku prezentowanej oferty znajduje sie na następnej 

stronie. 
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Tabela 34. Prezentacja oferty: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy zaprezentowano fotografie, mapy terenów? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

2. Czy omówiono kwestię planu zagospodarowania? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

3. Czy przedstawiono bazę danych terenów 
inwestycyjnych? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 

po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

4. Czy poruszono kwestię własności, mediów? 0-3 
0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną, 
3 pkt. za bardzo obszerną prezentację 

5. Czy poinformowano odnośnie planowanych 
inwestycji? 0-3 

0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną, 
3 pkt. za bardzo obszerną prezentację 

6. Czy zaprezentowano informacje odnośnie otoczenia? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

7. Czy przedstawiono elementy, które mogą utrudniać 
inwestycję? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 

po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

8. Czy przedstawiono moŜliwości zabudowy? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

9. Czy zaproponowano odwiedziny na działce? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 2 pkt. za 
zaproponowanie wizyty w terenie 

    

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 35. Prezentacja oferty: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 20 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 20 

Minimalna uzyskana liczba punktów 9 

Średnia liczba punktów 14,9 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 15,6 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 14 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 36. Prezentacja oferty: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: 

Max liczba 
pkt. 

 
0 
pkt. 

1 
pkt. 

1,5 
pkt. 

2 
pkt. 

2,5 
pkt. 

3 
pkt. 

Czy zaprezentowano fotografie, mapy terenów?  2  12 - - 2 

Czy omówiono kwestię planu zagospodarowania?  4 1 9 - - 2 

Czy przedstawiono bazę danych terenów inwestycyjnych? 2 6  6 - - 2 

Czy poruszono kwestię własności, mediów?  2  6 2 4 3 

Czy poinformowano odnośnie planowanych inwestycji?   1 5 1 7 3 

Czy zaprezentowano informacje odnośnie otoczenia? 1 3  10 - - 2 

Czy przedstawiono elementy, które mogą utrudniać inwestycję?  9  5 - - 2 

Czy przedstawiono moŜliwości zabudowy? 1 7  6 - - 2 

Czy zaproponowano odwiedziny na działce? 7   7 - - 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 14. Prezentacja oferty: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 37. Prezentacja oferty: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 20 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 18 

Minimalna uzyskana liczba punktów 12 

Średnia liczba punktów 14,9 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 38. Prezentacja oferty: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: 

Max liczba 
pkt. 

 
0 
pkt. 

1 
pkt. 

1,5 
pkt. 

2 
pkt. 

2,5 
pkt. 

3 
pkt. 

Czy zaprezentowano fotografie, mapy terenów?       6 -  -  2 

Czy omówiono kwestię planu zagospodarowania?     1 5 -  -  2 

Czy przedstawiono bazę danych terenów inwestycyjnych?   6     -  -  2 

Czy poruszono kwestię własności, mediów?   1   3   2 3 

Czy poinformowano odnośnie planowanych inwestycji?   1   3   2 3 

Czy zaprezentowano informacje odnośnie otoczenia?   2   4 -  -  2 

Czy przedstawiono elementy, które mogą utrudniać inwestycję?       6 -  -  2 

Czy przedstawiono moŜliwości zabudowy?   6     -  -  2 

Czy zaproponowano odwiedziny na działce?    3   3 -  -  2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 15. Prezentacja oferty: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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11. Wizyta – dostarczone materiały 

11.1 Dostarczone materiały: ocena poszczególnych elementów 

11.1.1  Informacje o gminie,  upominki regionalne 

 W części odwiedzonych gmin podczas spotkania audytorzy otrzymali materiały informacyjne lub 

promocyjne. Niemniej zaobserwowano daleko idącą dowolność i brak standardów w tym zakresie. W 

pojedynczych przypadkach audytorzy nie otrzymali jakichkolwiek materiałów informacyjnych. 

 Niekiedy audytorom przekazywano wyłącznie pojedyncze materiały (nierzadko dopiero na ich 

prośbę) – np.: mapkę turystyczną gminy, ksero mapy gruntów.  

 W przypadku części gmin standardem było wręczanie audytorom eleganckich papierowych 

torebek oznaczonych nazwą i godłem miasta/ gminy lub profesjonalnych teczek. Zazwyczaj ich 

zawartość stanowiły następujące elementy: 

- informator o mieście/ gminie, 

- mapa miasta i okolicy, 

- mapa regionu lub  Małopolski,  

- opracowania przedstawiające miasto lub gminę, 

- opracowania przedstawiające lokalne atrakcje (np. turystyczne, historyczne, kulinarne), 

- gadŜety regionalne – smycz, kubek. 

 W trakcie spotkań audytorom przekazano szereg materiałów promocyjnych miasta i/lub gminy. 

W większości przypadków przekazane materiały opracowane były wyłącznie w języku polskim. 

 Tylko w kilku gminach dysponowano materiałami zawierającymi część informacji 

przygotowanych w języku angielskim. 

11.1.2  Informacje o moŜliwościach i zaletach inwestycji w gminie  

 Szczególnie w przypadku gmin posiadających strefę dostarczano oferty inwestycyjne. W części 

przypadków zawierały one bardzo szczegółowe informacje na temat dostępnych terenów, często 

dodatkowe informacje na temat gminy, plany, mapy. Niestety w wielu audytowanych urzędach nie 

dysponowano jakimikolwiek materiałami zawierającymi informacje o moŜliwościach i zaletach realizacji 

inwestycji w danej gminie. 

 Zazwyczaj gminy nie posiadały materiałów w języku angielskim, które zawierałyby informacje 

na temat moŜliwości i zalet inwestycji w gminie. Tylko w kilku gminach dysponowano materiałami 

zawierającymi tego typu informacje przygotowane w języku angielskim. 
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11.2 Dostarczone materiały: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – dostarczone materiały’ 

wynosiła 12.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 6,3 pkt. Tylko 1 gmina dostarczyła 

spontanicznie materiały o gminie zarówno w języku polskim jak i angielskim. W 8 urzędach materiały 

o gminie w języku angielskim były niedostępne. W 3 nie dostarczono takich materiałów nawet w 

języku polskim. Zaledwie 1 urząd przedstawił spontanicznie dwujęzyczne materiały na temat 

moŜliwości inwestycyjnych. W 6 urzędach materiały anglojęzyczne o moŜliwościach inwestycyjnych 

były niedostępne, w 2 brak było takich materiałów nawet w języku polskim. W 10 urzędach 

spontanicznie dostarczono mapy lub plany działek. W 4 przypadkach audytorów obdarowano 

upominkami regionalnymi. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały zaledwie 3,8 pkt. 2 gminy dostarczyły 

spontanicznie materiały o gminie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W 3 urzędach materiały 

o gminie w języku angielskim były niedostępne. W 1 nie dostarczono takich materiałów nawet w 

języku polskim. We wszystkich urzędach materiały anglojęzyczne o moŜliwościach inwestycyjnych były 

niedostępne, w 4 brak było takich materiałów nawet w języku polskim. W 1 urzędzie spontanicznie 

dostarczono plany działki. W 1 przypadku audytorów obdarowano upominkami regionalnymi. 

   

Tabela 39. Dostarczone materiały: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. pol.? 0-2 
0 pkt. za brak materiałów, 1 pkt. za wręczenie 
materiałów po dopytaniu, 2 pkt. za spontaniczne 
wręczenie materiałów 

2. Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. ang.? 0-2 
0 pkt. za brak materiałów, 1 pkt. za wręczenie 
materiałów po dopytaniu, 2 pkt. za spontaniczne 
wręczenie materiałów 

3. Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. 
pol.?  0-2 

0 pkt. za brak materiałów, 1 pkt. za wręczenie 
materiałów po dopytaniu, 2 pkt. za spontaniczne 
wręczenie materiałów 

4. Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. 
ang.? 0-2 

0 pkt. za brak materiałów, 1 pkt. za wręczenie 
materiałów po dopytaniu, 2 pkt. za spontaniczne 
wręczenie materiałów 

5. Czy dostarczono mapy, plany, fotografie działek? 0-2 
0 pkt. za brak materiałów, 1 pkt. za wręczenie 
materiałów po dopytaniu, 2 pkt. za spontaniczne 
wręczenie materiałów 

6. Czy wręczono upominki regionalne? 0-1 - 

7. Czy wręczono jakieś inne materiały? 0-1 - 

    

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 40. Dostarczone materiały: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 12 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 10,5 

Minimalna uzyskana liczba punktów 1 

Średnia liczba punktów 6,3 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 6,4 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 6,2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 41. Dostarczone materiały: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. pol.? 3  3 8 2 

Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. ang.? 8  5 1 2 

Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. pol.?  2  4 8 2 

Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. ang.? 6  7 1 2 

Czy dostarczono mapy, plany, fotografie działek?   4 10 2 

Czy wręczono upominki regionalne? 10  4 - 1 

Czy wręczono jakieś inne materiały? 8 1 5 - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 16. Dostarczone materiały: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej 
(suma punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 42. Dostarczone materiały: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 12 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 7 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0  

Średnia liczba punktów 3,8  

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 43 Dostarczone materiały: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. pol.? 1   3 2 2 

Czy dostarczono ogólne informacje o gminie w j. ang.? 3   1 2 2 

Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. pol.?  4   2   2 

Czy dostarczono informacje o zaletach inwestycji w j. ang.? 6       2 

Czy dostarczono mapy, plany, fotografie działek? 1   4 1 2 

Czy wręczono upominki regionalne? 5   1  - 1 

Czy wręczono jakieś inne materiały? 4   2  - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 17. Dostarczone materiały: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej 
(suma punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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12. Wizyta – oferta ulg i pomocy 

12.1 Oferta ulg i pomocy: ocena poszczególnych elementów 

 W poszczególnych gminach róŜnie wyglądały propozycje ulg lub pomocy oferowanej 

inwestorowi przez lokalne władze.   

 Wprawdzie nierzadko audytorzy o kwestie ulg i pomocy musieli dopytywać, ale zdarzały się 

takŜe gminy, gdzie przedstawiciele urzędów spontanicznie oferowali potencjalnemu inwestorowi róŜne 

formy pomocy. Zdarzały się jednak i takie sytuacje – głównie w gminach, w których na spotkaniu nie 

byli obecni przedstawiciele władz - Ŝe prowadzący spotkanie nie był wstanie udzielić konkretnych 

informacji, dając znać, Ŝe są to kwestie zaleŜne od władz wyŜszych, na które nie mają wpływu.  

12.1.1  Program wspierania inwestycji, ulga lub pomoc w przygotowaniu terenu pod inwestycję, 

w podłączenia mediów, w infrastrukturę komunikacyjną  

 W poszczególnych gminach znacząco róŜniły się oferty pomocy w przygotowanie terenu pod 

inwestycję, w przyłącza mediów czy w infrastrukturę komunikacyjną. RóŜnice wydawały się wynikać z 

charakterystyki działek i ich połoŜenia oraz kondycji finansowej gminy. Mniejsze znaczenie wydawała 

się tutaj mieć dobra wola urzędników.  

 Równocześnie jednak naleŜy podkreślić, Ŝe w kilku z odwiedzonych gmin gotowość pomocy 

oferowanej inwestorom i jej wielozakresowość daleko przekraczała to, co oferowano w pozostałych 

gminach. 

12.1.2  Pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją 

 W części gmin niejako automatycznie oferowano pomoc w załatwianiu formalności związanych z 

inwestycją – często stwierdzano: „Bierzemy to na siebie”. Oferowano takŜe pomoc w procesie zakupu 

gruntów od prywatnych właścicieli – przedstawiciele gminy oferowali na przykład organizowanie 

spotkania inwestora z właścicielami gruntów w Urzędzie Gminy. Tłumaczono, Ŝe pozwoli to zmniejszyć 

nieufność i stanowi szansę na przyśpieszenie uzyskiwania zgody na sprzedaŜ. Zdarzały się teŜ 

gminy/miasta, w których nie uzyskano Ŝadnych zapewnień co do pomocy, głównie dlatego, Ŝe w 

spotkaniu nie uczestniczyły osoby kompetentne do udzielenia takiego zapewnienia. 

12.1.3  Zwolnienia z podatków  

 Niektóre gminy posiadały specjalne uchwały, które regulowały sprawy związane ze zwolnieniem 

z podatku od nieruchomości w zaleŜności od wielkości inwestycji i ilości zatrudnionych osób. W 

większości gmin deklarowano jednak niechęć do zwolnienia z podatku od nieruchomości, deklarując 

przy tym elastyczność, moŜliwość negocjacji i zmniejszenia lub okresowego zwolnienia z wyŜej 

wymienionego podatku w przypadku złej koniunktury gospodarczej. 
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 Często sygnalizowano, Ŝe gotowość do zwolnienia z podatku od nieruchomości leŜy w gestii 

rady gminy. Reprezentujący gminę urzędnicy niŜszej rangi czasem przyznawali, Ŝe nie posiadają 

kompetencji, by wypowiadać się w tej kwestii, ale nie przesądzali, Ŝe takowego zwolnienia nie będzie 

moŜna uzyskać. W kilku przypadkach audytorów grzecznie poinformowano, Ŝe gmina nie stosuje 

takich zwolnień. 

 Audytorzy krytycznie ocenili natomiast jednostkowy przypadek, kiedy to pytanie o moŜliwość 

zwolnienia z podatku od nieruchomości została przez przedstawiciela gminy skomentowana prawie Ŝe 

ironicznie. Usłyszano, Ŝe to juŜ nie te czasy, kiedy takie zwolnienia niemal z automatu przyznawano 

przedsiębiorcom. Tego typu komentowanie neutralnego pytania zadawanego władzom gminy 

audytorzy ocenili krytycznie – uznano, Ŝe taka odpowiedź nie buduje wizerunku gminy jako przyjaznej 

przedsiębiorcom. 
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12.2 Oferta ulg i pomocy: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – oferta ulg i pomocy’ 

wynosiła 17.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 9,3 pkt. Większość gmin spontanicznie 

zaproponowała wszelką pomoc w przygotowaniu terenu – w przypadku 3 gmin oferta pomocy była 

bardzo atrakcyjna. Tylko w 4 przypadkach audytorzy zmuszeni byli dopytywać o moŜliwą pomoc ze 

strony gminy. Z reguły równieŜ spontanicznie proponowano pomoc w zakresie przygotowania 

infrastruktury komunikacyjnej. 2 gminy spontanicznie zaproponowały zwolnienia z podatku od 

nieruchomości – w przypadku 6 urzędów polityka inwestycyjna gminy nie zakłada Ŝadnych ulg w tym 

zakresie. W pozostałych przypadkach po dopytaniu przyznano, Ŝe stawka podatku od nieruchomości 

moŜe stać się przedmiotem negocjacji na dalszym etapie rozmów. W 5 urzędach wskazano, Ŝe w 

gminie nie funkcjonuje program wspierania inwestycji, podczas gdy w 7 kolejnych spontanicznie 

zaprezentowano załoŜenia takiego programu. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 6,3 pkt. Większość gmin spontanicznie 

zaproponowała wszelką pomoc w przygotowaniu terenu – w przypadku 2 gmin oferta pomocy była 

bardzo atrakcyjna. Tylko w 2 przypadkach audytorzy zmuszeni byli dopytywać o moŜliwą pomoc ze 

strony gminy. Tylko 1 gmina spontanicznie zaproponowała pomoc w zakresie przygotowania 

infrastruktury komunikacyjnej.  W przypadku połowy audytowanych urzędów polityka inwestycyjna 

gminy nie zakłada Ŝadnych ulg w zakresie podatku od nieruchomości. 3 gminy spontanicznie 

zaproponowały pomoc w załatwianiu wszelkich formalności. W 4 urzędach wskazano, Ŝe w gminie nie 

funkcjonuje program wspierania inwestycji. 

 Tabela 44. Oferta ulg i pomocy: skala ocen 

  Skala ocen Uwagi do skali 

1. 
Czy zaproponowano ulgę lub pomoc w przygotowaniu 
terenu? 0-3 

0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 
dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną, 3 
pkt. za bardzo rozbudowaną propozycję ulg lub 
pomocy 

2. Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w 
infrastrukturę? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 

dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

3. 
Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w przyłącza 
mediów? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 

dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

4. Czy zaprezentowano program wspierania inwestycji? 0-2 0 pkt. za brak prezentacji, 1 pkt. za prezentację 
po dopytaniu, 2 pkt. za prezentację spontaniczną 

5. Czy zaproponowano pomoc w załatwianiu formalności? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 
dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

6. 
Czy zaproponowano zwolnienia z podatku 
dochodowego? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 

dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

7. 
Czy zaproponowano zwolnienia z podatku od 
nieruchomości? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 

dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

8. Czy zaproponowano inne rodzaje ulg? 0-2 0 pkt. za brak propozycji, 1 pkt. za propozycję po 
dopytaniu, 2 pkt. za propozycję spontaniczną 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 45. Oferta ulg i pomocy: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 17 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 13 

Minimalna uzyskana liczba punktów 5 

Średnia liczba punktów 9,3 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 9,4 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 9,1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

 

Tabela 46. Oferta ulg i pomocy: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 2,5 pkt. 3 pkt. 

Czy zaproponowano ulgę lub pomoc w przygotowaniu terenu?  4 7 1 2 3 

Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w infrastrukturę?  2 12 - - 2 

Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w przyłącza mediów? 1 3 10 - - 2 

Czy zaprezentowano program wspierania inwestycji? 5 2 7 - - 2 

Czy zaproponowano pomoc w załatwianiu formalności?  8 6 - - 2 

Czy zaproponowano zwolnienia z podatku dochodowego? 7 6 1 - - 2 

Czy zaproponowano zwolnienia z podatku od nieruchomości? 6 6 2 - - 2 

Czy zaproponowano inne rodzaje ulg? 14   - - 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 18. Oferta ulg i pomocy: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii punktowej 
(suma punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 47. Oferta ulg i pomocy: inwestycja turystyczna – statystyki 1 

 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 17 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 9 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3 

Średnia liczba punktów 6,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 48. Oferta ulg i pomocy: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 2,5 pkt. 3 pkt. 

Czy zaproponowano ulgę lub pomoc w przygotowaniu terenu?   2 2   2 3 

Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w infrastrukturę? 2 3 1  - -  2 

Czy zaproponowano pomoc w inwestycji w przyłącza mediów? 1 3 2  - -  2 

Czy zaprezentowano program wspierania inwestycji? 4 2    - -  2 

Czy zaproponowano pomoc w załatwianiu formalności? 1 2 3  - -  2 

Czy zaproponowano zwolnienia z podatku dochodowego? 6      - -  2 

Czy zaproponowano zwolnienia z podatku od nieruchomości? 3 3    - -  2 

Czy zaproponowano inne rodzaje ulg? 5 1    - -  2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 19. Oferta ulg i pomocy: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii punktowej (suma 
punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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13. Wizyta – ocena reprezentanta gminy 

13.1 Ocena reprezentanta gminy: ocena poszczególnych elementów 

 Reprezentanci gminy w większości przypadków wykazywali pozytywne nastawienie do 

reprezentujących inwestora przedstawicieli firmy consultingowej i przedstawianej przez nich oferty. 

 W pojedynczych gminach audytorzy spotkali się z ogromnym zaangaŜowaniem, Ŝyczliwością 

i deklaracjami chęci pomocy inwestorowi. Takie postawy urzędników budowały w audytorach 

przeświadczenie, Ŝe mają do czynienia z gminą przyjazną inwestorom.  

 Zdarzyły się jednak takŜe i takie gminy, które sprawiały wraŜenie nieprzyjaznych potencjalnym 

inwestorom. W takich przypadkach rozmówcy byli skłonni nie tyle prezentować swoją gminę i 

posiadane grunty, ale raczej przepytywali audytorów i narzekali na fakt, Ŝe oferta przez nich 

proponowana ma charakter ogólny, w związku z czym nie potrafią się do niej ustosunkować. W takich 

przypadkach rozmowa o ulgach i pomocy, którą gmina mogłaby inwestorowi zaoferować stawała się 

bezcelowa. Sporadycznie spotykano się z postawami, które moŜna określić nawet jako niegrzeczne, a 

nawet aroganckie. Zdarzyły się równieŜ sytuacje, kiedy audytorzy spotykali się z chłodnym i nieufnym 

przyjęciem ze strony gminy/miasta, które w trakcie trwania rozmowy zmieniło się na zdecydowanie 

bardziej przyjazne. 

 Generalnie rzecz biorąc, wśród prowadzących spotkania moŜna wyróŜnić kilka typów: 

- Profesjonaliści - dokładnie znający zasady spotkań inwestycyjnych, obyci w sytuacjach 

biznesowych, o doskonałej prezencji, maksymalnie skoncentrowani na rozmówcy, odznaczający 

się elokwencją, komunikatywnością, aktywnością i znajomością zasad savoir-vivre'u, dokonujący 

prezentacji w sposób rzetelny i czytelny. Byli to głównie burmistrzowie, wójtowie, bądź ich 

zastępcy. 

- Osoby nieco mniej obyte w sytuacjach biznesowych, o wizerunku nieco mniej profesjonalnym, 

jednak bardzo dobrze przygotowane, komunikatywne, prezentujące gminę/ miasto w sposób 

rzetelny, czytelny, sprawnie kierujący rozmową, aktywni, o wysokiej kulturze osobistej. 

- Osoby niezbyt obyte w sytuacjach biznesowych, nieco mniej aktywne i komunikatywne, które 

mimo prowadzenia spotkania często oddawały pole swoim współpracownikom, lepiej 

przygotowanym i mającym lepsze predyspozycje do pełnienia funkcji reprezentacyjnych. 

- Osoby zupełnie nieprzygotowane do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, nie rozumiejące zasad 

spotkań inwestycyjnych - głównie urzędnicy niŜszego szczebla, prowadzący spotkanie 

jednostronnie, przedstawiający wyłącznie informacje leŜące w zakresie ich kompetencji 

urzędniczych na zasadzie relacji urzędnik – petent. 

- Osoby prezentujące postawę bierną, zorientowaną tylko i wyłącznie na udzielanie odpowiedzi na 

pytania, nie wykazujące zaangaŜowania w rozmowę.
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Ocena reprezentanta gminy: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – ocena reprezentanta 

gminy’ wynosiła 12.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 9,3 pkt. Większości reprezentantów gmin nie 

moŜna odmówić zrozumienia i nastawienia na potrzeby inwestora. 8 gminom przyznano za ten 

element maksymalną liczbę punktów. Znacznie niŜej część reprezentantów gmin została oceniona ze 

względu na walory merytoryczne wykonanej przez nich prezentacji (w 3 przypadkach 0 pkt. 

i w 1 zaledwie 0,5 pkt.) oraz aktywność i zaangaŜowanie (w 2 przypadkach 0 pkt.). W 6 przypadkach 

nie najwyŜej oceniono równieŜ komunikatywność reprezentantów gmin. W większości urzędów 

natomiast sprawnie i szybko docierano do informacji wymaganych przez inwestora. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 7,6 pkt. W przypadku 3 gmin nisko oceniono 

walory merytoryczne prezentacji. Reprezentanci 2 gmin cechowali się niską komunikatywnością. 

Podobnie w 2 gminach aktywność i zaangaŜowanie osoby prowadzącej spotkanie pozostawiały nieco 

do Ŝyczenia. 

  

Tabela 49. Ocena reprezentanta gminy: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy wykazał się nastawieniem na potrzeby inwestora? 0-2 - 

2. Czy dokonana prezentacja miała wysokie walory 
merytoryczne? 0-2 - 

3. Czy informacje były przekazane w sposób komunikatywny? 0-2 - 

4. Czy prowadzący spotkanie był aktywny i zaangaŜowany? 0-2 - 

5. Czy cechował się wysoką kulturą osobistą, elokwencją, …? 0-2 - 

6. Czy szybko wyszukiwał informacje? 0-2 - 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 

Tabela 50. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 12 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 12 

Minimalna uzyskana liczba punktów 4 

Średnia liczba punktów 9,3 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 9,3 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 9,3 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 51. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 1,5 pkt. 2 pkt. 

Czy wykazał się nastawieniem na potrzeby inwestora?   5 1 8 2 

Czy dokonana prezentacja miała wysokie walory 
merytoryczne? 

3 1 3 2 5 2 

Czy informacje były przekazane w sposób komunikatywny?   6 1 7 2 

Czy prowadzący spotkanie był aktywny i zaangaŜowany? 2  2 1 9 2 

Czy cechował się wysoką kulturą osobistą, elokwencją, …?   4 2 8 2 

Czy szybko wyszukiwał informacje?   3  11 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 20. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 52. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 12 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 12 

Minimalna uzyskana liczba punktów 3,5 

Średnia liczba punktów 7,6 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 53. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 

liczba 
pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 1,5 pkt. 2 pkt. 

Czy wykazał się nastawieniem na potrzeby inwestora?   1 1   4 2 

Czy dokonana prezentacja miała wysokie walory merytoryczne? 2 1 2   1 2 

Czy informacje były przekazane w sposób komunikatywny? 1 1     4 2 

Czy prowadzący spotkanie był aktywny i zaangaŜowany? 2   1   3 2 

Czy cechował się wysoką kulturą osobistą, elokwencją, …?     3   3 2 

Czy szybko wyszukiwał informacje? 1   3   2 2 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 21. Ocena reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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68 | S t r o n a  
 

14. Wizyta – ocena inicjatywy reprezentanta gminy 

14.1 Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: ocena poszczególnych elementów 

14.1.1  Zaprezentowanie atrakcji gminy w terenie 

 Niekiedy reprezentanci gmin sugerowali audytorom samodzielne zobaczenie atrakcji gminy po 

spotkaniu. Wskazywano na miejsca warte zobaczenia (np. rozwiązania urbanistyczne, zabytki). W kilku 

gminach zaproponowano audytorom zaprezentowanie im atrakcji gminy po spotkaniu. 

14.1.2  Zaproponowanie posiłku lub poczęstunku 

 Tylko w jednej gminie zaproponowano audytorom poczęstunek – naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 

była to sytuacja przypadkowa. Z pewnością poczęstunek nie został przygotowany z myślą 

o audytorach, wynikł z innych okoliczności.  

14.1.3  Zaproszenie do ponownego odwiedzenia gminy 

 Tylko w kilku gminach zapraszano audytorów do ponownego odwiedzenia gminy. 

14.2 Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Wizyta – ocena inicjatywy 

reprezentanta gminy’ wynosiła 4.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 0,7 pkt. Zaledwie w 3 gminach zaoferowano 

zaprezentowanie atrakcji gminy w terenie. W Ŝadnym z urzędów nie zaproponowano dodatkowego 

poczęstunku, aŜ w 8 nie zachęcono do ponownego odwiedzenia gminy. 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 0,7 pkt. W 2 gminach zaoferowano 

zaprezentowanie atrakcji gminy w terenie. W 1 urzędzie zaproponowano poczęstunek. Tylko 

w 1 urzędzie zachęcono do ponownego odwiedzenia gminy. 

 

Tabela 54. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy reprezentant zaproponował zaprezentowanie atrakcji gminy? 0-1 - 

2. Czy zaproponował posiłek lub poczęstunek? 0-1 - 

3. Czy zaprosił do ponownego odwiedzenia gminy? 0-1 - 

4. Czy wysunął jakieś inne propozycje?  0-1 - 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 55. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 4 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 2 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 0,7 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 0,6 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 0,8 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 56. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 

 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 

Czy reprezentant zaproponował zaprezentowanie atrakcji gminy? 11  3 1 

Czy zaproponował posiłek lub poczęstunek? 14   1 

Czy zaprosił do ponownego odwiedzenia gminy? 8 1 5 1 

Czy wysunął jakieś inne propozycje?  13  1 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 22. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w 
kategorii punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 57. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 4 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 2 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 0,7 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 58. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna – statystyki 2 

 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 
pkt.  0 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt. 

Czy reprezentant zaproponował zaprezentowanie atrakcji gminy? 4   2 1 

Czy zaproponował posiłek lub poczęstunek? 5   1 1 

Czy zaprosił do ponownego odwiedzenia gminy? 5   1 1 

Czy wysunął jakieś inne propozycje?  6     1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 23. Ocena inicjatywy reprezentanta gminy: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w 
kategorii punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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15. Dosłanie dodatkowych informacji 

15.1 Dosłanie dodatkowych informacji: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Dosłanie dodatkowych informacji’ 

wynosiła 4.  

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały za dosłanie dodatkowych informacji, o które 

prosili audytorzy podczas spotkania, 2,8 pkt. Gminy, które posiadały strefy ekonomiczne były bardziej 

słowne w tym względzie. Maksymalną liczbę punktów, 4 pkt., zgromadziło aŜ 8 urzędów. W 2 

przypadkach informacje dosłano jednak juŜ po zadeklarowanym podczas spotkania terminie. W 3 

przypadkach, pomimo wcześniejszej deklaracji, nie dosłano dodatkowych informacji. 

 Zaledwie 3 gminy turystyczne dosłały obiecane informacje – w kaŜdym z przypadków moŜna 

uznać je za kompletne.   

 

Tabela 59. Dosłanie dodatkowych informacji: skala ocen 

  Skala ocen Uwagi do skali 

1. Czy materiały zostały dosłane w zadeklarowanym terminie? 0-2 
0 pkt. za brak odpowiedzi, 1 pkt. za 
dosłanie informacji po terminie, 2 pkt. za 
wysłanie informacji w wyznaczonym czasie 

2. Jaka była forma dostarczenia dodatkowych informacji? 0-1 
0 pkt. za formę niezgodną z prośbą 
audytora, 1 pkt. za formę zgodną z prośbą 
audytora 

3. Czy dostarczone materiały były kompletne? 0-1 - 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 60. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 4 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 4 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0  

Średnia liczba punktów 2,8  

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 3,4  

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 2,0  

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 61. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy materiały zostały dosłane w zadeklarowanym terminie? 5 1 8 2 

Jaka była forma dostarczenia dodatkowych informacji? 3 11 - 1 

Czy dostarczone materiały były kompletne? 3 11 - 1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 24. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 62. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 4 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 4 

Minimalna uzyskana liczba punktów 0 

Średnia liczba punktów 2,0 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 63. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja turystyczna – statystyki 2 
 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max liczba 

pkt.  0 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 

Czy materiały zostały dosłane w zadeklarowanym terminie? 3   3 2 

Jaka była forma dostarczenia dodatkowych informacji? 3 3   1 

Czy dostarczone materiały były kompletne? 3 3   1 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 25. Dosłanie dodatkowych informacji: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w kategorii 
punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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16. Ocena poszczególnych elementów wizyty 

16.1 Ocena poszczególnych elementów wizyty: ilościowy opis wyników 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w dziale ‘Ocena elementów wizyty’ wynosiła 

45. 

 Średnio audytowane gminy przemysłowe uzyskały 34,0 pkt. W 4 przypadkach bardzo nisko 

oceniono (‘3’ i niŜsze na skali 1-5) zaangaŜowanie i poziom merytoryczny osób obsługujących 

inwestorów. W połowie audytowanych urzędów niską ocenę uzyskała wykonana przez gminy 

prezentacja. Lepiej sytuacja kształtuje się w przypadku prezentacji moŜliwości inwestycyjnych – 

zaledwie w dwóch gminach zdecydowano się na przyznanie oceny ‘3’ (skala 1-5). W 4 przypadkach 

ogólne wraŜenie z wizyty oceniono na ‘5’ (skala 1-5), jednak aŜ w 4 ocena ta wyniosła ‘3’, a w jednym 

nawet ‘2’ (skala 1-5). 

 Średnio audytowane gminy turystyczne uzyskały 27,7 pkt. W 3 przypadkach bardzo nisko 

oceniono (‘3’ i niŜsze na skali 1-5) zaangaŜowanie i poziom merytoryczny osób obsługujących 

inwestorów. Tylko w 1 urzędzie prezentacja gminy miała akceptowalny poziom. Nieco lepiej sytuacja 

kształtuje się w przypadku prezentacji moŜliwości inwestycyjnych, choć w 3 gminach przyznano oceny 

‘3’ i niŜsze (skala 1-5). W 3 przypadkach ogólne wraŜenie z wizyty oceniono nisko (ocena ‘3’ i niŜsze 

na skali 1-5). 

  

Tabela 64. Ocena poszczególnych elementów wizyty: skala ocen 
  Skala ocen Uwagi do skali 

1. 
Ocena poziomu merytorycznego oraz zaangaŜowania 
zespołu 1-5 1 oznacza bardzo niską ocenę, 5 ocenę 

bardzo wysoką 

2. 
Ocena prezentacji gminy 1-5 1 oznacza bardzo niską ocenę, 5 ocenę 

bardzo wysoką 

3. Ocena prezentacji moŜliwości inwestycyjnych w gminie 1-5 1 oznacza bardzo niską ocenę, 5 ocenę 
bardzo wysoką 

4. Ogólna ocena wraŜenia z wizyty w gminie 1-5 1 oznacza bardzo niską ocenę, 5 ocenę 
bardzo wysoką 

Źródło: Opracowanie własne CEM. 
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Tabela 65. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja przemysłowa – statystyki 1 

Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 45* 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 45 

Minimalna uzyskana liczba punktów 16 

Średnia liczba punktów 34,0 

Średnia liczba punktów dla posiadających strefę 34,2 

Średnia liczba punktów dla nie posiadających strefy 33,8 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

*Ze względu na duŜą istotność ocen dokonanych przez audytorów bezpośrednio po wizycie zwiększono wagę kaŜdego z 

ocenianych elementów – trzech pierwszych dwukrotnie, a wraŜenia ogólnego trzykrotnie. 

 

Tabela 66. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja przemysłowa – statystyki 2 

 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 
liczba 
pkt. 

 
1 
pkt. 

1,5 
pkt. 

2 
pkt. 

2,5 
pkt. 

3 
pkt. 

3,5 
pkt. 

4 
pkt. 

4,5 
pkt. 

5 
pkt. 

Ocena poziomu merytorycznego oraz 
zaangaŜowania zespołu   1 2 1 1 4 1 4 5 

Ocena prezentacji gminy 1  3 2 1 2 4  1 5 

Ocena prezentacji moŜliwości inwestycyjnych w 
gminie     2 1 5 3 3 5 

Ogólna ocena wraŜenia z wizyty w gminie   1  3 1 3 2 4 5 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 26. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja przemysłowa - liczba urzędów w 
kategorii punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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Tabela 67. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja turystyczna – statystyki 1 
Maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania 45* 

Maksymalna uzyskana liczba punktów 41 

Minimalna uzyskana liczba punktów 16 

Średnia liczba punktów 27,7 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

*Ze względu na duŜą istotność ocen dokonanych przez audytorów bezpośrednio po wizycie zwiększono wagę kaŜdego z 

ocenianych elementów – trzech pierwszych dwukrotnie, a wraŜenia ogólnego trzykrotnie. 

 

Tabela 68. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja turystyczna – statystyki 2 

 Liczba urzędów w kategorii punktowej: Max 
liczba 
pkt. 

 
1 
pkt. 

1,5 
pkt. 

2 
pkt. 

2,5 
pkt. 

3 
pkt. 

3,5 
pkt. 

4 
pkt. 

4,5 
pkt. 

5 
pkt. 

Ocena poziomu merytorycznego oraz 
zaangaŜowania zespołu 

    3     1     2 5 

Ocena prezentacji gminy 1 1 1 1 1   1     5 

Ocena prezentacji moŜliwości inwestycyjnych w 
gminie     1 1 1 1     2 5 

Ogólna ocena wraŜenia z wizyty w gminie     2 1     2 1   5 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 27. Ocena poszczególnych elementów wizyty: inwestycja turystyczna - liczba urzędów w 
kategorii punktowej (suma punktów w dziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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17. Całościowa ocena wszystkich etapów audytu 

 Maksymalna moŜliwa do uzyskania liczba punktów we wszystkich etapach audytu wynosiła 

187 pkt. śaden z audytowanych urzędów nie uzyskał takiego wyniku, lecz naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe 

załoŜenia audytu były dosyć restrykcyjne. Oczywiście moŜna sobie wyobrazić, Ŝe w idealnej sytuacji 

spełnione zostaną wszystkie moŜliwe załoŜenia (łącznie z takimi elementami jak np. 

z zaprezentowaniem atrakcji gminy w terenie, zaproszeniem na obiad czy lunch oraz pełną ofertą ulg i 

wszelkiej pomocy ze strony urzędu) jednakŜe w rzeczywistości poszczególne urzędy kierują się swoją 

wypracowana polityką, której elementem jest, jak to ma miejsce na przykład w przypadku liderów, 

brak ulg w zakresie podatku od nieruchomości. 

 NaleŜy podkreślić, Ŝe gminy, które posiadają strefy ekonomiczne są nieco lepiej przygotowane 

na spotkania i komunikację z potencjalnymi inwestorami (wśród 6 najlepiej ocenionych aŜ 5 to gminy 

ze strefą).   

 Na tle gmin przemysłowych bardzo nisko oceniona została większość gmin wyznaczonych do 

realizacji inwestycji turystycznej. Liczba punktów zebrana przez te gminy jest duŜo niŜsza 

w porównaniu do liderów wśród gmin przemysłowych i gminy te wydają się znacznie gorzej 

przygotowane na tego typu kontakty. śadna z gmin do czasu zakończenia prac nad raportem nie 

dosłała formatki, bardzo nisko oceniono równieŜ kontakty mailowe, dostarczane materiały oraz ofertę 

ulg i pomocy.        

 W kolejnej części zaprezentowano procentowe wyniki realizacji załoŜeń audytu 

w poszczególnych gminach w rozbiciu na poszczególne etapy audytu.  

 Wyniki przedstawione zostały w dwóch ujęciach. Pierwsze zakłada procentowanie uzyskanej 

przez gminę liczby punktów w stosunku do maksymalnej moŜliwej do uzyskania liczby punktów. 

Drugie natomiast, przedstawia analogiczny rodzaj procentowania jednak jest ono realizowane do sumy 

punktów uzyskanej przez gminę, która uzyskała w danym etapie największą liczbę punktów. 

 Drugie przedstawione ujęcie wskazuje, Ŝe najsłabiej oceniona gmina przemysłowa zrealizowała 

załoŜenia audytu zaledwie w 54% w porównaniu do lidera.  Z kolei w przypadku gmin turystycznych 

aŜ 2 z 6 audytowanych gmin uzyskały wynik poniŜej 50% w stosunku do lidera, a kolejna zaledwie 

52%.     

 W  pierwszym wierszu tabeli przedstawiono całościową uzyskaną liczbę punktów we  

wszystkich analizowanych etapach. W kolejnych wierszach zaprezentowano procent spełnienia załoŜeń 

audytu w kaŜdym etapie (stosunek liczby uzyskanych punktów do maksymalnej liczby punktów 

moŜliwej do uzyskania w danym etapie).  
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Tabela 69. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach: inwestycja 
przemysłowa 
Ocena całościowa pkt. (max=187 pkt.)  158 152 149 142 141 140,5 128,5 115 114,5 110 105,5 97 93 85,5 

Obecność strefy  Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie Tak Tak Nie 

Strona internetowa %  55 82 73 27 100 55 0 91 36 91 82 91 91 0 

Kontakt e-mailowy %  88 88 50 100 88 63 50 50 13 75 50 50 75 63 

Formatka %  100 67 0 33 67 67 67 67 0 33 0 33 67 0 

Telefoniczne umówienie spotkania %  88 63 50 88 50 75 88 50 50 75 75 75 88 38 

Wizyta – powitanie %  86 71 71 86 71 86 71 57 71 43 86 71 71 71 

Wizyta – przebieg %  77 65 85 62 71 71 67 62 65 50 46 50 35 44 

Analiza przedmiotowej inwestycji  %  100 100 86 100 100 86 86 71 71 71 71 57 43 71 

Prezentacja oferty greenfield %  95 90 100 80 78 75 68 70 75 75 50 85 45 58 

Dostarczone materiały %  67 58 58 67 67 88 58 25 67 17 58 8 58 42 

Oferta ulg i pomocy %  65 76 65 65 53 59 76 35 47 53 53 41 29 44 

Ocena reprezentanta gminy %  100 100 92 100 92 83 88 83 92 67 67 33 42 46 

Ocena inicjatywy reprezentanta gminy %  50 25 50 25 0 25 25 25 0 0 0 0 0 13 

Ocena dodatkowych dosłanych materiałów %  100 100 100 100 100 100 100 50 50 100 0 0 75 0 

Ocena subiektywna elementów wizyty %  96 96 100 91 82 86 80 71 77 60 66 53 44 58 

Urząd P1
 

P2
 

P3
 

P4
 

P5
 

P6
 

P7
 

P8
  

P9
  

P1
0 
 

P1
1 
 

P1
2 
 

P1
3 
 

P1
4 
 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 70. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach: inwestycja 
turystyczna 
Ocena całościowa pkt. (max=187 pkt.)  123,5 112 110 81,5 71 67 

Strona internetowa %  64  82  0  36  0  0  

Kontakt e-mailowy %  0  25  0  25  13  25  

Formatka %  0  0  0  0  0  0  

Telefoniczne umówienie spotkania %  50  88  75  75  69  50  

Wizyta – powitanie %  43  86  86  29  43  57  

Wizyta – przebieg %  73  58  62  33  37  38  

Analiza przedmiotowej inwestycji  %  86  71  71  36  43  57  

Prezentacja oferty greenfield %  90  70  75  78  75  60  

Dostarczone materiały %  17  58  50  33  33  0  

Oferta ulg i pomocy %  53  35  47  35  35  18  

Ocena reprezentanta gminy %  100  67  83  29  33  67  

Ocena inicjatywy reprezentanta gminy %  50  0  0  25  0  25  

Ocena dodatkowych dosłanych materiałów %  0  100  0  100  100  0  

Ocena subiektywna elementów wizyty %  92  64  84  50  36  42  

Urząd T1 T2  T3  T4  T5  T6  

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

  

 Na wykresach zaprezentowano całościowy procent realizacji załoŜeń audytu w poszczególnych 

urzędach (stosunek liczby uzyskanych punktów do maksymalnej liczby punktów moŜliwej do uzyskania 

w trakcie całego audytu). 
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Wykres 28. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach: inwestycja 
przemysłowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 29. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach: inwestycja 
turystyczna 

 

 

 

 

 

 

  

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

  

 W  pierwszym wierszu kolejnych tabel przedstawiono całościową uzyskaną liczbę punktów we  

wszystkich analizowanych etapach. W kolejnych wierszach zaprezentowano procent spełnienia załoŜeń 

audytu na kaŜdym etapie w stosunku do osiągnięć lidera danego etapu (stosunek liczby uzyskanych 

punktów do maksymalnej uzyskanej liczby punktów w danym etapie).  
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Tabela 71. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach w stosunku 
do wyniku lidera: inwestycja przemysłowa 
Ocena całościowa pkt. (max=187 pkt.)  158 152 149 142 141 140,5 128,5 115 114,5 110 105,5 97 93 85,5 

Obecność strefy  Tak  Tak  Nie  Tak  Tak  Tak  Nie  Nie  Nie  Tak  Nie  Tak  Tak  Nie  

Strona internetowa %  55  82  73  27  100  55  0  91  36  91  82  91  91  0  

Kontakt e-mailowy %  88  88  50  100  88  63  50  50  13  75  50  50  75  63  

Formatka %  100  67  0  33  67  67  67  67  0  33  0  33  67  0  

Telefoniczne umówienie spotkania %  100  71  57  100  57  86  100  57  57  86  86  86  100  43  

Wizyta – powitanie %  100  83  83  100  83  100  83  67  83  50  100  83  83  83  

Wizyta – przebieg %  91  77  100  73  84  84  80  73  77  59  55  59  41  52  

Analiza przedmiotowej inwestycji  %  100  100  86  100  100  86  86  71  71  71  71  57  43  71  

Prezentacja oferty greenfield %  95  90  100  80  78  75  68  70  75  75  50  85  45  58  

Dostarczone materiały %  76  67  67  76  76  100  67  29  76  19  67  10  67  48  

Oferta ulg i pomocy %  85  100  85  85  69  77  100  46  62  69  69  54  38  58  

Ocena reprezentanta gminy %  100  100  92  100  92  83  88  83  92  67  67  33  42  46  

Ocena inicjatywy reprezentanta gminy %  100  50  100  50  0  50  50  50  0  0  0  0  0  25  

Ocena dodatkowych dosłanych materiałów %  100  100  100  100  100  100  100  50  50  100  0  0  75  0  

Ocena subiektywna elementów wizyty %  96  96  100  91  82  86  80  71  77  60  66  53  44  58  

Urząd P1
 

P2
 

P3
 

P4
 

P5
 

P6
 

P7
 

P8
  

P9
  

P1
0 
 

P1
1 
 

P1
2 
 

P1
3 
 

P1
4 
 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Tabela 72. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach w stosunku 
do wyniku lidera: inwestycja turystyczna 
Ocena całościowa pkt. (max=187 pkt.)  123,5 112 110 81,5 71 67 

Strona internetowa %  64 82 0 36 0 0 

Kontakt e-mailowy %  0 25 0 25 13 25 

Formatka %  0 0 0 0 0 0 

Telefoniczne umówienie spotkania %  57 100 86 86 79 57 

Wizyta – powitanie %  50 100 100 33 50 67 

Wizyta – przebieg %  86 68 73 39 43 45 

Analiza przedmiotowej inwestycji  %  86 71 71 36 43 57 

Prezentacja oferty greenfield %  90 70 75 78 75 60 

Dostarczone materiały %  19 67 57 38 38 0 

Oferta ulg i pomocy %  69 46 62 46 46 23 

Ocena reprezentanta gminy %  100 67 83 29 33 67 

Ocena inicjatywy reprezentanta gminy %  100 0 0 50 0 50 

Ocena dodatkowych dosłanych materiałów %  0 100 0 100 100 0 

Ocena subiektywna elementów wizyty %  92 64 84 50 36 42 

Urząd T1 T2  T3  T4  T5  T6  

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

 

 Na wykresach zaprezentowano całościowy procent realizacji załoŜeń audytu w poszczególnych 

urzędach w stosunku do osiągnięć lidera (stosunek liczby uzyskanych punktów do maksymalnej liczby 

punktów uzyskanej przez lidera w trakcie całego audytu). 
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Wykres 30. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach w stosunku 
do wyniku lidera: inwestycja przemysłowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 

 

Wykres 31. Procent spełniania załoŜeń audytu w poszczególnych audytowanych urzędach w stosunku 
do wyniku lidera: inwestycja turystyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie uzyskanych wyników badań. 
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18. Wnioski 

 Głównym wnioskiem, który nasuwa się po analizie wyników przeprowadzonych audytów jest 

brak procedur związanych z obsługą inwestorów w gminach. Część gmin wypracowała własne 

standardy, większość jednak działa w sposób nieco chaotyczny. Audyty ujawniają niedociągnięcia na 

wszystkich właściwie etapach zrealizowanego procesu. NaleŜy niewątpliwie zacząć od poprawy jakości 

komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, szczególnie w przypadku inicjujących kontakty, gdy 

zapytania kierowane są na ogólny adres urzędu. Dobrze oceniono natomiast juŜ późniejsze kontakty 

telefoniczne z przedstawicielami gmin, uprzejmość, elastyczność w zakresie terminu i zaangaŜowanie.  

 Kolejnym elementem jednak, w przypadku którego konieczne będzie dopracowanie się 

określonych standardów, jest sposób prezentowania gminy – szczególnie w przypadku osób, które nie 

posiadają naturalnych predyspozycji erudycyjnych, prowadzenie słownej prezentacji bez 

przygotowanego wcześniej planu sprawia nienajlepsze wraŜenie i wiele zalet gminy, o których moŜna 

by poinformować inwestora, niestety nie zostaje ujawnionych. NaleŜy podkreślić tę konkretną kwestię, 

gdyŜ przygotowanie schematu prezentacji nie nastręczy gminie wielkiego wysiłku, a moŜe w znaczący 

sposób podnieść wartość merytoryczną spotkania. Problemem związanym z prezentacją jest częsty 

brak przygotowanych materiałów promocyjnych o gminie i jej zaletach, co doprowadza czasami do 

kłopotliwych sytuacji, gdy np. burmistrz lub jego zastępca, zamiast zajmować się inwestorami, 

poproszony o materiały, nerwowo przeszukuje szafki i szuflady w swoim gabinecie w poszukiwaniu 

jakichkolwiek broszur.  

 Kolejne bolączki to bardzo często brak wizytówek i w kilku przypadkach niewygodne miejsce 

spotkania. Listę głównych problemów zamyka niestety brak słowności – w kilku urzędach obiecane 

podczas spotkania materiały nie zostały dosłane, choć naleŜy podkreślić, Ŝe audytorzy zawsze prosili o 

dane, których przygotowanie nie będzie sprawiało najmniejszego problemu. WiąŜe się z tym takŜe 

problem formatki, którą wypełniło w języku angielskim zaledwie kilka audytowanych gmin.     

 W procesie szkoleń urzędników odpowiedzialnych za kontakty z inwestorami naleŜy podkreślać, 

Ŝe proces poszukiwania optymalnego terenu pod inwestycję moŜe w rzeczywistości obejmować szereg 

etapów, w których takŜe takie „miękkie” elementy jak omawiane w niniejszym podsumowaniu mogą 

mieć znaczenie w podjęciu ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji. NaleŜy zatem podkreślać, Ŝe 

kaŜdy z etapów moŜe być dla danej gminy etapem ostatnim.  

 Zamieszczenie obszernej oferty inwestycyjnej na stronie internetowej gminy wydaje się być 

koniecznym etapem procesu pozyskiwania inwestora. Oferta ta powinna być łatwo dostępna (najlepiej 

poprzez zakładkę na stronie głównej). Poza informacjami dotyczącymi terenów przeznaczonych pod 

inwestycje dobre wraŜenie robi zamieszczenie w ofercie dla inwestorów równieŜ informacji o samej 

gminie oraz o proponowanych przez nią ulgach i zachętach dla firm rozpoczynających działalność 

gospodarczą. Elementem niezbędnym oferty są dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej w gminie za 

obsługę inwestorów, czego znaczna część gmin wydaje się nie być świadoma. Konieczne jest 
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rozpropagowanie wiedzy o waŜnej roli, jaką odgrywa promocja gminnej oferty inwestycyjnej w 

Internecie, szczególnie wśród gmin o profilu turystycznym (większość gmin o tym profilu nie 

zamieściła w internecie informacji o terenach przeznaczonych pod inwestycje). 

 Wydaje się, iŜ w części gmin komunikacja drogą e-mailową nie jest zbyt popularną formą 

kontaktu – wiele e-maili nadesłanych przez gminy nie spełniało kryteriów profesjonalizmu, 

powszechnym problemem w audytowanych gminach okazała się być równieŜ pewna opieszałość 

w udzielaniu odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą e-mailową. W procesie szkoleń osób 

odpowiedzialnych za obsługę inwestorów w gminach naleŜy zwracać uwagę na duŜą rolę, jaką 

odgrywać moŜe jakość pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem. 

 Wstępne kontakty e-mailowe oraz telefoniczne wskazały na brak jednolitych procedur 

związanych zarówno z korespondencją mailową i przywiązywaniem jej właściwej wagi jak i sposobem 

obsługi potencjalnych inwestorów. MoŜna ogólnie uznać, Ŝe procedury te w kaŜdej gminie mają nieco 

inny przebieg. Audytorzy spotkali się z kilkoma elementami kontaktów mailowych, które mogą być 

zniechęcające dla potencjalnego inwestora, np. brak odesłania potwierdzenia otrzymania zapytania 

mailowego, brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie, brak odpowiedzi w ogóle, nawet po mailu 

przypominającym, brak nazwiska osoby przysyłającej odpowiedź, brak numeru telefonu osoby 

przysyłającej odpowiedź, nieobecność osoby do której przekierowano wiadomość mailową, nikt nie 

sprawdza skrzynki odbiorczej, brak reakcji innych pracowników pod nieobecność osoby do której 

skierowano korespondencję, wydłuŜony obieg informacji w urzędzie. W przypadku kontaktów 

telefonicznych pojawiły się pojedynczo następujące utrudnienia: trudność w ustaleniu osoby, z którą 

naleŜy rozmawiać w przypadku braku odpowiedzi e-mailowej, przesuwanie terminu odpowiedzi z 

powodu nadmiaru obowiązków („brak czasu”), przekierowanie konieczności rozmowy na temat 

spotkania do burmistrza/wójta bez oferowania pomocy w jego aranŜacji, przekierowanie konieczności 

rozmowy do przełoŜonego, przesuwanie terminu spotkania ze względu na sezon urlopowy i brak 

moŜliwości spotkania z innymi osobami, przywiązywanie zbyt małej wagi potencjalnej inwestycji w 

gminie i kategoryzowanie zapytania inwestycyjnego jako zapytania wyłącznie o zakup gruntów. 

 Niestety naleŜy wskazać, Ŝe w trakcie audytu w co najmniej trzech sytuacjach (w jednym 

ostatecznie nie przeprowadzono audytu) sposób komunikowania się urzędników realizujących wstępne 

kontakty (nie mówimy tutaj o reprezentantach władz)  nasuwał przypuszczenie, Ŝe jego celem jest 

zniechęcenie potencjalnego inwestora do odwiedzin gmin i wszelkich działań na jej terenie, co w 

realnej sytuacji zakończy się niewątpliwie odstąpieniem inwestora od planów inwestycyjnych w danej 

gminie. 

 Przeprowadzony audyt wykazał, Ŝe znacząco lepiej do obsługi potencjalnych inwestorów 

przygotowane są gminy dysponujące strefą ekonomiczną. Gminy te zwykle szybciej reagowały na 

kontakt mailowy, a forma tych kontaktów była bardziej profesjonalna. RównieŜ strony internetowe 

takich gmin zawierają więcej informacji przydatnych potencjalnym inwestorom i wydają się być im 

bardziej przyjazne. Gminy te zostały takŜe wyŜej ocenione w zakresie jakości kontaktu telefonicznego, 
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lepiej poradziły sobie z przygotowaniem wymaganych przez inwestora informacji w postaci formatki, 

częściej w terminie dosyłały obiecane audytorom dodatkowe informacje. 

 PoniŜej wymieniono elementy wstępnych kontaktów, które wywarły pozytywne wraŜenie 

i odczytane zostały jako elementy zachęcające do inwestycji w gminie. Kontakty e-mailowe: szybka 

reakcja mailowa, telefon wyprzedzający odpowiedź mailową, osobisty telefon przedstawiciela 

najwyŜszych władz w gminie, wyczerpująca odpowiedź wraz z pełnymi danymi kontaktowymi, 

zaproszenie do wizyty w gminie, deklaracja pomocy w zakupie gruntów w sytuacji gdy nie są one 

w dyspozycji gminy. Kontakty telefoniczne: osobiste zaangaŜowanie najwyŜszych władz w gminie, 

telefoniczne zarysowanie moŜliwości inwestycyjnej w gminie w formie zachęty i zaproszenia, 

zaangaŜowanie osoby kontaktowej, aranŜowanie przez nią spotkania i uzgodnienie terminu, 

dostosowywanie się do proponowanych przez audytora terminów, dopytywanie o oczekiwania 

informacyjne i ilość gości ze strony inwestora. 

 Z przebiegu audytu wynika, iŜ gminy o profilu turystycznym w większości nie są przygotowane 

do udzielenia odpowiedzi na wpływające do nich zapytania inwestycyjne. śadna z badanych gmin nie 

nadesłała materiałów dotyczących terenów gminnych, które mogłyby być przeznaczone pod 

planowaną inwestycję, mimo iŜ w trakcie wizyty w tychŜe gminach okazywało się, Ŝe część z nich 

dysponuje działkami spełniającymi kryteria inwestora. Gminom tym naleŜy zatem zwrócić szczególną 

uwagę na potrzebę propagowania własnej oferty inwestycyjnej i opracowania materiałów, które 

mogłyby następnie być przekazywane firmom wyraŜającym zainteresowanie inwestowaniem w danej 

gminie. 

 Za najwłaściwsze miejsce podejmowania inwestora naleŜy uznać gabinet najwyŜszych władz 

miasta/ gminy. W przypadku, gdy w spotkaniu bierze udział przedstawiciel najwyŜszych władz 

spotkanie moŜe odbywać się takŜe w sali konferencyjnej. Krytycznie naleŜy ocenić podejmowanie 

przedstawicieli inwestora w pomieszczeniach biurowych, w których w trakcie spotkania trwa praca 

biurowa urzędników, co niestety zdarzyło się kilkukrotnie. 

 Zaproponowanie podstawowego poczęstunku obejmującego ciepłe i ziemne napoje naleŜy 

uznać za element konieczny wynikający z elementarnych procedur grzeczności.  

 Obecność reprezentanta władz gminy lub urzędnika wyŜszej rangi na spotkaniu 

z przedstawicielami inwestora naleŜy uznać za bardzo poŜądaną. W przypadku prowadzenia spotkania 

przez urzędnika niŜszej rangi zasadne wydaje się być powitanie gości przez reprezentanta władz 

gminy. Pozytywnie naleŜy ocenić równieŜ powiadomienie przedstawicieli inwestora o tym, Ŝe 

prowadzący spotkanie konsultował przedstawianą ofertę z najwyŜszymi władzami gminy. 

 Obecność specjalistów czy teŜ moŜliwość skorzystania z ich kompetencji podczas rozmowy 

z inwestorem lub jego przedstawicielami naleŜy uznać za kolejny waŜny element podnoszący rangę 

spotkania. Reprezentowanie gminy przez przedstawiciela władz i kluczowego specjalistę (specjalistów) 

buduje wraŜenie zainteresowania przedstawioną przez inwestora ofertą.   
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 Pozytywną praktyką jest wyznaczenie konkretnej osoby do obsługi inwestora. Wskazane jest 

ponadto upowszechnianie zwyczaju przekazywania przedstawicielom inwestora wizytówek przez osoby 

odpowiedzialne za jego obsługę. 

 Ogólna prezentacja miasta i/lub gminy stanowi element konieczny spotkań z inwestorem lub 

jego przedstawicielami. Wydaje się, Ŝe prezentacja taka winna rozpoczynać tego typu spotkania. 

Wskazane jest równieŜ stosowanie podczas prezentacji róŜnego rodzaju materiałów pomocniczych 

ułatwiających uczestnikom rozmowy zapoznanie się z walorami gminy (prezentacja z rzutnika, mapy, 

foldery, itp.). 

 Omówienie profilu gminy oraz firm działających na jej terenie naleŜy uznać za niezmiernie 

waŜny element prezentacji. Szczególnie pozytywny wpływ na budowanie wizerunku gminy jako 

przyjaznej inwestorom ma scharakteryzowanie dotychczasowych dobrych doświadczeń współpracy 

władz z pracodawcami i inwestorami działającymi na terenie gminy. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na 

konieczność uwzględnienia w prezentacji informacji o firmach i instytucjach otoczenia biznesu, 

z których usług inwestor mógłby skorzystać (kwestia ta była pomijana w prezentacjach większości 

gmin objętych audytem). 

 Brak choćby schematycznych planów działek naleŜy uznać za istotny mankament w procesie 

komunikacji pomiędzy gminą a inwestorem lub jego przedstawicielami. Podczas pierwszego spotkania 

przedstawiciel gminy powinien przedstawić inwestorowi wszelkie materiały na temat zlokalizowanych 

w gminie terenów inwestycyjnych, jakie pozostają do jego dyspozycji. Niewskazane jest odsyłanie 

osób reprezentujących inwestora do róŜnych działów gminy w celu uzyskania podstawowych 

informacji na temat oferowanych gruntów – informacje te powinny być przygotowane i dostarczone 

przedstawicielowi gminy prowadzącemu rozmowę jeszcze przed jej rozpoczęciem. 

 KaŜda z gmin powinna dysponować bazą danych istniejących na jej terenie gruntów 

przeznaczonych pod inwestycję. WaŜne, aby baza taka była przygotowana w sposób pozwalający na 

szybkie dostarczenie inwestorowi podstawowych informacji na temat interesującej go działki. Jako 

pozytywny przykład mogą w tym względzie słuŜyć gminy posiadające w swoich zasobach wypełnione 

formatki, w których omówione zostały zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia inwestora 

(połoŜenie terenu, odległość od głównych ciągów komunikacyjnych oraz najbliŜszego lotniska, dojazd 

do działki, uzbrojenie działki, otoczenie działki, warunki zabudowy, itp.). Szczególnie waŜne jest 

uwraŜliwienie na tę kwestię władz gmin turystycznych, dla większości których pojęcie formatki 

wydawało się być zupełnie obce. 

 Ze względu na odmienną strategię pozyskiwania inwestorów stosowaną przez róŜne gminy oraz 

ich zróŜnicowaną kondycję finansową trudno jest formułować sugestie co do poŜądanego zakresu 

wsparcia udzielanego przez gminy inwestorom. Niemniej jednak naleŜy podkreślić, Ŝe wszelkie 

deklaracje pomocy wypowiadane przez przedstawicieli władz gminy pomagają budować wizerunek 

gminy jako miejsca przyjaznego inwestorom. 

 Niezbędnym elementem spotkania z przedstawicielami inwestora powinna być propozycja 

wspólnego obejrzenia terenów inwestycyjnych w gminie. Wyjazd w teren stanowić moŜe dla 

reprezentanta gminy okazję do zaprezentowania miejscowych atrakcji, pokazania mocnych stron 

gminy oraz uwypuklenia walorów oferowanych gruntów. Konieczne jest, aby zwracać uwagę osób 

odpowiedzialnych w gminach za obsługę inwestora na ten aspekt wizyty. 
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