
                            

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.  

Badanie ankietowe samorządów: „Mechanizmy wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego” 

- Wstępne wyniki badania 

 

Podstawowe informacje nt. badania 

• Metoda jawnej ankiety internetowej opartej na kwestionariuszu; 

• 37 pytań w 8 obszarach, w tym 16 pytań otwartych; 

• Okres badania: od 21 maja do 5 czerwca; 

• Zaproszenia z indywidualnymi linkami wysłane do wszystkich 2477 gmin (adresowane do 

Wójta / Burmistrza / Prezydenta); 

• 491 wypełnionych kwestionariuszy (w tym 48 z odpowiedziami na część pytań); 

Zwrot ogółem 19,8% (GM – 35,5%; GW – 18,1%, GMW – 16,6%)  

Cele badania: 

• Pozyskanie wiedzy o tym, jak gminy postrzegają swoją rolę we wspieraniu lokalnej 

przedsiębiorczości; 

• Identyfikacja i ocena instrumentów, które w tym celu stosują; 

• Wskazanie barier prawnych i systemowych, które utrudniają gminom skuteczne działania na 

rzecz rozwoju gospodarczego. 

Oczekiwane rezultaty: 

• Budowa systemu wsparcia MŚP w gminie w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania 

regionem 

• Debata na temat roli samorządów we wspieraniu rozwoju gospodarczego 

Metoda analizy: 

• Koncentracja na zadaniach i funkcjach, a nie na konkretnych narzędziach; 

• Próba nadania zjawisku „wspierania przedsiębiorczości przez JST” uporządkowanej struktury 

– zarysowanie „mapy” tego obszaru (jego swoistej topografii); 

• Analiza opinii uczestników badania w podziale wg  kryterium wyników gospodarczych gminy, 

na tle grupy porównawczej (liderzy – pasywni).  

 

 

 



 

 

Wskaźniki uwzględnione w analizie wyników gospodarczych gmin 

1) Liczba podmiotów gospodarczych w REGON na 1000 mieszkańców; 

2) Liczba osób pracujący na 1000 mieszkańców gminy; 

3) Wpływy JST z udziału w CIT na 1 mieszkańca (śr. 3 letnia); 

4) Wpływy JST z udziału w PIT na 1 mieszkańca (śr. 3 letnia); 

5) Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (> 9 osób) na 1 mieszkańca (powiat); 

6) Wpływy JST z podatku od nieruchomości na 1 mieszkańca (śr. 3 letnia). 

Syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości 

1) Obliczamy znormalizowaną wartość* każdego z 6 wskaźników gospodarczych w 2018 

2) Obliczamy wartość wskaźnika syntetycznego - jako średnią arytmetyczną znormalizowanych 

wartości 6 wskaźników 

* Standaryzacja danych zgodnie ze wzorem: (wartość wskaźnika w gminie x – średnia wartość 

wskaźnika w grupie porównawczej) / odchylenie standardowe wartości wskaźnika w grupie 

porównawczej 

Syntetyczny wskaźnik dynamiki rozwoju 

1) Obliczamy średnioroczne tempo zmian każdego z 6 wskaźników gospodarczych w okresie 

2014-2018 i wyrażamy je w wartościach standaryzowanych względem średniej dynamiki 

wskaźnika w grupie porównawczej 

2) Obliczamy syntetyczny wskaźnik dynamiki rozwoju jako średnią arytmetyczną 

znormalizowanych wartości średniorocznego tempa zmian 6 analizowanych wskaźników. 



Gminy-Liderzy:  

JST, dla których wartość syntetycznego wskaźnika przedsiębiorczości w 2018 r. była wyższa od 

średniej w ich grupach porównawczych, a jednocześnie – znalazły się wśród 25% gmin, które uzyskały 

najwyższą wartość syntetycznego wskaźnika dynamiki rozwoju w okresie między 2014 i 2018 rokiem. 

Gminy-Pasywne:  

Jednostki samorządowe, które w 2018 r. miały wartość syntetycznego wskaźnika przedsiębiorczości 

oraz średnioroczną dynamikę zmian na poziomie niższym od średniej w swoich grupach 

porównawczych. 

Sposób prezentacji wyników badań 

1. Przedstawienie odpowiedzi uczestników badania na pytania dot. docelowej wizji systemu. 

Respondent miał się ustosunkować do przedstawionych tez (np. „1.1 Gmina powinna określić cele 

strategiczne w obszarze rozwoju gospodarczego …”), wybierając jedną z 5 opcji odpowiedzi - od 

„nie zgadzam się”, przez „raczej się nie zgadzam” po „zgadzam się”. 

2. Analiza częstości stosowania dostępnych w danym obszarze narzędzi. Jeśli w gminie dane 

narzędzie było stosowane respondent je oceniał. Jeśli nie, zaznaczał odpowiedź „nie dotyczy”. 

Przyjęliśmy, że liczba ocenionych narzędzi = liczba stosowanych narzędzi.  

3. Ocena skuteczności dostępnych narzędzi. Respondenci oceniali wpływ danego rozwiązania na 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości w czterostopniowej skali: Duży wpływ (3 pkt) - Średni wpływ (2 

pkt) - Mały wpływ (1 pkt) - Brak wpływu (0 pkt). 

 

Wnioski 

 Obszar 1  Ogólne 

Planowanie rozwoju okazało się obszarem, w którym zdecydowana większość uczestników badania 

(średnio 79%) dostrzega znaczącą rolę administracji samorządowej.  

Kontrowersje (zwłaszcza w mniejszych JST) wzbudziła jedynie kwestia wyznaczania w dokumentach 

strategicznych „inteligentnych specjalizacji” – branż, które byłyby wspierane, jako szansa na 

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gminy. Być może bardziej zachowawcze deklaracje w tym 

zakresie wynikają z nieznajomości tej koncepcji przez część samorządów.  

Większą gotowość do podejmowania aktywnych działań w sferze planowania rozwoju wykazują 

gminy większe (zwłaszcza duże miasta) oraz te jednostki, które ostatnich latach radziły sobie lepiej w 

zakresie stymulowania procesów gospodarczych niż ich grupy porównawcze. 

Elementem, który wyraźnie różnicuje opinie „liderów” i „gmin pasywnych”, jest podejście do 

„konsultowanie z przedsiębiorcami programów sektorowych”. W pierwszej grupie popiera taki 

postulat 95% respondentów, w drugiej - tylko 77%. 

Spośród 9 narzędzi przedstawionych w kwestionariuszu w kontekście obszaru nr 1 najrzadziej 

stosowane są: badania ankietowe przedsiębiorców (średnio 27%) wyznaczanie specjalizacji (średnio 

24%) oraz uchwalenie odrębnego programu gospodarczego (średnio 17%). 

Niepokoi niski poziom korzystania z rozwiązania tak oczywistego, jak „system monitorowania i 

okresowej oceny strategii rozwoju” – stosuje go jedynie 53% badanych jednostek (w gminach 

wiejskich 46%). 

W obszarze 1, właściwie we wszystkich badanych elementach, mamy spory „deficyt aktywności 

gmin”. Wiąże się on zapewne z ogólnie wysokim poziomem akceptacji aktywnej roli samorządów w 

sferze planowania rozwoju. Największe różnice między pożądanym poziomem zaangażowania gmin i 



codzienną praktyką dotyczą działania nr 3. „Udział przedsiębiorców w pracach nad strategią" (39 

punktów procentowych) i 2. „Wskazanie priorytetowych branż" (37 pp.), ale niewiele lepsza jest 

sytuacja w przypadku działań nr 1. „Wyznaczanie celów i zadań” i 6. „Monitorowanie i ocena 

strategii" (różnica po 30 pp.) 

Samorządy miejskie, zwłaszcza w duże miasta lepiej oceniając skuteczność dostępnych narzędzi. Być 

może wiąże się to z wyższymi kwalifikacjami zasobów kadrowych (po obu stronach – urzędu i 

przedsiębiorców). Inną przyczyną może być strukturalne niedostosowanie niektórych rozwiązań do 

potrzeb i skali działania mniejszych samorządów. 

Za najsilniejsze narzędzia zostały uznane „powołanie w Radzie komisji ds. gospodarczych” (67% 

odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”) i „planowanie rozwoju z innymi JST w obszarze 

funkcjonalnym” (64%).  

O „deficycie skutecznych narzędzi” (który może być istotnym powodem niestosowania dostępnych 

rozwiązań) możemy mówić przede wszystkim w przypadku działania nr 4. „Konsultowanie z 

przedsiębiorcami programów sektorowych” (różnica 33 punktów procentowych); 3. „Udział 

przedsiębiorców w pracach nad strategią” (27 pp.) i 6. „Monitorowanie i ocena strategii” (25 pp.) 

 

 

 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze planowaniem rozwoju 

Brak jednoznacznej podstawy prawnej, pozwalającej gminie angażować się w działania wspierające 

przedsiębiorczość (wiele gmin); 

Roczna perspektywa budżetu JST utrudnia planowanie działań w horyzoncie długofalowym 

(Zakopane); 

Brak regulacji określających metodykę opracowywania lokalnych programów rozwoju (Wałbrzych) 

Przeregulowanie i niestabilność przepisów prawa regulującego działalność gospodarczą (zwłaszcza 

prawo podatkowe) (wiele gmin); 

 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z planowaniem rozwoju 

Niewystarczające kwalifikacje kadry pracowniczej urzędu w zakresie wspierania przedsiębiorczości 

(Żychlin); 

Niewystarczające środki własne JST na realizację zadań w sferze wspierania przedsiębiorczości. A 

jednocześnie, uboga oferta środków zewnętrznych w tym zakresie (Konin i wiele gmin) 

 

Ogólne bariery 

Przerzucanie kosztów funkcjonowania Państwa na samorządy i przedsiębiorców (Inowrocław, 

Sosnowiec, Częstochowa, Michałowice, Bielsk, Zduńska Wola); 

Niewielki wpływ samorządu na tworzenie prawa krajowego dotyczącego zasad prowadzenia 

działalności gospodarczej, systemu podatkowego, obrotu ziemią rolną itp. (Kalisz, Bielawa, Ostrowiec 

Świętokrzyski) 

Zbyt mały udział gmin w przychodach podatkowych na korzyść budżetu centralnego (Gdańsk); 



Metodyczne 

Działania nr 2 i 3 należy połączyć w jedno: „Przedstawiciele przedsiębiorców powinni brać 

bezpośredni udział w pracach związanych diagnozą i planowaniem rozwoju gospodarczego”. 

Wewnątrz tego działania można natomiast wyodrębnić poddziałania odpowiadające dokumentom 

planistycznym różnego typu: strategia rozwoju, program gospodarczy, programy sektorowe itp. 

Rozważyć można kwestię alternatywnej lokalizacji tego działania – w obszarze 2 „Współpraca z 

przedsiębiorcami”.  

 

Obszar 2 Współpraca z przedsiębiorcami 

Ogólne 

„Współpraca z przedsiębiorcami” jest znacznie mniej atrakcyjnym obszarem aktywności dla 

samorządów niż omawiane wcześniej „planowanie rozwoju”. Średnio tylko 62% respondentów 

pozytywnie odnosi się do zaproponowanych w tym obszarze działań. 

Zdecydowana większość respondentów popiera tezy nr 6 „Budowa zaufania w relacjach z 

przedsiębiorcami” (88%) oraz 5 „Działania na rzecz wzmocnienia prestiżu przedsiębiorców w 

lokalnym środowisku” (75%). Postulat 2.3 „Konsultacje z przedsiębiorcami budżetu JST” jest 

akceptowany jedynie przez 25% respondentów. 

Najczęściej stosowaną formą współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców jest utrzymywanie 

kontaktu w formie okazjonalnych spotkań bezpośrednio z właścicielami firm (69%) lub 

reprezentującymi ich organizacjami (58%). Rada / Forum przedsiębiorców, jako oficjalne ciało 

konsultacyjno-doradcze występuje w co trzeciej gminie (33%), w tym w większości dużych miast 

(58%). 

W zestawieniu z deklaracjami nt. zadań, które powinny być realizowane największy „deficyt 

aktywności” występuje w przypadku „wzmacniania prestiżu przedsiębiorców” (32 punkty 

procentowe), „działań integrujących środowisko biznesu” (17 pp.) i „zinstytucjonalizowanych form 

dialogu z sektorem prywatnym” (11 pp.). 

Większe gminy oraz jednostki, które osiągnęły w ostatnich latach wysoką dynamikę rozwoju wyraźnie 

lepiej postrzegają dostępne tu narzędzia niż gminy wiejskie oraz jednostki „pasywne”. Jednak w skali 

całej badanej populacji samorządów rozwiązania służące współpracy z przedsiębiorcami są 

relatywnie rzadko stosowane (48%) zaś ich skuteczność wysoko ocenia jedynie 60% gmin.  

Najwyżej notowanymi narzędziami są:  „bieżące spotkania z przedsiębiorcami” (67% odpowiedzi 

„duży” lub „średni wpływ”), „współpraca z organizacjami przedsiębiorców” (76%) oraz „przyznawanie 

przedsiębiorcom nagród i wyróżnień” (66%). 

O „deficycie skutecznych narzędzi” można mówić w przypadku działania nr 5. „Wzmacnianie prestiżu 

przedsiębiorców” i ewentualnie 4. „Wydarzenia integrujące środowisko przedsiębiorców”, głównie w 

kontekście średnich i dużych miast. 

 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Brak jasnych rozwiązań prawnych regulujących sferę styku władzy samorządowej i biznesu – stąd 

możliwość negatywnego postrzegania bliskich relacji władzy z przedsiębiorcami (podejrzenia o 

korupcję i nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych); 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 



Problem we współpracy z firmami zarządzanymi przez podmioty zlokalizowane daleko miejsca 

prowadzenia działalności (Terespol) 

Brak poczucia wspólnoty interesów lub wysoce konkurencyjne, niezainteresowane współdziałaniem 

środowisko przedsiębiorców; 

Brak społecznej akceptacji, zwłaszcza w mniejszych gminach, dla organizowania imprez i wydawania 

publicznych pieniędzy na współpracę z przedsiębiorcami. 

Ogólne bariery 

… 

Metodyczne 

Zasadne wydaje się połączenie działań 2.4 „Gmina powinna organizować specjalne wydarzenia 

służące integracji środowiska przedsiębiorców (gale, festyny, konkursy itp.)” i 2.5 „Gmina powinna 

działać na rzecz wzmocnienia prestiżu przedsiębiorców w lokalnej społeczności”. W praktyce cele te 

realizowane są łącznie, przy pomocy podobnych narzędzi. 

Należy przeredagować opis działania nr 1 – nie „mniej formalne” tylko „bieżące” spotkania. 

Nie potrafiliśmy wskazać przekonujących narzędzi, które służą „budowaniu klimatu zaufania w 

relacjach z przedsiębiorcami”. Być może warto rozważyć w tym kontekście publikowanie 

harmonogramu zamówień publicznych lub planu inwestycji infrastrukturalnych.  

Nie potrafiliśmy również znaleźć przykładu zinstytucjonalizowanego włączenia przedsiębiorców w 

proces prac nad budżetem gminy. 

Respondenci zaproponowali dodatkowe narzędzia: „realizacja wspólnych inicjatyw / projektów z 

przedsiębiorcami”, „wspieranie organizacji przedsiębiorców w ramach programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi”, „sponsoring imprez sportowych i kulturalnych przez lokalne firmy” 

Obszar 3 – Zasoby nieruchomości 

Ogólne 

Zdaniem większości uczestników badania działania związane z rynkiem nieruchomości są ważną sferą 

aktywności gminy. Przy średnim poparciu na poziomie 78% najczęściej wskazywano potrzebę 

realizacji postulatu nr 4 „Posiadanie przez gminę terenów inwestycyjnych” (91% pozytywnych opinii), 

3.3 „Realizacja projektów infrastrukturalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości” (90%) oraz 3.1 

„Objęcie mpzp wszystkich terenów ze znaczącym potencjałem rozwojowym” (89%).  

Mniejsze miasta, a zwłaszcza gminy wiejskie mają znacznie bardziej zachowawczą opinię w kwestii 

projektów rewitalizacyjnych z udziałem prywatnego kapitału oraz aktywnego działania samorządu na 

rynku nieruchomości (nabywanie, sprzedaż, scalanie gruntów). Są za to bardziej otwarte na 

elastyczne dostosowywanie mpzp do potrzeb inwestorów.  

Respondenci najczęściej deklarowali korzystanie z rozwiązań  3.b „Zaspokojenie bieżących potrzeb w 

zakresie pokrycia terenu gminy planami przestrzennymi” (80%), 3.c „Aktualizacja mpzp w okresie 

ostatnich 4 lat” (76%) i 3.a „Aktualizacja studium w okresie ostatnich 8 lat” (75%). Z drugiej strony, 

„Nabycie w ostatnich 4 latach samodzielnej działki budowlanej w celach inwestycyjnych” deklaruje 

tylko 40% samorządów, a do „angażowania prywatnego kapitału w projektach rewitalizacyjnych” 

przyznaje się jedynie 35% badanych jednostek. 

Z dostępnych narzędzi gospodarowania przestrzenią znacznie częściej korzystają miasta (średnio 

71%) niż gminy wiejskie (średnio 55%). Gminy, które wyróżniają się dynamiką rozwoju gospodarczego 



częściej niż jednostki „pasywne” aktualizują studium (88 do 71%) i twierdzą, że zaspokoiły bieżące 

potrzeby w zakresie pokrycia powierzchni gminy mpzp (91 do 76%). 

Na tle deklarowanej, docelowej wizji systemu największy „deficyt aktywności gmin” występuje w 

przypadku „działań na rynku nieruchomości” (różnica 34 pp.), „projektów rewitalizacyjnych z 

udziałem prywatnego kapitału” (24 pp.), „projektów infrastrukturalnych na rzecz przedsiębiorczości” 

(23 pp.) oraz „posiadania terenów inwestycyjnych” (18 pp.). Jak widać mamy tu zatem duże różnice 

między stanem oczekiwanym i faktycznym. 

Rozwiązania dostępne w obszarze „Nieruchomości” są uznawane za jedne z silniejszych narzędzi w 

kontekście wspierania przedsiębiorczości (70% opinii „duży / średni wpływ”). Przy czym ich potencjał 

oceniany jest wyżej przez większe samorządy oraz jednostki rozwijające się szybciej niż ich grupy 

porównawcze. 

Największą ufność respondenci pokładają w „aktualizacji mpzp” (83% odpowiedzi „duży” lub „średni 

wpływ”), „projektach infrastrukturalnych na rzecz przedsiębiorczości” (81%) i „aktualizacji Studium” 

(79%). 

W skali całej badanej populacji samorządów deficyt skutecznych narzędzi dostrzegamy w działaniu 

3.4. „Posiadanie przez gminę terenów inwestycyjnych” (18 pp.) oraz 3.4 „Realizacja projektów 

rewitalizacyjnych z udziałem prywatnego kapitału” (17 pp.). W kontekście gmin wiejskich występuje 

on również w działaniach 3.3, 3.5 i 3.6.  

 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska (obszary chronione) - raporty 

oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, pozyskiwanie terenów zalesionych na cele 

inwestycyjne; 

Czasochłonność i nadmiernie skomplikowane procedury wprowadzania zmian w mpzp – podnoszą 

koszty i utrudniają szybkie reagowanie na potrzeby przedsiębiorców; 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - Brak automatycznego odrolnienia gruntów rolnych na 

terenie miasta; Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości o pow. powyżej 1 ha zlokalizowanych na 

terenach nieobjętych mpzp i odrolnianiu gruntów na terenach wiejskich atrakcyjnych gospodarczo;  

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - procedury scalania gruntów, przetargowy tryb sprzedaży 

nieruchomości, odszkodowania w związku z uchwaleniem mpzp; 

Brak szybkiego mechanizmu przejmowania nieruchomości oraz ustalania ich spadkobierców w 

przypadku braku żyjącego właściciela; 

Ograniczenia prawne związane z możliwością promowania (zwiększania dostępności) prywatnych 

nieruchomości inwestycyjnych; 

Utrudnienia związane z ograniczeniami konserwatorskimi (Podkowa Leśna, Sztutowo, Zakliczyn). 

 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

Brak środków finansowych na zakup i uzbrojenie terenu / tworzenie Stref Aktywności Gospodarczej; 

Brak programów rządowych na rozwój terenów inwestycyjnych w małych i średnich miastach, w tym 

na uzbrajanie terenów niebędących własnością gminy; 



Mała ilość terenów inwestycyjnych wynikająca z opasania obszaru miejskiego tzw. gminą 

obwarzankową; 

Konieczność zachowania kolejności w procesie wdrażania stref gospodarczych - wysokie ceny 

gruntów już przystosowanych do przyjęcie inwestora. 

 

Metodyczne 

Należy rozważyć połączenie postulatów 3.1 „Objęcie mpzp wszystkich terenów z potencjałem” i 3.2 

„Elastyczne dostosowanie mpzp do potrzeb inwestorów” (i odpowiednio narzędzi 3.b i 3c). W 

praktyce chodzi o tworzenie nowych i aktualizację istniejących planów w odpowiedzi na pojawiające 

się potrzeby. 

Zasadnym wydaje się również integracja działań 3.4 „Posiadanie przez gminę terenów 

inwestycyjnych” i 3.5 „Aktywne działania gminy na rynku nieruchomości”. W istocie chodzi bowiem o 

takie działania gminy na rynku nieruchomości, których efektem jest przygotowanie atrakcyjnej oferty 

dla potencjalnych inwestorów. Postulat ten jest szerszy. Tymczasem posiadanie własnych terenów 

inwestycyjnych nie jest celem samym w sobie. 

Tezę 3.6 „Gmina powinna wspierać przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać grunty inwestycyjne od 

prywatnych właścicieli” pasuje bardziej do obszaru nr 7 „Pozyskiwanie inwestorów” i tam należy go 

przenieść. W konsekwencji identycznie należy postąpić z narzędziami 3.f i 3.g (udostępnianie oferty 

nieruchomości inwestycyjnych). 

Zaproponowano kilka nowych rozwiązań: „System Informacji Przestrzennej, jako narzędzie 

wspierające gospodarkę nieruchomościami i zwiększające dostępność terenów inwestycyjnych” (być 

może do obszaru nr 7),  „umowy partycypacyjne - współfinansowanie przez gminę i prywatnych 

inwestorów inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej czy drogowej”,  „konsultowanie z 

przedsiębiorcami planów przestrzennych, np. projektów dróg, zjazdów i planów inwestycyjnych”, 

„lobbowanie na rzecz korzystnych dla gminy inwestycji krajowych i regionalnych - publicznych i 

prywatnych” (może w ramach planowania rozwoju?). 

Obszar 4 Praca 

Ogólne 

„Rynek pracy” jest obszarem, który większość ankietowanych (średnio 79% pozytywnych opinii) 

uznaje za ważną i potrzebną sferę aktywności samorządów w kontekście wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości.  

Największa liczba uczestników badania zgodziła się z potrzebą podejmowania działań: 4.1 „Promocja 

przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży” (88%), 4.6 „Ulgi i preferencje dla młodych, jeśli chcą 

zamieszkać w gminie” (83%) oraz 4.2 „Wspieranie poradnictwa zawodowego w szkołach” (82%). Z 

drugiej strony, działaniem 4.3. Monitorowanie sytuacji na rynku pracy” zainteresowanych jest jedynie 

66% samorządów (zwykle większych miast i „gmin-liderów”). 

Rynek pracy jest jednym z lepiej zagospodarowanych obszarów w sensie skali faktycznego 

stosowania dostępnych narzędzi (średnio korzysta z nich 62% samorządów).  

Najczęściej stosowane narzędzia to: „staże i praktyki w przedsiębiorstwach” (78%), „poradnictwo 

zawodowe w szkołach” (76%), „szkolenie nauczycieli zawodu” (76%) i „spotkania młodzieży z 

przedsiębiorcami” (73%). Wśród rozwiązań mało popularnych znajdziemy: „Gminne Centrum 

Informacji” (35%), „preferencyjne mieszkania dla młodych” (39%) oraz „Ankietowanie 

przedsiębiorców pod kątem potrzebnych zawodów” (46%). 



W zestawieniu z deklaracjami nt. zadań, które powinny być realizowane największy „deficyt 

aktywności” występuje w przypadku działania 4.6. „Ulgi i preferencje dla młodych, jeśli chcą 

zamieszkać w gminie” (44 punkty procentowe). W małych i średnich miastach sporo zaległości 

znajdziemy również w działaniach: 4.3. „Monitorowanie sytuacji na rynku pracy”, 4.4. „Dostosowanie 

oferty szkół do potrzeb rynku pracy” i 4.5. „Promocja współpracy szkół z przedsiębiorcami” (19-21 

pp.) 

Respondenci na ogół wysoko oceniają skuteczność rozwiązań dostępnych w tym obszarze - średnio 

66% opinii „średni / duży wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości (w grupie liderów i 

samorządów miejskich: 72-73%, w dużych miastach nawet 88%).  

Najwyżej notowanymi narzędziami są:  „nowe kierunki kształcenia w konsultacji z przedsiębiorcami 

(80% odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”), „staże i praktyki w przedsiębiorstwach” (75%), 

„promocja umów patronackich” (71%) oraz „spotkania młodzieży z przedsiębiorcami” (69%). 

Ograniczając się do gmin miejskich, największe różnice między deklarowaną potrzebą aktywnych 

działań i jakością dostępnych rozwiązań („deficyt narzędzi”) występuje w przypadku działania nr 4.2 

„Wspieranie poradnictwa zawodowego w szkołach” (22 pp.), 4.6. „Ulgi i preferencje dla młodych, jeśli 

chcą zamieszkać w gminie” (19 pp.) oraz 4.1. Promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży 

(18 pp.)  

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Zbyt mały – ograniczony prawnie - wpływ gminy na systemy / programy kształcenia (Gdańsk, 

Rydułtowy); 

Trudna ścieżka inicjowania nowatorskich pomysłów edukacyjnych gmin - można je wprowadzać 

jedynie jako innowacje edukacyjne po akceptacji MEN (Gdańsk) 

Brak rozwiązania prawnego zwalniającego z podatku/opłaty ZUS przedsiębiorcy kształcącego 

pracownika na swój koszt (Częstochowa) 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

System oświaty niewystarczająco dostosowany do potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia 

praktycznego (Krosno) 

Brak systemowego rozwiązania finansowania szkół branżowych (Częstochowa) 

Brak odpowiedniego wsparcia z budżetu państwa na zajęcia dodatkowe w szkołach (Rydułtowy, 

Zduńska Wola) 

Brak dodatkowego wsparcia (np. poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP) na finansowanie 

dokształcania pracowników (Sosnowiec) 

Ograniczenia w zakresie możliwości dedykowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

większą liczbę zawodów (Tarnów) 

Bariera kompetencyjna urzędników w zakresie prognozowania trendów na rynku pracy – potrzebne 

jest specjalistyczne wsparcie w skali regionu 

Ogólne bariery 

Niewydolny/niedofinansowany system szkolnictwa w Polsce (Żychlin) 

Metodyczne 

Istnieje potrzeba zróżnicowania struktury modelu w zależności od zakresu kompetencji gmin różnego 

typu. W obszarze rynku pracy nie ma powodu, aby gminy wiejskie rozważały aktywność w działaniu 



4.4 „Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy” i 4.5 „Promocja 

współpracy szkół z lokalnymi przedsiębiorcami”. Z drugiej strony narzędzie 4.i „Współpraca z 

powiatem w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy” z 

oczywistych względów nie jest adresowane do miast na prawach powiatu.  

Zaproponowano następujące nowe narzędzia: „program stypendialny dla młodych specjalistów”, 

„projekty budujące poczucie tożsamości z gminą”, „duże wydarzenie biznesowe promujące 

przedsiębiorczość wśród dorosłych”, „poradnictwo i pośrednictwo pracy dla seniorów”, „współpraca 

szkół ponadpodstawowych ze szkołami wyższymi”, „rozwiązania promujące / ułatwiające 

zatrudnianie cudzoziemców” 

Obszar 5 - Kapitał 

Ogólne 

Potrzebę podejmowania przez gminę aktywności w obszarze „Rynek finansowy” zgłasza średnio 

jedynie 32% badanych samorządów (w grupie liderów – 39%; wśród średnich i dużych miast 45-46%). 

Jedynym działaniem, które otrzymało poparcie większości ankietowanych jest 5.4 „Gmina powinna 

wspierać zabiegi swoich przedsiębiorców o dofinansowanie z projektów UE” (65%). Drugim w 

kolejności elementem jest 5.2. „Zapewnienie lokalnym firmom dostępu do preferencyjnego 

finansowania w ramach instrumentów wspieranych przez państwo” – zgadza się z tą tezą tylko 36% 

ogółu respondentów, ale już w grupie średnich i dużych miast popiera ją odpowiednio 55 i 67% 

uczestników badania. W grupie „liderów” postulat 5.2 chce realizować 51% gmin (wśród jednostek 

„pasywnych” - tylko 28%). 

Badane gminy najczęściej potwierdzały występowanie na ich terenie narzędzia „Usługi doradcze dot. 

środków UE” (59%) oraz „Dostępność zróżnicowanej oferty banków komercyjnych” (58%). Tylko 35% 

respondentów poinformowało natomiast o „Dostępności funduszy wysokiego ryzyka”. Działanie 

Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Pożyczkowego zadeklarowało 40-45% uczestników 

badania.  

Miasta wyraźnie częściej niż gminy wiejskie chwaliły się „zróżnicowaną ofertą banków komercyjnych” 

oraz „usługami wsparcia dla firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych”.  

Zestawienie niskiego poziomu deklarowanej przez samorządy woli aktywnego działania w obszarze 

rynków finansowych w z dość bogatą ofertą usług świadczonych w tym zakresie przez sektor 

bankowy oraz regionalne instytucje publiczne powoduje, że trudno jest tutaj mówić o „deficycie 

aktywności gmin”.  

Uwzględniając całą badaną populację JST, skuteczność zaproponowanych w tym obszarze narzędzi 

została oceniona relatywnie nisko – średnio 56% opinii „duży / średni wpływ”. Pojawiły się jednak 

duże różnice w opiniach przedstawicieli różnego typu gmin – w grupie „liderów” oraz przedstawicieli 

dużych miast średnia wartość wskaźnika sięga 74-75%  udział. Tymczasem w gminach „pasywnych” i 

gminach wiejskich udział opinii „duży / średni wpływ” lokuje się na poziomie zaledwie 47-49%. 

Za narzędzie o największym potencjale w zakresie stymulowania rozwoju przedsiębiorczości uznano 

„zróżnicowaną ofertą banków komercyjnych” (65%  odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”), „lokalny 

fundusz pożyczkowy” i „usługi doradcze dot. środków UE” (po 60%). Tylko 40% ogółu respondentów 

jest przekonanych o znaczącej skuteczności „dostępności funduszy wysokiego ryzyka”, ale już w 

grupie dużych miast jest to 58%, a w grupie „gmin-liderów” – 69%. 

Zważywszy na ograniczone zainteresowanie gmin podejmowaniem aktywnych działań w tym 

obszarze, trudno tu mówić o deficycie skutecznych narzędzi – liczba gmin dobrze oceniających 

dostępne na ich terenie rozwiązania jest wyraźnie większa od liczby samorządów, które chciałyby się 

angażować w ich stosowanie. Patrząc jednak na wystawione przez ankietowanych oceny skuteczności 



badanych narzędzi możemy stwierdzić, że na pewno jest wiele miejsca na udoskonalenie rozwiązań 

wspierających dostęp przedsiębiorców do funduszy wysokiego ryzyka oraz funduszy unijnych.  

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Gmina nie dysponuje podstawą prawną ani środkami w budżecie na wspieranie firm od strony 

finansowej. Nie powinna być też podmiotem pośredniczącym między przedsiębiorcami i bankami. 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

Procedury pozyskiwania funduszy zewnętrznych dostępnych dla przedsiębiorców są długie i zbyt 

skomplikowane zaś podejście instytucji kontrolujących sposób rozliczania środków jest nadmiernie 

biurokratyczne, skoncentrowane na efektach ilościowych a nie jakościowych. Zniechęca to, zwłaszcza 

mikro-przedsiębiorców, do sięgania po to źródło finansowania. 

Gminy nie dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi, aby wspierać przedsiębiorców w kwestiach 

związanych z pozyskaniem dofinansowania. Dotyczy to zarówno bariery kompetencyjnej, jak też 

przeciążenia pracowników innymi obowiązkami. 

Brak jest wzorców postępowania i dobrych praktyk ilustrujących tworzenie lokalnych funduszy 

inwestycyjnych (Bochnia) 

Gminy mają ograniczony dostęp (jako potencjalny partner) do projektów unijnych oferujących np. 

dotację na uruchomienie działalności 

Metodyczne 

Uwzględniając cele systemu wspierania przedsiębiorczości działanie 5.5 „Gminy i firmy w regionie 

mogą wspólnie tworzyć Lokalne Fundusze Inwestycyjne, które w zamian za udziały w obiecujących 

przedsiębiorstwach będą finansować ich rozwój” jest jedną z form realizacji działania 5.3 „Gmina 

powinna zabiegać o zapewnienie lokalnym firmom dostępu do funduszy wysokiego ryzyka (venture 

capital) na finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć”. Jeśli tak, to 5.5 należałoby potraktować jako 

jedno z narzędzi dla działania 5.4.  

Obszar 6.1 – Nowe firmy 

Ogólne 

Z postulatami dotyczącymi aktywności gminy w obszarze wspierania osób rozpoczynających 

działalność zgodziło się średnio 69% respondentów (w miastach 77% w gminach wiejskich 63%). 

Największa liczba respondentów poparła tezy 6.1.1 „Upowszechnianie informacji o zasadach 

zakładania / likwidacji działalności gospodarczej” (84% pozytywnych opinii) i 6.1.3 „Tworzenie 

sprzyjających / bezpiecznych warunków dla osób rozpoczynających działalność” (76%). Wyraźnie 

mniej przekonujący dla uczestników badania okazał się postulat 6.1.5. „Dotacje dla uruchamiających 

działalność”. Duże różnice pojawiły się w podejściu do działania 6.1.2 „Rozwój kompetencji 

początkujących przedsiębiorców”. Rolę dla administracji samorządowej dostrzega tu tylko 49% 

przedstawicieli gmin wiejskich, ale aż  77% przedstawicieli miast. 

Z narzędzi wspierania nowych przedsiębiorców korzysta tylko 40% ankietowanych samorządów, choć 

jest tu wyraźne zróżnicowanie między np. dużymi miastami (67%) oraz małymi gminami miejskimi 

(33%) i wiejskimi (36%). 

Najczęściej wykorzystywane narzędzia to „szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców” (48%), 

„udzielanie preferencji w podatkach i opłatach dla rozpoczynających działalność” (47%) oraz 

„udostępnianie poradników nt. zakładania firmy” (45%). Relatywnie rzadko gminy sięgają po 

rozwiązania promujące nowych przedsiębiorców, np. konkursy na biznesplan (33%) lub „dotacje na 

uruchomienie firmy” (36%). 



Deficyt aktywności samorządów dostrzegamy w zakresie większości działań, w tym: 6.1.1 

„Upowszechnianie informacje o zasadach zakładania firm” (różnica między deklaracjami i praktyką – 

39 pp.), 6.1.3 „Tworzenie bezpiecznych warunków dla osób rozpoczynających działalność” (31 pp.), 

6.1.4 „Niższe stawki podatków i opłat dla rozpoczynające działalność” (26 pp.) i 6.1.5. Dotacje dla 

uruchamiających działalność (20 pp.) 

Skuteczność narzędzi wykorzystywanych do wspierania nowych podmiotów została pozytywnie 

oceniona („duży / średni wpływ na rozwój przedsiębiorczości”) przez 64% respondentów, ale w 

grupie „liderów” i średnich miast wartość wskaźnika sięgnęła 71%, a w dużych miastach – 85%.  

Za „najsilniejsze” narzędzia uznano „dotacje na utworzenie działalności gospodarczej” (78% 

odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”), „preferencje w podatkach / opłatach dla rozpoczynających 

działalność” (68%) oraz „inkubator przedsiębiorczości” (65%).  

Z „deficytem skutecznych narzędzi” mamy do czynienia w działaniu 6.1.1  „Upowszechnianie 

informacje o zasadach zakładania firm” (25 pp. różnicy między odsetkiem deklarujących potrzebę 

podjęcia aktywnych działań i odsetkiem pozytywnie oceniających jakość dostępnych rozwiązań) oraz 

6.1.2. „Rozwój kompetencji początkujących przedsiębiorców” (15 pp.). Dodatkowo, w gminach 

wiejskich mamy problem z oceną skuteczności narzędzi dla działania 6.1.3. „Udostępnianie 

bezpiecznej przestrzeni na nową działalność” (25 pp.) 

 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Brak jednoznacznej podstawy prawnej, która pozwalałaby gminom wspierać przedsiębiorców w 

formie dotacji – konieczność współpracy w tym zakresie ze starostwem powiatowym i PUP; 

 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

Potrzebne są większe i bardziej dostępne programy pomocowe adresowane do osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą. W przypadku działających już projektów EFS należy 

zrezygnować z nadmiernych ograniczeń w doborze grup docelowych, które mogą się ubiegać o 

dotacje. (Gdańsk) 

Ograniczenia kadrowe w wymiarze ilościowym i kompetencyjnym, zwłaszcza w małych gminach, 

uniemożliwiają świadczenie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców. 

Konieczne jest uwzględnienie w projektowanych rozwiązaniach regulacji prawnych z zakresu pomocy 

publicznej. W przeciwnym razie istnieje obawa nadużyć i oskarżeń o nierówne traktowanie 

podmiotów gospodarczych 

 

Metodyczne 

Potrzebne jest wprowadzenie dodatkowego działania 6.1.6 „Promowanie nowych firm”, w ramach 

którego można byłoby uwzględnić inicjatywy w rodzaju „karta młodego przedsiębiorcy” lub 

„konkursy na najlepszy biznesplan”. 

W ramach obszaru 6.1 należy uwzględnić analizę narzędzia „Finansowanie / wspieranie przez gminę 

szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców”, które jest usytuowane w obszarze nr 8. 

Zaproponowano dodatkowe narzędzia: „udostępnienie przestrzeni coworkingowej”, „stosowanie 

zasady ‘jednego okienka’ w działaniu centrum rozwoju przedsiębiorczości” 

  



Obszar 6.2 – Pozyskiwanie inwestorów 

Ogólne 

Aż 79% respondentów uważa, że gmina powinna podejmować aktywne działania na rzecz pozyskania 

zewnętrznych inwestorów. Jeszcze wyższy odsetek takich opinii znajdziemy wśród przedstawicieli 

miast – 85% (w gminach wiejskich 74%). 

Największym poparciem cieszą się postulaty 6.2.1 „Kreowanie atrakcyjnego wizerunku i marki gminy” 

(95% pozytywnych opinii),  6.2.2 „Aktywne szukanie inwestorów” (90%) oraz 6.2.3 „Tworzenie 

optymalnych warunków obsługi inwestora w urzędzie” (88%). 

Narzędzia dostępne w obszarze 6.2 są stosowane średnio przez 53% ankietowanych gmin. W 

średnich miastach jest to jednak 82%, a w dużych nawet 89%. 

Samorządowcy sięgają najczęściej po rozwiązania typu „udział w targach i wydarzeniach 

promocyjnych” (65%), „udzielanie ulg i zwolnień inwestycyjnych” (63%), „współpraca z instytucjami 

obsługującymi inwestorów na poziomie ponadlokalnym” (62%) oraz „udostępnianie bazy ofert 

inwestycyjnych” (61%). Dla porównania, „strategią marketingową” dysponuje tylko 36% badanych 

jednostek.  

Największy „deficyt aktywności gmin” występuje w przypadku działania 6.2.1. „Kreowanie 

atrakcyjnego wizerunku i marki gminy” (59 punktów procentowych), „6.2.3. Optymalne warunki 

obsługi inwestora w urzędzie” (40 pp.) i „6.2.2. Aktywne szukanie inwestorów” (28 pp.) 

Najlepsze oceny skuteczności respondenci wystawili rozwiązaniom typu: „szybka ścieżka obsługi 

kluczowych inwestorów” (78% odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”), „strefa aktywności 

gospodarczej” (78%) oraz „włączenie terenów gminy do SSE” (77%). Najmniejszym potencjałem 

stymulowania lokalnej przedsiębiorczości dysponuje natomiast „udział w targach i wydarzeniach 

promocyjnych” (56%) – nota bene narzędzie, które stosowane jest najczęściej. 

Istotny deficyt skutecznych narzędzi występuje głównie w gminach wiejskich, w odniesieniu do 

działań 6.2.1 „Kreowanie atrakcyjnego wizerunku i marki gminy” i 6.2.2 „Aktywne szukanie 

inwestorów (po 36 pp. różnicy między deklarującymi potrzebę działania oraz pozytywnie 

oceniającymi potencjał dostępnych rozwiązań) oraz 6.2.3. „Optymalne warunki obsługi inwestora w 

urzędzie” (21 pp.)  

 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Brak nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 stycznia 2015 r. ws. warunków udzielania 

zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku do środków transportu; 

Brak odpowiednich zachęt lub obowiązku aktualizowania strategii miasta i innych dokumentów 

strategicznych (np. raz na 5 lub 10 lat) - inwestor ma trudność w ocenie potencjału rozwojowego 

miasta. 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

Brak środków finansowych na nabycie i/lub uzbrojenie gruntów oraz realizację aktywnej akwizycji 

inwestycji zewnętrznych 

Nierówne warunki dla inwestorów w ramach PSI 

Brak odpowiedniej skali inwestycji centralnych, które mogłyby być motorem napędowym rozwoju 

przedsiębiorczości w skali lokalnej 



Brak funduszy dedykowanych nabywaniu do zasobu miasta nieruchomości typu brownfield 

przedsiębiorstw będących w upadłości lub egzekucji komorniczej. 

 

Metodyczne 

Potrzebne są dodatkowe narzędzia do działania 6.2.1 „Kreowanie atrakcyjnego wizerunku i marki 

gminy” – strategia marketingowa nie jest z pewnością jedyną możliwą formą realizacji tego 

postulatu.  

Respondenci zgłosili następujące dodatkowe narzędzia: „udostępnianie informacji nt. procesu 

inwestycyjnego oraz dostępnych ulg i ułatwień”, „przekazanie terenów inwestycyjnych fundacji w 

celu łatwiejszego prowadzenia działań promocyjnych i wspierających inwestorów”, „wykorzystanie 

strategii rozwoju jako czynnika stymulującego procesy inwestycyjne (nowa ścieżka rozwoju)”. 

atora opisujące ułatwiające inwestorom skorzystanie  

 

Obszar 6.3 – Bezpośrednie wspieranie przedsiębiorców 

Ogólne 

Propozycje podejmowania przez gminę działań skierowanych bezpośrednio do funkcjonujących  na 

jej terenie przedsiębiorstw uzyskały średnie poparcie 66% uczestników badania. Akceptacja dla 

aktywności samorządów w tym obszarze wyraźnie rośnie wraz z wielkością JST – w gminach 

wiejskich: 60%; w małych i średnich miastach: 70%; w dużych miastach: 82%.  

Największym poparciem cieszą się tezy: 6.3.1 „Udostępnianie informacji istotnych dla 

przedsiębiorców”, 6.3.2 „Sprawna obsługa przedsiębiorców w urzędzie” (po 93% pozytywnych opinii) 

oraz 6.3.3 „Promowanie lokalnych firm i ich produktów” (86%). Z drugiej strony, tylko 39% 

respondentów uważa, że samorząd powinien być rzecznikiem interesów małych przedsiębiorstw 

względem dużych, wiodących firm (teza 6.3.4). 

Narzędzia przypisane do obszaru 6.3 są stosowane średnio przez 58% samorządów, ale zależy to w 

dużym stopniu od wielkości JST – w gminach wiejskich: 55%; w małych i średnich miastach:  58%; w 

dużych miastach - 77%.  

Badane gminy najczęściej korzystają z rozwiązań typu: „oferowanie firmom ulg i zwolnień w 

sytuacjach kryzysowych, np. Covid-19” (82%), „promowanie lokalnych firm i ich produktów” (76%), 

„udostępnianie informacji użytecznych dla przedsiębiorców w osobnej zakładce / na podstronie 

www” (73%) oraz „standardy obsługi klienta w urzędzie” (73%). W większych samorządach rośnie 

popularność bardziej wymagających narzędzi. Na przykład, w dużych miastach „współpracę ze 

szkołami wyższymi” deklaruje 90% jednostek, „wyodrębnienie komórki ds. współpracy z 

przedsiębiorcami” -  92%, „wspieranie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców” - 81%, tworzenie 

instytucji otoczenie biznesu – 65 do 73%. 

„Deficyt aktywności gmin” – różnica między odsetkiem samorządów deklarujących potrzebę realizacji 

danego działania oraz odsetkiem respondentów, którzy potwierdzają stosowanie przeznaczonych do 

tego celu narzędzi -  występuje w przypadku działania 6.3.1 „Udostępnianie informacji istotnych dla 

przedsiębiorców” (26 punktów procentowych), 6.3.2 „Sprawna obsługa przedsiębiorców w urzędzie” 

(26 pp.) i 6.3.10 „Dostęp lokalnych firm do nowoczesnych technologii” (22 pp.) 

Narzędzia najwyżej oceniane pod względem skuteczności oddziaływania na lokalną przedsiębiorczość 

to: „ułatwienia dla firm w sytuacjach kryzysowych” (72% odpowiedzi „duży” lub „średni wpływ”) i 

„wdrożenie standardów obsługi klienta w urzędzie” (70%). Dodatkowo, w miastach - „preferencje 

podatkowe dla podmiotów działających w priorytetowych obszarach” (80%), „komórka ds. 



współpracy z przedsiębiorcami” (81%), „ośrodek wspierania przedsiębiorczości” (79%) i „udział w 

parku technologicznym / przemysłowym” (76%). 

Istotna różnica między odsetkiem samorządów deklarujących potrzebę aktywności w danym 

elemencie systemu oraz odsetkiem respondentów, którzy dobrze oceniają potencjał dostępnych w 

tym celu rozwiązań („deficyt skutecznych narzędzi”) występuje w przypadku działania 6.3.1 

„Udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców” (32 punktów procentowych), 6.3.2 

„Sprawna obsługa przedsiębiorców w urzędzie” (26 pp.) i 6.3.3 „Promowanie lokalnych firm i ich 

produktów” (20 pp.). W dużych miastach należy dodać należy do tej listy działanie 6.3.8 „Udział w 

sieciach współpracy podmiotów publicznych i prywatnych” (19 pp.), a w gminach wiejskich – 

działanie 6.3.10 „Dostęp lokalnych firm do nowoczesnych technologii”. 

Wybrane bariery prawne związane z działaniami gminy w obszarze … 

Niejasne, niespójne i nieatrakcyjne dla stron przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym; 

Prawo Zamówień Publicznych – Utrudnienia w planowaniu i realizacji działań z udziałem prywatnych 

przedsiębiorstw;  

Obniżanie kwoty subwencji z budżetu Państwa, jeśli gmina podejmie decyzję o zwolnieniu 

przedsiębiorców z podatków i opłat lokalnych - w efekcie wpływy budżetu gminy zmniejszają się 

dwukrotnie. 

 

Wybrane ograniczenia systemowe związane z … 

Brak środków finansowych i odpowiednich zasobów kadrowych w urzędzie do skutecznego 

wspierania przedsiębiorców; 

Nieadekwatność dostępnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości do warunków funkcjonowania 

mniejszych samorządów; 

Brak odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego (merytorycznego, doradczego) gmin ze strony 

ośrodków regionalnych w zakresie organizacji i prowadzenia obsługi przedsiębiorców/inwestorów. 

Takie wsparcie powinno mieć charakter zindywidualizowany; 

Niski poziom upowszechniania dobrych praktyk w zakresie organizacji i prowadzenia obsługi 

przedsiębiorców/inwestorów. 

Metodyczne 

Nie potrafiliśmy zidentyfikować i zaproponować uczestnikom badania przekonujących narzędzi, 

których gmina może użyć do realizacji działań 6.3.4 „Obrona interesów małych i średnich 

przedsiębiorstw względem dużych, wiodących firm” i 6.3.5 „Prowadzenie stabilnej i przewidywalnej 

polityki podatkowej”. Jeśli chcielibyśmy utrzymać te elementy w systemie, konieczne jest znalezienie 

lub wypracowanie w tym względzie skutecznych wzorców postępowania. 

Wydaje się, że narzędzie 8.e „Promowanie lokalnych produktów na stronie gminy oraz podczas 

gminnych imprez i wydarzeń” warto byłoby rozbić na dwa instrumenty – jeden dotyczący 

udostępniania „mediów gminnych” (strona www, profile w social media, biuletyny itp.), drugi 

poświęcony udziałowi przedsiębiorców w wydarzeniach organizowanych przez jednostki 

samorządowe (tutaj np. sponsoring imprez sportowych i kulturalnych). 

Z narzędzia 8.h „Wspieranie przez gminę szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorców” należy 

wyodrębnić wsparcie skierowane do osób rozpoczynających działalność oraz przenieść je do obszaru 

6.1. 



 

Badanie zorganizowano przy wsparciu trzech korporacji samorządowych: Związku Gmin Wiejskich RP, 

Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć  na:  

http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/ 
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