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Obecnie występuje różnoraki system prezentowania terenów inwestycyjnych oraz
potencjału społ.- gosp. poszczególnych jst. - EFEKT - uniemożliwia to obiektywne
porównanie ofert, utrudnia podjęcie racjonalnej oceny i decyzji przez inwestora.

Występuje bardzo duże zróżnicowanie regionalne („stosujemy procedury”: 2,8% 
mazowieckie, 32% opolskie);

Dostępne dane*:
• procedury współpracy – 14% JST,
• wyodrębnione stanowiska ds. obsługi inwestora - 12% JST,
• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz inwestora - 36% JST,
• udostępnienie oferty w wersji elektronicznej - 22% JST,
• dostępność danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za kontakt z inwestorem -

65,1% JST,
• opracowana charakterystyka społeczno-gospodarcza regionu - 58,5% JST,
• system zachęt inwestycyjnych - 39% JST,
• narzędzia promocyjne - 28% JST.

*Barometr Rozwoju Instytucjonalnego JST 2017

Geneza projektu



6

Projekt pilotażowy pn. Standardy obsługi inwestora w samorządzie został zrealizowany w
okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 28 lutego 2019 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

w partnerstwie: z Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA

oraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego.

W trakcie realizacji projektu eksperci wchodzący w skład zespołu projektowego zebrali
i opracowali w formie Podręcznika gminnego zestaw standardów, które stanowią swoiste
kompendium wiedzy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi inwestora.

Projekt pilotażowy



Celem projektu pilotażowego było upowszechnienie w całym kraju efektów jego
realizacji i ogłoszenie konkursu w dniu 30 listopada 2018 r. dla pozostałych 15
województw.

Opracowane zostały m.in. podstawowe procedury współpracy z inwestorami i narzędzia
zwiększające atrakcyjność inwestycyjną samorządów. Duży nacisk położono na budowę
lokalnych sieci na styku otoczenia biznesu, administracji publicznej i sektora HR na rzecz
współpracy i efektywnej obsługi inwestorów. Projekt miał również zwiększyć cyfryzację
procesu obsługi firm zainteresowanych inwestowaniem w JST.

Projekt pilotażowy
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Założenia projektu w skali ogólnopolskiej to:

• min. 50% samorządów w Polsce zostanie objętych wsparciem w zakresie obsługi

inwestora (1100 JST)

• min. 20% samorządów w Polsce wdroży standard obsługi inwestora (550 JST)

Wsparciem zostają objęte jst (co najmniej 40% jst z danego województwa) położone
na obszarze województwa będącego wnioskodawcą lub partnerem w projekcie.

Założenia projektu
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Celem Projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w JST poprzez objęcie

kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym uczestników projektu w zakresie

obsługi inwestora oraz wdrożenie lub zmodernizowanie w grupie docelowej procedur

współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną JST, w

szczególności przygotowanie, upowszechnianie, aktualizację informacji o ofercie

inwestycyjnej JST.

Założenia projektu Województwa 

Śląskiego



OKRES TRWANIA PROJEKTU
od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2022 r.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE
w projekcie weźmie udział co najmniej 40% jst z terytorium woj. śląskiego, z czego co
najmniej 50% jst wdroży standard obsługi inwestora

REZULTAT PROJEKTU
wdrożenie lub zmodernizowanie procedur obsługi inwestora przez 45 jst z województwa

Założenia projektu Województwa 

Śląskiego
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Projekt obejmuje działania:

Szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dot. standardów obsługi
inwestora, niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie obsługi inwestora w JST. Szkolenia
przeprowadzone zostaną dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu

Szkolenia ABC inwestora - zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu 

standardu obsługi inwestora oraz przygotowywania ofert inwestycyjnej w celu 

standaryzacji obsługi inwestora

Szkolenia wdrażające – zapoznanie uczestników z pogłębioną wiedzą dotyczącą m.in. 

umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, metod rozwiązywania problemów i 

marketingu (w formie wykładów, warsztatów i konsultacji)

Działania w projekcie
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• Szkolenia będą odbywały się w różnych terminach i miejscach w regionie
(w dni robocze)

• Kadra kierownicza i pracownicy urzędu szkoleni będą w osobnych grupach
szkoleniowych

• Szkolenia jednodniowe lub dwudniowe

• Ankieta ewaluacyjna

Działania w projekcie
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Doradztwo indywidualne – wsparcie polegające na współpracy m.in. przy opracowaniu
oferty inwestycyjnej, opracowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych
dotyczących oferty inwestycyjnej – prowadzone w formie wizyt ekspertów PAIH oraz
opiekunów w jst objętych wdrożeniem;

• prowadzą je pracownicy wyznaczeni do realizacji zadań w projekcie

• będzie odbywało się w terminach uzgodnionych telefonicznie lub drogą mailową z
uczestnikami projektu

• będzie odbywać się w siedzibach urzędów lub w siedzibie ŚCOIE lub poprzez
dostępne środki komunikacji elektronicznej

Działania w projekcie
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Wdrożenie/zmodernizowanie w gminie standardów obsługi inwestora tj. wymogów
zawartych w podręczniku „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”

Stworzenie lokalnych sieci współpracy - stworzenie platformy współpracy między jst
i podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora w celu wymiany doświadczeń i idei
oraz do analizowania i szukania rozwiązań dla problemów zw. z przygotowaniem oferty
inwestycyjnej i obsługą inwestora.
W ramach tego zadania dla przedstawicieli kadry kierowniczej jst zorganizowane zostaną
wizyty studyjne (spotkanie z przedstawicielami inwestora, działającego na terenie
województwa) oraz zostanie rozegrana gra strategiczna, związana tematycznie z
procesem pozyskiwania inwestorów.

Dla pracowników jst przewidziano zorganizowanie spotkania z potencjalnym
inwestorem, w którym udział wezmą opiekunowie projektu jako moderatorzy spotkania.

Działania w projekcie
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Grupą docelową, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu są jst z terenu woj.
śląskiego oraz pracownicy tych jednostek w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych.

Z każdej jst objętej wsparciem w szkoleniach stacjonarnych z zakresu standardu obsługi
inwestora w samorządzie weźmie udział min. 1 a maks. 2 pracowników oraz 1
przedstawiciel kadry kierowniczej.

Do udziału w projekcie mogą zgłosić się wyłącznie gminy posiadające ofertę inwestycyjną.

Osobami uprawnionymi do zgłoszenia gminy do udziału w projekcie są prezydent miasta,
burmistrz, wójt, starosta (i ich zastępcy).

Grupa docelowa
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Nabór zgłoszeń w formie deklaracji do udziału w etapie z zakresu wsparcia. prowadzić
będzie Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w okresie od 4 listopada 2019 r.
do 31 marca 2020 r.

Rekrutacja będzie miała charakter jawny, otwarty dla wszystkich jst z terenu
województwa śląskiego, poprzez www, pocztę mailową i tradycyjną.

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej:
• Formularz zgłoszeniowy
• Deklarację uczestnictwa kadry kierowniczej i Deklarację uczestnictwa pracownika

/-ów urzędu
• Oświadczenie uczestnika projektu

Z jst chętnymi do wdrożenia standardów zostanie podpisana umowa, określająca
obowiązki obu Stron.

Rekrutacja
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Etap I, tj. wsparcie z zakresu obsługi inwestora, wiąże się z deklaracją przystąpienia do
projektu.
Zakończeniem tego etapu będzie otrzymanie przez gminę certyfikatu potwierdzającego
zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi inwestora.

Do Etapu II, tj. do wdrożenia standardów w gminie, zostanie zakwalifikowanych 45 gmin
spośród tych, które ukończyły etap I.

WYMAGANIA II ETAP:
1. POSIADANIE OFERTY INWESTYCYJNEJ,
2. ZGŁOSZENIE GMINY DO PROJEKTU,
3. PODPISANIE UMOWY
4. UCZESTNICZENIE W SZKOLENIACH

Rekrutacja



6

1. Darmowe szkolenia tj. oszczędności po stronie jst;

2. Komplet materiałów szkoleniowych jako kompendium wiedzy dla jst;

3. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników jst;

4. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami stosowanymi w procesie obsługi inwestora;

5. Wymiana wzajemnych doświadczeń z przedstawicielami innych jst;

6. Rozpoczęcie lub pogłębienie już istniejącej współpracy z instytucjami zaangażowanymi

w obsługę inwestora;

7. Kontakt z ekspertami zewnętrznymi zajmującymi się tematyką związaną z procesem

obsługi inwestora;

8. Podniesienie świadomości pracodawcy w zakresie obsługi inwestora i atrakcyjności

inwestycyjnej gminy.

Warto wdrożyć standard
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1.  Podniesienie dotychczasowych kompetencji zawodowych poprzez pozyskanie wiedzy o 
charakterze specjalistycznym;

2.  Możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami stosowanymi w procesie obsługi 
inwestora;

3.  Możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń z przedstawicielami innych jst;

4.  Możliwość kontaktu z ekspertami zewnętrznymi zajmującymi się tematyką związaną z 
procesem obsługi inwestora.

Korzyści dla pracownika
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1.  Oszczędności po stronie jst poprzez bezpłatne podniesienie kompetencji przez       
pracownika;

2.  Możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń z przedstawicielami innych jst;

3.  Rozpoczęcie lub pogłębienie już istniejącej współpracy z instytucjami zaangażowanymi w 
obsługę inwestora;

4.  Możliwość poznania innych rozwiązań problemów z którymi boryka się jst w procesie 
obsługi inwestora;

5.  Podniesienie świadomości pracodawcy w zakresie obsługi inwestora i atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy;

6.  Podniesienie jakości świadczonych usług przez urząd - inwestycja w swoje zasoby ludzkie 
może zaowocować w przyszłości.

Korzyści dla pracodawcy
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• Zdjęcia lotnicze terenu inwestycyjnego

• Pogłębiona analiza atrakcyjności inwestycyjnej jst

• Certyfikat

Dodatkowe bonusy
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1. Kadra kierownicza jst
Za kadrę kierowniczą uznaje się w przypadku gminy wójta, burmistrza i prezydenta
miasta lub ich zastępcę, dla powiatu starostę oraz członków zarządu powiatu.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się inne stanowiska np. dla gminy której
kierownictwo jest jednoosobowe: sekretarz lub skarbnik gminy.

2. Czy pełnomocnik może być traktowany jako kadra kierownicza?
Za osobę z kierownictwa jst można uznać również każdego innego pracownika, który
posiada stosowne pełnomocnictwa do wykonywania zadań co do zasady przypisanych
kierownictwu jst. W przypadku tego konkursu kluczowe jest to, że ten pracownik
będzie miał pełnomocnictwa do reprezentowania jst i podejmowania decyzji w
imieniu kierownictwa w zakresie obsługi inwestora. Konieczne jest więc określenie
zakresu powierzonych zdań, np. czy zajmuje się tematyką objętą konkursem (np.
spotyka się, negocjuje w imieniu JST z inwestorem)? Jeżeli tak, to formalnie nie ma
przeciwskazań by np. pełnomocnik prezydenta miasta mógł, na zasadzie wyjątku, być
zaliczony do kadry kierowniczej i uczestniczyć w szkoleniach dedykowanej dla tej
grupy.

Pytania i odpowiedzi
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3. Czy można zrezygnować w trakcie trwania projektu?
Istnieje możliwość zamiany pracownika w projekcie, natomiast wycofanie się z umowy
wdrożeniowej wiązać się będzie z koniecznością zwrotu poniesionych kosztów na rzecz
instytucji wdrażającej.

4. Co rozumiemy przez ofertę inwestycyjną?
oferta typu greenfield (teren zielony) lub brownfield (obiekt przemysłowy) przeznaczona
m.in. pod działalność przemysłową, usługową, magazynową, turystyczną

5. Jakie są kryteria doboru pracownika gminy do projektu?
Jeśli kryterium doboru przedstawiciela kadry kierowniczej jest z góry określone zapisami 
konkursu to w przypadku pracownika kryterium doboru są zadania, jakie podejmuje lub 
będzie podejmował, związane z tematem szeroko pojętej obsługi inwestora i rozwojem 
gospodarczym. O uczestnictwie w projekcie decydować będą władze jst na podstawie 
doświadczenia, kompetencji, znajomości języka angielskiego oraz zakresu obowiązków 
pracowników zaangażowanych w kontakt i obsługę inwestora.

Pytania i odpowiedzi
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ GOSPODARKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel.: 32 774 0 611,612

e-mail: POWER@SLASKIE.PL

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


