
40 A. WAnAt   Współpraca samorządu terytorialnego z samorządem gospodarczym...

ALEKSANDRA WANAT
Dyrektor ds. Rozwoju i Analiz Ekonomicznych
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z SAMORZĄDEM 
GOSPODARCZYM JEDNĄ Z WAŻNYCH 

DETERMINANT ROZWOJU MIAST

Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów i  miast wymaga współdziałania 
i  współpracy samorządu terytorialnego i  gospodarczego w  celu stworzenia stabilnej 
podstawy rozwoju. W  tym kontekście samorząd terytorialny i  gospodarczy są 
szczególnego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu, które poprzez wspólne działania 
tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i  stymulują aktywność 
gospodarczą i  innowacyjną. Województwo śląskie może pochwalić się bardzo wieloma 
przykładami umiejętnego wykorzystania szansy, jaką dają współpraca oraz partnerski 
dialog samorządu z biznesem. 
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Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej „Miasta jutra. Wyzwania, wizje, rozwiązania” 
rozwój Unii Europejskiej w przyszłości w ujęciu gospodarczym, społecznym i terytorialnym 
będzie determinowany głównie przez rozwój miast (Komisja Europejska, Miasta jutra. 
Wyzwania, wizje, rozwiązania, 2011). Dzieje się tak m.in. dlatego, że w Unii Europejskiej 
ponad 2/3 ludności mieszka na obszarach miejskich i odsetek ten stale wzrasta. 

Miasta są istotnymi siłami napędowymi gospodarki, będąc miejscami spotkań, 
kreatywności i  innowacji oraz ośrodkami usług świadczonymi na rzecz otaczających je 
obszarów. Pełnią one również znaczącą rolę w pobudzaniu oraz sterowaniu procesami 
rozwojowymi na ściśle określonym terytorium, które stanowi pole działania wielu 
podmiotów gospodarczych i  społecznych. W  tym kontekście zrównoważony rozwój 
gospodarczy nie jest możliwy bez tworzenia przez samorządy terytorialne warunków 
korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Każda firma działa bowiem w konkretnym 
miejscu – otoczeniu – na którego kształt i  klimat wpływają również decyzje władz 
samorządowych.

To właśnie samorządy decydują o  realizacji inwestycji miejskich, które przyczyniają 
się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Szansą na realizację 
wielu z  nich jest obecnie wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, 
które z zasady ma łączyć ze sobą obie te sfery. Samorządy mogą ponadto wprowadzać 
różnego rodzaju ułatwienia dla firm np. preferencyjne stawki podatków i opłat lokalnych 
lub nawet zwolnienie z  nich pod pewnymi warunkami. Od aktywności władz miasta 
zależy liczba inwestorów zagranicznych oraz rozwój lokalnego rynku pracy. Wreszcie – 
przemyślana gospodarka przestrzenna prowadzona przez władze samorządowe jest 
gwarantem pewności inwestowania. Wszystkie te przykłady są potwierdzeniem na to, że 
dzięki znaczącej decentralizacji samorządy w dużym stopniu decydują dziś o tworzeniu 
warunków dla rozwoju firm.  

Rozwój gospodarczy wymaga nie tylko silnych przedsiębiorstw, ale również 
współdziałania i współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w celu stworzenia 
stabilnej podstawy rozwoju. W warunkach globalizacji, zmian demograficznych i kryzysu 
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ekonomicznego jedynie kooperacja różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu może 
przynieść efekt synergii. W  takim rozumieniu samorząd terytorialny i  gospodarczy są 
szczególnego rodzaju instytucjami otoczenia biznesu, które poprzez wspólne działania 
tworzą warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i  stymulują aktywność 
gospodarczą i innowacyjną.

Wydaje się więc oczywistym, że kluczem do sukcesu jest dialog i aktywna współpraca 
samorządowców z  przedsiębiorcami. Tylko w  ten sposób można rozpoznać wzajemne 
potrzeby i oczekiwania, zidentyfikować problemy i  lepiej dopasować lokalne prawo do 
potrzeb biznesu. Tymczasem nadal wielu samorządowców wystrzega się tego typu 
relacji, bądź nie dostrzegając w ogóle potrzeby dialogu, bądź obawiając się posądzenia 
o  nadużycia lub wykorzystanie piastowanego stanowiska dla realizacji interesów 
konkretnych osób lub firm. Z  tego powodu najwłaściwszym sposobem prowadzenia 
dialogu władz samorządowych z  zorganizowanym środowiskiem biznesowym jest 
współpraca miasta z  organizacjami samorządu gospodarczego. Izby gospodarcze 
i przemysłowo-handlowe reprezentują od lat lokalne środowiska biznesowe i doskonale 
znają ich potrzeby oraz problemy. Firmy zrzeszone w  tego typu organizacjach mają 
zdecydowanie większe możliwości kształtowania korzystnych warunków dla prowadzenia 
biznesu w swym najbliższym otoczeniu niż pojedyncze przedsiębiorstwa. Tak prowadzony 
dialog ma jeszcze jedną ważną zaletę - jest transparentny i  odbywa się przy tzw. 
„otwartej kurtynie”. Pozwala to w  dużym stopniu zminimalizować obawy działaczy 
samorządowych wynikające z  kontaktów z biznesem. W wielu miastach województwa 
śląskiego władze samorządowe zaangażowały się nawet w  powołanie na swoim 
terenie oddziałów lub delegatur organizacji samorządu gospodarczego – reprezentanta 
lokalnej przedsiębiorczości. Przykładem takiej inicjatywy są delegatury Regionalnej 
Izby Gospodarczej w  Katowicach z  siedzibą w  Bytomiu, Czechowicach-Dziedzicach 
i Pawłowicach skupiające firmy działające na terenie danego miasta czy gminy.

Województwo śląskie możne pochwalić się bardzo wieloma przykładami umiejętnego 
wykorzystania szansy, jaką daje partnerski dialog samorządu z biznesem. Coraz chętniej 
wykorzystywaną formą dialogu jest powołanie rady gospodarczej lub konsultacyjnej przy 
prezydencie, burmistrzu, wójcie, staroście czy marszałku. Rada, składająca się z  m. in. 
z  przedstawicieli lokalnego biznesu, ma charakter głównie opiniotwórczo-doradczy, 
wspomagający samorządy we właściwym kształtowaniu polityki rozwoju gospodarczego. 
Rady mogą m.in. opiniować projekty uchwał dotyczące spraw gospodarczych, 
uczestniczyć w konsultacjach samorządowych strategii rozwoju, czy też wspierać różnego 
rodzaju inicjatywy regionalne i lokalne. Rady gospodarcze lub konsultacyjne funkcjonują 
już m.in. przy Prezydentach Katowic i  Dąbrowy Górniczej. Doskonałym uzupełnieniem 
działalności rad jest regularne uczestnictwo włodarzy wielu miast województwa śląskiego 
w spotkaniach członkowskich organizacji samorządu gospodarczego. W trakcie spotkań 
dyskutowane są możliwości rozwoju danego obszaru uwzględniające m.in. aspekt 
gospodarczy i społeczny. Przykładem bardzo dobrej współpracy w tym zakresie jest m.in. 
cykliczny udział Prezydenta Katowic w  spotkaniach klubu członkowskiego Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.

Współpraca z  przedsiębiorcami zrzeszonymi w  organizacjach samorządu 
gospodarczego jest również niezwykle cenna w  procesie tworzenia i  konsultacji 
długoterminowych strategii rozwoju województw, miast czy gmin. Przykładem 
współpracy w  tym obszarze jest zaangażowanie przedstawicieli Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach oraz rudzkich przedsiębiorców w prace nad przygotowaniem 
Strategii promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości miasta Ruda Śląska.

Kolejnym przykładem aktywnej współpracy samorządu terytorialnego 
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i gospodarczego jest wspólna organizacja specjalnej sesji sejmiku województwa lub rady 
miejskiej poświęconej tematyce przedsiębiorczości. Podczas sesji prezentowane są analizy 
aktualnego stanu rozwoju przedsiębiorczości  na terenie województwa, miasta lub gminy 
oraz omawiane są możliwości wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości przez 
władze samorządowe. Pierwsza sesja Rady Miejskiej dedykowana przedsiębiorczości 
została zorganizowana w Cieszynie, kolejne odbędą się m.in. w Czechowicach-Dziedzicach 
i Bytomiu. W przygotowaniu jest również uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego 
poświęcona tematyce gospodarczej.

Coraz częściej spotykanym przykładem współpracy sfery samorządu, nauki 
i  biznesu są wspólne przedsięwzięcia, dzięki którym tworzą się nowe możliwości 
i  szanse dla rozwoju gospodarczego miast, gmin i całych województw. Przedstawiciele 
samorządu terytorialnego aktywnie angażują się w  organizowany w  tym roku po raz 
trzeci w  Katowicach Europejski Kongres Małych i  Średnich Przedsiębiorstw, pełniąc 
rolę Współgospodarzy oraz wspierając kongres poprzez pracę w Radzie Samorządowej 
Kongresu i  osobisty udział w  sesjach i  dyskusjach panelowych. Szczególną rolę tej 
współpracy podkreśla przedsięwzięcie towarzyszący Kongresowi – ogólnopolski Program 
„Samorząd, który wspiera MŚP” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego 
szczebla wojewódzkiego, powiatowego i  lokalnego. Celem programu jest wyłonienie 
i  promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne 
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W  ten sposób środowiska 
gospodarcze doceniają te samorządy, które w  szczególny sposób wspierają rozwój 
sektora MŚP.

Samorządy terytorialne i gospodarcze podejmują ponadto szereg innych wspólnych 
inicjatyw przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego 
regionu. Wśród nich znajdują się m.in. wsparcie możliwości realizacji inwestycji 
miejskich z  wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (np. 
poprzez działalność Centrum Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy RIG 
w  Katowicach) oraz wspólne działania w  zakresie promocji inwestycyjnej, organizacji 
misji gospodarczych przyjazdowych i  wyjazdowych oraz wspierania internacjonalizacji 
lokalnych firm. Partnerstwo władz lokalnych z  instytucjami samorządu gospodarczego 
wzmacnia i przyśpiesza rozwój gospodarczy miast, tworzy klimat korzystny dla rozwoju 
przedsiębiorczości i prowadzi do lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
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