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EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA 

W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 
(EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE) 

 

REGULAMIN 

(zaktualizowany ze względu na epidemię COVID-19) 

1. Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of 

Governance Excellence) w skrócie ELoGE, został ustanowiony przez Radę Europy. Obejmuje on 

12 zasad dobrego zarządzania wypracowanych przez jej jednostkę organizacyjną: Directorate of 

Democratic Governance and Anti-Discrimination, Good Governance Division. Zasady są 

następujące: 

 Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja. 

 Responsywność, szybkość reagowania. 

 Efektywność i skuteczność. 

 Otwartość i jawność. 

 Przestrzeganie prawa. 

 Etyczne postępowanie. 

 Kompetencje i potencjał. 

 Innowacyjność i otwartość na zmiany. 

 Orientacja na trwałość i długofalowość działań. 

 Należyte zarządzanie finansami. 

 Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna. 

 Rozliczalność, odpowiedzialność. 

ELoGE stanowi element praktycznego zastosowania zapisów Europejskiej Strategii na rzecz 

Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. 

2. Akredytację na przyznawanie Znaku ELoGE w Polsce otrzymała Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

3. Znak ELoGE przyznawany jest na 2 lata jednostkom samorządu terytorialnego – gminom, 

powiatom i samorządom wojewódzkim – zlokalizowanym na terenie Polski, które przedstawią 

dowody na stosowanie w praktyce 12 zasad dobrego zarządzania.  

4. Aby przystąpić do programu i ubiegać się o przyznanie Znaku ELoGE jednostka samorządu 

terytorialnego powinna: 

a. wypełnić ankietę zgłoszeniową on-line oraz załączyć potwierdzenie zgłoszenia JST do 

programu, podpisane przez Sekretarza JST (ankieta dostępna na stronie 

www.frdl.org.pl/eloge); 
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b. po otrzymaniu informacji zwrotnej oraz pakietu materiałów wypełnić internetową 

matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (narzędzie dla JST) obejmującą 

standardy praktycznego wdrażania 12 zasad dobrego rządzenia oraz zgromadzić 

dowody świadczące o realizacji poszczególnych zasad; sposób wypełnienia matrycy, 

poszczególne standardy oraz towarzyszące im wskaźniki zostały opisane w materiale 

„Dobre rządzenie – wskaźniki odniesienia”, stanowiącym załącznik do niniejszego 

regulaminu; 

c. zaprezentować wyniki samooceny publicznie na sesji organu uchwałodawczego JST 

(rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa), na którą zostaną zaproszeni 

mieszkańcy, lub na otwartym spotkaniu z mieszkańcami; 

d. zapewnić udział odpowiedniej grupy mieszkańców danej JST w badaniu opinii 

publicznej (realizowanym on-line na podstawie standardowego kwestionariusza); 

minimalna liczebność uczestników badania została podana w materiale „Dobre 

rządzenie – wskaźniki odniesienia”, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Jednostka samorządu otrzyma Znak ELoGE, jeśli:  

a. w dokonanym badaniu samooceny uzyska średni wynik zbiorczy w wysokości 3 lub 

więcej punktów przy jednoczesnym średnim wyniku dla każdej z 12 zasad wynoszącym 

minimum 2 lub więcej punktów; 

b. zbierze i przedstawi dowody stanowiące uzasadnienie dokonanej samooceny; 

c. zaprezentuje publicznie wyniki samooceny; 

d. zapewni udział odpowiedniej grupy mieszkańców w badaniu społecznym na terenie 

swojej JST; 

e. przejdzie pozytywną weryfikację rezultatu samooceny, uwzględniającą zaprezentowane 

dowody oraz wyniki badań mieszkańców; weryfikacji dokona Kapituła Znaku ELoGE. 

6. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej powołuje Kapitułę Znaku ELoGE, 

odpowiedzialną za dokonanie weryfikacji wyników samooceny.  

7. Kapituła ma prawo niezależnej weryfikacji danych nadesłanych przez JST ubiegające się o 

przyznanie Znaku ELoGE. 

8. Wybór JST, które otrzymają Znak ELoGE, jest autonomiczną decyzją Kapituły – ma ona charakter 

ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Lista JST, które otrzymają Znak ELoGE, podlega opublikowaniu. 

10. W celu zachowania transparentności procesu przyznawania znaku wyniki samooceny JST, które 

otrzymały Znak ELoGE, podlegają opublikowaniu na stronie internetowej FRDL. 

11. Jednostka samorządu terytorialnego, która uzyska Znak ELoGE, otrzyma certyfikat i statuetkę 

oraz będzie mogła posługiwać się znakiem graficznym ELoGE. 

12. Uroczyste wręczenie statuetek i certyfikatów ELoGE będzie miało miejsce na wiosnę 2021 roku. 

Dokładna data i miejsce uroczystości zostaną ogłoszone publicznie najpóźniej na miesiąc przed 

planowanym wydarzeniem. 

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do II edycji ELoGE w Polsce, w ramach której Znak 

ELoGE zostanie przyznany na lata 2020–2022. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Prezes Zarządu FRDL. 


