
LIST INTENCYJNY 

 

zawarty w dniu 23 maja 2012 r. pomiędzy: 

 

1) Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, reprezentowanym przez  

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, 

2) Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy, 

reprezentowanym przez 

Prezesa Zarządu – Mirosława Ślachciaka, 

3) Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, reprezentowaną przez  

Prezesa Zarządu – Zygmunta Jaczkowskiego, 

działającymi w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w załączniku do niniejszego Listu, 

 

zwanymi dalej Stronami. 

 

 

Mając na uwadze potrzebę zaangażowania Stron w działalność w zakresie aktywizacji 

gospodarczej  w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Strony niniejszym postanawiają 

nawiązać współpracę w celu uzyskania efektu synergii działań, wymiany doświadczeń i 

osiągnięcia wzajemnych korzyści na rzecz wzrostu potencjału gospodarczego oraz 

zapewnienia dynamicznego rozwoju innowacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

§ 1. Cele Współpracy 

 

Celami współpracy są: 

1) wzmocnienie i dywersyfikacja powiązań gospodarczych dla wzrostu gospodarczego, 

2) zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 

3) wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego regionu, 

4) tworzenie partnerstwa miedzy środowiskami samorządowymi, społeczno-

gospodarczymi i naukowymi regionu na rzecz podniesienia poziomu 

konkurencyjności regionalnej gospodarki i budowania potencjału innowacyjnego, 

5) wzmocnienie roli Województwa Kujawsko-Pomorskiego wśród województw w Polsce 

jako województwa nowoczesnego i silnego, budującego innowacyjną gospodarkę 

opartą na wiedzy przy uwzględnieniu zasady „smart specialisation”. 

 

 

§ 2. Zakres Współpracy 

 

1) W celu realizacji niniejszego listu środowiska gospodarcze reaktywują Sejmik 

Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2) Strony postanawiają: 



a) promować region jako ośrodek innowacyjnej i efektywnej gospodarki ze 

szczególnym uwzględnieniem strategicznych dla województwa sektorów 

wiodących,  

b) monitorować rozwój gospodarczy regionu w perspektywie 2020 r.,  

c) współuczestniczyć w planowaniu i zarządzaniu kluczowymi przedsięwzięciami dla 

znaczenia rozwoju gospodarki i potencjału innowacyjnego. 

3) Strony niniejszego listu postanawiają podjąć współpracę w obszarach tematycznych 

dających największą wartość dodaną dla aktywizacji gospodarczej regionu. Strony 

identyfikują następujące płaszczyzny współpracy: 

a) tworzenie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

b) tworzenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

c) opracowanie założeń wojewódzkich programów operacyjnych dla nowej 

perspektywy finansowej UE do roku 2020, 

d) współpraca na rzecz opracowania wojewódzkiego programu rozwoju obszarów 

miejskich, w tym bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego,   

e) budowa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wewnątrz aglomeracji 

bydgosko-toruńskiej oraz łączącej ją z Europą Zachodnią, 

f) tworzenie potencjału instytucjonalnego gwarantującego skuteczne wdrożenie 

niniejszego listu. 

 

§ 3. Perspektywy współpracy  

 

1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań oraz podjąć odpowiednie kroki dla 

realizacji działań określonych w §1 i 2. 

2. Strony będą ściśle współpracować w zakresie rozpoznawania nowych możliwości 

wykorzystania potencjału gospodarczego województwa i osiągania dodatkowych 

wzajemnych korzyści w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. 

3. W celu realizacji postanowień niniejszego Listu intencyjnego Strony powołają zespół 

roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele Stron i przygotują plan działań, który 

pozwoli na przygotowanie do realizacji zdefiniowanych celów. 

4. Postanowienia niniejszego Listu intencyjnego nie upoważniają żadnej ze Stron do 

podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu którejkolwiek z pozostałych Stron, 

w tym w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń woli czy 

zawiadomień oraz do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu innej Strony. 

 

 

§ 4. Ustalenia końcowe 

 

1. Niniejszy List intencyjny stanowi wyraz woli Stron nawiązania ze sobą współpracy. 

2. Koordynację w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz aktywizacji gospodarczej 

województwa powierza się Sejmikowi Gospodarczemu. 

3. Postanowienia niniejszego Listu przedstawione zostały zaproszonym do konsultacji 

podmiotom, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego Listu.  



4. Niniejszy List intencyjny nie rodzi pomiędzy podpisującymi go Stronami żadnych 

zobowiązań finansowych. 

5. Niniejszy List intencyjny sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Kujawsko-Pomorski 

Związek Pracodawców  

i Przedsiębiorców  

w Bydgoszczy 

 

 

 

 

…………………………… 

Województwo  

Kujawsko-Pomorskie 

 

 

 

…………………………… 

Izba Przemysłowo-Handlowa  

w Toruniu 

   

 

 

Załączniki: 

 

1. Wykaz podmiotów, które zaproszono do konsultacji postanowień listu intencyjnego 

oraz „Postulatów środowiska przedsiębiorców w sprawie rozwoju gospodarczego 

regionu” 

2. Upoważnienie dla Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców 

w Bydgoszczy i Izby Przemysłowo Handlowej  

w Toruniu do prezentowania stanowiska wynikającego z „Postulatów środowiska 

przedsiębiorców w sprawie rozwoju gospodarczego regionu” oraz podpisania listu 

intencyjnego w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do listu 

intencyjnego 

 


