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Sprawozdanie z działalności Prezydium 

 Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 w 2013 roku 

 

Członkowie Prezydium Sejmiku w ramach odbytych w 2013 roku dziesięciu posiedzeń, 

organizowanych w miastach instytucji członkowskich - głównie Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku oraz 

Inowrocławiu, aktywnie wprowadzali w życie wynikające z zadań statutowych działania mające na 

celu tworzenie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu 

terytorialnego i administracji rządowej. 

Dla realizacji wyżej wymienionego celu Prezydium w składzie 9 osób: 

� Czubakowski Edward, 

� Gapski Jan, 

� Hadrysiak Krzysztof, 

� Jaczkowski Zygmunt, 

� Kilanowski Marcin, 

� Sikora Krzysztof, 

� Szatkowski Sławomir, 

� Ślachciak Mirosław, 

� Terlecki Piotr, 

podejmowało się zadań zgodnych z kierunkami działań zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Sejmiku. 

Szczególną uwagę przywiązano do kwestii: 

 

1. SIŁA SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO 

 

Priorytetem było tu wzmocnienie samorządu gospodarczego i kluczowej w niej roli Sejmiku 

Gospodarczego poprzez wzrost pozycji organizacji członkowskich oraz ich większą 

reprezentatywność. W związku z powyższym, eksperci Sejmiku opracowali dla Urzędu 

Marszałkowskiego WK-P wstępne założenia koncepcji utworzenia Regionalnego Monitora 

Gospodarczego, stanowiącego odpowiedź na występujący w regionie deficyt instytucji badawczo-

eksperckich, zorientowanych na badanie stanu i ocenę procesów zachodzących w regionalnej 

gospodarce, analizę trendów rynkowych w obszarach specjalizacyjnych regionu, efektów interwencji 

publicznych oraz prowadzenie analiz porównawczych z innymi regionami kraju i Europy. 



 

2 

 

 

2. WSPÓŁPRACA I KONKUROWANIE REGIONALNYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH 

 

Prezydium, aby wesprzeć współpracę pomiędzy członkami Sejmiku Gospodarczego przy 

zachowaniu ich tożsamości i niezależności, systematycznie przekazywało w 2013 roku wszelkie 

informacje oraz zaproszenia dotyczące przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych regionu, 

takich jak: 

a) Udział w badaniu eksperckim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było 

poznanie opinii Członków SG WK-P na temat: 

- regionalnego potencjału sfery B+R+I i systemu innowacji, 

- powiązań pomiędzy nauką, gospodarką, wysokimi i średnio-wysokimi technologiami oraz 

obszarami aplikacji technologii, 

- współpracy międzyregionalnej i ponadregionalnych powiązań sieciowych, 

- zapotrzebowania na narzędzie w postaci portalu informacyjno-komunikacyjnego 

umożliwiającego prowadzenie m.in. analiz porównawczych między regionami, 

- identyfikacji czynników wpływających na złożoność procesu innowacyjnego. 

Badanie to stanowiło element przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight - wdrożenie 

wyników”, którego rezultaty miały wpływ na zdefiniowanie kierunków rozwoju 

gospodarczego opartego na inteligentnej specjalizacji zgodnie z zapisami Strategii „Europa 

2020”; 

b)  Przekazanie na prośbę Ministerstwa Gospodarki uwag do analizy SWOT krajowych 

inteligentnych specjalizacji w celu ograniczenia ilości obszarów cross-sektorowych, 

stanowiących podstawę do określenia KIS; 

c) Wniesienie uwag i komentarzy do Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego ewaluacji ex-ante dokumentu. 

Dzięki sprawnemu obiegowi informacji członkowie stowarzyszenia mieli możliwość występowania 

w sprawach znaczących dla województwa zarówno w imieniu własnych organizacji jak i w imieniu 

Sejmiku. 

Niezależnie od działań podejmowanych w ramach Sejmiku, ważnym przykładem bezpośredniej 

współpracy pomiędzy naszymi Członkami jest Voucher Badawczy. Projekt ten realizowany jest 

z inicjatywy „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców, do którego organizacja ta 

zaprosiła partnerów: 

 - Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Bydgoszcz 

- Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i  Przedsiębiorczości w Bydgoszczy 

 

3. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM 

 

Skuteczność Sejmiku Gospodarczego od początku reaktywacji wymagała nawiązania 

efektywnej współpracy z samorządem terytorialnym. Zgodnie z tym Prezydium Sejmiku czynnie brało 

udział w opracowywaniu i wdrażaniu wieloletnich regionalnych strategii rozwoju i programów 

operacyjnych, głównie poprzez: 
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a) Stworzenie informacji o dotychczasowym udziale Sejmiku Gospodarczego WK-P oraz 

reprezentowanych przez niego organizacji w pracach nad Regionalnymi Strategiami 

Innowacyjności i Rozwoju wraz ze stanowiskami - syntetycznym oraz szczegółowym, które 

przekazane zostały na ręce członków Zarządu Województwa; 

b) Przygotowanie stanowiska w sprawie projektu Strategii Rozwoju WK-P Plan modernizacji 

2020+; 

c) Udział w licznych konsultacjach do projektu Strategii Rozwoju WK-P Plan modernizacji 2020+, 

w tym opracowaniu opinii podsumowującej analizę przedłożonego do konsultacji dokumentu 

zawierającego projekt Strategii;  

d) Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa 

i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących: 

- Strategii Rozwoju Województwa w kontekście gospodarki, 

- zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Jedną z istotniejszych kwestii realizowanych przez Prezydium Sejmiku w 2013 roku było również 

delegowanie przedstawicieli na zaproszenie samorządu terytorialnego oraz organizacji państwowych 

do uczestnictwa w instytucjach doradczo - opiniodawczych i zespołach mających wpływ na rozwój 

gospodarczy.  

W związku z powyższym wytypowani przedstawiciele SG WK-P przystąpili na zaproszenie Urzędu 

Marszałkowskiego WK-P do: 

a) Grupy eksperckiej ds. rozwoju gospodarczego i innowacji; 

b) Grupy roboczej wspierającej przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-20; 

c) Zespołu Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla oceny projektów 

w ramach Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. 

 

4. BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY I NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH 

 

Aby zwiększyć innowacyjność w regionie, członkowie Prezydium postanowili wesprzeć system 

współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. Z tego względu w 2013 roku wystosowali w imieniu 

Sejmiku do Rektorów uczelni publicznych i niepublicznych województwa kujawsko-pomorskiego 

prośbę o zapoznanie z opinią SGWK-P podsumowującą analizę przedłożonego do konsultacji 

dokumentu zawierającego projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 

2020 oraz ustosunkowanie do jej treści. Wzięli także udział w Konferencji „Nauka dla Przemysłu” 

w ramach projektu „Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności” oraz w spotkaniu 

z ekspertem z South Moravian Innovation Center dot. Vouchera Badawczego w ramach 

międzynarodowego projektu pt. RECOMMEND na przykładzie „vouchera czeskiego”. 

Ponadto uczestniczyli w tworzeniu i wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacyjności WK- P na lata 

2014-20, głównie poprzez: 

a) Przygotowanie stanowiska Sejmiku w sprawie Regionalnej Strategii Innowacyjności, 

przekazanego następnie radnym i członkom Zarządu Województwa;
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b) Udział w spotkaniach i warsztatach dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20, w tym m.in.: 

- spotkaniu warsztatowym pt. „Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej 

specjalizacji regionów”, 

- spotkaniu z ekspertem wyznaczonym przez Komisję Europejską do przeprowadzenia analizy 

inteligentnych specjalizacji przygotowanych przez nasz region, 

- warsztatach „Analiza SWOT krajowych inteligentnych specjalizacji” (smart specialization). 

 

5. WIZERUNEK ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH 

 

Pozycję Sejmiku Gospodarczego oraz jego Członków budowaliśmy poprzez naszą aktywność oraz 

prezentowanie stanowisk i propozycji  wobec Władz, a także regionalnych gremiów opiniotwórczych. 

W 2013 roku, podjęto pracę dla powołania przy naszym stowarzyszeniu Sądu Arbitrażu 

Gospodarczego, jako promotora idei polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych. 

 

6.  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

Dla wsparcia internacjonalizacji firm Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prezydium SG WK-P 

podjęło się w 2013 roku tworzenia klimatu sprzyjającego inwestycjom zagranicznym. W tym celu: 

a) Reprezentowało stowarzyszenie podczas pierwszej oficjalnej wizyty przedstawicieli 

samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w chińskim regionie partnerskim - prowincji 

Hubei oraz Forum Biznesowego Polska-Chiny; 

b) Podpisało Memorandum z Przemysłowo-Handlową Izbą w Chmelnickim na Ukrainie 

w sprawie konieczności, z uwagi na przyjazne stosunki, nawiązania i rozwoju stosunków 

ekonomicznych, kulturalnych i innych. 

 

7. KOMUNIKACJA I INTEGRACJA 

 

Udział na forach gospodarczych i w konferencjach stanowił ważny element współpracy oraz 

promocji naszych Członków. Przedstawiciele Sejmiku po raz kolejny uczestniczyli w Kongresie Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Licznie wzięli udział także w konferencji nt. „Identyfikacja 

potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014-2020”, 

podczas której to nastąpiła uroczysta prezentacja nowej Strategii rozwoju województwa do roku 

2020. Ponadto zorganizowaliśmy w Toruniu konferencję Prasową SGWK-P z udziałem Marszałka WK-

P oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezentującą współpracę 

pomiędzy Władzami Województwa a Sejmikiem Gospodarczym. Objęliśmy patronatem: 

- seminarium szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw „Służba celna dla Przedsiębiorców”, 

- wystawę Transportu i Logistyki - Truck & Bus Logistic Fair 2013, 

- seminarium Polsko-Ukraińskie w ramach obchodów Dni Ukrainy w Bydgoszczy. 

Ponadto Sejmik wspólnie z organizacjami członkowskimi wystosował do Marszałka Województwa 

K-P pisma w sprawie zamiaru zawieszenia połączenia lotniczego Bydgoszcz-Warszawa oraz o wsparcie 

działań mających na celu otwarcie połączenia lotniczego z Bydgoszczy do Monachium. 
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Podjęto także próbę realizacji celów i zadań Sejmiku poprzez pozyskiwanie krajowych i unijnych 

środków pomocowych. Powstał projekt stanowiska SGWKP w sprawie konsultacji „Wstępnej listy 

przedsięwzięć do projektu mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego”, w tym propozycja dodatkowego pakietu pod tytułem „pakiet M 

Gospodarczy”, zaprezentowanego i przyjętego jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z rekomendacją dla Zarządu Województwa. Ponadto 

do pakietu Innowacyjna Gospodarka oraz Nauka zgłoszono przedsięwzięcie pt. „Kujawsko-Pomorska 

Sieć Instytucji Otoczenia Biznesu”, składającego się z kilkunastu projektów opracowanych zgodnie ze 

wskazaniami KE dotyczącymi RIS3 oraz w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. Pomimo 

wstępnej, pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego nie ujął naszego projektu w Kontrakcie 

Terytorialnym WK-P i skierował go do Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi 

do ewentualnego finansowania z poziomu regionalnego. 

 

W 2013 roku Prezydium SG WK-P podczas swoich posiedzeń podjęło uchwały o rezygnacji 3 

Członków i przyjęciu również 3 nowych Członków. 

 

Składki członkowskie stowarzyszenia wynosiły w 2013 roku: 

� 100 zł miesięcznie dla Członka Wspierającego (osoby prawnej) 

� 10 zł miesięcznie dla Członka Zwyczajnego (osoby fizycznej) 

Każdy nowo wstępujący uiszczał jednorazową opłatę wpisową w wysokości 200 zł. 

 

Przychody Sejmiku za 2013 rok wyniosły: 14663,50 zł 

Rozchody Sejmiku za 2013 rok wyniosły: 14333,69 zł 

 

 

 

 

 

W imieniu Członków Prezydium 

 

     Prezydent stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy  

     Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

     

      Krzysztof Sikora 

 

 


