
2021

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU



ZARZĄD

 Mirosław Ślachciak (DOMIK sp. z o.o.)

 Waldemar Książczak (db Doradztwo Biznesowe)

 Waldemar Kępski (Asseco Data Systems SA)

 Piotr Terlecki (Doradztwo Biznesowe)

 Romuald Kosieniak (Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy)

 Łukasz Gliński (Les Higiena sp. z o.o.)

 Jarosław Ostrowski (Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.)

 Małgorzata Pelc (TANDEM Agencja Marketingowa sp. z o.o.)

 Stefan Sadka (J.S. DRUK sp. z o.o.)



WSPARCIE w czasie koronakryzysu

 W 2021 roku kontynuowaliśmy specjalne newslettery, konsultacje i webinaria 
dla firm członkowskich dotyczące organizacji pracy, zmian przepisów, a także 
pomocy publicznej pozwalającej na finansowanie kosztów działalności w czasie 
koronakryzysu.

 Wspieraliśmy promocję oferty firm członkowskich dotkniętych szczególnie 
obostrzeniami administracyjnymi w prowadzeniu biznesu.



WSPARCIE w czasie koronakryzysu

W konsorcjum z Izbą Przemysłowo- Handlową w Toruniu realizowaliśmy 
zlecenie polegające na wykonywaniu konsultacji i obsłudze infolinii 
projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID 
19” (oferującego wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia 
i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów 
i usług, co sprzyja stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych 
warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19).



Rada Związku stanowi platformę komunikacji i współpracy. 
Konsultujemy z nią strategię i plany działania.

Dzięki reprezentantom firm członkowskich z różnych branż wspiera lepsze 
zarządzanie działalnością związku.

W działalność Rady zaangażowani są m.in. liderzy sieci współpracy. 

W 2021r z Radą wypracowywane były stanowiska związku nt. Programu 
Rozwoju Gospodarczego i  programowania funduszy unijnych na lata 2021-
2027.

Zarząd współpracował z Radą w zakresie monitoringu Strategii Pracodawców 
Pomorza i Kujaw do 2025 roku. 

WSPÓŁPRACA w organizacji



WSPÓŁPRACA w organizacji

W 2021 roku kontynuowaliśmy działalność sieci współpracy:

 OCHRONA ZDROWIA i USŁUGI SPOŁECZNE
Lider Agnieszka Lange Olszewska, Fundacja ProOmnis

 USŁUGI ROZWOJOWE 
Lider Filip Sikora, kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki

 STANDARDY BHP 
Lider Ryszard Błażejewski, prezes zarządu HORUS Innowacyjne Materiały 
Przemysłowe Sp. z o.o. 



WSPÓŁPRACA w organizacji

 FLOTA – tankowanie paliw w PKN ORLEN – do końca 2021 przystąpiło 15 firm 
(zawarte umowy generują łącznie zakup na poziomie około 26 000 litrów 
miesięcznie)

 ENERGIA i GAZ - deklarację udziału w grupie złożyło 45 firm, przeprowadzone 
zostały 4 postępowania przetargowe – tylko kilka firm skorzystało ze wspólnie 
uzyskanej oferty na 2021  i 2022 rok

 DIAGNOSTYKA na obecność wirusa SARS-CoV-2 we współpracy z Instytutem 
Genetyki Sądowej

 GSM – korzystna oferta abonamentów telefonicznych PLUS 

 LUX-MED – opieka zdrowotna



WSPÓŁPRACA w organizacji

PROBLEMY W ORGANIZACJI GRUP ZAKUPOWYCH prowadzą do wniosku, 
iż członkowie rezygnowali ze wspólnego zakupu z następujących powodów:

 nie chcą wnosić zabezpieczeń finansowych,
 wynegocjowana cena jest dla nich zbyt wysoka, liczą na spadek na rynku 

i czekają,
 wybierają indywidualne krótkoterminowe kontrakty w oparciu o giełdę,
 nie są w stanie odpowiedzieć organizatorowi w wymaganym czasie na ofertę.

w powyższych sytuacjach niemożliwa jest u większości 
sprzedawców kontraktacja częściowa dla grupy!



WSPÓŁPRACA w organizacji
www.pracodawcy.info.pl

wykorzystanie narzędzi
cyfrowych oraz 
kanałów komunikacji 
wewnętrznej 
i zewnętrznej



DIALOG SPOŁECZNY

KRAJOWA WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Działamy w strukturach Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

 reprezentujemy interesy przedsiębiorców z regionu kujawsko-
pomorskiego w pracach Rady Pracodawców RP,

 opiniujemy działania administracji rządowej  związane
z wdrażaniem funduszy unijnych, programami celowymi 
i legislacją nowych aktów prawnych.



DIALOG SPOŁECZNY

W 2021 roku związek zainicjował swoją działalność w Radzie Przedsiębiorców
i  Radzie Konsultacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy 
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Aktywność ta dotyczyła głównie 
wyrażania negatywnego stanowiska w sprawie wprowadzanych zmian wynikających 
z tzw. Polskiego Ładu.



DIALOG SPOŁECZNY

 Kujawsko- Pomorska 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

 Rady Rynku Pracy

 Komitet Monitorujący Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 

 wojewoda, 
 marszałek,
 prezydenci miast, 

burmistrzowie i wójtowie
 starostowie, 
 związki zawodowe

 Podzespół ds. przedsiębiorczości –
programowanie  perspektywy 
finansowej 2021-2027



DIALOG SPOŁECZNY

 rozpatrywanie spraw wywołujących znaczące konflikty między pracodawcami
i pracownikami w regionie, omawianie sytuacji gospodarczej w czasie pandemii,

 stymulowanie działań dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia 
zawodowego i zatrudnienia,

 wpływ na wydatkowanie funduszy unijnych,

 opiniowanie projektów strategii rozwoju,  programów gospodarczych 
i sprawozdań z ich wdrożenia,

• zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców w związku 
z pandemią koronawirusa, 

• zagadnienia neutralności klimatycznej i rozwoju innowacyjnego, 

 mediacje w sprawach firm członkowskich.

WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ I ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI 
W REGIONIE KUJAWSKO-POMORSKIM:



PROMOWANIE opinii biznesu

Udzielamy 
wywiadów w 
radio i 
w telewizji, 
organizujemy 
konferencje 
prasowe. 
Informujemy w 
internecie. 
Jesteśmy 
ekspertami 
podczas 
wydarzeń 
biznesowych.



 połączenie działań z innymi organizacjami zrzeszającymi firmy w celu 
prezentacji stanowiska biznesu wobec administracji, zwłaszcza w 
sprawach rozwoju gospodarczego

 wymiana doświadczeń  i informacji o ciekawych inicjatywach 
gospodarczych

 budowanie partnerstw pozwalających realizować rozwojowe projekty
w skali całego regionu kujawsko-pomorskiego

 wspólne wpływanie na programowanie funduszy unijnych

WSPÓŁPRACA otoczenie biznesu 



Publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe regionu kujawsko-pomorskiego:

 wymiana opinii  na temat polityki rozwoju regionalnego,

 prezentacja potrzeb regionalnych firm,

 stymulowanie współpracy proinnowacyjnej z przedsiębiorstwami,

 wpływ na programy nauczania i nowe kierunki studiów.

WSPÓŁPRACA jednostki naukowe



 działamy w zarządzie Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Przemysłowy 
„Dolina Narzędziowa” skupiającego firmy produkujące narzędzia i 
przetwarzające tworzywa sztuczne – to klaster kluczowy w skali kraju, 
którey rozwinął współpracę proinnowacyjną i międzynarodową

 zachęcamy przedsiębiorców do rozwoju inicjatyw klastrowych
i tworzenia nowych powiązań kooperacyjnych w regionie.

KLASTRY:

WSPÓŁPRACA otoczenie biznesu 



WSPÓŁPRACA lokalna społeczność

Jesteśmy członkiem Bydgoskiej Lokalnej 

Grupy Działania „Dwie Rzeki”

To inicjatywa umożliwiła wykorzystanie środków

unijnych na aktywizację społeczną 

i zawodową bydgoszczan: 

 działania na rzecz zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, 

 wsparcie przedsiębiorczości, 

 działania edukacyjne adresowane do młodzieży i seniorów.



USŁUGI wsparcie rozwoju biznesu

 Wykonujemy różnorodne USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE 
dla przedsiębiorców.

 Posiadamy akredytację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
potwierdzającą status Ośrodka Innowacji.

 Przedłużyliśmy akredytację pozwalającą na funkcjonowanie w
Bazie Usług Rozwojowych jako wykonawca usług szkoleniowych 
i doradczych o wysokim standardzie.  

 Realizacja usług odbywa się w oparciu o system zarządzania 
jakością certyfikowany na zgodność z normą PN EN ISO 9001:2015.



relacje 
w biznesie

zarządzanie
kadrą

organizacja
firmy

zarządzanie 
zmianą

zmiany 
w prawie

pozyskiwanie
dotacji, kredytów, 

pożyczek 
sprzedaż
i marketing 

strategia 
biznesowa

nowe
technologie

USŁUGIwsparcie rozwoju biznesu

SZKOLENIA   

DORADZTWO

komunikacja



USŁUGIwsparcie rozwoju biznesu
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USŁUGIwsparcie rozwoju biznesu

REFERENCJE



PROJEKTY wsparcie rozwoju biznesu

 Partnerstwo Pracodawców Pomorza i Kujaw z 

Politechniką Bydgoską i Bydgoskim Klastrem Przemysłowym „Dolina Narzędziowa”.

 Projekt przyczynił się do budowy relacyjnego modelu dialogu 
i współpracy uczelni z otoczeniem. 

 W 2021 roku zostały zorganizowane warsztaty Smart Labs dla przedsiębiorców
i naukowców (wykorzystujące metodologię przedsiębiorczego odkrywania 
wypracowaną przez Platformę S3 oraz Bank Światowy). W przyszłości wpłynie to na 
wykreowanie partnerstw i projektów innowacyjnych. Spotkania zostały 
zorganizowane w obszarze budownictwa prefabrykowanego, zastosowania 
odpadów oraz usług dla kolejnictwa. 

Projekt DIALOG 2.0



PROJEKTY wsparcie rozwoju biznesu

 partnerski projekt grantowy „Fundusz Badań i Wdrożeń –
Voucher Badawczy” (lider- Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji, 
partnerzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Bydgoszcz, Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Pracodawcy Pomorza i Kujaw).

 Projekt oferował granty dla MŚP w drodze konkursowej na zakup 
prac badawczo-rozwojowych z jednostek naukowych.

 W 2021r. zajmowaliśmy się oceną formalną wniosków o granty 
w dodatkowym naborze, gdzie premiowane były przedsięwzięcia B+R 
sprzyjające realizacji strategii biznesowej w czasie pandemii.

IV edycja programu
VOUCHER BADAWCZY



KUJAWSKO –POMORSKIE HORUM HR stacjonarnie …

… na temat zmian, jakie zaszły w miejscach pracy 

w wyniku sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

WIEDZA I INTEGRACJA



BIZNES TRENDY też stacjonarnie !

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zrewolucjonizowała świat 
i wymusiła na przedsiębiorcach szereg zmian. Na scenie konferencji 
wystąpili eksperci  ze świata nauki i biznesu, którzy doradzili, jak 
dostosować biznes do nowych realiów rynkowych.

WIEDZA I INTEGRACJA



ROZMOWY O BIZNESIE

Spotkania networkingowe, w ramach których firmy członkowskie 

dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym  

i pokazują prowadzoną działalność. 

WIEDZA I INTEGRACJA



KLUB PRACODAWCÓW

Spotkania networkingowe w Fabryce Lloyda 
w Bydgoszczy, które rozpoczynają się zawsze 
wystąpieniem ekspertów. 

WIEDZA I INTEGRACJA



Gala Konkursu

NAGRODY DLA FIRM

Pracodawca Pomorza i Kujaw 2020 



Dziękuję za uwagę!

Mirosław Ślachciak
Prezes Zarządu


