
UCHWAŁA Nr XXXIV/600/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 20 maja 2013 r. 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie spółki pod firmą Kujawsko-Pomorska 

Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Na podstawie przepisu art. 18 pkt 19 lit. e w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. 
zm.1) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. WyraŜa się zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.  

 

§ 2. Powierza się Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu wiedzy  

i innowacji poprzez podejmowanie działań wspierających rozwój nauki, współpracy 

pomiędzy sferą nauki i gospodarki, a takŜe aktywizujących postęp technologiczny oraz 

innowacje.  

 

§ 3. Kapitał zakładowy spółki ustala się w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100), który zostanie w całości pokryty przez Województwo Kujawsko-

Pomorskie wkładem pienięŜnym w zamian za 1000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości 

nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) kaŜdy. 

 

§ 4.    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206,  
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370,  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz  
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.  



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

 WyraŜenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgody na utworzenie 

przez Województwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Kujawsko-

Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

 Zgodnie z przepisem art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do kompetencji 

sejmiku województwa zastrzeŜone jest podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia spółek 

prawa handlowego. Z kolei stosownie do dyspozycji przepisu art. 13 ust. 2 ww. ustawy 

województwo moŜe tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oraz spółki akcyjne – 

poza sferą uŜyteczności publicznej jeŜeli działalność takich spółek polegać będzie  

na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych, bądź  

na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji, słuŜących rozwojowi 

województwa. 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

 Mocą przedmiotowej uchwały Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraŜa 

zgodę na podjęcie przez Województwo czynności prowadzących do zawiązania, a następnie 

zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze przedsiębiorców, podmiotu 

zorganizowanego w formie spółki kapitałowej prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jaka działać ma pod firmą „Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 

spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

 Celem, którego osiągnięciu słuŜyć ma utworzenie nowej spółki jest –  

w najogólniejszym wymiarze – promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu 

wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami 

regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyŜszymi 

działającymi na obszarze województwa. Oczekiwanym, wymiernym rezultatem tego 

współdziałania ma być wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost liczby przedsiębiorstw  

w sektorach średniej i wysokiej techniki, a takŜe zwiększenie liczby trwałych miejsc pracy 

wymagających podwyŜszonych kwalifikacji. Dalszą implikacją wynikającą z tego rodzaju 

wyników współdziałania będzie wzrost atrakcyjności województwa, postrzeganego zwłaszcza 



przez inwestorów jako region nowoczesny, przyjazny przedsiębiorcom, którego gospodarka 

oparta jest na wiedzy wykwalifikowanych pracowników i nowoczesnych technologiach 

opracowanych z wykorzystaniem profesjonalnej wiedzy i doświadczenia środowiska 

naukowego motywowanego do rozwijania swej działalności naukowo-badawczej w obliczu 

ułatwionego transferu tych technologii, wiedzy i doświadczenia do sektora 

przedsiębiorczości. 

 Inicjatywa w zakresie utworzenia Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością zasadza się nadto na dąŜeniu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do zwiększenia stopnia absorpcji nowoczesnych technologii w regionie, jak 

równieŜ jest ona efektem docenienia przezeń znaczenia odpowiedniego, tj. profesjonalnego  

i systemowego propagowania postaw innowacyjnych dla gospodarki regionu, a w szerszej 

perspektywie takŜe dla gospodarki całego kraju. Decyzja o utworzeniu nowej spółki 

motywowana jest jednocześnie staraniami podejmowanymi przez Samorząd Województwa   

w zakresie pobudzania aktywności zawodowej w regionie, a tym samym stanowi ona wyraz 

realizacji ustawowo określonego w przepisie art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie 

województwa jego zadania własnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy. 

 Poszczególne czynności promocyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorską Agencję 

Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podejmowane przez nią na rzecz 

rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmować będą zwłaszcza działania  

urzeczywistniane na rzecz:  

a) promocji potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Województwa, 

b) aktywizacji i wspierania innowacyjności, a takŜe jej komercjalizacji w regionie, 

c) wspierania rozwoju klastrów, sieci i powiązań kooperacyjnych, w szczególności tych 

o znaczeniu regionalnym. 

 Dla osiągnięcia wyŜej wskazanych stanów rzeczy Spółka podejmować będzie 

działania w zakresie: 

a) promocji najnowszych osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza wyników badań 

uzyskiwanych w instytucjach nauki i szkołach wyŜszych funkcjonujących na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, w celu wzmocnienia pozycji gospodarczej 

regionu kujawsko-pomorskiego i poprawy konkurencyjności podmiotów 

gospodarczych działających na jego terenie, 

b) wypracowania podstaw i warunków do tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi 

przedsiębiorczości, w tym opracowanie systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 

i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, jak równieŜ 



pełnienie w ramach tego systemu funkcji platformy współpracy pomiędzy 

przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi i szkołami wyŜszymi z obszaru 

województwa, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi  

i regionalnymi, 

c) uruchomienia i prowadzenia centrum badań na rzecz przedsiębiorczości  

i innowacyjności oraz jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację 

projektów badawczo-rozwojowych z jednoczesnym upowszechnianiem wyników tych 

badań i rezultatów w ramach działalności wydawniczej i edukacyjnej Spółki, jak 

równieŜ poprzez transfer rozwiązań innowacyjnych do podmiotów gospodarczych 

działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

d) kompleksowego doradztwa udzielanego przedsiębiorcom i instytucjom nauki odnośnie 

pozyskiwania źródeł finansowania działalności innowacyjnej z równoległym 

zapewnieniem koordynacji systemu instrumentów zwrotnych finansujących  

ww. działalność, a takŜe stymulowania uczestnictwa przedsiębiorców, instytucji 

naukowych i szkół wyŜszych z regionu kujawsko-pomorskiego w programach 

międzynarodowych na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności 

przedsiębiorstw, 

 Zaznaczyć wypada, Ŝe decyzja o powołaniu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi istotny element realizacji polityki rozwoju 

województwa, do której prowadzenia Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego został 

ustawowo zobligowany, a na którą to – zgodnie z brzmieniem przepisu art. 11 ust. 2 pkt 6 

ustawy o samorządzie województwa – składa się m.in. wspieranie rozwoju nauki  

i współpracy między sferą nauki i gospodarki, jak równieŜ popieranie postępu 

technologicznego oraz innowacji. Decyzja ta stanowi nadto wyraz urzeczywistniania przez 

Samorząd Województwa w ramach ww. polityki rozwoju powinności normatywnie 

określonych mocą przepisów art. 11 ust. 2 pkt 1 i 8 ustawy o samorządzie województwa  

w postaci działań podejmowanych celem tworzenia warunków rozwoju gospodarczego,  

w tym kreowania rynku pracy oraz promocji walorów i moŜliwości rozwojowych 

województwa. 

 Przedmiotowa inicjatywa zgodna jest takŜe ze Strategią Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, zarówno w wersji aktualnie obowiązującej, jak i modernizowanej. 

W ramach Priorytetowego obszaru działań 1. „Rozwój nowoczesnej gospodarki Strategii 

Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020” (załącznik do uchwały  

Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.) 

wprost wskazano, iŜ w grupie czynników wzrostu konkurencyjności szczególnie waŜne są 



m.in. zdolności podmiotów gospodarczych do absorpcji innowacji technologicznych, 

menadŜerskich oraz organizacyjnych i przekształcanie ich w sukces komercyjny.  

Z kolei w ramach Działania 1.1. „Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania 

innowacji” podkreślono znaczenie sprawnie działającego systemu upowszechniania róŜnego 

rodzaju innowacji unowocześniających gospodarkę i działalności z nią związanej jako 

segmentu obsługi aktywności gospodarczej decydującego o zdolności do rynkowej 

konkurencji. Konkretyzacja tej myśli – uwzględniająca uwarunkowania de facto istniejące  

w regionie kujawsko-pomorskim – zawarta została w ramach Poddziałania 1.1.3.  

ww. Strategii „Kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji i wymiany 

informacji”, gdzie wskazano, iŜ aktualnie istotnym ograniczeniem procesu unowocześniania 

róŜnych dziedzin aktywności w regionie, jest niedostatecznie wykształcony system 

upowszechniania innowacji, tak technologicznych jak i menadŜersko-organizacyjnych.  

W kontekście powyŜszego ustalenia za konieczną uznano określoną reorientację aktywności 

regionalnych instytucji naukowo-badawczych, wdroŜeniowych, postępu techniczno-

organizacyjnego oraz stymulowanie zainteresowania podmiotów gospodarczych i innych 

unowocześnianiem ich działalności.  

 Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w załoŜeniu prowadzić ma właśnie do usprawnienia i skoordynowania 

procesu wspomnianej reorientacji – podmiotowi temu przypadnie rola zarządcy, moderatora  

i inspiratora rozwoju wyŜej wskazanego systemu transferu innowacji i wymiany informacji,  

w kierunku jego optymalizacji i zwiększonej efektywności. 

 Inicjatywa w postaci utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nowej 

spółki w pełni koresponduje równieŜ z wizją jego rozwoju ujętą w załoŜeniach „Strategii 

rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 (zatwierdzonych przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 30 maja 2012 r.). W ramach tej wizji 

przewidziano wykorzystanie potencjału naukowego regionu, a takŜe stworzenie platformy 

trwałej współpracy pomiędzy nauką i gospodarką, jak równieŜ zaangaŜowanie partnerów 

społeczno-gospodarczych w budowanie regionalnego systemu innowacji i wspieranie 

aktywności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej ośrodków akademickich. Instytucjonalną 

formą, w ramach której ma nastąpić urzeczywistnienie wyŜej wymienionych celów będzie 

właśnie Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 Istotny segment aktywności Spółki stanowić będzie kontynuacja działań dotychczas 

podjętych w ramach Województwa w zakresie wdraŜania i realizacji „Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zarówno w odniesieniu do wersji 

dotychczasowej tego dokumentu, jak i z uwzględnieniem jego kolejnej edycji. Kujawsko-



Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełnić będzie  

w ramach tych działań m.in. funkcję instytucji doradczej i eksperckiej dla organów 

Samorządu Województwa w zakresie prowadzonej przez nie polityki innowacyjnej. 

 Jako samoistne uzasadnienie wykazujące zasadność oraz celowość, a tym samym 

potrzebę utworzenia w regionie kujawsko-pomorskim podmiotu gospodarczego tego rodzaju  

co zamierzona Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przywołać naleŜy wyniki analiz dokonanych na gruncie badania 

przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu przeprowadzonego w ramach projektu 

„Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie 

kujawsko-pomorskim”, które wykazało istnienie swoistej luki w przestrzeni regionu 

kujawsko-pomorskiego, a tym samym zapotrzebowania na działalność objętą celami 

statutowymi tego podmiotu, jaka dla swej efektywności i profesjonalnego charakteru powinna 

być prowadzoną w formie spółki kapitałowej prawa handlowego.  

 Zdaniem przedstawicieli otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców uczestniczących  

w ww. badaniu w województwie kujawsko-pomorskim nie ma bowiem animatorów 

współpracy, którzy kojarzyliby przedsiębiorców chcących wprowadzać działania 

innowacyjne. Nadto brak jest w regionie zinstytucjonalizowanych form kierowania 

współpracą na tym polu. Z utrudnieniem tym związana jest ściśle inna bariera sprowadzająca 

się do znacznego rozproszenia instytucji pobudzających innowacyjność – co gorsza na terenie 

województwa występują obszary, w których w ogóle brak jest tego rodzaju podmiotów.  

To rozproszenie instytucji wspierających innowacyjność powoduje w konsekwencji brak 

rzeczywistej mocy sprawczej, gdyŜ nieskoordynowane działania nie przekładają się  

na wcielanie przez władze lokalne i krajowe skutecznych rozwiązań systemowych.  

W końcowym rezultacie wiele inicjatyw z zakresu innowacyjności nie wykazuje się 

efektywnymi działaniami. 

 Innym znaczącym utrudnieniem występującym na przedmiotowym polu jest brak, 

tudzieŜ utrudniona współpraca środowiska naukowego ze sferą biznesu. Powodem takiego 

stanu rzeczy jest niewystarczający przepływ informacji pomiędzy oboma środowiskami.  

 Podkreślić naleŜy, iŜ respondenci uczestniczący w ww. badaniu akcentowali 

konieczność – celem zintensyfikowania kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami w dziedzinie 

innowacji – utworzenia jednostki organizacyjnej, która pełniłaby funkcję centrum sieci 

współpracy, a jednocześnie nie konkurowałaby rynkowo z zaangaŜowanymi w tę sieć 

przedsiębiorcami. Jednostką taką w załoŜeniu miało być Regionalne Centrum Innowacyjności  

przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Obecnie powołano 

równieŜ interdyscyplinarne  Centrum Nowoczesnych Technologii przy Uniwersytecie 



Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podwaliny sieci współpracy zatem juŜ powstały, niemniej 

eksponowana zwłaszcza przez przedsiębiorców potrzeba utworzenia wzmiankowanego 

centrum wskazuje, iŜ w przedmiotowej dziedzinie istnieje jeszcze „niezagospodarowany” 

obszar, który powinien stać się jedną z domen działalności tworzonej spółki. 

 W świetle przytoczonych wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu 

„Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie 

kujawsko-pomorskim” nie ulega wątpliwości, iŜ utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Agencji 

Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie rozpoczęcie przez nią 

statutowej aktywności spowoduje wypełnienie wyŜej wskazanej luki w regionie kujawsko-

pomorskim, a jednocześnie stanowić będzie wyraz wyjścia Samorządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających, jak równieŜ 

zamierzających uruchomić działalność gospodarczą na obszarze województwa. 

 Spółka, która swoją działalność prowadzić będzie na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego będzie instytucją typu „non profit”, tj. nie działającą dla zysku. 

Wypracowywany przez nią dochód w całości będzie przeznaczany na wykonywanie jej zadań 

statutowych. Podkreślić naleŜy, iŜ Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością działać będzie w formule podmiotu wewnętrznego.  

W związku z tym spółka będzie realizowała projekty własne Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, wchodzące w obszar jej statutowo określonej działalności, co ma na celu 

uelastycznienie i profesjonalizację sfery wsparcia dedykowanego w ramach „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” na rzecz 

rozwoju sfery nauki, badań i wdroŜeń oraz innowacyjności. Wśród projektów, których 

realizację planuje się przekazać spółce Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością wymienić przede wszystkim naleŜy projekt Fundusz 

Badań i WdroŜeń realizowany w ramach Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego 

potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.  

 Tworzonej spółce przypadnie nadto nader istotna rola podmiotu przygotowującego 

instytucjonalne podwaliny dla zagwarantowania w pełni efektywnej realizacji wskazanych 

powyŜej obszarów działań w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-

2020. 

 Poza tym w ramach załoŜonego jej statusu prawnego, Kujawsko-Pomorska Agencja 

Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła wykonywać zadania  

na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powierzone jej do realizacji przez  

tę jednostkę samorządu terytorialnego. 



 Zamiarem Województwa Kujawsko-Pomorskiego objęte jest wszak równieŜ to, aby 

spółka takŜe samodzielnie aplikowała o dofinansowanie ze środków unijnych dystrybuowane  

z krajowych programów operacyjnych.  

 Mając na względzie całokształt powyŜej przytoczonych okoliczności faktycznych  

i prawnych uznać naleŜy, iŜ powołanie spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością przyczyni się do rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i do wzrostu jego znaczenia jako regionu atrakcyjnego z punktu widzenia 

potencjalnych inwestorów oraz podmiotów prowadzących badania naukowe. W finalnej 

konsekwencji działalność spółki przyczyni się do wzrostu gospodarki regionalnej, jako 

opartej na systemowym wdraŜaniu innowacyjnych rozwiązań, w tym nowoczesnych 

technologii. Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zadane i celowe. 

5. Ocena skutków regulacji: 

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych  

w budŜecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, niemniej naleŜy podkreślić, Ŝe w 

przypadku dojścia do skutku zamierzonego utworzenia Kujawsko-Pomorskiej Agencji 

Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Województwa Kujawsko-

Pomorskiego powstanie zobowiązanie finansowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem wskazanej kwoty na pokrycie kapitału ww. spółki. 

 


