OFERTA CZŁONKOSTWA
O NAS

Działamy w formie prawnej: związek pracodawców. Naszą siedzibą jest Bydgoszcz. Początki
instytucji sięgają 1992 roku. Podstawowym zadaniem naszej organizacji jest ochrona praw
i reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorców.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw to grupa firm, które razem zabiegają o tworzenie w regionie jak
najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza organizacja reprezentuje
różnorodność branż regionalnej gospodarki, których potrzeby wyznaczają bieżące zadania. Trafność
naszych inicjatyw potwierdza zainteresowanie przedsiębiorców, których liczba w strukturze związku
stale rośnie. Integrujemy środowisko gospodarcze, wspierając nawiązywanie nowych relacji
biznesowych i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami. Motywujemy do dzielenia się wiedzą
o rynkach. Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu.
Jesteśmy kojarzeni ze skutecznym wspieraniem konkurencyjności i innowacyjności firm. Staramy się
uruchamiać inicjatywy prowadzące do trwałych relacji biznesowych. Pobudzamy innowacyjność w
biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju
inicjatyw klastrowych. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i szkoleniowe dla biznesu.
Wspieramy przedsiębiorców w planowaniu i wdrażaniu działań innowacyjnych. Pomagamy
w pozyskiwaniu dotacji ze środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa.
Dbamy o pozytywny wizerunek zrzeszonych przedsiębiorców. Umacniamy ekspercką
pozycję naszej organizacji w regionie kujawsko-pomorskim oraz w strukturach Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej- ogólnokrajowej konfederacji pracodawców, w której funkcjonujemy
od 1993r.

Ponad 25 lat
doświadczenia

Ponad 10 000
zadowolonych
klientów

Ponad 300 projektów
wspierających rozwój
innowacyjny firm

Członkiem zwyczajnym Pracodawców Pomorza i Kujaw może być osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a która prowadzi działalność
gospodarczą, mając swoją siedzibę i/lub oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Więcej o nas i o naszych firmach członkowskich: www.pracodawcy.info.pl

Przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej organizacji uzyskują istotne korzyści:
















szybki dostęp do profesjonalnych informacji gospodarczych oraz usług doradczych
i szkoleniowych dotyczących wiedzy o rynkach, trendów w marketingu, zarządzania
i organizacji firmy, innowacji technologicznych, nowych uregulowań prawnych oraz finansów,
w tym pozyskiwania dotacji unijnych,
wiedzę wynikającą z doświadczeń innych przedsiębiorców o wysokim potencjale
innowacyjnym,
wsparcie w weryfikacji potencjalnych kontrahentów,
możliwość integracji z innymi przedsiębiorcami w regionie sprzyjającą nawiązaniu nowych
kontaktów biznesowych,
dostęp do platformy elektronicznej służącej wymianie kontaktów i ofert biznesowych,
wpływ na rozwój regionu poprzez aktywność ekspertów organizacji w konsultowaniu strategii
i programów operacyjnych, a także prezentacji potrzeb i barier przedsiębiorców w ramach
dialogu społecznego,
nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami technicznymi i zawodowymi,
jednostkami samorządu terytorialnego,
wpływ na projekty zmian legislacyjnych,
możliwość interwencji u władz samorządowych lub rządowych w sprawach oczywistej
krzywdy dla pracodawców,
polubowne rozwiązywanie konfliktów gospodarczych dzięki mediacji organizacji,
dodatkową promocję zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,
pozytywny wizerunek firmy wynikający z prestiżu przynależności do doświadczonej organizacji
pracodawców o szerokich relacjach w regionalnym środowisku gospodarczym,
dostęp do rabatów na usługi związku.

Przedsiębiorca przed złożeniem deklaracji określającej wolę przystąpienia do Pracodawców Pomorza
i Kujaw powinien uzyskać rekomendację minimum jednej firmy członkowskiej lub dyrektora biura
organizacji. Poprzez deklarację członkowską przedsiębiorca wyraża zgodę na opłatę wpisową oraz
ponoszenie corocznie składki członkowskiej. O przyjęciu przedsiębiorcy do organizacji decyduje
Zarząd Pracodawców Pomorza i Kujaw.
Zapraszamy do współpracy!
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