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Dwadzieścia lat temu powstało Województwo Kujawsko-Pomorskie, łącząc byłe 

województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie oraz tworząc region będący wypadkową 

nakładających się czynników geograficznych, materialnego zagospodarowania i dziedzictwa 

historyczno-kulturowego. Nowo powstały region musiał zmierzyć się z wieloma problemami 

o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i kulturowym, co było wynikiem 

zróżnicowania oraz odmiennego podejścia do tych zagadnień w województwach, które 

weszły w skład Kujawsko-Pomorskiego. Dlatego też niezwykle istotnym zagadnieniem był  

i jest ciągle proces systematycznych działań na rzecz integracji społeczno-kulturowej regionu 

oraz budowy jego identyfikacji i tożsamości terytorialnej. Regionalna wspólnota 

samorządowa wymaga stałego zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych do 

aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego województwa oraz tworzenia 

silnych podstaw dla kształtowania zintegrowanego systemu interesów, celów i wartości. 

W warunkach obecnej rzeczywistości niezwykle ważną rolę odgrywa rozwój 

regionalny i lokalny, stanowiąc podstawę dla wzrostu jakości życia oraz poprawy pozycji 

konkurencyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w skali kraju i Europy. Istotne staje 

się zatem tworzenie warunków prawno-ustrojowych i organizacyjno-finansowych do 

współpracy poszczególnych wspólnot samorządowych oraz przygotowanie społeczeństwa  

i przestrzeni województwa do nowych wyzwań rozwojowych. Wypracowane w tym zakresie 

rozwiązania i zdobyte doświadczenia są niezwykle cenną wartością wymagającą stałego 

podtrzymywania oraz troski o jej doskonalenie. Należy podkreślić, że w obecnym kształcie 

terytorialnym i w ramach istniejących uwarunkowań prawno-ustrojowych i organizacyjno-

finansowych województwo osiągnęło liczące się rezultaty w procesie rozwoju społeczno-

gospodarczego i przestrzennego. Dokonaliśmy też widocznego postępu w zakresie poprawy 

jakości życia oraz identyfikacji regionalnej mieszkańców. Jednocześnie dla podejmowania 



dalszych w pełni efektywnych i odpowiedzialnych przedsięwzięć konieczne jest zapewnienie 

stabilnych podstaw funkcjonowania współczesnego samorządu, wyposażonego w zakres 

kompetencji umożliwiających mu racjonalne i skuteczne działanie. Pozwoli to na 

wykreowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i specyfiki 

danego obszaru. Dlatego potrzebne jest dalsze wzmacnianie struktur samorządowych 

w zakresie samodzielności finansowej, zwłaszcza w odniesieniu do zapewnienia 

odpowiedniego wzrostu dochodów własnych, co umożliwi skuteczne realizowanie zadań oraz 

podejmowanie wyzwań inwestycyjnych. Ważne jest także poszerzanie zakresu uprawnień 

i odpowiedzialności samorządów, przy założeniu systematycznego procesu decentralizacji 

państwa. 

Podejmowane przez poszczególne jednostki terytorialne formy aktywności muszą 

mieć charakter znaczącego wkładu koncepcyjnego, jak też postać konkretnych inicjatyw 

wpływających na poziom i charakter rozwoju naszego regionu. Dotychczasowy okres 

funkcjonowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazuje, że dobrze wykorzystujemy 

posiadane w tym zakresie możliwości oraz gromadzone doświadczenia, co sprzyja działaniu 

na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju, jak też kształtowaniu modelu samorządności 

naszego regionu. 

Zgromadzeni na VII Forum Samorządowym przedstawiciele środowisk 

samorządowych w pełni dostrzegają wartość dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń 

wynikających z funkcjonowania Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz związanego 

z tym kształtowania się nowoczesnej wspólnoty regionalnej. Dlatego też uczestnicy Forum 

widzą zasadność podejmowania dalszych aktywnych działań na rzecz wzmacniania pozycji 

społeczno-gospodarczej naszego regionu, utrwalania jego spoistości historyczno-kulturowej, 

jak też zaznaczania jego obecności w systemie samorządu terytorialnego w skali kraju 

i Europy. 


