
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 2746/2009 
   PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
   Z DNIA 2 grudnia 2009 r. 
 
 
w sprawie powołania Krakowskiego Forum Liderów Biznesu BPO, IT i R&D. 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001 r. Nr 142 poz. 1591, z poźń. zm) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 

kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Dostrzegając potrzebę ciągłego rozwoju gospodarczego Krakowa, a zwłaszcza 
umacniania jego pozycji jako europejskiej stolicy usług, powołuje się Krakowskie Forum 
Liderów Biznesu BPO, IT i R&D, działające przy Prezydencie Miasta Krakowa, zwane 
dalej Forum. 

2. Głównym obszarem działań Forum będzie wyraŜanie opinii środowiska firm i ekspertów z 
dziedziny szeroko rozumianych usług dla biznesu oraz podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć, wykorzystujących potencjał gospodarczy Krakowa i słuŜących 
ustawicznemu rozwojowi Miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego centrum 
usługowego.   

3. Do zadań Forum naleŜy w szczególności: 
1) stworzenie platformy dialogu w celu wymiany poglądów i doświadczeń 

przedstawicieli środowiska biznesowego Krakowa, udzielania opinii w zakresie 
działań kształtujących Kraków jako nowoczesny i konkurencyjny ośrodek 
naukowo - badawczy; 

2) inicjowanie działań słuŜących promocji Krakowa jako miasta przyjaznego 
usługom dla biznesu, a tym samym przyciąganiu nowych bezpośrednich 
inwestycji; 

3) wypracowanie mechanizmów wykorzystujących przewagę konkurencyjną Miasta 
dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze; 



4) wypracowanie wraz ze środowiskiem naukowym i akademickim wspólnej ścieŜki 
rozwoju naukowego, słuŜącego lepszemu dopasowaniu kadr do potrzeb rynku 
pracy. 

 
§ 2 

 
1. W skład Forum wchodzą przedstawiciele firm inwestujących w Krakowie, wskazani przez 

Prezydenta Miasta Krakowa w formie pisemnego zaproszenia. 
2. Działalność w ramach Forum ma charakter społeczny i jest bezpłatna. 
3. Działalność Forum odbywać się będzie na zasadzie spotkań członków, organizowanych 

w zaleŜności od potrzeb. 
4. Obsługę kancelaryjno – organizacyjną Forum zapewnia Wydział Strategii i Rozwoju 

Miasta Urzędu Miasta Krakowa. 
 

§ 3 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Strategii i Rozwoju Miasta. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
         

 
 

        Prezydent Miasta Krakowa 
              / - /  


