
 

REGULAMIN  

WIELKOPOLSKIEJ PLATFORMY WODOROWEJ 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Wielkopolska Platforma Wodorowa jest ciałem opiniotwórczym i doradczym 

Samorządu   Województwa Wielkopolskiego. 
2. Platforma działa na podstawie Uchwały nr 783/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 roku.  
3. Wielkopolska Platforma Wodorowa inicjuje rozwój międzysektorowej inteligentnej 

specjalizacji zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej 
długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”.  

 

                                                             § 2 

                                                            Cel 

           Celem Platformy jest: 

- inicjowanie działań na rzecz budowy potencjału gospodarczego pozwalającego na 
uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem 
technologii wodorowych, w tym ekoinnowacji, jak również rozwoju efektywności 
energetycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii wodorowych, 
- utworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, 
nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, sprzyjającej efektywnemu 
połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz 
promocji i rozwoju technologii wodorowych, 
- promocja i wdrożenie racjonalnych rozwiązań europejskich i krajowych w zakresie 
wykorzystania technologii wodorowych, 
- propagowanie, wspieranie i rozwój badań i produktów oraz usług na rzecz zastosowania 
technologii wodorowych w gospodarce krajowej w celu znaczącego podniesienia poziomu 
technologicznego gospodarki regionu. 
 

§ 3 
Skład 

1. Wielkopolska Platforma Wodorowa (WPW) działa poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz 
grupy robocze zwane Panelami. Każdy Członek WPW może należeć wyłącznie do jednego 
Panelu. 

2. W ramach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej funkcjonują następujące Panele: 
             - Panel Biznesu (obejmuje przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Otoczenia 

Biznesu),  
             - Panel Nauki (obejmuje przedstawicieli uczelni wyższych oraz jednostek naukowo-

badawczych),  
 - Panel Liderów Samorządowych (obejmuje członków organów wykonawczych     

samorządu terytorialnego lub przedstawicieli zarządu jednostki terytorialnej 
upoważnionych przez organ wykonawczy),  

  - Panel Obywatelski (obejmuje innych przedstawicieli samorządów, w tym organów 
stanowiących samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
osoby fizyczne zainteresowane zaangażowaniem w rozwój gospodarki opartej na 
wodorze). 

 
 
 



 
 

3. Przewodnictwo Wielkopolskiej Platformy Wodorowej sprawuje Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego odpowiadający za gospodarkę.   

4. Członkostwo w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej jest otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji 
publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób 
fizycznych. 

5. Powołania i odwołania Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dokonuje Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego na podstawie Deklaracji Zaangażowania weryfikowanej 
przez Zespół Międzydepartamentowy ds. Inteligentnej Specjalizacji, będący ogniwem 
Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Zespół dokonuje oceny kwartalnie.  

6. Członkostwo w Platformie wygasa automatycznie w przypadku złożenia rezygnacji przez 
Członka z uczestnictwa w pracach Platformy. 

 

§ 4 

Tryb pracy 

1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się raz w roku, w miesiącu grudniu,  
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

2. Posiedzenia poszczególnych Paneli odbywają się raz w miesiącu, od stycznia do listopada, 
w ostatni piątek roboczy miesiąca o godz. 11 po potwierdzeniu obecności przez ponad 
połowę Członków danego Panelu.   

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego oraz 
poszczególnych Paneli wysyłane jest za pomocą korespondencji elektronicznej. 

4. Członkowie Platformy uczestniczą w pracach Platformy osobiście bez możliwości 
udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim. 

5. Członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej pełnią swoje funkcje społecznie i nie 
otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Platformie.  

 

                                                                         § 5 

Postanowienia końcowe 

1. Prace Wielkopolskiej Platformy Wodorowej organizuje Departament Gospodarki   Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Sekretariatu WPW.  

2. Zmiany treści Regulaminu przyjmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek 
Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.   
 


