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WIELKOPOLSKA PLATFORMA WODOROWA 

REGULAMIN 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Wielkopolska Platforma Wodorowa (WPW) jest ciałem opiniotwórczym i doradczym 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

2. WPW działa na podstawie Uchwały nr 783/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

30 maja 2019 roku. 

3. WPW realizuje Cele „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030” o znaczeniu 

horyzontalnym, tj. „Rozwój obszarów inteligentnych specjalizacji regionalnych i podregionalnych 

oraz kluczowych technologii wspomagających” oraz „Zrównoważony rozwój regionu 

(zeroemisyjność, elektromobilność, zielona energia, transformacja energetyczna, dekarbonizacja, 

gospodarka obiegu zamkniętego)”, wzmacniając rozwój przyszłej międzysektorowej inteligentnej 

specjalizacji.  

 

§ 2 

Cele działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej 

Celami WPW są: 

- działania na rzecz wzmacniania potencjału Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, pozwalającego na 

uzyskanie statusu wiodącego regionu w obszarze gospodarki związanej z opracowywaniem oraz 

zastosowaniem technologii wodorowych, 

- funkcjonowanie wielopłaszczyznowej platformy współpracy biznesu, nauki, samorządów 

lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego, sprzyjającej efektywnemu połączeniu  

i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz rozwoju technologii 

wodorowych, 

- wspieranie badań, produktów i usług, budujących gospodarkę wodorową, w tym dot. użyteczności 

publicznej, 

- stały monitoring oraz prezentacja stanu wiedzy i rozwiązań na świecie w zakresie całego łańcucha 

gospodarki wodorowej, 

- budowa społeczeństwa wodorowego, dając szansę na życie w czystym środowisku dzięki 

zastosowaniu wodoru jako uniwersalnego nośnika energii, który pomoże osiągnąć i zachować 

neutralność klimatyczną. 



 

§ 3 

Skład 

1. WPW działa poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz grupy robocze zwane Panelami.  

2. W ramach WPW funkcjonują następujące Panele: 

 Panel Biznesu, którego Członkiem może zostać przedsiębiorstwo reprezentowane przez 

jednego przedstawiciela, 

 Panel Nauki, którego Członkiem może zostać jednostka naukowa reprezentowana przez 

jednego przedstawiciela, 

 Panel Liderów Samorządowych, którego Członkiem może zostać organ wykonawczy 

samorządu terytorialnego reprezentowany przez jednego przedstawiciela, 

 Panel Obywatelski obejmujący każdą osobę fizyczną zainteresowaną zaangażowaniem  

w rozwój gospodarki opartej na wodorze. 

3. W ramach Panelu Biznesu, Nauki i Liderów Samorządowych, wzmiankowanych w pkt. 2,  

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie maksymalnie do 3 osób liczby 

przedstawicieli reprezentujących przedsiębiorstwo lub instytucję. 

4. Przewodnictwo WPW sprawuje Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

odpowiadający za gospodarkę. 

5. Panelami kierują Przewodniczący Paneli, wybierani na 2-letnią kadencję spośród i przez 

członków danego Panelu.  

6. Członkostwo w WPW jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób 

fizycznych mieszczących się w kategoriach poszczególnych paneli. 

7. Deklaracje zaangażowania zbierane są w trybie ciągłym. W przypadku braków formalnych, 

deklaracja jest odsyłana w celu jej uzupełnienia. Brak uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych 

skutkuje odrzuceniem deklaracji, przy czym nowa deklaracja może być złożona do rozpatrzenia  

w kolejnym kwartale.  

8. Powołania Członków WPW dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie 

Deklaracji Zaangażowania stanowiącej Załącznik nr 1, po pozytywnej weryfikacji kandydatury 

przez Zespół Międzydepartamentowy ds. Inteligentnej Specjalizacji, będący ogniwem Procesu 

Przedsiębiorczego Odkrywania. Zespół dokonuje weryfikacji kwartalnie.  

9. Członkostwo w WPW wygasa automatycznie w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub 

wycofania przedstawiciela przez przedsiębiorstwo lub jednostkę naukową i braku złożenia nowej 

kandydatury. Liderzy samorządowi tracą członkostwo w przypadku wygaśnięcia mandatu lub utraty 

stanowiska. 

10. W uzasadnionych przypadkach członkostwo może być odebrane. Przez uzasadnione przypadki 

rozumie się w szczególności: 

a) działania szkodzące wizerunkowi Województwa Wielkopolskiego, 

b) naruszenie postanowień Regulaminu WPW.  

11. Odwołania Członków WPW dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek 

Przewodniczącego Platformy Wodorowej. 

 

 



§ 4 

Tryb pracy 

1. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego odbywają się raz w roku, w miesiącu maju. 

2. Posiedzenia Paneli odbywają się w formie online lub hybrydowej (przekaz online z wizyty 

studyjnej, w której uczestniczy grupa reprezentująca WPW), co najmniej raz w miesiącu, w ostatni 

roboczy piątek każdego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca maja, przy czym dopuszcza się 

uzasadnioną zmianę dnia posiedzenia.   

3. Posiedzenia Paneli odbywają się w dwóch modelach organizacyjnych: 

a) jako oddzielne spotkania panelowe w miesiącach styczniu, lutym, kwietniu, czerwcu, lipcu, 

sierpniu, październiku, listopadzie, grudniu, 

b) jako wspólne spotkanie wszystkich paneli w marcu oraz we wrześniu, podczas których 

Przewodniczący poszczególnych Paneli zdają raporty z prac danego panelu.  

4. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego oraz o terminach 

poszczególnych Paneli (wraz z linkiem) wysyłane jest za pomocą korespondencji elektronicznej. 

5. Członkowie uczestniczą w pracach WPW osobiście, bez możliwości udzielania pełnomocnictwa 

osobom trzecim. 

6. Członkowie WPW pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. 

7. Kandydaci na Członków WPW powinni spełniać poniższe kryteria, weryfikowane na podstawie 

złożonych oświadczeń: 

a) posiadać siedzibę główną lub oddział na terenie Województwa Wielkopolskiego (dotyczy 

Członków Panelu Biznesu i Panelu Nauki), 

b) być przedstawicielem organu wykonawczego samorządu terytorialnego z terenu Województwa 

Wielkopolskiego (dotyczy Członków Panelu Liderów Samorządowych), 

c) być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym stałe lub czasowe zameldowanie na terenie 

Województwa Wielkopolskiego (dotyczy Członków Panelu Obywatelskiego),  

d) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Prace WPW organizuje Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, pełniący funkcję Sekretariatu WPW. 

2. Zmiany treści Regulaminu przyjmuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek 

Przewodniczącego WPW. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia przyjęcia uchwały przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego przyjmującej niniejszy Regulamin. 

4. Zgłoszenia, które wpłynęły do Sekretariatu WPW do dnia wejścia w życie niniejszego 

Regulaminu, rozpatrywane będą według Regulaminu obowiązującego do dnia wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu. 


