
 

 

UCHWAŁA NR 5038/2018  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 marca 2018 roku 
 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 2061/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu  

i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu  
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 3 oraz 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz.U. 2017 poz. 2096) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje:  
 

§1 
 

Zmienia się Regulamin Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, stanowiący załącznik do Uchwały  
nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie 
powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady 
Trzydziestu wraz z późniejszymi zmianami, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.  

 
§2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002096


 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 5038/2018   

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 7 marca 2018 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 2061/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu  

i zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu  
 

 

 

 
Mając na uwadze potrzebę dialogu, wymiany poglądów i opinii w obszarze gospodarki  wskazane 
jest wznowienie funkcjonowania w nowej formule programowej Wielkopolskiej Rady Trzydziestu 
(WR30), jako zespołu opiniotwórczo-doradczego działającego przy Marszałku Województwa 
Wielkopolskiego, powołanej Uchwałą nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2009 r.  
 
Obszar aktywności Wielkopolskiej Rady Trzydziestu obejmował będzie problematykę rozwoju 
gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów innowacyjnych, jak również 
wyzwań stojących przez przedsiębiorcami w obliczu globalizacji gospodarki. Zakres działania 
Rady obejmować będzie wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki regionalnej, 
wsparcie Marki Wielkopolski oraz opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych 
związanych z rozwojem gospodarczym Wielkopolski.  
 
W związku z powyższym w skład Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) wejdą przedstawiciele 
organizacji samorządu gospodarczego działających na podstawie ustawy z 30.05.1989 r. o izbach 
gospodarczych oraz ustawy z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców (15 osób) oraz 
przedstawiciele pozostałych instytucji otoczenia biznesu (15 osób). Ze względu na funkcjonujące 
w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania ciało doradcze pn. Regionalne Forum Inteligentnych 
Specjalizacji grupujące przedstawicieli środowiska naukowo-badawczego, nowa formuła WR30 
koncentruje się na udziale przedstawicieli środowiska gospodarczego. W związku z tym wystąpiła 
konieczność zatwierdzenia Regulaminu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, uwzględniającego nowy 
skład instytucjonalny Rady.   
 
Obsługę organizacyjną funkcjonowania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) zapewni 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 
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Zał. nr 1 do Uchwały ZWW nr 5038/2018 z dnia 7 marca 2018r. 

Regulamin Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Mając na uwadze potrzebę dialogu, wymiany poglądów i opinii w obszarze gospodarki, 

przyjmuje się aktualizację formuły funkcjonowania Zespołu opiniotwórczo – 

doradczego zwanego Wielkopolską Radą Trzydziestu, powołanego Uchwałą Nr 

2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.05.2009 z późn.zm., pod 

nazwą „Wielkopolska Rada Trzydziestu” (WR30). 

2. W związku z funkcjonowaniem Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji w 

ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, które szczególny nacisk kładzie na 

rozwój innowacyjności wielkopolskiej gospodarki, obszar aktywności Wielkopolskiej 

Rady Trzydziestu obejmował będzie problematykę związaną z gospodarczym 

rozwojem Wielkopolski, uwzględniając  zarówno strategiczne  założenia rozwoju 

regionu dot. przedsiębiorczości, jak i zmieniające się wyzwania stojące przed 

przedsiębiorcami w obliczu globalizacji, wpływające na konkurencyjność gospodarki 

Województwa Wielkopolskiego.  

3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Wielkopolskiej Rady 30, w tym 

jej misję, charakter, zadania oraz skład i tryb postepowania.    

§ 2 

1. W niniejszym Regulaminie terminom i wyrażeniom poniżej zdefiniowanym nadaje się 

znaczenie im przypisane: 

Marszałek – oznacza Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub wyznaczonego 

Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego; 

Rada, WR30 oznacza Wielkopolską Radę Trzydziestu 

2. Rada jest społecznym, kolegialnym organem opiniotwórczo-doradczym Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego 

Województwa.   
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ROZDZIAŁ II – MISJA WR 30 

§ 3 

Rozwój gospodarki oparty na wiedzy jest gwarantem zapewnienia konkurencyjności 

województwa wielkopolskiego w zglobalizowanej przestrzeni gospodarki światowej. 

Promowanie procesu ścisłej współpracy sfery gospodarki i nauki oraz wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości należą do kluczowych obszarów działalności władz samorządowych, które 

wpływają na rozwój gospodarczy województwa. Misją WR30 jest wspieranie budowy silnej, 

konkurencyjnej Wielkopolski dzięki współpracy władz regionalnych i lokalnych z 

przedstawicielami ośrodków naukowo – badawczych oraz wielkopolskimi przedsiębiorcami.  

ROZDZIAŁ III – ZAKRES DZIAŁANIA WR30 

§ 4 

Do zakresu działania Rady należy:   

1) Wskazywanie możliwości budowania stabilnej gospodarki regionalnej poprzez: 

a. poszukiwanie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do rozwoju 

oraz aktywności gospodarczej, 

b. kreowanie warunków do wykorzystania potencjału przemysłowego oraz 

naukowego województwa przez przedsiębiorców, 

c. pobudzanie innowacyjności i internacjonalizacji w działaniach 

przedsiębiorców. 

2) Wsparcie Marki Wielkopolski; 

3) Opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych, związanych                                 

z rozwojem gospodarczym Wielkopolski. 

ROZDZIAŁ IV – SKŁAD WR30 

§ 5 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze 

uchwały. 

2. W skład Rady wchodzą: 
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1) przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego działających na podstawie 

ustawy o izbach gospodarczych oraz działających na podstawie ustawy o 

organizacjach pracodawców (15 członków), 

2) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (15 członków).  

3. Członkostwo w Radzie wygasa automatycznie w przypadku:  

1) złożenia rezygnacji przez członka z uczestnictwa w pracach Rady; 

2) odwołania członka ze stanowiska, z którym wiąże się uczestnictwo w pracach Rady; 

3) uchwały Rady na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady, zatwierdzonej 

przez Zarząd Województwa. 

4. Wniosek Przewodniczącego, o którym mowa w § 5 pkt 3.3 poddawany jest pod 

głosowanie Rady i przyjmowany zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych 

na danym spotkaniu. 

5. Rada jest organem kadencyjnym. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z 

tytułu zasiadania w Radzie.  

§ 6 

1. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Prezydium Rady zwykłą większością 

głosów Członków Rady obecnych na spotkaniu w głosowaniu tajnym. 

2. Kadencja Prezydium upływa wraz z  kadencją Członków Rady. 

3. W skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący Rady oraz dwóch 

Wiceprzewodniczących. Prezydium działa w składzie trzyosobowym. 

4. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego właściwy ds. rozwoju gospodarczego 

zapraszany jest na posiedzenia Prezydium i Rady przez Przewodniczącego Rady. 

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą być odwołani w drodze głosowania 

Rady, na wniosek złożony i podpisany przez co najmniej 16 Członków. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu bądź odwołania Członka Prezydium następują 

wybory uzupełniające zgodnie z § 6 pkt 1. 

7. Prezydium koordynuje prace i tematykę posiedzeń Rady oraz uchwala projekty uchwał, 

opinii i wniosków.  

§ 7 

1. W ramach Rady powołane są Zespoły Eksperckie skupione w trzech blokach 

tematycznych: 
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a. zrównoważony rynek pracy, 

b. start-up, 

c. ekspansja.  

2. Członków Zespołów Eksperckich rekomendują członkowie Rady. Zespoły Eksperckie 

pracują na potrzeby Rady.  

3. Uczestnictwo w zespołach eksperckich jest nieodpłatne. 

ROZDZIAŁ V – TRYB PRACY WR30 

§ 8 

 

1. Posiedzenia Rady mają charakter zwyczajny i nadzwyczajny. 

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się dwa razy w roku, w tym co najmniej jedno z nich 

organizowane jest poza stolicą Województwa. 

3. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w miarę potrzeb.   

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy Prezydium lub na 

wniosek Marszałka.  

5. Pracami Wielkopolskiej Rady Trzydziestu kieruje Przewodniczący Rady a w przypadku 

jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących Rady.  

6. Członkowie Rady uczestniczą w pracach Rady osobiście bez możliwości udzielania 

pełnomocnictwa osobom trzecim. 

7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego Rady.  

§ 9 

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia zwyczajnego i 

nadzwyczajnego wysyłane jest w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed 

planowanym posiedzeniem za pomocą korespondencji elektronicznej. 

2. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisywane przez Przewodniczącego.  

3. Posiedzenia Rady organizowane są w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego z wyłączeniem § 8 pkt 2. 

§ 10 

Przyjmuje się standardowy porządek obrad Rady: 
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1) Otwarcie posiedzenia; 

2) Przyjęcie porządku obrad; 

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady; 

4) Omówienie tematyki będącej przedmiotem posiedzenia; 

5) Podjęcie uchwał, wniosków, opinii; 

6) Sprawy różne; 

7) Propozycje tematów na kolejne posiedzenie wraz z terminem obrad; 

8) Zakończenie. 

§ 11 

1. Prace Rady organizuje Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Sekretariatu Rady.  

2. Do zadań Sekretariatu Rady należy: 

a. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady wraz z archiwizacją dokumentów, 

b. powiadamianie Członków Rady i innych zaproszonych osób o terminie 

i  porządku obrad Rady, 

c. przygotowywanie materiałów na obrady Rady, 

d. organizowanie pomieszczeń i sprzętu audiowizualnego na potrzeby obrad, 

e. przekazywanie uchwał, opinii, wniosków podjętych przez Radę Zarządowi 

Województwa, 

f. prowadzenie innych spraw organizacyjnych związanych z działalnością Rady 

zgodnie z dekretacją Marszałka.   

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Regulamin Rady zatwierdza Uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Zmiany treści Regulaminu przyjmuje się na wniosek Marszałka lub Przewodniczącego 

Rady.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania uchwały Zarządu przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego.  


