
 
 
 

Uchwała nr 3150/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 
 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi 
Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia 
wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko  
i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 
1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 1), 5), 6) i 8) oraz art. 57 ust. 5 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:   
 

§1 
 

1. Udziela się Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pełnomocnictwa do jednoosobowego działania 
w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego, w sprawach 
dotyczących realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I,  
w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 
wodoru (w skrócie BSW-H2)”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020, Działanie 1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
Wielkopolski, tj.: 
1) Podpisywania zobowiązań związanych z realizacją projektu w ramach Działania 1.2 

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, 
2) Podpisywania umów związanych z realizacją projektu, akceptacji dokumentów księgowych 

i dyspozycji przelewu środków, 
3) Podejmowania innych czynności wynikających z zasad WRPO 2014+, a niezbędnych do   

prawidłowej realizacji projektu.  
2. Do dokonania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1  

wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  
 

§2 
 

1. Anuluje się pełnomocnictwo Pana Jakuba Jackowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielone Uchwałą nr 
1518/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 r., w związku 
z ustaniem stosunku pracy z dniem 1 listopada 2020 r.  

2. W przypadku nieobecności Pani Beaty Joanny Łozińskiej, Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, upoważnia się Pana Michała 
Ptaszyńskiego, Naczelnika Wydziału Wielkopolska 2050 Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, do podejmowania wszystkich czynności 
określonych w §1 ust. 1 niniejszej uchwały. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały nr 3150/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 
 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi 
Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia 
wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko  
i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 
1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. 
 

Departament Gospodarki realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw Wielkopolski, który przewiduje realizację działań na rzecz budowy systemu 

inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I. Projekt zakłada wsparcie 

przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych 

innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić 

„koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. Integralną częścią projektu będą działania 

polegające na stymulowaniu współpracy między ww. podmiotami a pozostałymi aktorami 

regionalnego sytemu innowacji w ramach wypracowanego, sprawnie funkcjonującego  

w Wielkopolsce „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO).  

Projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru  

(w skrócie BSW-H2)” zakłada podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw  

i nauki poprzez budowę systemu opierającego się na trzech filarach: 1. Dokumentach 

strategicznych; 2. Działaniach zwiększających popyt wśród przedsiębiorców na rozwiązania, 

produkty, usługi zeroemisyjne oraz 3. Sprawnie działającym PPO w ramach Wielkopolskiej 

Platformy Wodorowej, będącej przyczółkiem budowy nowej międzysektorowej Inteligentnej 

Specjalizacji Regionu. 

Okres realizacji projektu od 26.11.2019 do 30.06.2023, a jego całkowity budżet wynosi 4 592 499,88 
zł. Dofinansowanie w projekcie wynosi  4 362 874,88 zł.  
Udzielenie pełnomocnictwa zarówno Dyrektorowi Departamentu Gospodarki, jak i Naczelnikowi 
Wydziału Wielkopolska 2050 Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego znacznie usprawni realizację projektu.  
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


