
Uchwała nr 3152/2021 

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 „Gospodarna 2050 – 

H2Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu.  

 

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 „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, tj.: 

a. Podpisania zobowiązań związanych z realizacją projektu w ramach Działania 1.4 

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, 

b. Podpisywania umów związanych z realizacją projektu, akceptacji dokumentów księgowych  

i dyspozycji przelewu środków, 

c. 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, Dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielonego Uchwałą nr 1205/2019 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r., w związku z ustaniem jego 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 3152/2021 

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 „Gospodarna 2050 – 

H2Wielkopolska” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu  

 

Departament Gospodarki, począwszy od 2018 roku prowadzi wzmożoną działalność na rzecz zwiększenia 

świadomości i poziomu wiedzy w zakresie tematyki związanej z gospodarką opartą na wodorze wśród 

przedstawicieli różnych środowisk, w tym biznesu, JST i nauki.  

 

Powyższy cel realizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” 

współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu. Projekt ten inicjuje proces umiędzynarodowienia 

regionalnej gospodarki Wielkopolski na rynku branży wodorowej i branż oferujących rozwiązania dla niej, 

a także podejmuje wstępne działania na rzecz budowy regionalnego ekosystemu wodorowego z potencjałem 

do konkurowania na rynkach międzynarodowych. Projekt stanowi nowatorskie przedsięwzięcie w skali 

kraju, ze względu na podejmowaną tematykę obejmującą budowę i wspieranie marki regionalnej opartej  

o technologie niskoemisyjne, w których nośnikiem energii jest wodór. Najważniejszym zadaniem projektu 

jest wzmocnienie promocji i konkurencyjności Wielkopolski poprzez budowę marki „H2Wielkopolska – 

kierunek wodór”, opartej na rozwoju ekosystemu gospodarki wodorowej. Cel ten będzie realizowany 

poprzez przedsięwzięcia o charakterze krajowym i międzynarodowym, m.in. kampanię informacyjno-

promocyjną oraz udział Województwa Wielkopolskiego wraz z reprezentantami wielkopolskich MŚP, nauki 

i jednostek samorządu terytorialnego, w wiodących targach branżowych/konferencjach/wizytach  

w instytucjach/podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowej. W ramach projektu ofererowane 

będzie także doradztwo dla wielkopolskich MŚP w obszarze możliwości rozwoju ich działalności w ramach 

łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej ma wodorze.  

 

Okres realizacji projektu od 02.12.2019 r. do 30.06.2022 r., a jego całkowity budżet wynosi 3 500 000,00 zł. 

Dofinansowanie w projekcie wynosi 2 974 999,99 zł. 

 

Udzielenie pełnomocnictwa ww. pracownikowi Departamentu Gospodarki, usprawni bieżącą realizację 

projektu. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 

 

 


