
UCHWAŁA NR  4709/2014 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 maja 2014 r. 

 
 
 
w sprawie:  wystąpienia do Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 

o wyrażenie zgody na powołanie Pani Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej 
na stanowisko dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus 
w Poznaniu oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia 
opinii o powołaniu  

 
 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 406) oraz § 6 

ust. 3 statutu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XLV/876/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014  r. 

w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna 

Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Postanawia się wystąpić do Polskiego Radia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w celu 

uzyskania zgody na powołanie Pani Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej na stanowisko 

dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu. 

 

2. Postanawia się wystąpić do: 

 Zrzeszenia Filharmonii Polskich, 

 Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 

w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pani Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej 

na stanowisko dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus.  

 
 

§ 2 

 

1. Do czasu powołania dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, po uzyskaniu 

zgody Polskiego Radia Spółki Akcyjnej oraz uzyskaniu opinii podmiotów wskazanych 

w § 1 ust. 2, powierza się z dniem 1 czerwca 2014 r. Pani Agnieszce Duczmal-Jaroszewskiej 

pełnienie obowiązków dyrektora tej instytucji. 

 



2. Ustala się, na czas pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, następujące 

wynagrodzenie miesięczne, zgodnie z uchwałą nr 2668/06 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie zasad wynagradzania i premiowania 

dyrektorów instytucji kultury dla których organizatorem jest samorząd Województwa 

Wielkopolskiego: 

 
– płaca zasadnicza 

wg IV kategorii zaszeregowania  4.160 zł 
 

– dodatek funkcyjny 
wg 4 grupy zaszeregowania  2.080 zł 

 
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały nr  4709/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  29 maja 2014 r. 

 
  

Uchwałą nr XLV/876/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. 

postanowiono o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2014 r. instytucji kultury pod nazwą Orkiestra 

Kameralna Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu. 

 Zgodnie z § 6 ust. 3 statutu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, dyrektor 

Orkiestry powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w uzgodnieniu z Polskim Radiem, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 15 

ust. 1 ustawy, regulującym postępowanie w sprawie powoływania dyrektora samorządowej 

instytucji kultury, konieczne jest zasięgnięcie w tej sprawie opinii stowarzyszeń zawodowych 

i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. 

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zamierza na stanowisko dyrektora Orkiestry 

Kameralnej Polskiego Radia Amadeus na czas określony, tj. 5 sezonów artystycznych, powołać, 

bez przeprowadzania konkursu, Panią Agnieszkę Duczmal-Jaroszewską. 

 Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Orkiestry Pani Agnieszce Duczmal-

Jaroszewskiej do czasu powołania dyrektora tej instytucji, po uzyskaniu wymaganej zgody 

Polskiego Radia i opinii ww. podmiotów, jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowości 

funkcjonowania ww. jednostki i nadzoru nad zagospodarowaniem przejętego mienia. 

 

  

Pani Agnieszka Duczmal-Jaroszewska jest założycielką Orkiestry (1968), od początku jej istnienia 

jest także jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym. Orkiestra pod kierownictwem Pani 

Duczmal-Jaroszewskiej brała udział w wielu festiwalach europejskich, występowała ze światowej 

sławy solistami w prestiżowych salach koncertowych Europy, obu Ameryk, Afryki i Azji, nagrała 

kilkadziesiąt płyt, a także dokonała nagrań radiowych dla rozgłośni europejskich, kanadyjskich, 

meksykańskich i japońskich oraz dla telewizji w Polsce, Francji, Meksyku i Japonii. 

 Pani Agnieszka Duczmal-Jaroszewska ukończyła studia dyrygenckie Państwowej  Wyższej 

Szkoły Muzycznej w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracowała jako dyrygent 

asystent w Państwowej Filharmonii w Poznaniu, a następnie jako dyrygent w Teatrze Wielkim 

im. S. Moniuszki w Poznaniu. Dla Orkiestry Amadeus dokonała wielu transkrypcji arcydzieł 

muzycznych oraz utworów kameralnych. Jest ponadto laureatką I Ogólnopolskiego Konkursu 

Dyrygentów w Katowicach. Otrzymała również tytuł „La donna del mondo” (Kobieta Świata) 

przyznany przez Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie pod patronatem 

UNESCO i prezydenta Włoch za wybitne w skali światowej osiągnięcia w dziedzinie kultury, 

sztuki i działalności społecznej. Jako pierwsza kobieta dyrygent wystąpiła na scenie 

mediolańskiego Teatro alla Scala. 

  

Doświadczenie zawodowe Pani Agnieszki Duczmal-Jaroszewskiej związane z pełnieniem funkcji 

dyrektora Oddziału Polskiego Radia, jej dotychczasowe osiągnięcia oraz znajomość otoczenia, 



w którym funkcjonuje współczesna instytucja artystyczna, dają rękojmię efektywnego zarządzania 

Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. 

  

 Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


