
UCHWAŁA NR 995 / 2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
 
 
w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza 
Łomnickiego w Poznaniu   

 
 
 Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§  1 
1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko Dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w składzie: 
 
1) przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 

− Sławomira Piasecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury – Przewodnicząca 
Komisji, 

− Lech Dymarski – przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

− Maria Grabkowska – przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego,   

 
2) przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

− Zenon Butkiewicz – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, 

− Bożena Sawicka – naczelnik wydziału w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury, 
 
3) przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Teatru Nowego im. T. 

Łomnickiego w Poznaniu: 

− Paweł Binkowski, 

− Jarosław Trzeciak, 
 

4) przedstawiciele Związku Artystów Scen Polskich: 

− Maria Mielnikow – Sekcja Teatrów Dramatycznych ZASP, 

− Aleksander Machalica – Oddział Poznański ZASP 
 

2. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§  2 

Komisja, o której mowa w § 1, kończy swą działalność po przekazaniu Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego wyników konkursu wraz z dokumentacją. 
 
 

§  3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§  4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
do Uchwały Nr 995 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia  2011 r. 

 
 
  
 W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru 

Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu oraz wykonując rozporządzenie Ministra 

Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na 

stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) zachodzi 

konieczność powołania Komisji Konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu jej pracy, 

który zawarty jest w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Uchwały Nr 995 / 2011  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 
 
 

REGULAMIN 
pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na 

stanowisko Dyrektora Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu 
 

 
I. Postępowanie wstępne: 

 
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata ze wskazaniem wagi każdego 

z kryteriów, 
2) prezentacja przez Przewodniczącego Komisji ofert zgłoszonych na konkurs, 
3) ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi formalnymi kryteriami konkursu 

podanymi w ogłoszeniu konkursowym, 
4) podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia do konkursu poszczególnych kandydatów, 
5) poinformowanie kandydatów przez Przewodniczącego Komisji o dopuszczeniu lub 

odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. 
 

II. Postępowanie konkursowe: 
 

1) analiza zgłoszeń kandydatów w zakresie przedstawionych koncepcji programowo-
organizacyjnych Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu, 

2) przeprowadzenie rozmów z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu 
postępowania konkursowego, 

3) zamknięta dyskusja członków Komisji Konkursowej na temat kandydatów, 
4) dokonanie oceny punktowej kandydatów zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami, 
5) podjęcie uchwały w sprawie wyniku konkursu; wynikiem konkursu jest przedstawienie 

kandydata lub listy kandydatów na stanowisko objęte konkursem w kolejności 
zgodnej z rezultatami oceny, dokonanej przez Komisję; kandydat może być 
przedstawiony do akceptacji Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w przypadku 
uzyskania minimum 50% + 1 możliwych do otrzymania punktów. 
 

III. Postanowienia ogólne 
 

1. Uchwały Komisji podejmowane są większością głosów, w głosowaniu jawnym. 
 
2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Komisji Konkursowej; załącznikiem protokołu jest 
dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata. 

 
3. Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
4. W razie stwierdzenia nieprzydatności wszystkich kandydatów, Komisja zwraca się do 

organizatora o ponowne ogłoszenie konkursu. 
 


