
UCHWAŁA NR 894/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2015 r. 

 
 
 
w sprawie:  uzgodnienia kandydatury Pani Elżbiety Kralkowskiej-Mielcarek 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 
Szeligowskiego 

 
 
 
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.) w związku z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) 
oraz § 5 ust. 4 Statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr IV/72/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 
2015 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§  1 
 
Akceptuje się powołanie Pani Elżbiety Kralkowskiej-Mielcarek na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego z dniem 17 sierpnia 2015 r. 
na czas nieokreślony. 
 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi 
Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego. 
 
 
 

§  3 
 
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 894/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 lipca 2015 r.  

 
 
 W myśl 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.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności 
kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych. 
 
 Zgodnie z § 5 ust. 4 Statutu Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, 
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
 Wobec planowanego zakończenia stosunku pracy dotychczasowego zastępcy dyrektora 
wyżej wymienionej instytucji, Pana Mariana Szymańskiego, Dyrektor Filharmonii wystąpił 
z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na powołanie 
Pani Elżbiety Kralkowskiej-Mielcarek na stanowisko Zastępcy Dyrektora Filharmonii 
Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego z dniem 17 sierpnia 2015 r. na czas nieokreślony. 
 

Pani Elżbieta Kralkowska-Mielcarek jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-
Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe w Instytucie 
Ekonomiki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pracowała w wielu dziedzinach 
gospodarki, w tym w przemyśle lekkim, a także jako kierownik nadzorowała sieć sklepów 
handlowych. Była również pracownikiem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, udzielając się 
czynnie wśród Polonii Zaolziańskiej. W latach 2003-2005 kierowała wydziałem administracyjnym 
w Biurze Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a od października 2005 r. 
pracuje w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu na stanowisku głównego specjalisty ds. finansowania kultury. W latach 2007-2012 
była Konsultantką Narodowego Centrum Kultury w dziedzinie finansowania projektów 
kulturalnych (głównie ze środków unijnych). Ponadto w 2009 r., w ramach współpracy 
Wielkopolski w programie „Partnerstwo-Odra”, odbyła staż w „Oddziale kulturalnym” 
Administracji Senatu Berlina, gdzie zapoznała się ze strukturą organizacyjną Oddziału, systemem 
finansowania instytucji kultury w Berlinie, a także z problematyką realizacji projektów w ramach  
funduszy unijnych. 

 
W ramach obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Filharmonii Pani Elżbieta 

Kralkowska-Mielcarek przejmie nadzór nad pionem finansowym i administracją instytucji. 
Posiadane przez Panią Kralkowską-Mielcarek doświadczenie i wiedza dotycząca zarządzania 
finansami instytucji kultury, sprawiają, że jest odpowiednią kandydatką na to stanowisko. 

 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


