
UCHWAŁA NR 971/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 
 
 
w sprawie:  uzgodnienia kandydatury Pana Gabriela Chmury na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. artystycznych Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu 

 
 
 
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 Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XLIII/823/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 
2014 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Teatrowi Wielkiemu im. Stanisława 
Moniuszki w Poznaniu, zmienionego uchwałą nr IV/71/2015 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 
 

§  1 
 
Akceptuje się powołanie Pana Gabriela Chmury na stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. artystycznych Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na czas określony, 
tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.   
 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§  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 971/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 sierpnia 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 Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu, zastępców 
dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. Powołanie zastępcy dyrektora do spraw artystycznych wymaga także zgody 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 Dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru kandydatury obecnie pełniącego tę 
funkcję Pana Gabriela Chmury, wskazując wolę powołania go na czas określony, tj. od 1 września 
2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
 
 Pan Gabriel Chmura jest postacią znaną i cenioną w środowisku kulturalnym, 
a także laureatem wielu prestiżowych nagród w czołowych konkursach dyrygenckich na świecie. 
Na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru został powołany we wrześniu 2012 r. 
na czas określony jednego roku, a następnie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. 
 Pełniąc tę funkcję przez bez mała 3 sezony artystyczne, w opinii Dyrektora Teatru, 
Pan Gabriel Chmura dał się poznać jako bardzo dobry organizator i przełożony. Wykazał się 
umiejętnością zarządzania dużą, zróżnicowaną grupą artystyczną. Był także pomysłodawcą 
ciekawych prezentacji zarówno nowych przedstawień, jak i klasycznych dzieł operowych. 
 Dotychczasowy dorobek, możliwości artystyczne, doświadczenie zawodowe i wkład pracy 
Pana Gabriela Chmury w kształt artystyczny repertuaru prezentowanego przez Teatr Wielki 
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu sprawiają, że jest odpowiednim kandydatem na stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. artystycznych tej instytucji. 

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

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


