
UCHWAŁA NR 1166/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 15 października 2015 r.  

 

w sprawie: uzgodnienia składu Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki  

w Poznaniu  

 

Na podstawie § 6 ust. 1 statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki stanowiącego 

załącznik do uchwały nr XLIII/823/14  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu, zmienionego uchwałą nr IV/71/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.                                  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Akceptuje się Radę Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na kadencję trzech 

najbliższych sezonów artystycznych, tj.  do 31 sierpnia 2018 r., w następującym składzie: 

1) stali członkowie:  

- Robert Szczepański - Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych; 

- Gabriel Chmura - Zastępca Dyrektora ds. artystycznych; 

- Jacek Wenzel – Zastępca Dyrektora ds. technicznych; 

- Agnieszka Szuba – Kierownik Sekretariatu – sekretarz Rady;  

2) przedstawiciele poszczególnych zespołów: 

- Lech Algusiewicz –chór, 

- Andrzej Binek – techniczna obsługa sceny, 

- Arkadiusz Hirsch – administracja, 

- Wiesława Kil – dział produkcji środków inscenizacji,  

- Andrzej Ogórkiewicz – soliści, 

- Andrzej Płatek – balet, 

- Donat Zamiara – orkiestra, 

3) przedstawiciel Organizatora – samorządu Województwa Wielkopolskiego  

- Marek Roman – Kierownik Oddziału ds. instytucji kultury, dla których organizatorem jest 

samorząd Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; 

4) przedstawiciele środowisk twórczych oraz historycy i krytycy muzyczni; 

- prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak – profesor emeritus w Katedrze Dramatu, Teatru                        

i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

- prof. UAM dr hab. Marcin Gmys – adiunkt w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

- Piotr Nędzyński – krytyk operowy i dziennikarz muzyczny, znawca historii opery. 

 

 

 

 

 



 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki                        

w Poznaniu oraz Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z  § 6 ust. 1 statutu Teatru im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uzgadnia skład Rady Teatru, fakultatywny organ doradczy i opiniodawczy tej 

instytucji.  

 

Podstawą zaproponowanego przez Dyrektora Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki  składu 

Rady Teatru był regulamin Rady Teatru Wielkiego. Dokument ten przewiduje podział osób, 

które mają brać udział w Radzie na: stałych członków, którzy biorą udział w posiedzeniach ze 

względu na zajmowane stanowisko, tj. zastępców dyrektora, wyznaczonych przedstawicieli 

zespołów Teatru, przedstawicieli Organizatorów, a także trzech przedstawicieli środowisk 

twórczych oraz historyków i krytyków muzycznych.  

 

Dyrektorka Teatru zaproponowała także udział w pracach Rady radcy prawnego oraz kierownika 

chóru, jako stałych członków. Ze względu na to, że regulamin Rady nie przewiduje udziału osób 

zatrudnionych na tych stanowiskach w pracach tego organu, nie zostali oni uwzględnieni w treści 

uchwały. 

 

Długość kadencji Rady również wynika z treści regulaminu Rady Teatru. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 


