
Uchwała nr 1220/15 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 października 2015 r.  
 
w sprawie: wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2015 rok instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz 
Instytucji Filmowej „Film-Art.” dla której organizatorem jest Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2015 r. poz.1392) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje. 

§ 1 
 
Dokonuje się wyboru podmiotów badających sprawozdania finansowe za 2015 rok instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji 
Filmowej „Film-Art.” dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 
następujący sposób: 
 
1) AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako podmiotu 

badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  
2) Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, jako podmiotu badającego 

sprawozdanie finansowe za 2015 rok Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie,   
3) AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako podmiotu 

badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, 
4) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 

finansowe za 2015 rok Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 
5) AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako podmiotu 

badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok Muzeum Okręgowego w Koninie, 
6) Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, jako podmiotu badającego 

sprawozdanie finansowe za 2015 rok Muzeum Okręgowego w Lesznie,  
7) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 

finansowe za 2015 rok Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile,  
8) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 

finansowe za 2015 rok Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego                    
w Szreniawie,  

9) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu,  

10) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie,  

11) AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, jako podmiotu 
badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,  

12) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury                    
w Poznaniu, 

13) KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,  

14) KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego                                                     
w Poznaniu,  



15) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański,  

16) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie,  

17) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,  

18) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu,  

19) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu, 

20) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego, 

21) POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz odpowiednim dyrektorom instytucji kultury 
wymienionych w § 1 niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



UZASADNIENIE 
 
 

Uchwałą nr 994/15 z 2 września 2015 r.. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór 

ofert na wykonanie przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych za 2015 

rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego 

oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.” dla której organizatorem jest Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

 
Oferty podmiotów wymienionych w treści uchwały spełniały warunki formalne określone                      

w  ogłoszeniu o naborze ofert oraz były najkorzystniejsze ze względu na oczekiwane 

wynagrodzenie. Podmioty wymienione w uchwale zapewniają o swoim doświadczeniu w badaniu 

sprawozdań finansowych jednostek dysponujących środkami publicznymi, a biegli rewidenci, 

którzy zostali wskazani do wykonania danej rewizji finansowej, badali w ostatnich 5 latach 

sprawozdanie co najmniej jednej instytucji kultury. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 
  

 
 

 
 


