
UCHWAŁA NR 1884/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
 
w sprawie:  wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie 

zgody na powołanie Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora 
Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie bez przeprowadzania konkursu 
oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia opinii w sprawie 
powołania  

 
 

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 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Postanawia się wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzyskania 

zgody na powołanie Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra 

Fredry w Gnieźnie bez konieczności przeprowadzania konkursu. 

2. Postanawia się wystąpić do: 

 Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze im. Aleksandra Fredry 

w Gnieźnie, 

 Związku Zawodowego Aktorów Polskich – Komisji Zakładowej Teatru im. Aleksandra 

Fredry w Gnieźnie, 

 Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, 

 Związku Artystów Scen Polskich, 

w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora 

Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.  

 
§ 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 1884/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 
 
  Kandydatura Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie została wyłoniona w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w 2013 r. Po zawarciu z Panią Joanną Nowak umowy w sprawie warunków 
organizacyjno-finansowych działalności Teatru, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą 
3695/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. powołał ją na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej 
instytucji na czas określony, tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie 
na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego 
przez organizatora. Korzystając z dyspozycji wyżej wymienionego przepisu, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, po uzyskaniu zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zamierza 
powołać Panią Joannę Nowak na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, 
bez przeprowadzania konkursu, na czas określony – 5 sezonów artystycznych. Zgodnie z art. 15 
ust. 1 wyżej wymienionej ustawy przed powołaniem dyrektora instytucji kultury wymagane jest 
zasięgnięcie opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej 
przez instytucję. 

 
W czasie pełnienia funkcji dyrektora gnieźnieńskiego Teatru Pani Joanna Nowak 

podjęła szereg działań zmierzających do zmiany jego oblicza, przede wszystkim 
poprzez poszerzenie oferty programowej o formy działalności dotychczas w tej instytucji 
nieobecne. Do najważniejszych z nich należą: rezydencje artystyczne w dziedzinie teatru 
oraz szeroko pojętych sztuk wizualnych, muzyki i tańca, których wynikiem są dwa zrealizowane 
przez zespół Teatru spektakle twórców z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, cykle dodatkowych 
wydarzeń integrujących lokalną społeczność, takich jak inicjatywa „Nocne gnieźnian z teatrem 
rozmowy” oraz „Filmowe poniedziałki”, realizacja działań okołopremierowych, opartych głównie 
na warsztatach edukacyjnych i dyskusjach panelowych, adresowanych do widzów w każdym 
wieku, oraz udział w festiwalach teatralnych. 

W ramach polityki repertuarowej Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie proponuje 
zarówno spektakle klasyczne, jak i współczesne, co pozwala na przyciągnięcie różnorodnej 
publiczności. Instytucja funkcjonuje poprawnie również pod względem finansowym. 
Ponadto z początkiem bieżącego roku do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych 
w ramach trybu pozakonkursowego WRPO na lata 2014-2020 wprowadzony został projekt 
obejmujący modernizację i przebudowę infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra 
Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu. 

 
Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


