
Uchwała nr 2199/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 czerwca 2016 r.  

 

w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Filharmonii Poznańskiej                       

im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu  

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu                               

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie regulamin organizacyjny Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza 

Szeligowskiego w Poznaniu, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Filharmonii Poznańskiej                         

im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



Uzasadnienie  
do uchwały nr 2199/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 czerwca 2016 r.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej organizator oraz działające w instytucji kultury organizacje związkowe                     

i stowarzyszenia twórców opiniują regulamin organizacyjny, który określa organizację wewnętrzną 

danej instytucji. 

 
Wprowadzenie w życie nowego regulaminu organizacyjnego Filharmonii Poznańskiej                               

im. Tadeusza Szeligowskiego jest odpowiedzą na potrzebę dostosowania struktury organizacyjnej 

Filharmonii do aktualnych potrzeb i wymogów prawnych (aktualny regulamin organizacyjny 

Filharmonii, znowelizowany w 2010 roku, wszedł w życie w 2008 roku). 

 
Najistotniejsze zmiany organizacyjne polegają na połączeniu Biura Koncertowego oraz Pro 

Sinfoniki, co ma spowodować efektywniejsze funkcjonowanie Pro Sinfoniki oraz wyodrębnienie 

działu Kadry i Płace z Działu Finansowo – Księgowego (i podległości głównemu księgowemu), 

wynikającą z rosnącej specjalizacji obsługi kadrowo-płacowej pracowników. Ponadto regulamin 

został uzupełniony o zadania wiązane z kontrola zarządczą oraz koordynację spraw związanych                   

z zamówieniami publicznymi.  

 
Omawiany regulamin organizacyjny został poddany zaopiniowaniu przez trzy organizacje 

związków zawodowych działających w Filharmonii. 

 
Dyrektor Filharmonii zadeklarował, że zaproponowany model organizacyjny nie pociąga za sobą 

wzrostu kosztów funkcjonowania Filharmonii. 

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

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


















