
UCHWAŁA NR 3927/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 
 
w sprawie:  odwołania Pana Macieja Szwarca ze stanowiska dyrektora Instytucji 

Filmowej „Film-Art” w Poznaniu  
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 15 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862), art. 70 
ust. 1 i 2 Kodeksu pracy, § 5 ust. 3 Statutu Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 1472/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, 
zmienionego uchwałami: nr 311/11 ZWW z dnia 23 lutego 2011 r. i nr 382/11 ZWW z dnia 
17 marca 2011 r., w związku z § 3 uchwały nr 3926/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej             
„Film-Art” w Poznaniu, dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. W związku z postawieniem Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu w stan likwidacji, 
po uzyskaniu wymaganych opinii Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Federacji 
Niezależnych Twórców Filmowych, odwołuje się Pana Macieja Szwarca ze stanowiska 
dyrektora tej instytucji. 

2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, za trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia. 

3. W okresie wypowiedzenia zwalnia się Pana Macieja Szwarca z obowiązku świadczenia pracy, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. 

  
 

§ 2 
 

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego w Poznaniu 
– ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, w ciągu 21 dni od dnia jej doręczenia. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 4 
 
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 3927/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 
 
  

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie 
likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 438), jest on organizatorem, 
konieczne jest wygaszenie stosunku pracy dyrektora likwidowanej instytucji. Zgodnie z § 5 ust. 3 
Statutu Instytucji Filmowej „Film-Art”, dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862). 

Pan Maciej Szwarc na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu 
powołany został z dniem 14 kwietnia 2011 r. na czas nieokreślony. W związku ze zmianą 
przepisów dotyczących okresów powołania dyrektorów instytucji kultury, po uzyskaniu opinii 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności 
prowadzonej przez Instytucję, jak również po zawarciu z Panem Maciejem Szwarcem umowy 
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytucji, Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego powołał go na to samo stanowisko, bez przeprowadzania konkursu, na czas 
określony, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2019 r. 

Artykuł 15 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy nie podaje „likwidacji instytucji kultury” 
jako przesłanki odwołania dyrektora przed upływem okresu, na jaki został powołany, regulacji 
w tym zakresie nie zawiera również blok przepisów dotyczących likwidacji instytucji kultury. 
Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 7 przywołanej ustawy, w przedmiotowej sytuacji zastosowanie 
znajdują przepisy art. 68-72 Kodeksu pracy, w tym art. 70 § 1, zgodnie z którym pracownik 
zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie 
lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to 
również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko 
na czas określony. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą 
nr 3725/2017 z dnia 26 maja 2017 r. wystąpił do Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Federacji 
Niezależnych Twórców Filmowych w celu zasięgnięcia opinii w sprawie odwołania Pana Macieja 
Szwarca ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu. 

Po uzyskaniu wymaganych opinii, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję 
o odwołaniu Pana Macieja Szwarca ze stanowiska dyrektora Instytucji Filmowej „Film-Art” 
w Poznaniu. 

 
Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 
  


