
UCHWAŁA NR 3928/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie:  powołania Likwidatora Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 438) oraz § 4 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 
Powołuje się Panią Jolantę Przybylską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
„Centralne Biuro Biegłych Rewidentów Jolanta Przybylska” z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do 
CEIDG, NIP 7780115690, REGON 632083940, na Likwidatora Instytucji Filmowej „Film-Art” 
w Poznaniu, z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
Szczegółowy zakres czynności należący do Likwidatora oraz jego wynagrodzenie określone 
zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Likwidatorem, której 
projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Upoważnia się Pana Włodzimierza Mazurkiewicza – dyrektora Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisania umowy, 
o której mowa w § 2 niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
 

§ 5 
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 3928/2017 

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, 
istnieje konieczność powołania Likwidatora do wykonania czynności związanych  
z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, co usprawni uregulowanie wszystkich 
zobowiązań i należności ciążących na organie prowadzącym przedmiotową instytucję kultury. 

Pani Jolanta Przybylska od 1992 roku prowadzi działalność gospodarczą jako „Centralne 
Biuro Biegłych Rewidentów Jolanta Przybylska” z siedzibą w Poznaniu. Biuro to w swojej ponad 
dwudziestoletniej działalności przeprowadzało m.in. badania sprawozdań finansowych 
podmiotów gospodarczych posiadających różne formy prawne, od przedsiębiorstw 
państwowych, poprzez spółki kapitałowe, po osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W większości były to 
podmioty, które z mocy ustawy o rachunkowości były zobligowane do poddania sprawozdań 
finansowych ocenie biegłego rewidenta. Niezależnie od badań sprawozdań finansowych 
sporządzonych na dzień zamknięcia roku obrotowego Biuro przeprowadzało także badania 
sprawozdań na dzień likwidacji, zmiany formy prawnej, zmiany formy organizacyjnej oraz dla 
potrzeb prywatyzacji w myśl przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw 
państwowych. W ramach swojej działalności Biuro sporządzało kwartalne sprawozdania 
finansowe według procedur określonych przez Komisję Papierów Wartościowych  
z zastosowaniem międzynarodowych standardów rachunkowości, wykonywało również audyt 
wykorzystania środków unijnych.  

Atutem Pani Przybylskiej jest dobra znajomość funkcjonowania instytucji kultury. 
Wykonywała ona w latach ubiegłych usługi rewizji finansowej w wielu poznańskich instytucjach 
kultury, m.in w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego, Polskim Teatrze Tańca – Balecie 
Poznańskim, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Instytucji 
Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego.  

Biorąc pod uwagę zarówno kompetencje, jak i wyżej wspomniane doświadczenia 
zawodowe Pani Jolanty Przybylskiej, w szczególności te związane z udziałem w procesach 
likwidacji, powołanie jej na likwidatora Instytucji Filmowej „Film Art” w Poznaniu gwarantuje 
sprawne i skuteczne przeprowadzenie likwidacji instytucji kultury. 

Zgodnie z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.), zarząd województwa może upoważnić pracowników 
urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności województwa. 

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

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Załącznik 
do uchwały nr 3928/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 
 

       PROJEKT 
 
 

UMOWA nr       /DK/W/2017 
 

zawarta                                2017 r.  
 
pomiędzy: 
 
Województwem Wielkopolskim, 
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, posiadającym NIP: 778-13-46-888, 
reprezentowanym, zgodnie z uchwałą nr 3928/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Likwidatora Instytucji Filmowej „Film-Art” 
w Poznaniu, przez: 
Włodzimierza Mazurkiewicza – Dyrektora Departamentu Kultury, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a: 
 
Jolantą Przybylską prowadzącą działalność pod nazwą Centralne Biuro Biegłych Rewidentów 
Jolanta Przybylska z siedzibą w Poznaniu, ul. Kotowo 60 F, 60-009 Poznań, posiadającą NIP 
778-01-15-690, REGON 632083940, 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
o następującej treści: 

 
§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” 
w Poznaniu, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3926/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej „Film-    
Art” w Poznaniu, w terminie do 31 października 2017 roku. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 
podobnych działań oraz dołoży należytej staranności, aby wypełnić zobowiązania wynikające 
z niniejszej Umowy na najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym. 

 
§ 2 

1. Do zakresu czynności Wykonawcy, jako Likwidatora Instytucji Filmowej „Film-Art” 
w Poznaniu, zwanej dalej Instytucją, należeć będzie w szczególności: 
1) sporządzenie bilansu Instytucji na dzień otwarcia likwidacji; 
2) przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Instytucji według stanu 

na dzień otwarcia likwidacji; 
3) zawiadomienie banków finansujących Instytucję, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu 

Statystycznego o otwarciu likwidacji; 
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4) zamieszczenie ogłoszenia we właściwym dzienniku ogólnopolskim i wezwanie wierzycieli 
likwidowanej Instytucji do zgłoszenia roszczeń; 

5) sporządzenie wykazu należności i zobowiązań likwidowanej Instytucji oraz oznaczenie 
sposobu ich wyegzekwowania bądź zaspokojenia; 

6) uregulowanie spraw pracowniczych; 
7) dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykreśleniem Instytucji z: 

 Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,  

 Ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, 

 Rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
8) sporządzenie bilansu zamknięcia likwidowanej Instytucji, z określeniem jej zobowiązań 

i wierzytelności; 
9) podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających przekazanie 

dokumentacji, nieruchomości, mienia ruchomego i zbiorów filmowych; 
10) inne czynności określone przez Organizatora a wchodzące w zakres czynności 

likwidacyjnych instytucji kultury. 
 

§ 3 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, Wykonawca przekaże do Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie później niż do  
15 października 2017 r. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto plus wartość podatku VAT 23%, 
tj. 2.300 (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100), tj. razem 12.300 zł (dwanaście tysięcy 
trzysta złotych 00/100) brutto. 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy po realizacji przedmiotu umowy, przelewem 
na rachunek bankowy nr: 79 1020 4027 0000 1302 0036 4745, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na Województwo Wielkopolskie z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 
34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888. 

3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy określonego w § 1, 
2) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,  
3) gdy Wykonawca nie będzie realizował umowy w terminie określonym w niniejszej 

umowie, co wymaga jednak wcześniejszego wezwania. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi, 

że zaistniały uprzednio nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwią spełnienie 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny pod rygorem 
nieważności. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 ust 1. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 
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§ 6 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądu 
powszechnego.  
 

§ 8 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy.  
 
 
 
 
    Zamawiający       Wykonawca 
      
 


