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                                                                                             PROJEKT 
 

Uchwała nr XXXVIII/926/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 r. 
 

w sprawie: prowadzenia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako wspólnej 
instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa 
Wielkopolskiego i Polskiego Radia S.A.  
 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862 tekst jedn.) Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

 
Wyraża się zgodę na prowadzenie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako wspólnej 
instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Wielkopolskiego 
i Polskiego Radia S.A. 
 

§  2 
 
Zakres praw i obowiązków organizatorów określać będzie zawarta przez strony umowa. 
 

§  3 
 

Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umowy, o której mowa w  § 2 
uchwały. 
 

§  4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
       

§  5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

  
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus została utworzona Uchwałą  

nr XLV/876/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie 
utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
Amadeus z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z umową o utworzeniu instytucji kultury zawartą 14 
maja 2014 roku przez Województwo Wielkopolski i Polskie Radio S.A., Orkiestra prowadzona 
jest wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i Polskie Radio S.A.   

Piątego grudnia 2016 roku, na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, doszło do spotkania przedstawicieli Ministra Kultury z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego, na którym Ministerstwo Kultury zwróciło się do Województwa 
Wielkopolskiego z inicjatywą współprowadzenia Orkiestry Amadeus. W związku z tym podjęto 
rozmowy, w których udział wzięły wszystkie strony przyszłej współpracy – Województwo 
Wielkopolskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskie Radio S.A. 
Konsultacje dotyczyły treści trójstronnej umowy o wspólnym prowadzeniu Orkiestry Kameralnej 
Polskiego Radia Amadeus. Wobec konsensusu wszystkich stron co do treści wspomnianej 
umowy, zgodnie z którą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystąpi do 
współprowadzenia Orkiestry od 1 stycznia 2018 roku – umowa obowiązywać będzie przez 3 lata, 
w trakcie których Ministerstwo co roku przekazywać ma Orkiestrze kwotę 500.000 zł na 
działalność – podjęto kroki zmierzające do dopełnienia niezbędnych procedur przez głównego 
organizatora instytucji – Samorząd Województwa Wielkopolskiego, związanych z zawarciem 
umowy o wspólnym prowadzeniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. 
Podpisanie rzeczonej umowy poprzedzić winna uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
wyrażająca zgodę na prowadzenie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako wspólnej 
instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Wielkopolskiego  
i Polskiego Radia S.A. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizatorzy mogą na podstawie umowy zawartej między 
sobą prowadzić jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów. 

Zacytowany wyżej przepis stworzył możliwość wspólnego prowadzenia instytucji na 
zasadach partnerstwa przy zapewnieniu przez strony porozumienia jak najlepszych możliwości 
realizacji zadań, dla jakich została utworzona instytucja kultury. Wspólne prowadzenie instytucji 
ma na celu podniesienie merytorycznych i organizacyjnych możliwości Orkiestry poprzez 
zapewnienie środków finansowych, niezbędnych do pełnego wykorzystania potencjału 
artystycznego, zapewnienia stabilnego rozwoju i zwiększenia możliwości twórczych Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. 

Warunki wspólnego prowadzenia instytucji zostaną określone w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Ministrem Kultury, Województwem Wielkopolskim i Polskim Radiem S.A. 
 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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