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UCHWAŁA NR 3326/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 marca 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia powołania Pani Joanny Szydłowskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) 

oraz § 7 ust. 4 statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały 

nr XXIX/586/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  

Uzgadnia się powołanie Pani Joanny Szydłowskiej na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Kultury 

i Sztuki w Koninie na czas określony, tj. od 17 marca 2021 r. do 16 grudnia 2022 r. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3326/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 marca 2021 r. 

W myśl art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

do zadań zarządu województwa należy w szczególności kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie 

działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej statut instytucji 

kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora. 

W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania 

i odwoływania. Zgodnie z § 7 ust. 4 statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zastępcę dyrektora 

instytucji powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

Pani Joanna Szydłowska jest absolwentką Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończyła również Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju 

Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie na kierunku Komunikacja Marketingowa w Internecie. Od 1997 r. jest związana z mediami – 

początkowo z radiem RRM Konin, a następnie przez 13 lat z „Wydawnictwem – Przegląd Koniński”, 

gdzie w latach 2006-2012 pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Jest autorką ponad 3 tysięcy 

artykułów i reportaży o tematyce społecznej, gospodarczej i kulturalnej, a także inicjatorką 

i współorganizatorką wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych w Koninie i regionie konińskim. W trakcie 

pracy dziennikarskiej otrzymała główną nagrodę w ogłoszonym przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego konkursie dziennikarskim „Samorządna Wielkopolska”, a także statuetkę „Srebrny Cal” 

w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Obywatel Roku”, organizowanym przez Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej i Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie. Została ponadto 

wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina”. W latach 2012-2018 pełniła funkcję 

kierownika Biura Prezydenta Miasta Konina, a w latach 2016-2018 – również rzecznika prasowego 

Prezydenta Miasta Konina. W latach 2018-2020 pracowała na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału 

Kultury Urzędu Miejskiego w Koninie. Od 2012 r. jest także wykładowcą Państwowej Szkoły Zawodowej 

w Koninie. 

 

Za zgodą Zarządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr 1969/2020 z dnia 6 marca 2020 r.), 

z dniem 17 marca 2020 r. Pani Joanna Szydłowska została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na czas określony jednego roku. Pismem z 27 stycznia 2021 r. 

Dyrektor Centrum zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na ponowne powołanie Pani Joanny 

Szydłowskiej na to samo stanowisko na następny okres. 

 

W opinii Dyrektora Centrum, Pani Joanna Szydłowska dała się poznać jako właściwa osoba na tym 

stanowisku. Przez ostatni rok bardzo dobrze wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków, 

obejmujących m.in. planowanie i organizację działalności merytorycznej oraz promocyjnej i marketingowej 

instytucji, nadzorowanie działań współpracowników, dokumentacji i sprawozdawczości, a także strony 

finansowej realizowanych działań merytorycznych. W trudnym roku dla sektora kultury – roku pandemii 

wirusa Covid-19, znakomicie sprawdziła się jako organizator i koordynator przebiegu wydarzeń 

realizowanych przez Centrum przeważnie w zupełnie nowych, sanitarnych warunkach. Pod nadzorem i przy 

wsparciu merytorycznym Pani Szydłowskiej instytucja z powodzeniem odnalazła się też w nowej sytuacji 

promocji i realizacji wydarzeń – w przestrzeni wirtualnej i online. W czasie pełnienia funkcji zastępcy 

dyrektora Centrum, Pani Szydłowska zaangażowana była również w czynności związane z realizacją 

projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom 

Kultury Oskard, m.in. w zakresie przygotowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym 

służących zwiększaniu dostępności oferty instytucji. 
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Uwzględniając obowiązujące przepisy, a także biorąc pod uwagę statutowy tryb uzgadniania kandydatury 

na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, celowym jest uzgodnienie 

powołania Pani Joanny Szydłowskiej, zgodnie z wnioskiem, na czas określony. 

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

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


