
                                                  Uchwała Nr 3368/2021  

                                       Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

                                                  z dnia 18 marca 2021 r.  

 

w sprawie wystąpienia do podmiotów – organizatorów instytucji kultury Parowozownia 

Wolsztyn oraz innych właściwych podmiotów, w celu uzgodnienia i zasięgnięcia opinii w 

sprawie powołanie Pana Wojciecha Marszałkiewicza na następny trzy letni okres na 

stanowisko dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art.15 ust.1 i 5 w związku z art.9 ust 1 i 2 ustawy dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 

2020 r., poz. 194 ze zm.), § 6 ust. 1 statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie statutu instytucji kultury Parowozownia 

Wolsztyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4435) oraz Umowy dotyczącej utworzenia 

instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nr DT/I/105/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.,  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:  

 

                                                                   § 1 

 

1.Postanawia się wystąpić do Stron Umowy dotyczącej utworzenia instytucji kultury      

Parowozownia Wolsztyn nr DT/I/105/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., tj.: 

1) Powiatu Wolsztyńskiego, 

2) Gminy Wolsztyn, 

3) PKP Cargo S.A. w Warszawie,  

celem uzgodnienia ponownego powołania dotychczasowego dyrektora instytucji kultury 

Parowozownia Wolsztyn Pana Wojciecha Marszałkiewicza  na okres trzyletniej kadencji na 

lata 2021 – 2024. 

 

2.Postanawia się wystąpić do Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w 

Wolsztynie celem zasięgnięcia opinii odnośnie ponownego powołanie dotychczasowego 

dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn Pana Wojciecha Marszałkiewicza  na 

okres trzyletniej kadencji na lata 2021 – 2024. 

 

                                                        § 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                        § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

    

 



 
 
                                
                                                                                                                               Uzasadnienie  

                                                                                                                  do Uchwały Nr 3368/2021   

                                                                                                            Zarządu Województwa Wielkopolskiego   

                                                                                                                        z dnia 18 marca 2021 r.  

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 5035/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 

marca 2018 r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Marszałkiewicza na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn, Pan Wojciech Marszałkiewicz 

powołany został na to stanowisko na czas określony, tj. od dnia 7 marca 2018 roku do dnia 31 

marca 2021 r. włącznie. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 15 ust. 2  ustawy dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) 

zachodzi potrzeba wszczęcia postępowania mającego na celu powołanie dyrektora instytucji 

kultury Parowozownia Wolsztyn na nowy okres trzech lub  siedmiu lat przy czym Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego stanął na stanowisku, że w przypadku instytucji kultury 

Parowozownia Wolsztyn okres trzech lat jest w obecnym stanie rzeczy optymalny. 

 

Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn nie figuruje w wykazie samorządowych instytucji 

kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze 

konkursu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1298).  

 

W tym stanie rzeczy Zarząd Województwa Wielkopolskiego proponuje dotychczasowego 

dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, Pana Wojciecha Marszałkiewicza jako 

kandydata na stanowisko dyrektora na nowy trzyletni okres lat 2021 -2024. 

 

Pan Wojciech Marszałkiewicz jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału 

Transportu o specjalności: Logistyka Transportu Kolejowego, którą ukończył w 2005 r. z 

tytułem inżyniera. 

 

Posiada bardzo bogate doświadczenia zawodowe w kolejnictwie: 

 

marzec 2018 – obecnie 

wrzesień 2016 – 2018 

 

styczeń 2015 – sierpień 2016 

wrzesień 1964 – grudzień 2014 

 

2009 – 2013 

 

2004 – 2009 

1995 – 2004 

1973 – 1995 

 

 

Instytucja Kultury „Parowozownia Wolsztyn”  Dyrektor 

Instytucja Kultury „Parowozownia Wolsztyn” Zastępca 

Dyrektora 

Świadczenia emerytalne 

PKP CARGO S.A. 

 

Koordynator w zakresie eksploatacji i utrzymania 

parowozów w Parowozowni Wolsztyn. 

Pełnomocnik Zarządu PKP CARGO ds. utworzenia 

Spółki „Parowozownia Wolsztyn” 

Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji w Zakładzie Taboru 

PKP CARGO w Poznaniu 

Maszynista instruktor pojazdów trakcyjnych 

Maszynista pojazdów trakcyjnych 

 



 

 

Od 1995 roku bierze czynny udział w pracach komisji wypadków kolejowych i jest obecnie 

członkiem doraźnym Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych powołanym przez 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 

Od 1973 roku był pracownikiem drużyn trakcyjnych, jako pomocnik, później maszynista oraz 

starszy maszynista, a w latach 1995 do 2004 r. był  maszynistą instruktorem, zdobył szeroką 

wiedzę z zakresu utrzymania taboru, prowadzenia pociągów. 

Od 2004 do chwili obecnej pełni obowiązki przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla 

drużyn trakcyjnych na licencję oraz świadectwo,  powołany przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego.  

 

 Ważniejsze zadania wykonane w latach 2018 – 2021 pod kierownictwem dotychczasowego 

dyrektora instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn: 

- remont bocznicy własnej oraz kanału oczystkowego, 

- zakup dwóch wagonów osobowych do ruchu planowego, 

- zakup 6 inżektorów niezbędnych do eksploatacji parowozu,  

- remont nawierzchni placu przed dyspozytornią o powierzchni około 1 000 m2.,   

- zabezpieczenie dachu hali wachlarzowej parowozowni po decyzji Powiatowego Inspektora   

   Nadzoru Budowlanego, 

- naprawa rewizyjna P4 parowozu Pt47-65 w systemie gospodarczym w własnym zakresie, 

- realizacja zamówień przewozów turystycznych i zgodnie z umową realizacja przejazdów  

  pociągów ujętych w rocznym rozkładzie jazdy, 

- remont nawierzchni drugiej części placu przed budynkiem administracji „noclegownia” o           

  powierzchni 2 000 m2, 

- naprawa rewizyjna P4 parowozu Ol49-69 w systemie gospodarczym w własnym zakresie. 

- realizacja zamówienia komercyjnego przy wykorzystaniu pociągu retro Parowozowni     

  Wolsztyn  okazji 100 – lecia „Zaślubiny Polski  z Morzem Bałtyckim”, 

- realizacja zamówienia komercyjnego przy wykorzystaniu pociągu retro Parowozowni z     

  okazji  „10 - lecie Kolei Śląskich”, 

- pod merytoryczną opieką dyrektora, czterech pracowników Parowozowni Wolsztyn  

  ukończyło  szkolenie na licencję i świadectwo maszynisty parowozów i tym samym zasiliło  

  kadrę maszynistów tej instytucji kultury. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej Uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uważa się za zasadne. 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  
 

 


