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UCHWAŁA NR 3476/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia składu Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

Na podstawie § 6 ust. 1 statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XLIII/823/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: 

przyjęcia tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, zmienionego 

uchwałą nr IV/71/2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Akceptuje się następujący skład Rady Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na kadencję 

trzech sezonów artystycznych, z uwzględnieniem sezonu bieżącego, tj. do 31 sierpnia 2023 r.: 

1) stali członkowie Rady Teatru: 

- Robert Szczepański – Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, 

- Grzegorz Byczyk – Zastępca Dyrektora ds. technicznych, 

- Agnieszka Szuba – Kierownik Sekretariatu – sekretarz Rady; 

2) przedstawiciele poszczególnych zespołów Teatru: 

- Joanna Kortylewicz – przedstawicielka zespołu chóru, 

- Andrzej Płatek – przedstawiciel zespołu baletu, 

- Donat Zamiara – przedstawiciel zespołu orkiestry, 

- Rafał Korpik – przedstawiciel zespołu solistów, 

- Arkadiusz Hirsch – przedstawiciel administracji, 

- Wiesława Kil – przedstawicielka działu produkcji środków inscenizacji, 

- Wiktor Kuźma – przedstawiciel technicznej obsługi sceny; 

3) przedstawiciel Organizatora – samorządu Województwa Wielkopolskiego: 

- Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu; 

4) przedstawiciele środowisk twórczych oraz historyków i krytyków muzycznych: 

- prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczak – profesor emerytowany w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

- prof. zw. UEP dr hab. Henryk Mruk – ekonomista, wysoko ceniony badacz rynku i zachowań 

konsumenckich oraz specjalista w kształtowaniu marki, 

- prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski – nauczyciel akademicki, kulturoznawca, badacz relacji 

między teorią i historią kultury, teoretyk w zakresie kulturowej analizy muzyki, w tym estetyki 

muzycznej. 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu. 
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§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3476/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uzgadnia skład Rady Teatru, która jest fakultatywnym organem doradczym 

i opiniodawczym tej instytucji. 

Podstawą zaproponowanego przez Dyrektora Teatru składu Rady jest Regulamin Rady Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Zgodnie z jego zapisami w skład Rady wchodzą: stali członkowie, 

którzy biorą udział w posiedzeniach ze względu na zajmowane stanowisko, tj. zastępcy dyrektora 

oraz kierownik sekretariatu Teatru – pełniący funkcję sekretarza Rady, przedstawiciele poszczególnych 

zespołów Teatru, przedstawiciele Organizatorów, a także trzech przedstawicieli środowisk twórczych 

oraz historyków i krytyków muzycznych. 

W związku ze śmiercią Pana Gabriela Chmury, dotychczas zatrudnionego na stanowisku zastępcy 

dyrektora ds. artystycznych Teatru i niepowołaniem nowej osoby na to stanowisko – to miejsce w Radzie 

pozostaje nieobsadzone. 

Ponadto Dyrektor Teatru zaproponowała udział w pracach Rady – jako stałych członków – głównego 

księgowego Teatru, radcy prawnego oraz kierownika chóru. Ze względu na to, że Regulamin Rady 

nie przewiduje udziału osób zatrudnionych na tych stanowiskach w pracach tego organu, nie ma podstaw 

do ich zaakceptowania, stąd też nie zostali oni uwzględnieni w treści uchwały. 

Długość kadencji Rady obejmująca trzy sezony artystyczne również wynika z treści Regulaminu Rady 

Teatru. Dotychczas funkcjonująca Rada powołana została Zarządzeniem Dyrektora Teatru z dnia 

18 listopada 2015 r. i jej kadencja wygasła z końcem sezonu artystycznego w 2018 r. Wobec woli 

powołania nowej Rady w trakcie sezonu artystycznego 2020/2021, celowym jest wskazanie długości 

kadencji tej Rady do końca sezonu artystycznego 2022/2023. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


