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UCHWAŁA NR 3531/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia powołania Pana Antoniego Pelczyka na stanowisko zastępcy dyrektora 

ds. programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

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 § 13 ust. 2 statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, stanowiącego załącznik do uchwały 

nr XIV/392/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 962), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uzgadnia się powołanie Pana Antoniego Pelczyka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3531/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 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 

wypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania. 

Stosownie do treści § 13 ust. 2 statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zastępcę dyrektora 

powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

Pan Antoni Pelczyk pracę w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy podjął w 1976 r. W latach 1983-

1993 był kierownikiem działu etnograficznego, a przez kolejne lata kierownikiem Wielkopolskiego Parku 

Etnograficznego – Oddziału Muzeum. Za zgodą Zarządu Województwa Wielkopolskiego (uchwała 

nr 1655/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.), z dniem 1 marca 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na czas nieokreślony. Wobec 

pisemnej prośby Pana Antoniego Pelczyka o rozwiązanie z dniem 28 kwietnia 2021 r. stosunku pracy 

w związku z przejściem na emeryturę, na wniosek Dyrektora Muzeum, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, uchwałą nr 3477/2021 z 22 kwietnia 2021 r., wyraził zgodę na odwołanie Pana Pelczyka 

z wyżej wymienionego stanowiska. 

Pismem z 24 marca 2021 r. Dyrektor Muzeum zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ponowne 

powołanie Pana Antoniego Pelczyka na to samo stanowisko. W opinii Dyrektora Muzeum, Pan Antoni 

Pelczyk z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się wzorowo, z dużym zaangażowaniem, działając 

zawsze dla dobra Muzeum i jego pracowników. Jest również bardzo zaangażowany w realizację działań 

związanych z modernizacją Muzeum w ramach projektu WRPO 2014+ pn. „Dziedzictwo Pierwszych 

Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy”. Mając na uwadze, że po zakończeniu realizacji ww. projektu zaistnieje potrzeba 

przygotowania drugiego etapu przedmiotowej inwestycji, konieczne będzie również podjęcie 

wieloaspektowej adaptacji nowych przestrzeni muzealniczych i nowej organizacji instytucji, Dyrektor 

Muzeum w najbliższych latach nadal chciałby korzystać z doświadczenia Pana Antoniego Pelczyka. 

Zdaniem Dyrektora, dalsze zatrudnienie Pana Antoniego Pelczyka na obecnie zajmowanym stanowisku 

umożliwi ciągłość prowadzenia spraw organizacyjnych Muzeum. 

Uwzględniając obowiązujące przepisy, a także biorąc pod uwagę statutowy tryb uzgadniania kandydatury 

na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, celowym jest uzgodnienie 

powołania Pana Antoniego Pelczyka na czas określony. 

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

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


