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UCHWAŁA NR 3595/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie powierzenia Pani Sylwii Kucharskiej pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum w Lewkowie – 

Zespołu Pałacowo-Parkowego 

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.) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

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

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Powierza się Pani Sylwii Kucharskiej z dniem 2 czerwca 2021 r. pełnienie obowiązków dyrektora 

Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego na czas określony – do dnia powołania dyrektora tej 

instytucji, wyłonionego w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednak nie dłuższy niż rok. 

2. Na czas pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące wysokości składników 

wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z uchwałą nr 2200/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

17 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami 

są organy Województwa Wielkopolskiego: 

- wynagrodzenie zasadnicze  3.800 zł 

- dodatek funkcyjny   570 zł 

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 9% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% 

za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej 

latach pracy. 

3. Pozostałe warunki wynagradzania wynikające ze stosunku pracy oraz wysokości świadczeń związanych 

z pracą Pani Sylwii Kucharskiej, w czasie pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, reguluje uchwała 

nr 2200/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 

wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami są organy Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr 3595/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Obowiązkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w zakresie określonym przepisami prawa, 

jest zapewnienie działania instytucji kultury, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

jest organizatorem. Artykuł 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

umocowuje zarząd województwa do kierowania, koordynowania i kontrolowania działalności 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) oraz zatrudniania 

i zwalniania kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 albo do czasu 

powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a tej 

ustawy, w przypadku instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna, organizator może powierzyć 

pełnienie obowiązków dyrektora tej instytucji wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż rok. 

Wobec zakończenia z dniem 1 czerwca 2021 r. okresu powołania Pani Agnieszki Gibasiewicz 

na stanowisko dyrektora Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego i wyrażonej przez nią 

w piśmie z 26 stycznia 2021 r. rezygnacji z ubiegania się o dalsze pełnienie tej funkcji, a także mając 

na uwadze planowaną na rok 2022 realizację wcześniej zamierzonego przekazania tej jednostki Powiatowi 

Ostrowskiemu oraz fakt, że zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy powołanie dyrektora 

muzeum może obejmować okres nie krótszy niż 3 lata, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc 

pozostawić przyszłemu organizatorowi możliwość obsadzenia stanowiska dyrektora Muzeum w Lewkowie 

– Zespołu Pałacowo-Parkowego, postanowił nie powoływać w bieżącym roku nowego dyrektora tej 

jednostki, lecz powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora, na czas określony, jednak nie dłuższy niż rok, 

Pani Sylwii Kucharskiej, zatrudnionej obecnie na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi 

Kaliskiej w Kaliszu. 

Pani Sylwia Kucharska stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu objęła 

z dniem 1 grudnia 2015 r. Do dnia wejścia w życie podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, 

na podstawie uchwały nr XXX/773/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., decyzji o podziale Muzeum Okręgowego 

Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie stanowił jeden z oddziałów kaliskiego 

muzeum. Zatem Pani Sylwia Kucharska pełniła już funkcję osoby zarządzającej lewkowską placówką, 

uczestniczyła również w staraniach o przyznanie środków unijnych w ramach WRPO 2014+ na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego 

w Lewkowie. Termin zakończenia realizacji wyżej wspomnianego projektu wyznaczony został na koniec 

października bieżącego roku. 

Doświadczenie zawodowe Pani Sylwii Kucharskiej, w tym w realizacji różnego rodzaju projektów 

z udziałem pozyskanych przez instytucję kultury środków zewnętrznych, a także jej wiedza 

o funkcjonowaniu obecnego Muzeum w Lewkowie – Zespołu Pałacowo-Parkowego, dają rękojmię 

wykonywania statutowych zadań tej instytucji oraz zakończenia i rozliczenia realizowanego obecnie 

przez tę jednostkę zadania inwestycyjnego z należytą starannością. 

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


