
Uchwała nr 382/11 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 marca 2011 r.  
 
w sprawie: zmiany statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132 poz. 1111 z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 
 

§ 1 

 
Zmienia się statut Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu, stanowiący załącznik do uchwały nr 
1472/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie nadania 
statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu,  zmieniony uchwałą nr  311/11 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 r., w ten sposób, że § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 5. 1. Organem zarządzającym Instytucją i reprezentującym ją na zewnątrz jest Dyrektor. 

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego   
Księgowego. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w trybie 
przewidzianym przepisami Ustawy. 

4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego. Powołanie następuje na czas określony albo na czas 
nieokreślony. 

5.   Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania. 
6. Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora 
w trybie przewidzianym przepisami Ustawy. 

 
 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu 

nadanego przez organizatora. Art. 39 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii wskazuje, iż 

organizatorem Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu jest Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Natomiast art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nakazuje zawrzeć w treści statutu  organy 

zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania. 

 
Uchwałą nr  311/11 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał zmiany 

statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu rozszerzając zakres działalności tej instytucji 

kultury. Realizacja zadań przez Instytucję Filmową „Film-Art.” w Poznania skutkuje koniecznością  

zwiększenia liczby wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Film-Art. ma realizować bowiem zadania 

wymagające nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także obowiązany jest kontynuować 

administrowanie posiadanym majątkiem, w skład w którego wchodzą m.in. cenne nieruchomości. 

  

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
  

 
 
 


