
Uchwała nr 311/11 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 23 lutego 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 w ten sposób, że: 
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Instytucja realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez: 
1) promocję oraz upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie związanej z 
regionem, 

2) opracowywanie, konserwację oraz archiwizację posiadanych filmów i materiałów 
filmowych, 

3) dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, 
4) współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w przygotowaniu różnych 
przedsięwzięć odnoszących się do upowszechniania i tworzenia kultury filmowej, 

5) produkcję filmów.” 
 

§ 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 

 
W wykonaniu uchwały nr 4180/10 z dnia 15 lipca 2010 r. Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i 
przyczynach likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu, 18 sierpnia została 
ogłoszona informacja o odpowiedniej treści. Jest to warunek skutecznej likwidacji instytucji 
kultury określony w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano m.in., że zadania, 
jakie realizuje Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu od zakończeniu upadłości, 
ograniczone zasobami materialnymi i kadrowymi, winna wykonywać inna instytucja kultury, dla 
realizacji zasady efektywności wykorzystania środków publicznych. 
 
Po upływie 6.miesięcznego okresu wymaganego do wydania aktu o likwidacji Instytucji podane 
przyczyny w ww. informacji nadal są aktualne, jednakże pojawiła się konieczność wykonania 
przez Instytucję zadania Województwa Wielkopolskiego o charakterze jednorazowym, 
ograniczonym w czasie, tj. realizacji produkcji filmowej. Zadanie to nie były przewidziane w 
dotychczasowej działalności Instytucji, ale pozostaje w związku z działalnością instytucji 
filmowych. Podstawą powierzenia Instytucji realizacji produkcji filmowej jest rozszerzenie 
zakresu zadań Instytucji przewidzianych w statucie, o których mowa w treści uchwały. 
 
Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu zrealizuje film fabularny o Powstaniu 
Wielkopolskim. Film ten będzie w 95. rocznicę Powstania zwieńczeniem działań podejmowanych 
przez samorząd Województwa Wielkopolskiego zmierzających do upowszechnienia w 
świadomości Polaków znaczenia tego wydarzenia w historii Polski. Ze względu na fakt, iż film ten 
będzie miał ściśle określoną tematykę oraz, że Instytucja będzie wyłącznym producentem tego 
utworu audiowizualnego, realizacja tego zadania nie jest spójna z założeniami realizacji zadania 
powierzonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego Miastu Poznań ( a wykonywanego 
bezpośrednio przez Estradę Poznańską w ramach Wielkopolskiego Funduszu Wspierania 
Produkcji Filmowej). 

   
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   
 
 

 

 Marszałek Województwa 
 

Marek Woźniak 
 

 
 
 


