
 
 
 

UCHWAŁA NR 78/114/20 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 

z dnia 21 stycznia 2020 roku 
 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku  
 

 
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(t.j. DzU z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), § 2 oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (DzU z 2019 r. poz. 724), pkt III 
ppkt 24 wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje  
w drodze konkursu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 
2015 roku (DzU z 2015 r. poz. 1298) oraz art. 41 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(t.j. DzU z 2019 r. poz. 512 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

     § 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej  
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.  
 
     § 2. Treść ogłoszenia konkursowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
     § 3. Ogłoszenie zamieszcza się: 

1) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej  
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz na stronie internetowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej  
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku; 

2) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego;  

3) w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników: 
a) co najmniej jednym o zasięgu ogólnokrajowym, 
b) co najmniej jednym regionalnym; 

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, 
a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej. 

 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.  
 
     §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

  

 

  



 
UZASADNIENIE 

 
 

W dniu 31 sierpnia br. upływa kadencja prof. Romana Peruckiego na stanowisku dyrektora 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Zgodnie z zapisami ustawy  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie 
kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego 
postanawia ogłosić konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.  

Przepisy ww. ustawy stanowią, że dyrektor instytucji artystycznej takiej, jak filharmonia może 
być powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.  

W związku z powyższym uznaje się przyjęcie uchwały za zasadne.  
 

 

 


