
UCHWAŁA Nr XLI/801/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 
 
w sprawie: woli utworzenia przez Województwo Wielkopolskie wraz z Polskim Radiem 
Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie instytucji kultury pod nazwą Orkiestra 
Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu  
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego stanowiącego załącznik nr 1  do 
obwieszczenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp.              
z 2013 r. poz. 431), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
WyraŜa się wolę utworzenia przez Województwo Wielkopolskie wraz z Polskim Radiem Spółką 

Akcyjną z siedzibą w Warszawie, instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego 

Radia Amadeus w Poznaniu. 

 
§ 2. 

 

1. Zasady prowadzenia wspólnej instytucji kultury, o której mowa w § 1, określone zostaną                 

w umowie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Radiem Spółką Akcyjną                 

z siedzibą w Warszawie. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę podjęcia uchwały o utworzeniu 

wspólnej instytucji kultury. 

 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4. 
  

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

 
 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, załoŜona w Poznaniu w 1968 roku przez 

Agnieszkę Duczmal, początkowo działała pod patronatem Jeunesses Musicales, później 

Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, a od 1977 roku funkcjonuje w strukturach Polskiego 

Radia, obecnie Spółki Akcyjnej. W dorobku Orkiestry znajduje się repertuar od baroku                    

do współczesności, setki koncertów i programów dla radia (polskich i zagranicznych) i telewizji 

oraz nagranych płyt. Orkiestra prowadzi działalność koncertową w większości krajów 

europejskich oraz USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, Kuwejcie, Tajwanie i Japonii, 

współpracując często ze światowej sławy solistami. Orkiestra występowała w najsłynniejszych 

salach koncertowych w Europie. 

  

Istnieje potrzeba utworzenia instytucji kultury o statusie instytucji artystycznej, której podstawą 

będzie zespół i majątek Orkiestry. Ze wglądu na charakter prawny instytucji kultury, podmiotu 

posiadającego osobowość prawną o ustawowo określonej samodzielności, Orkiestra będzie 

mogła w szerszym niŜ dotychczas zakresie działać na rzecz społeczności regionu i zaspokajać 

społeczne potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

 

Instytucja kultury Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu będzie 

współtworzona przez Województwo Wielkopolskie wraz z Polskim Radiem S.A. Dzięki temu 

nowotworzona instytucja poza dodatkowym współfinansowaniem będzie miała zapewnione 

dotychczasowe sposoby docierania do publiczności ze swoją twórczością. 

 

W związku z powyŜszym przyjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za zasadne. 


