
                                                             Załącznik nr 1 

                                                                                                                   do zarządzenia nr 34 Ministra Kultury 

                                                                                             z dnia 22 września 2005r. 

 

                                                                                                                      

UMOWA 

w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury  

 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

 

 

 

 

                         Zawarta w Warszawie dnia 22 września 2005r. pomiędzy: 

 

 

 

Ministrem Kultury Panem Waldemarem Dąbrowskim, zwanym dalej „Ministrem”, 

 

                                                                      a       

 

 Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum 

Muzyki, Baletu i Sportu, reprezentowanym przez Prezesa Krzysztofa Najgrodzkiego i 

Wiceprezesa Wojciecha Ciurzyńskiego zwanym dalej Stowarzyszeniem 

 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu       

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Ustawą”, Minister i Stowarzyszenie z dniem 1 października 2005 r.        

zobowiązują się utworzyć i prowadzić wspólną instytucję kultury pod nazwą: 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z siedzibą w Lusławicach, 

zwane dalej „Centrum”. 



2. Zadaniem Centrum będzie wybudowanie campusu i sali koncertowej dla realizacji 

następujących celów statutowych; 

 

1) Kształcenia najbardziej uzdolnionych młodych muzyków z całego 

świata do osiągnięcia pełnej dojrzałości muzycznej.  

2) Organizowanie w Centrum spotkań utalentowanych, młodych 

muzyków, pedagogów i profesorów w dziedzinie nauk 

humanistycznych, którzy będą dzielić się doświadczeniami i wspólnie 

uczyć się i studiować w duchu środkowo-europejskiej tradycji 

muzycznej. 

3) Dzięki cennym kontaktom i wymianie doświadczeń umożliwianie 

młodemu pokoleniu muzyków pogłębianie swej wiedzy muzycznej 

poprzez lepsze poznanie znaczenia, struktury i stylów muzycznych. 

4) Zachęcanie studentów do wykonawstwa muzycznego, w którym  

technika zostanie podporządkowana wyobraźni poprzez poznanie 

filozoficznych, religijnych i społecznych uwarunkowań 

poszczególnych kompozycji. 

 

 

§ 2 

1. Siedzibą Centrum będzie wybudowany zespół obiektów obejmujących campus i salę 

koncertową w Lusławicach zlokalizowany na ogrodzonej działce 5,35 hektara we wsi 

Lusławice gmina Zakliczyn stanowiący własność Stowarzyszenia (w załączeniu do 

Umowy zestawienie działek stanowiących własność Stowarzyszenia oraz odpisy z 

ksiąg wieczystych tychże działek).  

2. Nieruchomość opisana w ust. 1 po wybudowaniu obiektu, zostanie przekazana 

Centrum na własność.  

 

 

§ 3 

 

1. Wysokość budżetu Centrum na każdy rok budżetowy, począwszy od                        

1 stycznia 2007 r., będzie każdorazowo uzgadniana przez Strony  w oparciu                 

o przedłożony przez Centrum projekt planu finansowego  w terminie umożliwiającym 



ujęcie środków finansowych przeznaczonych na działalność Centrum, w projekcie 

budżetu Ministra na następny rok. Strony deklarują, iż środki finansowe przeznaczone 

na dany rok budżetowy będą nie niższe niż w poprzedzającym roku budżetowym. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku braku przyjęcia budżetu, odnoszącego się do 

działalności którejkolwiek ze Stron, każda ze Stron Umowy, która nie posiada budżetu 

na dany rok budżetowy, zobowiązana jest do czasu przyjęcia jej budżetu do 

zapewnienia Centrum finansowania na poziomie nie niższym, aniżeli otrzymany         

w poprzedzającym roku budżetowym w tym okresie.  

3. Strony postanawiają, że dotacja podmiotowa dla Centrum na 2006 rok, w tym 

wysokość środków przekazywanych przez każdą ze Stron Umowy, zostanie ustalona 

w projektach budżetów Ministra i Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 15 listopada 

2005 roku, przy czym Strony deklarują umieszczenie w projektach swoich budżetów 

środków finansowych z przeznaczeniem na działalność Centrum na rok 2006 nie 

mniejszych niż: 

1) Minister – 1 000 000 zł (jeden milion złotych), 

2) Stowarzyszenie - 1000 000 zł ( jeden milion złotych). 

4. Ostateczna wysokość dotacji podmiotowej dla Centrum na rok 2006 zostanie 

określona w uchwalonych budżetach Ministra i Stowarzyszenia.   

5. Centrum, jako wspólna instytucja kultury, może otrzymywać od Organizatorów 

dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne i bieżące.  

 

 

 

§ 4 

Centrum będzie wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra. 

 

 

§ 5 

1. Statut Centrum, zgodny z treścią załącznika nr 1 do Umowy, nadany zostanie przez 

Ministra po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem. 

2. Zmiany statutu dokonuje się trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 



§ 6 

Dyrektor lub Zarządca Centrum będzie powoływany i odwoływany w trybie konkursowym, 

określonym w art. 16 Ustawy, z tym, że Dyrektora lub Zarządcę Centrum powołuje                  

i odwołuje Minister, po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, iż nadzór nad funkcjonowaniem Centrum poza uprawnieniami 

poszczególnych Stron Umowy wynikającymi z Umowy i ze statutu Centrum, sprawuje 

Organizator, w którego rejestrze wpisane jest Centrum. 

2. Każdy z Organizatorów zachowuje prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli          

w stosunku do środków, które  przekazuje na rzecz Centrum. 

 

 

§ 8 

Organem doradczym Centrum będzie Rada Programowa powoływana przez Ministra spośród 

osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie działalności statutowej 

Centrum, desygnowanych  z ramienia : 

1) Ministra – 3 osoby, 

2) Stowarzyszenia – 2 osoby. 

 

 

 

§ 9 

1. Likwidacja Centrum może nastąpić jedynie w przypadku i trybie określonym w Ustawie.  

2. Strony postanawiają, że w przypadku likwidacji Centrum majątek zostanie 

rozdysponowany proporcjonalnie do poniesionych nakładów przez Strony.  

3. Strony postanawiają, że w zakresie wzajemnych stosunków Stron za zobowiązania 

zlikwidowanego Centrum odpowiadają w stosunku do wierzycieli w proporcji             

50% - 50%. 

 

 



§ 10 

1.   Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem uzyskania przez Ministra środków         

na jej realizację w budżecie na rok 2006. 

 

2.   Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron po upływie półrocznego okresu 

wypowiedzenia, na koniec roku budżetowego. 

 

 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

 

§ 12 

Umowa sporządzona została w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze 

Stron. 

 

§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem postanowień §10 ust. 1. 

   

 

 

(-) Waldemar Dąbrowski                                              (-) Krzysztof Najgrodzki 

                                                                                      (-) Wojciech Ciurzyński 

.................................................            .................................................. 

     Minister Kultury                                                            Stowarzyszenie 

 

  


