Uchwała Nr XXXVIII/579/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie skargi na Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2022 r., poz. 547 ze zm.) oraz art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę na zachowanie Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie uznaje się za
bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Bernadeta Hordejuk

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/579/22
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z
dnia 31.05.2022 r.

UZASADNIENIE
W dniu 8 kwietnia 2022 r. wpłynęła skarga Komisji Międzyzakładowej Związku Zawodowego Aktorów
Polskich Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie oraz Międzyzakładowej
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego
i Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie na zachowanie Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
W skardze zarzucono, iż w Dyrektor Teatru w dniu 25 marca 2022 r. znieważył aktora na dziedzińcu
teatralnym obraźliwym gestem. Ponadto zarzucono Dyrektorowi niewłaściwe zachowanie na zebraniu
pracowniczym w dniu 31 marca 2022 r. Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w piśmie z dnia
19 kwietnia 2022 r. zaprzeczył aby wykonał znieważający gest w stosunku do aktora. Odnośnie zarzutów
dotyczących spotkania pracowniczego zauważył, iż są one mało precyzyjne i nie określają sposobu
poniżania, zastraszania lub dyskredytacji pracowników.
Sprawę skargi rozpatrywała Komisja Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. oraz w dniu 31 maja 2022 r.
Ponieważ zarówno skarżący jak też dyrektor jednostki powoływali się na nagrania z monitoringu
dziedzińca teatralnego Komisja wystąpiła do Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza o udostepnienie
nagrania z dnia 25 marca 2022 r. i zapoznała się z udostępnianymi nagraniami z kamer nr 24; 19; 18.
Niestety z uwagi na dość słabą jakość nagrania zarejestrowano co prawda moment zaparkowania
samochodu przez Dyrektora Teatru i obecność nieopodal innej osoby oraz prawdopodobny krótki dialog
między nimi, jednakże brak jest na nagraniu szczegółów pozwalających na bezsporne potwierdzenie bądź
zanegowanie zasadności skargi. Nagranie nie posiada ścieżki dźwiękowej, a ponadto gesty
zarejestrowanych postaci nie są wyraźnie widoczne. W tym stanie rzeczy, wobec niemożności ustalenia na
tej podstawie rzeczywistego przebiegu spotkania Dyrektora z aktorem uznano, że brak jest potwierdzenia
zarzucanego znieważenia. Nagranie potwierdza zaś wyjaśnienia Dyrektora jednostki iż niezwłocznie
zakończył rozmowę i opuścił parking.
Odnośnie zarzutów „skandalicznego traktowania podwładnych” na zebraniu pracowniczym poprzez
zastraszanie, kwestionowanie umiejętności zawodowych oraz segregowanie brak jest w treści skargi
sprecyzowania na czym działania te polegały.
W tym stanie rzeczy, uwzględniając odformalizowanie postępowania skargowego, w którym nie ma stron
postępowania i nie prowadzi się co do zasady szczegółowego postępowania dowodowego, wobec braku
wystarczających przesłanek do uznania zachowania Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza za naganne
skargę uznano za bezzasadną.
Jednocześnie wobec informacji zawartej w skardze o zgłoszeniu sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy,
Policji oraz sądu powszechnego należy mieć nadzieję, że zostanie ona wnikliwie oceniona przez te
podmioty dysponujące znacznie szerszymi możliwościami prowadzenia postępowania dowodowego
aniżeli organ stanowiący Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jego komisje. Należy także zauważyć,
że niewątpliwy konflikt pomiędzy dyrektorem instytucji kultury i jej pracownikami oraz reprezentującymi
ich organizacjami związkowymi utrudnia działalność artystyczną i nie przyczynia się do pozytywnego
wizerunku tej jednostki. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego apeluje zatem do wszystkich
stron tego konfliktu, o postawę pozwalającą na łagodzenie napięć nie zaś ich eskalację.

