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WOJEWODA iIL N IŚ L Ą S K I 
NR NK-N.4131.196.3.2017.GD1

Wrocław, 26 maja 2017 r.

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 486)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 3708/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 
odwołania dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

U z a s a d n i e n i e

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 r., działając na podstawie z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 15 ust. 1, 4 i 6 pkt 4 i 7 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 406 ze zm.), w zw. z art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks Pracy (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXII/935/13 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu, 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3708/V/17 w sprawie odwołania dyrektora Teatru 
Polskiego we Wrocławiu.

Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 4 maja 2017 r. pismem z dnia 2 maja 2017 r.

Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, 
postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r., wstrzymał wykonanie przedmiotowej uchwały.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem 
art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) -  zwanej dalej „ustawą”.

Mocą kwestionowanej uchwały Nr 3708/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję 
o odwołaniu z dniem 26 kwietnia 2017 r. Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. W podstawie prawnej 
wskazanej uchwały przywołano art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa, zgodnie z którym 
do zadań zarządu województwa należy w szczególności kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie 
działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie 
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto, w podstawie prawnej 
wskazano także na art. 15 ust. 1, 4 i 6 ustawy. W myśl powyższych przepisów, dyrektora instytucji kultury 
powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych 
ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. idwołanie dyrektora następuje w tym 
samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa 
w art. 16. Organizator odwołuje dyrektora samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2, 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (ust. 4). 
Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu:
1) na własną prośbę, 2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, 3) z 
powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, 4) w przypadku odstąpienia 
od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5, 5) w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury 
w trybie art. 21a ust. 2-6.

Przed podjęciem przedmiotowej uchwały wypełniono procedurą formalną odnośnie uzyskania opinii 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Opinia Nr DIK- 
WIA.400.19.2017.BS z dnia 7 kwietnia 2017 r. została doręczona do Urzędu Marszałkowskiego
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Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 kwietnia 2017 r. Ponadto, w toku procedury odwołania dyrektora 
instytucji kultury wystąpiono o opinię do związków zawodowych działających w instytucji kultury oraz 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez 
instytucję, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w treści podjętej uchwały wskazał w § 1 na zaistnienie jednej 
z przesłanek określonych w art. 15 ust. 6 ustawy, a mianowicie, że Dyrektor odstąpił od realizacji zawartej 
z nim umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej 
działania (art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy).

W treści uzasadnienia do uchwały powołano się na następujące okoliczności:

1. niewłaściwie dobrany styl kierowania artystyczną instytucją kultury przejawiający się w podejmowanych 
decyzjach wobec zatrudnianych pracowników, doprowadzających do wielu rozwiązań stosunków pracy, 
decyzjach dotyczących zmian repertuarowych polegających głównie na zaniechaniu przedstawień 
przewidzianych w programie na sezon 2016-2017, co doprowadziło do degradacji pozycji artystycznej Teatru, 
zmniejszenia frekwencji na spektaklach oraz nadszarpnięcia w poważnym stopniu wizerunku Teatru;

2. brak realizacji zobowiązań wynikających z „Programu Kadencyjnego” dla Teatru Polskiego we 
Wrocławiu na 4 sezony teatralne 2016-2020 będącego załącznikiem do umowy Nr DS.-K/322/16 z dnia 
29 sierpnia 2016 r. zawartej z Dyrektorem, dotyczących:

- kontynuowania dotychczasowej linii artystycznej Teatru Polskiego we Wrocławiu,

- współpracy z wiodącymi twórcami z Polski i zagranicy,

- utrzymania zespołu jako gwaranta zachowania wysokiego poziomu artystycznego Teatru Polskiego we 
Wrocławiu.

W ocenie organu nadzoru, przytoczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego okoliczności 
odwołania Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu nie stanowią o zaistnieniu przesłanki 
umożliwiającej jego odwołanie przed upływem okresu na jaki został powołany w postaci odstąpienia od 
realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru Polskiego we 
Wrocławiu oraz program jej działania, określonej w art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego, w ocenie organu nadzoru nie wykazał w sposób kompleksowy i nie budzący 
wątpliwości, że Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu odstąpił od realizacji umowy z nim zawartej na 
podstawie art. 15 ust. 5 ustawy.

Przechodząc do analizy okoliczności zawartych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiących w ocenie 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego podstawę do uznania zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na charakter prawny aktu 
o odwołaniu dyrektora instytucji kultury.

W utrwalonym już orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie charakteru prawnego aktu
0 odwołaniu (jak i powołaniu) danej osoby na stanowisko dyrektora instytucji kultury wskazuje się, że 
jest to akt o podwójnym charakterze, tj. akt publicznoprawny wywołujący skutki w zakresie prawa 
publicznego, a także akt z zakresu prawa pracy wywołujący skutki w sferze prawa pracy. Zgodnie 
bowiem z art. 15 ust. 7 ustawy (dodanym (od 1 stycznia 2012 r) w sprawach dotyczących powoływania
1 odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie 
przepisy art. 68-72 Kodeksu pracy. Tym samym w innych uregulowanych ustawą sprawach trybu 
i odwołania (powoływania) dyrektora instytucji kultury mają zastosowanie przepisy prawa 
administracyjnego skutkujące publicznoprawnym charakterem aktu powołania i odwołania ze stanowiska, 
wywołujące skutki także w sferze prawa pracy. idwołanie dyrektora przez organizatora jest czynnością 
służącą realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, mającą znamiona działań z zakresu 
publicznej administracji samorządowej (tak też Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 
7 lipca 2015 r., sygn. akt II OSK 1672/15, w wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. akt II OSK 
2526/11). Z powyższego charakteru aktu o odwołaniu dyrektora instytucji kultury jako aktu 
publicznoprawnego, należy wywieść jednoznaczny wniosek o kompetencji Wojewody działającego jako 
organ nadzoru nad działalnością samorządu województwa, do podjęcia działań nadzorczych wobec 
uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Polskiego we 
Wrocławiu.
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Ustawodawca w art. 15 ust. 6 ustawy postanowił, że dyrektor instytucji kultury powołany na czas 
określony może być odwołany przed upływem tego okresu jedynie w ściśle określonych przypadkach 
(katalog zamknięty), a mianowicie:

1) na własną prośbę;

2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;

4) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5;

5) w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury w trybie art. 21a ust. 2-6.

Należy w tym miejscu zauważyć, że ustawodawca mocą ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 207 poz. 1230), rezygnując z rozwiązań umożliwiających powoływanie dyrektora instytucji kultury 
na czas nieokreślony na rzecz zasady, że powołanie dyrektora będzie mogło następować jedynie na czas 
określony, w sposób świadomy i celowy zwiększył stabilność stosunku pracy dyrektora w instytucjach 
artystycznych. Jak wskazano w uzasadnieniu do przywołanej ustawy, powyższe rozwiązanie: „Pozwala 
na stworzenie płynnych możliwości zmiany pracy, sprzyja planowaniu kariery zawodowej 
i kształtowaniu się rynku profesjonalnych dyrektorów instytucji kultury. Zwiększa także możliwość 
swobodnego startu w konkursach, przy jednoczesnym unikaniu konfliktów z organizatorami.” 
Wskazanie w ustawie szczególnych przyczyn uzasadniających odwołanie dyrektora instytucji kultury 
przed upływem okresu na jaki został powołany ma zatem niewątpliwie na celu zapewnienie wzmożonej 
trwałości terminowego stosunku pracy z powołania. Natomiast stwarzenie dla pewnych, wyraźnie 
określonych grup pracowników (w tym przypadku osób zarządzających instytucjami kultury) 
szczególnych i rygorystycznych gwarancji zatrudnienia powoduje również potrzebę szczególnie 
wnikliwej oceny przesłanek, które stanowiły podstawę odwołania.

Z kolei bezpośrednią konsekwencją powyższego jest szczególny obowiązek organizatora instytucji 
kultury w zakresie prawidłowego i kompleksowego wskazania faktów, które zostały uznane za 
podstawę odwołania dyrektora instytucji kultury. Przepisy art. 15 ust. 6 ustawy zawierają katalog 
zamknięty przyczyn odwołania dyrektora instytucji kultury wskazując, że jest to przepis o charakterze 
szczególnym, co wyklucza możliwość stosowania przepisów i zasad kodeksu pracy (art. 70 Kodeksu 
Pracy). Należy także zwrócić uwagę, że art. 70 § 12 Kodeksu Pracy stanowi, że stosunek pracy 
z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach 
niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepis ten potwierdza jedynie 
ogólną zasadę pierwszeństwa stosowania przepisu szczególnego przed ogólnym. Nie można więc 
przyjąć, że do zgodnego z prawem odwołania dyrektora instytucji kultury wystarczające jest wskazanie 
przyczyny bez uzasadnienia. Na gruncie przepisów Kodeksu pracy możliwe jest odwołanie 
(równoznaczne z wypowiedzeniem) bez podawania przyczyny odwołania. Natomiast wskazanie 
w ustawie szczególnej przyczyn uzasadniających odwołanie niewątpliwie ma na celu zapewnienie 
zwiększonej trwałości stosunku pracy z powołania (tak też SN w wyroku z dnia 19 lutego 2013 r., I PK 
200/12). W uzasadnieniu do uchwały okoliczności dotyczące przyczyn odwołania w związku z jedną 
z przesłanek wynikających w art. 15 ust. 6 ustawy muszą być zatem konkretne i dowiedzione 
w stosownym postępowaniu poprzedzającym jej podjęcie oraz znajdować pełne potwierdzenie 
w zebranym materiale dowodowym. Istotne są również wywody przytoczone przez organizatora, gdyż 
to, jakie zdarzenia uznał on za przesłanki odwołania, musi wynikać bezpośrednio z uzasadnienia 
podjętej w tym zakresie uchwały. Tylko takie wywody w zestawieniu z zebranym w sprawie materiałem 
dowodowym pozwalają na ustalenie motywów, jakimi kierował się organizator odwołując dyrektora 
instytucji kultury.

idnosząc się do wskazanej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego przesłanki odwołania 
dyrektora instytucji kultury w postaci odstąpienia od realizacji umowy określającej warunki 
organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, należy mieć na 
względzie, że ocena zaistnienia tej przesłanki musi opierać się o dokonanie analizy porównawczej 
okoliczności wykazanych przez Zarząd w uzasadnieniu do uchwały oraz konkretnych zapisów umowy 
określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. 
Tylko bowiem udowodnione zaistniałe okoliczności, zdarzenia, fakty wykazane przez organizatora, 
które zawierają znamiona odstąpienia od realizacji zapisów umowy, mogą stanowić podstawę do
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jednoznacznego stwierdzenia wystąpienia przyczyny warunkującej odwołanie dyrektora instytucji 
kultury przed upływem okresu na jaki został powołany.

W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że okolicznością wskazującą na odstąpienie od 
realizacji umowy zawartej z dyrektorem był niewłaściwie dobrany styl kierowania artystyczną instytucją 
kultury przejawiający się w podejmowanych decyzjach wobec zatrudnianych pracowników, 
doprowadzających do wielu rozwiązań stosunków pracy, decyzjach dotyczących zmian repertuarowych, 
polegających głównie na zaniechaniu przedstawień przewidzianych w programie na sezon 2016-2017. 
W kontekście tak sformułowanego zarzutu w uchwale powołano się na § 9 ust. 2 umowy, zgodnie 
z którym „Dyrektor zobowiązany jest do dbałości o mienie i dobre imię Teatru oraz podejmowania 
działań w celu rozwoju Teatru zgodnie z przyjętą strategią rozwoju instytucji, przyjętym przez Strony 
„programem kadencyjnym” oraz dokumentami strategicznymi Organizatora. W powyższym zakresie 
Strony ustalają, że działania Dyrektora podejmowane będą w ramach posiadanych przez Teatr środków 
finansowych”. W uzasadnieniu przywołano również ust. 8 tego paragrafu umowy wskazując, że na jego 
podstawie „brak realizacji programu działania instytucji i niedotrzymanie przyjętych zasad traktowane 
będzie jako odstąpienie od realizacji umowy i może stanowić podstawę do odwołania”. W dalszej części 
uzasadnienia do uchwały w kontekście powyższego zarzutu przytoczono zapisy pkt 2 ppkt 7b i 7d 
załącznika nr 2 do umowy -  „Szczegółowe warunki organizacyjno - finansowe działalności Teatru 
Polskiego we Wrocławiu”., zgodnie z którym dyrektor zapewnia organizację optymalnych warunków 
dla realizacji zadań statutowych Teatru oraz prowadzenie optymalnej i racjonalnej polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi.

W ocenie organu nadzoru przywołane w uzasadnieniu do uchwały okoliczności w postaci 
niewłaściwego stylu kierowania instytucją kultury w aspekcie pracowniczym (doprowadzenie wielu 
rozwiązań stosunków pracy), zmiany repertuarowej polegającej głównie na zaniechaniu przedstawień 
przewidzianych w programie na sezon 2016-2017, co w ocenie Zarządu wynika z zobowiązań 
wynikających z „Programu Kadencyjnego”, nie tylko zostały przez Zarząd sformułowane w sposób 
bardzo ogólny, niepoparty konkretnymi zdarzeniami, ale przede wszystkim nie stanowią naruszenia 
przywołanych zapisów umowy, co mogłoby zostać uznane za odstąpienie od jej realizacji przez 
Dyrektora Teatru Polskiego. Jak już bowiem zauważył organ nadzoru, zaistnienie przesłanki określonej 
w art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy musi się wiązać z wykazaniem przez Zarząd Województwa 
niezrealizowania konkretnego zapisu umowy. Tymczasem przywołane w uzasadnieniu przepisy umowy 
mają charakter ogólny, a Zarząd w żadnej z części uzasadnienia nie wykazał w sposób nie budzący 
wątpliwości, że nastąpiło odstąpienie od realizacji umowy.

Zdaniem organu nadzoru uzasadnienie w tej części jest nie tylko lakoniczne, ale zawiera 
również elementy arbitralności podjętej decyzji, bez stosownego powiązania i wykazania, że 
przedstawione okoliczności stanowią naruszenie umowy o charakterze odstąpienia od jej realizacji. 
Warto także zauważyć, że w samym uzasadnieniu Zarząd przytacza nieistniejące zapisy umowy. 
Wymaga bowiem zwrócenia uwagi, że umowa w § 9 ust. 8 w żadnym fragmencie nie stanowi 
o „niedotrzymaniu przyjętych zasad” jako okoliczności równoznacznej z odstąpieniem od umowy. 
Ponadto, „Program Kadencyjny” będący załącznikiem do umowy w żadnej części nie zawiera jasno 
określonego repertuaru na sezon teatralny 2016/2017. Jedynie na str. 6 Programu Kadencyjnego zawarto 
hipotetyczny repertuar na sezony teatralne 2016-2020 bez jednoczesnego podziału na konkretne sezony 
teatralne. W tym kontekście zarzuty niedotrzymania przyjętych zasad oraz zmian repertuarowych 
naruszających zobowiązania Programu Kadencyjnego nie sposób uznać za zasadne.

Trudno również uznać za trafnie sformułowany zarzut niewłaściwie dobranego stylu 
kierowania artystyczną instytucją kultury przejawiającego się w podejmowanych decyzjach wobec 
zatrudnionych pracowników. W uzasadnieniu do uchwały wskazano w tym zakresie przede wszystkim 
na kwestie zmian kadrowych i rozwiązania umów o pracę z częścią zespołu artystycznego. Zdaniem 
organu nadzoru zdarzenia, o których mowa powyżej, a dotyczące wprost kwestii zarządzania instytucją 
kultury (w definicji, którego mieści się także podejmowanie decyzji kadrowych), nie mogą w tym 
przypadku stanowić przesłanki do odwołania dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu na jaki 
został powołany. Ocena organu nadzoru wynika przede wszystkim z faktu, że aby taki zarzut mógł być 
uznany za zasadny w kontekście art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy, umowa zawarta z Dyrektorem musiałaby 
w sposób jednoznaczny określać warunki zarządzania zasobami ludzkimi w Teatrze Polskim wraz 
z gwarancjami zachowania obecnego składu zespołu, co w przedmiotowym przypadku nie ma miejsca.
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Warto także zwrócić uwagę, że zarzuty dotyczące stylu kierowania instytucją kultury nie tylko 
podważają uprawnienia dyrektora instytucji, które na mocy art. 17 ustawy nadał mu ustawodawca 
wskazując, że dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją  na zewnątrz, ale także 
stoją w sprzeczności do celu wyłaniania kandydata na to stanowisko w drodze konkursu i powierzenia 
mu kierowania instytucją kultury na ściśle określony czas. Skonstruowany w ten sposób stosunek pracy 
z powołania wraz z katalogiem zamkniętym przyczyn umożliwiających odwołanie dyrektora przed 
upływem okresu na jaki został powołany ma właśnie na celu wzmocnienie pozycji osoby zarządzającej 
instytucją kultury przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu organizatora. Takie bowiem ukształtowanie 
pozycji dyrektora instytucji kultury ma zagwarantować możliwość realizacji zawartej na podstawie 
art. 15 ust. 5 ustawy umowy z organizatorem określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
instytucji kultury oraz program jej działania.

Zdaniem organu nadzoru również kwestie dotyczące ewentualnej degradacji pozycji 
artystycznej Teatru oraz nadszarpnięcia w poważnym stopniu jego wizerunku, dobrego imienia 
nie zostały przez Zarząd w jakikolwiek sposób wykazane. Przede wszystkim należy zauważyć, że 
Zarząd w przypadku tak sformułowanego zarzutu nie wykazał według jakich kryteriów rozpatrywał 
poziom wizerunku i dobrego imienia Teatru Polskiego, nie przedstawił jakichkolwiek wiarygodnych 
danych związanych z oceną wizerunku i dobrego imienia Teatru Polskiego, nie wskazał także powiązań 
pomiędzy zaistnieniem określonych okoliczności, a ewentualnym pogorszeniem wizerunku czy też 
nadszarpnięciem dobrego imienia. W końcu, w uzasadnieniu nie wykazano w jaki sposób konkretne 
działania oceniane w wymiarze obiektywnym oraz okoliczności, na które bezpośredni wpływ miał 
Dyrektor Teatru Polskiego wpłynęły na wizerunek i dobre imię Teatru. Trudno bowiem odnosić się 
i mieć na uwadze zachowania osób trzecich oraz okoliczności zewnętrzne, na które Dyrektor nie może 
mieć wpływu. Wskazane natomiast w uzasadnieniu do uchwały okoliczności związane z wyjazdem 
Teatru na festiwale w Budapeszcie i Kanadzie w relacji do wyjaśnień złożonych przez Dyrektora na 
posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 26 kwietnia 2017 r. (zapisy protokołu nr 140/V/17) uznać 
należy za w dużej mierze ocenne i zawierające jedynie ocenę sytuacji przez Zarząd Województwa, 
jednak bez poparcia w faktach i dowodach świadczących o utracie wiarygodności Teatru Polskiego. 
Tym bardziej, że ostatecznie Teatr weźmie udział w festiwalu w Kanadzie. Z kolei pomimo braku 
udziału w festiwalu w Budapeszcie, jak wskazał Dyrektor na posiedzeniu Zarządu (co
nie zostało przez Zarząd zakwestionowane), Teatr posiada list organizatora festiwalu wyrażający 
nadzieję na dalszą współpracę. Podobnie należy rozpatrywać poruszoną w uzasadnieniu kwestię 
dbałości o zachowanie praw autorskich przy realizacji spektakli „Edukacja Rity” i „10 przykazań dla 
Kaliny”, które w ocenie Zarządu Województwa miały wpływ na pogorszenie wizerunku Teatru. Warto 
wskazać, że również w tym zakresie na posiedzeniu Zarządu w dniu 26 kwietnia 2017 r. Dyrektor 
przedstawił okoliczności realizacji powyższych spektakli i związane z tym zagadnienia praw autorskich, 
wskazując jednoznacznie, że wszystkie wątpliwości w tym zakresie zostały wyjaśnione z Związkiem 
Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAIKS), co także nie zostało na posiedzeniu zakwestionowane 
przez Zarząd. Pomimo tego, w uzasadnieniu Zarząd przywołał powyższe zdarzenia bez przestawienia 
jakichkolwiek dowodów uprawdopodobniających ich wpływ na pogorszenie wizerunku Teatru 
Polskiego.

Warto także zauważyć, że § 9 ust. 2 umowy został sformułowany w sposób ogólny bez 
wskazania mechanizmu dokonywania oceny jego wykonania w aspekcie dbałości o dobre imię Teatru 
Polskiego przez Dyrektora, co z kolei determinuje szczególną staranność organizatora w artykułowaniu 
ewentualnych zarzutów wobec Dyrektora skutkujących uznaniem, że odstąpił od realizacji zawartej 
z nim umowy. Tymczasem w ocenie organu nadzoru, jak wskazano powyżej, Zarząd nie wykazał 
w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że jakiekolwiek obiektywne okoliczności związane 
z działalnością Dyrektora mogły być uznane za brak dbania o dobre imię Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, a w konsekwencji za działania mające znamiona odstąpienia od realizacji umowy.

W dalszej części uzasadnienia do uchwały Zarząd stwierdził, że wystąpił po stronie Dyrektora brak 
realizacji zobowiązań wynikających z „Programu Kadencyjnego” dla Teatru Polskiego we Wrocławiu 
na 4 sezony teatralne 2016-2020 będącego załącznikiem do umowy Nr DS.-K/322/16 z dnia 29 sierpnia 
2016 r. zawartej z Dyrektorem, dotyczących:

- kontynuowania dotychczasowej linii artystycznej Teatru Polskiego we Wrocławiu,

- współpracy z wiodącymi twórcami z Polski i zagranicy,
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- utrzymania zespołu jako gwaranta zachowania wysokiego poziomu artystycznego Teatru Polskiego we 
Wrocławiu.

Zasadność tak sformułowanego zarzutu musi znajdować oparcie w konkretnych zapisach 
„Programu Kadencyjnego” dla Teatru Polskiego we Wrocławiu na 4 sezony teatralne 2016-2020 
będącego załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Teatru a organizatorem.

Jednak w przedmiotowym przypadku dokonana analiza przedłożonej przez Zarząd organowi 
nadzoru poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy Nr DS.-K/322/16 z dnia 29 sierpnia 
2016 r. wraz z załącznikami, nie wykazała istnienia w powyższym dokumencie zapisów, o których 
mowa w uzasadnieniu do uchwały. W żadnym fragmencie umowy nie znajduje się zobowiązanie 
Dyrektora do kontynuowania dotychczasowej linii artystycznej Teatru Polskiego we Wrocławiu, 
współpracy z wiodącymi twórcami z Polski i zagranicy oraz utrzymania zespołu jako gwaranta 
zachowania wysokiego poziomu artystycznego. Należy jedynie zwrócić uwagę, że w zakresie 
współpracy z wiodącymi twórcami z Polski i zagranicy, „Program Kadencyjny” dla Teatru Polskiego 
we Wrocławiu na str. 5 zawiera deklaracje Dyrektora odnośnie chęci podjęcia współpracy 
z konkretnymi twórcami z Polski i zagranicy, co jednoznacznie wskazuje na życzeniowy charakter tej 
części Programu Kadencyjnego. Nie można także zapomnieć, że Program Kadencyjny został 
ustanowiony na okres 4 sezonów teatralnych 2016-2020, a jego zapisy dotyczące zamiaru współpracy 
z określonymi twórcami nie zawierają żadnych szczególnych ram czasowych.

Zatem również wszelkie przedstawione w uzasadnieniu okoliczności mające potwierdzać 
odstąpienie od realizacji umowy w powyższym zakresie, nie mogą mieć znaczenia w toku 
rozpatrywania prawidłowości wykazania zaistnienia przesłanki z art. 15 ust. 6 pkt 4 ustawy, gdyż 
odnoszą się do nieistniejących w umowie zobowiązań Dyrektora.

Wobec powyższego, zarzuty braku realizacji wskazanych zobowiązań wynikających 
z umowy należy uznać za całkowicie bezzasadne, nie znajdujące potwierdzenia w stanie faktycznym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu samorządu województwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa 
w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak

Id: FF977AE1-711C-4249-96D7-AA528751A086. Podpisany Strona 6 z 6


