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Szanowny Panie Dyrektorze,

W piśmie Komisji Zal<ładowej ZZAP przy Teatrze Dramatyc znymm.st Warszawy istnieje
wiele braków, które utrudniają ocenę zasadności oskarzeń i pomówień:

Nie wskazano konkretnie na czym poleg a ,,kilka jqtrzqcych się przypadkow,, anikto w
szczególności ,ponosi koszĄł" oraz ojakich ,,kosztach,,jest mowa

,,PIP wykazała właśnie rażqce łamanie praw pracowniczych" _ nie wymieniono
żadnego nazwiska' przykładu, dowodu w rzeczywistoŚci nikt ze związku
zawodowego aktorów nie zwrócił się do teatru o udostępnienie protokołu czy
wystąpienia PIĘ a stwierdzone przez PIP uchybienie terminu okresu rozliczęniowego
dotyczsĄo konkretnie okresu działalności Teatru za dyrekcjip. Pawła Miśkiewicza

,,rzekome długi" - nikt ze związku zawodowego aktorów nie poprosił Teatru o

sprawozdanie roczne za2012, ani nie prosił o wyjaśnienie podjętych działanw celu
redukcji kosztów teatru w okresie puŹdziemik-grudzień 2012, dzięki którym strata na
koniec 2012 roku z 87O OOO zŁ (bilans otwarcia) po redukcji eksploatowanych
przedstawien, rezygnacji z realizacji nowych produkcji i ścięciu roŻnych kosŹów
wyniosła w sumie ok.260 000 zł

,prowadzone Sq postępowania sqdowe o łamanie praw pracowniczych" - nie
wykazano kto i zjakiego powodu wystąpił do sądu oIaz na czym polegało łamanie
praw pracowniczych, notabene o tym czy doszło do łamania praw decyduje sąd nie
komisja zakJadowa, a do dnia dzisiejszego Żadnaze Spraw w Sądzie Pracy nie została
zakończona (sprawy sądowe dotyczą dwóch zwolnionych pracowników dziaŁu

technicznego)



Teatr dodatkowo wyjaśnia, Że :

Wszystkie spektakle ściągane są z repertuarv Z uwagi na słabe wyniki finansowe i
malejącą frekwencję, niezaleŻnie czy premiery ich były za dyrekcji p. MiŚkiewicza

czy p.SłobodziaŃa, w lipcu 2013 nastąpi pozegnanie spektaklu ,,operetka'' którego

premiera była 12 października2}I2

wszystkim zwalnianym aktorom Dyrekcja Teatru złoŻyŁa ptopozycja rozwiązania

umowy za potozxmieniem, ta propozycja została przyjęta przez aktorkę - Panią

Katarzynę Figurę

procedury przeplowadzenia wypowiedzeń umów o pracę zostały przeprowadzone

zgodnie z kodeksem pracy, w szczególnoŚci zgodnie z art.38 k.p.

tryb pracy teatru jest zgodny z jego statutem a organizację wewnętrzną Teatru okreŚla

regulamin otganizacyjny, w przypadku aktorów etatowych obowiązujący jest

regulamin pracy ustanowiony jeszcze przez dyrektora Pawła MiŚkiewicza, do czasu

uchwalenia nowego re gulaminu.

Z zaskoczeniem przyjmuję deklarację: ,,Chcemy jednak z determinacjq reagowąć ną

działania pozbawiajqce nas praw do miejsca, które współrworzyliśmy... "' przez

pracowników, zktorych ttzy osoby na pięć podpisanych legitymuje się krótszym niż 3-letnim

stuŻem pracy w Teatrzę i równie krótkim stazęm w zawodzie _ pp. Anna Kłos-Kleszczewska,

Anna Gorajska i Michał Podsiadło.

Dodatkowo niniejszego pisma nie podpisał PanKrzysztof Dracz, długoletni aktor Teatru,

który wchodzi w skład komisji zakładowej, jest wylistowany, ale nie zŁoŻył swojego podpisu,

co uznajemy zabrak akceptacji z jego strony do prezentacji tak bezpodstawny ch zarzutów.

Zasadnym jest więc pytanie, czy niniejsze pismo rzeczywiscie reprezentuje stanowisko

zespołu aktorskiego, czy tezjedynie prywatne stanowisko pięciu aktorów, z ktorych czterem

Teatr zaproponował rczwiązanie umowy o pracę z uwagi na brak propozycji pracy w
kolejnych sezonach teatralnych, a ptąta osoba - p. Andrzej Szeremeta działa na szkodę

swojego zespołu aktorskiego , Za Qo otrzymał dnia 7 częrwca 2OI3 naganę. Nagana dotyczyła

nieprzygotowania pamięciowego tekstu na dwa tygodnie przed premierą spektaklu ,,Martwa

natura w rowie'' oraz Za utrudnianie pracy aktorom spektaklu za co p' Szeremęta został

usunięty z obsady ptzez reZySeI p.Małgorzatę Bogajewską.

Podsumowując:

niemożliwym jest ustosunkowanie się do zawarĘch w piśmie zarzutów, gdyŻ nie Są one

popańe żadnymi faktami czy dowodami oskarżenia i można je jedynie uznać za
pomówienia lub jako naruszanie dobrego imienia Teatru Dramatycznego przez Związek



Zalvodowy Aktorów Polskich, komisja zakładowa przy Teatrze Dramatycznym m.st.
Warszawy.

istnieje uzasadnione podejrzenie, ze pismo nie reprezentuje stanowiska zespofu aktorskiego
Teatru

ocena mojej pracy jako dyrektora Teatru DramaĘcznego m.st. Warszawy w ciągu
pietwszego Sezonu jest przedwczesnym działaniem, Teatr w ciągu pierwsrych 6 miesięcy
2013 roku zrealizował 5 premier, które spotkĄ się z zainteresowaniem mediów i widzów,
a kreowany program aftysĘczny jest zgodny zprryjętą przez F.adę Miasta st. Warszawy
ofertą programow ą na zarządzanie trzema scenami.
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