
UCHWAŁA NR 1043 / 2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 1 września 2011 r. 

 
w sprawie: wystąpienia do właściwych związków zawodowych działających w Teatrze 
Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu oraz stowarzyszeń zawodowych i 
twórczych celem zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pana Piotra Kruszczyńskiego 
na stanowisko Dyrektora Teatru 
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001r., 
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§  1 

 
Postanawia się wystąpić do działających w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w 
Poznaniu właściwych związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych 
celem zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pana Piotra Kruszczyńskiego na stanowisko 
Dyrektora Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Marszałek Województwa 
   Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 
 
Powołane w treści uchwały przepisy określają kompetencję Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego do zatrudniania kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych 
oraz, w przypadku powoływania dyrektora instytucji kultury, obowiązek uzyskania opinii 
właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń 
zawodowych i twórczych. 
 
30 czerwca 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 808/2011 
dotyczącą rozwiązania z Panem Januszem Wiśniewskim stosunku pracy. 
 
Zachodzi zatem konieczność powołania nowego dyrektora Teatru. 
 
 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności kulturalnej przez Teatr Nowy w Poznaniu, 
jego potencjał artystyczny, posiadany znaczny majątek oraz rozbudowaną strukturę 
organizacyjną konieczne jest, by kandydat na dyrektora Teatru spełniał szczególne kryteria. 
Winien zatem posiadać, poza spójnym programem działania instytucji kultury, uznany już 
dorobek artystyczny oraz doświadczenie menedżerskie. Ofertę spełniającą te wymagania 
przedstawił Pan Piotr Kruszczyński – reżyser i architekt, który, w wyniku postępowania 
konkursowego, przeprowadzonego przez organizatora, uzyskał najwyższą liczbę punktów 
spośród wszystkich kandydatów. 

Pan Piotr Kruszczyński studiował na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie 
uzyskał tytuł magistra architektury, a następnie na Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie 
w roku 1996 uzyskał tytuł magistra sztuki. Pan Kruszczyński jest reżyserem teatralnym z 15-
letnim doświadczeniem na wielu scenach w Polsce, Niemczech i USA. Przez sześć sezonów 
pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (w latach 2002-
2008), który w tym okresie zyskał miano jednej z najlepszych scen w Polsce. Do sukcesów 
Pana Piotr Kruszczyńskiego jako dyrektora artystycznego wałbrzyskiego Teatru zaliczyć 
należy Festiwal Fanaberie oraz cykl Dni dramaturgii, które zyskały uznanie środowiska i 
wielką popularność wśród widzów. 

 
Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 
 

 
Marszałek Województwa 

         Marek Woźniak 


