
UCHWAŁA NR 3724/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 
w sprawie:  powołania Pana Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko dyrektora 

Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Powołuje się Pana Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko dyrektora Teatru im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu na czas określony – 3 sezonów artystycznych, tj. od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
 

2. Ustala się następujące wysokości składników wynagrodzenia miesięcznego, zgodnie z uchwałą 
nr 2200/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami są organy 
Województwa Wielkopolskiego: 

 
– wynagrodzenie zasadnicze  7.000 zł, 
 
– dodatek funkcyjny   2.700 zł, 
 
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, 

wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy. 

 
3. Pozostałe warunki wynagradzania wynikające ze stosunku pracy oraz wysokości świadczeń 

związanych z pracą Pana Bartosza Zaczykiewicza reguluje uchwała nr 2200/2016 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynagradzania 
dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami są organy Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



U Z A S A D N I E N I E 
do uchwały nr 3724/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 26 maja 2017 r. 

 
 
 

 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu jest instytucją kultury wymienioną 

w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 

2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1298) jako samorządowa instytucja kultury, w której wyłonienie 

kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. 

 Przeprowadzenie naboru na kandydata na to stanowisko stało się konieczne z uwagi 

na fakt, że okres powołania obecnego dyrektora Teatru zakończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

 W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez powołaną do tego celu 

Komisję, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. 

w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

instytucji kultury (Dz.U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629) oraz Regulaminem Pracy Komisji 

Konkursowej, Pan Bartosz Zaczykiewicz otrzymał największą liczbę punktów oraz rekomendację 

Komisji Konkursowej. Po zapoznaniu się z treścią przygotowanej przez kandydata autorskiej 

koncepcji programowo-organizacyjnej Teatru, Zarząd Województwa przyjął tę rekomendację 

i postanowił o powołaniu Pana Bartosza Zaczykiewicza na stanowisko objęte konkursem. 

 

 Pan Bartosz Zaczykiewicz jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego (magister filologii polskiej ze specjalnością animacja kultury) oraz Wydziału 

Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (magister sztuki 

w zakresie reżyserii dramatu). Ukończył również Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 Pracował jako asystent reżysera w Teatrze Polskim w Warszawie i jako reżyser w teatrze 

Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W latach 1999-2007 był dyrektorem 

naczelnym i artystycznym Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, a także dyrektorem ośmiu 

edycji festiwalu Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. W latach 2007-2009 kierował 

Teatrem Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, a od 2012 roku pełni funkcję 

zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Jest członkiem 

Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz członkiem Rady Związku – Unii Polskich Teatrów. 

 Dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Pana Bartosza Zaczykiewicza, jego znajomość 

specyfiki funkcjonowania instytucji kultury, a także rekomendacja Komisji Konkursowej wskazują 

na to, że jako dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu będzie w stanie zapewnić 

tej instytucji rozwój oraz odpowiedni nadzór nad organizacją pracy 

 Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 


