
UCHWAŁA 
 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia 27 lutego 2012r 
 

Nr XIX/ 329/12 
 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi pana J        M          na działalność Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego, w której skarżący zarzucił dyskryminowanie jego 

twórczości. 
 
 
Na podstawie art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uznaje się za bezzasadną skargę pana J M         na działalność  Marszałka 
 
Województwa  Wielkopolskiego, w  której podnosi  się zarzut  dyskryminowania  twórczości 
 
skarżącego przez samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd 
 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi 
 
powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XIX / 329  /12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2012r 
 
 
 

 

W dniu  16 stycznia 2012 r. do Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego  wpłynęła  skarga  z  dnia  11  stycznia  2012  r.  pana  J             M            , 

zamieszkałego w Lund, …  (adres utajniony)…., na działalność Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, w  związku  z zarzutami dyskryminacji twórczości skarżącego przez 

samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

Zarzuty pana J        M          zawarte w skardze dotyczyły braku reakcji ze strony 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rzekom ą dyskryminację jego twórczości w 

wojewódzkich instytucjach kultury. Skarżący wskazuje, iż jest lekceważony przez 

pracowników ww. instytucji, mimo dużego dorobku artystycznego. W skardze autor 

stwierdza, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego popiera tego typu zachowanie oraz 

toleruje poświadczenia nieprawdy zawarte w pismach sygnowanych przez pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, które są 

odpowiedziami na zgłaszane przez niego nieprawidłowości. 
 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (pismo znak:  

KS-A.1510.1.2012) poinformował Pana J              M            , że ze względu na 

skomplikowany charakter sprawy, wniesiona skarga zostanie rozpatrzona przez Sejmik w 

terminie do 15 marca 2012 r. 
 

W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skarga Pana J              M             jest 

bezzasadna, z następujących względów: 
 

Przekazywane przez Pana J                    M             liczne dokumenty, począwszy od pisma 

z dnia 14 kwietnia 2011 r. podlegały szczegółowej analizie. Informuje się, iż na podstawie 

art. 17 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr  

13, poz. 123 z późn. zm.) samorządową instytucją kultury zarządza jej dyrektor i w związku z 

powyższym, to on wyznacza politykę repertuarową oraz strategię rozwoju artystycznego 

instytucji, a także podejmuje wynikające stąd decyzje dotyczące zapraszania do współpracy 

osób z zewnątrz i realizowania konkretnych projektów artystycznych. Organizator jednostek, 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego sprawuje nadzór nad ww. instytucjami na 

podstawie  statutów  ww.  podmiotów poprzez   swój  organ  Zarząd Województwa  

Wielkopolskiego, dokonując okresowych kontroli. Wyniki powyższych kontroli w zakresie 

zgodności działania wojewódzkich jednostek kultury z zasadami i celami polityki kulturalnej 



Państwa oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a tak że działalności artystycznej, 

stopnia zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa i poziomu artystycznego nie 

wykazały żadnych nieprawidłowości – wręcz przeciwnie, w ich toku ustalono, iż sposób ich 

funkcjonowania na tym polu zasługuje na wyróżnienie. 
 

W przypadku zarzutu lekceważenia osoby Pana J              M               przez 

pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 

poświadczenia nieprawdy w pismach przesłanych skarżącemu ustalono, że żaden z 

przedstawicieli Urzędu nie kwestionował osiągnięć artystycznych skarżącego, a w toku 

postępowania wyjaśniającego nie wykryto znamion poświadczenia nieprawdy w 

odpowiedziach przesłanych Panu J          M           przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, a także podległe mu służby. 
 

Sejmik, uznając skargę Pana J          M             z dnia 11 stycznia 2012 r. za 

bezzasadną, wziął pod uwagę stan faktyczny i prawny. Mając na uwadze powyższe ustalenia 

Sejmik stwierdził, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz podlegli mu pracownicy 

realizowali swoje uprawnienia zgodnie z prawem oraz dołożyli wszelkich starań w celu 

wyjaśnienia stawianych przez skarżącego zarzutów. 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w treści §1 uchwały. 


