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TEATRU STUDIO W ZWIĄZKU Z METODYKĄ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI   

 

 

W związku z wystosowaniem przez Związki Zawodowe działające w Teatrze Studio prośby         

o zaopiniowanie wypracowanej w Teatrze Studio Metodyki Zarządzania Projektami, skierowanej 

do prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Pawła Szkotaka, niniejszym oświadczam         

co następuje: 

  

W mojej opinii dyrektor  Roman Osadnik niepełnie przedstawił mi cel działania grupy ekspertów 

ze Szkoły Głównej Handlowej  zaproszonych przez niego do Teatru Studio, w wyniku czego 

udzieliłam mojego poparcia dla propozycji wspólnej pracy nad unowocześnieniem systemu 

zarządzania.  

W rozmowach dyrektor Roman Osadnik zapewniał mnie, że celem działania zaproszonych 

ekspertów będzie wypracowanie przejrzystego systemu zarządzania a przede wszystkim podział 

kompetencji dyrektorów Teatru Studio, tj. dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego. 

 

 Chcąc ubiec ewentualną argumentację o współtworzeniu dokumentu przez pracowników 

teatru, oświadczam, że działając w dobrej wierze przekonywałam pracowników do czynnego 

udziału w warsztatach ,w wyniku czego przystąpili do nich z dużym zaangażowaniem.  

 

 Uważałam, że zmiana systemu zarządzania jest konieczna i bardzo pilna.   

W dotychczasowym zarządzaniu Teatrem Studio ogromną przeszkodą był i jest niejasny podział 

zakresów obowiązków i kompetencji dyrektorów, naczelnego i artystycznego oraz jednostronny 

sposób podejmowania decyzji przez dyrektora naczelnego,  szczególnie w sprawach będących 

tradycyjnie w kompetencji dyrektora artystycznego. W sprawie tej wielokrotnie zwracałam się    

do dyrektora naczelnego mailowo i osobiście, ponieważ zmianę systemu zarządzania              

wraz z jasnym podziałem obowiązków uważałam za konieczny warunek mojej dalszej pracy        

w Teatrze Studio.  

 

 Apelowałam wielokrotnie o zmiany w regulaminie organizacyjnym i w schemacie 

organizacyjnym. W momencie zawierania przeze mnie umowy o pracę w 2012 roku zostałam 

zapewniona przez dyrektora, że kształt zapisów w regulaminie to formalność, a zasady 

współpracy wypracujemy sobie sami. W rzeczywistości praktyka zarządzania Teatrem Studio  

jest rażąco sprzeczna z tradycją współzarządzania przez dwóch dyrektorów na podstawie           

ich różnych kompetencji. Obecnie dyrektor naczelny w Teatrze Studio podejmuje jednoosobowo 

niektóre decyzje o charakterze artystycznym, tym samym ingeruje w repertuar teatru i zmienia 

decyzje dyrektora artystycznego.  Stwarza to sytuacje, w której jako dyrektor artystyczny firmuję 

swoim nazwiskiem przedsięwzięcia i decyzje, na które nie miałam wpływu lub które podjęte były 

wbrew mej woli.  

 

 



 Ostatnim przykładem takiej decyzji było odwołanie pracy nad spektaklem “Cwaniary”. 

Decyzję tę dyrektor naczelny podjął jednoosobowo i wbrew moim zapewnieniom, że podołam 

pracy nad spektaklem, pomimo krótkiego czasu przygotowań. 

 

 Ponadto dyrektor naczelny jednoosobowo podejmuje ważne decyzje, mające  wpływ      

na wizerunek artystyczny teatru, dotyczące zaangażowania teatru w realizację zakrojonych         

na dużą skalę projektów. Przykładem takiego działania jest decyzja o zaangażowaniu Studio           

w “Plac Defilad”, ogromny stały projekt, w którym działają pracownicy a czasem zespół teatru.  

Pomimo sprawowanej przeze mnie funkcji  dyrektora artystycznego, nie brałam udziału               

w decyzji o podjęciu przez teatr tego projektu i nie mam dostępu do wiedzy dotyczącej jego 

programu.  

 

 

W mojej opinii  dotychczasowy system zarządzania pozbawia roli dyrektora artystycznego          

a wypracowana “Metodyka....” jest tego formalnym wyrazem.  

 . 

Dlatego, jako dyrektor artystyczny, nie mogę zaakceptować dokumentu zatytułowanego 

Metodyka Zarządzania Projektami i uważam go za szkodliwy dla artystycznego obrazu naszego 

teatru.  
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