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Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 
informację o licznych oskarżeniach o mobbing kierowanych względem dyrektora Jacka 
Bonieckiego przez pracowników Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie prowadzonego przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1.  Z 
informacji zawartych w artykułach prasowych wynika, że skargi w tej sprawie były 

1 J. Korus, K. Wojciechowski, Krzyki, groźby, łzy. Za kulisami zespołu Mazowsze rozgrywa się 
dramat, dostępny: https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mazowsze-kulisty-
pracy-w-zespole-piesni-i-tanca-mazowsze-pod-jackiem-bonieckim/7sn27dq, [dostęp:] 
30.11.2022 r. 

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mazowsze-kulisty-pracy-w-zespole-piesni-i-tanca-mazowsze-pod-jackiem-bonieckim/7sn27dq
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/mazowsze-kulisty-pracy-w-zespole-piesni-i-tanca-mazowsze-pod-jackiem-bonieckim/7sn27dq
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kierowane do Marszałka Województwa Mazowieckiego2. Szczególne zaniepokojenie 
RPO wzbudziła informacja o tym, że niezanonimizowane skargi dotyczące mobbingu 
miały być przekazywane bezpośrednio do dyrekcji Zespołu Mazowsze. Taka praktyka 
mogła prowadzić do istotnego naruszenia konstytucyjnego prawa do prywatności i 
wywierać efekt mrożący na członków Zespołu Mazowsze, którzy chcieliby zgłosić 
naruszenia. Skargi dotyczące mobbingu ze swej istoty mogą bowiem zawierać dane 
wrażliwe, takie jak chociażby informacje o zdrowiu czy przynależności do związków 
zawodowych. 

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.), 
zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o możliwie szybkie zajęcie stanowiska w 
niniejszej sprawie oraz udzielenie Rzecznikowi odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile skarg od członków Zespołu Mazowsze wpłynęło do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od 2015 roku? W jaki 
sposób skargi te zostały rozpatrzone?

2. Na jakiej podstawie prawnej skargi członków Zespołu Mazowsze były 
przekazywane bezpośrednio do dyrekcji Zespołu?

3. Jakie działania zamierza podjąć urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w związku zarzutami dotyczącymi niewłaściwych praktyk 
w Zespole Mazowsze? 

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

2 T. Siekielski, N. Durman, J. Korus, Kulisy dramatu w zespole Mazowsze. "Absolutnie 
skandaliczna sytuacja", dostępny: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kulisy-
dramatu-w-zespole-mazowsze-w-tle-osoba-marszalka-struzika/sjrhnff,79cfc278, [dostęp:] 
30.11.2022 r. 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kulisy-dramatu-w-zespole-mazowsze-w-tle-osoba-marszalka-struzika/sjrhnff,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kulisy-dramatu-w-zespole-mazowsze-w-tle-osoba-marszalka-struzika/sjrhnff,79cfc278
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Do wiadomości:

Agnieszka Komar-Morawska

Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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