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Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z nagłym i zdumiewającym faktem przeprowadzonego w kontrowersyjnych okolicznościach 

zwolnienia z funkcji dyrektora artystycznego i rozwoju technologii Centrum Technologii Audiowizualnych, 

pana Zbigniewa Rybczyńskiego, prosimy Pana Ministra jako sprawującego nadzór nad CeTA o pełne wyja-
śnienia w niniejszej sprawie. Nie tylko w naszym przekonaniu opinia publiczna powinna poznać konkretne i 

prawdziwe powody oraz szczegóły decyzji głównego dyrektora CeTA. 

Tak nagły ruch, a przede wszystkim ukazujące się w mediach informacje o przyczynach zwolnienia wy-
wołały wśród osób ceniących reżysera duże niezrozumienie i jeszcze większe niedowierzanie. Zarzucane 

reżyserowi malwersacje finansowe, działanie na szkodę CeTA, podrabianie dokumentów finansowych oraz 

ogólna niegospodarność to bardzo poważne oskarżenia, dlatego opinii publicznej należą się konkretne wyja-
śnienia, tym bardziej że zdaniem pana Rybczyńskiego nie zajmował się on sprawami związanymi z opera-

cjami finansowymi, księgowymi lub prawnymi studia. Dodatkowe kontrowersje w tej sprawie budzi fakt, że 

nie zakończyły się, o ile w ogóle zostały podjęte, czynności prowadzone przez prokuraturę. W świetle obo-

wiązującego prawa dopóki danej osobie sąd nie udowodni winy i nie skaże jej za konkretne złamanie prawa, 
uważa się tę osobę za niewinną. 

Pan Zbigniew Rybczyński to człowiek bardzo ceniony i poważany w środowisku polskiej kinematografii. 

Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia otrzymywane na wielu festiwalach całego świata ze statuetką Oscara 
na czele. To postać, która oprócz bogatego w sukcesy życia zawodowego, w wielu środowiskach cechuje się 

nieposzlakowaną opinią jako człowiek rzetelny, uczciwy, odpowiedzialny i godny zaufania. Myślimy, że to 

właśnie kompetencje i profesjonalizm pana Rybczyńskiego spowodowały, że z przychylnością Pana Ministra 

został on twórcą CeTA, a następnie jego dyrektorem artystycznym i rozwoju technologii. Dlatego ciężko 
uwierzyć w jakiekolwiek celowe działanie reżysera na szkodę studia. 

Jak wynika z informacji, które przekazuje publicznie pan Rybczyński, opisując swoją działalność  

w CeTA, już w kwietniu 2012 r. wskazywał Panu Ministrowi pewne nieprawidłowości w studiu. Na potwier-
dzenie tego występował do ministerstwa z wnioskiem o kontrolę wewnątrz CeTA, a efektem przeprowadzo-

nego audytu było wykrycie jakichś uchybień. Według reżysera od tego czasu był on poddawany stałej nagon-

ce przez ówczesnego p.o. dyrektora i to jest powodem zwolnienia. 
Panie Ministrze, w związku z wieloma niejasnościami w opisywanej sprawie, kontrowersjami wokół spo-

sobu zwolnienia dyrektora Rybczyńskiego oraz niepotwierdzonymi, jak dotąd, przez prokuraturę zarzutami w 

stosunku do pana Rybczyńskiego prosimy Pana Ministra o bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Prosimy o prze-

kazanie pełnej informacji o pracy dyrektora Rybczyńskiego w CeTA, zadaniach, które wynikały z jego obo-
wiązków, oraz o rezultatach kontroli, które dotychczas były przeprowadzane przez ministerstwo albo inne 

uprawnione do tego podmioty w CeTA. Prosimy również o wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zwolnienia 

pana Rybczyńskiego z pełnionej funkcji dyrektora artystycznego i rozwoju technologii. 
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