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Publiczne wsparcie dla sektora kultury w obliczu epidemii koronawirusa 
okazało się niezbędne ze względu na skalę poniesionych strat. Sektor kul-
tury został zamrożony jako pierwszy oraz zostanie otwarty jako ostatni. 

Środki przeznaczone na wsparcie były niewystarczające. Kryzys pokazał 
skalę problemów związanych z pracą twórców i artystów – z jednej strony 
brak regulacji statusu artysty, a z drugiej niestabilne warunki zatrudnienia 
większości z nich.

Polskie Instytucje publiczne zdecydowały się na różne formy wsparcia. ze 
względu na słabą kondycję finansową samorządów wsparcie dla kultury 
oferowane na poziomie lokalnym było dość okrojone. Docenić należy jednak 
szybkość reakcji niektórych urzędów miejskich, które przedstawiły własne 
pakiety wsparcia już miesiąc po wybuchu epidemii. Interwencja na pozio-
mie centralnym uzupełnia wsparcie lokalne. Budżet pomocowy jest jednak 
skromny i powinien zostać poszerzony. Forma ministerialnego wsparcia 
mogłaby być również inaczej zaprojektowana – w taki sposób, aby ogra-
niczyć formę konkursową i zastąpić ją przynajmniej częściowo bezwarun-
kowym wsparciem dla artystów znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. W obecnej formie wiele wniosków rozpatrywanych jest zbyt długo,  
a środki pieniężne trafiają ostatecznie do  artystów będących w relatyw-

Wprowadzenie

Raport Inna kultura jest możliwa. Koronawirus i przyszłość kultury  
w Polsce podsumowuje oraz ocenia dotychczasowe działania pomo-
cowe przeznaczone dla twórców i artystów w Polsce oraz w Europie.  
Z obecnych działań staramy się wyciągnąć wnioski dla polityki pu-
blicznej. W raporcie przedstawione są zatem rekomendacje – zarów-
no te dotyczące działań w krótkim okresie, jak i długookresowych, 
strukturalnych zmian w podejściu do kształtowania polityki kul-
turalnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pozycji  
społeczno-gospodarczej twórców i artystów. Raport zaprasza przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i pracownice sek-
tora kreatywnego oraz decydentów politycznych do dyskusji nad sta-
nem polskiej kultury. Inna kultura jest możliwa!
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nie dobrej kondycji finansowej. W efekcie dziesiątki tysięcy pracowników 
sektora kultury pozostają bez środków do życia.

Reakcje rządów innych państw UE były znacznie szybsze, a przygotowane 
programy oferują wielokrotnie szerszy zakres wsparcia. Warto jednak 
podkreślić, że w państwach tych status artysty jest prawnie uregulowany, 
co w znacznym stopniu ułatwia interwencje. Programy wsparcia zostały 
natychmiast włączone w już istniejące mechanizmy ochrony artystów.

W normalnych warunkach finansowanie polityki kulturalnej powinno 
odbywać się w sposób przejrzysty i zaplanowany. Opłata reprogra-
ficzna czy uregulowanie statusu artysty mogą się do tego skutecz-
nie przyczynić. W przypadku kryzysu warto jednak reagować szybko,  
a źródła finansowania traktować jako sprawę drugorzędną.

Obecny kryzys stanowi dobry punkt wyjścia do nagłośnienia postulatów 
środowisk twórczych. Aby doprowadzić do nowego otwarcia w dziedzi-
nie polityki kulturalnej, niezbędne jest podjęcie trzech długoterminowych 
wyzwań:
(1)

 
(2)

 
(3)

Aby wypracować odporność sektora kultury na przyszłe szoki, niezbędna 
jest gruntowna reforma systemu zabezpieczenia społecznego twórców  
i artystów.

Wprowadzenie proponowanych powyżej zaleceń, w szczególności  
w perspektywie długoterminowej, będzie jednak możliwe tylko w sytuacji,  
w której decydenci przekonani będą o potrzebie istnienia wolnej od wpły-
wów politycznych przestrzeni do kultywowania i rozwoju działalności  
artystycznej. 

Zmiana paradygmatu w kształtowaniu polityki kulturalnej. Najlepsze 
przykłady programów doraźnego wsparcia artystów w dobie koro-
nawirusa powstały w krajach, w których polityka kulturalna nie jest  
w przeważający sposób uzależniona od czynników wolnorynkowych;

Przeciwdziałanie prekaryzacji zatrudnienia w sektorze kultury. Powrót 
do statusu quo sprzed epidemii jest nie tyle niemożliwy, co niepożą-
dany. System zabezpieczenia społecznego twórców w Polsce był nie-
kompletny i pogłębiałprekaryzację twórców;  

Poprawa skuteczności rzecznictwa interesów środowisk twórczych  
i artystycznych. Bariery w tworzeniu grupowych reprezentacji, takie 
jak niski poziom rozwoju związków zawodowych w sektorze kultury 
oraz stosowanie nieskutecznych metod wpływu na decydentów, 
przekładają się na dysfunkcjonalny dialog społeczny. 
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Sekcja krótkoterminowa 
Rynek twórców i artystów to wąski wycinek dużego rynku pracy sekto-
ra kreatywnego. Choć dokładna liczba twórców i artystów w Polsce nie 
jest znana, to według szacunków badaczy z SWPS ich liczebność wy-
nosi około 59 tys. osób (zob. wykres 1.1). Stanowią oni zatem zaled-
wie około 0,4% wszystkich pracowników zatrudnionych w gospodarce 
(około 15 mln osób). Tak mała liczba oraz niski poziom samoorganiza-
cji środowisk artystycznych może przyczyniać sie m.in. do marginalizacji 
głosu twórców i artystów w dyskusjach nad konkretnymi rozwiązaniami  
z zakresu polityki publicznej dla sektora kultury. 

Obserwacja przebiegu kryzysu związanego z epidemią COVID-19 do-
starcza przykładów, które potwierdzają powyższe przypuszczenia. Przy 
tworzeniu pakietów wsparcia rząd często pomijał społeczne konsultacje 
przedstawionych propozycji, a gdy już do takich konsultacji dochodziło, 
to w fazie końcowej pomijano rekomendacje strony społecznej. Przykła-
dem mogą być rozwiązania wypracowane w ramach bonu turystycznego, 
który na początku miał objąć również finansowanie usług kulturalnych. 
Ze względu na naciski grup lobbystów z branży turystycznej dość szybko 
zrezygnowano  jednak z takiego pomysłu.  

Wykres 1.1. Liczba i udział pracowników sektora kreatywnego oraz 
twórców i artystów w całkowitej liczbie osób zatrudnionych (w tys.)

Źródło: Baran J., Lewandowski P. (2017). Znaczenie Gospodarcze Sektora Kultury w Polsce 
w latach 2008 – 2015. Instytut Badań Strukturalnych oraz szacunki zespołu badaczy z SWPS 
pod kierownictwem prof. Doroty Ilczuk.
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Niespodziewany wybuch epidemii koronawirusa COVID-19 uderzył  
w pracowników oraz instytucje sektora kultury. Do końca marca na ca-
łym świecie w różnym stopniu ograniczono działalność instytucji takich 
jak muzea, kina, teatry, galerie sztuki czy domy kultury oraz odwołano 
lub przesunięto w czasie liczne inicjatywy kulturalne – festiwale filmowe, 
wystawy czy koncerty. Wprowadzone restrykcje diametralnie zmieniły 
sytuację finansową pracowników sztuki, szczególnie tych wykonujących 
prace nieregularne i zatrudnionych na umowach czasowych. Sektor kul-
tury był jedną z branż objętych największymi ograniczeniami ze względu 
na wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, a co za tym idzie dużą 
ekspozycję klientów oraz pracowników na zarażenie.

Epidemia dotknęła zatem w niewspółmiernym stopniu grupę zawodową, 
która już wcześniej należała do słabo wynagradzanych i zatrudnianych 
na niestabilnych warunkach. Nawet dziś, kiedy liczne sektory gospodarki 
zostają otwarte, wiele instytucji kultury nadal nie funkcjonuje lub funk-
cjonuje w bardzo ograniczonym zakresie. Część działalności kulturalnej 
przeniosła się do sieci, ale trudno uznać, że zaspokaja to potrzeby zarów-
no odbiorców, jak i twórców.

Diagnoza sytuacji, w jakiej znaleźli się artyści 

w Polsce z powodu epidemii koronawirusa, 

wraz z opisem działań wspierających 
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Publiczne – centralne oraz samorządowe – wsparcie dla sektora kul-
tury w obliczu epidemii koronawirusa było niezbędne, choć niewystar-
czające, ponieważ kryzys uwidocznił niestabilne warunki zatrudnienia 
większości twórców i artystów.

W dużej części przypadków konieczna zatem była reakcja pań-
stwa. Dość powszechnie używanym instrumentem w czasach kry-
zysu jest polityka fiskalna, która pozwala utrzymać dochody lud-
ności na stałym poziomie w warunkach rosnącego bezrobocia. Dla 
wielu grup zawodowych zaproponowano świadczenia postojowe czy 
zasiłki dla osób bezrobotnych. Kultura jest jednak szczególna, ponie-
waż duży odsetek pracowników tego sektora nie jest objęty publicz-
nym systemem zabezpieczenia społecznego. Wynika to z jednej strony  
z charakteru pracy, która jest zleceniowa i nieregularna, a z drugiej stro-
ny z braku systemowych rozwiązań w tym obszarze, w szczególności  
z braku regulacji dotyczących statusu artysty. Dlatego programy dla kul-
tury były szyte na miarę, a interwencje zostały rozłożone pomiędzy po-
ziom centralny oraz samorządowy. W Polsce własne propozycje przedsta- 
wiły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz urzę-
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dy dużych ośrodków miejskich – m.in. Krakowa, Warszawy czy Wrocła-
wia. Reakcja środowisk artystycznych wskazuje jednak, że pod wieloma 
względami interwencja władz państwowych była i jest niewystarczająca. 

W tej części raportu prezentujemy zmapowany przegląd interwencji na 
rzecz kultury, zaczynając od poziomu samorządu, a kończąc na opisie 
reakcji ministerstwa. W przypadku ośrodków miejskich skupiamy się na 
studiach przypadku czterech miast: Wrocławia, Poznania, Warszawy oraz 
Krakowa. W dalszej części opracowania przyglądamy się podobnym prak-
tykom za granicą - w Niemczech, Francji, Danii oraz Estonii. Zestawienie 
programów wsparcia twórców oraz artystów w Polsce z zagranicznymi 
odpowiednikami pokazuje praktyczne różnice w postrzeganiu sektora 
kultury w gospodarce pomiędzy poszczególnymi państwami.  
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Przegląd praktyk samorządowych
Epidemia koronawirusa doprowadziła do drastycznego pogorszenia się 
sytuacji finansowej samorządów. Według badań ankietowych przepro- 
wadzonych przez Związek Miast Polskich kwiecień charakteryzował się 
znaczącym uszczupleniem dochodów samorządów z tytułu podatków 
od osób fizycznych (PIT), które zmniejszyły się w porównaniu z 2019 ro- 
kiem aż o 40%1. Równolegle wpływy z podatku dochodowego od osób 
 prawnych (CIT) w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 roku spadły  
o30%. W analogicznym okresie 2019 roku wpływy z CIT odnotowały  
wzrost o 13%. Trudną sytuację finansową samorządów pogarsza jeszcze 
wprowadzona w 2019 roku obniżka pierwszej stawki podatku PIT do 18%. 
Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w wyniku tego budżety samorządów 
skurczą się w skali roku o 7.2 mld zł. Mimo to w większości ośrodków 
miejskich zaproponowano programy wsparcia dla sektora kultury. Doty-
czą one głównie rozszerzenia ofert stypendialnych dla artystów, obniżania 
opłat czynszowych czy uelastycznienia procedur w ramach konkursów 
grantowych.  

Obniżenie stawek opłat czynszowych do symbolicznej kwoty 1% pier-
wotnej stawki dla artystów, którzy wynajmują pracownie i biura od 
miasta.

Poszerzenie pakietu stypendialnego dla artystów o dodatkowe środki. 
Łączna kwota pakietu wyniesie 1,4 mln zł.

Uruchomienie programu zakupu dzieł sztuki od artystów z Wrocławia. 
Przeznaczone zostanie na to około 130 tys. zł. Selekcji prac dokona 
komisja ekspercka złożona z przedstawicieli sektora kultury.

Organizacja dwóch wystaw. Już po zakończeniu epidemii miasto pla-
nuje organizację dwóch wystaw, które dotyczyć będą wrocławskich 
twórców, oraz zorganizuje festiwal „Wrocław Non Stop”.. 

1 Szczegółowa informacja sygnalna dotycząca badania znajduje się na stronie Związku Miast 
Polskich: www.miasta.pl/aktualnosci/finansom-miast-grozi-zapasc.

Program Interwencji Społecznej (13 marca 2020)

We Wrocławiu prezydent Jacek Sutryk zdecydował się na utworze-
nie Programu Interwencji Społecznej, który skupia w sobie działania na 
rzecz rodziny, sportu, sektora NGO i kultury. Na cały program miasto 
przeznaczyło 12 mln zł, w tym tylko część środków na kulturę. Wśród 
działań dotyczących bezpośrednio sektora kultury wymienić można:

Wrocław
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A.

 

 
B.

 
Wśród działań ułatwiających pracę instytucjom kultury wymienić można 
także pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów 
czy zmiany w harmonogramie dotacji celowych. Organizacjom pozarzą-
dowym prowadzącym prowadzących działalność kulturalną ratusz przed-
stawił podobną ofertę. Stypendyści artystyczni liczyć mogą z kolei na 
aneksowanie harmonogramów i zakresów zaplanowanych działań. 

 
 
 
Program „#Poznańwspiera” (3 maja 2020)

W Poznaniu przedstawiono założenia dotyczące polityki kulturalnej mia-
sta na najbliższe miesiące oraz zrealizowano konkurs #KULTURANAWY-
NOS. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak postawił na szerokie konsultacje 
społeczne przed wdrożeniem dodatkowej pomocy. Program działań na 
rzecz sektora kultury nazwany został „#Poznańwspiera”. Wśród działań 
wymienić można kilka inicjatyw: 

Programy „Mobilni w kulturze”, „Ulubiona warszawska księ-
garnia” oraz inne działania (17 czerwca 2020) 

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z zespołem uruchomili 
dwa dedykowane działalności artystycznej konkursy oraz podjęli działa-
nia mające na celu ułatwienie pracy instytucjom kultury, organizacjom 
pozarządowym oraz stypendystom artystycznym.  

Program „Mobilni w kulturze” pozwala zdobyć fundusze na wykona-
nie projektu artystycznego, działania edukacyjne w zakresie kultury lub 
rozwój kompetencji związanych z działalnością kulturalną. O wsparcie 
mogą ubiegać się osoby fizyczne z przynajmniej pięcioletnim doświad-
czeniem pracy w sektorze kultury. Nabór wniosków rozpoczął się 17 
czerwca, a zakończył się 6 lipca. Wyniki ogłoszone zostały 31 lipca. 
Miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln zł. 

Program „Ulubiona warszawska księgarnia” adresowany jest do war-
szawskich księgarń stacjonarnych, księgarń indywidualnych oraz anty-
kwariatów, które prowadzą działalność w nie więcej niż trzech księ-
garniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym co najmniej 
jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie. W konkursie 
wyłonione zostaną trzy księgarnie. Pula nagród wynosi  40 tys. zł.

#KULTURANAWYNOS – konkurs oferujący małe granty dla autorów pro-
jektów artystycznych w ramach programu #kulturanawynos. Program 
polega na prezentowaniu lokalnych inicjatyw kulturalnych tworzonych 
w okresie epidemii i utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych. 
Miasto przeznaczyło na ten cel 50 tys. zł. 

Warszawa

Poznań
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Równolegle jednak Poznań jako jedno z nielicznych dużych miast zde-
cydował się na wdrożenie programu oszczędności w wydatkach na kul-
turę na kwotę około 4 mln zł. Oszczędności dotyczyły całego miasta – 
wszystkich jednostek organizacyjnych.

 
 
 
Program „Kultura odporna” (22 kwietnia 2020)

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa stwo-
rzył listę działań, które mają wspierać sektor kultury oraz twórców, pod 
nazwą „Kultura odporna”. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych 
interwencji publicznych w obszarze kultury na poziomie samorządowym 
w Polsce. O pomoc ubiegać się mogą zarówno indywidualni twórcy, jak 
i organizacje pozarządowe czy instytucje kultury. Wartość pakietu ma 
wynieść około 12 mln zł. Oferta miasta obejmuje wiele inicjatyw. Wśród 
nich warto wskazać m.in.:

 
Nabór wniosków o stypendium na działania twórcze i artystyczne. 
Stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie (31 maja – 31 sierpnia). 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym. 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych. Obejmuje 
wsparcie w realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (od 23 maja do  
30 grudnia).

Inne programyprogramy mają zostać uruchomione do końca 2021 roku. 
W tym m.in. program dla sztuki, program dla muzyki czy program dla 
festiwali. Szczegóły nie są jeszcze znane.

Wsparcie dla wybranych przedsiębiorstw kulturalnych w ramach pro-
gramu „Kultura Odporna”, w tym m.in. dla galerii sztuki, kin studyjnych 
czy księgarń. 

Nowy program stypendiów twórczych – program, w ramach którego 
zwykle oferowane jest wsparcie dla młodych twórców, tym razem 
zorganizowany bez żadnych kryteriów wiekowych. Nabór projektów 
do konkursu zakończył się 31 lipca. Miasto przeznaczyło na stypendia  
200 tys. zł. 

Badania lokalnego środowiska kultury – badania ukierunkowane na 
poznanie potrzeb środowiska kultury związanych z epidemią korona-
wirusa. Przeprowadzone zostały na przełomie maja i czerwca. 

Kraków
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Ocena

Ze względu na słabą kondycję finansową samorządów wsparcie dla kul-
tury było dość okrojone. Należy jednak docenić tempo reakcji niektó-
rych urzędów miejskich. Krakowski program „Kultura odporna” ogło-
szony został 22 kwietnia, wrocławski „Program Interwencji Społecznej”  
13 marca. Gorzej wypada Warszawa oraz Poznań. W stolicy programy 
ruszyły dopiero w czerwcu, a w Poznaniu na początku maja. 

Działalność kulturalna skupiona jest zwykle w dużych ośrodkach miej-
skich, więc to głównie tam wymagana jest reakcja. Wskazane byłoby jed-
nak, aby o wsparcie mogli ubiegać się twórcy na co dzień mieszkający  
w mniejszych ośrodkach miejskich – np. w stolicach wojewódzkich takich 
jak Olsztyn, Opole, Kielce czy Lublin. W tych miejscach programów wspar-
cia zabrakło. 

W większości miast nie ma programów wsparcia socjalnego dla artystów, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Konkursy stypendialne 
charakteryzują się tym, że zwykle rodzą ryzyko stronniczej selekcji. Ozna-
cza to, że wygrywają je głównie osoby, które znajdują się w relatywnie 
lepszej sytuacji od reszty, ponieważ mają środki i czas na pracę nad wnio-
skiem. Rozwiązanie tego problemu to jedno z głównych wyzwań dla poli-
tyki publicznej w najbliższych miesiącach.
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wienia szczegółowej dokumentacji dotyczącej zarobków oraz stażu pra-
cy. Drugie to możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Artyści 
i twórcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację, mogą liczyć na wspar-
cie w kwocie 1800 zł netto. Aby otrzymać świadczenie, należy uzasad-
nić swoje trudne położenie materialne, które musi wynikać ze zdarzeń 
losowych związanych z epidemią koronawirusa. Do tego wnioskodawca 
powinien przedstawić deklarację przychodów za ostatnie miesiące.  We-
dług ministra Piotra Glińskiego do 16 kwietnia wpłynęło 750 wniosków  
o zapomogę, z czego pozytywnie rozpatrzono 327, czyli 43% z nich.

Poza programami dedykowanymi sektorowi kultury pracownicy sztuki czy 
osoby zatrudnione w instytucjach kultury mogą liczyć również na świad-
czenia z Tarczy Antykryzysowej przeznaczone dla wszystkich pracow- 
ników. To przede wszystkim świadczenie postojowe, które przysługuje 
osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz zatrudnionym na 
umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej (umowie zleceniu, umo-
wie o dzieło czy umowie agencyjnej) zawartej przed 1 lutego 2020 roku.   

Wsparcie na poziomie centralnym
Poza wsparciem samorządów artyści mogą również liczyć na wsparcie 
MKiDN. Ministerstwo zaproponowało trzy działania – pierwsze z nich skie- 
rowane do organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, pośrednio 
trafiające zatem również do artystów, drugie skierowane bezpośrednio 
do artystów w postaci programu stypendialnego oraz trzecie przezna- 
czone dla artystów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.  

Pierwszym było uruchomienie w ramach Tarczy Antykryzysowej pro-
gramu konkursowego dla artystów pod nazwą „Kultura w sieci”. Na-
bór wniosków ruszył 6 kwietnia 2020 roku. Ministerstwo przeznaczyło 
na ten program łącznie 80 mln zł (20 mln dla twórców indywidualnych 
oraz 60 mln dla organizacji pozarządowych). Środki rozdysponowa-
ne zostały pomiędzy 1100 beneficjentów w całym kraju.  Kwoty mają 
być przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury  
i kontynuację działalności kulturalnej oraz artystycznej w sieci czasie epi-
demii koronawirusa. Zadania w ramach programu będą realizowane do  
30 października 2020 roku. 

Drugim działaniem była liberalizacji warunków przyznawania świadczeń 
socjalnych dla artystów z Funduszu Promocji Kultury (FPK). Rząd przy-
gotował dwa ułatwienia. Pierwszym było zniesienie wymogu przedsta- 

 
świadczenie w wysokości 80% wynagrodzenia dla osób zatrudnio-
nych na umowie cywilnoprawnej (2080 zł brutto).  W przypadku, kiedy  
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód z tytułu 
umowy lub umów wyniósł mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, 
przysługuje świadczenie w wysokości wynagrodzenia z tytułu wykony-
wanej umowy;
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Czysto hipotetycznie pracownicy sektora kultury oraz twórcy, którzy 
utracili pracę, mogą ubiegać się również o otrzymanie zasiłku dla osób 
bezrobotnych. O takie świadczenie w Polsce jest jednak trudno, szcze-
gólnie kiedy wykonuje się prace nieregularne i nie posiada się odpowied-
niego stażu pracy, co w przypadku pracowników sektora kultury jest 
dość powszechne. Od 1 czerwca 2020 roku przy stażu pracy do pięciu 
lat zasiłek przez pierwsze trzy miesiące wynosi około 881,30 zł brutto,  
a przez kolejne miesiące – około 692 zł brutto, mniej niż minimum 
socjalne. Na początku czerwca Sejm uchwalił jednak ustawę o dodatku 
solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania skutkom 
COVID-19, który przewiduje podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobot-
nych. Od 1 września 2020 roku zasiłek wzrośnie zatem do odpowiednio 
1200 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące oraz 942,30 zł brutto w okre-
sie kolejnych miesięcy otrzymywania świadczenia. 

Aby otrzymać takie świadczenie,  pracownik musi udokumentować, że  
przez przynajmniej rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację 
w Urzędzie Pracy płacił składki na ubezpieczenie społeczne, w tym na 
Fundusz Pracy. W przypadku osób wykonujących prace zlecone oraz osób 
zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych powyższy warunek rzadko 
bywa spełniony. W Polsce wśród osób bezrobotnych tych uprawnio-
nych do zasiłku jest zaledwie kilkanaście procent. To lokuje nas nie tylko  
w europejskim tyle – również globalnie wypadamy przeciętnie, plasujemy 
się bowiem minimalnie  ponad medianowym poziomem dostępności dla 
krajów rozwijających się, czyli państw takich jak Algieria czy Kazachstan. 

świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą (2080 zł brutto), w tym samo-
zatrudnionych, oraz 1300 zł dla przedsiębiorców niepłacących podatku 
VAT.  Przychód osoby, która nie zawiesiła działalności, uzyskany w mie-
siącu przed złożeniem wniosku, musi być o co najmniej 15% niższy niż 
w miesiącu poprzednim oraz nie może być wyższy niż 300% prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2020 roku;

świadczenie w wysokości 100%, 60% lub 50% ostatniego wynagro-
dzenia dla pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. W tym 
przypadku pracowników sektora kultury oraz nielicznych artystów pra-
cujących na umowach o pracę dotyczy świadczenie wynoszące 100% 
wynagrodzenia. Przysługuje ono osobom, które pracują według jednej 
stawki miesięcznej lub godzinowej. 
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Ocena

Interwencja na poziomie centralnym uzupełnia wsparcie samorządów, 
nadal jednak jest pod wieloma względami niewystarczająca. Po pierwsze, 
suma środków jest niska. Według różnych szacunków w Polsce jest od 44 
do 59 tys. artystów. Stypendia zaproponowane przez rząd objęły łącznie 
około 1500 osób, czyli drastycznie niski odsetek wszystkich twórców. Po 
drugie, forma zaproponowana przez ministerstwo jest nieodpowiednia. 
Wsparcie powinno zostać udzielone bezwarunkowo, z pominięciem ele-
mentu konkurencji. Po trzecie, w czasie kryzysu szczególnie ważna jest 
szybkość reakcji. W Polsce artyści i twórcy zmuszeni zostali do przecze-
kania prawie dwóch miesięcy, zanim uzyskali środki do życia. Dla porów-
nania reakcja rządu niemieckiego pojawiła się już w połowie marca i była 
natychmiastowa.

Tabela 1.1 Podsumowanie wybranych programów wsparcia pracowników sektora kultury w Polsce

Poziom Instytucja Zakres wsparcia Wartość

Samorządowy UM Wrocław Stypendia, zakup dzieł, 
obniżka czynszów

12 mln zł

UM Warszawa Stypendia, dotacje celowe, 
ułatwienia prawne

1,4 mln zł

UM Poznań Stypendia, konkursy, bada-
nia środowiska artystów

250 tys. zł

UM Kraków Stypendia, wsparcie dla 
przedsiębiorstw kultural-
nych

12 mln zł

Krajowy MKiDN – Kultura  
w sieci

Wsparcie projektów, które 
zaprezentowane zostaną 
online

60 mln zł dla instytucji oraz 20 
mln zł dla artystów indywidu-
alnych

MKiDN – Fundusz  
Promocji Kultury

Wsparcie socjalne dla 
artystów w trudnej sytuacji 
materialnej

Jednorazowo 1800 zł brutto

Ministerstwo  
Finansów – Tarcza 
Antykryzysowa

Świadczenie postojowe W zależności od formy zatrud-
nienia 80% minimalnego wyna-
grodzenia albo 100%, 60% lub 
50% ostatniego wynagrodzenia

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki  
Społecznej – zasiłek 
dla osób bezrobot-
nych

Świadczenia dla osób  
bezrobotnych

Od 30 czerwca 2020 roku – 
881,30 zł brutto przez pierwsze 
trzy miesiące, a później 692 zł 
brutto

Od 1 września 2020 roku – 
1200 zł brutto przez pierwsze 
trzy miesiące, a później 942,30 
zł brutto
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Najlepszą metodą na międzynarodowe porównanie działań w obszarze 
wsparcia dla kultury byłoby przedstawienie całkowitych kwot przezna-
czonych na pakiety pomocowe. Niestety oszacowanie dokładnych liczb 
jest w praktyce niemożliwe, ponieważ w większości przypadków wspar-
cie dla sektora kultury wchodzi w skład szerszych pakietów pomocowych 
przeznaczonych dla wszystkich przedsiębiorstw i pracowników. Rzeczy-
wiste kwoty poznać można będzie zatem dopiero w perspektywie kilku 
lat. Mimo to możemy ocenić dwie kwestie: szybkość reakcji oraz złożo-
ność interwencji. W dalszej części raportu prezentujemy cztery studia 
przypadków: Niemiec, Francji, Danii oraz Estonii.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do Polski w większości krajów 
Unii Europejskiej przepisy dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń spo-
łecznych, poboru podatków czy zwolnień podatkowych są efektywnie 
dostosowane do branży artystycznej, którą cechuje m.in. wysoka nie-
regularność przychodów, okresy przestojów oraz zleceniowy charakter 
pracy. Poprawne zorganizowanie systemu klasyfikacji artystów i twórców,  
w tym unormowanie kwestii statusu artysty, znacząco ułatwia interwen-
cję w czasie kryzysu, ponieważ pozwala w łatwy sposób zidentyfikować 
potrzebujące osoby.

W większości z opisywanych na kolejnych stronach państw w sektorze 
kultury pracuje więcej osób niż w Polsce. Zatrudnienie  w omawianym 
sektorze w Estonii, Danii, Niemczech oraz Francji wynosi kolejno 5,5%, 
4,3%, 4,0% oraz 3,5% (zob. wykres 2.1). Dla porównania w Polsce odsetek 
ten wynosi 3,5%. 

Przegląd najlepszych zagranicznych 

praktyk dotyczących programów wsparcia 

artystów w dobie koronawirusa

Rządy wielu państw UE reagowały szybciej i bardziej zdecydowanie 
niż polski, a przygotowane programy oferują znacznie szerszy zakres 
wsparcia.
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Wykres 2.1.  Zatrudnienie w sektorze kultury (jako odsetek zatrudnienia  
w gospodarce), 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

 
Minister kultury Niemiec Monika Grütters stwierdziła w jednym z wywia-
dów, że  „kultura to nie luksus, lecz wyraz społeczeństwa”. Rząd fede-
ralny Niemiec zasłynął jednym z największych programów pomocowych 
dla sektora kultury. Choć w mediach najczęściej mówi się o sumie aż  
50 mld euro, to w rzeczywistości artyści i twórcy otrzymają mniej. Kwota 
50 mld przekazywana w ramach utworzonego Funduszu Solidarnościo-
wego (Solidaritätsfonds) dotyczy wszystkich samozatrudnionych oraz 
małych przedsiębiorstw zatrudniających do dziesięciu osób. Świadczenia 
wypłacono wyjątkowo szybko – już w pierwszych tygodniach marca. Pra-
cownicy kultury mogli liczyć szczególnie na:

 
Dodatkowo w Niemczech objęto ochroną przed eksmisją pracownie arty-
stów, którzy na skutek zamknięcia gospodarki nie są w stanie uregulować 
czynszów. Okres ochronny trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca. Przepis 
pozwala także na odroczenie płatności za media. Poza tym władze fede-
ralne zdecydowały, że organizatorzy imprez nie muszą zwracać pieniędzy 
za bilety na odwołane wydarzenia kulturalne. Warunkiem jest zaoferowa-

jednorazowe świadczenie w wysokości 9 tys. euro na okres trzech mie-
sięcy dla wszystkich osób samozatrudnionych;

jednorazowe świadczenie w wysokości 15 tys. euro na okres trzech 
miesięcy dla małych przedsiębiorstw, które zatrudniają do dziesięciu 
pracowników;

korektę wpłaconych składek o utracony w wyniku epidemii przychód 
w ramach ubezpieczenia społecznego dla artystów (Künstlersozialver-
sicherung). Artyści zostali zobowiązani do przedstawienia deklaracji  
o spadku przychodów. Kwota ta została uzupełniona przez rząd fede-
ralny. 

Niemcy
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nie klientom specjalnych bonów, które będą mogli wykorzystać w przy-
szłości.

 

Estońskie ministerstwo kultury przedstawiło pakiet wsparcia dla sektora 
kultury i sportu dopiero 6 maja 2020 roku2. Całkowita kwota, jaka zosta-
nie przekazana na ten cel, wynosi 25 mln euro. Aplikować o wsparcie 
można było od 8 maja przez stronę ministerstwa. Estoński program sku-
pia się głównie na wsparciu freelancerów oraz pojedynczych instytucji 
kultury. Według ministerstwa okres rozpatrzenia wniosków wynosił śred-
nio dwa tygodnie, pierwsze środki zaczęto zatem wypłacać w połowie  
maja. Pakiet pomocowy obejmował: 

W komunikacie na stronie ministerstwa podkreślono wyraźnie, że wspar-
cie zaprojektowane jest w taki sposób, aby objąć jak największą liczbę 
beneficjentów – pojedynczych artystów, ale również instytucje kultury, 
wytwórnie muzyczne czy galerie sztuki. 

 

Duńskie ministerstwo kultury przedstawiło program wsparcia,  
w ramach którego rozdysponuje około 13,4 mln euro pomiędzy arty-
stów i twórców, którzy wykażą spadek przychodów o co najmniej 30% 
w porównaniu do poprzedniego roku3. Rząd sfinansuje 75% dochodu 
do maksymalnej kwoty 3 tys. euro. Wsparcie to uzupełnione zostanie  
o szereg innych działań w obszarze kultury: 

20 mln euro w ramach bezzwrotnych subwencji dla instytucji kultury 
na pokrycie kosztów związanych z wprowadzanymi przez rząd ograni-
czeniami;

5 mln euro dla osób prowadzących działalność freelancerską oraz tre-
nerów i mentorów grup tanecznych, które biorą udział w lokalnych 
festiwalach. 

wsparcie pieniężne dla inicjatyw kulturalnych organizowanych przez 
instytucje kultury we współpracy z domami opieki społecznej; 

około 19 mln euro na wsparcie instytucji kultury, które utrzymywane 
są przynajmniej w 50% z dotacji państwowych; 

promocja lokalnej muzyki w krajowych rozgłośniach radiowych. Naro-
dowy nadawca radiowo-telewizyjny DR zwiększył pokrycie swoich 
kanałów radiowych (DR1, DR2, DR3) duńską muzyką z poziomu 49% 
do 80%;

2 Działania podjęte przez estońskie ministerstwo kultury zostały opisane na stronie interneto-
wej: https://www.kul.ee/en/news/emergency-assistance-wake-corona-crisis.

3 Szczegółową listę działań można odnaleźć na: https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-i-
nitiativer/.

Estonia

Dania
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Minister kultury Francji Franck Riester ogłosił 18 marca 2020 roku pro-
gram pomocowy dla sektora kultury, w ramach którego na różne formy 
wsparcia rząd francuski przeznaczy 22 mln euro4. Środki zostaną roz-
dzielone pomiędzy księgarnie (5 mln euro), branżę eventową (5 mln euro), 
przemysł muzyczny (10 mln euro) oraz sztuki wizualne (2 mln euro). 

Artyści oraz twórcy pracujący w trybie samozatrudnienia mogą również 
otrzymać świadczenie postojowe w ramach programu tzw. częściowego 
bezrobocia. W tym wypadku rząd finansuje płacę w 70% do 4,5-krotności 
minimalnego wynagrodzenia, czyli do 6297 euro brutto. 

Dodatkowo w maju prezydent Emmanuel Macron ogłosił wydłuże-
nie do sierpnia 2021 roku okresu przysługiwania specjalnego zasiłku 
dla dla bezrobotnych aktorów, muzyków i twórców. Francuski sys-
tem zasiłków zapewnia im miesięczną ochronę finansowa np. w sytu-
acji, w której nie znajdują zatrudnienia w okresie pomiędzy zlece-
niami. Aby otrzymać świadczenie, twórca powinien przepracować 
u uznawanego przez państwo pracodawcy co najmniej 500 godzin  
w ciągu 12 miesięcy. 

Macron zapowiedział również dodatkowe środki dla mikroprzedsię-
biorstw i branży eventowej. Państwo sfinansuje wybrane anulowane sesje 
filmowe, koncerty, festiwale i inne wydarzenia kulturalne. W funduszu 
zaplanowano na ten cel 7 mld euro. 

utrzymanie refundacji dla gmin za przedstawienia teatralne orga-
nizowane dla dzieci, mimo braku możliwości ich przeprowadzenia  
w warunkach epidemii. 

Tabela 2.1 Podsumowanie wybranych programów wsparcia pracowników sektora kultury w Unii Europej-
skiej

Poziom Kraj Zakres wsparcia Wartość

Centralny Niemcy Świadczenia pieniężne, korekta składek na ubezpieczenie spo-
łeczne

50 mld euro

Estonia Bezzwrotne subwencje dla instytucji kultury, świadczenia pie-
niężne dla freelancerów

25 mln euro

Dania Sfinansowanie 75% dochodu do kwoty 3000 euro dla artystów 13,4 mln euro

Francja Bezzwrotne subwencje dla księgarni, branży eventowej, przemy-
słu muzycznego oraz sztuk wizualnych, świadczenie postojowe 
dla samozatrudnionych oraz wydłużenie okresu przysługiwania 
zasiłku dla osób bezrobotnych

22 mln euro

 Źródło: Opracowanie własne.  

4 Wsparcie rządu francuskiego zostało szczegółowo opisane na stronie ministerstwa kultury: 
www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mobilisation-exceptionnelle-de-
-5-milliards-d-euros-en-faveur-de-la-culture-et-des-medias-pour-repondre-aux-consequ-
ences-economiques-de-la-COVID-19.

Francja
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Ocena

Wsparcie dla kultury w krajach takich jak Estonia, Niemcy, Francja czy 
Dania charakteryzowały szybkość reakcji i względna złożoność pakietów 
wsparcia. 

Warto podkreślić, że w tych państwach status artysty jest prawnie ure-
gulowany, co w znacznym stopniu ułatwia interwencje. Programy wspar-
cia zostały natychmiast włączone w już istniejące mechanizmy ochrony 
artystów – np. we Francji rozszerzono okres przysługiwania specjal-
nego świadczenia dla bezrobotnych twórców, a w Niemczech przyznano 
natychmiastowe wsparcie osobom samozatrudnionym, czyli również 
artystom.
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Ograniczone zasoby, o które konkurują twórcy, utrudniają nawiązywanie 
koalicji mających na celu rzecznictwo własnych interesów. Dodatkowy 
problem stanowi niepewność zatrudnienia wynikająca z przewagi finan-
sowania projektowego w instytucjach kultury. Rezultatem utowarowienia 
kultury jest myślenie o jej rozwoju w kategoriach produktu, czyli wspie-
ranie inicjatyw, których głównym celem jest konkretne wydarzenie (takie 
jak festiwal, warsztaty dla widzów) lub usługa (np. digitalizacja spektaklu 
teatralnego). Stanowi to fundamentalną zmianę w porównaniu z tradycyj-
nie postrzeganym rozwojem kultury bazującym na inwestycjach w two-
rzenie wartości, koncepcji, dzieł sztuki oraz współpracy pomiędzy twór-
cami.

Sekcja długoterminowa

Utowarowienie kultury to proces postępujący od wielu dekad na całym 
świecie5.  Rozwój popkultury, rynku reklamowego oraz marketingowego  
i gromadzenie w nim coraz większego kapitału zmieniają również postrze-
ganie roli twórców kultury. Rozmaite aspekty utowarowienia, czyli pro-
cesu przekształcenia w przedmiot handlu i kapitału, dotykają obszaru 
działalności artystycznej. Wynikające z takiej sytuacji problemy to m.in. 
prekaryzacja warunków pracy twórców – ograniczenie ich dochodów oraz 
brak stałości zatrudnienia, w tym również w instytucjach finansowanych 
ze środków publicznych6.

Wykres 3.1. Błędne koło w pracach nad zmianą polityki kulturalnej  
w Polsce

5 Tzanelli R. (2008). Cultural Intimations and the Commodification of Culture: „Sign Industries” 
as Makers of the „Public Sphere”. University of Leeds. 
OnCurating. (2013). Precarious Labour in the Field of Art.6

Niskie możliwości  
wpływu na decydentów

Postępująca prekaryzacja 
zatrudnienia

Trudności w formułowaniu 
przekazu grupowego

Negatywne sprzężenie 
zwrotne

Niekorzystne warunki pracy i ograniczona  
partycypacja w podejmowaniu decyzji
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Obecna sytuacja utrudnia zatem formułowanie grupowych form prze-
kazu mających na celu poprawę gospodarczego (warunki płacy i pracy)  
i społecznego  (zrozumienie i akceptacja decydentów oraz opinii publicz-
nej) położenia środowiska twórczego. Wiele osób niemających stabilnych 
warunków zatrudnienia postrzega innych reprezentantów swojego środo-
wiska bardziej jako konkurentów niż współpracowników, co dodatkowo 
ogranicza możliwości efektywnego wywierania wpływu na decydentów.  
W kolejnych rozdziałach raportu opisujemy główne wyzwania utrud-
niające przerwanie negatywnego sprzężenia zwrotnego (część 4) oraz 
pokazujemy efekty działania tego błędnego koła w postaci luk w sys-
temie zabezpieczenia społecznego twórców i artystów w Polsce  
w porównaniu z sytuacją w innych krajach (część 5).   



Wyzwania związane z kształtowaniem 

polityki kulturalnej w ciągu ostatnich dwóch 

dekad w Polsce 
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Polityka kulturalna to zbiór zasad, praktyk oraz procedur administra-
cyjnych i budżetowych, które stanowią podstawę działań kulturalnych 
państwa. W założeniu ma ona sprzyjać procesom, instytucjom i praw-
nym wspierającym różnorodność oraz dostępność zasobów kulturalnych. 
Oczywiście nie może istnieć jednolita polityka kulturalna, która byłaby 
dostosowana do potrzeb wszystkich krajów. Każde państwo formułuje ją 
zgodnie z wartościami, celami i wyborami kulturowymi, które samo sobie 
wyznacza i uznaje za istotne. 

W tej części raportu opisane zostały najważniejsze czynniki wpływające 
na praktyki zatrudnienia w sektorze kultury. Identyfikacja zachodzących 
zmian oraz stojących za nimi procesów pozwala zrozumieć sytuację,  
w jakiej znaleźli się twórcy oraz artyści w Polsce, a tym samym przyczynia 
się do wytworzenia realnych oczekiwań interesariuszy. 

Zmiana paradygmatu w kształtowa-
niu polityki kulturalnej

Od połowy XX wieku rządy poszczególnych państw zaczęły two-
rzyć ministerstwa odpowiedzialne za sprawy kultury. Wcześniej poli-
tyka kulturalna była najczęściej uwzględniana w zakresie obowiąz-
ków i kompetencji ministerstw edukacji. Z biegiem czasu okazało 
się jednak, że rozwój środowiska artystycznego wymaga publicz-
nych działań, a pozostawienie go indywidualnej inicjatywie przy-
nosi niekorzystne skutki. Wynika to głównie z pozytywnych efektów 
zewnętrznych tworzonych przez kulturę, czyli z korzyści odnoszonych  
z działalności jednej jednostki przez inne jednostki bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. Świadomość, że rozwój kulturalny jest procesem 
na tyle skomplikowanym, że wymaga wsparcia władz publicznych, skło-
niła decydentów politycznych wielu państw do zawarcia zapisów doty-
czących polityki kulturalnej w ustawach zasadniczych7.

W Konstytucji RP również można znaleźć taki zapis. Artykuł 6 
ustawy zasadniczej zobowiązuje władze publiczne do „stwarza-

7 UNESCO. (1969). Cultural Policy – a Preliminary Study. UNESCO. Studies and documents on 
cultural policies.
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nia warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kul-
tury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania  
i rozwoju. Podsumowując dorobek ostatnich dwóch dekad, można zauwa-
żyć, że skupiano się przede wszystkim na działaniach związanych z mate-
rialną stroną dziedzictwa kulturowego, a niekoniecznie na wsparciu pracy 
rodzimych twórców oraz artystów. 

Na budowę nowych oraz rozbudowę istniejących instytucji kultury, 
ochronę zabytków, tworzenie infrastruktury zapewniającej dostępność 
kultury dla osób niepełnosprawnych oraz digitalizację dzieł wydano  
w latach 2007–2020 ponad 10 mld złotych w oparciu o regularnie aktu-
alizowane strategie8. W tym samym czasie system wsparcia twórców  
i artystów pozostaje oparty na zasadach ustanowionych w okresie trans-
formacji gospodarczej i jest chronicznie niedofinansowany9.

Wnioski płynące z analizy programów wsparcia kultury w dobie epi-
demii koronawirusa wskazują, że interesy twórców i artystów w naj-
pełniejszy sposób chronione były w krajach, w których istnieją 
strukturalnie silne systemy wsparcia pracowników tego sektora.  
W państwach Europy Zachodniej na temat polityki kulturalnej przeszła  
w ostatniej dekadzie ewolucję. Paradygmat polityki skupionej na jednost-
kowych zyskach i stratach został zastąpiony przez strategię akcentującą 
rolę kreatywności w społeczeństwie i rozprzestrzenianie się rewolucji 
cyfrowej10.

Rozwój gospodarek opartych na wiedzy wymaga ponownego przyjrze-
nia się obszarowi kultury i dziedzictwa jako polu napędzającemu zrów-
noważony rozwój oraz pozwalającemu podnosić jakość życia. Przyjęcie 
powyższych założeń istotnie zmienia perspektywy analityczne, czyli spo-
sób analizy korzyści społecznych związanych z działalnością artystyczną, 
które nie są w pełni oddane w jednostkowej kalkulacji ekonomicznej.

Działania artystyczne mają wymiar zarówno ekonomiczny, jak i kultu-
rowy – zapewniają miejsca pracy i dochody, napędzają innowacje i trwały 
wzrost gospodarczy, a jednocześnie przekazują tożsamość i wartości, 
sprzyjając włączeniu społecznemu i budując więzi11. Wśród badaczy 
panuje powszechne przekonanie, że działalność artystyczna jest przed-
miotem zawodności rynku z powodu niepełnej wyceny rynkowej pozy-
tywnych efektów zewnętrznych i endogennych preferencji12.

 

Najlepsze przykłady programów doraźnego wsparcia artystów i twór-
ców w dobie koronawirusa wynikają z odpowiednio skonstruowanych 
długoterminowych systemów zabezpieczenia społecznego.

8 
 
9 
 
10 
 
11

Madej S., Madej M. (2016). Finansowanie dziedzictwa kulturowego z Funduszu UE. Wroclaw 
Economic Review 21(4). 
Opracowanie Zbiorowe. (2015). Czarna Księga Polskich Artystów. Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej.  
Greffe X. (2016). From Culture to Creativity and the Creative Economy: A New Agenda for 
Cultural Economics. City, Culture and Society 7(2). 
UNESCO. (2015). Reshaping Cultural Policies - A Decade Promoting the Diversity of Cultural 
Expressions for Development. 
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Mówiąc najprościej, pozytywne efekty zewnętrzne oznaczają, że produk-
cja i konsumpcja sztuki przynosi korzyści szerszej społeczności, w tym 
także osobom, które za nią nie płacą. W szeroko rozumianym przemyśle 
rozrywkowym takie zjawisko nie występuje, gdyż jest on mocno utowaro-
wiony – przykładowo za dostęp do platform streamingowych pobierane 
są opłaty, a koncerty są biletowane. W przypadku działalności artystycz-
nej, której nadmierne utowarowienie stoi w sprzeczności z jej charak-
terystyką, nie jest to możliwe. Niepełna wycena efektów zewnętrznych 
to jedna z tzw. zawodności rynku, czyli zjawiska z dziedziny ekonomii, 
które uzasadnia interwencję publiczną. W przypadku polityki kulturalnej 
stanowi to argument za współfinansowaniem działalności artystycznej ze 
środków publicznych13.

Zjawisko występowania preferencji endogennych wiąże się z sytuacją,  
w której potencjalni odbiorcy kultury nie dysponują odpowiednią wiedzą, 
aby zapoznać się z dziełami kultury bez dodatkowych zachęt. Ograniczają 
zatem konsumpcję do treści o charakterze rozrywkowym,  mimo że po 
pokonaniu barier wejścia kontakt ze sztuką wyższą przyniósłby im więk-
sze korzyści14. Problemy związane z endogennymi preferencjami stanowią 
argument za interwencją władz publicznych i wspieraniem rozwoju kul-
tury w większym stopniu, niż wynika to jedynie z działalności rynku pry-
watnego. Państwo za pomocą polityki kulturalnej może stopniowo zwięk-
szać świadomość i popyt na dobra kultury.

Konsekwencją innego podejścia do polityki kulturalnej w krajach Europy 
Zachodniej, opartego na głębszym rozumieniu społecznej roli działalno-
ści artystycznej, jest utrzymywanie bardziej rozbudowanych systemów 
zabezpieczenia społecznego twórców i artystów. Tymczasem w Polsce 
polityka kulturalna kształtowana jest nadal według paradygmatu uto-
warowienia pracy twórczej i opiera się głównie na zasadach rynkowych.  
W przestrzeni publicznej funkcjonuje romantyczny mit artysty, który two-
rzy „sztukę dla sztuki”15. Świadomość, że artyści powinni otrzymywać za 
swoją pracę godne wynagrodzenie, nie jest w polskim społeczeństwie 
powszechna. Prowadzi to do sytuacji, w których sztuka produkowana jest 
„po kosztach”, a działalność artystyczna staje się domeną osób zamoż-
nych, które mogą sobie pozwolić na taki luksus. 

Bez zmiany myślenia o sektorze kultury w Polsce – zarówno wśród decy-
dentów, jak i całego społeczeństwa – nie ma co liczyć na pozytywne 
zmiany w polu polityki kulturalnej. Wysiłki na rzecz poprawy kondycji 
twórców i artystów powinny zatem obejmować działania nakierowane na 
wywieranie wpływu społecznego. 

12 
13 
 
14 
 
15

Thorsby D. (2010). The Economics of Cultural Policy. Cambridge University Press, UK. 
Fullerton D. (1991). On Justification for Public Support of the Arts. Journal of Cultural Eco-
nomics. 
Bowles S. (1998). Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and other 
Economic Institutions. Journal of Economic Literature Vol. XXXVI (March 1998), s. 75–111. 
Iwański M. (2018). Mechanizmy świata sztuki. Artysta – Zawodowiec. Materiały uzupełniające. 
ING Fundacja Sztuki Polskiej.
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Przeciwdziałanie prekaryzacji zatrud-
nienia w sektorze kultury

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach rynkowych pozostawia nie-
wiele miejsca na solidarność międzypokoleniową, czego dowodem może 
być np. ograniczona przynależność artystów do związków zawodowych, 
w których walczy się o kolektywne prawa. W środowisku artystycz-
nym brakuje również solidarności międzysektorowej, która wyrażałaby 
wspólne interesy wszystkich artystów bez względu na rodzaj wykonywa-
nej pracy. Kontrakt społeczny stanowiący podstawę kolektywnych nego-
cjacji warunków pracy oraz płacy jest zatem naruszony.

W ostatnich latach problem braku zabezpieczenia społecznego artystów 
stracił w debacie publicznej na znaczeniu na rzecz dyskusji o sytuacji 
studentów uczelni artystycznych na rynku pracy. Wielu z nich znajduje 
bowiem zatrudnienie w sektorze kreatywnym, który gwarantuje rela-
tywnie wysokie wynagrodzenia i dobre warunki pracy. Znacznie gorzej 
radzą sobie jednak ci absolwenci, którzy decydują się na działalność arty-
styczną, ponieważ najczęściej czekają ich prekarne warunki zatrudnienia 
i przeciętne perspektywy na przyszłość.

Wykres 3.2. Średnie zarobki brutto w sektorze kultury w Warszawie, 
2018

Źródło: Jaskuła Ł., (2019), Pełna kultura, puste konta, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Inicjatywa Pracownicza; Badania wynagrodzeń w branży marketingowej za 2018 rok prze-

prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

Problem wynika głównie z mieszania się branż, wchodzących w skład tzw. 
gospodarki kreatywnej, które doskonale radzą sobie w realiach komercyj-
nego rynku, takich jak IT (UX/UI), media, reklama czy design, z obszarami 
sektora kultury, które znajdują się poza obrębem komercyjnego zainte-
resowania, takie jak sztuki piękne czy animacja kultury16. Zarobki w sek-

16 Ibidem.
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torze kultury są o 25% niższe niż średnia krajowa, podczas gdy wynagro-
dzenia pracowników sektora kreatywnego są przeciętnie niemal o 60% 
wyższe od pensji osób z sektora kultury (zob. wykres 3.2).

 
System zabezpieczenia społecznego twórców i artystów stanowi szcze-
gólną manifestację liberalizacji i deregulacji rynku pracy w Polsce, czyli 
trendu, który od wielu lat dotyka pracowników większości sektorów kra-
jowej gospodarki. Potocznie określany mianem „uśmieciowienia rynku 
pracy”, trend ten charakteryzuje się  głównie nadmiernym wykorzysty-
waniem umów cywilnoprawnych oraz kontraktów czasowych niezgod-
nie z ich przeznaczeniem. Część pracodawców stosuje umowy cywilno-
prawne w celu zmniejszenia pozapłacowych kosztów pracy (np. składek 
na ubezpieczenie chorobowe), które są wyższe w przypadku zatrudnienia 
na umowie o pracę, a także po to, by zachować możliwość elastycznego 
zakończenia zatrudnienia (przy umowach cywilnoprawnych nie obowią-
zują okresy wypowiedzenia).

Wykres 3.3. Tymczasowe zatrudnienie wśród wszystkich zatrudnionych 
w wieku 20–64 lata, 2018 (odsetek liczby wszystkich zatrudnionych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Pracownicy sektora kultury znajdują się trudnym położeniu również ze 
względu na nieregularny charakter ich pracy. Wielu z nich zatrudnionych 
jest na podstawie umowy o dzieło – jedynej umowy cywilnoprawnej, 
która nie jest objęta obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpie-
czenie społeczne. Umowa o dzieło nie gwarantuje zatem osobie zatrud-
nionej prawa ani do emerytury, ani do ubezpieczenia w publicznej ochro-
nie zdrowia. Za „śmieciowe zatrudnienie” uchodzą również inne formy 

Powrót do status quo sprzed epidemii jest nie tylko niemożliwy, ale  
i niepożądany. Dotychczasowy system zabezpieczenia społecznego 
pracowników kultury w Polsce był niekompletny i zwiększał prekary-
zację zatrudnienia.  
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zatrudnienia, które są nadużywane kosztem pracowników – np. wymu-
szone samozatrudnienie. Dokładną analizę kondycji pracowników sektora 
kultury uniemożliwia brak dostępu do odpowiednich danych statystycz-
nych17. Nie wiadomo zatem, jaki procent z nich pracuje w oparciu o tym-
czasowe formy zatrudnienia. Pewne wnioski wyciągnąć można z badań 
jakościowych (głównie ankietowych), z których wynika, że problem ten 
może dotykać nawet ponad połowę artystów i twórców18. 

Instytucje państwowe w Polsce nie są przystosowane do funkcjonowa-
nia w warunkach powszechności elastycznych form zatrudnienia. Rozwój 
„ekonomii fuchy” (z ang. gig economy), czyli sektora gospodarki opartego  
na realizowaniu zdefiniowanych czasowo zadań, do którego rozwoju przy-
czynia się zmiana technologiczna, rodzi coraz większe problemy natury 
prawnej. Elastyczne formy zatrudnienia miały przyczyniać się do poprawy 
sytuacji materialnej osób o niskich dochodach poprzez udostępnianie im 
możliwości wykonywania pracy na wybranych przez nie zasadach. W rze-
czywistości jednak stały się środkiem, który ułatwia nieuczciwym przed-
siębiorcom unikanie płacenia składek i podatków. Najlepszym dowodem 
na to jest skala fikcyjnych działalności gospodarczych, w których osoby 
samozatrudnione korzystają z preferencyjnych stawek opodatkowania 

Poprawa skuteczności rzecznictwa 
interesów środowisk twórczych  
i artystycznych 
Poza przyczynami strukturalnymi do pogorszenia  się  ekonomicznej sytu-
acji twórców przyczynia się również ograniczona zdolność prowadzenia 
kolektywnych działań przez środowiska artystyczne. W założeniu działa-
nia tego typu, zwykle prowadzone w charakterze lobbingu, powinny sku-
piać się na wywieraniu nacisków na decydentów politycznych i prowadzić 
do zmian w polityce publicznej na korzyść grup lobbujących. 

Niechęć decydentów, którzy są przeciwni zmianom w systemie zabez-
pieczenia społecznego twórców, można przełamać nie tylko na drodze 
edukacji, co opisaliśmy we wcześniejszej części raportu, lecz również 
poprzez strajki oraz inne formy protestu pracowniczego. 

 
Skuteczność akcji protestacyjnych wynika z masowości podejmowa-
nych działań. Mimo dużych nadziei, jakie niosły ze sobą w tym zakre-
sie media społecznościowe, doświadczenia ostatnich lat pokazały niską 
efektywność reprezentacji interesów pracowniczych za ich pomocą oraz 

Bariery w rozwoju grupowych organizacji rzecznictwa interesów, takie 
jak deficyty w rozwoju związków zawodowych w sektorze kultury oraz 
stosowanie nieskutecznych metod wpływu na decydentów, przekła-
dają się na dysfunkcjonalność dialogu społecznego. 
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Baran J., Lewandowski P. (2017). Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 
2008–2015. Instytut Badań Strukturalnych. 
Dudzik T.M., Ilczuk D. (2014). Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce. Zarządzanie 
Kulturą. 
Sawulski J. (2019). Kogo obciążają podatki w Polsce?, IBS Policy Paper 01/2019.
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ograniczoną skuteczność przenoszenia akcji realizowanych w sieci poza 
obszar internetu20. Mobilizację szerokich rzesz ludzi istotnie ułatwia 
istnienie struktur związkowych, które stale angażują swoich członków  
i reprezentują ich interesy, również w okresach pomiędzy kolejnymi falami 
protestów. W kontekście grupowych działań protestacyjnych internet 
okazał się przydatny do komunikacji pomiędzy uczestnikami oraz do 
koordynacji planów realizowanych w przestrzeni publicznej21.

Polskę od lat charakteryzuje niska partycypacja pracownicza. Od początku 
lat 90. liczba osób zrzeszonych w związkach zawodowych konsekwent-
nie spada. W 2018 roku zaledwie 10% pracowników należało do przynaj-
mniej jednego związku zawodowego; jeszcze mniejszy procent z nich był 
zaangażowany w którąś z form grupowych negocjacji płacowych. Pod tym 
względem Polska plasuje się na piątym od końca miejscu wśród krajów Unii 
Europejskiej (zob. wykres 3.4.). Co istotne, postawy prozwiązkowe są w 
Polsce znacząco mniej powszechne niż np. w krajach anglosaskich, które 
tradycyjnie kojarzy się z leseferystycznym podejściem do kwestii pracow-
niczych. Jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy analitycy wskazują 
proces dezindustralizacji (wzrostu roli usług), globalizację, finansjalizację 
gospodarek oraz szerszy indywidualistyczny prąd kulturowy22.

Wykres 3.4. Wskaźnik uzwiązkowienia – udział pracowników zrzeszo-
nych w związkach zawodowych, 1998 – 2018 (odsetek liczby wszystkich 
zatrudnionych)

. 
 
 
 
Powyższa charakterystyka dotyczy również pracowników sektora kultury, 
wśród których panuje ograniczone zaufanie do związków zawodowych 
oraz powszechne przekonanie o niskiej skuteczności akcji strajkowych23. 
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Mongiello M. (2017). Powerless In Movement: How Social Movements Influence, And Fail To 
Influence, American Politics And Policy. University of Pennsylvania. 
Cammaerts B. (2016). Social Media and Activism. London School of Economics and The Inter-
national Encyclopedia of Digital Communication and Society. Oxford, UK. 
Polakowski M., Szelewa D. (2017). Dialog społeczny w Polsce: Jaka rola związków zawodo-
wych? Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej, Friedrich Ebert Stiftung. 
Szreder J. (2017). Jaki rynek pracy, takie zachowania i postawy. Kongres Obywatelski – Idee 
dla Polski.

Źródło: OECD Labour Database | Dane administracyjne lub ankietowe w zależności od kraju. 
W części państw, np. w Niemczech oraz we Francji, w istotnych sektorach gospodarki obo-
wiązują procedury grupowych negocjacji płacowych przy niewielkim wskaźniku uzwiązko-
wienia
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Ponadto dotychczas w Polsce nie wykształciły się organizacje związkowe 
oferujące pozarządowe odpowiedniki publicznych systemów zabezpie-
czenia społecznego, co może obniżać motywację artystów do angażo-
wania się w działalność związkową. Związki zawodowe artystów zawo-
dowych np. w Hiszpanii oraz Holandii dają swoim członkom możliwość 
uzyskania ubezpieczeń społecznych, częściowo zastępując oraz uzupeł-
niając instytucje państwowe w tym obszarze24.

Wykres 3.5. Wskaźnik uzwiązkowienia w Polsce w podziale na sektory, 
2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Skuteczne kampanie rzecznictwa interesów posiadają pewne wspólne 
właściwości25. Oddolne akcje mające na celu osiągnięcie zmian legisla-
cyjnych na poziomie ogólnokrajowym cechuje pięć głównych aspektów:

1.

 
2.

3.

Kierowanie przekazu do konkretnych, ważnych dla sprawy odbior-
ców zamiast prób zaangażowania w dialog szerokiej opinii publicznej.  
W przypadku systemowych zmian w obszarze polityki kulturalnej doty-
czy to decydentów na poziomie krajowym.

Budowanie siły grupy rzeczniczej poprzez włączanie do protestu dużej 
liczby osób ze środowiska bezpośrednio dotkniętego problemem oraz 
przedstawicieli innych grup społecznych posiadających władzę for-
malną i nieformalną, m.in. uznanych naukowców, polityków czy lide-
rów opinii.

Kształtowanie pozytywnego przekazu, czyli prezentowanie jasnej  
i konkretnej propozycji zmian. Unikanie koncentracji na przekazie nega-
tywnym – stosowanie krytyki stanu zastanego jako punktu wyjścia dia-
gnozy do wypracowania postulatów. 

24 
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Magkou M. (2017). Life Off-stage. Survival Guide for Creative Arts Professionals. IETM Toolkit. 
International Network for Contemporary Performing Arts. 
Einwohner R.L. (1999). Guidebook for Organizing Protests - Practices, Opportunity, and Pro-
test Effectiveness. Social Problems 46(2).
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4.

5.

Dzięki wcieleniu w życie powyższych rad możliwe jest wywarcie skutecz-
nego wpływu na debatę publiczną w obszarze kultury nawet w krajach  
o niskim poziomie uzwiązkowienia, co pokazuje sukces francuskiej inicja-
tywy Art en Grève. Po latach bezskutecznych strajków organizowanych 
przez zatomizowane stowarzyszenia twórców poszczególnych dziedzin 
sztuki powołana została parasolowa organizacja reprezentująca postu-
laty całego środowiska twórczego w obszarze zabezpieczenia społecz-
nego i prawa pracy. 

Ruch Art en Grève skupia pracowników kultury z wielu obszarów - od 
twórców freelancerów oraz pracowników instytucji, przez kuratorów, 
wychowawców, kończąc na technikach oraz pracownikach bibliotek. 
Ruch jest również wspierany przez kilkadziesiąt dotychczas istniejących 
mniejszych instytucji związkowych i platform dialogu społecznego oraz 
liderów opinii z różnorodnych obszarów niezwiązanych bezpośrednio 
ze światem sztuki. Dzięki zaprezentowaniu jednolitego programu zmian  
w systemie emerytalnym dla pracowników kultury oraz powiązaniu postu-
latów z szerszym problemem reformy emerytalnej rządu Emmanuela 
Macrona ruchowi Art en Grève udało się dotrzeć z przekazem do admi-
nistracji rządowej i skutecznie opóźnić wdrożenie planowanych reform26.

Przykładem skutecznej kampanii grupowego zabiegania o interesy twór-
ców w Polsce może być zaangażowanie Instytutu Teatralnego oraz Gildii 
Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych w negocjacje z MKDiN, które 
doprowadziły do powołania Funduszu Wsparcia Kultury na początku 
sierpnia 2020 roku27. Aktywna postawa instytucji zrzeszających liczną 
grupę przedstawicieli sztuk teatralnych oraz konsekwentna prezenta-
cja potrzeb twórców w ramach konsultacji z MKDiN doprowadziły do 
powstania funduszu pomocowego z budżetem, który w istotnym stopniu 
pozwala poprawić sytuację środowiska artystycznego w dobie koronawi-
rusa. 

Warto podkreślić, że działania rzecznicze nie zawsze zapewniają osią-
gnięcie założonych celów. Stosowanie się do dobrych praktyk w ich orga-
nizowaniu istotnie zwiększa jednak prawdopodobieństwo powodzenia. 

Powiązanie postulatów z szerszym problemem społecznym w celu 
wykorzystania świadomości społecznej zbudowanej w dotychczasowej 
debacie na dany temat. 

Gotowość do skorzystania z możliwości częściowej realizacji postula-
tów, które mogą powstać w  trakcie akcji  protestacyjnej – nawet jeśli 
nie były one zawarte w pierwotnej strategii.

26 
 
27

Ledsom A. (2020). Why France Is Heading For Another Showdown Over Pension Reform, 
Forbes. 
www.gov.pl/web/kultura/400-mln-zl-na-walke-ze-skutkami-pandemii-powolujemy-fundusz-
-wsparcia-kultury, dostęp 18.08.2020.
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Wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora oraz formy zatrudnienia, 
powinni mieć zapewnioną ochronę socjalną, zgodnie z czterema filarami 
zdefiniowanymi przez Międzynarodową Organizację Pracy:

 

Powyższe gwarancje, zgodnie z ratyfikowanymi przez Polskę umowami 
międzynarodowymi, określają minimalny zakres zabezpieczenia społecz-
nego, jakie powinno być zapewniane w przepisach krajowych wszystkim 
obywatelom28.

Wielu spośród tworzących w Polsce artystów doświadcza problemów  
z uzyskaniem pełnej i nieprzerwanej ochrony socjalnej. Jak wynika  
z badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich twórców w 2013 
roku, 1/3 z respondentów wskazała na braki w ciągłości ubezpieczenia 
społecznego w ciągu minionych pięciu lat. Brak ciągłości ubezpieczenia 
zdrowotnego w tym samym okresie zgłaszał natomiast co piąty ankieto-
wany29. 

Ogólnie rzecz biorąc, artyści zatrudnieni na stałe w instytucjach kultury 
lub prywatnych firmach dysponują świadczeniami socjalnymi porówny-
walnymi z pracownikami zatrudnionymi w innych sektorach gospodarki. 
Są oni objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym oraz pozo-

System zabezpieczenia społecznego 

twórców i partycypacji w kształtowaniu 

polityki kulturalnej w Polsce  

w porównaniu z innymi krajami

ubezpieczenie zdrowotne – dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, 
w tym opieki położniczej;

ubezpieczenie emerytalne – zabezpieczenie podstawowych dochodów 
osób starszych;

płatny urlop macierzyński – podstawowe zabezpieczenie dochodów 
dzieci, zapewniające dostęp do żywienia, edukacji, opieki i wszelkich 
innych niezbędnych towarów i usług;

ubezpieczenie chorobowe – zabezpieczenie podstawowego dochodu 
dla osób w wieku produktywnym, które nie są w stanie uzyskać wystar-
czającego dochodu, szczególnie w przypadku choroby, bezrobocia  
i niepełnosprawności.

28 
 
29

Gruber M. (2019). Challenges and Opportunities for Decent Work in the Culture and Media 
Sectors. International Labour Organisation.  
Dudzik M., Ilczuk D., (2013), Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce, Zarządzanie 
Kulturą 6(3).
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stałymi ubezpieczeniami społecznymi. Liczba zatrudnionych na stałe 
artystów jest jednak bardzo niska w porównaniu z ich całkowitą liczbą. 
Wynika to zarówno z charakteru działalności artystycznej, która opiera 
się na nieregularnych dochodach oraz nienormowanym czasie pracy, 
jak również z postępującego uelastycznienia rynku pracy poprzez nad-
mierne stosowanie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę.  
W związku z tym niektóre państwa zdecydowały się na stworzenie dodat-
kowych mechanizmów ubezpieczeń społecznych, które ułatwiają otrzy-
manie świadczeń przez twórców. W wybranych krajach istnieją również 
dodatkowe sieci ubezpieczenia społecznego organizowane przez związki 
zawodowe. Wykres 4.1 prezentuje dominujące podejście do zabezpiecze-
nia społecznego twórców w krajach Unii Europejskiej.

Wykres 4.1. Przegląd systemów zabezpieczeń społecznych twórców  
w krajach UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Compendium of Cultural Policies & Trends.

W Polsce twórcy i artyści oprócz ogólnych zasad ubezpieczeń społecz-
nych mogą korzystać ze świadczeń oferowanych w ramach Komisji Zabez-
pieczenia Emerytalnego zarządzanej przez MKDiN. Po uzyskaniu wpisu do 
rejestru na podstawie m.in. wykształcenia oraz dokumentów poświad-
czających czas trwania i charakter działalności artystycznej, twórcy 
nabywają uprawnienia do opłacania składek społecznych obliczanych na 
podstawie deklarowanych dochodów. Powyższe rozwiązanie ma jednak 
wady, ponieważ jest niekompletne w zakresie przedmiotowym – nie jest 

Przewaga dedykowanego 
systemu ubezpieczeń 
społecznych dla twórców

Przewaga ogólnych zasad świad-
czeń społecznych przy ubezpie-
czeniach społecznych twórców
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możliwe uzyskanie na jego podstawie ubezpieczenia społecznego nego; 
jest też niekompletne w zakresie podmiotowym - dotyczy jedynie twór-
ców i artystów zweryfikowanych przez MKDiN, co wyklucza m.in. freelan-
cerów, którzy nie ukończyli szkół artystycznych.

W ramach poszukiwania możliwości reformy istniejącego systemu przed-
stawiamy poniżej najlepsze praktyki związane z dedykowanymi syste-
mami ubezpieczeń dla twórców w krajach UE. 

Najlepsze praktyki dedykowanych systemów ubezpieczeń społecznych 
twórców

Francja

We Francji podstawowa opieka medyczna jest uniwersalna, co adresuje 
kwestię ochrony zdrowia nieobecną w polskim systemie. W celu uzyska-
nia dodatkowych świadczeń socjalnych artyści, którzy pracują przez mini-
malny okres, nabywają status osoby zatrudnionej. W ten sposób twórcy 
 i artyści teatru, filmu i telewizji (fr. intermittents du spectacle) korzystają 
z minimalnych stawek i pełnego pakietu świadczeń, obejmujących dodat-
kową opiekę medyczną, ochronę przed wypadkami przy pracy, zasiłki dla 
bezrobotnych, szkolenia zawodowe, wakacje, urlop macierzyński i ubez-
pieczenie emerytalne. Program jest finansowany ze składek wnoszonych 
przez artystów, a także ze składek producentów, dystrybutorów i innych 
instytucji kultury, w tym tych, które są utrzymywane ze środków publicz-
nych.

Pisarzom i twórcom sztuk wizualnych dedykowane są podobne pro-
gramy. Sektorowe systemy zarządzane są przez Stowarzyszenie Artystów 
Wizualnych (fr. La Maison des Artistes) i Stowarzyszenie Zabezpieczenia 
Socjalnego Pisarzy (fr. Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale 
des Auteurs). Każdy z systemów posiada określone bariery rejestracji, 
które odpowiadają charakterystyce działalności twórczej w poszczegól-
nych dziedzinach sztuki. Bazują one na finansowaniu z różnych źródeł  
i oferują osobom uprawnionym ubezpieczenie chorobowe, macierzyńskie, 
rentowe oraz emerytalne, składki zaś pochodzą zarówno od artystów, jak 
i od pracodawców.

Niemcy

W 2007 roku powołana została Kasa Społeczna Zawodów Twórczych 
(niem. Künstler Sozialkasse) mająca zapewnić niezależnym artystom 
ochronę socjalną. Obecnie kasa oferuje ubezpieczenie zdrowotne i eme-
rytalne dla ponad 180 tysięcy artystów – część z nich otrzymuje rów-
nież zasiłek dla bezrobotnych. Mniej więcej połowa składek pochodzi od 
samych artystów, a pozostała część stanowi dofinansowanie od rządu 
federalnego i pracodawców (m.in. wydawnictw, producentów zatrudnia-
jących aktorów i muzyków oraz galerii sztuki i firm zlecających artystom 
prace projektowe).
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Decyzje o przyznaniu ubezpieczenia podejmowane są na bazie kryteriów 
obejmujących cztery dziedziny sztuki: muzykę, sztuki wizualne, sztuki 
performatywne (sceniczne) oraz twórczość literacką. Ze świadczeń ofero-
wanych przez kasę wykluczeni są artyści pracujący w niepełnym wymiarze 
godzin, którzy uzyskują główny dochód z innej działalności. Ubezpiecze-
nie społeczne nie obejmuje również rzemieślników, nawet jeśli wykonują 
oni określoną pracę twórczą, np. złotników czy lutników. 

Austria

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym artystów (niem. Künstlersozialver-
sicherungsfondsgesetz) obejmuje artystów wizualnych, scenicznych, 
muzycznych, pisarzy, filmowców i twórców sztuki współczesnej. Program 
finansowany jest ze składek samych artystów oraz z dotacji z budżetu 
centralnego finansowanego z opłat nałożonych na firmy oferujące telewi-
zję kablową oraz na detalicznych sprzedawców odbiorników satelitarnych 
i dekoderów. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie cztery główne 
filary socjalne: ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, macierzyńskie oraz 
chorobowe. 

Belgia

System zabezpieczenia społecznego dla wszystkich zawodowych arty-
stów oferuje szeroki zakres świadczeń (ubezpieczenie chorobowe, ren-
towe, macierzyńskie, emerytalne, opiekę zdrowotną oraz płatny urlop). 
System finansowany jest ze składek w wysokości 13%, pobieranych  
z honorariów artystów. Dodatkowo pracodawca opłaca 35% składki.  
Z budżetu ministerstwa kultury oferowane są dofinansowania na czę-
ściowe pokrycie składek.

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Compendium of Cultural Policies & Trends oraz 

UNESCO. (2019). Culture & Working Conditions for Artists – Implementing the 1980 Recommenda-

tion Concerning the Status of the Artist.

Najlepsze z dedykowanych systemów zabezpieczenia społecznego twór-
ców posiadają wspólne cechy. Należą do nich:

transparentna i adekwatna definicja artysty, która uwzględnia wła-
ściwości poszczególnych dziedzin sztuk przy wpisywaniu do rejestru 
świadczeniobiorców;

uwzględnianie strukturalnych zmian w formach zatrudnienia, rosnącej 
liczby osób prowadzących działalność artystyczną bez wykształcenia 
artystycznego w oparciu o model freelancerski (powiązanie z wieloma 
odbiorcami / instytucjami jednocześnie);

kompleksowa ochrona socjalna, obejmująca co najmniej cztery pod-
stawowe filary (w przypadku wybranych krajów oferowane są również 
dodatkowe świadczenia);
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Brak któregokolwiek z powyższych czynników będzie skutkował powsta-
niem niekompletnego systemu, stawiając pod znakiem zapytania poprawę 
warunków bytowych twórców.

Potrzeba reformy polskiego systemu zabezpieczenia społecznego arty-
stów jest paląca, ponieważ w przeważającej większości pracują oni na 
podstawie czasowych umów cywilnoprawnych lub są wypychani na 
samozatrudnienie. W Polsce nie istnieją żadne  przepisy dotyczące kon-
kretnie freelancerów z szeroko pojętego sektora kultury, przez co są oni 
traktowani jak osoby prowadzące zwykłą działalność gospodarczą. 

W 2013 roku zaledwie co czwarty twórca nad Wisłą był zatrudniony na 
umowę o pracę (zob. wykres 4.2). Taka sytuacja jasno wskazuje, iż ogólne 
zasady ubezpieczenia społecznego nie zapewniają odpowiednich warun-
ków socjalnych przedstawicielom środowiska artystycznego.

Wykres 4.2. Zatrudnienie artystów w podziale na formy prawne, 2013

Źródło: Dudzik M., Ilczuk D., (2013), Badanie rynku pracy artystów i twórców w Polsce, 

Zarządzanie Kulturą 6(3).

Niska liczba artystów i twórców zatrudnionych na umowie o pracę wynika 
z dwóch głównych powodów. 

Z jednej strony jest to wynik postępującego utowarowienia kultury. Od 
lat narasta trend finansowania działań kulturalnych opartych na grantach 
udzielanych przez instytucje kultury. Finansowanie w ramach programów 
grantowych skierowane jest najczęściej do pojedynczych osób lub zespo-
łów artystycznych, a po trwającym kilka kwartałów okresie realizacji pro-
jektu ulega zakończeniu. Powstający w ten sposób zalew treści finanso-
wanych ze środków publicznych rodzi problem z plasowaniem płatnych 
treści prywatnych. Nadmierna koncentracja na produkcji treści i wyda-
rzeń powoduje również problemy dla samych instytucji kultury, które są 
zmuszone spełniać te oczekiwania i nie są w stanie realizować wartościo-

stabilne i proporcjonalne źródła finansowania.
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wych zadań. Z drugiej strony uelastycznienie form zatrudnienia to glo-
balny trend wynikający z popularności, jaką liberalny sposób kształtowa-
nia polityki rynku pracy zyskał w ciągu kilku ostatnich dekad30. Decydenci, 
zarówno w sektorze publicznym, jak i w przedsiębiorstwach, preferują 
taką formę finansowania z powodu braku długoterminowych zobowiązań, 
co zwiększa elastyczność w planowaniu finansowym. Stanowi to również 
główny czynnik napędzający „uśmieciowienie” relacji między pracodaw-
cami a pracownikami w innych sektorach gospodarki. 

Koszty powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego twórców  
w Polsce są szacowane na 200–400 mln złotych rocznie31. Jest to sto-
sunkowo niewielka kwota, jeśli porównamy ją chociażby do wysokości 
dofinansowania TVP z budżetu państwa, które tylko w latach 2017–2020 
wyniosło niemal 4 mld złotych (z czego 1,95 mld tylko w 2020 roku)32.  
W odniesieniu do zrealizowanych wydatków całego budżetu państwa za 
2019 rok jest to mniej niż 0,1%. Wartość realizowanego od kwietnia 2020 
roku programu „Kultura w sieci” to 80 mln złotych. Jego celem jest pro-
dukcja treści cyfrowych w krótkim terminie, co wynika z przywiązania do 
modelu utowarowienia kultury opisanego powyżej. Wsparcie finansowe 
sektora kultury w Polsce, zarówno w trakcie kryzysu, jak i przy korzystnej 
sytuacji gospodarczej, rozumiane jest jako dotowanie konkretnej pracy  
(i produkcji związanych z tym treści lub wydarzeń), nie zaś jako rzeczywi-
ste zabezpieczenie socjalne.  

Kolejny z publicznych programów wsparcia środowiska artystycznego, 
czyli Fundusz Wsparcia Kultury MKDiN z budżetem 400 mln zł, oferuje 
finansowanie skierowane do instytucji. Oznacza to, iż w pierwszej kolej-
ności pokryte zostaną koszty stałe funkcjonowania instytucji, czyli koszty 
zarządu, administracji i personelu technicznego, ponieważ osoby wyko-
nujące powyższe funkcje są zwykle zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę. Większość twórców nie jest jednak długoterminowo powiązana 
z instytucjami kultury, dlatego nie będą oni beneficjentami Funduszu 
Wsparcia Kultury. Dodatkowy problem może stanowić polityczny klucz 
stosowany przy wyborze instytucji, do których trafią środki pomocowe. 

Mając na uwadze prowadzoną obecnie w Polsce aktywną politykę kultu-
ralną, instytucje działające w oparciu o wartości odmienne od wizji rządu 
centralnego mogą zostać pozbawione środków z Funduszu Wsparcia Kul-
tury. Dlatego też bardzo istotne jest usunięcie barier regulacyjnych, które 
uniemożliwiają samorządom używanie szerszego instrumentarium narzę-
dzi wsparcia dla polityki kulturalnej. Przykładowo, zgodnie z obowiązują-
cym prawem jednostki samorządu terytorialnego nie mogą z mocy prawa 
wypłacać stypendiów ani zapomóg dla twórców oraz artystów. 

30 
31 
 
30

 

Hepple B. (2003). Rights at Work. International Institute for Labour Studies Geneva. 
Świątek-Rudoman J. (2019). Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów – wybrane zagad-
nienia. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. 
https://businessinsider.com.pl/firmy/finanse-telewizji-polskiej-i-doplaty-od-panstwa/
dv2ve61, dostęp 12.08.2020.
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Przedstawione tu rekomendacje dla polityki publicznej mogą zostać sfi-
nansowane właściwie w dowolny sposób. Działania ministerstwa poka-
zują, że w sytuacjach szczególnych środki na wsparcie są dostępne. 
Dobrym przykładem jest powołany na początku sierpnia przez ministra 
Piotra Glińskiego Fundusz Wsparcia Kultury, w ramach którego udostęp-
nione zostanie 400 mln zł na rekompensaty za działalność kulturalną  
w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Zaproponowana kwota to prawie 
czterokrotność wsparcia, które zostało udostępnione na początku epide-
mii. Mimo to poniżej przedstawiamy kilka dodatkowych źródeł finanso-
wania, które mogłyby zostać wykorzystane na kolejne działania, w tym te 
zaproponowane w niniejszym raporcie:

 

 
 
Niektóre źródła finansowania można uruchomić właściwie natychmiast 
(np. zamrożone środki MKiDN), inne wymagałaby konsultowanych spo-
łecznie reform ustawowych (np. opłata reprograficzna), więc byłyby 
dostępne dopiero w perspektywie długoterminowej. Nad częścią z tych 
rozwiązań MKiDN pracuje już teraz. Opłata reprograficzna zapowiadana 
jest od 2 lat i miałaby zostać wprowadzona równolegle z regulacjami 
dotyczącymi statusu artysty. Póki co nie znamy ani daty jej wprowadze-
nia, ani kształtu ustawy.

W przypadku kryzysu kluczowe jest jednak zdecydowane działanie. 
Negatywne skutki bezrobocia i utraty źródeł dochodów pogłębiają się  
z czasem w sposób kaskadowy. Wskazane jest zatem szybkie działanie, 
a co za tym idzie traktowanie kwestii finansowych w kategoriach dru-
gorzędności. W tej chwili na pewne działania jest już za późno, ale być 
może zapoczątkowany na początku marca 2020 roku kryzys posłuży jako 
nauczka na przyszłość dla rządu i przedstawicieli MKiDN. 

Źródła finansowania

zamrożone środki MKiDN przeznaczone na działalność; kulturalną, 
która w wyniku epidemii nie może dojść do skutku;

obniżenie obowiązującej obecnie podstawy do ubezpieczenia w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych

opłata reprograficzna od smartfonów i tabletów - plan wdrożenia zapi-
sów obecnych w polskim porządku prawnym;

podatek od platform cyfrowych;

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu 
kultury;

wpływy z podatków od gier losowych pobranych na terenie danej gminy;

środki pochodzące z zakazu przeznaczania pieniędzy z funduszy kultu-
ralnych na działalność kościołów i organizacji religijnych.
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Zmiana paradygmatu w kształtowa-
niu polityki kulturalnej
Działania krótkoterminowe:

 
Działania długoterminowe:

Rekomendacje 

Przeprowadzenie przez niezależne gremium ewaluacji programu „Kul-
tura w sieci” pod kątem jakości treści wypracowanych przez bene-
ficjentów. Pogłębiona analiza może stanowić dodatkowy wniosek  
w argumentacji za przejściem z systemu wsparcia pracy twórców do 
systemu zabezpieczenia socjalnego.

Umorzenie części lub całości czynszu w gminnych i powiatowych loka-
lach użytkowanych przez twórców na tych samych zasadach, jakie 
dotyczą przedsiębiorców. Pozwoli to zwiększyć zasoby niezbędne do 
działalności artystycznej. Kolejnym krokiem powinno być udostępnie-
nie pustostanów znajdujących się pod zarządem miast.

Wprowadzenie do debaty publicznej argumentów ekonomicznych 
wspierających aktywną rolę państwa w finansowaniu sektora kultury. 
Oparcie przekazu do decydentów o zrozumiałe dla nich wartości zwięk-
szy szansę na znalezienie wsparcia dla ochrony interesów artystów.

Opracowanie systemu rejestracji twórców i artystów uwzględniającego 
zmiany w sposobie prowadzenia działalności artystycznej. Utworze-
nie rejestru potencjalnych beneficjentów stanowi niezbędny krok do 
budowy systemu zabezpieczenia społecznego.

Powołanie rzecznika twórców indywidualnych, co stanowiłoby pierw-
szy krok na drodze stworzenia ram prawnych obejmujących freelan-
cerów nieafiliowanych przy instytucjach kultury. Jest to szczególnie 
istotne w świetle rosnącego udziału tego typu twórców w obszarze 
kultury.

Zmiany legislacyjne pozwalające na organizację programów stypen-
dialnych i zapomogowych dla artystów przez jednostki samorządu 
terytorialnego jako element rozwoju roli samorządów w prowadzeniu 
niezależnej polityki kulturalnej. Powyższe działania mogłyby być finan-
sowane np. z wpływów z podatków od gier losowych na terenie danej 
jednostki. 
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Przeciwdziałanie prekaryzacji zatrud-
nienia w sektorze kultury

Działania krótkoterminowe:

 
 
 
Działania długoterminowe:

Prawne zobowiązanie do przeznaczenia 20–30% subwencji otrzyma-
nych przez instytucje w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na świad-
czenia postojowe dla twórców, którzy z nimi współpracują. Odbiorcami 
tej pomocy powinni być również artyści, którzy nie są na stałe zatrud-
nieni w danej instytucji.

Przedłużenie czasu trwania programu stypendiów socjalnych dla arty-
stów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzrost ich 
wysokości do 80% pensji minimalnej. Dotychczasowe programy wspar-
cia opierały się na założeniu, iż będzie tylko jedna fala epidemii. Sektor 
kultury długo jeszcze nie wróci jednak do trybu funkcjonowania sprzed 
epidemii. Program stypendiów socjalnych może zostać uzupełniony 
poprzez powołanie specjalnego funduszu umożliwiającego uzyskanie 
jednorazowego wsparcia finansowego ze względu na trudną sytuację 
ekonomiczną.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich artystów, którzy pra-
cują w trybie nieregularnym lub którzy stracili pracę w trakcie epidemii. 
Realizacja powyższego postulatu przyczyni się również do spowolnie-
nia wzrostu liczby zakażeń.

Utworzenie powszechnego systemu zabezpieczenia socjalnego twór-
ców i artystów w oparciu o sprawne procedury rejestracji i solidne 
mechanizmy finansowania. Pozaskładkowym źródłem  budżetu 
takiego systemu może być opłata reprograficzna i podatek od platform 
cyfrowych. Ustanowienie obu powyższych podatków jest  wymagane  
w ramach wdrażania dyrektyw UE.

Ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych przez instytucje kul-
tury oraz, regulacja sytuacji osób pracujących w systemach hybrydo-
wych. Zmiany w obszarze form zatrudnienia w kulturze powinny być 
powiązane z odejściem od paradygmatu utowarowienia twórczości 
artystycznej.

Uregulowanie w systemie prawnym pozycji społecznych instytucji 
kultury i freelancerów. Zrównanie ich statusu z publicznymi i prywat-
nymi instytucjami kultury w dostępie do finansowania i realizacji zadań 
powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy cen-
tralne.
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Poprawa skuteczności rzecznictwa 
interesów środowisk twórczych  
i artystycznych
Działania krótkoterminowe:

 
Działania długoterminowe:

Dotarcie z przekazem dotyczącym sytuacji środowisk twórczych poza 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzje o pakietach 
pomocowych w czasie epidemii zapadają w innych organach rządu, 
stąd też istotne jest zaangażowanie w dyskusję bezpośrednio z klu-
czowymi przedstawicielami administracji publicznej. W wielu przypad-
kach wsparcie i zrozumienie ze strony MKDiN nie jest wystarczające do 
osiągnięcia zamierzonego celu.

Utrzymanie funkcjonowania rady dialogu społecznego w ramach MKiDN 
również po zakończeniu prac nad antykryzysowymi pakietami pomo-
cowymi. Aby skutecznie wchodzić w dyskusje z ministerstwem, rada 
powinna dysponować stałym sekretariatem, z którym będą konsulto-
wane programy pomocowe oraz rozwiązania ustawodawcze. 

Opracowanie społecznych mechanizmów kontroli procedur przepro-
wadzania konkursów na stanowiska. Powinny one opierać się na syste-
matycznej dokumentacji przekraczania uprawnień przez decydentów  
i organy państwa.

Integracja istniejących organizacji skupiających poszczególne grupy 
twórców, artystów i pracowników kultury. Wzrost liczby reprezento-
wanych osób przełoży się na większą siłę przetargową i pozwoli roz-
winąć finansowanie działań rzeczniczych w postaci składek członkow-
skich i wpłat od prywatnych darczyńców.

Zaangażowanie dotychczas niereprezentowanych grup zawodowych 
(m.in. freelancerów, animatorów kultury) pozwoli na osiągnięcie dodat-
kowej widoczności wśród decydentów.

Powiązanie problemów sektora kultury z ogólnospołeczną dyskusją nt. 
nadmiernej liberalizacji rynku pracy. „Uśmieciowienie” zatrudnienia to 
problem z pierwszych stron gazet – odniesienie się do niego wprowa-
dzi również do opinii publicznej świadomość specyficznego położenia 
twórców i artystów. Oparcie przekazu o problemach świata twórczego 
na doświadczeniach znanych szerokim rzeszom ludzi pozwoli pozyskać 
ich poparcie.
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