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Zakończenie

Wprowadzenie

W ostatnich latach zaniechano w Europie rozważań na temat, czy państwa powinny być zaangażowane w bezpośrednie wspieranie artystów,
czy zadanie to należy przekazać w ręce fundacji, prywatnych darczyńców
i sponsorów, czy też w ogóle zrezygnować z tego procederu. Polityka kulturalna krajów europejskich oparta na koncepcji państwa opiekuńczego
stopniowo odchodziła od wyłącznej dbałości o przeszłość, ku równie poważnemu traktowaniu spraw teraźniejszości. W efekcie w Europie wprowadzono różnorodne rozwiązania bezpośredniego wsparcia dla twórców
działających w warunkach wolnego rynku. Czy jednak metody te okazały się skuteczne? Przyglądając się sytuacji zawodowej artystów z różnych
krajów europejskich, inicjatywom UNESCO i Unii Europejskiej w sprawie
określenia statusu artysty, a wreszcie rosnącej fali niezadowolenia samych
artystów, trzeba wyraźnie powiedzieć, że coś poszło nie tak. Zarówno skala,
jak i sposób wspierania twórców w wielu krajach okazały się niewystarczające. Sięgając do wyników badań własnych1, widzimy, że w Polsce w 2014
roku aż 63% aktywnych zawodowo artystów biorących udział w naszej
analizie oceniło źle lub bardzo źle finansowanie ich działań przez państwo. Badanie ukazało obraz rynku pracy artystów oraz jego specyfikę, która uzasadnia potrzebę ingerencji państwa zarówno w popyt, jak i podaż
twórczości artystycznej.
Rynek pracy artystów w Polsce jest nieuregulowany, a największy wpływ
na sytuację pracujących ma popyt. Wielkość owego popytu zależy od gotowości obywateli do uczestnictwa w życiu kulturalnym (finansowanym z ich
prywatnych środków) oraz stopnia zaangażowania państwa w łożenie na
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Badanie „Rynek Pracy Artystów i Twórców w Polsce” prowadzone w latach 2013−2014 przez Fundację Pro Cultura oraz Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy. [Jest taka. Działa od 1999 (dawniej: Szkoła Turystyki i Hotelarstwa).
Największa niepubliczna w północnej Polsce. Angażują się też w zagadnienia związane ze sztuką – Akademia Kreatywna itp. IG]

„zbiorową konsumpcję” dóbr kultury. Jest to rynek nabywcy, który w przypadku braku obiektywnych kryteriów oceny dzieła artystycznego często nie
jest w stanie odróżnić produktu będącego wyłącznie efektem skutecznego
marketingu od dzieła utalentowanego autora; rynek, na którym dochody są niepewne i nieregularne, choć mogą osiągać bardzo wysoki pułap.
Rynek, który charakteryzują okresowe przerwy w zatrudnieniu, a sukces
zawodowy nie zawsze gwarantuje osiągnięcie wysokiego poziomu stabilizacji finansowej. Brak wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza wśród artystów
sztuk wizualnych, okazuje się powszechny i nie dotyczy jedynie młodych
twórców. Jak przyznają badani, wystawienie dzieł często traktowane jest
wyłącznie jako forma promocji, a sporadyczne wynagrodzenia zwykle nie
pokrywają nawet kosztów wytworzenia dzieła.
Dominują pozaetatowe formy zatrudnienia2. Zabezpieczenie socjalne
w formie ubezpieczenia medycznego i emerytalnego zaczyna, wobec
braku sprzyjających rozwiązań systemowych, być luksusem dla najbogatszych. Niski poziom profesjonalizacji rynku wyraża się w braku ugruntowanej pozycji instytucji pośredniczących (agencji pracy, menedżerów).
Wyniki badań potwierdziły, że przedsiębiorczość, zarówno jako postawa,
jak i konkretne formy aktywności są dobrze postrzegane i pożądane przez
samych artystów, przyznających, że „same zdolności nie wystarczą”. Artyści
wyżej oceniają swoją siłę przetargową w relacjach z pracodawcami spoza sfery kultury niż pracodawcami reprezentującymi instytucje kultury.
Obraz rozdrobnionego, dość podzielonego środowiska uzupełniają źle
oceniane jako nieskuteczne organizacje branżowe, co niestety bardzo
osłabia pozycję negocjacyjną artystów w stosunku do pracodawców.
Zaobserwować można wyraźne luki w polityce rządowej odnoszące się
zarówno do kwestii podażowych (szkolnictwo artystyczne), jak i popytowych (skala wsparcia bezpośredniego dla artystów, ulgi podatkowe, poziom edukacji kulturalnej)3.
Zdiagnozowana specyfika rynku pracy artystów pozwoliła na sformułowanie kilku rekomendacji. Ich głównym celem jest stworzenie całego pakietu rozwiązań, składających się na system wsparcia artystów w Polsce. Do
rekomendowanych czynników stymulujących badany tu rynek zalicza się:
• wprowadzenie narzędzi pobudzania popytu na dzieła artystów,
w szczególności poprzez edukację kulturalną;
• uświadamianie co do wysokiej wartości oryginalnej pracy artystów;
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• wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zawodowego i socjalnego artystów i twórców, w szczególności
ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego;
• zwiększanie możliwości kształcenia polskich artystów za granicą;
• wprowadzenie zmian w polskim systemie szkolnictwa artystycznego w kontekście dostosowania kształcenia do realiów rynku pracy,
wymogów praktyki artystycznej, a także w zakresie: umiejętności
związanych z przedsiębiorczością, podstawowej wiedzy z zakresu
ekonomii, finansowania działalności kulturalnej oraz praw własności intelektualnej;
• zwiększenie dostępu do informacji na temat stypendiów, grantów
ministerialnych i samorządowych przeznaczonych dla środowisk
twórczych i artystycznych;
• kształcenie odpowiednich umiejętności potencjalnych menedżerów artystów;
• pobudzanie aktywności organizacji branżowych artystów i twórców
oraz sektora pozarządowego4 .
Prezentując wyniki naszego badania z 2014 roku w środowiskach międzynarodowych badaczy, przekonaliśmy się, że nie pozostajemy odosobnieni
w kwestii zdiagnozowanych problemów. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, badacze z innych krajów także wskazywali na konieczność ciągłej
pracy nad tworzeniem i udoskonalaniem mechanizmów wsparcia i ochrony
twórców. Podkreślali, że nie ma systemów idealnych, środowiska artystów
są zróżnicowane, a działania – kosztowne. Odnosimy jednak wrażenie, że
– w porównaniu z innymi krajami – polskie starania są jeszcze mało usystematyzowane i w niewystarczającym stopniu strategicznie przemyślane.
Dlatego z przekonaniem włączamy się do prac nad koncepcją wsparcia
artystów i twórców w Polsce.
Celem ekspertyzy jest przedstawienie międzynarodowej perspektywy zakresu i form opieki nad twórcami i artystami. W analizie skoncentrowaliśmy się na wsparciu publicznym, udzielanym w głównej mierze
przez odpowiedzialne za sprawy kultury podmioty władzy państwowej
i samorządowej. Część zasadniczą stanowią profile wspierania artystów
realizowanego w wybranych do analizy krajach. Suplementem do nich
są studia przypadku przygotowane przez ekspertów z różnych środowisk
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artystycznych. W podsumowaniu podkreślone zostały rozwiązania uważane
przez zespół za najbardziej efektywne z perspektywy tworzenia polskiej polityki kulturalnej w zakresie wspomagania twórców i artystów. Podkreślamy
praktyczny charakter ekspertyzy, zwięzłość, a czasem nawet kolokwialność
języka, jak również odniesienia do stosowanych praktyk. W naszym przekonaniu taki jej charakter najlepiej posłuży wypracowaniu podstaw systemu.
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Zakres ekspertyzy
Na mapie zawodowej artystów tworzących w krajach europejskich odnajdujemy wiele sposobów pomocy finansowej, po które warto sięgać,
nawet mając świadomość pewnych ich ograniczeń. We wspieraniu twórców przodują kraje nordyckie, w których poziom dostępności świadczeń
socjalnych jest tak wysoki, że nie ma konieczności stosowania dodatkowych rozwiązań dedykowanych artystom, jak ma to miejsce np. w krajach
Europy Środkowej. Na pewno pozytywnie wyróżniają się swoim systemowym podejściem Francja czy Holandia. Kraje, które zostały wybrane do
analizy międzynarodowego kontekstu, cechuje duża różnorodność wspierania twórczości artystycznej. Punktem wyjścia dokonanego wyboru jest
europejski model polityki kulturalnej, oparty na zaangażowaniu państwa
i samorządów w procesy jej projektowania oraz realizowania.
Analizie poddane zostały kraje europejskie: Austria, Czechy, Finlandia,
Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania; a także pozaeuropejskie:
Australia, Brazylia, Kanada i Korea Południowa.
Ekspertyza ma jednak szerszy kontekst geograficzny, gdyż poza profilami wsparcia dla artystów w wyżej wymienionych dwunastu państwach
przedstawiamy również przykłady dobrych praktyk pochodzące z innych
krajów. Informacje dotyczące form i mechanizmów wsparcia odnoszą się
do następujących grup zawodowych:
• artystów sztuk wizualnych (plastyków);
• artystów performatywnych;
• tancerzy;
• muzyków;
• artystów ludowych.
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Opis etapów prac
W pierwszym etapie prac staraniem zespołu badawczego, metodą desk
research, została przygotowana lista źródeł i materiałów będących przedmiotem dalszej analizy. Było to zestawienie różnego rodzaju polskich i zagranicznych raportów, artykułów, danych statystycznych i opracowań. W zestawieniu znalazły się zarówno materiały oryginalne, pozyskane na rzecz
przygotowania ekspertyzy, jak i raporty ogólnie dostępne.
W drugim etapie sprawdzono poziom wsparcia artystów w poszczególnych
krajach za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza (w załączniku). W celu przeprowadzenia badania skontaktowano się bezpośrednio
zarówno z polskimi, jak i z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i organizacjami przedstawicielskimi. Ankietę rozesłano do przedstawicieli
dwunastu krajów. Zdecydowaliśmy, że oprócz badania kwestionariuszowego konieczne jest zamówienie przykładów dobrych praktyk (studiów
przypadku), dotyczących konkretnych zagadnień związanych z naszym
tematem. Ich przygotowanie powierzyliśmy ekspertom wywodzącym się
z wybranych środowisk artystycznych.
Składamy podziękowania za współpracę i okazaną pomoc instytucjom, których pracownicy wsparli nas merytorycznie, odpowiadając na ankietę: Centre de Sociologie des Organisations, Gotland Music Foundation,
Israeli Musicians’ Union, Jeunesses Musicales Deutschland, Jeunesses
Musicales Canada, Lithuanian Council for Culture, Network for Cultural
Consulting Berlin, PARIS8 University.
Dziękujemy również autorom przykładów dobrych praktyk: Marcie
Michalak (Instytut Muzyki i Tańca), Mikołajowi Iwańskiemu (Akademia
Sztuki w Szczecinie, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej), Pawłowi
Płoskiemu (Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia Teatralna im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie), Wojciechowi Walczakowi (Jeunesses Musicales
Poland) oraz Tasji Puławskiej.
W trakcie procesu badawczego spotkaliśmy się z życzliwością wielu osób.
Dziękujemy w szczególności: dr Anetcie Janowskiej (SGH), raz jeszcze
Pawłowi Płoskiemu (Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) oraz Marii Wróblewskiej (Fundacja
Terra Brasilis).
Trzeci etap prac nad ekspertyzą to interpretacja uzyskanych materiałów.
Analiza porównawcza została przeprowadzona w dwóch ujęciach: według
struktury przyjętej do opisu każdego z profili oraz według grup zawodowych.
W pierwszym i drugim ujęciu w każdej kategorii staraliśmy się wyłonić faworyta – rozwiązanie, program lub mechanizm przedstawione w którymś

8

z profili krajów, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę z perspektywy Polski.
Nie zalecamy oczywiście bezpośredniej implementacji rozwiązań – każdy
kraj ma własną specyfikę i politykę kulturalną –– jednak niektóre koncepcje posiadają też uniwersalną wartość. Pewne obszary w ujęciu pierwszym
analizy zostały ponadto zilustrowane przykładami dobrej praktyki, opracowanymi przez ekspertów z dziedziny plastyki, muzyki, teatru, tańca lub
rzemiosła artystycznego.
Bibliografia została celowo umieszczona pod każdym z kolejnych
profili krajów, stanowić ma bowiem wskazówkę, gdzie szukać rozszerzonych opisów przedstawianych rozwiązań.

9

Struktura profili krajów
Materiały na temat wsparcia artystów i twórców posłużyły do stworzenia
profili poszczególnych krajów. Profile te mają identyczną strukturę – czyli
sposób prezentacji – która zrodziła się z analizy wyników własnych badań
rynku pracy artystów i twórców. Wskazują one na konieczność podejścia
systemowego, obejmującego całościowy pakiet rozwiązań z różnych obszarów dotyczących wsparcia artystów. Dlatego wszystkie obszary i zagadnienia w profilach funkcjonują jak klocki tej samej układanki – mają
zasadnicze znaczenie dla budowy systemu. Oto one:
1. Status artysty.
2. Monitorowanie i analiza.
3. Wynagrodzenia:
• programy rządowe oraz ewentualne mechanizmy pobudzania popytu;
• podatki;
• prawa autorskie.
4. Ubezpieczenia.
5. Zagraniczna promocja artystów.
6. Organizacja rynku pracy artystów oraz dostosowanie kształcenia
do jego wymogów.
Struktura profili wynika, powtórzmy, z naszego przekonania, że jedynie
systemowe podejście do omawianego zagadnienia może przynieść rezultaty. Należy zaznaczyć, że intencjonalnie pominęliśmy kwestię edukacji
kulturalnej, która z punktu widzenia sytuacji artystów uznawana jest za
najistotniejszy czynnik stymulujący popyt na rynku kultury. Jest to temat
tak obszerny, że zasługuje na odrębne omówienie. Profile krajów przedstawiono w układzie alfabetycznym, przy czym dokonano podziału na dwie
grupy: kraje europejskie i pozaeuropejskie.
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Kraje europejskie

Austria
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Austria to kraj o bardzo wysokim wskaźniku wydatków publicznych na
kulturę. W 2012 roku wyniósł on 286 euro per capita. W polityce kulturalnej Austrii uwzględniono wachlarz możliwości i instrumentów wspierających artystów: stypendia, nagrody, wyróżnienia, zainteresowanie zakupem
dzieł, specjalne rozwiązania prawne i bodźce podatkowe uwzględniające
potrzeby twórców, oferty na rynku pracy, prawo autorskie (np. tantiemy
biblioteczne i podatek na kulturę w abonamencie radiowo-telewizyjnym),
wspieranie prywatnych inicjatyw na rynku kultury poprzez wprowadzenie
ulg podatkowych oraz obniżanie podatków na prywatne wydatki na kulturę oraz sponsoring.
Status artysty
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym artystów5 artysta profesjonalny to „osoba, która tworzy dzieła sztuki i w wyraźny sposób prezentuje swoją działalność artystyczną zgodnie ze swoimi
umiejętnościami w ramach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, kinematografii albo jednej ze współczesnych implementacji sztuki”. Za artystę
profesjonalnego uznaje się też osobę, która zdobyła wyższe wykształcenie
artystyczne i jest zdolna, zgodnie z nim, do tworzenia dzieł sztuki. Aby potwierdzić status artysty profesjonalnego, wymagana jest opinia ekspercka
wydawana przez tzw. Komisję Twórców6.
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Künstlerkommission. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer =20001060

Monitorowanie i analiza
Nie istnieją dokładne dane dotyczące liczby twórców i artystów w Austrii.
W raporcie z badań sytuacji socjalnej artystów „Zur sozialen Lage der
Künstler und Künstlerinnen in Österreich” z 2008 roku starano się oszacować liczbę artystów na podstawie danych zebranych w wyniku mikrocenzusu, dotyczących uprawianych zawodów oraz spisu ludności. Biorąc
pod uwagę tworzących pisarzy, artystów plastyków oraz artystów performatywnych, określono liczbę artystów na 18 200 osób. Jeżeli pomniejszy się
tę grupę o lektorów, muzyków ulicznych i muzyków nocnych klubów oraz
o klaunów, iluzjonistów itp., wówczas szacowana grupa wyniesie 16 8007.
W Austrii jest natomiast regularnie badany sektor kreatywny. Według
danych z roku 2012 w zawodach związanych z kulturą pracowało 128 tys.
osób, co stanowiło 3,7% wszystkich pracowników w Austrii.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Austriacka strategia wspierania sztuki obejmuje rozmaite środki bezpośredniego wspomagania kreatywności twórców. Najważniejsze z nich to:
wyróżnienia, nagrody, stypendia, zakup dzieł sztuki, dotacje, a także zlecenia dla artystów. Wydział Sztuki i Kultury przy Austriackiej Kancelarii
Federalnej8 przydziela rocznie 95 interdyscyplinarnych stypendiów „na
start” dla młodych artystów. Kwota przyznawanego zasiłku wynosi 6600
euro miesięcznie przez sześć miesięcy. Przyznawanych jest 35 stypendiów
w kategoriach: muzyka, sztuka sceniczna i taniec; 15 stypendiów literackich;
10 dla sztuk plastycznych; 10 w kategorii architektura i design oraz odpowiednio po 5 w kategoriach: fotografia, sztuki medialne i wideo, moda,
film i zarządzanie w kulturze.
•• Mechanizmy pobudzania popytu
W ramach wspierania galerii poprzez zakupy muzealne wzmacniane są trzy
grupy docelowe: muzea, galerie oraz współcześni twórcy. Wydział Sztuki
i Kultury przy Austriackiej Kancelarii Federalnej udziela muzeom dotacji
w wysokości 35,5 tys. euro, którą to kwotę instytucje muszą podwyższyć do
przynajmniej 54 tys. euro i przeznaczyć na zakup dzieł artystów austriackich
lub mieszkających w Austrii. Zakupy muszą być dokonane w austriackich
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galeriach sztuki. Przynajmniej jedna trzecia tej sumy, czyli 18 tys. euro, przeznaczana jest na nabywanie dzieł artystów poniżej 40 roku życia.
•• Podatki
Na podstawie Federalnej Ustawy o wspieraniu sztuki9 stypendia, nagrody
oraz niektóre publiczne dotacje są wolne od podatku. Należą do nich m.in.:
stypendia, nagrody i dotacje Austriackiego Instytutu Filmowego przyznawane za koncepcje filmowe i scenariusze, przychody i zapomogi ze środków publicznych bądź prywatnych fundacji. Progi podatkowe kształtują
się następująco:
Przychody w euro
poniżej 11 000		
11 000–25 000		
25 000–60 000		
powyżej 60 000

Stawka podatku
0
36,5%
43,21%
50%

Tabela 1: Progi podatkowe obowiązujące artystów w Austrii.
Ze względu na progresywne stawki podatkowe od roku 2000 przychody
z pracy twórczej mogą być rozliczane w cyklu trzyletnim. Jedna trzecia
zysku z roku bieżącego przyporządkowana jest do danego roku, a dwie
pozostałe części – do dwóch kolejnych lat.
•• Prawo autorskie
Zgodnie z austriacką Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych
autor ma do swojego dzieła pełne prawa od momentu jego stworzenia.
Ustawa porządkuje wszelkiego rodzaju roszczenia – chroni duchową własność twórcy i reguluje przysługujące twórcy wynagrodzenie za wykorzystanie bądź konsumpcję jego dzieła.
Wyceną praw autorskich, udzielaniem licencji na wykorzystywanie
dzieła oraz rozdzielaniem wpływów dla twórców bądź ich spadkobierców
zajmują się organizacje zbiorowego zarządzania. Dla każdej kategorii dzieł
istnieje odrębna organizacja, czuwająca nad ich wykorzystywaniem.
Połowa zebranych kwot wpływa do funduszy, które wspierają projekty kulturalne i socjalne, natomiast druga część przekazywana jest twórcom.
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Ubezpieczenia
Przez długi czas brakowało konkretnej metody przyznawania świadczeń
socjalnych dla artystów uprawiających wszystkie dziedziny sztuki. Jedynie
muzycy i artyści sztuk wizualnych byli obowiązkowo objęci świadczeniami
socjalnymi, pozostali mogli ubezpieczenia te wykupić. Aby wesprzeć artystów w opłacaniu nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, utworzono kilka funduszy, m.in. Künstlerhilfe-Fonds.
Sytuację zmieniło przyjęcie w 1997 roku poprawki do Ustawy o zatrudnieniu i zabezpieczeniu społecznym, która m.in. sprawiła, że wszyscy freelancerzy musieli odtąd pracować na jednej z dwóch rodzajów
umów: Werkvertrag, przeznaczonej dla osób nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej, lub Freierdienstvertrag, dedykowanej
samozatrudnionym.
W myśl ustawy każdy freelancer zarabiający powyżej 6453 euro rocznie musi opłacić ubezpieczenia społeczne. Artyści byli do roku 2000 wyłączeni z tego obowiązku, ale przyjęta w 2001 roku Ustawa o zabezpieczeniu
społecznym artystów10 zobligowała ich do wykupywania ubezpieczenia
razem ze wszystkimi „wolnymi strzelcami”. Ustawa ta stworzyła jednak sytuację, w której osoba pracująca na ww. umowach może być zmuszona
do nabycia ubezpieczenia na dwa sposoby. Jeśli bowiem oprócz działalności freelancerskiej jest zatrudniona na etacie (choćby częściowym, np.
jako wykładowca czy nauczyciel), to pracodawca również ma obowiązek
odprowadzić składki socjalne od wynagrodzenia (to nierzadki przypadek,
ponieważ artyści często pracują w różnych miejscach).
W 2009 roku uchwalono nowelizację ustawy, zgodnie z którą dochód z dodatkowych umów cywilnoprawnych osoby samozatrudnionej
będzie podlegał oskładkowaniu, jeśli rocznie przekroczy on kwotę 4871,76
euro. Pułap ten jest corocznie aktualizowany.
Rząd powołał także Fundusz Zabezpieczenia Społecznego Artystów11,
który przyznaje im subsydia na koszty ubezpieczenia społecznego w kwocie do 143,50 euro miesięcznie (1722 euro rocznie). Kwota dopłaty do ubezpieczenia rośnie, jeśli wnioskujący artysta ma dzieci. Dopłata nie jest przyznawana na podstawie dochodów z poprzedniego roku podatkowego,
ale prywatnych prognoz samego wnioskującego odnośnie do bieżącego
roku. Jeśli ostatecznie nie spełni on wymogów (nie osiągnie minimalnego
dochodu artystycznego, przekroczy limit dochodu całkowitego albo jedno
i drugie), dopłatę będzie musiał oddać. Co roku takie subsydia otrzymuje
około 4,5–5 tys. osób, a mniej więcej 20% z nich musi je zwrócić. Poprawka
do ustawy z roku 2015 doprecyzowała sposób wyliczania minimalnego
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dochodu artystycznego, a także określiła, że będzie on średnią roczną dochodu z ostatnich trzech lat. Na szczęście fundusz oferuje artystom również doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Pieniądze na fundusz ubezpieczenia socjalnego pochodzą m.in.
z podatku odprowadzanego od miesięcznej opłaty za abonament radiowo-telewizyjny. Kwota ta wynosi około 50 eurocentów miesięcznie i jest
rozdzielana w proporcji 70:30 między rząd centralny a kraje związkowe
(landy). Osiemdziesiąt pięć procent części federalnej zasila konto Wydziału
Sztuki i Kultury w urzędzie kanclerskim, reszta przeznaczona jest na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz muzea. Kolejne składki uzupełniają fundusze ubezpieczeń socjalnych.
Ustawa o społecznym ubezpieczeniu artystów odpowiedziała tylko
na najbardziej podstawowe potrzeby tej grupy. Jej twórcom zarzuca się
ponadto, że artyści o bardzo niskich dochodach zostali w niej pominięci.
Reprezentanci artystów postulują otrzymywanie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Lobby kultury i teatralne wskazują na wciąż krytyczne
położenie artystów, zwłaszcza w obszarze sztuk performatywnych. Badanie
na zlecenie Ministerstwa Edukacji, Sztuki i Kultury, dotyczące niezależnych
inicjatyw i stowarzyszeń działających w kulturze, pokazało, że to właśnie
tam warunki uprawiania twórczości są najgorsze.
Na fali protestów rozgłos zyskała inicjatywa „Głód sztuki i kultury”12, która została zapoczątkowana dziesięć lat wcześniej, w 2003 roku,
przez wiedeński teatr Schauspielplatz Wien. W międzyczasie przyłączyło
się do niego ponad 600 placówek kulturalnych w całej Austrii, oferując
Kultur-Pass – wolny wstęp dla osób bezrobotnych i o niskich dochodach.
Przedsięwzięcie „Głód sztuki i kultury” wspierane jest przez miasto Wiedeń.
Zagraniczna promocja artystów
Zgodnie z austriacką polityką kulturalną to właśnie kultura kształtuje obraz Austrii w świecie i dlatego jej promocja jest traktowana priorytetowo13.
W wielu programach (np. dla młodych pisarzy14 lub muzyków15) nie
chodzi wcale o austriackich artystów, tylko o tych żyjących i pracujących w Austrii – innymi słowy, nie muszą to być obywatele tego państwa.
W związku z tym w ostatnich latach powstało wiele programów dla artystów
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„Hunger auf Kunst und Kultur”. http://www.hungeraufkunstundkultur.at/jart/prj3/
hakuk/main.jart. Dostęp: luty 2017
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rodzimych i zagranicznych – „Artist-in-Residence”. Są to strategie rządowe
oraz państw związkowych, ale wiele z nich działa też na poziomie gminnym.
Najważniejsze instytucje kulturalne, akademie sztuk pięknych i uniwersytety, jak również mniejsze obiekty kulturalne dbają o własne kontakty
i projekty współpracy w obrębie tworzonych przez siebie sieci, które funkcjonują na poziomie zarówno europejskim, jak i międzynarodowym, np.:
Culture Action Europe, European League of Institutes of the Arts (ELIA),
European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC),
International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), i in.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
W dziedzinie sztuk performatywnych istnieje specjalne prawo pracy dla
aktorów16, które systematyzuje godziny pracy, urlopy oraz specjalne dodatki
dla aktorów – inne niż w ogólnych regulacjach dotyczących pracowników.
Uprzednio aktorom przysługiwało prawo do pełnego zatrudnienia, jednak
koszty dla pracodawców (albo organizatorów festiwali) okazały się na tyle
wysokie, że zaczęli je omijać.
Wnioski z dwóch ekspertyz – „Zur sozialen Lage der Künstler und
Künstlerinnen in Österreich” oraz „Wolność prekariatu: praca w wolnym
zawodzie w teatrze” – a także wyniki prac grupy roboczej, powołanej przez
ministerstwo w 2009 roku, zaowocowały polepszeniem legislacyjnych rozwiązań dla artystów. Ustawa aktorska z 1922 roku została znowelizowana
i od stycznia 2011 roku funkcjonuje jako Ustawa zatrudnienia teatralnego17.
Akt ten obejmuje wszystkich pracowników teatralnych i normuje godziny
pracy oraz urlopy. Rozwiązaniu temu zarzuca się jednak, że polepsza sytuację jedynie tych aktorów, którzy są zatrudnieni w dużych teatrach, nie
reguluje natomiast sytuacji aktorów zatrudnionych czasowo, samozatrudnionych czy też freelancerów.
Jeżeli chodzi o dostosowanie kształcenia do wymogów austriackiego rynku, to trwa na ten temat debata. Biorąc pod uwagę wysoką liczbę
absolwentów szkół artystycznych oraz ekstremalnie niskie zarobki artystyczne, rodzi się pytanie, czy aktualne akademickie wykształcenie przysposabia studentów do ich profesjonalnej przyszłości. Najbardziej krytykowany jest brak przygotowywania przyszłych artystów na ekonomiczną
rzeczywistość ich branży.
Od 2014 roku działa w Austrii biuro SMartAt18, które rozwinęło ideę
belgijskiego przedsięwzięcia non-profit z roku 1998. Pomysł ten został również zaimplementowany w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Holandii,
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Schauspielergesetz, 1922. Znowelizowane w 2011
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SMart: Société Mutuelle Pour Artistes

Szwecji, Hiszpanii i na Węgrzech. SMartAt przejmuje od artystów i twórców czynności administracyjne w celu polepszenia ich warunków pracy
i zminimalizowania ryzyka oszustwa. SMartAt podsuwa trwałe rozwiązania,
czuwa nad projektami, doradza i dba o profesjonalizację pracy.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
Współpraca merytoryczna dot. promocji artystów: Austriackie Forum
Kultury w Warszawie
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Czechy
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Konstytucja Republiki Czeskiej wśród podstawowych praw i wolności człowieka wymienia prawo do twórczości artystycznej19. Relacje zachodzące
pomiędzy pracodawcami i pracownikami sektora kultury, obejmującego
artystów i twórców, uregulowane są w Kodeksie pracy. Zjawiskiem typowo czeskim są Podstawowe Szkoły Sztuki. Oferują kompleksowy program
pozalekcyjnej edukacji artystycznej. W zgodzie z Ramowym Programem
Edukacji uczą muzyki, tańca, sztuk plastycznych, literatury i dramatu, w znakomity sposób dopełniając podstawowe wytyczne nauczania szkolnego,
realizowane w czasie zajęć obowiązkowych. Istnienie tych szkół nie wyklucza
funkcjonowania edukacji specjalistycznej, a mianowicie konserwatoriów
skupiających się na rozwijaniu talentów uczniów w dziedzinie muzyki, teatru i tańca. Konserwatoria przygotowują swoich podopiecznych do pracy
zawodowej w dziedzinie sztuki i edukacji artystycznej. Jednocześnie są to
miejsca, w których wielu artystów znajduje stałe zatrudnienie.
Od 2008 roku, ze względu na kryzys finansowy, który dotknął Czechy,
rząd systematycznie zmniejszał wydatki budżetowe przeznaczone na
kulturę. Zmobilizowało to artystów i twórców do jednoczenia się i walki
o swoje prawa. Ich położenie pogarszał fakt, że w Czechach nie istnieje
tradycja mecenatu. W tej sytuacji ograniczanie wydatków państwowych
na kulturę groziło drastycznym pogorszeniem sytuacji artystów i twórców.
Ze względu na zmniejszenie przez państwo funduszu przeznaczonego na
kulturę wielu inicjatyw zaniechano, a pracownicy sektora kultury, w tym
artyści i twórcy, doświadczyli prekaryzacji. Zaczęto oczekiwać, że artyści
pracować będą za darmo lub za symboliczne wynagrodzenie. Z powodu
warunków panujących na rynku pracy w 2012 roku czescy artyści, teoretycy sztuki i kuratorzy zrzeszyli się w inicjatywie „Zerowa Płaca”. Swoją działalność rozpoczęli od napisania listu otwartego skierowanego do galerii
państwowych. W pierwszym okresie działalności członkowie inicjatywy
największy nacisk kładli na sferę ekonomiczną – podkreślali nie tylko brak
honorariów, lecz także brak możliwości uzyskania przez artystów współpracujących z instytucjami sztuki zwrotu poniesionych kosztów. Było to
pierwsze przedsięwzięcie, dzięki któremu udało się zjednoczyć duże grono – często do tego momentu rywalizujących ze sobą – artystów i twórców.
Dzięki działaniom członków „Zerowej Płacy” do opinii publicznej dotarła
nie tylko informacja o ciężkiej finansowej sytuacji artystów, lecz także o ich
statusie, finansowaniu sztuki w Czechach, działaniach państwowych galerii
i braku rozwiązań prawnych w tym zakresie.
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Inicjatywa „Ratuj Kulturę” powstała w 2013 roku. Artyści zrzeszyli się, zaniepokojeni ciągłymi spadkami wydatków na kulturę z budżetu państwa
(na 2013 rok przewidziano cięcia w kwocie 30 mln koron czeskich). Stało
się to mimo zapewnień rządu o chęci zwiększenia budżetu na kulturę
w stosunku do tego z roku 2012. Niespełnione obietnice zmusiły artystów
do podjęcia wspólnych działań. Twórcy protestowali nie tylko przeciwko
„nieodpowiedzialnej polityce kulturalnej państwa”, lecz także domagali się rozwiązania „najpilniejszych problemów finansowych w kulturze”.
Postulowali również wprowadzenie środków wspierających artystów tak
zwanej sztuki żywej (performerów). Członkowie tej inicjatywy kładli wyraźny nacisk na negatywne skutki cięć budżetowych w sferze kultury oraz
ograniczanie działalności artystów i instytucji kulturalnych20.
Status artysty
W prawodawstwie Republiki Czeskiej nie określono statusu artysty. Nie
podjęto tego tematu również w większych, dostępnych publicznie, badaniach. W Muzeum Czech Zachodnich w Pilznie 16 października 2016 roku
odbyła się konferencja IAA World i IAA Europe pod tytułem „Status of the
Artist / ‘how to survive with art’”.
Sytuację Czech zaprezentował tam Matej Sykora. W swoim wystąpieniu „Legal Aspects of Being an Artist in the Czech Republic” pokazał,
w jaki sposób prawo wiąże się z kulturą i sztuką oraz postarał się nakreślić
główne konsekwencje tego fenomenu. Wykład podzielono na trzy części,
z których każda stanowiła próbę odpowiedzi na pytania związane z działalnością artystyczną w Czechach: Dlaczego sztuka potrzebuje prawa?
Dlaczego sztuka nie może być regulowana przez prawo, tak jak inne obszary
działalności człowieka? Jak w Czechach realizowana jest pomoc prawna
dla artystów? Konferencja, o której mowa, rozpoczęłaa debatę o statusie
artystów w tym kraju. Jej efektem było wypracowanie projektu rekomendacji, dotyczących statusu artystów dla UNESCO, którego najważniejszy
punkt stanowił postulat określenia statusu artysty w przepisach prawnych21.
Monitorowanie i analiza
W 1991 roku czeskie Ministerstwo Kultury powołało do życia NIPOS22 –
Krajowe Centrum Informacji i Consultingu dla Kultury. Instytucja ta prowadzi analizy i badania dotyczące kultury. W programie badań zabrakło
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jednak danych na temat rynku pracy artystów i twórców – temat ten został
całkowicie pominięty.
Drugą organizacją podejmującą badania nad sektorem kultury
i przemysłów kreatywnych, gromadzącą literaturę oraz monitorującą politykę kulturalną, jest Centrum ProCulture23, na którego stronie internetowej
znajduje się wiele raportów zagranicznych i rodzimych. Niestety, wszystkie
opracowania dotyczące Czech publikowane są w języku czeskim, przez
co krąg odbiorców tych kwerend, wniosków i komentarzy jest niewielki
i ograniczony do tamtejszych znawców kultury, nie docierając do międzynarodowego forum ekspertów. Jednym z działów w witrynie ProCulture
jest „Rynek pracy”. Zebrane w nim badania dotyczą jednak sektora kreatywnego, nie wyodrębniając sytuacji samych artystów.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Wsparcie dla indywidualnych artystów jest bardzo ograniczone w porównaniu z tym udzielanym instytucjom kultury. Jedynymi formami bezpośredniego wspierania artystów są nagrody, stypendia twórcze i badawcze.
Nagrody Ministerstwa Kultury są przyznawane za nadzwyczajną pracę
artystyczną lub długotrwały wkład w rozwój sztuki oraz reprezentowanie
wysokiego poziomu artystycznego. Stypendia na rok 2017 dotyczyły sztuki
z dziedzin muzyki, teatru i tańca, sztuk pięknych oraz literatury. Oddzielne
stypendia przeznaczono dla artystów nieprofesjonalnych, sztuki tradycyjnej
oraz ludowej, dla których działalność twórcza nie jest głównym źródłem
utrzymania.
•• Podatki
Czeskie prawo podatkowe nie zawiera obecnie zachęt inwestycyjnych
w dziedzinie kultury. Jedyny wyjątek stanowi Program Wspierania Przemysłu
Filmowego. Według tego programu strona zainteresowana może ubiegać
się o zwrot 20% poniesionych kosztów, o ile spełnia wszystkie wymagania.
Osoby fizyczne mogą natomiast odliczyć wartość darowizny przekazanej
na cele kulturalne od podstawy opodatkowania, jeżeli łączna kwota darowizn przekracza 2% podstawy opodatkowania lub jest równa co najmniej
100 koronom czeskim. Poziom odliczonych darowizn może osiągać maksymalnie 10% podstawy. Stawki VAT wynoszą 21%, 15% i 10%. Najniższa z nich
ma zastosowanie w określonych działaniach kulturalnych: opłaty za wstęp
na wystawy, koncerty i do teatru oraz za udział w innych wydarzeniach
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kulturalnych. Stawką 10% objęte zostały również książki oraz zapisy nutowe. Średnia, 15-procentowa, stawka dotyczy działalności pisarzy, kompozytorów, malarzy, artystów plastyków, artystów performerów oraz innych
niezależnych twórców, jak również importu dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków24. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim artyści niezatrudnieni na umowę o pracę są włączeni do kategorii osób prowadzących działalność na własny rachunek, przez co podlegają Ustawie
o podatku dochodowym. Jeśli artysta nie zgłasza indywidualnie poniesionych wydatków, może uznać 40% swoich dochodów za koszty uzyskania
przychodu. Pozwala to określić cenę utworzenia dzieła „ryczałtowo” bez
przedstawiania i uzasadnienia konkretnych wyasygnowanych kwot. Podatek
dochodowy wynosi 15% od podstawy opodatkowania.
•• Prawo autorskie
Czeskie prawo autorskie opiera się na standardowym modelu kontynentalnym wedle tradycji droit d’auteur. Zgodnie z obowiązującymi, międzynarodowymi i unijnymi aktami prawnymi (przy założeniu, że przestrzegana
jest zasada testu trójstopniowego, czyli spełnione są wymogi: reprodukcja
mieści się w zakresie szczególnego ograniczenia prawa do reprodukcji,
nie wyrządza szkody normalnemu korzystaniu z dzieła oraz nie przynosi
uszczerbku interesom autora) czeskie prawo autorskie przewiduje liczne
wyjątki i ograniczenia. Istotne zmiany w prawie autorskim wprowadzono
w 2000 roku w odpowiedzi na rozwój technologiczny. Uchwalono wtedy Ustawę o prawie autorskim nr 121/200025. Akt ten odzwierciedla treść
Treaty of the World Intellectual Property Organization (WIPO) z 1996 roku
i realizuje większość dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. W 2014 roku doszło do kolejnej zmiany. Do prawa autorskiego włączono przepisy zgodne
z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywą 2011/77/EU, dotyczącą czasu
ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz dyrektywą 2012/28/
EU, na temat możliwości wykorzystania utworów osieroconych.
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Ubezpieczenia
Artyści, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, mają prawo do zabezpieczenia społecznego jak każdy inny pracownik. Oznacza to, że pracodawcy
płacą ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, jak również ubezpieczenie
emerytalne. W przypadku bezrobocia ze składek ubezpieczeniowych wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych.
Artyści, twórcy i osoby pracujące na własny rachunek (samozatrudnione) muszą samodzielnie opłacać ubezpieczenie zdrowotne i społeczne od uzyskanego dochodu. Ubezpieczenie społeczne jest podzielone
na dwie płatności: chorobowe i emerytalne. Ubezpieczenie chorobowe
w przypadku osób samozatrudnionych jest dobrowolne, jednakże nie płacąc go, traci się uprawnienia do otrzymywania świadczeń w razie choroby
i macierzyństwa.
Od 1 stycznia 2009 roku zgodnie z nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniu
emerytalnym wszyscy artyści muszą płacić składki tego ubezpieczenia,
ponieważ każda wykonywana przez nich praca jest uważana za część nieprzerwanego zatrudnienia. Na przykład gdy malarz sprzedaje jeden obraz
w styczniu, a drugi w marcu, musi płacić składki ubezpieczenia emerytalnego za styczeń, luty i marzec – w świetle przepisów bowiem przez te trzy
miesiące pracował twórczo. Obowiązek płacenia składek przez artystów
nie jest zatem uzależniony od ich nieregularnych dochodów. Twórcy zmuszeni są opłacać ubezpieczenie emerytalne co miesiąc, bez względu na
osiągnięte dochody. Według prawa ich praca jest nieprzerwana – nie ma
okresów, kiedy są bezrobotni, ponieważ samo tworzenie (nawet jeśli nie
skutkuje uzyskaniem przychodu) uznawane jest za pracę. Zwolnione od tej
zasady są osoby otrzymujące tantiemy z pracy dla gazet, radia i telewizji,
o ile ich miesięczny dochód nie przekroczy limitu określonego w ustawie26.
Zagraniczna promocja artystów
Czechy są jednym z krajów zrzeszonych w Eastern European Performing
Arts Platform27. EEPAP wspiera rozwój współczesnej sztuki scenicznej
w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednym z celów platformy jest ułatwienie międzynarodowej wymiany artystów, profesjonalistów, kuratorów
i myślicieli w dziedzinie współczesnych sztuk scenicznych. Realizuje się to
przez organizację licznych spotkań, warsztatów, a także programu rezydencji. Do platformy należy osiem organizacji z Czech.
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Bardzo intensywna jest współpraca Czech ze Słowacją, ze względu
na ich wspólną historię28. Od 2002 roku obydwa kraje przygotowują razem
pawilon wystawowy na Biennale w Wenecji.
Jedną z części deklaracji rządowego programu z 2014 roku było
wprowadzenie nowego modelu promowania Czech za granicą. Ma on być
oparty na eksporcie czeskiej sztuki.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Związki zawodowe i organizacje zrzeszające twórców powstają w formie
obywatelskich stowarzyszeń. Niektóre z nich wspierane są przez dotacje
z Ministerstwa Kultury. Większość działa w systemie projektowym, a utrzymuje się ze składek członkowskich. Organizacje te są zrzeszone w Radzie
Stowarzyszeń Profesjonalnych Artystów, która jest członkiem Europejskiej
Rady Artystów. Głównymi członkami rady są: Gildia Pisarzy Czeskich,
Towarzystwo Czeskich Architektów, Związek Autorów i Wykonawców,
Stowarzyszenie Artystów Muzyków i Muzykologów, Stowarzyszenie Produkcji
Radiowej, Związek Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, Stowarzyszenie
Aktorów, Stowarzyszenie Czeskiego Filmu i Telewizji, Stowarzyszenia
Fotografików i czeskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego.
W ostatnich latach miało miejsce kilka sytuacji, w których nowo
założone inicjatywy obywatelskie stały się rzecznikami często biernych
organizacji artystycznych i zawodowych. Przykładem tego są „Dla Kultury
Czeskiej” czy „Ratuj Kulturę” z 2013 roku.
Opracowanie: Anna Karpińska
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W latach 1918−1938 oraz 1945−1992 tworzyły wspólny organizm państwowy
– Czechosłowację.
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Finlandia
Ogólne warunki uprawiania twórczości
W Finlandii funkcjonuje Fińskie Centrum Promocji Sztuki, które pierwotnie
nosiło nazwę Fińskiej Rady Sztuki29. Składa się ono z organu Centralnego
i Narodowych Rad Sztuki oraz Rad Regionalnych. Działa na zasadzie tzw.
przedłużonego ramienia jako organizacja quasi-pozarządowa.
Organ Centralny Fińskiego Centrum Promocji Sztuki podejmuje decyzje dotyczące liczby narodowych rad artystycznych, ich nazw i ról. Mianuje
również członków Narodowych i Regionalnych Rad Sztuki na okres dwóch
lat, a także służy jako organ doradczy Ministerstwa Edukacji i Kultury, wydając opinię w zakresie kształtowania polityki dotyczącej sztuki. Centrum
powoływane jest przez Ministerstwo Edukacji i Kultury30. Kadencja trwa
trzy lata, a wszyscy członkowie są ekspertami w dziedzinie kultury i sztuki.
Narodowe Rady Sztuki podejmują decyzje dotyczące przyznawania dotacji państwowych, stypendiów i nagród dla artystów, grup artystycznych i organizacji. W latach 2017–2018 ma funkcjonować siedem
Krajowych Rad Sztuki: Architektury i Wzornictwa, Sztuki Audiowizualnej,
Sztuki Performatywnej, Literatury, Muzyki, Sztuk Wizualnych oraz Mobilności
i Różnorodności w Sztuce.
Rady Regionalne podejmują decyzje dotyczące przyznawania dotacji i nagród dla artystów, grup artystycznych i organizacji na obszarze,
za który są odpowiedzialne. W latach 2017–2018 Rad Regionalnych będzie
trzynaście.
Ministerstwo Edukacji i Kultury wspiera stowarzyszenia artystyczne
i organizacje kulturalne z dotacji uznaniowych. Łączna kwota tych dotacji
wynosi około 45 mln euro i pokrywa mniej więcej 35% kosztów operacyjnych. Państwo wspiera również stowarzyszenia i organizacje poprzez dotowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Jednym z celów, który
stawia przed sobą Ministerstwo Edukacji i Kultury w prowadzeniu polityki kulturalnej, jest zapewnienie korzystnych warunków pracy dla artystów
i innych pracowników kultury.
W 2015 roku w programie strategicznym „Finlandia, kraj rozwiązań”31
skupiono się na promowaniu kultury w przestrzeni miejskiej. Wystawy
sztuki w ogólnodostępnych miejscach oraz publicznych instytucjach są
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uważane za szczególnie ważne, przybliżają bowiem kulturę wszystkim
obywatelom Finlandii.
Status artysty
W badaniach z 2001 roku wykonanych na zlecenie Fińskiej Rady Sztuki
zdefiniowano, kim jest artysta. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami określa
się go jako członka stowarzyszeń i związków zawodowych lub beneficjenta publicznych grantów przeznaczonych dla twórców. Tę samą definicję
przyjęto w badaniu z 2010 roku. W legislacji nie określono statusu artysty.
Monitorowanie i analiza
Monitorowaniem i analizą sektora kultury zajmują się różne organizacje,
m. in. Centrum Badań Polityki Kulturalnej (CUPORE)32, Narodowy Instytut
Audiowizualny czy Fińskie Centrum Promocji Sztuk. Podejmują one m. in.
temat statusu artystów i ich miejsca na rynku pracy.
W 2001 roku badania nad statusem artystów zleciła Fińska Rada
Sztuki. Opierano się wtedy na australijskiej metodzie stworzonej przez profesora Davida Throsby’ego. W 2010 roku Fińskie Centrum Promocji Sztuki
przeprowadziło w Finlandii badanie pod tytułem „The Status of the Artist
in Finland 2010, The Structure of the Artist Community, Work and Income
Formation”, którego autorem jest Kaija Rensujeff. Przyjęcie tej samej metodologii oraz definicji artysty zapewnia ciągłość i porównywalność badań.
http://www.taike.fi/documents/10921/0/TheStatus_of_theArtist_inFinland_2010_Summary.pdf
Wynagrodzenia
Ustawa o służbie cywilnej oraz Ustawa o kontraktach pracowniczych to
dwie podstawy prawne regulujące rynek pracy w Finlandii. Obydwie określają prawa pracowników i obowiązki pracodawców.
•• Programy rządowe
Narodowe Rady Sztuki przyznają granty i stypendia w zakresie dyscyplin,
którymi się zajmują. Dotacje dla twórców mają wspierać prace profesjonalnych artystów w różnych dziedzinach sztuki; są przyznawane na okres
od sześciu miesięcy do pięciu lat i przeznaczane na konkretne projekty,
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na wspieranie realizacji określonych dzieł przez artystów i krytyków w różnych gałęziach sztuki.
W Finlandii panuje również zasada, według której 1% kosztów budowy budynków publicznych jest przeznaczany na zakup dzieł sztuki współczesnej. Ma to na celu wsparcie dobrobytu w sztuce.
•• Podatki
Fińska Ustawa o podatku VAT została uchwalona ze względu na obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej. Od stycznia 2013 roku podstawową stawką VAT-u jest 24%. Niższa stawka w wysokości 10% przysługuje książkom
oraz usługom kulturalnym, takim jak: bilety do muzeów, teatrów, wstępy
na przedstawienia muzyczne, taneczne itp. Stawka podatku VAT od sprzedaży dzieł sztuki objętych zakazem wywozu z kraju również wynosi 10%
– niezależnie od tego, czy kupuje się dzieło bezpośrednio od twórcy, czy
od właściciela praw majątkowych.
•• Prawo autorskie
Ustawa o prawie autorskim33 chroni dzieła pochodzenia fińskiego. Prace
obce są chronione na podstawie umów międzynarodowych. Podpisane
przez Finlandię międzynarodowe traktaty dotyczące praw autorskich zostały wdrożone na poziomie krajowym przez odrębne ustawy i dekrety.
Ustawa o prawie autorskim weszła w życie w 1961 roku i została zaktualizowana ponad dwudziestokrotnie od tamtego czasu.
Ubezpieczenia
Większość pracowników kultury, pracujących w instytucjach państwowych
lub częściowo wspieranych przez państwo, jest objęta obowiązkowym systemem ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. To samo dotyczy tych,
którzy są zatrudnieni na stałe przez przedsiębiorstwa przemysłu kultury
i stowarzyszenia zawodowe w dziedzinie kultury i sztuki. Ten system ubezpieczeń nie obejmuje jednak samozatrudnionych twórców ani freelancerów.
Trwa debata nad poprawieniem systemów emerytalnego i ubezpieczeń
społecznych wśród twórców samozatrudnionych i tych, którzy otrzymują granty niebędące podstawą opodatkowania. Najczęściej pojawiające
się argumenty to potrzeba uznania twórców jako niezależnych przedsiębiorców, dostosowania systemu zabezpieczeń społecznych do zróżnicowanych dochodów artystów oraz objęcie tych ostatnich ubezpieczeniem
od bezrobocia i świadczeniami emerytalnymi w ramach ubezpieczenia
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społecznego. W 2009 roku w celu rozwiązania części tych problemów
wprowadzono nowelizację do ustawy, pozwalającą samozatrudnionym
oraz utrzymującym się z dotacji artystom na dobrowolne zarejestrowanie
się w systemie emerytalnym i systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców rolnych.
Ustawa o emeryturach i rentach artystów i niektórych grup pracowników krótkoterminowych normalizuje sytuację artystów oraz specjalistów
niezależnych, którzy są zatrudnieni i pracują w siedzibie pracodawcy.
Zagraniczna promocja artystów
Krajowa Rada Mobilności i Różnorodności w Sztuce34 wspiera artystów
pragnących uczestniczyć w różnego rodzaju międzynarodowych wymianach i działalnościach. Dotacje na mobilność są przeznaczone zarówno
dla profesjonalistów lub utworzonych przez nich grup roboczych, jak i dla
specjalistów w rozmaitych dziedzinach sztuki.
Dotacje na mobilność w sztuce mają na celu promowanie wyjazdów
za granicę i nawiązywania międzynarodowych kontaktów przez artystów
oraz znawców sztuki mieszkających w Finlandii. Wsparcie to Rada przeznacza na wyjazdy zagraniczne, które powinny być połączone z konkretnymi
projektami, są znaczące pod względem artystycznym lub dotyczą specyficznej formy sztuki zaplanowanej przez wnioskodawcę do prezentacji
poza granicami Finlandii. Dotacje te mogą być również wykorzystywane
do pracy przy rezydencjach artystycznych i różnych projektach. W przypadku udzielenia grantu na pokrycie kosztów prac kwota dotacji nie może
przekraczać sumy miesięcznych dotacji państwowych dla danego artysty.
Dotacje na mobilność w sztuce mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych, o ile inne środki służące do tego
celu nie są dostępne. Dopuszczalne koszty obejmują:
• bilety podróżne (z wykorzystaniem najtańszej formy transportu
publicznego);
• uzasadnione koszty zakwaterowania;
• koszty rezydencji artystycznych;
• koszty eksploatacji sprzętu;
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• inne bezpośrednie koszty podróży.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
W Finlandii ważną rolę odgrywają związki zawodowe artystów. Zajmują się
one m. in. lobbowaniem na rzecz swoich członków oraz negocjowaniem
układów zbiorowych pracy. Najsilniejszą pozycję mają związki zawodowe
muzyków oraz aktorów. W Finlandii popularne są trójstronne układy zbiorowe pracy35, w których do negocjacji przystępują nie tylko pracownicy
i pracodawcy, lecz także instytucje państwowe.
Ustawa z 1992 roku o podstawowej edukacji artystycznej włącza
prywatne i samorządowe szkoły plastyczne i muzyczne do ogólnego systemu edukacji artystycznej, która finansowo jest częścią systemu subsydiów
państwa dla samorządów. To zachęca gminy do organizowania systematycznej, pozalekcyjnej edukacji artystycznej oraz do oferowania licznych
kursów artystycznych poza obowiązkowym programem edukacji szkolnej.
Podstawowe programy dodatkowej edukacji kulturalnej obejmują m. in.:
sztuki audiowizualne, rzemiosło, taniec i teatr, sztuki literackie. Duża część
środków publicznych jest jednak przekazywana na edukację muzyczną
i szkoły muzyczne.
Opracowanie: Anna Karpińska
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Francja
Warunki uprawiania twórczości
Polityka kulturalna Francji jest ukierunkowana na realizację dwóch celów:
wspieranie twórczości i różnorodności kulturowej oraz demokratyzację
kultury. W przeszłości cel pierwszy osiągano głównie dzięki zapewnieniu
przez państwo warunków odpowiedniego funkcjonowania artystom i rynkowi sztuki oraz przeprowadzaniu publicznych konkursów na wykonanie
określonych dzieł. Obecnie państwo francuskie traktuje wspieranie twórczości jako pomoc w tworzeniu, produkcji i wytwarzaniu nowych dóbr i usług
kultury przy jednoczesnym zachowaniu neutralności rządu i administracji
w kwestiach ich treści i formy.
Urzeczywistnianie tego celu obejmuje dwa kierunki działania. Po
pierwsze, do zadań państwa należy zapewnienie odpowiedniego poziomu kształcenia artystycznego, stworzenie odpowiednich ram prawnych
dla funkcjonowania artystów na rynku, minimalizacja bezrobocia w tej
grupie zawodowej, ochrona własności intelektualnej oraz promocja nowych dóbr kultury na arenie krajowej i międzynarodowej. Drugi kierunek
działania obejmuje wsparcie dla organizacji i przedsiębiorstw związanych
z sektorem kultury poprzez tworzenie rynków zbytu dla nowych dóbr oraz
organizowanie przetargów publicznych, wprowadzanie odpowiednich
rozwiązań finansowych i fiskalnych, tworzenie nowoczesnej infrastruktury
wystawienniczej itd.
Status artysty
We Francji nie ma jasnej, ustawowej definicji tego, kim jest artysta. Jednakże
osoby zajmujące się działalnością artystyczną mogą zostać członkami jednego z dwóch (powołanych na mocy ustaw z lat 70. XX w.) ogólnokrajowych
stowarzyszeń twórców, które zajmują się m.in. kwestią ich ubezpieczeń
społecznych. To utworzona z myślą o artystach sztuk wizualnych La Maison
des Artistes – Sécurité Sociale des artistes-auteurs36 (MDA) oraz stowarzyszenie AGESSA37 dla autorów, czyli pisarzy i kompozytorów. Członkostwo
w tych organizacjach daje pewne uprawnienia oraz możliwość skorzystania z ubezpieczeń społecznych. Zrzeszeni mają także specjalne karty
członkowskie, które zapewniają dodatkowe przywileje (ułatwiony dostęp
do miejsc związanych z kulturą czy zniżki na różnego rodzaju usługi, np.
porady prawne bądź podatkowe), a także ułatwiają dostęp do ubiegania
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się o granty i dofinansowania. Przyznanie członkostwa w którymś z tych
stowarzyszeń uważane jest za potwierdzenie tego, że wnioskodawca jest
„profesjonalnym artystą” bądź „profesjonalnym autorem”.
Monitorowanie i analiza
W 2014 roku we Francji 579 tys. osób wykonywało zawód związany z kulturą jako zajęcie główne, co stanowiło 2,2% ogółu zatrudnionych, zaś
645 tys. – czyli 2,5% ogółu zatrudnionych – pracowało w sektorze kultury.
Takie dane przedstawił w 2014 roku badający cyklicznie m.in. tę kwestię
Departament Badań, Przyszłych Trendów i Statystyk38 w Ministerstwie
Kultury i Komunikacji39.
W porównaniu z innymi branżami praca w sektorze kultury charakteryzuje się wymaganiem większej elastyczności od pracownika, występowaniem zwiększonej liczby krótkoterminowych umów oraz rozproszeniem
źródła przychodów.
Funkcjonuje też Conseil national des professions du spectacle
(CNPS), czyli Rada Narodowa Zawodów z Dziedzin Scenicznych. Powstała
w 1993, a zasady jej działalności znowelizowano w 2013 roku. Zbiera się ona
przynajmniej raz w roku pod przewodnictwem ministra kultury i komunikacji, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych pracowników
i współpracowników z dziedziny spectacle vivant (sztuk performatywnych)
oraz audiowizualnych, a także przedstawicieli instytucji społecznych oraz
administracji. Jednym z efektów prac rady są statystyki dotyczące zatrudnienia we wspomnianych dziedzinach.
Dostępne są również dane na temat liczby artystów sztuk graficznych i wizualnych korzystających ze specjalnej formy ubezpieczenia społecznego, sformułowanego specjalnie dla nich. Dane takie zbiera La Maison
des Artistes.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Tradycyjnie instytucje publiczne pełnią we Francji ważną funkcję przy wspieraniu twórców i artystów, również poprzez nabywanie ich dzieł sztuki. W tym
celu powołano liczne państwowe fundusze wspierające artystów i twórców.
Od 1878 roku działa Narodowy Fundusz na rzecz Sztuki Współczesnej40,
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który do 1976 funkcjonował jako Biuro ds. Dzieł Sztuki41. Jego głównym zadaniem jest nabywanie dzieł sztuki współczesnej do państwowej kolekcji.
Od chwili powstania do roku 2016 miał na koncie zakup przeszło 80 tys.
dzieł (głównie sztuki wizualnej, fotografii, sztuki dekoracyjnej oraz z zakresu wzornictwa). Zakup prac dotyczy autorów żyjących, w celu bezpośredniego ich wsparcia. Poszukiwane są nowe talenty, kupowane są prace debiutantów. Fundusz rocznie kupuje od 600 do nawet 1000 dzieł. W latach
1981–2014 było to przeszło 9000 prac od ponad 3500 artystów. O każdym
nabytku decyduje komisja złożona z artystów, krytyków sztuki, kolekcjonerów oraz urzędników Ministerstwa Kultury i Komunikacji. Warunkiem
jest także to, aby artysta w ciągu dwóch ostatnich lat nie sprzedał żadnej
pracy jakiejkolwiek państwowej instytucji. Największy zbiór dzieł sztuki
współczesnej we Francji posiada FNAC. Nie organizuje on jednak żadnych
wystaw, a jedynie przechowuje swoją kolekcję i wypożycza jej egzemplarze muzeom, galeriom czy instytucjom, aby wystawiały je w kraju i za granicą (rocznie to około 2000 wypożyczeń). Na codzień kolekcją zawiaduje
Narodowe Centrum Sztuki Wizualnej (Centre national des arts plastiques
– CNAP), które mieści się w paryskiej dzielnicy La Défense.
Od 1982 roku działa także sieć 23 regionalnych funduszy Fonds
régional d’art contemporain (FRAC)42, które powstały, aby zajmować się
wsparciem dla artystów działających regionalnie. Funkcjonują one na
takiej samej zasadzie co FNAC, ale angażując społeczności na poziomie
regionu. W sumie zgromadziły one ponad 26 tys. dzieł, autorstwa ponad
4200 artystów.
We Francji działa również wiele centrów sztuki współczesnej, które
wspierają badania i eksperymenty artystyczne zarówno poprzez organizowanie wystaw, publikacje bądź zlecenia dla artystów, jak i poprzez pogramy artystycznych rezydencji.
Rząd francuski stara się nadto stymulować rynek, m.in. dzięki wprowadzeniu zasady 1% dla kultury, która polega na zobligowaniu wszystkich
podmiotów zaangażowanych w budowę, renowację lub rozbudowę obiektów publicznych do przeznaczania 1% kosztów na sztukę współczesną.
•• Podatki
We Francji istnieje wiele przywilejów podatkowych dla osób wykonujących
działalność artystyczną. Wśród nich są np.:
1. Całkowite zwolnienie od podatku od działalności gospodarczej
(taxe professionnelle):
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• malarzy, ilustratorów, rzeźbiarzy czy grawerów artystycznych w zakresie sprzedawania własnych prac;
•

artystów operowych i dramatycznych;

• autorów słów piosenek oraz kompozytorów, profesorów sztuki bądź
nauk o sztuce, jeśli nie prowadzą regularnej i szeroko otwartej działalności w tym zakresie.
2. Ryczałtowe odliczanie kosztów uzyskania dochodu (do maksymalnej
kwoty 7600 euro) dla enumeratywnie wymienionych przypadków:
• artystów operowych i dramatycznych, filmowców i choreografów
(stawka 25%);
• muzyków, chórzystów, dyrygentów, reżyserów teatralnych, personelu twórczego w branży filmowej (stawka 20%);
• projektantów odzieży oraz modeli haute couture (odpowiednio
20% i 10%);
• pisarzy i kompozytorów (stawka 25%).
3. Zwolnienie z podatku dochodowego literackiej Nagrody Nobla (podobnie jak w innych dziedzinach, w których się ją przyznaje) oraz
francuskich i zagranicznych nagród literackich, jeśli są one przyznawane za konkretne osiągnięcia lub całokształt twórczości przez
niezależne jury oraz istnieją minimum trzy lata (podobnie jest z nagrodami naukowymi).
4. Traktowanie w uprzywilejowany sposób działalności kulturalnej i artystycznej także w zakresie pobierania podatku od towarów i usług.
We Francji obowiązują następujące stawki podatku VAT: normalna
20%, średnia 10%, obniżona 5,5%, szczególna 2,1%. Średnia stawka
VAT dotyczy m.in. biletów do kin, wesołych miasteczek i na festyny,
a także wstępów do zoo, muzeów, zwiedzania zabytków oraz wystaw.
Obniżoną stawkę VAT stosuje się m.in. do książek (papierowych i cyfrowych)
oraz do czynności związanych z ich wypożyczaniem; sprzedaży biletów
na sztukę performatywną, taką jak teatr, kabaret, cyrk, koncerty i pokazy.
Stawką szczególną objęte są m.in. wydawanie prasy, publiczne opłaty licencyjne za nadawanie oraz pierwsze 140 biletów na nowe przedstawienia teatralne.
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Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje także obniżona stawka VAT (z 10%
do 5,5%) na dzieła sztuki kupowane bezpośrednio od artystów (z pracowni czy studia). Rok wcześniej natomiast podniesiono stawkę VAT (z 7% do
10%) na dzieła sztuki kupowane w profesjonalnych galeriach.
•• Prawo autorskie
Francja jest sygnatariuszem Konwencji Berneńskiej (podpisała ją jako jeden
z pierwszych krajów). Prawo autorskie tzw. kontynentalne oparte jest na
francuskim droit d’auteur i w ustawodawstwie Francji bazuje na modelu
dualistycznym. Model ten charakteryzuje się wydzieleniem dwóch autonomicznych praw autorskich – osobistego i majątkowego. Na poziomie
państwowym prowizje dla twórców reguluje Kodeks własności intelektualnej (Intellectual Property Code). Francuskie prawo rozróżnia:
• prawa majątkowe, które mają wymiar ekonomiczny i wynikają z użytkowania dzieła (art. L.122-1 i następne Kodeksu własności
intelektualnej);
• prawa osobiste, które chronią relację autora z jego dziełem (art. L.1211 i następne Kodeksu własności intelektualnej).
Kodeks własności intelektualnej reguluje zarówno prawa autorskie, jak
i prawa pokrewne wykonawców, producentów oraz mediów. Polityka praw
autorskich oraz pokrewnych francuskiego Ministerstwa Kultury ma na celu
odpowiedź na dwa wyzwania – globalizację wymiany dzieł oraz rozwój sieci i technologii cyfrowych. We Francji pobierana jest opłata reprograficzna, która została ustanowiona w 1985 roku. Siedemdziesiąt pięć procent
zebranej sumy jest przydzielane organizacjom zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi, 25% zaś przeznaczane na różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.
W 2009 roku uchwalono także tzw. Ustawę HADOPI, która utworzyła Wysoki Urząd ds. Rozpowszechniania Utworów i Ochrony Praw
w Internecie43; jego zadaniem jest walka z internetowym piractwem i kradzieżą własności intelektualnej w globalnej sieci. Ustawa wzbudziła jednak wiele kontrowersji z powodu szerokich uprawnień HADOPI. Chodzi tu
o zasadę trzech ostrzeżeń, po których może być zastosowana kara wobec
użytkownika. Niedługo potem francuska Rada Konstytucyjna uznała niektóre przepisy tej ustawy za niezgodne z konstytucją, a w roku 2013 ustawę znowelizowano, m.in. odbierając HADOPI prawo do karnego odcinania
użytkowników od sieci.
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Ubezpieczenia
Jeśli ktoś nie jest zatrudniony na etacie, to pracuje albo jako non-salarié,
czyli pracownik niezależny (na własny rachunek), albo uprawia tzw. wolny
zawód (jak lekarz, adwokat) i wtedy opłaca składki, ale w inny sposób niż
osoba na etacie. Płaceniem składki bezrobotnego zajmuje się natomiast
państwo, a artyści lub osoby pracujące na umowach czasowych – jak w przypadku intermittents (zatrudnionych na czas określony) – opłacają składki
w taki sam sposób, jak pracownik etatowy.
We Francji istnieją trzy systemy opłacania składek:
• ogólny (tu mieszczą się też artyści na umowach czasowych, umowach o dzieło itp.);
• wolne zawody;
• rolnicy.
Artyści odprowadzają składki ubezpieczeniowe za pośrednictwem dwóch
organizacji: La Maison des Artistes oraz AGESSA. Obie mają rządową akredytację, zgodnie z którą pośredniczą w odprowadzaniu składek ubezpieczeniowych przez wszystkich artystów (w podziale na sektory: MDA – dla
sztuk wizualnych, i AGESSA – dla pozostałych) w deklaracji podatkowej
wpisujących, że wykonują zawód artysty. W przypadku artystów prowadzących własną działalność (tzw. non-salariés) czy wykonujących „wolny
zawód” (profession libérale – specjalny status we Francji dla niektórych
zawodów), składki odprowadzane są w innym systemie RIS – Régime social des indépendants.
Artyści mogą mieć status affilié (osoba ubezpieczona w sposób
pełny) bądź assujetti (osoba ubezpieczona niepełnie) w zależności od
przychodów. Żeby być affilié, należy osiągnąć przychód z działalności artystycznej (zgłoszony fiskusowi) wyższy niż 8703 euro rocznie (dane za 2016
rok). Składkę opłaca się proporcjonalnie do prowadzonej działalności artystycznej, niezależnie od składek opłacanych z innej działalności czy emerytury. Oblicza się ją częściowo na podstawie przychodów z poprzedniego
roku, częściowo z roku bieżącego, a ochrona związana z opieką zdrowotną
działa jeden rok naprzód, nawet jeśli w tym czasie się nie zarabia. Wówczas
zagwarantowane są:
• świadczenia chorobowe (opieka zdrowotna podstawowa), macierzyńskie, zasiłek w razie inwalidztwa lub śmierci;

37

• świadczenia rodzinne;
• bazowa emerytura (obowiązkowa emerytura dodatkowa jest przelewana z innego tytułu).
W przypadku assujetti zarobki wynoszą rocznie mniej niż wskazana wyżej
kwota i płaci się składkę od uzyskanych dochodów artystycznych. Nie ma
się tych praw, co affilié, a jedynie:
• uznanie składki emerytalnej bazowej do obliczenia emerytury (wlicza
się krótkie okresy zatrudnienia, kiedy uzyskiwało się mniejsze dochody od wskazanych powyżej, do obliczenia podstawy emerytalnej);
• prawo do tzw. protection universelle maladie (ogólnej ochrony chorobowej), jeśli mieszka się we Francji na stałe lub przebywa w niej
regularnie.
Z owego ubezpieczenia korzysta artysta prowadzący działalność pozaartystyczną. Jeśli nie uzyskuje się przychodu, to nie płaci się żadnej składki.
Status affilié musi być regularnie odnawiany – za każdym razem
na podstawie zgłoszonych uzyskanych dochodów artystycznych. Jedynie
w szczególnych sytuacjach komisja – odpowiednio z MDA lub AGESSA –
może na wniosek artysty przyznać status affilié na dłużej – maksymalnie
na 18 miesięcy.
Od wielu lat daje się zaobserwować rosnącą tendencję wsparcia dla
artystów w zakresie uzyskiwania ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to
jednak wyłącznie grupy artystów związanych ze sztukami performatywnymi
i audiowizualnymi (jak radio, telewizja, multimedia), a także pracowników
technicznych i administracyjnych z tych dziedzin.
System ten zwany jest potocznie intermittents du spectacle (status
pomiędzy pracownikiem etatowym a bezrobotnym, przy czym świadczenia z tytułu bezrobocia, do którego dochodzi pomiędzy okresami zatrudnienia, traktowane są w sposób szczególny) i polega na domniemaniu,
że choć artysta sceniczny lub pracownik techniczny w sztukach scenicznych pracują okresowo (np. przy okazji spektakli, na umowach na czas
określony lub innych umowach czasowych), to jednak traktuje się ich jak
pracowników etatowych w odniesieniu do kwestii zabezpieczeń społecznych, ponieważ są zatrudnieni na stałe, a więc – w konsekwencji tego domniemania – mają prawo do różnego rodzaju zabezpieczeń społecznych
(ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy lub śmierci, emerytur czy dodatków
mieszkaniowych oraz rodzinnych, urlopu macierzyńskiego), a także szkoleń
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w celu ewentualnego przekwalifikowania się. Ponadto za okres, w którym
nie pracują, przysługuje im dodatkowy rodzaj zasiłku.
Aby taki zasiłek otrzymać, trzeba jednak spełniać określone warunki.
Artysta będący intermittent du spectacle musi przepracować rocznie minimum 507 godzin w ciągu 304 dni poprzedzających utratę zajęcia, a jego
miesięczny dochód nie może być wyższy niż 4500 euro. Stawka dzienna
zasiłku nie jest stała i zależy od poziomu wcześniejszego dochodu. Zasiłki
wypłaca rządowa Agencja ds. Zatrudnienia (Pôle emploi), która powstała
w 2009 roku z połączenia kilku wcześniej istniejących agencji zajmujących się bezrobociem. System ten został utworzony w 1936 dla personelu
technicznego w przemyśle filmowym, a w roku 1969 rozszerzono go dla
artystów scenicznych (śpiewaków operowych, aktorów teatralnych, choreografów i tancerzy baletowych, artystów kabaretowych czy dyrygentów orkiestrowych) oraz tłumaczy, a z czasem także – pracowników technicznych
w sztukach scenicznych. Obecnie jest nim objętych około 100 tys. osób.
Zagraniczna promocja artystów
W kontekście globalizacji europejski i międzynarodowy wymiar promocji staje się coraz ważniejszy. Międzynarodowa współpraca kulturalna
znajduje się w domenie zarówno Ministerstwa Kultury i Komunikacji, jak
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według raportu Naczelnego Sądu
Rozrachunkowego, przygotowanego we wrześniu 2013 roku dla przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, całkowity budżet na zagraniczną
politykę kulturalną wyniósł 1,3 mld euro. Sześćdziesiąt procent tej kwoty
pochodziło z MSZ.
Najważniejsze osie i cele międzynarodowej współpracy kulturalnej
Francji to m.in.: orędowanie za wymianą kulturalną oraz kulturalną różnorodnością, przyjmowanie i goszczenie profesjonalistów w dziedzinie kultury
oraz zagranicznych artystów we Francji, a także wzmacnianie wydolności
i dynamiki sektorów oraz sieci kontaktów kulturalnych i artystycznych.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Stowarzyszenia zawodowe artystów oraz ich związki zawodowe odgrywają
ważną rolę, reprezentując materialne i moralne interesy swoich członków
oraz negocjując w ich imieniu porozumienia dotyczące ich sytuacji zawodowej i pracowniczej. Przedstawiciele tych organizacji często zasiadają
w komitetach i komisjach przyznających fundusze i dotacje na działalność twórczą. W Union fédérale d’intervention des structures culturelles
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(UFISC)44 zrzeszonych jest ponad 2000 różnych zawodowych związków
sektora artystycznego i kulturalnego.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
Współpraca merytoryczna: Anetta Janowska
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Holandia
Ogólne warunki uprawiania twórczości
W 1993 roku wprowadzono w życie Ustawę o polityce kulturalnej45. Określa
ona aspekty tej polityki, takie jak zobowiązania rządu do przedstawiania
planu polityki kulturalnej przed parlamentem. Plan nakreśla priorytety na
następne cztery lata, ale także podsumowuje osiągnięcia poprzedniego
okresu. Ponadto ustawa reguluje sposób wydatkowania dotacji dla prowincji i gmin. W 2009 roku doszło do nowelizacji ustawy, zgodnie z którą
wnioski o dotację z mniejszych instytucji kulturalnych i firm nie będą częścią cyklu raportowania planów polityki kulturalnej, ale będą rozpatrywane
w ramach funduszy publicznych.
Rada Kultury46 jest komitetem doradczym dla Ministra Edukacji,
Kultury i Nauki. Członkowie Rady są świadomi skutków zmian na rynku
pracy artystów i twórców. Opowiedzieli się za potrzebą ustanowienia podstawowych zasad dotyczących wynagrodzeń za działalność artystyczną.
Pod koniec 2015 roku Minister Edukacji, Kultury i Nauki wystąpiła do Rady
Kultury z prośbą o przygotowanie planu wydatkowania 2 mln euro na poprawę pozycji artystów na rynku pracy. Znaczną część dostępnej kwoty,
od około 800 tys. do miliona euro, przeznaczono na wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kultury. Postanowiono wspomagać niskoprocentowe
kredyty oraz mikropożyczki. Około 100–130 tys. euro przeznaczono na cele
badawcze. Rada Kultury oceniła te działania jako pierwszy krok w kierunku poprawy sytuacji finansowej artystów.
Status artysty
Cultuur+Ondernemen47 to instytucja, która zajmuje się przedsiębiorczością artystów oraz, w dziedzinie kultury, określa status zawodowy artysty
na mocy przepisów Ustawy Wet Werk en Inkomen Kunstenaars. Jej działania mają na celu sprecyzowanie, czy dany twórca może ubiegać się o zapomogę dla artystów. By uzyskać miano profesjonalnego artysty, należy
udowodnić przed Cultuur+Ondernemen, że ma się wykształcenie wyższe
w dziedzinach artystycznych lub udokumentować prowadzenie praktyki
zawodowej związanej z tym rodzajem twórczości.
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Monitorowanie i analiza
Rada Kultury oraz Rada Społeczna i Gospodarcza (SER) w styczniu 2016
roku przedstawiła ogólny rekonesans warunków pracy w sektorze kultury. Federacja Kultury48 i Stowarzyszenie Sztuki49 od razu zareagowały na
te informacje. Zwrócono uwagę na spadek zatrudnienia, wysokie ryzyko
bezrobocia artystów, ich niskie dochody, słabą siłę przetargową oraz częste
problemy z ubezpieczeniem. Obecnie prowadzona jest pogłębiona analiza, której wyniki planowano przedstawić na wiosnę 2017 roku. W raporcie
znaleźć się mają rekomendacje dotyczące rozwiązań problemów rynku
pracy twórców. Raad Voor Cultur, czyli Rada Kultury, podejmuje temat
rynku pracy artystów i twórców również w swoich zaleceniach.
Wynagrodzenia
W 2012 roku w celu pobudzenia przedsiębiorczości kulturowej i zwiększenia ilości darowizn na rzeczy kultury uchwalono Ustawę o darowiznach
i spadkach Geefwet. Ustawa obejmuje wiele ulg i ułatwień prawa podatkowego, tak aby darowizny na rzecz kultury stały się atrakcyjne. W przypadku darowizn dokonanych na rzecz instytucji kultury ustawa wprowadza
mnożnik 125%, pozwalając tym samym odpisać od podatku kwotę wyższą
niż rzeczywista darowizna. By organizacja mogła skorzystać z tego orzeczenia, musi mieć status Organizacji Pożytku Publicznego50, uzyskiwany,
gdy co najmniej 90% jej działań skupia się na osiąganiu celów z zakresu
dobra publicznego.
•• Programy rządowe
Holenderska Fundacja Literacka 51 oraz Holenderski Fundusz Sztuk
Performatywnych+52 oferują stypendia dla twórców, dodatkowe wynagrodzenia, dotacje na rozpoczęcie działalności czy zwroty kosztów podróży.
Cultuur+Ondernemen53 to centrum wiedzy o przedsiębiorczości w sektorze
kultury. Wspiera organizacje kulturalne oraz niezależnych artystów, którzy
chcą uzyskać większy zysk ze swojej działalności. W tym celu centrum prowadzi ścisłą współpracę z rządem, aby zwiększyć wpływ artystów na politykę kulturalną i plany inwestycyjne. Centrum pomaga artystom uzyskać
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niskooprocentowane pożyczki. Oferuje kredyty dla artystów, instytucji kulturalnych i kreatywnych. Wspomaga przedsięwzięcia, z których poczynione inwestycje mogą się zwrócić, jak np. start-upy, tworzenie przestrzeni
warsztatowych czy zakup instrumentów. W przypadku dużych kredytów
Cultuur+Ondernemen współpracuje z Triodos Bank.
Cultuur+Ondernemen opracowało również Podręcznik biznesu dla
artystów, który jest dostępny na ich stronie internetowej. Skrypt ten skupia
się na aspekcie przedsiębiorczości w zawodach artystycznych. Nie tylko odpowiada na pytania, jak zorganizować swoją działalność i jak pozyskiwać
fundusze na projekty, ale także opisuje różne formy reklamy.
•• Podatki
System VAT (BTW) dzieli się na trzy stawki: wysoką – 21%, niską – 6% oraz
stawkę 0%. Prawodawstwo Unii Europejskiej pozwala państwom członkowskim na nałożenie niskich stawek podatkowych na bilety do teatrów,
cyrków, parków rozrywki, jak równieżna bilety na koncerty, do muzeów,
kin, na wystawy oraz inne imprezy kulturalne. Artyści pracujący na umowach-zleceniach, tacy jak pisarze, kompozytorzy czy projektanci, stosują
najwyższą stawkę VAT.
Artysta wykonujący stale pracę wolontariacką ma prawo zwiększyć
dochód wolny od podatku o 150 euro miesięcznie. W skali roku zwiększenie dochodu wolnego od podatku wynikającego z wolontariatu nie może
przekroczyć 1500 euro.
•• Prawo autorskie
Holenderskie prawo autorskie wydziela dwie kategorie własności intelektualnej: własność przemysłową, która zawiera wzory przemysłowe i wynalazki,
oraz prawa autorskie, na które składają się dzieła literackie i artystyczne.
Ustawa o prawie autorskim54 z 1912 roku chroni dzieła literackie,
naukowe i artystyczne. Prawo autorskie wygasa 70 lat po śmierci twórcy.
Ustawa zapewnia twórcy dzieła możliwość zarabiania na nim.
Holandia ratyfikowała dwie umowy międzynarodowe, na których
podstawie dzieła twórców holenderskich chronione są prawem autorskim
w ponad 164 krajach – Konwencję Berneńską o ochronie dzieł literackich
i artystycznych oraz Powszechną Konwencję o Prawie Autorskim.
W Holandii funkcjonuje 17 organizacji reprezentujących interesy
twórców, wydawców i producentów poprzez gwarancję otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykorzystania ich dzieł. Vereniging van Organisaties die
Intellectueel Eigendom Collectief Exploiteren (VOICE) to stowarzyszenie
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zrzeszające wszystkie organizacje reprezentujące interesy twórców, wynikające z ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych. VOICE ma na
celu poprawę metody pracy organizacji członkowskich. Ponadto funkcjonuje jako punkt kontaktowy w przypadku pytań i skarg dotyczących praw
autorskich i pokrewnych.
Ubezpieczenia
Szczegółowe przepisy dotyczące wsparcia artystów w złej sytuacji finansowej precyzowała Ustawa z 2005 roku – Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
(WWIK). Zapewniała artyście możliwość skorzystania z tymczasowej zapomogi w wysokości 70% pensji minimalnej. Z tego typu pomocy korzystać
można było przez 48 miesięcy, rozłożonych na okres do 10 lat. Ze względu
na brak płynności w zarobkach artyści mogli pobierać zasiłek w miesiącach,
kiedy nie uzyskali żadnego przychodu, bez konieczności korzystania z zasiłku w sposób ciągły. Jednakże artyści mogli otrzymać zapomogę w wysokości nawet 125% pensji minimalnej, wykonując prace dodatkowe, nie
mając obowiązku poszukiwania pracy i posiadając swobodny dostęp do
szkoleń i usług doradczych, zapewnianych przez Cultuur+Ondernemen55.
Przepisy zawarte w WWIK kierowane były przede wszystkim do młodych
artystów, budujących swoją pozycję na rynku, oraz do twórców już uznanych, których dotknął tymczasowy spadek przychodów. Aby skorzystać
z zapisów ustawy, trzeba było wykazać się przed Cultuur+Ondernemen wykształceniem wyższym w dziedzinach artystycznych lub udokumentować
prowadzenie praktyki zawodowej związanej z twórczością w tym zakresie.
Ustawa została uchylona 1 stycznia 2012 roku. Rząd Holandii jako powód
wycofania się z rozwiązań przygotowanych specjalnie dla artystów podał
potrzebę traktowania artystów na równi z innymi przedsiębiorcami i pracownikami. Obecnie więc w Holandii panują ogólne zasady zabezpieczeń
społecznych, niewyróżniające artystów i twórców, a likwidacja WWIK przyniosła 8 mln euro oszczędności w budżecie państwa. Aktualnie, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, artysta, tak samo jak każdy inny mieszkaniec Holandii, musi w okresie 36 tygodni przepracować 26 tygodni – czyli
10 tygodni może być na urlopie lub zwolnieniu zdrowotnym. Ponadto
obowiązują go trzy zasady:
1. Nie może zajmować żadnej płatnej posady.
2. Miejscem pobytu musi być Holandia.
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3. Pozbawienie pracy musiało odbyć się bez winy osoby starającej się
o zasiłek, np. poprzez wygaśnięcie kontraktu czy zwolnienie.
Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany na okres od 3 do 38 miesięcy.
Każdy mieszkaniec Holandii objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym. Należy opłacać podstawowy pakiet zdrowotny w firmach
ubezpieczeniowych oraz odprowadzać określony procent od dochodu. W przypadku umowy o pracę pracodawca odprowadza do Urzędu
Skarbowego składki ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą płacą tę składkę raz do roku po wyliczeniu
dochodów. Stawka procentowa określana jest corocznie przez rząd. Brak
ubezpieczenia skutkuje grzywną w wysokości 30% zaległej składki.
Osoby o bardzo niskich dochodach mogą otrzymać częściową rekompensatę kosztów ubezpieczenia podstawowego56. Należy się po nią
zwrócić do Urzędu Skarbowego.
Zagraniczna promocja artystów
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych są odpowiedzialne ze międzynarodową politykę kulturalną. Jej
celem jest uczynienie rodzimej sztuki bardziej rozpoznawalną. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych koordynuje międzynarodowe uroczystości oraz wspiera promowanie własnej kultury przez placówki dyplomatyczne za granicą.
Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki zarządza programami grantowymi,
umożliwiając organizacjom rozwijanie działalności międzynarodowej,
m. in. poprzez tworzenie podstawowej infrastruktury kultury.
Program międzynarodowy prowadzony przez Creative Industries
Fund NL skupia się na umocnieniu międzynarodowej pozycji rynkowej
i wartości społeczno-ekonomicznej sztuki. W 2017 roku dysponuje budżetem w wysokości 960 tys. euro. Między innymi zapewnia dotację na
udział w festiwalach zagranicznych i granty na propagowanie holenderskich spektakli i koncertów.
DutchCulture to organizacja finansowana przez Ministerstwo
Edukacji, Kultury i Nauki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Łączy
kulturę, gospodarkę, społeczeństwo i politykę rządu poprzez współpracę
z artystami, dyplomatami, projektantami, producentami, naukowcami
i konsumentami.
Holenderski Fundusz Sztuk Performatywnych+ oferuje dotację na
udział w festiwalach i innych wydarzeniach za granicą. Głównym celem tego
programu jest promowanie spektakli i koncertów holenderskich zespołów
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i wykonawców. Kwota dotacji ustalana jest na podstawie kosztów podróży i transportu. Dodatkowo można ubiegać się o sfinansowanie wydarzeń
dokształcających, np. warsztatów, kursów mistrzowskich czy wykładów.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
W Holandii istnieje wiele układów zbiorowych pracy (collective arbeidsovereenkomst lub CAO) w szczególności w dziedzinie sztuk scenicznych
i performatywnych, ale także bardziej ogólnie w sektorze kultury. Zbiorowe
układy pracy zawierane są między pracodawcą a pracownikami – oznacza to,
że mają zastosowanie tylko w obrębie jednego stosunku pracy. Najczęściej
CAO obowiązują w dziedzinach: architektura, edukacja artystyczna, media
(dziennikarstwo, wydawnictwa), muzea i inna działalność wystawiennicza,
performance (taniec, orkiestra, teatr), biblioteki publiczne oraz handel detaliczny instrumentami muzycznymi i nutami. W Holandii funkcjonują związki zawodowe, których głównym zadaniem jest monitorowanie zbiorowych
układów pracy, co wpływa na wzrost wynagrodzeń w ramach CAO.
Ponad 5,5 mln osób (44% dorosłych mieszkańców Holandii) zaangażowanych jest w wolontariat. Odgrywa on ważną rolę w sektorze kultury. Nie
ma specjalnych przepisów prawnych określających jego ramy. Funkcjonuje
jednak Porozumienie o Wydatkach Narodowych57, które pozwala wolontariuszom zwiększyć kwotę wolną od podatku o 1500 euro rocznie.
Bardzo istotne na rynku pracy artystów i twórców są stowarzyszenia
reprezentujące ich interesy. Jednym z takich stowarzyszeń jest Kunstenbond
(Stowarzyszenie Sztuka), które zrzesza przedstawicieli przemysłów kreatywnych – od projektantów gier, ilustratorów, artystów plastyków, performerów
po personel pomocniczy i nauczycieli sztuki. Stowarzyszenie Sztuka58 pełni
funkcję związku zawodowego dla wszystkich pracowników kreatywnych
i freelancerów w Holandii; zajmuje się lobbowaniem na rzecz warunków
pracy artystów na szczeblu regionalnym i międzynarodowym, dostarcza informacji na temat układów zbiorowych pracy oraz odpowiada na wszystkie
pytania związane z sytuacją artystów i twórców.
Pracownicy prawie wszystkich dziedzin działalności artystycznej i kulturalnej zorganizowani są w Federacji Kultury. To organizacja, która monitoruje negocjacje układów zbiorowych pracy, odbywających się corocznie
między holenderskimi związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców
oraz władzą centralną, a dotyczących pracy i związanych z nią warunków.
Opracowanie: Anna Karpińska
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Litwa
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Działalność artystyczną na Litwie wspiera głównie państwo. Istnieje duża
dysproporcja między liczbą dostępnych dzieł a siłą nabywczą społeczeństwa. Rynek sztuki jest bardzo mały, słabo rozwinięty jest też prywatny
mecenat. Po wybuchu kryzysu finansowego, wyraźnie odczuwalnego na
Litwie, wzrosło oczekiwanie, że skutki kryzysu dla artystów złagodzi właśnie państwo.
Status artysty
Status artysty jest na Litwie uregulowany prawnie od 1996 roku na mocy
Ustawy prawo o artystach i ich organizacjach w Republice Litewskiej (https://old.lrkm.lt/index.php?1587201465), z późniejszymi poprawkami z 2004
i 2010 roku. Według tej ustawy (art. 2) artysta to „osoba fizyczna, która
tworzy dzieła sztuki, prezentuje je w wyróżniający się sposób i na tej podstawie nadano jej status artysty”. Status artysty zawodowego można uzyskać poprzez spełnienie jednego z siedmiu ujętych w ustawie warunków
(związanych z wykształceniem bądź faktyczną działalnością artystyczną):
• prace danej osoby zostały pozytywnie ocenione przez profesjonalnych znawców sztuki w ich monografiach, studiach, recenzjach lub
artykułach i tym samym – rozpoznane jako profesjonalne;
• jej dzieła lub dokonania artystyczne są ujęte w encyklopediach,
w programach nauczania ogólnego lub artystycznego na wszystkich
szczeblach, w myśl wytycznych Ministra Edukacji i Nauki;
• otrzymała jedną z państwowych nagród w dziedzinie sztuki lub
kultury, nagrodę artystyczną rządu Republiki Litwy, nagrodę międzynarodową bądź dyplom laureata w profesjonalnym konkursie
w dziedzinie sztuki;
• jej prace znalazły się w kolekcji któregoś z narodowych muzeów lub
galerii na Litwie bądź za granicą;
• ma tytuł doktora bądź doktora habilitowanego przyznany za twórczość artystyczną (uznaną za taką zgodnie z wymienionymi w poprzednich punktach wymogami) albo za artykuły bądź recenzje twórczości artystycznej opublikowane w branżowych wydawnictwach
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litewskich lub zagranicznych, albo też za badania naukowe prowadzone w dziedzinie sztuki;
• obejmuje posadę profesora bądź docenta jako wykładowca w uczelni wyższej, która kształci w dziedzinie sztuki zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania;
• reprezentowała Litwę (samodzielnie lub w grupie) podczas międzynarodowych wydarzeń artystycznych.
Status artysty zawodowego może potwierdzić albo zarejestrowane stowarzyszenie artystów, albo specjalne siedmioosobowe gremium powołane
w tym celu przez Ministerstwo Kultury59. Przyznanie statusu artysty musi
być zatwierdzone przez ministra kultury, możliwe jest także uzyskanie go
na mocy ministerialnego rozporządzenia. Status artysty zawodowego można utracić, jeśli rozpowszechniane przez artystę dzieła sztuki nie budzą
zainteresowania odbiorców, jeśli status ten został uzyskany bezprawnie
lub jeśli sąd potwierdzi dokonanie artystycznego plagiatu. Utratę statusu
artysty musi zatwierdzić minister kultury. Ministerstwo Kultury prowadzi
również komputerowy rejestr zawodowych artystów oraz oficjalnie uznanych organizacji artystycznych. Każdy artysta ma w tej bazie (Państwowym
Rejestrze Artystów) swój unikatowy numer.
Artyści uznani za zawodowych mogą w myśl ww. ustawy otrzymywać publiczne granty i nagrody, mają prawo do sprowadzania według
specjalnych zasad swoich dzieł sztuki wykonanych poza granicami kraju,
mogą być także objęci rządowym Programem na rzecz Bezpieczeństwa
Społecznego Artystów (określonym w osobnym akcie prawnym), który
zapewnia zapomogi autorom osiągającym niski lub nieregularny dochód
bądź też przeżywającym twórczy zastój. Uwzględnia się różne przypadki,
jak czasowe kłopoty artystów estradowych (tancerzy, muzyków czy śpiewaków) z wykonywaniem swoich ról na scenie lub trudności u artystów
koncepcyjnych z realizacją projektów. Pomoc przysługuje osobom w wieku
produkcyjnym, które nie mogą działać z obiektywnych powodów.
Monitorowanie i analiza
Według badania Litewskiego Departamentu Statystyki60 przeprowadzonego
w 2012 roku średnia płaca netto dla osób zatrudnionych w zawodach artystycznych (a także w sektorze rozrywki i wypoczynku) wyniosła 1636 litów
litewskich (ok. 474,5 euro). Dla porównania: średnia płaca netto w sektorach
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naukowym i technologicznym wyniosła w analogicznym okresie 2691 litów
(ok. 780 euro). Osoby zatrudnione w kulturze wypadły w kwestii średnich
miesięcznych zarobków netto najgorzej ze wszystkich badanych grup.
Mimo to litewscy artyści wydają się wierni swojej branży. Litewski Komitet
ds. UNESCO przeprowadził w 2000 roku badanie, z którego wynika, że aż
65% artystów wykonuje na co dzień zawody związane z ich działalnością
artystyczną, a zaledwie 5% tworzy jedynie dla przyjemności. Zarazem aż
połowa respondentów wskazała, że działalność artystyczna przynosi im
mniej niż 25% dochodu.
Litewskie władze, świadome tej sytuacji, opracowały i przyjęły w roku
2008 „Program podnoszenia płac w sektorach kultury i sztuki na lata 2009–
2011”. Niestety wybuch światowego kryzysu finansowego, który szczególnie
mocno uderzył we wszystkie trzy państwa bałtyckie, pokrzyżował rządowe
plany i sytuacja artystów nie uległa zmianie.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Państwo litewskie zapewnia dostęp do wielu grantów dla artystów. Ich
głównym dysponentem jest obecnie istniejąca od 2013 roku Litewska
Rada Kultury61, która m.in. zarządza Funduszem Wsparcia Kultury62 i zajmuje się wszystkimi obszarami sztuki i twórczości z wyłączeniem filmu
i kina, które podlegają Lithuanian Film Centre63. LKT tworzono, biorąc za
wzór rozwiązania skandynawskie. System grantów państwowych powstał
w 2001 roku. Początkowo był prowadzony bezpośrednio przez Ministerstwo
Kultury w stosunkowo hojny sposób, uległ jednak ograniczeniu w 2010 roku
z powodu światowego kryzysu finansowego. Skrócono przede wszystkim
okres, na jaki przysługiwały rządowe granty czy stypendia dla artystów.
W 2013 roku powołano LKT i przekazano jej administrowanie dotacjami,
a w styczniu 2014 rząd wydał rozporządzenie o państwowych dotacjach.
Ustanowiono trzy ich typy: indywidualny grant na rozwój kreatywności,
grant edukacyjny na udział w warsztatach, konferencjach, seminariach
warsztatowych oraz specjalny imienny grant, przyznawany za wyjątkowy
wkład artystyczny w litewską sztukę. Wysokość każdego z tych grantów to
1300 litów miesięcznie (ok. 376,5 euro). KRF rozdysponował w 2013 roku
budżet w wysokości 12 165 000 litów, czyli ponad 3,5 mln euro. Dodatkowo
resort kultury opracował listę kluczowych projektów artystycznych, które
miały zapewnione finansowanie w latach 2013–2015 . Ważną instytucją jest
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także Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji, który dofinansowuje m.in.
artystyczne projekty w mediach.
W sumie na Litwie działa ponad 40 państwowych programów
wsparcia działalności kulturalnej i artystycznej. Najważniejszym z nich jest
Program Rozwoju i Rozpowszechniania Sztuki. W jego ramach dofinansowywane są nie tylko teatry, galerie, produkcje filmowe czy teatralne oraz
stowarzyszenia twórcze, lecz także młodzi artyści – zwłaszcza poprzez rozpowszechnianie ich dzieł. Inne programy to np. Program Wsparcia Młodych
Muzyków (dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, seminariach warsztatowych, lekcjach mistrzowskich lub studiów w zagranicznych uczelniach artystycznych) czy Program Dystrybucji Litewskiej Literatury
(m.in. promocja litewskiej literatury na światowych targach i festiwalach
oraz informowanie zagranicznych wydawców o ciekawych litewskich pozycjach). Ważnym elementem wsparcia są też nagrody państwowe.
Od 1935 roku istnieje Stowarzyszenie Artystów Litewskich (Lietuvos
Dailininku Sajunga), które wspomaga zrzeszonych w nim artystów prawnie, społecznie i moralnie. Liczy sobie ponad 1400 członków. LDS przyznaje
własne nagrody i stypendia, a w ramach współpracy ze stroną szwajcarską
utworzyło System Informacyjny o litewskich artystach. Od 2013 roku prowadzi też program pod hasłem „Kultura Wysoka Wpływa na Szkoły” (AKIM),
dzięki któremu raz w miesiącu odbywają się w szkołach specjalne lekcje
z udziałem najsłynniejszych litewskich artystów.
Sztuka ludowa, tradycje etniczne i regionalne oraz sztuka amatorska
są objęte Ustawą o zasadach państwowej ochrony kultury etnicznej (z roku
1999) oraz podlegają utworzonej w tym samym roku na mocy tejże ustawy Radzie Ochrony Kultury Etnicznej. W 2010 rząd wprowadził Program
Rozwoju Kultury Etnicznej na lata 2010–2016. Wspierane są w jego ramach
amatorska i ludowa działalność artystyczna (np. grupy taneczne i muzyczne, festiwale piosenki), popularyzacja kultury ludowej oraz uczestnictwo
w niej. W 2006 roku opracowano także rządową Strategię Rozwoju Sztuki
Amatorskiej na lata 2010–2016.
Od 1941 roku działa Centrum Litewskiej Kultury Ludowej64, podlegające Ministerstwu Kultury, które wspiera lokalnych, ludowych (także
amatorskich) artystów i grupy artystyczne (m.in. muzyczne czy taneczne).
Promowane są lokalne festiwale, zawiązywanie współpracy międzynarodowej i udział w zagranicznych projektach. Artyści ludowi otrzymują także wsparcie administracyjne, metodyczne, menedżerskie i szkoleniowe.
Centrum przyznaje też swoje nagrody ludowym amatorskim wykonawcom i grupom artystycznym.
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•• Podatki
System podatkowy na Litwie dochody z działalności artystycznej dzieli na
trzy kategorie:
1. Dochody z tytułu praw autorskich (tantiemy) potwierdzone stosownymi umowami lub dochody z tytułu rekompensaty za naruszenie
praw autorskich.
2. Dochody z działalności estradowej (śpiewania, grania muzyki, aktorstwa, tańca, dyrygowania orkiestrą). Ważnym warunkiem jest fizyczna, choćby minimalnie widoczna, obecność na scenie. Osoby,
które pracowały przy przygotowywaniu występu, spektaklu czy koncertu, ale nie pojawiły się potem na scenie, nie mogą w ten sposób
zakwalifikować uzyskanego dochodu.
Inne dochody pochodzące z twórczości.
3. Dwa pierwsze typy zaliczają się do preferencyjnej stawki podatkowej
w wysokości 15% (dostępnej także pewnej liczbie innych grup zawodowych). Trzeci typ podlega opodatkowaniu stawką 33%. Dochody
z rekompensat za naruszenie praw autorskich nie są opodatkowane.
Prawo autorskie
Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych leży w gestii Ministerstwa
Kultury. Od 1991 roku działa Lithuanian’s Authors Copyright Protection
Association (LATGA-A), a od 1999 roku – Association of Rights Related to
Copyright (AGATA), które zajmują się wykonawcami i autorami fonogramów. Nie istnieją jednak żadne dodatkowe podatki od zakupu czystych
nośników audio i wideo. Zwarta Ustawa o ochronie praw autorskich i praw
pokrewnych istnieje od 1999 roku (z poprawkami z lat 2003 i 2006).
Ubezpieczenia
Artyści bądź pracownicy twórczy zatrudnieni na etacie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Mają także prawo do minimalnego dochodu, o czym stanowią ogólne zasady zawarte w Kodeksie pracy,
a swoje dochody otrzymują bezpośrednio (tj. z pominięciem związków
zawodowych bądź stowarzyszeń artystów). Osoby niezatrudnione na umowie o pracę, ale w innej formie, mogą zadeklarować dobrowolne płacenie
składek na ubezpieczenia społeczne. W praktyce nie różni się to od ubezpieczenia obowiązkowego i daje prawo do takiego samego systemu państwowych emerytur. Artyści niezatrudnieni na umowie o pracę korzystają
jednak z tego rozwiązania rzadko, co po części wynika z faktu, że wykonują

53

jeszcze jakąś dodatkową pracę etatową (np. jako pedagodzy, konsultanci
czy menedżerowie).
Przyjęta w 2004 roku Ustawa o teatrach i instytucjach koncertowych
doprecyzowuje zasady zabezpieczenia społecznego dla pracowników tych
instytucji. Opisano w niej mechanizm pozwalający przyznawać renty roczne dla artystów, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy przez dłuższy
okres (dotyczy to tancerzy, muzyków oraz chórzystów).
Artyści opłacający składki na ubezpieczenia społeczne (także w przypadku, jeśli czyni to za nich pracodawca), robią to tylko od połowy wysokości dochodu (jedynie tego uzyskanego z działalności artystycznej). Jeśli
odprowadzane przez artystę składki są tak niskie, że nie pozwalają uzyskać świadczeń powyżej 1000 litów miesięcznie (ok. 290 euro), to państwo
dopłaca do składki taką kwotę, która pozwoli osiągnąć wymagane minimum. Dla porównania: płaca minimalna od 1 lipca 2016 wynosi na Litwie
równowartość 380 euro.
Zagraniczna promocja artystów
Promocją litewskiej sztuki i litewskich artystów za granicą zajmuje się
przede wszystkim Litewski Instytut Kultury65, wykorzystując do tego celu
głównie programy i projekty UE różnego typu.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Innym przedsięwzięciem, które miało za zadanie poprawić sytuację finansową artystów, było opracowanie w 2014 roku przez Ministerstwo Kultury
nowego modelu wynagradzania aktorów pracujących w niepełnym wymiarze godzin dla państwowych teatrów dramatycznych i muzycznych.
Według danych zebranych przez resort w 2013 roku ponad ¼ aktorów zawodowych związanych z tymi placówkami grała średnio tylko w dwóch
przedstawieniach miesięcznie, co powodowało, że ich gaże, choć byli na
stałe powiązani ze swoimi scenami, okazywały się niskie. Nowy model
przewidywał przekształcanie narodowych i państwowych teatrów i scen
koncertowych w instytucje niepubliczne oraz utworzenie firm teatralnych,
które zatrudniałyby aktorów na umowach czasowych. W tym celu uruchomiono programy szkoleniowe dla osób pracujących w instytucjach kultury (w tym właśnie twórców), dzięki którym mogłyby się one doszkolić lub
nawet przekwalifikować w kierunku zarządzania w kulturze.
Wileńska Akademia Sztuk Pięknych uruchomiła w 2006 roku, przy
wsparciu pochodzącym z europejskich funduszy strukturalnych, Centrum
Innowacji Projektowych, które promuje współpracę swoich studentów
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z biznesem, również zagranicznym. Akademia utworzyła także swój pododdział w mieście Nerynga (Nida) na Mierzei Kurońskiej – Kolonię Artystyczną
Nida66 (NAC), otwartą w marcu 2011 roku dzięki funduszom z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Funduszom Norweskim. NAC jest miejscem
spotkań dla artystów, projektantów, architektów, kuratorów, krytyków sztuki i badaczy z całego świata, prowadzi także program „Artist-in-residence”.
Litwa w 1999 roku podpisała też Deklarację Bolońską – litewskie
uczelnie i szkoły artystyczne wdrożyły ją jako jedne z pierwszych w Europie
Środkowej i Wschodniej;cChętnie korzystają również ze wszystkich możliwości międzynarodowej współpracy. Wileńska Akademia Sztuk Pięknych
została członkiem Nordic-Baltic Design School Network. Kraje skandynawskie i bałtyckie uruchomiły dzięki temu projekt Design Innovations
and Economics in he Countries of the Baltic Region, który wspiera projektowanie produktów z potencjałem handlowym, a ich wprowadzenie na
rynek krajowy i zagraniczny może się przyczynić do utworzenia nowych
miejsc pracy.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
Współpraca merytoryczna: Kamil Zalewski, Radio znad Wilii
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Niemcy
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Kulturą i sztuką w Republice Federalnej Niemiec do 1998 roku zajmowało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które następnie przekazało te
kompetencje utworzonemu wówczas Ministerstwu Kultury i Mediów67.
Działalność szczebla centralnego wspierana jest przez odpowiednie urzędy
umiejscowione w poszczególnych landach, które wspomagają aktywność
inicjatyw lokalnych. W przypadku Niemiec niezwykle ważnym czynnikiem
wspomagającym wydarzenia kulturalne jest wsparcie społeczne, co oznacza, że duże znaczenie mają lokalne społeczności i gminy. Wszystkie instytucje kultury – zarówno publiczne, jak i prywatne – wspierane są przez
budżet publiczny.
W Niemczech istnieje zarówno system zabezpieczenia emerytalnego, jak i wsparcie w zakresie ubezpieczenia społecznego dla artystów.
Konstytucja Republiki Federalnej gwarantuje także (art. 5 pkt 3) wolność
m.in. sztuki, która rozumiana jest też jako obowiązek wspierania przez państwo twórczej ekspresji i działalności artystycznej. Dodatkowo na szeroką
skalę rozbudowany jest system wspierania twórców, w zakresie pomocy
ekspozycyjnej, grantowej itp. Wspomaganie produkcji artystycznych odbywa się w Niemczech po pierwsze poprzez zasilanie instytucji artystycznych, a po drugie poprzez wykreowanie warunków przyjaznych tworzeniu.
W Niemczech istotnymi czynnikami finansującymi kulturę są sponsoring
i mecenat, a także dobrze rozbudowane zaplecze sektora prywatnego,
w tym przybankowych fundacji działających na rzecz wspierania sztuki. Priorytetem jest też wspieranie indywidualnej twórczości i twórców
z różnych branż. Szczególnym rodzajem opieki otoczeni są w Republice
Federalnej Niemiec freelancerzy i artyści niezależni oraz przedsięwzięcia
i start-upy działające w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych.
Status artysty
Według par. 1 Ustawy o społecznym ubezpieczeniu artystów68 artystą jest
ten, kto wykonuje zawód muzyka, artysty plastyka lub artysty performatywnego albo naucza któregoś z tych zawodów. Publicystą jest ten, kto pracuje i tworzy jako pisarz lub dziennikarz albo w formach przypominających
pisarstwo i dziennikarstwo. Osoby, które uczą dziennikarstwa, także podlegają ubezpieczeniu na mocy KSVG. Pracę artystyczną i publicystyczną
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osoba objęta tym ubezpieczeniem musi wykonywać profesjonalnie i powinna ona stanowić podstawę komercyjnego działania.
Monitorowanie i analiza
Według opracowania opartego na modelu statystyki kulturalnej UNESCO
oraz danych z Federalnego Biura Statystycznego DESTA-TIS69 w sektorze
kultury w Niemczech w 2012 roku pracowało 1 500 000 osób, co przekładało się na 3,8% całości zatrudnienia.
Kategoria				Liczba zatrudnionych (tys.)
zawody artystyczne			
429
zawody sektora kreatywnego		
310
zawody publicystyczne i pokrewne 264
technicy kulturowi			
105
zawody pośredniczące w kulturze
83
Tabela 2: Struktura zatrudnienia w sektorze kultury w Niemczech.
Do największych pod względem liczby zatrudnionych należały: wydawnictwa książkowe i prasa (484 000 pracowników, 31% zatrudnienia w obszarze kultury) oraz projektowanie i usługi kreatywne (443 000 pracowników,
28% zatrudnienia w obszarze kultury).
Według monitoringu wybranych gospodarczych danych kluczowych dla kultury i gospodarki kreatywnej w 2013 roku osoby zatrudnione
na etacie stanowiły 76,1% pracowników sektora kreatywnego, podczas
gdy przeciętnie we wszystkich branżach gospodarczych zatrudnienie na
etacie wynosiło 90%.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Na poziomie federalnym wsparcia artystom udzielają powołane w tym
celu organizacje. Należą do nich: Fundusze Artystyczne, Niemiecki Fundusz
Literacki, fundusze − Socjalny Kultury i Sztuk Plastycznych, a także fundusze
wspierające Niemieckiej Rady Muzycznej70. Wsparcie obejmuje stypendia,
nagrody oraz inne możliwe formy dofinansowania. Fundusze czerpie się
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Odpowiednio: Kunstfonds, Deutscher, Literaturfonds, Fonds Soziokultur, Fonds
Darstellende Künste, Förderprojekte des Deutschen Musikrates

ze środków federalnych oraz tych przeznaczonych na promocję kultury na
poziomie krajów związkowych.
Portal Kulturpreise71 to niemieckie centrum informacji online, dotyczących bezpośredniego wsparcia dla artystów indywidualnych, szczególnie w postaci nagród i stypendiów. Pomoce te pochodzą zarówno ze
źródeł publicznych, jak i prywatnych.
Nagrody przyznawane artystom są ważnym instrumentem wsparcia, który w ostatnich latach jeszcze zyskał na znaczeniu. W roku 1985 było
ich 1329, w 1994 zaś liczba ta wzrosła do prawie 2000. W 2010 roku ruszyła
wersja online podręcznika nagród kulturalnych.
Wsparcie odbywa się również poprzez programy, takie jak „Sztuka
w budowie”72 lub „Sztuka we wspólnej przestrzeni”, a także doradztwo
biznesowe. W ramach programu „Sztuka w budowie” 1% kosztów budowy
budynków publicznych przeznaczany jest na zakup dzieł sztuki współczesnej. Program realizowany jest na poziomie landów. Program „Sztuka we
wspólnej przestrzeni” działa zgodnie z ideą public art i polega na wsparciu
poprzez umieszczanie dzieł artystów w przestrzeni publicznej.
•• Podatki
Niemieckie regulacje podatkowe nie przewidują specjalnego statusu artysty
w kwestii podatkowej. Niebezpośrednie wsparcie kultury i sztuki w postaci
ulg podatkowych nie jest spisane w żadnej samodzielnej ustawie, składa
się z wielu regulacji i praw dotyczących różnych dziedzin.
•• Prawo autorskie
Wraz z wdrożeniem Ustawy o prawie autorskim w 1965 roku przyjęto ryczałtową opłatę za sprzęt oraz przekazano tzw. organizacjom zbiorowego
zarządzania obowiązek rozdysponowania środków beneficjentom. W 1985
roku została wprowadzona dodatkowa opłata od nośników dźwięku i obrazu. Ponieważ nie jest ważny sposób powielania, autorzy i wykonawcy
partycypują również w zyskach z powielania cyfrowego. Ryczałt zostaje
pobrany przez organizacje zarządzania zbiorowego i przekazywany upoważnionym artystom oraz wykonawcom. Tantiemy biblioteczne wypłacane
są w Niemczech od roku 1972.
Również w innych dziedzinach działa system tantiemowy dla artystów. W przypadku wypożyczeń dzieł sztuki do muzeów autor powinien
zostać uwzględniony przy dzieleniu zysków z wykorzystania jego dzieł
(par. 11 S. 2 UrhG).
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Ubezpieczenia
Dla artystów i dziennikarzy istnieje w Republice Federalnej Niemiec kompleksowy system ubezpieczeń społecznych. Jeżeli pracownik pozostaje
w zależnym stosunku pracy, obejmuje go powszechne ubezpieczenie socjalne. Natomiast artyści i dziennikarze niezależni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu artystów73. Ustawa o obowiązkowym
ubezpieczeniu społecznym artystów weszła w życie w roku 1981 i w szczególności chroni artystów i dziennikarzy niezależnych w zakresie ubezpieczeń: zdrowotnego, pielęgnacyjnego i rentowego, przy czym artyści i dziennikarze jako pracobiorcy są zobowiązani do płacenia tylko połowy stawki
ubezpieczenia socjalnego. Część kwoty ubezpieczeń odprowadzana zwykle przez pracodawcę pokrywana jest w tym wypadku przez przedsiębiorstwa, które regularnie nabywają i wprowadzają na rynek dzieła artystyczne
i publicystyczne. Firmy te podnoszą wszystkie wypłacane honoraria o 5,2%
(od 2014 roku) i z tej nadwyżki płacą składki na ubezpieczenia społeczne
artystów. Dodatkowo środki na ową „część pracodawcy” pozyskiwane są
z dotacji landów, których wkład wynosi obecnie 40% wydatków kasy socjalnej artystów.
Zagraniczna promocja artystów
Od lat 70. XX w. prywatne stowarzyszenia, związki zawodowe i nieformalne sieci artystów zaczęły rozwijać swoje własne programy wymiany.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie uczestniczy bezpośrednio w tego
typu przedsięwzięciach. Wspiera natomiast ośrodki kulturowej polityki
zagranicznej, jak np. Instytut Goethego74, oferując im specjalny fundusz
na działania za granicą.
W ubiegłych latach rząd Republiki Federalnej Niemiec, a zwłaszcza
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspierał stworzenie programów, które
promowały międzykulturowy dialog wykraczający poza granice państw.
Jednym z takich przedsięwzięć jest „Kulturweit” – projekt Niemieckiego
Komitetu ds. UNESCO i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 2009 roku
program ten oferuje młodym artystom 3-, 6- lub 12-miesięczny wyjazd zagraniczny z możliwością zaangażowania się w tworzenie polityki kulturalnej.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Dla artystów i twórców kultury mają zastosowanie ogólne regulacje prawa
pracy. Jednak na podstawie Ustawy o zbiorowym układzie pracy dla osób,
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które świadczą pracę w poszczególnych branżach artystycznych i instytucjach kultury – takich jak teatr, orkiestra, szkoła muzyczna i inne – zostały
ustalone specjalne regulacje, dotyczące poszczególnych grup zawodowych
(np. śpiewaków, artystów scenicznych, symfoników oraz innych) i wyznaczające zakres i warunki ich pracy w relacji do władz instytucji. Istotną kwestią w Ustawie o zbiorowym układzie pracy jest dla artystów i dziennikarzy
niezależnych znowelizowane w 2005 roku postanowienie (par. 12a TVG),
według którego „stali współpracownicy” otrzymują podobny status jak pracownicy etatowi, co umożliwia ich pracodawcom zawarcie z nimi umów
uwzględniających specjalne przepisy ustawy. Dodatkowo w Niemczech
wprowadzono status quasi-pracownika dla samozatrudnionych artystów
w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Oprócz środków na wspieranie artystów stowarzyszenia i organizacje – takie jak: Deutsche Kulturrat, Deutsche Musikrat, Bundesverband
Bildender Künstler und Künstlerinnen itd. – otrzymują finanse na działalność, jak również na realizację pojedynczych projektów.
W ostatnich 30 latach oferta możliwości edukacyjnych w obszarze
kultury bardzo się poszerzyła. Żeby zaprezentować różnorodność oferowanych kierunków z dziedziny kultury na uniwersytetach, w szkołach wyższych
i akademiach sztuk pięknych, a także w wyższych szkołach i akademiach
muzycznych, zainicjowano realizację projektu „Studia – rynek pracy – kultura”, który prowadzi Instytut Polityki Kulturalnej i Społeczeństwa KulturowoPolitycznego75. Jednym z rezultatów działań tej instytucji jest powstanie
bazy online zawierającej dane o ponad 300 ścieżkach potencjalnych studiów w obszarze kultury – odnoszących się do niej bezpośrednio lub pośrednio (w tym drugim przypadku: np. za pomocą edukacji kulturalnej,
menedżmentu artystycznego czy turystyki kulturowej)76.
Komisja kształcenia zawodowego zajęła się dostosowaniem wykształcenia do wymogów współczesnego rynku kultury. Z jednej strony ważny
jest wysoki poziom wykształcenia, z drugiej – możliwość odnalezienia się
absolwentów na rynku pracy77.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
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Wielka Brytania
Warunki uprawiania twórczości
Wielka Brytania nie ma konstytucji. Nie istnieje również żaden akt nadrzędny regulujący sprawy kultury. Prawodawstwo dotyczące poszczególnych
sektorów kultury było wprowadzane przez wiele lat – przepisy dotyczące
muzeów i bibliotek pochodzą z połowy XIX wieku. Istnieje jednak kilka
ustaw, które obejmują sprzedaż dóbr kultury. Są to: The Sale of Goods Act
1979, The Trade Description’s Act 1968, The Consumer Protection Act 1987
i The Supply of Goods and Services Act 1982.
Rząd brytyjski tradycyjnie finansuje działalność artystyczną poprzez
zasadę tzw. przedłużonego ramienia. Rząd ustala ogólną postać finansowania, ale to specjalnie powołane instytucje QUANGOS decydują o sposobie rozdysponowania środków. Ministrowie mają pewien zakres swobody
w odniesieniu do ich podziału – mogą wpływać na strukturę i zmiany w organizacjach przedłużonego ramienia, nakładać limity wydatków na administrację lub też wyznaczać cele i zadania, które organizacje QUANGOS
muszą spełnić. W Zjednoczonym Królestwie działają cztery Rady Sztuki:
Arts Council England, Arts Council of Northern Ireland, Arts Council of
Wales, Creative Scotland (dawna Scottish Art Council). Każda z Rad prowadzi swój własny program grantowy.
Status artysty
W Wielkiej Brytanii status artysty nie został określony. W 2002 roku przeprowadzono badania A Balancing Act – Artists, Labour Markets and the
Tax and Benefits System, jednak nie podjęto w nich próby zdefiniowania
statusu artysty czy choćby pracy twórczej. Do badania zaproszono za pośrednictwem związków zawodowych: artystów performerów, pisarzy i autorów, muzyków, artystów plastyków oraz twórców rzemiosła, producentów,
dyrektorów i menedżerów, a także projektantów.
Monitorowanie i analiza
W Wielkiej Brytanii za kulturę odpowiadają głównie Rady Sztuki. Wszystkie
cztery wydają coroczne raporty zawierające: opis partycypacji w kulturze, badania publiczności czy analizę postaw w działalności artystycznej.
Coroczne raporty uwzględniają również analizę decyzji finansowych i przyszłej strategii. Niestety brak jest w nich aktualnych analiz dotyczących rynku pracy czy statusu artystów.
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Z badania A Balancing Act – Artists’ Labour Markets and the Tax
and Benefits System (z 2002 roku)78 wynika, że w sektorze kultury zatrudnionych było 1,3 mln osób, z czego 760 tys. pracowało w tzw. zawodach kulturalnych, czyli związanych bezpośrednio z twórczością. Spośród tych 760
tys. osób 17% stanowili autorzy, pisarze i dziennikarze, 20% – artyści plastycy
i graficy, a 12% – aktorzy, twórcy sceniczni, a także producenci i reżyserzy79.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Arts Council England80 prowadzi otwarty program finansowania Grants
for the Arts, kierowany do osób fizycznych, organizacji artystycznych oraz
innych osób, które w swojej pracy zawodowej korzystają ze sztuki. Dotacje
wynoszą od tysiąca do stu tysięcy funtów. Przeznaczone są na wspieranie
różnorodnych działań związanych z działalnością artystyczną i twórczą.
Creative Scotland81 finansuje sztukę na trzy sposoby. Jednym z nich
jest Regular Funding, które zapewnia finansowanie na okres trzech lat
organizacjom wnoszącym znaczący wkład w rozwój sztuki i przemysłów
kreatywnych, jednocześnie zapewniając miejsca pracy dla artystów i twórców. Drugim programem finansowania sztuki jest Open Project Funding,
wspierający sztukę i przemysły kreatywne w projektach, które pomagają
badać, realizować i rozwijać potencjał twórczy. Finansowane przedsięwzięcia powinny: rozwijać umiejętności i praktykę artystyczną, tworzyć nowe
dzieła wysokiej jakości, starać się rozwijać i docierać do nowych odbiorców,
zachęcać do angażowania się w działalność artystyczną i twórczą. Trzecim
sposobem na finansowanie sztuki jest Targeted Founding, odpowiadający na konkretne potrzeby danego sektora, kształtowany w odpowiedzi na
opinie artystów, twórców i pracowników sektora kreatywnego, plany strategiczne lub konsultacje z partnerami zewnętrznymi.
Arts Council of Northern Ireland82 prowadzi programy finansowe
wspierające organizacje, artystów oraz twórców. Wśród dofinansowania
dla osób fizycznych możemy znaleźć dotacje, takie jak: Support for the
Individual Artist Programme, Young Musician’s Platform Award czy Touring
and Dissemination of Work.
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Program Arts Council of Wales83 ma na celu zidentyfikowanie osób
z talentem twórczym i opiekę nad nimi. Ma umożliwić profesjonalnym
twórcom rozwój kariery i pomoc w utrzymywaniu się na dobrym poziomie finansowym z pracy artystycznej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów rady jest The Creative Wales. Głównym jego celem
jest przyznawanie nagrody, która wzmacniałaby i doceniała artystów ze
znaczącymi osiągnięciami. Wyróżnienie to oferuje możliwość rozwijania
umiejętności i wypracowania nowych partnerstw dla artystów w krytycznym momencie ich kariery.
Nagrodą Arts Award84 zarządza Trinity College w Londynie we współpracy z Arts Council England oraz 10 Bridge Organization. Od czasu swego
powstania w 2005 roku Arts Award szybko się rozwinęła i zyskała na popularności. Jej misją jest wspieranie młodych ludzi pragnących pogłębiać
swoje zaangażowanie w działalność artystyczną, rozwijać kreatywność
i umiejętności przywódcze.
•• Podatki
Stypendia i nagrody dla artystów stanowią część przychodu do opodatkowania. Jednakże twórcy mogą rozłożyć spłatę podatku na kilka lat, jeśli
są w stanie wykazać, że ich dochód waha się, znacznie spadając w latach,
kiedy więcej czasu poświęcają pracy artystycznej.
Kwota 10 tys. funtów jest wolna od podatku – po jej przekroczeniu
można odliczać od kwoty podatkowej różne wydatki, np. koszty podróży.
„Akceptacja w schemacie Lieu” działająca od 1947 roku pozwala
osobie zobowiązanej do zapłaty podatku od spadków, przeniesienia aktywów lub wszelkich długów względem Urzędu Skarbowego na przekazanie
dzieła sztuki lub innego obiektu do Her Majesty’s Revenue and Customs,
co czyni je własnością publiczną. Aby dzieło kwalifikowało się do zwolnienia z opłat, musi być narodowym, naukowym, historycznym lub architektonicznym obiektem zainteresowania i mieć wysoką wartość. Są to często
antyki i dzieła sztuki, ale także archiwa.
Książki oraz niektóre materiały do pracy artystycznej (np. farby) są
zwolnione z podatku VAT. Z tego podatku zwolnione są także bilety wstępu do teatrów, muzeów i innych instytucji kultury.
•• Prawo autorskie
Oryginalne dzieła literackie, dramatyczne, muzyczne lub artystyczne
(w tym programy komputerowe i bazy danych), filmy, nagrania dźwiękowe,
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programy telewizji kablowej, audycje i typograficzny układ opublikowanych
wydań są automatycznie chronione prawem autorskim w Wielkiej Brytanii,
jeśli spełniają wymogi prawne dotyczące ochrony. Właściciel praw autorskich może bronić się przed: nieautoryzowanym kopiowaniem, publicznym odtwarzaniem, nadawaniem, wynajmem i użyczeniem bądź rozpowszechnieniem wśród publiczności. W większości przypadków pierwszym
właścicielem praw autorskich jest sam twórca. Prawo autorskie wygasa
po 70 latach od jego śmierci. Nagrania dźwiękowe i audycje są chronione
prawem autorskim przez 50 lat od śmierci twórcy.
Ze względu na rosnące zagrożenie ze strony piractwa UK Film
Council zleciło przeprowadzanie w 2004 roku badań dotyczących skali
i zakresu łamania praw autorskich85. Jako środki mające na celu zwalczanie piractwa twórcy badania zalecili edukację i działanie na rzecz świadomości konsumentów oraz rozwój nowych modeli biznesowych. W celu
przeciwdziałania piractwu internetowemu Ustawa o gospodarce cyfrowej,
przyjęta w 2010 roku, nałożyła przejrzyste ramy prawne, umożliwiające posiadaczom praw autorskich dochodzenia swoich praw w sądach.
Ubezpieczenia
Nie istnieją żadne szczególne środki zabezpieczenia społecznego, regulujące sektor kultury. Jeśli artyści chcą mieć dostęp do opieki medycznej, muszą
płacić około 12 funtów miesięcznie do NIN (National Insurance Number).
Health and Safety at Work Act 1974 (HASWA) dotyczy wszystkich zatrudnionych w danym miejscu pracy, w tym pracowników: teatrów, filharmonii, muzeów i atelier. Reguluje też warunki pracy osób zatrudnionych.
The Occupiers Liability Act z 1957 roku nakazuje, aby budynki lub
przestrzenie, w których eksponowana jest sztuka, były odpowiednio ubezpieczone od ognia, kradzieży i powodzi. Wszystkie wystawiane prace powinny być ubezpieczone na wypadek kradzieży, utraty lub uszkodzenia.
Bardzo często jednak właściciele przestrzeni wystawowych zrzucają ciężar
ubezpieczenia dzieł sztuki na artystów.
Zagraniczna promocja artystów
Artists’ International Development Fund to program grantowy prowadzony
przez Arts Council England. Ma on na celu finansowanie rozwoju współpracy międzynarodowej artystów i pracowników kreatywnych z Wielkiej
Brytanii z innymi krajami oraz stworzenie grupy artystów, którzy czerpią
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korzyści z działalności międzynarodowej i są gotowi opowiadać o tym
wśród innych artystów.
Arts Council of Northern Ireland prowadzi program Travel Awards.
Nagroda ta umożliwia indywidualnym artystom oraz grupom muzycznym (do czterech członków) na podróże pozwalające rozwijać ich umiejętności i poszerzać wiedzę. Kandydaci muszą udowodnić, że zostali zaproszeni przez organizację z kraju, do którego zamierzają podróżować.
Program Touring and Dissemination of Work prowadzony jest przez Radę
we współpracy z Arts Council of Ireland/An Chomhairle Ealaíon. Ma na celu
zachęcenie organizacji artystycznych, twórców i artystów do współpracy
i wyjazdów na terenie całej Irlandii.
Wales Arts International (WAI) jest agencją wspieraną przez Arts
Council of Wales i British Council Wales. Jej zadaniem jest promowanie
wiedzy o walijskiej sztuce współczesnej oraz działanie na rzecz międzynarodowych wymian i współpracy. Działalność WAI obejmuje finansowanie
projektów w ramach programu International Opportunities Fund. Granty
otrzymują projekty dotyczące rezydencji, zdarzeń sieciowych dla artystów
oraz organizacji kulturalnych.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Znaczna część artystów jest zatrudniona na umowy czasowe (z badań
wykonanych w 2002 roku wynika, że jeden na czterech aktorów i jeden
na sześciu muzyków pracuje na takie umowy) lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Zatrudnienie w sektorze kultury jest niepewne i nie
gwarantuje dużych wynagrodzeń. Niezbędne dla przetrwania wielu osób
pracujących w sektorze kultury, w tym również artystów, okazało się komplementarne zatrudnienie – druga praca. Niektórzy artyści wykorzystują
w niej swoje umiejętności oraz profesjonalną wiedzę. Często zmuszeni są
do podjęcia dorywczej pracy, aby zwiększyć swoje przychody. Mimo tych
niedogodności wielu artystów ceni sobie samozatrudnienie i akceptuje
jego konsekwencje, ciesząc się uzyskaną w ten sposób swobodą. Część
z nich twierdzi, że bezpieczne i stałe zatrudnienie nie sprzyja aktywności
twórczej, zwłaszcza że rolą artysty jest kwestionowanie status quo.
Precarious Workers Brigade86 to organizacja zrzeszająca pracowników edukacji i kultury, w tym artystów zatrudnionych na podstawie elastycznych form zatrudnienia (tzw. prekariusze). Jej działania opierają się na
wspólnym zaangażowaniu wszystkich członków w rozwój badań i działań,
które są praktyczne, istotne i łatwe do powielenia, a które mają położyć kres
niestabilnej sytuacji finansowej pracowników. Praca PWB organizowana
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jest wokół grup roboczych, zajmujących się: warunkami pracy, edukacją,
korporyzacją sztuki i instytucjonalizacją prekaryzacji.
W.A.G.E. – Working Artists and the Greater Economy87 – zrzesza artystów plastyków, performerów oraz niezależnych kuratorów. Zwraca uwagę
na nierówności ekonomiczne panujące w sztuce i dąży do ich rozwiązania.
Głównym celem organizacji jest walka o wynagrodzenia należące się artystom za pracę, np. podczas przygotowywania wystaw. Co więcej W.A.G.E.
domaga się odszkodowań za dotychczas nieopłacaną pracę.
Working Artists and the Greater Economy wydaje certyfikaty organizacjom non-profit, które zobowiązały się do wynagradzania wykonawców
w sposób spełniający minimalne standardy i które wcielają owe zobowiązanie w życie. Certyfikacje to program, do którego organizacje przystępują
dobrowolnie, jednocześnie zobowiązując się do etycznego postępowania
względem artystów, oraz chcą, aby wiedziała o tym społeczność, w której funkcjonują. Celem programu jest również ustanowienie standardów
płacy minimalnej i zapewnienie wsparcia artystom i twórcom pracującym
dla organizacji non-profit.
Związki zawodowe oraz cechy (guilds) odgrywają dużą rolę we
wspieraniu i reprezentowaniu artystów na rynku pracy. Do dwóch najbardziej rozpoznawalnych należą Scottish Artists Union88 (SAU) oraz Artists’
Union England89.
SAU lobbuje w imieniu artystów plastyków pracujących w Szkocji,
działa w obronie ich praw i wartości w obrębie kultury szkockiej, spotykając
się regularnie ze szkockimi ministrami, członkami parlamentu i opozycji
oraz wyższymi urzędnikami Creative Scotland. Członkowie związku mogą
zwrócić się do SAU o pomoc w kontaktach z pracodawcami czy galeriami.
SAU oferuje również doradztwo w zakresie dobrych praktyk.
Artists’ Union England jest związkiem zawodowym zrzeszającym
artystów wizualnych. Prowadzony jest przez wolontariuszy (artystów), dążących do reprezentowania wykonawców na poziomie decyzji strategicznych oraz podkreślania pozytywnego wpływu artystów na społeczeństwo.
Poprzez zrzeszenie w związku artyści mają nadzieję wpłynąć na rzeczywistą zmianę swojego życia zawodowego.
Opracowanie: Anna Karpińska
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Australia
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Współczesny model polityki kulturalnej w Australii został wprowadzony
w 1975 roku wraz z powołaniem Australia Council for the Arts90. Rząd wybrał brytyjski sposób zarządzania kulturą, oparty na zasadzie tzw. przedłużonego ramienia, ze względu na obawy przed politycznymi ingerencjami
we wspieranie sztuki.
Wśród priorytetów polityki kulturalnej Australii znajdują się: wzmacnianie kultur lokalnych (autochtonicznych), poprawa dostępu do kultury
i sztuki, zaangażowanie w kulturę młodych osób oraz zaistnienie online
i wyjście naprzeciw wszelkim nowym technologiom cyfrowym. Duży nacisk
położony jest również na wspieranie kreatywności i twórczości artystów.
Wśród grantów wspomagających twórców między rokiem 2009 a 2014 istniał ciekawy program „ArtStart”, który umożliwiał artystom kończącym szkołę rozwijanie umiejętności biznesowych i doskonalenie rzemiosła na wielu
etapach kariery oraz pozwalał im na profesjonalizację działań. Sytuację zarobkową artystów w Australii dobrze obrazują tytuły dwóch raportów, jakie
na ten temat ukazały się w tym kraju w 2010 roku (oba zaprezentowane
przez Australia Council). Pierwszy, autorstwa profesora Davida Throsby’ego,
nosi tytuł Do you really expect to get paid? Aneconomic study of professional artists in Australia. Drugi zaś, autorstwa Stuarta Cunninghama, to
What’s your other job? A census analysis of artsemployment in Australia.
Zdecydowana większość australijskich artystów nie jest w stanie utrzymać się tylko z działalności artystycznej. Debata na temat wynagrodzeń
artystów toczy się już od kilku dekad, ale nie przyniosła dotąd systemowego rozwiązania.
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Kwestia wynagrodzeń jest regularnie podnoszona przez organizacje
branżowe czy grupy interesu (takie jak NAVA91 czy Media Entertainment
and Arts Alliance). NAVA prowadziła m.in. w latach 2012–2013 kampanię
promującą przyznawanie dodatkowych funduszy artystom, których prace były wystawiane w publicznie finansowanych instytucjach. MEAA natomiast apelowała, aby gwarantować artystom performatywnym czy autorom tekstów prasowych (jeśli są freelancerami lub są samozatrudnieni)
pewne minimalne stawki.
Status artysty
W Australii nie ma odrębnej ustawy o artystach, istnieje natomiast pewien
rodzaj definicji „artysty zawodowego”, stworzony na potrzeby systemu
podatkowego przez Australian Taxation Office92. Definicja ta funkcjonuje
w zakresie prawa podatkowego i nie jest definicją ogólną.
David Throsby podczas badań rynku pracy artystów w Australii stworzył definicję „aktywnego zawodowo artysty”, którą powszechnie posługuje
się środowisko ekonomików kultury.
Monitorowanie i analiza
Badania ekonomicznej sytuacji artystów mają najdłuższą tradycję właśnie
w Australii. Na zlecenie Australijskiej Rady Sztuki pierwsze rozpoznanie
przeprowadzono tam w 1981 roku. Wykonał je zespół badaczy z Macquire
University pod kierownictwem Davida Throsby’ego. Rozpoznanie liczby
profesjonalnych artystów działających w kraju, ich ścieżek kariery i przychodów pozwoliło na rozsądne kształtowanie polityki wobec tej grupy
zawodowej. Co więcej, przyczyniło się do określenia nowego znaczenia
sztuki i kultury dla gospodarki Australii. Ten sam zespół prowadził kolejne
badania w latach: 1983, 1987, 1993 i 2002. Według tego ostatniego badania
w 2002 roku w Australii było 45 tys. artystów, z czego największą grupę
stanowili muzycy i artyści sztuk plastycznych, najmniejszą zaś – tancerze.
Badaniami objęto 11 grup zawodowych: pisarzy, artystów sztuk wizualnych,
rzemieślników artystycznych, aktorów, reżyserów, tancerzy, choreografów,
muzyków, śpiewaków, kompozytorów oraz animatorów kultury.
Wśród profesjonalnych zawodów (professionals) związanych z kulturą w Australii wymienia się obok aktorów, tancerzy, muzyków, plastyków, rzeźbiarzy, architektów, kulturoznawców i animatorów kultury także
dziennikarzy, projektantów stron internetowych, producentów, klaunów,
cyrkowców, hipnotyzerów oraz religijnych przywódców i duchownych.
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Badania Throsby’ego (dotyczące roku finansowego 2007/2008) wykazały, że średni dochód z działalności twórczej zawodowego artysty wyniósł 18 900 dolarów. Dodatkowo średni dochód z działalności związanej
z pracą artystyczną (np. uczenie sztuki czy plastyki) wyniósł 8800 dolarów,
co dało średnią sumę 27 700 dolarów. Średni dochód z działalności pozaartystycznej wyniósł w przypadku artystów 13 500 dolarów, a całkowity dochód (suma całkowitego dochodu artystycznego i dochodu z działalności
pozaartystycznej) – 41 200 dolarów. Ponad połowa artystów (56%) zarobiła
łącznie poniżej 10 tys. dolarów z działalności twórczej, a tylko 12% z nich
zarobiło powyżej 50 tys. dolarów. Ogólne zarobki artystów są wyraźnie
niższe niż w innych grupach zawodowych. Artyści bowiem zdecydowanie
mniej czasu poświęcają na działalność czysto zarobkową.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
W ramach Australia Council działa Fundusz Sztuki Regionalnej (Regional
Arts Fund), który zapewnia finansowe wsparcie regionalnym ośrodkom
sztuki, muzeom i organizacjom kulturalnym. Obecnie działają trzy podstawowe programy wspierające sztukę regionalną Australii: Playing Australia,
Visions of Australia i Festivals Australia. Playing Australia zapewnia wsparcie
artystom sztuk performatywnych. Głównym celem programu jest wpieranie
występów objazdowych odbywających się na wewnętrznych terytoriach
Australii. Występy obejmują: teatr, operę, koncerty, balet, teatr lalek oraz
cyrk. Visions of Australia gwarantuje wsparcie przedstawień promujących
rdzenną kulturę australijską, a Festivals Australia — regionalnych festiwali
kulturalnych.
•• Podatki
Nie istnieje żaden system ulg ani preferencji podatkowych dedykowany
konkretnie artystom, choć kwestia ta jest przedmiotem dyskusji od wielu
lat. Artyści podlegają takim samym regulacjom jak inne zatrudnione osoby, zatem sposób rozliczania się zależy nie od wykonywanego zawodu, ale
od formy zatrudnienia. Jeśli więc artysta np. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie twórczości bądź sztuki, ma prawo odliczyć od dochodu
wydatki związane z tą działalnością.
Prawo podatkowe nie skupia się na tym, czy dana działalność jest
artystyczna, ale czy jest ona zarobkowa. Artysta musiał zatem przez wiele
lat udowadniać przed fiskusem, że rzeczywiście utrzymuje się ze swojej
działalności, a ostateczna decyzja była podejmowała case-by-case przez
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Komisarza ds. Podatków93, czyli najwyższy organ administracji podatkowej w Australii.
Dzięki ośmioletniej kampanii organizacji NAVA Australian Taxation
Office (ATO) wydało w 2005 roku decyzję podatkową94, precyzującą to, czym
jest „artystyczna działalność zarobkowa”. W orzeczeniu uznano argumenty
NAV-y, że działalność artystyczna nie może być traktowana jak typowa działalność biznesowa, ponieważ podlega innym realiom rynkowym, a wiele
podejmowanych zadań na tym polu związanych jest z budowaniem artystycznego wizerunku czy kształtowaniem grona odbiorców sztuki, co nie
jest wymierne w liczbach czy kwotach pieniężnych. Potwierdzono także,
że ramy czasowe w przypadku działalności artystycznej są trudniejsze do
jednoznacznego uchwycenia, ponieważ artyści potrzebują niekiedy bardzo
wiele czasu, aby przekonać odbiorców do swojej sztuki. Nie można zatem
zawsze zaszeregowywać ich do prostej kategorii roku fiskalnego. Uznano
wreszcie, że podstawą działalności artystycznej (nawet jeśli artysta się z niej
utrzymuje) nie musi być chęć osiągnięcia zysku, gdy istotniejsze dla artysty
jest wywarcie wpływu na społeczeństwo. Działalność taka nie musi więc
wiązać się z korzyścią finansową, aby uznać ją za działalność zawodową.
ATO co roku publikuje listę tego, co można, a czego nie można odliczać od przychodu (czyli co jest wydatkiem związanym z działalnością
artystyczną, a co nim nie jest). Na przykład za rok 2016 możliwe było odliczanie kosztów związanych m.in. z:
• zatrudnieniem agenta lub agencji artystycznej;
• zakupem sprzętu niezbędnego do wykonywania prac artystycznych,
np. komputera, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego lub
rejestrującego obraz/dźwięk, narzędzi czy literatury fachowej (ale
tylko jeśli tego sprzętu nie wykorzystuje się do użytku prywatnego
lub jest on zapewniony przez pracodawcę bądź zleceniodawcę);
• szkoleniami lub treningami w celu doskonalenia umiejętności niezbędnych do wykonywania działalności artystycznej, a także w celu
zdobycia nowych umiejętności niezbędnych do odegrania roli lub
dokonania performansu artystycznego;
• zajęciami fitness lub innymi treningami w celu utrzymania formy
fizycznej, jeśli jest to niezbędne do wykonywania swojej roli (ATO
podaje przykład cyrkowego akrobaty). Zaznaczono jednak, że nie
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podlegają odliczeniu wydatki związane z utrzymaniem „ogólnej
kondycji lub figury”;
• usługami fryzjera, kosmetyczki, makijażystki, jeśli jest to bezpośrednio
związane z odgrywaną rolą lub występem scenicznym (tego typu
wydatki na cele prywatne nie podlegają odliczeniom);
• utrzymaniem i wynajęciem profesjonalnej pracowni lub studia (także jeśli znajduje się ono w domu). To odliczenie jest jednak dostępne tylko dla osób, które prowadzą zarejestrowaną działalność
gospodarczą.
NAVA stoi jednak na stanowisku, że orzeczenie TR 2005/1 to za mało,
ponieważ nie uwzględnia wszystkich istotnych aspektów. Bardzo wielu
artystów, choć otrzymuje pewien dochód ze swojej działalności, nie jest
w stanie utrzymać się tylko z tego źródła. Zdaniem NAV-y kwestia wykazywania dochodu z działalności artystycznej nie może być uznana za
podstawę uznania kogoś za „artystę zawodowego”. Ponieważ w Australii
obowiązuje system prawa zwyczajowego, a więc bardzo ważne są tzw.
precedensy sądowe, głośnym echem odbił się proces przed Trybunałem
Odwołań Administracyjnych95, który pewna artystka z Sydney wytoczyła
ATO. Swoje prace udawało jej się sprzedawać sporadycznie, ale regularnie
były one wystawiane w galeriach (przez 20 lat tworzyła rzeźby i instalacje
artystyczne). Reprezentująca ją pro bono kancelaria prawna udowodniła,
że powódka jest zawodową artystką (ma takie wykształcenie, doświadczenie, uznanie krytyków, otrzymywała granty na działania artystyczne, jej
prace były wystawiane na sprzedaż, choć rzadko były kupowane, utrzymywała osobne studio na swoją pracę artystyczną itd.) i może odliczać koszty działalności artystycznej, nawet mimo tego, że od kilku lat wykazywała
w swoim zeznaniu podatkowym stratę netto.
•• Prawo autorskie
Ustawa o prawie autorskim96 powstała w 1968 roku i była konstruowana na
wzór brytyjskich rozwiązań. Od czasu uchwalenia wielokrotnie ją jednak
nowelizowano. Jej założeniem było skupienie się nie tylko na zapewnieniu
twórcom dochodu z ich pracy, lecz także na zapewnieniu społeczeństwu
swobody korzystania z niej (stąd dozwolone jest kopiowanie i rejestrowanie na własny użytek i w celach edukacyjnych oraz powielanie materiałów z nabytych przez siebie nośników, o ile robi się to na własny użytek).

74

95

Administrative Appeals Tribunal

96

The Copyright Act 1968

Przestrzeganie ustawy jest nadzorowane przez Prokuraturę Generalną,
która podlega bezpośrednio rządowi, ale opiera się w tym na codziennej
działalności Copyright Council of Australia. Państwo jest sygnatariuszem
Konwencji Berneńskiej od roku 1928. Rok 2000 był czasem przyjęcia wielu aktów uzupełniających i dostosowujących australijskie prawo autorskie
do epoki internetu i rozwoju technologii.
Ubezpieczenia
W Australii, na mocy przyjętej w 2009 roku Ustawy Fair Work Act, pracownicy etatowi mają ubezpieczenie społeczne. Sytuacja ta nie dotyczy jednak osób samozatrudnionych, freelancerów czy osób na umowie-zleceniu.
Według wyliczeń Throsby’ego tylko niewiele ponad 25% artystów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (stałej lub czasowej) i otrzymuje
stałe wynagrodzenie. Pozostałe ok. 75% to w większości freelancerzy lub
osoby samozatrudnione. Ich sytuację cechuje zatem na ogół brak bezpieczeństwa socjalnego, ponieważ (jeśli to właśnie działalność artystyczna jest
ich głównym źródłem utrzymania) są oni pozbawieni takich uprawnień,
jak: zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, płatne urlopy czy programy
emerytalne. Żadne specjalne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych w przypadku artystów w Australii nie istnieją97.
Mniej więcej połowa artystów w Australii posiada pewien rodzaj
ubezpieczenia. Najczęściej są to: ubezpieczenie OC (34%), osobiste ubezpieczenie podróżne (20%), ubezpieczenie pracowni lub pojazdu (16%),
ubezpieczenie NW lub chorobowe (15%), ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (10%). Sytuacja wygląda różnie w zależności od rodzaju
działalności artystycznej i twórczej. Najniższy odsetek występowania dodatkowych ubezpieczeń jest u pisarzy (33%), najwyższy zaś – u rzemieślników artystycznych (70%) oraz tancerzy (68%).
Zagraniczna promocja artystów
W Australii istnieje wiele programów umożliwiających artystom nawiązywanie współpracy z partnerami z innych części świata. Jednym z najszerszych jest Asialink Arts Residency (od 1991 roku), realizowany przez centrum Asialink98, które działa przy Uniwersytecie w Melbourne i promuje
współpracę kulturalną, edukacyjną i społeczną między krajami ASEAN,
a artystom i osobom twórczym oferuje m.in. pomoc w organizacji zagranicznych rezydencji.
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Szczególnie warte wspomnienia jest rozwijanie przez Australię partnerstwa z International Network for Contemporary Performing Arts (IETM).
Australijskim koordynatorem takiej współpracy jest Australia Council. Artyści
performatywni (a także producenci oraz instytucje organizujące spektakle)
otrzymują dzięki temu programowi wsparcie na rozwijanie współpracy
z partnerami w Europie, aby budować artystyczne doświadczenie, zdobywać nowe umiejętności i zdolności, a także docierać ze swoją twórczością
do nowej publiczności i nowych rynków.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Australia Council wspiera narodowe organizacje, których celem jest udzielanie wsparcia artystom. Należą do nich m.in.: National Association for
the Visual Artists (NAVA), Ausdance, The Music Council of Australia, The
Community Arts Networks of Western Australia and South Australia, The
Arts Law Centre, Arts Access Australia, Multicultural Arts Victoria.
Artyści związani z przemysłami kultury, aktorzy, tancerze są reprezentowani na arenie przemysłowej przez stowarzyszenie Media
Entertainment and Arts Alliance (MEAA), które ma afiliację Australian
Council of Trade Unions.
Około 40% artystów w Australii korzysta z usług agentów, galerii albo
pośredników. Z pomocy pośredników i agentów najczęściej korzystają aktorzy. Czterech na pięciu z nich przyznaje, że robi to stale lub raz na jakiś
czas. Jedna trzecia wszystkich artystów w Australii należy do stowarzyszeń,
które dbają o ich prawa autorskie.
W 1989 roku system szkolnictwa wyższego w Australii zreformowano, włączając większość instytucji kształcących profesjonalnych artystów
(np. konserwatoriów muzycznych czy szkół autorskich) w United National
System of Higher Education, najczęściej łącząc je lub afiliując z uniwersytetami. Australijskie uniwersytety dysponują zatem obecnie szeroką ofertą
szkół lub wydziałów kształcących w zakresie sztuki, których profil różni się
od tradycyjnych, związanych z kulturą kierunków akademickich. Oprócz
muzykologii, historii sztuki czy muzeologii prowadzone są zajęcia z praktycznego wymiaru twórczości czy sztuki, także z uwzględnieniem nowych
dyscyplin epoki cyfrowej.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
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Brazylia
Warunki uprawiania twórczości
Polityka kulturalna Brazylii oparta jest na pobudzaniu twórczego myślenia
oraz sieci kulturalnych, tak istotnych w dobie globalizacji. Ta koncepcja
determinuje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe podejście do kultury. Brazylia przejęła inicjatywę w tworzeniu partnerstw z innymi krajami
Ameryki Łacińskiej, jednakże kładzie również nacisk na lokalne przedsięwzięcia kulturalne, zapobiegające wykluczeniu najuboższych, wspierane
przez instytucję rządową Funarte – Fundação Nacional de Artes. Celem
brazylijskiej polityki kulturalnej jest dostosowanie do istniejących, specyficznych praktyk artystycznych.
W Brazylii obowiązuje szczególny system społecznego uczestnictwa
w życiu publicznym, który polega na organizowaniu wielopoziomowych
konferencji od poziomu lokalnego (gmin), przez stanowy, aż po krajowy.
Zwołanie konferencji to obowiązek władz na poszczególnych szczeblach.
Sześćdziesiąt procent uczestników to przedstawiciele społeczeństwa, 40%
– przedstawiciele władz. Konferencje na poziomie gminnym są otwarte,
więc każdy obywatel może wypowiedzieć się w danej sprawie.
Rozpisany do roku 2020 Narodowy Plan Kultury99 powstał właśnie
w rezultacie konsultacji społecznych od poziomu lokalnego po krajowy
(od momentu rozpoczęcia prac do uchwalenia ustawy minęło siedem lat).
Ustawa przełożyła się na sformułowanie 53 bardzo szczegółowych celów,
które związane są zarówno z „liczeniem” czy monitorowaniem aktywności
kulturalnej, jak i wprowadzaniem lokalnych polityk kulturalnych, rozwojem poszczególnych sektorów, zwiększaniem obecności kultury narodowej w mediach itp.
Status artysty
Istnieje ustawa regulująca zawody artystyczne (Lei nº 6.533, de 24 de maio
de 1978), jednakże od czasu uchwalenia blisko cztery dekady temu nie
została poddana żadnym zmianom. Dotyczy właściwie jedynie artystów
i techników: filmowych, estradowych i cyrkowych. Na liście znajdują się reżyserzy, aktorzy (również radiowi), ale też: makijażyści, operatorzy świateł,
trenerzy dzikich zwierząt, a nawet striptizerzy.
Oddzielne przepisy dotyczą muzyków (Lei nº 3.857, de 22 de dezembro de 1960), kwestii podatkowych i kontraktów (Portaria nº 3.346,
de 30 de setembro de 1986) oraz zagranicznych muzyków czy artystów
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scenicznych (zatrudnienie cudzoziemca skutkuje odprowadzeniem specjalnego podatku).
Artyści sztuk wizualnych zdają się pozostawieni samym sobie i, pragnąc poprawić swoją sytuację, na stronach różnych związków zawodowych
apelują, żeby władze wzięły pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez. Ich prawa regulują głównie przepisy prawa autorskiego (Lei n.
9.610/98). Istnieje fakultatywna metoda ochrony dzieła poprzez rejestr100
w Akademii Sztuk Pięknych w Rio de Janeiro. Co ciekawe, w rejestrze tym
może znaleźć się również obiekt sztuki konceptualnej. Koszt wpisu do rejestru to około 80 reali101.
W Brazylii istnieje również rejestr zawodów102. Jego dwie główne
grupy to profesje związane z nauką i sztuką– charakteryzują je wysokie
wymagania kompetencyjne, sprowadzające się przede wszystkim do konieczności uzyskania niezbędnego, trwającego określoną liczbę lat wykształcenia. Do tej grupy należą również duchowni, natomiast nie należą
pracownicy techniczni (dźwiękowcy, garderobiani).
Aby zostać wpisanym do rejestru, należy wylegitymować się dyplomem odpowiedniej uczelni wyższej lub kursu, który jest uznawany przez
Ministerstwo Kultury. Alternatywnym wyjściem jest otrzymanie zaświadczenia o umiejętnościach zawodowych, o które występuje się do odpowiedniego związku zawodowego.
W rejestrze każdy zawód jest dokładnie opisany. Doprecyzowano,
co trzeba zrobić, żeby stać się artystą (ukończyć kurs, szkołę) i jaki jest
charakter pracy takiej osoby. Wiadomo, że np. po 3–4 latach niewykonywania zawodu niezbędne jest pogłębianie i uzupełnianie kompetencji.
Istnieje bardzo szczegółowy katalog czynności, które powinien podejmować przedstawiciel danego zawodu (np. artysta komunikuje się z galeriami, klientami, uczy, występuje na sympozjach, uczestniczy w konkursach,
wykazuje umiejętność skupienia, zdolności manualne, koordynuje pracę
grupy, pracuje w grupie itd.).
Monitorowanie i analiza
W Brazylii działają cztery organizacje zajmujące się analizą i monitorowaniem sektora kultury. Są to: IPEA – Instytut Badań Ekonomicznych
Stosowanych, Sesc São Paulo, Itaú Cultural, IHAC – UFBA. Opracowane
przez te instytucje analizy opierają się przede wszystkim na badaniach
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statystycznych przeprowadzonych przez IBGE (Brazylijski Instytut Geografii
i Statystyki).
Wynagrodzenia
Artykuł 10 Ustawy regulującej zawody artystyczne 6.533/1978 określa, co
powinno znajdować się w kontrakcie zawartym z artystą, w tym elementy
takie jak: godziny pracy, prawo do czasu wolnego w ciągu dnia i tygodnia,
rozliczenia za transport.
•• Programy rządowe
Pronac (narodowy program wsparcia kultury) został ustanowiony przez
Prawo Lei Rouanet 8.313/1991 w celu wspierania produkcji, dystrybucji i dostępu do dóbr kultury, a także ochrony i zachowania dziedzictw historycznego i artystycznego. Program zawiera trzy mechanizmy wsparcia:
Fundos de Investimento Culturale Artístico (Ficart) – fundusze inwestycyjne,
wciąż niedziałające; Fundo Nacional da Cultura (FNC) – fundusz narodowy;
Incentivo Fiscal – ulga podatkowa. Z funduszu narodowego finansowane
są programy i projekty ministerialne, a ulga podatkowa, nazywana także
mecenatem, ma na celu zaangażowanie w finansowanie kultury sektora
prywatnego. Artyści i producenci przedstawiają ministerstwu swoje projekty
i po otrzymaniu karty rekomendacyjnej od Comissão Nacional de Incentivo
à Cultura (CNIC) mogą rozpocząć pozyskiwanie funduszy od osób prywatnych i/lub firm, które w zamian za wsparcie otrzymują ulgę podatkową.
Ulga ta wynosi, w zależności od dotowanego projektu, od 100% do 30%
zainwestowanej kwoty. W ostatnich latach firmy „zainwestowały” w tym
modelu finansowania 1,3 mld reali.
Jedna z osób ankietowanych wyraziła taką opinię: „Główne zarzuty
wysuwane pod adresem FNC (funduszu narodowego) dotyczą jego faktycznych beneficjentów – w dużej mierze są to lokalne prefektury i instytucje powiązane z Ministerstwem Kultury103. W rezultacie nadal najwięcej
pieniędzy z FNC idzie na wsparcie dużych projektów kulturalnych w najbardziej rozwiniętych regionach (głównie oś Rio – São Paulo). Tu istnieje
największa «infrastruktura» kulturalna, która pomaga w zdobywaniu dofinansowania z FNC i zarządzania nim”.
„Cultura Viva”, oryginalnie program ministerstwa, a od 2014 Polityka
Narodowa, to program finansowania projektów samorzutnych i rozwijanych
przez społeczeństwo – lokalne biblioteki, grupy teatralne, folklorystyczne,
inicjatywy rożnego rodzaju, które promują kulturę i socjalizację. Corocznie,
także poprzez konsultacje społeczne, ministerstwo opracowuje „ogłoszenia”
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z wytycznymi i obejmuje opieką wybrane inicjatywy, nadając im status
Ponto de Cultura (Punkt kultury). W latach 2004–2014 ustanowiono 4,5
tys. takich punktów. W ramach ich działalności tysiące artystów, rzemieślników i edukatorów społecznych otrzymało zatrudnienie. Projekt ten, tak
jak i cały system kultury w Brazylii, opiera się na antropologicznym rozumieniu kultury jako wszelkiej produkcji i działań intelektualnych człowieka.
•• Mechanizmy pobudzania popytu
Vale Cultura to promowana przez państwo karta, na którą pracodawcy
mogą co miesiąc wpłacać pracownikowi określoną kwotę (50 reali). Może
ona służyć wyłącznie do zakupu dóbr kultury (biletów, książek, muzyki).
Poza nabywaniem dóbr materialnych, w ramach programu można rozwijać swoje umiejętności, np. zapisać się na kurs tańca. Obecnie płatność
kartą może być realizowana w 40 tys. firm w całej Brazylii, również wirtualnie. Podobnie jak w przypadku dodatku na transport czy jedzenie, wynagrodzenie wpłacane pracownikowi na kartę nie podlega opodatkowaniu.
Do programu nie może przystąpić osoba fizyczna. Jednakże artyści zrzeszeni w stowarzyszeniu czy grupie artystycznej, mając możliwość
sprzedaży swoich dzieł zgodnie z wytycznymi programu, mogą do niego
dołączyć. Istnieje dość długa lista podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną, które mogą się zarejestrować.
•• Podatki
W systemie podatkowym istnieje rozwiązanie Sistema Simples. Zostało
ono stworzone m.in. dla artystów, którzy są zarejestrowani w kategorii
Microempreendedor Individual – MEI (mikroprzedsiębiorcy). Głównym celem tego rozwiązania jest zmniejszenie szarej strefy. Przewiduje ono wolną
od podatku kwotę w wysokości 60 tys. reali rocznie. Pozwala na płacenie
najniższej stawki ubezpieczenia wraz z podatkiem minimalnym około 55
reali miesięcznie. Sistema Simples umożliwia posiadanie numeru CNPJ
(polskim odpowiednikiem byłby REGON), wydawania faktur i pokwitowań
niezbędnych do rozliczenia w projektach i programach państwowych,
które stanowią część Pronacu (programu narodowego wsparcia kultury).
•• Prawo autorskie
Podstawowym rozporządzeniem dotyczącym prawa autorskiego w Brazylii
jest Ustawa numer 9.610 z 19 lutego 1998 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Brazylia jest również sygnatariuszem Konwencji Berneńskiej
i Porozumienia TRIPS. Zdaniem ankietowanych droit de suite istnieje w prawodawstwie, nie jest jednak respektowane. Jeden z zapisów w Ustawie
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o prawie autorskim pozwala artyście na sprzedaż dzieła sztuki z jednoczesnym zakazem jego udostępniania (np. artysta sprzedając swój obraz,
może zakazać wypożyczania go na wystawy).
Szczególne prawodawstwo obejmuje Indian, którzy mają w Brazylii
odmienny status. Z jednej strony mają pełnię praw, ale z drugiej nie mogą
samodzielnie reprezentować się przed sądem. Rolę „doradcy” pełni FUNAI
(Narodowa Fundacja na rzecz Indian). Choć misją FUNAI jest funkcja opiekuna i pomocnika, często występuje w roli reprezentanta, narzucając swoją
wolę. FUNAI odpowiada m.in. za ochronę wizerunku i kultury Indian, tak
aby nie byli wykorzystywani przez przemysł turystyczny czy filmowy. W jednej z ankiet przytoczono taki przykład:
Ekipa filmowa pana ORLANDO VILLAS BOAS nakłoniła do współpracy grupę Indian przy kręceniu materiału do serialu. Nakręcono grupę
około stu Indian (dorosłych i dzieci) podczas rytuałów. W zamian zostały
im wręczone kartony z „prezentami” – nadgniłymi pomarańczami, chlebem i innymi przedmiotami o znikomej wartości.
Ubezpieczenia
Brak informacji ogólnodostępnych oraz informacji od osób odpowiadających na ankietę.
Zagraniczna promocja artystów
Programa de Intercâmbioe Difusão Cultural (Program wymiany i promocji
kulturalnej) ministerstwa kultury jest głównym programem federalnym
mającym na celu wsparcie finansowe artystów w: podróżach, które mają
służyć prezentacji prac własnych; uczestnictwie w rezydencjach, kursach,
festiwalach itp. Jest on finansowany z Fundo Nacional (funduszu narodowego). W 2012 roku z programu wydano 3,3 mln reali. Poza tym istnieją
programy wymiany studenckiej, finansowane poprzez CNPqe Capes (instytucje finansujące edukacje wyższą w kraju) i stanowe programy finansowania nauki. Co więcej, Funarte – fundacja odpowiedzialna za „sztuki piękne” – ma własny system stypendiów dla artystów, projektów wymiany oraz
wydarzeń kooperacyjnych, m. in. pomiędzy krajami iberoamerykańskimi.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Brak informacji ogólnodostępnych oraz informacji od osób odpowiadających na ankietę.
Opracowanie: Anna Karpińska
Współpraca merytoryczna: Irmina Walczak i Maria Wróblewska
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Kanada
Warunki uprawiania twórczości
Rząd Kanady zarówno na szczeblu federalnym, jak i prowincjonalnym ma
długą tradycję interweniowania w kulturę, np. poprzez programy wsparcia. Ze względu na geograficzne położenie kraju, sąsiedztwo ze Stanami
Zjednoczonymi, dwoistość językową oraz zróżnicowanie demograficzne
rząd federalny koncentruje się na ochronie i afirmacji kanadyjskiej suwerenności kulturowej oraz promowaniu tożsamości tego kraju.
Ministerstwo Dziedzictwa Kanadyjskiego104 prowadzi liczne programy wspierające kulturę. Należą do nich:
• Canada Arts Presentation Fund – zapewnia pomoc finansową dla
organizacji, które zajmują się nadzorowaniem festiwali lub cykli występów, oraz tych, które oferują wsparcie dla prezenterów.
• Canada Arts Training Fund – wspiera szkolenie artystów o dużym
potencjale twórczym za pośrednictwem organizacji, które oferują
kursy na wysokim poziomie.
• Canada Book Fund – promuje silny przemysł książki, który wydaje
i sprzedaje kanadyjskich autorów.
• Canada Cultural Investment Fund – zachęca sektor prywatny do inwestycji, partnerstwa i dobrych praktyk biznesowych, aby pomóc
organizacjom zajmującym się dziedzictwem oraz artystom w lepszym zakorzenieniu i zyskaniu rozpoznawalności w społecznościach
lokalnych.
• Canada Cultural Spaces Fund – wspiera poprawę warunków w twórczości artystycznej i innowacji.
• Canada Media Fund – zachęca do tworzenia zarówno popularnych, jak i innowacyjnych zastosowań kanadyjskich treści
i oprogramowania.
• Canada Music Fund – wspiera artystów muzyków i przedsiębiorców, którzy tworzą oraz produkują oryginalną i różnorodną muzykę
kanadyjską.
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• Film or Video Production Services Tax Credit – promuje Kanadę jako
miejsce wyboru produkcji filmowych i telewizyjnych, zatrudniających Kanadyjczyków.
Status artysty
Status of Artist Act105 został wprowadzony w życie w 1995 roku. Ustawa
oficjalnie uznaje wkład artystów w kulturalne, społeczne i polityczne życie Kanady. Określa również status zawodowy artysty. Przyznaje artystom
i producentom prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się. Powołane
przez nich stowarzyszenia dostają pełne prawo do reprezentowania swoich członków wobec prawa oraz do zabiegania o ich społeczno-gospodarczy dobrobyt.
Pierwsza część Ustawy z 1995 miała powołać do życia Canadian
Council on the Status of Artist, ale nie została wdrożona. Druga część natomiast ustanawia Canadian Artists and Producers Professional Relations
Tribunal. Jego celem jest określenie ram profesjonalnych relacji między
artystami a producentami w obrębie federalnej jurysdykcji (instytucji rządowych oraz organizacji związanych z radiofonią i telewizją w Canadian
Radio-Television and Telecommunications Commission). Trybunał składa
raport ze swoich działań do parlamentu poprzez ministra pracy. Do 2002
roku trybunał zdefiniował 23 sektory pracy artystycznej i wydał certyfikaty
21 stowarzyszeniom zajmującym się kulturą, pozwalając im reprezentować samozatrudnionych artystów. Kolejnym efektem pracy trybunału było
podniesienie zarobków artystów samozatrudnionych, których przeciętne
dochody (włączające te pochodzące z innego zatrudnienia) wynoszą 7,3
tys. dolarów kanadyjskich – mniej niż średnia dla wszystkich pracowników
w Kanadzie.
Status of Artist Act odnosi się tylko do artystów zaangażowanych
przez rząd federalny. Nie ma zastosowania do twórców pracujących w relacji
pracodawca – pracownik oraz nie dotyczy tych, którzy pracują na zlecenie
prowincji. Prawo pracy w Kanadzie podlega pod jurysdykcję poszczególnych
prowincji, więc jest ono zróżnicowane w zależności od miejsca. Pierwszą
prowincją, która stworzyła własne prawodawstwo dotyczące statusu artysty, był Quebec, jednakże po wdrożeniu Status of Artist Act odpowiednie
uchwały podjęto również w Ontario i Saskatchewan. Nad właściwym prawodawstwem pracują również inne prowincje.
W latach 2002–2003 ustawa została zweryfikowana, powszechnie
uważano bowiem, że nie jest wystarczająca, aby doprowadzić do zmian
sytuacji społeczno-gospodarczej artystów. Za jej główną wadę organizacje artystyczne uznały fakt, że odnosi się ona jedynie do stosunków pracy,
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nie zaś do producentów podlegających jurysdykcji federalnej. Zauważano
również, że potrzebne są dalsze rozwiązania, które poprawią sytuację samozatrudnionych artystów. Pracę nad zmianami ciągle trwają106.
Status of Artist Act określa, kim jest artysta, w punkcie 6(2)(b). W rozumieniu ustawy profesjonalny artysta:
• Musi być autorem utworów: artystycznych, dramatycznych, muzycznych, literackich bądź dzieł w rozumienia Ustawy o prawie autorskim. Do tej grupy zalicza się również dyrektorów odpowiedzialnych
za ogólną formę utworów audiowizualnych.
• Musi wykonywać, śpiewać, recytować, reżyserować lub grać w utworze muzycznym, literackim lub dramatycznym, tudzież występować
w cyrku, tworzyć różnego rodzaju pantomimy bądź teatr lalek.
• Musi przyczynić się do stworzenia jakiejkolwiek produkcji w dziedzinach: sztuki scenicznej, muzyki, tańca, filmu, radia, telewizji, wideo, rejestracji dźwięku, dubbingu, reklamy, sztuki i rzemiosła czy
sztuk wizualnych, objętych kategoryzacją określoną w odpowiednim rozporządzeniu.
Punkt 18(b) Ustawy doprecyzowuje pojęcie profesjonalizmu w pracy artystycznej. Aby uzyskać miano profesjonalisty, w świetle prawa twórca musi
spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
• Otrzymywać wynagrodzenie za pracę lub prezentację pracy przed
publicznością i być uznawanym za artystę przez innych twórców.
• Rozpoczynać karierę artystyczną, a dokładniej, jak zapisano w ustawie, być „in the process of becoming an artist” (w procesie stawania
się artystą) zgodnie z praktyką społeczności artystycznej.
• Musi być członkiem związku artystów.
Monitorowanie i analiza
CADAC (Canadian Arts Data / Données sur les arts au Canada) to aplikacja
internetowa gromadząca i rozpowszechniająca analizy finansowe i informacje statystyczne o kanadyjskich organizacjach artystycznych. Aplikacja
działa od 2008 roku. CADAC ułatwia organizacjom ubieganie się o dotacje.
Organizacje kultury starające się o dofinansowanie czy grant umieszczają
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swoje dane finansowe i statystyczne w jednym systemie. Dzięki temu można prześledzić historię jednej organizacji i porównać ją z innymi. Instytucje
zajmujące się finansowaniem sektora publicznego mają natychmiastowy
dostęp do aktualnych danych. CADAC ma też nieoceniony wpływ na prowadzenie spójnych analiz sektora sztuki kreatywnej. W systemie CADAC
znaleźć można m.in. informacje o:
• Opłatach wynikających z pracy artystów, grup artystycznych i specjalistów, takich jak osoby prowadzące warsztaty czy wykładowcy.
• Wynagrodzeniach za prace artystyczne dla pracowników stałych
i zatrudnionych czasowo.
• Płatnościach wynikających z Ustawy o prawie autorskim oraz tantiem.
• Wydatkach związanych z kupowaniem dzieł sztuki.
• Wydatkach związanych z rezydencjami i delegacjami.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Canada Council for the Arts prowadzi obecnie sześć programów wspierających artystów. O granty ubiegać się można w ramach:
• Explore and Create – funduszu dla kanadyjskich artystów, grup artystycznych i organizacji zaangażowanych w tworzenie i rozpowszechnianie innowacyjnej i różnorodnej sztuki.
• Engage and Sustain – programu sprzyjającego tworzeniu fundamentu dla sztuki kanadyjskiej poprzez wspieranie działalności artystycznej w sercu twórczych społeczności kanadyjskich.
• Creating, Knowing and Sharing – programu wspierającego działalność artystyczną rdzennych Kanadyjczyków (osób prywatnych,
grup i organizacji).
• Supporting Artistic Practice – dla którego wspieranie praktyki artystycznej jest dynamicznym systemem udzielania pomocy sztuce
kanadyjskiej poprzez finansowanie profesjonalnych artystów, grup
czy organizacji artystycznych, umożliwiając artystom tworzenie
i skupienie się na pracy artystycznej.
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• Arts Across Canada – programu wspierającego tworzenie relacji oraz
wymianę między artystami a publicznością. Artyści, grupy artystyczne i organizacje mogą ubiegać się o możliwość zaprezentowania
swojej pracy artystycznej różnym społecznościom w całym kraju.
•• Podatki
Niektóre zapisy Income Tax Act z 1985 roku dotyczą artystów, pisarzy i performerów. Plastycy oraz pisarze samozatrudnieni mają prawo odliczyć od
podatku uzasadnione wydatki poniesione z tytułu swojej działalności, w tym
opłaty za miejsce pracy znajdujące się w domu czy opłaty składek członkowskich w stowarzyszeniach certyfikowanych przez ministerstwo. Artyści
mogą również odliczyć pierwsze 500 dolarów stypendium czy nagrody,
które zostały uwzględnione przy obliczaniu dochodu do opodatkowania
za dany rok. Zatrudnieni twórcy mogą w ramach pewnych ograniczeń odliczać od podatku koszty wynikające z prowadzenia profesjonalnej działalności artystycznej. W tym przypadku za działalność artystyczną uznaje
się: tworzenie obrazów, grafik, rycin, rysunków, rzeźb oraz podobnych dzieł
sztuki; tworzenie utworów literackich, dramatycznych lub muzycznych;
wykonanie utworu dramatycznego lub muzycznego jako aktor, tancerz,
piosenkarz lub muzyk; inną działalność artystyczną, pod warunkiem że
z tytułu jej wykonywania podatnik zrzeszony jest w stowarzyszeniu artystów certyfikowanym przez ministra kanadyjskiego dziedzictwa.
•• Prawo autorskie
Ustawa o prawie autorskim w Kanadzie107 została uchwalona w 1921 roku.
W latach 1988 i 1997 wprowadzono jej nowelizacje. Kolejne próby zmiany
ustawy nastąpiły w latach 2005 i 2011, jednakże opozycja polityczna skutecznie zablokowała ich wprowadzenie. W 2011 roku Partii Konserwatywnej
udało się wprowadzić tzw. Bill C-1, który został uprawomocniony 29 czerwca
2012 roku. Wedle ostatniej nowelizacji zabronione jest omijanie blokad cyfrowych nawet dla celów zgodnych z prawem. Od tej pory wszystkie transakcje mogą być zablokowane przez użycie zamka cyfrowego. Jednocześnie
brakuje rekompensaty dla twórców w postaci podatku za czyste nośniki
doliczanego do ich ceny.
Prawo autorskie zapewnia ochronę wyrażania idei. Oznacza to, że
musi być to idea ujęta w pewną formę, utrwalona, możliwa do wyrażenia.
Zatem ten przepis ustawy rozróżnia ideę i jej ekspresję.
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Ubezpieczenia
Poza nielicznymi artystami zatrudnionymi długoterminowo w firmach
większość najczęściej nie czerpie korzyści z programów ubezpieczeniowych
i emerytalnych. Niektórzy z nich mogą ubezpieczyć się przy małżonku lub
partnerze. Pewna część wybiera również zatrudnienie poza sektorem sztuki. Jako niezależni wykonawcy artyści są zobowiązani do płacenia składek
zarówno jako pracodawcy, jak i pracownicy. Z powodu niskich bądź średnich zarobków wielu artystów latami nie odprowadza składek lub odprowadza je na najniższym poziomie. W konsekwencji będą kwalifikować się
do otrzymania najniższych świadczeń emerytalnych. Problem ten jeszcze
mocniej dotyka artystów performerów (takich jak tancerze), których kariera
kończy się szybko ze względu na stan zdrowia lub wiek. Dla wielu twórców
problemem jest uzyskanie dochodu niezbędnego do przetrwania w danej
chwili, nie myślą więc o składkach ubezpieczenia społecznego108.
Zagraniczna promocja artystów
Canada Council for the Arts prowadzi programy wspierające artystów.
Jednym z nich jest Arts Abroad – umożliwiający artystom promowanie
swoich dzieł za granicą. Program zawiera poniższe komponenty:
• Podróże – zapewnia fundusze na wyjazdy związane z międzynarodowymi prezentacjami, wystawami, współpracą artystyczną, tworzeniem sieci oraz nowych możliwości rynkowych dla kanadyjskich
artystów, specjalistów w dziedzinie sztuki, grup oraz organizacji
artystycznych.
• Reprezentacja i Promocja – zapewnia fundusze na podróże związane z międzynarodową promocją kanadyjskich artystów i dzieł
artystycznych.
• Tłumaczenia – wspiera przekłady kanadyjskich dzieł dramatycznych i literackich w celu publikacji i zaprezentowania na rynku
międzynarodowym.
• Cyrkulacja i Turystyka – wspomaga działania związane z wymianą
artystyczną i sieciowaniem (nawiązywaniem kontaktów) dla kanadyjskich artystów, grup i organizacji artystycznych.
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• Rezydencje – wspiera przedsięwzięcia dotyczące międzynarodowych wymian artystycznych i kulturalnych dla kanadyjskich artystów,
specjalistów w dziedzinie sztuki, grup i organizacji artystycznych.
• Koprodukcje – zapewnia wsparcie dla realizacji nowych dzieł lub wystaw stworzonych przez kanadyjskie grupy i organizacje artystyczne
we współpracy z zagranicznymi organizacjami.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Na wynagrodzenia niektórych artystów bezpośrednio wpływają układy
zbiorowe pracy zawierane pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami artystycznymi. Problemem, który staje przed stowarzyszeniami
reprezentującymi artystów, jest fakt, że literaci i plastycy najczęściej pracują samodzielnie, a swoje dzieła tworzą jeszcze przed podpisaniem jakiegokolwiek kontraktu. Artyści performerzy z większą łatwością pracują
w grupach i są gotowi współdziałać, dlatego łatwiej jest negocjować ich
wynagrodzenie109. Nad zawieranymi układami zbiorowymi czuwa Canadian
Artists and Producers Professional Relations Tribunal.
Stowarzyszenia artystów pełnią często funkcję związków zawodowych. Reprezentują samozatrudnionych twórców zrzeszonych w ich
ramach wobec różnych instytucji. Możliwość zrzeszania się i tworzenia
silnych związków daje artystom oraz producentom Ustawa z 1995 roku:
Status of Artist Act.
Opracowanie: Anna Karpińska
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Korea Południowa
Ogólne warunki uprawiania twórczości
Korea Południowa przeszła w II połowie XX wieku dynamiczne przemiany.
Odbudowa po poważnych wojennych zniszczeniach, konieczność zbudowania gospodarki w dużej mierze od podstaw (80% przemysłu znalazło się
na terenie Korei Północnej, a ziemie Południa były przeważnie terenami
rolniczymi), okresy wojskowej dyktatury oraz chwiejnej demokracji, a także
życie w codziennym zagrożeniu odmrożenia konfliktu zbrojnego z Koreą
Północną przyczyniły się do wytworzenia specyficznej wersji południowokoreańskiego kapitalizmu. Kraj ten przeobraził się w ciągu pół wieku z najbiedniejszego w Azji w jeden z najbogatszych. Poważną rolę odgrywają
w nim dziś tzw. czebole, czyli gigantyczne, działające międzynarodowo konglomeraty, które są prywatnymi koncernami, jednak w ogromnym stopniu
powiązanymi z politykami bądź instytucjami państwa. Działąjący w takich
realiach artyści mierzą się z twardymi realiami azjatyckiej, kapitalistycznej
gospodarki, a ich sytuacja nierzadko jest bardzo trudna. W ostatnich latach
jednak państwo starało się ich położenie poprawić (do czego przyczyniły
się m.in. głośne samobójstwa artystów i ludzi kultury), choć z drugiej strony
ujawniono także istnienie list artystów, dla których państwowe wsparcie
było niedostępne z przyczyn politycznych.
Obecnie główną rolę w formułowaniu polityki kulturalnej odgrywa
Koreańska Rada Sztuki (ARKO)110. Sprawuje ona, jako organizacja działająca
na zasadzie tzw. przedłużonego ramienia, funkcję zarządcy państwowych
funduszy przeznaczonych na sztukę.
Status artysty
W Korei Południowej artyści nie mają oficjalnego statusu zawodowego.
Monitorowanie i analiza
Według państwowej agencji monitorującej rynek pracy111 w 2008 roku
ok. 175 tys. osób wykazało dochody z działalności artystycznej. W raporcie
UNESCO z 2010 roku ustalono, że w przemysłach kultury pracuje ok. 6,5%
wszystkich zatrudnionych osób.
Wedle badania z roku 2013 Seoul Foundation for Arts and Culture
(SFAC) 112, powołanej przez władze metropolitalne Seulu, wśród 430
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przepytanych południowokoreańskich artystów 52% zarabia poniżej
1 mln południowokoreańskich wonów miesięcznie (ok. 892 dolarów), co
– uwzględniając poziom cen w Korei Południowej – jest kwotą niewielką.
Pięć procent zadeklarowało, że nie jest w stanie zarobić nic. Około 25%
respondentów wskazało, że dochody z działalności artystycznej nie pokrywają ich minimalnych kosztów utrzymania, a około 50% podało, że podejmuje się prac dorywczych w innych branżach, aby móc się utrzymać.
Trzydzieści procent zadeklarowało, że jest zależne finansowo od rodziców
lub sięga po kredyty i pożyczki.
Kolejny raport, przygotowany przez państwowy Instytut Kultury
i Turystyki (KCTI, 2014)113, przyniósł jeszcze bardziej pesymistyczne wyniki,
ponieważ według autorów tego badania niemal połowa południowokoreańskich artystów uzyskuje ze swojej działalności artystycznej mniej niż
równowartość 424 dolarów miesięcznie. Tylko 17% artystów jest w stanie
zarobić rocznie na swojej działalności artystycznej więcej niż równowartość 20 tys. dolarów. Jeśli uwzględnić dochody także z innych źródeł, tylko
niecałe 25% artystów jest w stanie przekroczyć 30 tys. dolarów rocznie (co
stanowiło w 2014 roku 77% średniej płacy w Korei Południowej). Średni
miesięczny dochód artysty wynosi około 715 dolarów. Koreański Komitet
ds. UNESCO114 szacuje, że tylko 30% południowokoreańskich artystów utrzymuje się wyłącznie z działalności artystycznej.
Wynagrodzenia
•• Programy rządowe
Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki115 opracowało w 2014 roku program
wsparcia dla artystów, w którym mogą się oni ubiegać o 300 sfinansowanych przez resort bonów oświatowych rocznie na podnoszenie swoich
kwalifikacji. W ramach kolejnego projektu 350 artystów otrzyma wsparcie
w poszukiwaniu stałych zleceń.
Wsparcie to ma polegać głównie na łączeniu artystów z firmami
bądź organami władzy samorządowej, które chcą rozwinąć jakieś projekty
artystyczne i poszukują pracowników. Dodatkowo, jeśli artysta zatrudniony
przy tych projektach zdecyduje się opłacać sobie składki na ubezpieczenie
społeczne lub wypadkowe, państwo pokryje mu połowę tych kosztów. Jeśli
któryś z objętych tym programem artystów zawrze standardowy kontrakt
z wytwórnią filmową, nadawcą telewizyjnym lub radiowym albo instytucją
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produkującą spektakle lub koncerty, może otrzymać dofinansowanie połowy kosztów składki na ubezpieczenie emerytalne.
Władze Korei Południowej oferują również rządowe granty dla artystów lub instytucji kultury. Są one dystrybuowane poprzez Arts Council
Korea (ARKO). Granty dotyczą literatury, sztuk wizualnych oraz sztuk performatywnych. Istnieje także specjalny fundusz na wspieranie młodych
artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. ARKO oprócz działalności nastawionej na instytucje kultury oraz odbiorców kultury organizuje też dla artystów: szkolenia, seminaria, warsztaty, programy edukacyjne,
a także wspiera ich wystawy.
Drugim źródłem grantów i dofinansowań dla artystów na realizację
ich projektów jest istniejący od niemal 45 lat Culture and Arts Promotion
Endowment, funkcjonujący jako agenda Ministerstwa Kultury, Sportu
i Turystyki. Instytucja ta przyznaje środki wprost z budżetu ministerstwa,
ale liczą się tu przede wszystkim projekty zgodne z ramami państwowej polityki kulturalnej i realizowane w ramach publicznych programów
wykonawczych.
Trzecim instytucjonalnym źródłem wsparcia jest Korea Arts
Management Service (KAMS). Ma ona za zadanie rozwijać zdolności w kierunku takiego zarządzania przez artystów (lub grupy artystyczne) swoimi
projektami, aby udawało im się skutecznie zaistnieć na rynku sztuki, a także
nawiązywać współpracę zagraniczną. KAMS oferuje szkolenia, konsultacje,
a także dofinansowanie rozwoju umiejętności menedżerskich.
W 2016 roku w Korei Południowej wybuchł skandal związany z prezydent Park Geun-hye, której najbliższa doradczyni miała być zamieszana
w wielkie afery korupcyjne. Na marginesie tego skandalu wyszło na jaw
istnienie czarnej listy 9437 artystów i ludzi kultury, którzy narazili się władzy:
krytyką niewłaściwej reakcji rządu na katastrofę promu „Sewol” w 2014 roku,
w której zginęły 304 osoby, a także jawnym wsparciem dla opozycyjnych
kandydatów w różnych wyborach. Umieszczeni na czarnej liście twórcy
byli pomijani przy rozdzielaniu rządowych funduszy na kulturę i sztukę,
utrudniano im także lub wręcz uniemożliwiano udział w festiwalach czy
biennale. Po ujawnieniu istnienia takiej listy aresztowana została minister
kultury Choyoon-sun, a także szef gabinetu – pani prezydent Kim Ki-choon.
•• Podatki
Południowokoreańskie przepisy podatkowe przewidują ulgi dla donatorów,
łożących na kulturę (np. na Cultural and Arts Promotion Fund czy National
Trust Fund lub na rzecz muzeów). Korporacje i firmy mogą odliczyć kwotę
w wysokości do 5% ich dochodu, osoby fizyczne zaś – nawet do 20%. Gdyby
jednak korporacje postanowiły przeznaczyć na dofinansowanie kultury
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także środki w ramach innych kategorii księgowych (np. z funduszy reprezentacyjnych), wysokość odpisu może wzrosnąć do 10%.
W Korei Południowej istnieje podatek od zysków kapitałowych,
a jego wysokość wynosi 20%. Kwotę wolną od podatku od zysków kapitałowych przy sprzedaży dzieł sztuki ustalono na 50 mln wonów, czyli około
43,5 tys. dolarów.
•• Prawo autorskie
Prawo autorskie ma w Korei Południowej długą historię. Po raz pierwszy wprowadzono je w 1908 roku podczas japońskiej okupacji (na obszar
Korei rozciągnięto japońskie regulacje prawne). Taki stan rzeczy utrzymał
się aż do roku 1957 (a więc 12 lat po odzyskaniu niepodległości), w którym
to władze już oddzielonej od komunistycznej Północy Korei Południowej
przyjęły własne regulacje, oparte na rozwiązaniach amerykańskich. Ustawa
ta (obowiązuje do dziś, choć nowelizowana była aż 14 razy (głównie zaostrzana). Majątkowe prawa autorskie obowiązują 50 lat po śmierci twórcy/
autora. Zasadniczymi egzekutorami przepisów są południowokoreańskie
Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki oraz Korean Copyright Commission,
które mogą m.in. odcinać karnie od internetu osoby nielegalnie rozpowszechniające materiały objęte prawem autorskim (działania takie podlegają nawet karze więzienia do lat trzech). Podobnie jak we Francji, tu
również obowiązuje zasada „three strikes”. Dwa pierwsze naruszenia karane są ostrzeżeniem, trzecie jest karane surowo.
Ubezpieczenia
Pracownicy narodowych i publicznych teatrów, oper, filharmonii, orkiestr
itp. są formalnie zatrudnieni w tych instytucjach. Podlegają takim samym
regulacjom i przysługują im takie same prawa, jak osobom zatrudnionym
w innych branżach (na takich samych umowach).
W związku z brakiem oficjalnie ustanowionego statusu zawodowego
artysty przez wiele lat nie istniały żadne specjalne rozwiązania prawne dla
artystów tworzących bez umowy o pracę. Nie byli oni objęci ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym, nie mieli także praw do jakichkolwiek
zasiłków ani nie byli traktowani jako bezrobotni, jeśli przez dłuższy czas nie
udało im się uzyskać przychodu z działalności artystycznej. Aby posiadać
ubezpieczenie, artyści pozostający bez stałego zatrudnienia musieli zatem
sami opłacać składki lub zakładać działalność gospodarczą.
Specjalna Ustawa o bezpieczeństwie socjalnym artystów z 2011 roku
(tzw. Artists Welfare Act, nazywana też potocznie Ustawą Choi Go-eun na
cześć zmarłej scenarzystki), powołała do istnienia Korean Artists Welfare
Foundation (KAWF). Fundacja ta działa oficjalnie od 22 stycznia 2014 roku,
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a przyznany jej roczny budżet wyniósł wówczas 7 mld wonów, co stanowiło
wówczas niemal 6,4 mln dolarów. Jej zadaniem jest wspieranie artystów,
którzy znaleźli się w kłopotach finansowych (głównie poprzez nagły spadek
dochodów lub zdarzenie losowe) i zapewnianie im zasiłków, jako rodzaju
świadczenia pomostowego na okres, w którym dany artysta szuka nowych
zleceń lub decyduje się na przekwalifikowanie. Dodatkowo możliwe jest
uzyskanie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.
Dotąd pomoc objęła przeszło 24 tys. artystów. Ministerstwo Kultury,
Sportu i Turystyki szacowało jednak, tuż przed wejściem w życie ww. ustawy, że do powstającej fundacji może się zgłosić po pomoc nawet 180 tys.
artystów, w tym 57 tys. po pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia wypadkowego. Ówczesny minister kultury Choe Kwang-shik oświadczył tuż po
przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe Artists Welfare Act: „Zasiłki i instytucjonalne wsparcie zapewnia się tzw. grupom wrażliwym: młodzieży,
osobom starszym czy niepełnosprawnym. Po raz pierwszy w historii Korei
rząd wesprze w ten sposób konkretną grupę zawodową”.
W ramach rządowego programu artyści, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek w wysokości
do 1 mln wonów (ok. 892 dolarów) na okres od 3 do 8 miesięcy. Jednym
z wymogów jest konieczność wykazania średniego miesięcznego dochodu
z działalności artystycznej w roku poprzedzającym rok zgłoszenia się po
wsparcie na poziomie przynajmniej 1,2 mln wonów. To dość restrykcyjny
wymóg, jako że, według cytowanego wyżej badania SFAC, ponad połowa
(52%) osób utrzymujących się w jakimś stopniu z działalności artystycznej
zarabia poniżej 1 mln wonów miesięcznie.
Ustawa – choć czekano na nią w środowiskach artystycznych Korei
Południowej z wielką nadzieją, – spotkała się z krytyką dużej części tych
środowisk z powodu nie tylko wysokich wymogów co do uzyskania pomocy, lecz także niejasnych definicji artysty i działalności artystycznej. I tak
Artists Welfare Act uznaje np., że aby być uprawnionym do pomocy jako
literat, trzeba w ostatnich pięciu latach opublikować ponad pięć tekstów
lub recenzji krytycznych w literackich periodykach albo wydać (również
w ciągu ostatnich pięciu lat) więcej niż jedną książkę. Reżyser lub scenarzysta filmowy, aby mieć uprawnienia do ubiegania się o pomoc, musi być
zaangażowany w wyprodukowanie filmu, który trafił do dystrybucji kinowej
w ostatnich trzech latach. Środowisko filmowe alarmowało, że są to wymogi
nieodzwierciedlające sytuacji w branży. Aby mieć prawo do ubiegania się
o zasiłek, trzeba być także zarejestrowanym w bazach KAWF jako artysta,
jeszcze przed wystąpieniem kłopotów finansowych.
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Zagraniczna promocja artystów
Promocją artystów za granicą oraz dofinansowywaniem ich zagranicznych
występów, wystaw, akcji artystycznych itp. zajmuje się ARKO. Podlega jej
ARKO Human Resource Development Center (HRD), której celem jest realizacja programów wspierających artystów, m.in. w zakresie promocji zagranicznej. Służy temu np. program ARKO International Performing Arts
Professional Series, który wspiera prezentowanie dokonań koreańskich
artystów performatywnych na świecie.
Organizacja rynku oraz dostosowanie kształcenia do jego wymogów
Podlegające ARKO centrum HRD prowadzi także programy edukacyjne.
Theatre Arts Professional Training Program służy szkoleniu artystów i personelu teatralnego w sztukach teatralnych.
ARKO Performing Arts Incubation Program stworzono zaś, aby wspierać rozwój i edukację artystów performatywnych. Swoje programy edukacyjne dla artystów wizualnych prowadzi natomiast, również podległe Art
Council Korea, ARKO Art Center.
Opracowanie: Sylwia Stano-Strzałkowska
Współpraca merytoryczna: Aleksandra Szymczyk, Zakład
Koreanistyki UW
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Analiza porównawcza

W analizie zgromadzonego materiału wykorzystujemy dwa ujęcia. Pierwsze
to ujęcie problemowe, w którym odnosimy się do uwzględnionych w poszczególnych profilach krajów siedmiu obszarów i zagadnień:
1. Ogólne warunki uprawiania twórczości.
2. Status artysty.
3. Monitorowanie i analiza.
4. Wynagrodzenia:
• programy rządowe oraz ewentualne mechanizmy pobudzania popytu;
• podatki;
• prawo autorskie.
5. Ubezpieczenia.
6. Zagraniczna promocja artystów.
7. Organizacja rynku pracy artystów oraz dostosowanie kształcenia
do jego wymogów.
Drugie ujęcie odnosi się do przynależności zawodowej, a konkretnie do
pięciu grup zawodowych:
1. Artystów wizualnych (plastyków).
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2. Artystów performatywnych.
3. Tancerzy.
4. Muzyków.
5. Artystów ludowych.
Omówienia poszczególnych obszarów zawierają:
1. Komentarz.
2. Rozwiązania szczególnie interesujące – wynik próby subiektywnego wyłonienia rozwiązań, które uważamy za najbardziej efektywne
z perspektywy tworzenia polskiej polityki kulturalnej w zakresie
wsparcia twórców i artystów.
Dodatkowo w pierwszym ujęciu omówienia zawierają przykłady dobrej
praktyki. Zostały one opracowane przez ekspertów zewnętrznych z czterech
dziedzin: muzyki, teatru, tańca, sztuk wizualnych i rzemiosła artystycznego.
Zostawiliśmy ekspertom swobodę w wyborze zagadnienia.

100

Ujęcie problemowe
1. Ogólne warunki uprawiania twórczości
•• Komentarz
W tym obszarze analizy przedstawiamy tło podejścia do zagadnienia wspierania twórców. Na ogólne warunki uprawiania twórczości wpływają bowiem
zarówno uwarunkowania historyczne, kulturowe, jak i ekonomiczne występujące w poszczególnych krajach. Symboliczne znaczenie ma zazwyczaj to,
czy i w jaki sposób uwzględniono sprawy kultury oraz twórczości w zasadniczym akcie prawnym, jakim jest konstytucja danego kraju. W najbardziej
bezpośredni sposób warunki te definiuje realizowana polityka kulturalna.
W większości państw europejskich polityka kulturalna – tj. celowa,
systematyczna ingerencja państwa w sferę kultury – jest prowadzona dla
osiągnięcia czterech podstawowych celów:
• Zachowania tożsamości kulturowej narodu.
• Zapewnienia równego dostępu do kultury.
• Promocji twórczości i wysokiej jakości dóbr i usług kulturalnych.
• Takiego zróżnicowania oferty kulturalnej, aby każda grupa społeczna mogła w niej znaleźć coś dla siebie116.
Można wyróżnić pięć modeli polityki władz publicznych, realizowanych
w Europie w odniesieniu do kultury. Są to:
• Nordycki, oparty na tradycjach socjokulturalnych.
• Anglosaski, z dominującym rynkiem globalnym.
• Śródziemnomorski, mocno oparty na dziedzictwie kulturalnym.
• Francuski, gdzie odnajdujemy ostatni w Europie przykład planowania państwowego.
• Niemiecki, wskazujący na ewolucję od państwa opiekuńczego do
społeczeństwa informacyjnego.
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Dorota Ilczuk, Andrzej Siciński, Jan Stanisław Wojciechowski, Polityka kulturalna
państwa, „Kultura współczesna” 1998, nr 2−3, s. 148−162

Obecny polski model polityki kulturalnej to model posttransformacyjny,
który utrzymał odpowiedzialność wszystkich szczebli władzy państwowej
za zachowanie dziedzictwa i rozwój kultury współczesnej w warunkach
decentralizacji, gospodarki rynkowej i w ewoluujących praktykach kulturowych Polaków.
W stworzeniu koncepcji polityki kulturalnej mamy spore zaległości. Brak systemowych zmian uwzględniających polską specyfikę, brak jej monitorowania
i ewaluacji nie jest niestety konstatacją nową. Ostatnie 15 lat upłynęło na
powtarzaniu, że nie można w nieskończoność zadowalać się: przeróbkami,
mniejszymi czy większymi modyfikacjami porządku zastanego po latach
gospodarki planowej, adaptacją do wymagań rynku, ustroju administracyjnego czy możliwości wykorzystania środków unijnych. I diagnoza ta,
niestety, nadal jest aktualna. Działania polegające na na stworzeniu koncepcji wsparcia dla artystów i twórców to optymistyczny znak, że prace
nad reformą w sektorze kultury zostały zintensyfikowane.
To, jakie miejsce w polityce kulturalnej zajmuje wsparcie dla artystów,
określa w znacznym stopniu ich sytuację społeczno-ekonomiczną. Nie
należy jednak wpadać w pułapkę stereotypu i oczekiwać systemów wsparcia artystów wyłącznie po stronie socjaldemokratycznych krajów nordyckich. Chociaż na uwagę zasługuje niewątpliwie wymienione niżej – jako
rozwiązanie szczególnie interesujące – działanie fińskich rad sztuki, nastawionych w głównej mierze na wspieranie artystów, to wiele równie
interesujących rozwiązań znajdujemy i w innych krajach. Dowodzi tego
studium przypadku, przedstawiające zasady funkcjonowania instytucji
muzycznej z Wielkiej Brytanii.
•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Czechy – budowanie kompetencji kulturowych i włączanie artystów do
systemu edukacji 117
Podstawowe Szkoły Sztuki są zjawiskiem typowo czeskim. Oferują one
kompleksowy program pozalekcyjnej edukacji artystycznej. W zgodzie
z Ramowym Programem edukacji uczą muzyki, tańca, sztuk plastycznych, literatury i dramatu, będąc dopełnieniem programu szkolnego.
Finlandia – system rad sztuki skoncentrowanych na sprawach
artystów 118
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Narodowe Rady Sztuki podejmują decyzje dotyczące przyznawania dotacji
państwowych, stypendiów i nagród dla artystów, grup artystycznych i organizacji. W latach 2017–2018 będzie funkcjonować siedem Narodowych
Rad Sztuki: Krajowa Rada Architektury i Wzornictwa, Krajowa Rada Sztuki
Audiowizualnej, Krajowa Rada Sztuki Performatywnej, Krajowa Rada
Literatury, Krajowa Rada Muzyki, Krajowa Rada Sztuk Wizualnych oraz
Krajowa Rada Mobilności i Różnorodności w Sztuce.
Rady Regionalne podejmują decyzje dotyczące przyznawania dotacji i nagród dla artystów, grup artystycznych i organizacji na obszarze,
za który są odpowiedzialne. W latach 2017–2018 Rad Regionalnych będzie trzynaście.
•• Przykład dobrej praktyki
Organizacja pracy i struktura instytucji muzycznej na przykładzie
Philharmonia Orchestra (Wielka Brytania)
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Polską Radę
Muzyczną, prawie 30% osób119 wykonujących zawód muzyka w Polsce
pracuje w publicznych instytucjach kultury. Na ich codzienne funkcjonowanie w zawodzie wpływa w największym stopniu Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przyjrzenie się organizacji, mechanizmom i, przede wszystkim, dobrym praktykom działań
w podobnych zagranicznych jednostkach może znacząco wpłynąć na
polepszenie sytuacji zawodowej muzyków w Polsce.
Struktura organizacyjna
Philharmonia Orchestra z punktu widzenia prawnego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością120 (private company limited by 3 guarantee without share capital) i należy do muzyków (self-governing orchestra), a każdy jej członek dysponuje odpowiednim procentem udziału.
Najważniejszym ciałem zarządczym jest 12-osobowa Rada Zarządzająca
(Council of Management), w której aż 8 osób to muzycy orkiestry. To Rada
podejmuje wszystkie istotne decyzje zarządcze, łącznie z zatrudnieniem
kadry menedżerskiej, w tym dyrektora naczelnego (Managing Director)
oraz artystycznego, decydując o: ogólnym planie pracy, wizji muzycznej
w kolejnych sezonach oraz wyborze dyrektora artystycznego.
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Badania Środowiska Muzycznego, PRM 2015-2016
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Należy uwzględnić różnice w prawie polskim i brytyjskim. Forma spółki private limited company jest często używana w Wielkiej Brytanii do prowadzenia działalności w sektorze kultury, w tym przez większość orkiestr.

Finansowanie
Philharmonia Orchestra jako instytucja jest zmuszona do szukania finansowania w sposób aktywny. Główne źródła dochodu121 obejmują:
grant z Arts Council of England (19,78%), wpływy ze źródeł prywatnych
(19,55%) oraz, przede wszystkim, obrót własny, wygenerowany przez działalność artystyczną (55,85%). Dla porównania udział dotacji w przypadku
Filharmonii Narodowej w Warszawie to ok. 80% całości przychodów. Taki
model finansowania wpływa122 na ogromną aktywność instytucji w sferze
pozyskiwania funduszy. Aż 50% pracowników administracji jest zatrudnionych w działach związanych z szukaniem nowych możliwości i rozwojem instytucji (Development, Education, Marketing i Digital).
Działalność
Philharmonia Orchestra wykonuje rocznie ok. 150 koncertów i znaczącą liczbę sesji nagraniowych z muzyką do filmów, gier komputerowych
oraz na potrzeby rynku muzyki rozrywkowej. W trosce o swoich przyszłych słuchaczy aktywnie rozwija program rozwoju widowni (Audience
Development), zarówno w zakresie aktywności koncertowej, jak i nowoczesnej edukacji wykorzystującej: technologię, nowe media, urządzenia
mobilne i wirtualną rzeczywistość.
Formuła działania Philharmonia Orchestra doskonale sprawdza
się w praktyce. Duża konkurencja na rynku oraz będąca jej pochodną
konieczność walki o widza sprawia, że instytucja cały czas się rozwija
i adaptuje do zmieniającej się rzeczywistości. Odważnie i z dużym sukcesem eksploruje pola nowoczesnej edukacji, współczesnej ery cyfrowego marketingu czy wirtualnej rzeczywistości, w żadnym z wymienionych
zakresów nie ustępując miejsca podmiotom rynku komercyjnego.
Zbawienny wpływ na poziom artystyczny ma przekazanie odpowiedzialności w ręce muzyków, którzy oprócz dbałości o najwyższą indywidualną
jakość instrumentalną, są aktywnie zaangażowani w proces rekrutacyjny,
dotyczący zarówno ich przyszłych kolegów, jak i kadry menedżerskiej.
W ten sposób kontrolowany jest poziom zespołu na obu szczeblach.
W tak działającej instytucji, będącej de facto ich własnością, muzycy dodatkowo w oczywisty sposób rozumieją potrzebę zaangażowania w programy edukacyjne, działalność promocyjną i aktywność w przestrzeni
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75,74% w 2011, 80,16 % w 2012 roku. Źródło: sprawozdania finansowe FN, późniejsze
niedostępne.

medialnej, gdyż od skuteczności działań w tych dziedzinach zależy ich
obecny i przyszły byt.
Autor: Wojciech Walczak, Jeunesses Musicales Poland
2. Status artysty
•• Komentarz
Termin „status artysty” może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony służy do oznaczenia pozycji w społecznej hierarchii, przyznawanej artystom
w danym społeczeństwie, z drugiej zaś − do określenia poziomu swobód
i praw, w tym praw osobistych, majątkowych i społecznych, które powinny artystom przysługiwać123. Z perspektywy tworzenia systemu wsparcia
twórców koncentrujemy się na tym drugim ujęciu. Do roku 1980 wyłącznie w prawie autorskim poruszane były kwestie pracy artystów. Staraniem
UNESCO i Międzynarodowej Organizacji Pracy w 1980 roku w Belgradzie
przyjęto rezolucję, która zawierała szereg zaleceń dotyczących: warunków
pracy artystów, korzystania przez nich z praw pracowniczych oraz konieczności wprowadzenia instytucji „statusu społecznego artysty” w systemach
prawnych. W końcu lat 90. również Parlament Europejski rozpoczął prace
nad statusem artysty, przyjęto szereg uchwał w tym zakresie. Dokumenty
UNESCO i Parlamentu Europejskiego mają charakter tzw. soft law – określają pewne standardy, są narzędziem możliwym do wykorzystania, ale
to do krajów członkowskich należy ostateczna decyzja, czy i jakie zapisy
dotyczące statusu artysty znajdą się w regulacjach prawnych124.
W Polsce status artysty nie jest prawnie określony. Podejmowane są wyłącznie próby definiowania pojęcia artysty w projektach badawczych. Na
potrzeby badania „Rynek Pracy Artystów i Twórców w Polsce”, prowadzonego w latach 2013–2014 przez Fundację Pro Cultura oraz Wyższą Szkołę
Gospodarki, zdecydowano o przyjęciu definicji aktywnego zawodowo artysty, wprowadzonej przez profesora Davida Throsby’ego podczas badań
rynku pracy artystów w Australii. Zespół ustalił jednak dodatkowe kryteria:
artysta musiał pracować twórczo w przeciągu pięciu lat poprzedzających
badanie, działać zgodnie ze standardami praktyki zawodowej w danym
obszarze sztuki, 50% jego przychodu (w przypadku literatów – 30%) musiało
pochodzić z pracy artystycznej. Twórca miał obowiązek spełniać również
przynajmniej jedno z następujących kryteriów: posiadać w dorobku nagrodę za działalność artystyczną, brać udział w wystawach lub koncertach,
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być osobą uznaną w środowisku artystycznym, przynależeć do związku
artystów lub twórców.
Tymczasem z punktu widzenia konstrukcji systemu wsparcia artystów
określenie, kto może posiadać status artysty, jest sprawą kluczową. Jest to
bowiem kryterium uzyskiwania specjalnych, dedykowanych tej grupie rozwiązań. Kryteria kwalifikacyjne mogą być różne: od czysto artystycznych,
przez rodzaj wykształcenia, po dochodowe. Praktyka w określaniu statusu
artystów w przedstawionych w ekspertyzie krajach jest różnorodna i dopuszcza zarówno prawne regulowanie statusu artysty, jak i przyznawanie
go przez organizacje środowiskowe (związki i stowarzyszenia) oraz specjalnie powołane w tym celu komisje, zazwyczaj ulokowane przy ciałach
publicznych i urzędach odpowiedzialnych za sferę kultury.
Poniżej przytaczamy trzy przykłady. Litewski i kanadyjski, gdzie status
artysty jest (bardzo dokładnie i szczegółowo) uregulowany prawnie, a także francuski, w którym status artysty można uzyskać poprzez członkostwo
w stowarzyszeniach twórczych.
•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Litwa −status artysty uregulowany prawnie125
Status artysty jest na Litwie uregulowany prawnie od 1996 roku na mocy
Ustawy The Law on Artists and Their Organisations of the Republic of
Lithuania, z późniejszymi poprawkami z lat 2004 i 2010. Według tej ustawy (art. 2) artysta to:
osoba fizyczna, która tworzy dzieła sztuki, które prezentuje
w wyraźny sposób lub w wyraźny sposób prezentuje swoją
działalność artystyczną.
Status artysty zawodowego można uzyskać poprzez spełnienie jednego
z siedmiu ujętych w ustawie warunków (związanych z wykształceniem
bądź faktyczną działalnością artystyczną).
Kanada – status artysty uregulowany prawnie126
Status of Artist Act określa, kim jest artysta w punkcie 6(2)(b). W rozumieniu Ustawy profesjonalny artysta:
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musi być autorem utworów artystycznych, dramatycznych,
muzycznych, literackich bądź dzieł w rozumienia Ustawy
o prawie autorskim. Do tej grupy zalicza się również dyrektorów odpowiedzialnych za ogólny wygląd utworów
audiowizualnych. Musi wykonywać, śpiewać, recytować, reżyserować tudzież grać w utworze muzycznym, literackim
lub dramatycznym tudzież występować w cyrku, tworzyć
różnego rodzaju pantomimy lub pokazy lalek. Musi przyczynić się do stworzenia jakiejkolwiek produkcji w dziedzinie sztuki scenicznej, muzyki, tańca, filmu, radia, telewizji,
wideo, rejestracji dźwięku, dubbingu, nagraniu reklamy
lub sztuki i rzemiosła czy sztuk wizualnych, objętych kategoryzacją określoną w odpowiednim rozporządzeniu.
Punkt 18(b) Ustawy doprecyzowuje pojęcie profesjonalizmu w pracy artystycznej. Aby uzyskać miano profesjonalisty w świetle prawa, twórca musi
spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
Otrzymywać wynagrodzenie za pracę lub prezentację pracy przed publicznością i być uznawanym za artystę przez
innych twórców. Rozpoczynać karierę artystyczną, a dokładniej, jak zapisano w ustawie, być in the process of becoming an artist (w procesie stawania się artystą) zgodnie
z praktyką społeczności artystycznej. Musi być członkiem
związku artystów.
Francja – stowarzyszenia nadają status artysty127
We Francji nie ma jasnej, ustawowej definicji tego, kim jest artysta. Jednakże
osoby, które zajmują się działalnością artystyczną, mogą zostać członkami
jednego z dwóch (powołanych na mocy ustaw z drugiej połowy lat 70. XX
w.) ogólnokrajowych stowarzyszeń twórców, które zajmują się m.in. kwestią ich ubezpieczeń społecznych. To utworzony z myślą o artystach wizualnych La Maison des Artistes oraz stowarzyszenie AGESSA (Association
pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs) dla artystów-autorów,
czyli pisarzy czy kompozytorów. Członkostwo w tych stowarzyszeniach
daje pewne uprawnienia oraz prawo do skorzystania ze wsparcia w kwestii ubezpieczeń społecznych.
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3. Monitorowanie i analiza
•• Komentarz
Zakres działań podejmowanych na rzecz monitorowania i analizowania
sytuacji zawodowej twórców i artystów w Polsce jest bardzo nikły w porównaniu z innymi krajami. Co więcej, nie chodzi nawet o skromną liczbę,
a o incydentalność podejmowanych w tym zakresie przedsięwzięć. Do
celów porównawczych nie kwalifikują się opracowania przygotowywane
przez poszczególne środowiska twórcze i artystyczne. Chociaż należy podkreślić ich duże walory, aktualność i wysoką reprezentatywność wyników,
to jednak są zazwyczaj portretem wyłącznie jednej grupy zawodowej, dokonywanym odmiennymi metodami badawczymi. Dane zawarte w statystyce publicznej w przypadku artystów są niezwykle ograniczone bądź
dotyczą wyłącznie absolwentów szkół artystycznych. Mogą też wynikać
z badań prowadzonych w grupie podmiotów zatrudniających przynajmniej dziesięciu pracowników, nie obejmując najmniejszych, ale i potencjalnie najliczniejszych podmiotów gospodarczych sektora kultury. Artysta
na rynku pracy jest tymczasem przedmiotem zainteresowania i urzędów
statystycznych, i ośrodków naukowych, wspieranych finansowo przez zagraniczne rządy i samorządy.
Jako wzorzec trudny do osiągnięcia można przywołać sposób monitorowania i analizy sytuacji zawodowej artystów we Francji, z jej badającym
cyklicznie m.in. tę kwestię Departamentem Badań, Przyszłych Trendów
i Statystyk (Département des études, de la prospective et des statistiques
– DEPS) w Ministerstwie Kultury i Komunikacji. Monitorowanie jest także
prowadzone w: Australii, Holandii, Niemczech, Korei Południowej oraz
na Litwie.
Jako rozwiązanie szczególnie interesujące podajemy przykład wspólnego
działania władz publicznych i sił akademickich w Australii. Jest to badanie
powtarzane co kilka lat, kierowane przez Davida Throsby’ego, które daje
rozpoznanie co do stanu i problemów zawodowych artystów w Australii.
Załączamy również studium przypadku, przedstawiające monitorowanie
branży muzycznej w Niemczech.
•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Australia – cykliczne monitorowanie sytuacji artystów128
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Badania ekonomicznej sytuacji artystów mają najdłuższą tradycję właśnie
w Australii. Na zlecenie Australijskiej Rady Sztuki pierwsze rozpoznanie
przeprowadzono tam w 1981 roku. Wykonał je zespół badaczy z Macquire
University pod kierownictwem prof. Davida Throsby’ego. Rozpoznanie
liczby profesjonalnych artystów działających w kraju, ich ścieżek kariery
i przychodów pozwoliło na rozsądne kształtowanie polityki wobec tej grupy zawodowej. Co więcej, przyczyniło się do określenia nowego znaczenia
sztuki i kultury dla gospodarki Australii. Ten sam zespół prowadził kolejne
badania w latach: 1983, 1987, 1993 i 2002.
•• Studium przypadku/przykład dobrej praktyki
Statystyka dotycząca różnych aspektów życia muzycznego na podstawie
Deutsches Musikinformationszentrum (Niemcy)
Tworzenie skutecznej polityki kulturalnej kraju, wiarygodna ocena bieżącej
działalności instytucji kultury, zmierzenie efektów wprowadzanych zmian
na rynku muzyki – wszystko to nie może być skuteczne bez dobrej bazy,
którą stanowi wiedza i prowadzone na szeroką skalę działania badawcze.
Podstawą jest jednak wieloletnie, skrupulatne i cierpliwe gromadzenie
danych, spływających z rynku muzycznego. W Polsce nie istnieje, niestety,
żadna wiarygodna i kompleksowa baza danych, na bieżąco monitorująca
sytuację w branży. Dobrym przykładem jest natomiast nasz zachodni sąsiad, gdzie działa Niemieckie Centrum Informacji Muzycznej129.
Powołane w 1997 roku Deutsches Musikinformationszentrum (MIZ) nieprzerwanie gromadzi i powiększa swoją bazę danych, dotyczących szeroko
rozumianego rynku muzycznego w Niemczech. Jest aktualnym źródłem
informacji m.in. o: instytucjach, infrastrukturze, wydarzeniach, edukacji
muzycznej na terenie całego kraju. Jest również odpowiedzialne za powołanie do życia wydawnictwa Muzyczny Almanach, w którym zamieszczane są wszystkie powyższe informacje. Jednak z punktu widzenia osób
odpowiedzialnych za tworzenie rozwiązań prawnych i polityki kulturalnej
najciekawsze są statystyki dotyczące niemieckiego życia muzycznego,
prowadzone przez MIZ na przestrzeni lat, a ujęte w jednej bazie danych.
MIZ monitoruje na bieżąco dane uwzględniając następujące
kategorie130:
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• Finansowanie i promocja muzyki, gdzie zbierane są informacje o:
wielkości, źródłach i strukturze środków finansowych przepływających przez rynek muzyczny.
• Amatorskie muzykowanie, gdzie śledzone jest powszechne muzykowanie, w tym działalność amatorskich zespołów instrumentalnych i wokalnych.
• Edukacja muzyczna, gdzie znajdziemy informacje o: oświacie, szkolnictwie artystycznym średniego i wyższego stopnia oraz o procesach ich zmian.
• Koncerty i teatry muzyczne – kategoria obfitująca w dane spływające z instytucji kulturalnych, dotyczące m.in.: ilości wydarzeń, profilu
publiczności, struktury geograficznej.
• Przemysł muzyczny, w którym badana jest liczebność firm działających w sektorze muzycznym oraz ich wyniki finansowe, rozumiane
jako istotny ekonomiczny wskaźnik.
• Muzyka w radiu, gdzie znajdziemy dane statystyczne o obecności
muzyki w rozgłośniach radiowych, z wyszczególnieniem różnych
gatunków muzycznych.
W każdej chwili mamy do dyspozycji różnej długości raporty ujęte w 120
tematów, w których okresy badawcze sięgają nawet 15 lat. Dostępne są zestawienia o: liczbie muzyków oraz ich sposobie zatrudnienia w Niemczech,
wysokości zarobków w odniesieniu do wieku, liczby ubezpieczonych i bezrobotnych muzyków, liczby oraz profilu firm oraz osób samozatrudnionych,
działających na rynku muzycznym.
MIZ prowadzony jest przez Niemiecką Radę Muzyczną131 – niezależną instytucję, która odpowiada za organizowanie życia muzycznego
w kraju. Współfinansowany jest przez: Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds. Kultury i Mediów, Kulturalną Fundację Landów, Miasto Bonn, organizacje GEMA132 oraz GVL133.
Opracowanie: Wojciech Walczak, Jeunesses Musicales Poland
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4. Wynagrodzenia
•• Komentarz
Badania prowadzone na całym świecie potwierdzają, że wynagrodzenia
artystów są bardzo niskie, a równie często w ogóle ich brak. Deficyt wynagrodzenia związany jest zarówno ze specyfiką pracy artystycznej, w którą
wpisane są okresy przestoju, jak i niską społeczną oceną tej pracy. Przykłady
wysokich zarobków dotyczą bardzo wąskiego grona gwiazd. Przeważnie
zawody twórcy i artysty nie gwarantują przychodów na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo socjalne, praca pozaartystyczna stanowi przymus ekonomiczny.
W badaniu artystów z 2014 roku 28,3% respondentów zadeklarowało roczne przychody poniżej 20 tys. PLN. Pojedyncze osoby (2,4%) deklarowały
przychody powyżej 100 tys. PLN i były to grupy najstarsze wiekowo, reprezentujące środowisko muzyków. Przychody powyżej średniej krajowej deklarowało 18,2% badanych, częściej mężczyźni niż kobiety. Wobec dużego
odsetka osób odmawiającego odpowiedzi na pytanie o przychody, trudno
wnioskować na temat średnich rocznych przychodów czerpanych z pracy
artystycznej. Pewną wartość informacyjną może mieć deklaracja 55% respondentów, że przychody z pracy artystycznej w ciągu ostatnich pięciu
lat mieściły się w przedziale 76–100% całkowitych ich przychodów. Mimo
niezbyt optymistycznego obrazu wynikającego z tabeli przychodów artystów, tylko 7,9% badanych rozważało rezygnację z wykonywania zawodu
artysty i wskazywało jako alternatywny zawody menedżera i nauczyciela.
Konieczność wspierania się dodatkowymi źródłami finansowymi i zasilania budżetów gospodarstw domowych środkami pochodzącymi z innych
rodzajów działalności wypływa także – w opinii artystów – z tego, że ich
praca nie jest ceniona. Istnieje też rodzaj publicznego przyzwolenia na
brak odpłatności za pracę artytyczną, czy to przez osoby fizyczne, czy publiczne instytucje kultury134.
Słaba sytuacja ekonomiczna artystów stanowi oczywisty kontrast z długimi latami spędzonymi na zdobywaniu wykształcenia artystycznego
oraz z nakładem pracy przy tworzeniu dzieła. Rządy wielu państw stosują
więc różnego typu rozwiązania i mechanizmy bezpośrednio wpływające
na podniesienie poziomu osiąganych przez artystów dochodów i zniwelowanie negatywnych skutków związanych ze specyfiką pracy artystycznej. W Polsce również posiadamy takie mechanizmy i programy, jednak
ich skala i zakres są niewystarczające. Dotkliwy jest brak szczegółowych
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rozwiązań dotyczących np. pobudzania popytu na dobra i usługi kulturalne, niezbędnych w sytuacji bezrobocia artysty.
Zakres pojęcia Wynagrodzenia jest obszerny i dotyczy działań posiadających bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu osiąganych przez
artystów dochodów. Uwzględniamy w nim: programy rządowe, prawo
podatkowe dotyczące ulg i zwolnień w podatku dochodowym oraz uprzywilejowanych stawek VAT na dobra i usługi kultury, mechanizmy pobudzania popytu, a także prawo autorskie.
Bogactwo rozwiązań i mechanizmów jest naprawdę bardzo duże,
poczynając od bezpośredniego finansowania publicznego, przyjmującego formy dotacji na: projekty artystyczne, nagrody i stypendia, granty na
podróże, nadawanie statusu artysty-rezydenta (residency), po państwowe
zakupy/zamówienia dóbr dzieł sztuki i usług kultury. Kolejne rozwiązania
to pomoc finansowa udzielana przez państwa w poszczególnych, newralgicznych dla artystów etapach ich pracy. Są to programy pomagające artystom w przypadku bezrobocia lub konieczności przekwalifikowania się,
a także w rozpoczęciu kariery (artystom młodym lub też dopiero pojawiającym się na rynku sztuki) .
Aby ułatwić artystom konkurowanie w biznesie, umożliwiane jest uzyskanie
przez nich korzystnych kredytów, a także specjalnych funduszy na zakup
potrzebnych im materiałów. Ponadto zaczęto tworzyć programy mające
wyjaśnić artystom mechanizmy rynkowe.
Kolejną grupą rozwiązań są programy mające zwiększyć dostępność
kultury, co sprzyja pobudzaniu popytu na nią. Wprowadza się cały szereg
kart redukujących lub zwalniających całkowicie z opłat za wstęp: do galerii, muzeów, na wystawy czy wydarzenia kulturalne.
W ostatnich latach ustawodawstwo dotyczące ochrony praw autorskich i praw pokrewnych przeszło wiele zmian. Upowszechniono rozwiązania nowego typu, jak opłaty od czystych nośników oraz urządzeń
utrwalających i reprograficznych, obok tradycyjnie już stosowanych, takich
jak tantiemy/rekompensaty dla twórców za wykorzystywanie ich dzieł
publicznie, czyli tzw. public lending rights. Wprowadzono też różnego rodzaju udogodnienia w prawie podatkowym. Zarówno w stawkach podatku VAT od poszczególnych produktów związanych z kulturą, w podatku
dochodowym płaconym przez artystów, jak i w sposobach rozliczania się
z urzędami skarbowymi.
Niżej przytaczamy liczne, interesujące rozwiązania z tego obszaru,
pochodzące niemal ze wszystkich krajów objętych analizą, oraz studium
przypadku dotyczące systemów przekwalifikowania zawodowego tancerzy.
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•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Kanada
Canada Council for the Arts prowadzi obecnie sześć programów wspierających artystów135.
Korea Południowa – programy rządowe dla artystów136
Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki opracowało w 2014 roku program
wsparcia dla artystów, w którym mogą się oni ubiegać o 300 sfinansowanych przez resort bonów oświatowych rocznie na podnoszenie swoich
kwalifikacji. W ramach kolejnego projektu 350 artystów otrzyma wsparcie
w poszukiwaniu stałych zleceń. Wsparcie to ma polegać głównie na łączeniu artystów z firmami bądź organami władzy samorządowej, które chcą
rozwinąć pewne projekty artystyczne i poszukują do tego celu pracowników. Dodatkowo, jeśli artysta zatrudniony przy tych projektach zdecyduje
się opłacać składki na ubezpieczenie społeczne lub wypadkowe, państwo
pokryje połowę tych kosztów (w minimalnej kwocie 4370 wonów miesięcznie, a w maksymalnej kwocie 6870 wonów miesięcznie).
Francja – fundusze publiczne na rzecz wspierania twórców i artystów,
również poprzez nabywanie dzieł sztuki137
Od 1878 roku działa Narodowy Fundusz na rzecz Sztuki Współczesnej
(Fonds national d’art contemporain – FNAC), który do 1976 roku działał jako
Biuro ds. Dzieł Sztuki (Bureau des travaux d’art). Jego głównym zadaniem
jest dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej do państwowej kolekcji. W roku 2016 posiadał ich przeszło 80 tys. (głównie sztuki wizualnej,
fotografii, sztuki dekoracyjnej oraz prac z zakresu wzornictwa). Zakup prac
dotyczy autorów żyjących, aby wesprzeć ich bezpośrednio. Od 1982 roku
działa także sieć 23 regionalnych funduszy Fonds régional d’art contemporain (FRAC), które powstały, aby zajmować się wsparciem dla artystów
działających regionalnie. Funkcjonują one na takiej samej zasadzie co FNAC,
ale angażując społeczności na poziomie regionu. W sumie zgromadziły
one ponad 26 tys. dzieł autorstwa ponad 4200 artystów.
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Litwa – programy rządowe na rzecz artystów138
Na Litwie działa ponad 40 państwowych programów wsparcia działalności kulturalnej i artystycznej. Najważniejszym z nich jest Program Rozwoju
i Rozpowszechniania Sztuki. W jego ramach dofinansowywane są nie tylko teatry czy galerie, produkcje filmowe czy teatralne oraz stowarzyszenia
twórcze, lecz także młodzi artyści, zwłaszcza w obszarze rozpowszechniania ich dzieł. Inne programy to np. Program Wsparcia Młodych Muzyków
(dofinansowanie udziału w: międzynarodowych konkursach, seminariach
warsztatowych, lekcjach mistrzowskich, tudzież studiów w zagranicznych
uczelniach artystycznych) czy Program Dystrybucji Litewskiej Literatury
(m.in. promocja litewskiej literatury na światowych targach i festiwalach
oraz informowanie zagranicznych wydawców o ciekawych litewskich pozycjach księgarskich). Sztuka ludowa, tradycje etniczne i regionalne oraz
sztuka amatorska są natomiast objęte Ustawą o zasadach państwowej
ochrony kultury etnicznej (z roku 1999) oraz utworzoną w tym samym roku
na mocy tej ustawy Radą Ochrony Kultury Etnicznej.
Holandia – działania na rzecz przedsiębiorczości artystów139
Cultuur+Ondernemen (Kultura+Przedsiębiorczość) to centrum wiedzy
o przedsiębiorczości w sektorze kultury. Centrum pomaga artystom uzyskać niskooprocentowane pożyczki. Oferuje kredyty dla artystów, instytucji
kulturalnych i kreatywnych. Wspomaga przedsięwzięcia, z których poczynione inwestycje mogą się zwrócić, jak np. start-upy, tworzenie przestrzeni
warsztatowych czy zakup instrumentów. W przypadku dużych kredytów
Cultuur+Ondernemen współpracuje z Triodos Bank. Cultuur+Ondernemen
opracowało również Podręcznik biznesu dla artystów.
Niemcy – wsparcie przez system nagród140
Nagrody przyznawane artystom są ważnym instrumentem wsparcia, który w ostatnich latach jeszcze zyskał na znaczeniu. W roku 1985 było ich
zaledwie 1329, ale w 1994 liczba ta wzrosła do prawie 2 tys. W 2010 roku
ruszyła wersja online podręcznika nagród kulturalnych141.
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Wielka Brytania – dbajmy o talenty
Program Arts Council of Wales dla osób fizycznych ma na celu zidentyfikowanie osób z talentem twórczym i opiekę nad nimi. Ma umożliwić profesjonalnym twórcom rozwój kariery i pomoc w utrzymaniu się na dobrym
poziomie finansowym z pracy artystycznej. Nagrodą Arts Award zarządza
Trinity College w Londynie we współpracy z Arts Councilengland oraz 10
Bridge Organization. Arts Award od czasu swojego powstania w 2005 roku
szybko się rozwinęła i zyskała na popularności. Jej misją jest wspieranie
młodych ludzi, pragnących pogłębiać swoje zaangażowanie w działalność
artystyczną, rozwijać kreatywność i umiejętności przywódcze.
Brazylia – mechanizm pobudzania popytu
Vale Cultura to promowana przez państwo karta, na którą pracodawcy
mogą co miesiąc wpłacać pracownikowi określoną kwotę (50 reali). Karta
ta może służyć wyłącznie do zakupu dóbr kultury (biletów, książek, nut,
nagrań muzyki). Poza rzeczami materialnymi w ramach programu można rozwijać swoje umiejętności, np. zapisać się na kurs tańca. W tej chwili
płatność kartą może być realizowana w 40 tys. firm w całej Brazylii, również wirtualnie. Podobnie jak w przypadku dodatku na transport czy na
jedzenie, wynagrodzenie wpłacane pracownikowi na kartę nie podlega
opodatkowaniu.
Austria – mechanizmy pobudzania popytu
Trzy grupy docelowe (muzea, galerie oraz współcześni twórcy) wspierane
są poprzez zakupy dzieł sztuki. Wydział Sztuki i Kultury przy Austriackiej
Kancelarii Federalnej (Die Kunstund Kultursektion des Bundeskanzleramts)
udziela galeriom i muzeom dotacji w wysokości 35,5 tys. euro, którą to kwotę owe instytucje muszą podwyższyć do przynajmniej 54 tys. euro i przeznaczyć na zakup dzieł artystów austriackich lub mieszkających w Austrii.
Przynajmniej jedna trzecia tej sumy, czyli 18 tys. euro, przeznaczona jest
na zakup dzieł artystów poniżej 40 roku życia.
Finlandia, Francja, Niemcy – pobudzanie popytu na rynku sztuki142
W Finlandii, Francji i w Niemczech panuje również zasada, według której
1% kosztów budowy budynków publicznych jest przeznaczany na zakup
dzieł sztuki współczesnej. Ma to na celu promocję sztuki współczesnej
i poprawę sytuacji finansowej jej twórców.
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Francja – przywileje podatkowe dla osób prowadzących działalność
artystyczną143
Całkowite zwolnienie z podatku od działalności gospodarczej (taxe
professionnelle):
• malarzy, ilustratorów, rzeźbiarzy czy grawerów artystycznych w zakresie sprzedawania własnych prac;
• artystów operowych i dramatycznych;
• autorów słów piosenek oraz kompozytorów, profesorów sztuki bądź
nauk o sztuce, jeśli nie prowadzą regularnej i szeroko otwartej działalności w tym zakresie.
Ryczałtowe odliczanie kosztów uzyskania dochodu (do maksymalnej kwoty
7,6 tys. euro) dla enumeratywnie wymienionych przypadków:
• artystów operowych i dramatycznych, filmowców i choreografów
(stawka 25%);
• muzyków, chórzystów, dyrygentów, reżyserów teatralnych, personelu twórczego w branży filmowej (stawka 20%);
• projektantów odzieży oraz modeli haute couture (odpowiednio
20% i 10%);
• pisarzy i kompozytorów (stawka 25%).
Z podatku dochodowego zwolniona jest literacka Nagroda Nobla oraz
francuskie i zagraniczne nagrody literackie, które są przyznawane za konkretne osiągnięcia lub całokształt twórczości przez niezależne jury oraz
istnieją minimum trzy lata.
Anglia – przywileje podatkowe 144
Stypendia i nagrody dla artystów stanowią część przychodu do opodatkowania. Jednakże twórcy mogą rozłożyć spłatę podatku na kilka lat, jeśli
są w stanie wykazać, że ich dochód spada w latach, kiedy więcej czasu
poświęcają pracy artystycznej. „Akceptacja w schemacie Lieu”, działająca
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od 1947 roku, pozwala osobie zobowiązanej do zapłaty podatku od spadków na przeniesienie aktywów lub wszelkich długów względem urzędu
skarbowego poprzez przekazanie dzieła sztuki lub innego obiektu do Her
Majesty’s Revenue and Customs, co czyni je własnością publiczną. Aby
dzieło kwalifikowało się do zwolnienia z opłat, musi być narodowym, naukowym, historycznym lub architektonicznym obiektem zainteresowania
i mieć wysoką wartość. Są to często antyki i dzieła sztuki, ale także archiwa.
Australia – co jest kosztem uzyskania przychodu artysty 145
W roku 2016 osoby wykonujące pracę artystyczną zawodowo mogły odliczać koszty związane m.in. z:
• zatrudnieniem agenta lub agencji artystycznej;
• zakupem sprzętu niezbędnego do wykonywania prac artystycznych,
np. komputera, oprogramowania itp.;
• szkoleniami lub treningami w celu doskonalenia umiejętności niezbędnych do wykonywania działalności artystycznej, a także w celu
zdobycia nowych umiejętności niezbędnych do odegrania roli lub
dokonania performansu artystycznego;
• zajęciami fitness lub innymi treningami w celu utrzymania formy
fizycznej, jeśli jest to niezbędne do wykonywania swojej roli;
• usługami fryzjera, kosmetyczki, makijażystki, jeśli jest to bezpośrednio
związane z odgrywaną rolą lub występem scenicznym (tego typu
wydatki na cele prywatne nie podlegają odliczeniom);
• utrzymaniem i wynajęciem profesjonalnej pracowni lub studia (także jeśli znajduje się ono w domu prywatnym).
Brazylia – podatki dla artystów
W systemie podatkowym istnieje rozwiązanie Sistema Simples. Zostało
ono stworzone m.in. dla artystów, którzy posiadają rejestr w kategorii
Microempreendedor Individual – MEI (mikroprzedsiębiorca indywidualny). Głównym celem tego rozwiązania jest zmniejszenie szarej strefy.
Przewiduje ono kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. reali rocznie.
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Pozwala na płacenie najniższej stawki ubezpieczenia wraz z podatkiem
minimalnym około 55 reali miesięcznie.
Francja – kontrowersyjna Ustawa HADOPI146
Aby dostosować kwestię praw autorskich do epoki cyfrowej, powołano
przy resorcie kultury Wysoką Radę ds. Własności Literackiej i Artystycznej
(Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique). W 2009 roku
uchwalono także tzw. Ustawę HADOPI, na mocy której utworzono Wysoki
Urząd ds. Rozpowszechniania Utworów i Ochrony Praw w Internecie (Haute
Autorité pour la Diffusion des Œuvreset la Protection des droits sur Internet
– HADOPI). Celem nowego urzędu jest walka z internetowym piractwem
i kradzieżą własności intelektualnej w globalnej sieci. W ostatnim czasie
odebrano mu prawo sankcji w formie odcinania dostępu do sieci.
•• Przykłady dobrej praktyki
Kariera w zawodzie tancerza
Zawód: tancerz
Intensywna edukacja zawodowa profesjonalnego tancerza rozpoczyna się
najczęściej w bardzo młodym wieku (około 10 roku życia) i trwa dziewięć
lat. Są to lata wytężonej pracy przygotowującej do rozpoczęcia zawodu.
Zgodnie z międzynarodowymi badaniami (przeprowadzonymi m.in. w ramach aDvANCE Project) kariera tancerza, która rozpoczyna się w wieku
19 lat, kończy się coraz szybciej, współcześnie często już około 35. roku życia (choć oczywiście zdarza się, że tancerz z powodzeniem tańczy dłużej
lub kończy pracę w zawodzie znacznie wcześniej z powodu kontuzji). Co
ważne, specyfika pracy tancerza sprawia, że pochłania ona praktycznie
cały jego czas i energię. Po zakończeniu kariery scenicznej tancerz może
mieć przed sobą jeszcze około 30 lat aktywności w innym zawodzie, co jest
okresem dwukrotnie dłuższym niż czas trwania pierwszej ścieżki kariery.
Rozwiązania systemowe
W wielu krajach powstały organizacje zajmujące się kompleksowo wspieraniem tancerzy w procesie przekwalifikowania zawodowego po zakończeniu kariery scenicznej, zrzeszone w International Organization for the
Transition of Professional Dancers (IOTPD).
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Rozwiązania systemowe powstały (w porządku chronologicznym)
w: Wielkiej Brytanii (1973), Kanadzie (1985), Holandii (1986), Szwajcarii (1997),
Korei Południowej (2008) i Niemczech (2010). Wszystkie zyskały zaufanie
tancerzy, funkcjonują stabilnie, rozwijając się i dostosowując swoje działania do zmieniającego się międzynarodowego rynku pracy w zawodzie
tancerza. Długofalowe działania wspierające proces przekwalifikowania
zawodowego tancerzy podejmują też organizacje we Francji, Stanach
Zjednoczonych, Australii i Czechach.
Organizacje te są finansowane głównie z funduszy publicznych
(państwowych, czasem samorządowych), niektóre z nich w niewielkim
stopniu ze składek samych tancerzy i ich pracodawców oraz ze środków
prywatnych.
Istniejące rozwiązania systemowe obejmują: pomoc psychologiczną, sprofilowane doradztwo zawodowe, wsparcie finansowe (stypendia lub
granty edukacyjne, dofinansowanie kosztów utrzymania w trakcie przygotowań do podjęcia nowego zawodu, wsparcie finansowe w rozpoczęciu
własnej działalności gospodarczej), działania edukacyjne budujące świadomość specyfiki zawodu tancerza adresowane do adeptów tego zawodu oraz młodych profesjonalistów na początku kariery, a także działania
informacyjne.
Ze wsparcia w ramach systemów przekwalifikowania zawodowego
skorzystały już w Europie i na świecie setki tancerzy. Doświadczenie organizacji wspierających tancerzy w procesie zmiany zawodu pokazuje, że
większość z nich, mając zapewnioną profesjonalną pomoc, z sukcesem
rozpoczyna nową ścieżkę kariery.
Opracowanie: Marta Michalak, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie
Rzemiosło artystyczne (ceramika) – głos artystki pracującej w Danii
Skończyłam studia magisterskie z designu i sztuki mediów147 na Bauhausie
w Weimarze. Przez prawie trzy lata pracowałam m.in. jako grafik dla Futu
oraz jako freelancer. Później wyjechałam do Oslo, gdzie głównie pracowałam w zawodzie grafika, chociaż dużo więcej czasu zaczęłam poświęcać
ceramice. Po dwóch latach postanowiłam przeprowadzić się z Oslo do
Kopenhagi. Tu już szukałam tylko pracy w ceramice. Znalazłam ją w Tortus
Copenhagen jako uczennica i asystentka mistrza. Od roku jestem nauczycielką na jego warsztatach garncarskich, które trwają tydzień i odbywają
się mniej więcej dwa razy w miesiącu. Otworzyłam swój warsztat w grudniu i nadal około 10 dni w miesiącu pracuję dla Tortus, dlatego mogę się
utrzymać. Mój własny warsztat przez to pewnie rozwija się trochę wolniej,
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ale muszę przyznać, że i tak mam o wiele większą sprzedaż z mojego studia, niż oczekiwałam. Ponieważ mój warsztat od początku generuje niewielki zysk, planuję wstawić moją ceramikę do kilku sklepów na świecie.
Planuję też minikursy u siebie, a gdy to wszystko się uda, zrezygnuję z pracy
w Tortus. Mam nadzieję, że nastąpi to pod koniec tego roku.
W Danii każdy zarejestrowany mieszkaniec ma numer identyfikacyjny.
Używa się go do wszystkiego, np. do rejestracji firmy jednoosobowej – taką
mam ja. Założenie tej firmy trwało cztery dni. Weszłam w internecie na stronę rządową dla przedsiębiorców, zalogowałam się moim numerem identyfikacyjnym, założyłam firmę i cztery dni później dostałam potwierdzenie
rejestracji i numer dla firmy. Wszystko mogę robić przez internet – płacić
podatki, szukać odpowiedzi i konsultować się we wszystkich sprawach
związanych z firmą. Dostałam też kilka zaproszeń na darmowe wykłady,
jak prowadzić własną firmę, z których nigdy nie skorzystałam. Pierwsze
50 tys. koron148 jest nieopodatkowane. Potem zaczynam płacić 37% podatku do pewnej kwoty, której na pewno szybko nie przekroczę. Bogaci
Duńczycy płacą 53% podatku. Od zdrowia jestem ubezpieczona za darmo, ale na ubezpieczenie socjalne i emeryturę trzeba płacić dodatkowo.
Kosztuje mnie to mniej więcej 600 koron miesięcznie i mogę to odliczyć
od podatku. Żeby coś odliczyć od podatku wystarczy rachunek ze sklepu,
nie trzeba mieć faktur.
Mój warsztat mieści się w moim mieszkaniu. Łatwo jest w Danii dostać kredyt na mieszkanie i jest on niskooprocentowany. Dodatkowo część kredytu
można odliczyć od podatków. Obliczam, jaką część mieszkania zajmuje
mój warsztat i odejmuję to od podatku, załączając rachunek za mieszkanie.
Większość Duńczyków jest zapisana do związków zawodowych.
Składki są niskie i także można je odliczyć od podatków. Związki oferują
wszelką pomoc prawną i często mogą za ciebie negocjować twoją stawkę, pensję albo odprawę.
Autor: Tasja Puławska
5. Ubezpieczenia
•• Komentarz
W roku 1980 UNESCO i Międzynarodowa Organizacja Pracy sporządziły tzw.
Rekomendację belgradzką. Dokument ten szczegółowo opisuje propozycje
rozwiązań systemowych, dotyczących zabezpieczeń socjalnych artystów
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i twórców, które biorą pod uwagę specyfikę pracy twórczej i umożliwiają
jej uwzględnienie w systemie socjalnym państwa. W 2007 roku Rezolucja
Parlamentu Europejskiego zaleciła stworzenie rozwiązań dedykowanych
artystom, aby zapewnić im podstawy bytowe. Powstanie rekomendacji
i różnorodne działania zaowocowały częściowym przekształceniem prawodawstwa niektórych państw.
W Polsce zabezpieczenie socjalne w formie ubezpieczenia medycznego
i emerytalnego stało się, obok niskich zarobków, podstawowym czynnikiem
ryzyka wykonywania zawodu artysty. W badaniu „Rynek Pracy Artystów
i Twórców w Polsce”149 ponad 32% respondentów przyznało, że w ciągu
ostatnich pięciu lat zdarzały się okresy braku ubezpieczenia społecznego150, ponad 20% badanych artystów odpowiedziało zaś, że w tym czasie
miały miejsce okresy braku ubezpieczenia zdrowotnego.
Z opisywanych przez nas krajów Austria, Finlandia, Francja, Holandia,
Kanada, Korea Południowa, Litwa oraz Niemcy stworzyły systemy ubezpieczeń społecznych, które uwzględniają grupę zawodową twórców i artystów. W Niemczech istnieje specjalny fundusz, we Francji natomiast
związki zawodowe, które wspierają artystów i zajmują się zabezpieczeniami
społecznymi. Szczegółowe rozwiązania dotyczące ubezpieczenia artystów
i twórców zawarte są w przedstawionej niżej tabeli. Tabela została opracowana na podstawie danych zawartych w profilach krajów. Dla większej
przejrzystości użyte zostały anglojęzyczne nazwy aktów prawnych.
Kraj
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Rodzaj ubezpieczenia

Australia

Zasady ogólne

Pełen pakiet ubezpieczeń przy
umowie o pracę. Freelancerzy, osoby
samozatrudnione i na umowach
czasowych nie są objęci
ubezpieczeniem.

Austria

Law on Social Security for
Artist (2001)

Pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego

Brazylia

Zasady ogólne

Darmowa służba zdrowia, inne składki
odprowadzane dobrowolnie

Czechy

Zasady ogólne za wyjątkiem
ubezpieczenia emerytalnego

Pełen pakiet ubezpieczeń przy
umowie o pracę. Każdy artysta
objęty jest ubezpieczeniem
emerytalnym

149

Red. Dorota Ilczuk, Teresa M. Dudzik, Ewa Gruszka

150

Najbardziej narażeni na taką sytuację okazali się artyści wizualni oraz tancerze

Finlandia

Act on the Pensions of
Artists and Some Particular
Groups of Short – Time
Workers (1985)

Pełen pakiet ubezpieczeń przy
umowie o pracę. Samozatrudnieni
oraz utrzymujący się z dotacji mogą
dobrowolnie zarejestrować się
w systemie emerytalnym i systemie
ubezpieczeń społecznych
przedsiębiorców rolnych

Francja

Organizacje wspierające artystów w zakresie ubezpieczeń
socjalnych; regulacje dot.
ubezpieczeń społecznych
dla pracowników czasowych
oraz techników przemysłu filmowego

Pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego

Kanada

Status of the Artist Act (1955)

Pełen pakiet ubezpieczeń przy
umowie o pracę. Samozatrudnieni
oraz utrzymujący się z dotacji mogą
dobrowolnie odprowadzać składki

Korea Płd.

Artists Welfare Act (2014)

Zapewnianie zasiłków jako rodzaju
świadczenia pomostowego;
dodatkowo możliwe jest uzyskanie
ubezpieczenia od ryzyka zawodowego

Litwa

The Law on the Status
of Art. Creators and their
Organizations (2004)

Pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego

Niemcy

Artists’ Social Insurance
Act (1981)

Pełen pakiet ubezpieczenia
społecznego

Wlk. Brytania

Zasady ogólne

Dobrowolne ubezpieczenie
zdrowotne

Tabela 3: Ubezpieczenia artystów i twórców.
Niżej odsyłamy do dwóch przykładów – francuskiego i niemieckiego.
Kraje te posiadają szczegółowe przepisy dedykowane twórcom i artystom. Przedstawiamy także dwa studia przypadku – południowokoreański oraz garść informacji na temat finansowania ubezpieczeń dla artystów
wizualnych.
•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Francja
Artyści odprowadzają składki ubezpieczeniowe za pośrednictwem dwóch
organizacji: La Maison des Artistes (MDA) oraz AGESS-y. Obie te organizacje mają rządową akredytację, zgodnie z którą pośredniczą w odprowadzaniu składek ubezpieczeniowych przez wszystkich artystów (w podziale
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na sektory: MDA dla sztuk wizualnych i AGESSA dla pozostałych), którzy
w deklaracji podatkowej wpisują, że wykonują zawód artysty. W przypadku
artystów prowadzących własną działalność (tzw. non-salariés) czy wykonujących „wolny zawód” (profession libérale – specjalny status we Francji
dla niektórych zawodów) składki odprowadzane są w innym systemie –
Régime social des indépendants – RIS.
Niemcy151
Dla artystów i dziennikarzy istnieje w Republice Federalnej Niemiec kompleksowy system ubezpieczeń społecznych. Ustawa o obowiązkowym
ubezpieczeniu społecznym artystów152 z roku 1981 w szczególności chroni
artystów i dziennikarzy niezależnych w zakresie ubezpieczeń: zdrowotnego, pielęgnacyjnego i rentowego. Artyści i dziennikarze jako pracobiorcy
są zobowiązani do płacenia tylko połowy stawki ubezpieczenia socjalnego. Część za pracodawcę pokrywana jest przez przedsiębiorstwa, które
regularnie nabywają i wprowadzają na rynek dzieła artystyczne i publicystyczne. Dodatkowo środki pozyskiwane są z dotacji krajów związkowych.
•• Przykład dobrej praktyki
Ubezpieczenia i zasiłki artystów w Korei
Trudna sytuacja materialna artystów w Korei Południowej spowodowała
kilka głośnych samobójstw w pierwszej dekadzie XXI wieku. Samobójstwo
reżysera filmowego Kwaka Ji-gyuna w maju 2010 roku (w liście pożegnalnym napisał, że nie może znieść napięcia związanego m.in. z brakiem pracy,
perspektyw i stabilności zawodowej) oraz śmierć młodej scenarzystki Choi
Go-eun (zmarła w samotności, biedzie i chorobie) wywołały ogólnokrajową
dyskusję o sytuacji materialnej i zabezpieczeniach społecznych artystów.
Efektem tego było uchwalenie w październiku 2011 roku specjalnej ustawy
o bezpieczeństwie socjalnym artystów153, która weszła w życie w listopadzie 2012 roku i powołała do istnienia Korean Artists Welfare Foundation154.
Fundacja ta działa oficjalnie od 22 stycznia 2014 roku, a przyznany jej roczny
budżet wyniósł 7 mld wonów, co stanowiło wówczas niemal 6,4 mln dolarów. Jej zadaniem jest wspieranie artystów, którzy znaleźli się w kłopotach finansowych (głównie poprzez nagły spadek dochodów lub zdarzenie
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Künstlersozialversicherung (KSK)
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Tzw. Artists Welfare Act, nazywany też potocznie Ustawą Choi Go-eun, na cześć
zmarłej scenarzystki
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KAWF

losowe) i zapewnianie im zasiłków jako rodzaju świadczenia pomostowego
na okres, w którym dany artysta szuka nowych zleceń lub decyduje się na
przekwalifikowanie. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie ubezpieczenia od
ryzyka zawodowego.
Dotąd pomoc objęła przeszło 24 tys. artystów. Ministerstwo Kultury, Sportu
i Turystyki szacowało jednak tuż przed wejściem w życie ww. ustawy, że
do powstającej fundacji może się zgłosić po pomoc nawet 180 tys. artystów, w tym 57 tys. po pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia wypadkowego.
Ówczesny minister kultury Choe Kwang-shik oświadczył tuż po przyjęciu
przez Zgromadzenie Narodowe Artists Welfare Act:
Zasiłki i instytucjonalne wsparcie zapewnia się tzw. grupom wrażliwym:
młodzieży, osobom starszym czy niepełnosprawnym. Po raz pierwszy
w historii Korei rząd wesprze w ten sposób konkretną grupę zawodową.
W ramach rządowego programu artyści, którzy znaleźli się w kłopotach
finansowych, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek w wysokości do 1 mln
wonów (ok. 892 dolarów) na okres od trzech do ośmiu miesięcy. Wysokość
zasiłku zależna jest od stażu pracy artystycznej155. Ważnym elementem jest
też posiadanie stałego majątku. Na przykład osoby, które posiadają nieruchomość o wartości powyżej 135 mln wonów w największych miastach,
85 mln wonów w miastach małych i średnich oraz 72,5 mln wonów na
obszarach wiejskich, nie kwalifikują się do przyznania im zasiłku. Zasiłki
przyznawane być mogą tylko artystom, którzy aż do momentu popadnięcia w finansowe kłopoty aktywnie zajmowali się działalnością artystyczną i utrzymywali się w dużej mierze właśnie z niej. Jednym z wymogów
programu jest konieczność wykazania średniego miesięcznego dochodu
z działalności artystycznej w roku poprzedzającym rok zgłoszenia się po
wsparcie na poziomie przynajmniej 1,2 mln wonów. To dość restrykcyjny
wymóg, jako że według cytowanego wyżej badania SFAC ponad połowa
(52%) osób utrzymujących się w jakimś stopniu z działalności artystycznej
zarabia poniżej 1 mln wonów miesięcznie.
•• Cross-reference
O finansowaniu ubezpieczeń artystów wizualnych
W Austrii został stworzony specjalny fundusz finansujący zaopatrzenie emerytalne artystów wizualnych. Członkostwo w tym funduszu jest uzależnione
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Maksymalna kwota zasiłku jest dostępna dla osób, które prowadzą działalność artystyczną więcej niż 10 lat.

od posiadanego dyplomu i oceny dorobku. Całkowite obciążenie fiskalne
ponoszone przez artystów oscyluje na poziomie 22% przychodu.
Podobnie rzecz wygląda w Belgii, gdzie założono specjalny fundusz, który opłaca składki ubezpieczeniowe na takiej samej zasadzie, jak
odprowadzają je pracownicy etatowi – wykorzystany tu został mechanizm
fikcji prawnej (fiction of law), swoistej symulacji zatrudnienia. Podobna
praktyka została zastosowana w rozwiązaniach francuskich, gdzie umożliwia się artystom i pracownikom kreatywnym (authors of creative works)
korzystanie z wielu usług zapewnianych przez publiczny system ochrony
społecznej. Składki są kalkulowane w oparciu o 15,5% rocznego przychodu
artysty plus dodatkowe 15%. Ponadto w Belgii mamy do czynienia z zastosowaniem – zgodnie z rekomendacją KE – najniższej stopy podatku VAT
na dzieła sztuki, co stymuluje ich obrót oraz przyczynia się do rozwoju
lokalnych targów sztuki Art Brussels, które w ostatnich latach znacząco
podniosły swoja rangę.
Również na Węgrzech funkcjonuje rozwiązanie oparte na subsydiowaniu składki, którą artyści opłacają w obniżonej wysokości, co pozwala
na objęcie ich zabezpieczeniem społecznym. Artyści są zobowiązani do
płacenia 15% od uzyskiwanych przychodów (stawka dla zatrudnionych wynosi 29%). Z przychodów są wyłączone wpływy z tytułu dochodu z praw
autorskich.
W kilku krajach europejskich stosowana jest też polityka subsydiowania indywidualnych artystów, bez wprowadzania rozwiązań dedykowanych.
Opracowanie: Mikołaj Iwański, Akademia Sztuki w Szczecinie,
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
6. Zagraniczna promocja artystów
•• Komentarz
Promowanie i dotowanie mobilności artystów ma na celu wspieranie twórców w dotarciu do szerszej publiczności, a także umożliwienie im wejścia
na większy rynek. Pojęcie mobilności czy zagranicznej promocji artystów
obejmuje nie tylko możliwość eksportu twórczości, lecz także nawiązywanie kontaktów (sieciowanie), udział w stażach artystycznych, tournée
czy rezydencjach.
Wspieranie dialogu międzykulturowego poprzez wymianę kulturalną, intelektualną i społeczną jest jednym z podstawowych celów UNESCO. Polska
ratyfikowała w 2007 roku Konwencję UNESCO z dnia 20 października 2005
roku w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Jedną z zawartych w niej zasad przewodnich jest Zasada Solidarności
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i Współpracy Międzynarodowej. Ze względu na zapisy Konwencji, UNESCO
World Observatory on the Social Status of the Artist zajmuje się m.in. zbieraniem danych na temat wspierania mobilności artystów w różnych krajach. W 2011 roku grupa ekspertów powołana przez Komisję Europejską
wydała zbiór wytycznych dotyczących mobilności artystów156.
W Polsce za promocję artystów poza granicami kraju odpowiada
Instytut Adama Mickiewicza (IAM). Prowadzi on skierowany do artystów,
pracowników sektora kreatywnego oraz osób zajmujących się promocją
polskiej kultury program „Kultura Polska na Świecie”. Jego celem jest wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się poza
granicami Polski. IAM dofinansowuje koszty transportu i zakwaterowania
do miejsca realizacji wydarzenia. Z raportu Rynek Pracy Artystów i Twórców
w Polsce157 wynika jednak, że artyści często mają problemy z procedurami
grantowymi ze względu na ich administracyjno-formalne wymogi. Artyści
zwracają też uwagę na mały wymiar finansowy przeznaczanego na zagraniczną promocję wsparcia.
Poniżej znajdują się trzy przykłady prezentujące rozwiązania
z Niemiec, gdzie wiele organizacji i instytucji oferuje własne programy
wymiany oraz programy wspierające wyjazdy młodych artystów, i Finlandii,
w której działa Krajowa Rada Mobilności i Różnorodności w Sztuce.
•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Niemcy – system zagranicznej promocji artystów 158
Od lat 70. XX wieku prywatne stowarzyszenia, związki zawodowe i nieformalne sieci artystów zaczęły rozwijać swoje własne programy wymiany.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie uczestniczy bezpośrednio w tego
typu programach. Wspiera natomiast ośrodki kulturowej polityki zagranicznej, jak np. Instytut Goethego, oferując im specjalny fundusz na działania za granicą. W ubiegłych latach rząd Republiki Federalnej Niemiec,
a zwłaszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wspierały tworzenie programów, które promowały międzykulturowy dialog wykraczający poza granice
państw. Jednym z takich przedsięwzięć jest program kulturweit – projekt
Niemieckiego Komitetu ds. UNESCO i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Od 2009 roku program oferuje młodym artystom 3-, 6-, lub 12-miesięczny
wyjazd z możliwością zaangażowania się w tworzenie polityki kulturalnej.
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Finlandia – i znowu Rada 159
Krajowa Rada Mobilności i Różnorodności w Sztuce wspiera artystów pragnących uczestniczyć w różnego rodzaju wymianach i działalności międzynarodowej. Dotacje na mobilność w sztuce są przeznaczone dla profesjonalnych artystów lub utworzonych przez nich grup roboczych, jak i dla
specjalistów w różnych dziedzinach sztuki. Dofinansowanie to ma na celu
promowanie mobilności międzynarodowej oraz sieci artystów i znawców
sztuki, mieszkających w Finlandii. Wsparcie Rada przeznacza na wyjazdy
za granicę.
Wielka Brytania – i znowu Rady 160
Artists’ International Development Fund to program grantowy prowadzony
przez Arts Council England. Ma on na celu finansowanie rozwoju współpracy międzynarodowej artystów i pracowników kreatywnych z Wielkiej
Brytanii z innymi krajami oraz stworzenie grupy artystów, którzy czerpią
korzyści z działalności międzynarodowej i są gotowi opowiadać o tym
wśród innych artystów. Arts Council of Northern Ireland prowadzi program Travel Awards. Nagroda ta umożliwia indywidualnym artystom oraz
grupom muzycznym (do czterech członków) podróże w celu rozwijania
umiejętności i wiedzy.
Wales Arts International jest agencją wspieraną przez Arts Council
of Wales i British Council Wales. Jej zadaniem jest promowanie wiedzy
o walijskiej sztuce współczesnej oraz działanie na rzecz międzynarodowych wymian i współpracy.
7. Organizacja rynku pracy artystów
•• Komentarz
Dobra organizacja i profesjonalizacja rynku pracy przekłada się bezpośrednio na jakość warunków pracy twórczej artystów. Związki zawodowe
i branżowe walczą o prawa swoich członków, negocjując zbiorowe układy
pracy, lobbując na korzyść reprezentowanej grupy oraz wspierając stowarzyszonych artystów w różnych działaniach. Poziom profesjonalizacji rynku
wyraża się również w dobrze ugruntowanej pozycji instytucji pośredniczących (agencji pracy, menedżerów), będących rodzajem łącznika pomiędzy
twórczością a rynkiem. Odpowiednio wykształcony menedżer czy agent
artysty powinien znać przepisy prawa, reguły rynkowe i przede wszystkim
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potrafić wspomóc artystę w działaniach administracyjnych, np. przy pozyskiwaniu grantów. Niezależnie od tego warto przyszłych absolwentów
szkół artystycznych wyposażać w podstawowe kompetencje rynkowe.
Dostosowanie kształcenia artystycznego do wymogów rynku pomaga
młodym twórcom rozpocząć pracę, prowadzić własną działalność czy
współpracować z biznesem. Istotna jest również możliwość doszkalania
się w zakresie przedsiębiorczości w kulturze.
Poziom organizacji i profesjonalizacji polskiego rynku pracy artystów jest
niski. W raporcie Rynek Pracy Artystów i Twórców w Polsce161 czytamy:
W badaniach […] zdiagnozowano, iż większość badanych artystów nie przynależy do żadnych organizacji branżowych artystów i twórców. Znaczna
część artystów przyznaje, że nie ma korzyści z takiej przynależności, zatem obraz związków branżowych jako organizacji wspierających twórców i artystów nie kształtuje się pozytywnie.
Badanie to wykazało również, że aż 80% polskich artystów nie korzysta ze
wsparcia agencji artystycznych czy menedżerów. Jak rozpoznano, powodem tej sytuacji są zbyt wysokie koszty oraz brak zaufania. Istotny okazał
się także brak kompetencji agentów i menedżerów.
Autorzy raportu tak opisują problem dostosowania kształcenia do
wymogów rynku w Polsce:
W badaniach jakościowych wskazywano […] na potrzebę korzystania
z doświadczeń uczelni zagranicznych oraz na konieczność dostosowania w większym stopniu kształcenia do wymogów praktyki i rozszerzenia
programów nauczania także o treści związane z przedsiębiorczością
w kulturze oraz kształcenia menedżerów. Artyści dość często wskazywali na niedobór wiedzy w zakresie możliwości pozyskiwania grantów,
stypendiów oraz sposobu realizacji projektów kulturalnych.
Niżej odsyłamy do trzech przykładów: austriackiego, litewskiego i kanadyjskiego. W Kanadzie bardzo istotne na rynku są związki zawodowe negocjujące zbiorowe układy pracy. W Austrii, choć nie tylko tam, działa inicjatywa
SMartAt, wspierająca artystów w działaniach administracyjnych. W kwestii
dostosowania kształcenia artystycznego do potrzeb rynku ciekawe jest
rozwiązanie Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, promującej współpracę
artystów z biznesem. Dołączamy również dwa studia przypadku: o układach zbiorowych pracy w teatrze i o środowiskowych regulacjach wynagradzania muzyków.
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•• Rozwiązania szczególnie interesujące
Kanada – rola stowarzyszeń
Bardzo istotne na rynku są stowarzyszenia artystów, pełniące często funkcję związków zawodowych. Reprezentują one samozatrudnionych twórców zrzeszonych w ich ramach wobec różnych instytucji. Często walczą
o układy zbiorowe pracy określające pensje, jakie otrzymują artyści. Nad
tego typu instytucjami czuwa Canadian Artists and Producers Professional
Relations Tribunal, odpowiedzialny za certyfikację tych stowarzyszeń, ale
także za doglądanie i zawieranie układów zbiorowych. Możliwość zrzeszania się i tworzenia mocnych związków nadaje artystom oraz producentom
Ustawa z 1995 roku: Status of Artist Act.
Austria – biuro SMartAt
Od 2014 roku działa w Austrii biuro SMartAt (SMart = Société Mutuelle Pour
Artists). SMartAt przejmuje od artystów i twórców czynności administracyjne w celu polepszenia ich warunków pracy i zminimalizowania ryzyka.
SMartAt podsuwa artystom trwałe rozwiązania, czuwa nad projektami,
doradza i dba o profesjonalizację ich pracy.
Litwa – inicjatywy Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych
Wileńska Akademia Sztuk Pięknych uruchomiła w 2006 roku, przy wsparciu
pochodzącym z europejskich funduszy strukturalnych, Centrum Innowacji
Projektowych, które promuje współpracę studentów uczelni z biznesem,
także zagranicznym. Akademia utworzyła także swój pododdział w mieście Nerynga (Nida) na Mierzei Kurońskiej – Kolonia Artystyczna Nida (NAC)
otwarta została w marcu 2011 roku dzięki wsparciu z funduszy z europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszy Norweskich. NAC jest
miejscem spotkań dla: artystów, projektantów, architektów, kuratorów,
krytyków sztuki i badaczy z całego świata. NAC prowadzi także program
„Artist-in-residence”.
•• Przykłady dobrej praktyki
Układy zbiorowe pracy – teatr
Zgodnie z Kodeksem pracy układ zbiorowy pracy zawierany jest przez reprezentację pracowników i pracodawcę. Układ w sposób kompleksowy
określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
z nią związanych. Obecnie pracę w instytucjach regulują Kodeks pracy oraz
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wewnętrzne regulaminy pracy. Szczegółowe zapisy regulaminu pracy danego teatru w dużym stopniu zależą od pozycji negocjacyjnej pracowników.
W większości krajów europejskich szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników regulują układy zbiorowe pracy (UZP) – ich celem jest
zagwarantowanie na poziomie krajowym pracownikom instytucji teatralnych odpowiednich warunków prac oraz stawek płacy. Układy zbiorowe
funkcjonują m.in. w: Austrii, Niemczech, Szwecji, Danii. Z jednej strony to
nacisk zorganizowanych związków pracowniczych (w Szwecji działa jeden, w Niemczech – dwa), z drugiej – element kultury pracy. W Szwecji
funkcjonuje dziewięć układów zbiorowych dla: pracowników teatrów
publicznych, teatrów niezależnych, teatrów tańca, dla pracujących w telewizji publicznej, w radiu, dla pracowników dubbingu i pracowników
przemysłu filmowego. Istotnym zapisem są minimalne wysokości stawek czy pensji, które przeciwdziałają dumpingowi cen oraz pozwalają
otrzymać godną zapłatę.
W Polsce Ludowej układy zbiorowe pracowników teatrów były trzykrotnie podpisywane między Ministerstwem Kultury i Sztuki a Związkiem
Zawodowym Pracowników Kultury i Sztuki w latach: 1951, 1966 i 1974. Owe
układy regulowały sprawy: dyscypliny pracy, BHP, zasad przyjmowania
i zwalniania pracowników, obowiązki stron (podstawowe i szczególne),
urlopu, nagród, awansów, czasu pracy, płac, norm pracy, dodatku objazdowego czy przywilejów mieszkaniowych. Regulowały pracę aktorów,
reżyserów, dyrygentów, choreografów i scenografów oraz pracowników
technicznych, administracyjnych i obsługi. W 1966 roku w układzie zbiorowym zdefiniowano „sezon” jako czas od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
Niemieckie przepisy zobowiązują dyrekcję teatru do powierzenia aktorowi co najmniej dwóch ról w sezonie – w innym wypadku instytucja
zobowiązana jest wypłacić rekompensatę za straty artystyczne. W PRLowskich układach zbiorowych znajdowały się zapisy, które nakazywały
dyrekcji teatru „zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków dla
ich pracy zawodowej i stałego podwyższania kwalifikacji”. Nie były one
jednak respektowane – niektórzy aktorzy nie wychodzili na scenę nawet
przez dwa lata.
Wśród dawnych krajów demokracji ludowej rynek pracy aktorów
to przestrzeń rządząca się własnymi prawami i praca za minimalne wynagrodzenie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie gotów pracować za
najniższą stawkę. Tylko w Czechach Związkowi Aktorskiemu udało się
wynegocjować układ zbiorowy z telewizją publiczną – nadawcy prywatni
nie chcą tego uczynić, a nacisk związku jest zbyt słaby. Środowisko aktorskie krajów Europy Wschodniej nie dostrzegło jeszcze wspólnego interesu
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w obronie podstawowych praw pracowniczych, mimo że silne związki
zawodowe mogą zagwarantować satysfakcjonujące warunki pracy (np.
w Stanach Zjednoczonych).
Opracowanie: Paweł Płoski, Wydział Wiedzy o Teatrze, Akademia
Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Środowiskowe regulacje wynagradzania muzyków w różnych krajach:
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada
W wielu krajach na świecie odpowiedzialność za jakość, efektywność i standardy pracy muzyków spoczywa na związkach zawodowych lub innych
organizacjach zrzeszających artystów. Wewnętrzne regulacje dotyczą kilku
aspektów: zakazanych i dobrych praktyk, ubezpieczeń, czasu i warunków
pracy oraz minimalnych stawek wynagrodzenia w zależności od rodzaju
wykonywanej muzycznej czynności.
Działająca w Wielkiej Brytanii Unia Muzyków (Musicians Union) zrzesza ponad 30 tys. członków reprezentujących różne sektory brytyjskiego
rynku muzycznego. Organizacja lobbuje na rzecz praw muzyków, zapewnia
pomoc prawną i praktyczną swoim członkom oraz pomaga w organizacji
przedsięwzięć. Musicians Union reguluje też stawki minimalne, obowiązujące przy zatrudnianiu muzyków.
W przypadku występu na żywo podstawą wyliczenia gaży artysty
jest ustalona stawka godzinowa, dotycząca wszystkich (38 funtów)162. W regulacjach przewidziano osobne stawki za „pakiety”, na przykład próba ponad trzygodzinna, wykonanie trzygodzinne – 133 funty, koncert podwójny
– dodatkowe 75% stawki, rezydencja – minimum 63 funtów tygodniowo.
W przypadku większych wydarzeń (wielkość sali powyżej 200 osób) stawki
są powiększone o 11%. Warto zauważyć, że według cytowanych przepisów
sama stawka za wykonanie to nie jedyny koszt ponoszony przez organizatora. Ma on bowiem obowiązek zapłacić również za transport artystów
(ustalony ryczałt kilometrowy w przypadku samochodu wynosi około 0,29
funta, koszty biletu kolejowego), czas poświęcony na transport (9,50 funta
za godzinę) i przewóz instrumentów (według listy od 18,30 do 26,70 funtów). Ponadto muzykom należą się dodatki: 19 funtów za każde piętnastominutowe przedłużenie próby lub wykonania, 24 – jeśli wykonanie kończy
się po północy, 94 – jeśli po godzinie 2 w nocy oraz dieta na wyżywienie
w wysokości 43 funtów dziennie. W osobnych dokumentach regulowane
są stawki akompaniatorów i organistów.
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Dokumenty Musicians Union „National Gig Rates”, „Casual Stage Rate”

Dokumentem regulującym czas pracy i minimalne wynagrodzenie w czasie sesji nagraniowych jest porozumienie podpisane przez Unię Muzyków
i brytyjską organizację non-profit, reprezentującą interesy przemysłu muzycznego British Phonographic Industry (BPI). Dokument określa długość
trwania sesji (od 2 do 4 godzin), maksymalny czas nagrywanego materiału
(od 10 do 30 minut), stawki muzyków w przypadku sesji nagraniowych muzyki klasycznej163 (od 71,76 do 86,07 funtów)164, stawki muzyków w przypadku sesji pozostałych (120 funtów) oraz dodatkowe opłaty za przedłużające
się sesje, dublowanie partii instrumentalnych i transport instrumentów.
W Stanach Zjednoczonych oraz w Kanadzie rolę regulatora przyjęła na siebie Amerykańska Federacja Muzyków (American Federation of Musicians),
która działa w obu wymienionych krajach i zrzesza ponad 75 tys. członków. Corocznie publikowany jest szczegółowy dokument: Minimalna Skala
Płac (Minimum Wage Scale), w którym oprócz reguł zatrudniania i praw
muzyków wymienione są obowiązujące organizatorów stawki165. W sekcji pierwszej omówione są stawki za jednorazowe wydarzenie artystyczne (ok. 60 dolarów za godzinę). Stawki w klubach, barach i restauracjach
omówione są w sekcji drugiej (od 36 do 96 dolarów za godzinę, zależnie
od „klasy miejsca”, określonej w innych zestawieniach). Stawki koncertowe,
poza muzyką klasyczną, określa sekcja trzecia (ok. 60 dolarów za godzinę).
Sekcja czwarta poświęcona jest muzyce klasycznej (stawki zróżnicowane
pod względem klasy orkiestry i roli danego muzyka od 40 do 70 dolarów za
godzinę), piąta – formacjom Concert Band (około 25 dolarów za godzinę),
szósta – koncertom szkolnym (54 dolary za godzinę), a ostatnia – koncertom
w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych (54 dolary za godzinę). Podobnie
jak w Wielkiej Brytanii organizator do gaży muzyków dolicza ryczałtem
inne koszty – transportu artystów i instrumentów. Stawki podlegają globalnym modyfikacjom w określonych sytuacjach. Podwójna stawka dotyczy
przypadków: lidera, solisty, dyrygenta czy wykonania w noc sylwestrową.
Dodatkowo organizator zwiększa stawkę o określony procent w przypadku: deszczu, występu ulicznego, obecności mediów lokalnych czy też nagrywania bądź filmowania na użytek archiwalny.
Stawki obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie podczas nagrań
reguluje dziewięć porozumień w zakresie: nagrań muzyki do filmów przeznaczonych na emisję w kinach i telewizji (dotyczy zespołów symfonicznych,
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O klasyfikacji sesji decyduje obecność dzieła w katalogu Official Charts Company
Classical Chart. http://www.musiciansunion.org.uk/

164

Stawki zależą od pozycji muzyka w orkiestrze, podane wartości dotyczą sesji „standard”, czyli 3 h stawki za sesję krótszą „short” i dłuższą „long” są proporcjonalne do
długości ich trwania. Źródło: The New BPI & MU Agreement, 2011
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AFM Minimum Wage Scale 2014

około 100 dolarów za godzinę), nagrań muzyki do filmów instruktaż- owych
(około 100 dolarów za godzinę), nagrań z emisją w TV naziemnej (około
350–450 dolarów za godzinę w zależności od cykliczności), nagrań z emisją w TV kablowej (około 350–500 dolarów za godzinę), nagrań albumów
muzycznych (około 130 dolarów za godzinę), nagrań reklam i singli (około
130 dolarów za godzinę), nagrań audycji radiowych i transmisji koncertów
w stacjach państwowych (około 130 dolarów za godzinę), nagrań audycji
telewizyjnych w stacjach państwowych (około 350–450 dolarów za godzinę). W każdym przypadku stawki mogą ulegać dokładnie określonej w porozumieniach zmianie, w zależności od specjalnych okoliczności lub roli
poszczególnych osób w przedsięwzięciu. Zastosowany mechanizm jest podobny do rozwiązań dotyczących pracy muzyków występujących na żywo.
Autor: Wojciech Walczak
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Ujęcie według przynależności
do grupy zawodowej
Przedstawione w profilach poszczególnych krajów rozwiązania wspierające
twórców i artystów mają różne znaczenie w zależności od tego, której grupy zawodowej dotyczą. Przyjrzyjmy się więc specyfice sytuacji poszczególnych grup zawodowych, które były objęte naszym badaniem, i spróbujmy
zidentyfikować rozwiązania dla nich optymalne. Jeszcze raz jednak podkreślamy, że prosta implementacja rozwiązań, bez uwzględnienia polskiej
specyfiki, nie jest ani wskazana, ani możliwa.
1. Artyści wizualni (plastycy)
Zgodnie z badaniem rynku twórców w Polsce plastycy są grupą, w której jako główna forma zatrudnienia dominują umowy cywilno-prawne.
Nieregularność uzyskiwania przychodu, która jest charakterystyczna czy
wręcz wpisana w definicję bycia plastykiem, ma szereg konsekwencji dla
osób wykonujących ten zawód. Brak istniejących dedykowanych rozwiązań prawnych, jak chociażby przymus regularnego odprowadzania składek, w praktyce powoduje wykluczenie tej grupy zawodowej z udziału
w powszechnym systemie ubezpieczeń. Plastykom udało się, co prawda,
wynegocjować z galeriami zasady współpracy, jednak te rozwiązania nie
mają charakteru systemowego oraz nie dotyczą wszystkich pól aktywności zawodowej.
Z punktu widzenia grupy artystów wizualnych istotne jest przede wszystkim wprowadzenie rozwiązań z zakresu opodatkowania oraz ubezpieczeń
uwzględniających specyfikę zawodową. System powinien uwzględniać
nieregularne wpływy finansowe, a także dawać możliwość opłacania składek oraz zaliczek podatkowych w momencie otrzymywania przez artystę
środków finansowych. W kontekście problemów polskich plastyków atrakcyjnie wyglądają wspomniane w niniejszej ekspertyzie rozwiązania francuskie i holenderskie. Istniejący we Francji system intermittents du spectacle166 rozwiązuje dwa problemy – ubezpieczenia społecznego twórców
oraz zapomogi państwowej w okresie zmniejszonej aktywności twórczej.
Jako ważne dla artystów wizualnych jawią się również systemowe
mechanizmy wspierania nowej twórczości. Istniejące w wielu krajach167,
m.in. w Finlandii, Francji oraz w Niemczech, zobowiązania inwestorów
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Finlandia, Francja i Niemcy – przeznaczanie 1% kosztów budowy budynków publicznych na dzieła sztuki. Francja – państwowy fundusz przeznaczony na zakup
dzieł sztuki. Austria – dotacje na zakup sztuki współczesnej, związane z zakupem
przez rozmaite podmioty (muzea, galerie) dzieł sztuki.

infrastruktury publicznej do przeznaczania określonych kwot na zakup dzieł
sztuki współczesnej są działaniem stymulującym rynek oraz, dodatkowo,
mającym walory edukacyjne. Innym przykładem systemowego wspierania rozwoju rynku kultury, stosowanym na przykład w Korei Południowej,
są odliczenia od podatku związane z zakupem przez rozmaite podmioty
dzieł sztuki168.
Z punktu widzenia grupy artystów wizualnych mniejsze znaczenie
mają regulacje dotyczące organizacji pracy w instytucjach kulturalnych.
2. Artyści performatywni
Według badania przeprowadzonego przez ZASP zdecydowana większość169
artystów performatywnych pracuje na etatach w instytucjach kultury, dlatego głównym aktem prawnym regulującym i bezpośrednio wpływającym
na ich rynek pracy jest Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Artyści performatywni związani są często na stałe z jedną
sceną bądź jedną jednostką organizacyjną, co stało się szczególnie istotne
w kontekście nowelizacji wymienionej ustawy w roku 2011. Zmiana wymusza uzyskanie zgody dyrektora instytucji na udział w przedsięwzięciach
prowadzonych przez podmioty trzecie.
Artyści performatywni170 to homogeniczna, wysoko wykwalifikowana – chociaż nisko wynagradzana – grupa pracowników kultury, z medianą
miesięcznych zarobków 2 tys. zł netto (83,54% osób deklaruje miesięczny
dochód z przedziału 1,3 tys.–2,9 tys. zł).
Do zdecydowanego poprawienia rynku pracy dla artystów performatywnych przyczyniłoby się wprowadzenie do polskiego prawa przepisów definiujących status artysty. Otwarcie rynku na półprofesjonalistów
i amatorów okazało się zgubne dla wielu szukających pracy artystów oraz
wprowadziło dumping cenowy. Uporządkowanie prawa w tym zakresie
gwarantowałoby wykonywanie pracy przez osoby wykwalifikowane i wykształcone w danej dziedzinie. Oprócz oczywistego zysku dla samych
artystów taka regulacja wpłynęłaby również na zdecydowany wzrost poziomu wykonawców w całym kraju. Status artysty, rozpatrywany na wzór
francuski, pomógłby również w trudnej sytuacji finansowej części aktorów.
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Korea – odliczenie od dochodu firm i osób prywatnych nawet do 20%
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83,14%, Źródło: Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz?…, ZASP,
Kraków 2015
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Według szacunków ZASP i ZZAP w Polsce obecnie funkcjonuje zawodowo ok. 5
tys. aktorów.

Artyści performatywni zdecydowanie źle171 oceniają również dostęp do
informacji oraz jej jakość, dotyczącą ofert pracy i angażowania artystów.
Z punktu widzenia tej grupy zawodowej należałoby wprowadzić rozwiązania wspierające dobre praktyki menedżerskie i rozwój kompetencji w tym
zakresie. Dobrym przykładem mogą być na tym polu granty przyznawane
przez rząd Korei Południowej172 na dokształcanie artystów oraz działanie
rządowych lub pozarządowych centrów informacyjno-pomocowych (na
wzór związków zawodowych w Wielkiej Brytanii173).
Kolejną ważną rzeczą dla tej grupy zawodowej są standardy pracy.
Rozwiązaniem tego problemu byłoby uregulowanie rynku na wzór brytyjski
bądź francuski, gdzie stowarzyszenia i organizacje branżowe dbają z jednej
strony o jakość pracy i stawki artystów, z drugiej strony gwarantują również zleceniodawcom odpowiednio wysoki poziom artystyczny wykonań.
Wprowadzenie dobrej organizacji rynku pracy miałoby również znaczący
wpływ na poprawę jakości pracy instytucji kultury i dałoby szansę na uporanie się z wieloma powszechnymi problemami, takimi jak mobbing174.
3. Tancerze
Według szacunków środowiskowych175 tancerze zawodowi to najmniejsza
spośród rozpatrywanych w analizie grup zawodowych, licząca nie więcej niż tysiąc osób. To wysoko wykwalifikowana grupa, posiadająca swoją
odrębną problematykę, dzieląca się na dwa główne podzbiory: tancerzy
klasycznych oraz tancerzy współczesnych. Tancerze klasyczni u szczytu
swojej kariery reprezentują głównie środowisko baletowe oraz teatry tańca i związani są najczęściej z jednym zespołem. W ich przypadku również
najważniejszym aktem regulującym pracę jest wspominana Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na tym etapie kariery,
tak jak aktorzy i muzycy, tancerze podlegają podobnym mechanizmom:
edukacji, konkurencyjności, zatrudniania oraz zmagają się z tymi samymi
problemami (niskie zarobki, złe standardy pracy, mobbing).
Druga grupa tancerzy to osoby związane z niezależnymi teatrami tańca współczesnego oraz prowadzące indywidualną działalność artystyczną. Funkcjonują podobnie do plastyków i dzielą z nimi podobne problemy: praktyczny brak możliwości uczestnictwa w systemie ubezpieczeń
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52,58%. Źródło:Joanny Szulborskiej-Łukaszewicz, Artysto Scen Polskich, powiedz
nam z czego żyjesz?…, ZASP, Kraków 2015
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System bonów oświatowych dla artystów w Korei Południowej
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Przykład rozwiązania regulacji rynku: Musicians Union w Wielkiej Brytanii
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Ponad 40% osób doświadczyło mobbingu w pracy. Źródło: Artysto Scen Polskich,
powiedz nam z czego żyjesz?…,ZASP, Kraków 2015
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społecznych, brak zabezpieczeń finansowych oraz brak infrastruktury.
Wprowadzenie dedykowanych artystom rozwiązań176 powinno znacząco
wpłynąć na sytuację tej grupy zawodowej.
Wszystkich tancerzy łączy jednak jedna cecha, która zarazem odróżnia ich od kolegów z innych dziedzin sztuki – ich kariera jest krótka,
co ma poważne konsekwencje zawodowe. Fizyczny charakter zawodu
skazuje wielu artystów na zrezygnowanie z jego uprawiania w relatywnie
wczesnym wieku. Ta sytuacja ma szereg konsekwencji dla rynku pracy czy
ścieżek zawodowych tancerzy. Utworzenie jednoznacznie interpretowanego systemu ubezpieczeń społecznych dla tancerzy jest kluczowe dla
tej niewielkiej grupy zawodowej. Niejednolita wykładnia prawna (kwestia
wieku emerytalnego, spór o okres składkowy) powoduje w niektórych
przypadkach sytuacje wręcz dramatyczne. Jednym ze sposobów realizacji
tego postulatu może być uregulowanie statusu artysty z zastosowaniem
mechanizmów wsparcia finansowego i prawnego.
Istotne dla tancerzy jest również wsparcie rozwiązań umożliwiających
przebranżowienie się artystów kończących aktywną działalność zawodową. Warte uwagi są rozwiązania pochodzące z krajów takich jak: Wielka
Brytania, Kanada, Holandia, Szwajcaria, Korea Południowa czy Niemcy,
gdzie specjalnie dedykowane podmioty państwowe lub mocno wspierane przez państwo organizacje branżowe w sposób zorganizowany dbają
o tancerzy. Kwestia ułatwienia prowadzenia „drugiej kariery”, często dłuższej od tej – teoretycznie − głównej, oraz aktywne wsparcie informacyjno-edukacyjne177 powinno w znaczący sposób polepszyć sytuację tej grupy
zawodowej.
4. Muzycy
Muzycy to najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana grupa zawodowa178
spośród rozpatrywanych w niniejszej analizie. Znajdują się wśród nich
zarówno pracownicy instytucji kultury, osoby samozatrudnione, artyści
niezależni, nauczyciele, jak i osoby bezrobotne. Można wyznaczyć pewne
linie podziału na podgrupy, które odpowiadają podstawowemu, uprawianemu stylowi muzycznemu, ale nie jest to sytuacja jednoznaczna. Niskie
zarobki, brak regulacji rynku, a także niewielki prestiż zawodowy muzyków
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Badania Środowiska Muzycznego, PRM, Warszawa 2016 oraz szacunki PRM wskazujące na ok. 25 tys. osób aktywnych zawodowo

powodują dużą zmienność oraz potrzebę jednoczesnego realizowania
różnych strategii zawodowych.
Pierwszą rozpatrywaną podgrupę tworzą muzycy klasyczni – członkowie dużych zespołów instrumentalnych oraz wokalnych – związani w swojej
pracy z instytucjami kultury. Problematyka tej grupy odpowiada omawianej sytuacji aktorów i tancerzy. Dla tej grupy najistotniejsze są: szukanie
dobrych modeli prowadzenia i organizowania instytucji kultury (analogia
do opisywanej sytuacji w Wielkiej Brytanii179) oraz dbanie o standardy pracy
i rozwiązania wspierające rozwój kadry menedżerskiej, pracowników promocji i pozostałych osób współtworzących rynek muzyczny. Dla tej grupy,
przy konkurencji instytucji kulturalnych na rynku (np. sesje nagraniowe,
koncerty komercyjne), istotne byłoby również ujednolicenie standardów
pracy i płacy (jak we wspomnianych rozwiązaniach amerykańskich). Taka
metoda umocniłaby wszystkie polskie orkiestry i chóry oraz dałaby szanse
na zwiększenie zarobków muzyków.
Drugą podgrupę tworzą nauczyciele pracujący w szkolnictwie artystycznym.
Jest to nietypowa grupa wśród wszystkich rozpatrywanych, gdyż podlega osobnym regulacjom prawnym, odmiennym od pozostałych artystów.
Warto przy tym zauważyć, że pomimo pełnego pakietu świadczeń socjalnych i objęcia nauczycieli systemem emerytalnym, bardzo niskie zarobki
w tym segmencie zmuszają niemal wszystkich (powyżej 90%) reprezentantów tej grupy do wykonywania innego zawodu muzycznego.
Trzecią podgrupę tworzą muzycy działający niezależnie na rynku, tzw.
freelancerzy. Szczególnie dużo osób z tej grupy reprezentuje muzykę rozrywkową i jazz. Wśród tych artystów dominują inne formy zatrudnienia –
umowy o dzieło, praca bez umowy oraz samozatrudnienie. Tej grupy dotykają problemy charakterystyczne dla nieuregulowanego rynku pracy,
charakteryzującego się dużą wewnętrzną konkurencją, pozbawionego
jednocześnie systemowych bądź środowiskowych mechanizmów kontroli
(podobnie jak część tancerzy i plastyków). Spora część muzyków, podobnie
jak w przypadku innych specjalności artystycznych, pozostaje poza systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, bez szans na emeryturę.
Szczególnie istotne dla tych osób wydaje się wprowadzenie do polskiego prawa „statusu artysty” wraz z mechanizmami wsparcia, pomocy
i specjalnego systemu ubezpieczeń. Równie ważne jest wyposażenie organizacji branżowych lub odpowiednich instytucji państwowych w narzędzia
regulacji rynku (jak mechanizm rad kulturalnych w Finlandii).
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Dla samozatrudnionych muzyków, podobnie jak wszystkich innych
artystów, najważniejszą sprawą jest180 wprowadzenie pojęć definiujących
zawód muzyczny w rozporządzeniach regulujących funkcjonowanie osób
prowadzących działalność gospodarczą. Konieczne jest wpisanie zawodów muzycznych (a w szerszym kontekście: artystycznych) do klasyfikacji
PKD, PKWiU, co umożliwiłoby objęcie tej grupy zawodowej odpowiednimi przepisami fiskalnymi (wpisanie do karty podatkowej, ustalenie stawek
ryczałtu podatkowego) czy jednoznaczne zwolnienie z podatku VAT usług
świadczonych przez artystów. Uregulowanie całkowicie zaniedbanej sytuacji muzyków i pozostałych artystów w tym zakresie mogłoby wpłynąć
na włączenie większej liczby artystów do systemu ubezpieczeń (przepływ
z grupy osób zatrudnionych na umowy o dzieło do grupy samozatrudnionych) oraz na zmniejszenie stref szarej i czarnej181.
Osobną, i to bardzo wrażliwą, podgrupę stanowią muzycy niezależni i twórcy awangardowi, w poprzednim systemie przez lata pracujący bez umowy,
często kontynuujący tę praktykę w nowej rzeczywistości. To twórcy polskiej
kultury, znajdujący się obecnie na marginesie społecznym, zapomnieni
przez świat klienci pomocy społecznej, wyrzuceni poza horyzont zainteresowań dawni mistrzowie, z których dzieł i dokonań korzystamy do dziś.
Dla tej grupy niezwykle istotne byłoby stworzenie aktywnego podmiotu,
którego jedynym zadaniem byłaby pomoc finansowa i prawna dla zapomnianych twórców.
5. Twórcy ludowi
Twórcy ludowi to odmienna od wymienionych powyżej grupa artystów, niemieszcząca się w definiowanych na potrzeby tej analizy ramach. Pierwszym
wyróżnikiem jest edukacja. Nie ma formalnej edukacji twórców ludowych182,
co w sposób znaczący utrudnia definicję kategorii. Nie istnieje również
środowisko naukowe i akademickie związane bezpośrednio z samą praktyką twórczości ludowej. Z aktualnie dostępnych opracowań wynika183, że
nie znamy struktury, wielkości ani danych finansowych opisujących rynek
pracy twórców ludowych w Polsce. Dostępne statystyki o osobach pracujących w sektorze dziedzictwa dotyczą „zawodów towarzyszących” twórcom
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Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport
z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013

ludowym: etnografów, pracowników muzeów, animatorów kultury tradycyjnej itp., których ta analiza nie obejmuje.
Brak dedykowanego systemu edukacyjnego, brak badań i statystyk
dotyczących twórców ludowych, brak osobnych zapisów w GUS-ie, nieobecność przedstawicieli tej aktywności w środowiskach artystycznych184,
a także ogólne ujęcie terminu zawodowego185 (inaczej niż w omawianych
grupach) daje podstawy do nietraktowania osób zajmujących się tym działem kultury jako osobnej grupy zawodowej.
Twórczość ludowa z definicji i ze swojej natury nie jest czymś uregulowanym, a w swym najgłębszym sensie nie ma kontekstu perfekcyjności,
dążenia do profesjonalizmu, procesu edukacyjnego, kategorii tak głęboko
związanych z wymienionymi wyżej dziedzinami sztuki. To sposób ekspresji
naszego kulturowego połączenia z przeszłością, przedmiot z innej sfery,
niemożliwy do wtłoczenia w używane w powyższej analizie pragmatyczne
ramy. Co więcej, aktywność twórcza z zakresu sztuki ludowej to działania
naturalnie mieszczące się w pozazawodowej sferze aktywności człowieka.
Twórcami ludowymi w Polsce są przecież osoby wykonujące na co dzień
inne, rozmaite zawody.
Jednak aby wyjść naprzeciw znalezieniu najlepszych rozwiązań dla części
artystów związanych z sektorem dziedzictwa, należy znaleźć podobieństwa
z wymienianymi już wcześniej grupami. Specyfika pracy tancerzy związanych z twórczością ludową jest tożsama z omawianą wcześniej grupą.
Podobną analogię widzimy w grupie muzyków związanych z instytucjami
ludowymi. Muzyków działających w niezależnych grupach twórczych, charakteryzujących siebie jako „muzyków tradycyjnych”, dotykają analogiczne
problemy, jak ich kolegów z omawianej podgrupy muzyków niezależnych.
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Zakończenie

Przysłuchując się toczonej w Polsce debacie na temat sytuacji zawodowej
artystów i twórców, można odnieść wrażenie, że wreszcie przechodzimy
od etapu stawiania problemów, punktowania słabości, do poszukiwania
konstruktywnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że niezwykle bogata paleta
międzynarodowych programów i mechanizmów okaże się w tych staraniach przydatna. Ale walczmy o system. Można kruszyć kopie o jedno
rozwiązanie, ale czy nie szkoda ograniczać się do programu minimum?
W momencie, w którym zawodowa sytuacja artystów została zdiagnozowana jako problem i zauważona przez osoby i instytucje tworzące politykę
kulturalną kraju, należy oczekiwać od nich solidnego i odczuwalnego systemu wsparcia. System taki powinien uporządkować kwestię statusu artysty,
ubezpieczeń społecznych i różnych form pobudzania popytu w sektorze
kultury oraz monitorowania i analizy sytuacji artystów.
W patrzeniu na artystów należy również wziąć pod uwagę osoby, które
sztukę traktują po prostu jako swoje życie i nie są zainteresowane komercyjnym jej wykorzystaniem. Wkład osób tworzących naszą kulturę w ten
właśnie sposób jest olbrzymi, a wiele kulturowo ikonicznych motywów powstało w tej przestrzeni. Nowoczesne państwo powinno stworzyć artystom
podstawowe warunki do uprawiania sztuki i przecierania nowych ścieżek
kulturalnych, z których w sposób wymierny korzysta później społeczeństwo
(na przykład poprzez działalność sektora kreatywnego).
Na koniec jeszcze jedna sprawa. Niezależnie od tego, jak różnorodne formy przyjmuje bezpośrednie wsparcie i na jak dużą skalę jest stosowane,
koszty z nim związane nie są wysokie i stanowią najwyżej kilkuprocentowy
ułamek wydatków publicznych na kulturę. Nie zwalnia to nas wszystkich
od poszukiwań nowych źródeł finansowania tego systemu. To jednak temat wymagający – podobnie jak dbałość o edukację kulturalną – osobnego, obszernego omówienia.
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