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Warszawa 08.02.2021 

 

Sz. P.  Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów  
 

Szanowny Panie Premierze, 

Decyzją Rządu zostały otwarte muzea, galerie sztuki, biblioteki, filharmonie, opery, teatry, kina a także 

galerie handlowe. Pozostaje dla nas niezrozumiałe dlaczego analogiczne decyzje nie zostały podjęte 

względem innych sal koncertowych w których znajdują się miejsca siedzące. 

Przeważająca większość twórców polskiej kultury w wyniku epidemii SARS-CoV-2 została całkowicie 

pozbawiona możliwości uzyskiwania dochodów. Osoby pracujące w sektorze kultury na podstawie 

umów o dzieło, czy umów zlecenia są dla systemu pomocy państwowej zupełnie niewidoczne. Wiele 

rodzin żyjących z pracy muzyków estradowych oraz artystów występujących w klubach, restauracjach, 

miejskich ośrodkach kultury - nie ma dziś za co żyć. Codziennie odbieramy telefony i emaile od 

zrozpaczonych muzyków proszących nas o pomoc. Apel Związku Zawodowego Muzyków RP o 

uruchomienie programu refundującego połowę utraconych przychodów, obliczoną na podstawie 

deklaracji podatkowej PIT i porównania przychodów za rok 2019 do roku 2020, wraz z ustaleniem 

górnej granicy refundowanych kwot, pozostaje do tej pory bez żadnej reakcji Polskiego Rządu. 

Panie Premierze, 

Żądamy natychmiastowych działań ratujących życie rodzin polskich artystów! Żądamy decyzji o 

otwarciu sal koncertowych z zastrzeżeniem  reżimu sanitarnego, z ograniczeniem frekwencji do 50% 

zajętości miejsc siedzących, analogicznie do decyzji w sprawie filharmonii, teatrów, czy kin. . 

Zwracamy uwagę, że działalność koncertowa daje pracę nie tylko muzykom, ale także organizatorom 

wydarzeń muzycznych, producentom koncertów, realizatorom dźwięku i światła, stroicielom 

instrumentów, osobom zajmującym się promocją i reklamą,  grafikom, transportowcom, itp., itd. 

Z wielkim niepokojem obserwujemy niemal całkowite zniknięcie z narracji Polskiego Rządu tematu 

pomocy dla branż związanych z sektorem artystycznym. Na licznych konferencjach prasowych polscy 

ministrowie  odnoszą się do problemów branży fitness, turystycznej, restauracyjnej. Nikt nie mówi 

jednak o kulturze, która powinna być wspierana nie tylko instytucjonalnie, ale także indywidualnie. 

Istnienie tego sektora jest bowiem zależne od indywidualnych twórców i artystów wykonawców, 

którzy aktualnie nie mają żadnego wsparcia  Być może powodem tego jest fakt, że powstało wrażenie, 

że dofinansowanie, które otrzymały firmy z tego sektora załatwia sprawę. To jednak niewiele zmieniło 

dla reprezentowanej przez nas grupy zawodowej. Dodatkowo jesienią przetoczyła się w przestrzeni 
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publicznej burzliwa dyskusja związana z dystrybucją środków Funduszu Wsparcia Kultury – 

skierowanej tylko do przedsiębiorców.  W wyniku zamieszania informacyjnego  na nasze środowisko 

wylała się fala niechęci społecznej, a polscy artyści zostali przedstawieni opinii publicznej w świetle 

rażąco niekorzystnym. Po raz kolejny został postawiony znak równości pomiędzy pracującym artystą, 

a próżnym celebrytą. Tymczasem ponad 90 procent naszego środowiska to ludzie, którzy dziś znaleźli 

się na skraju ubóstwa i nie kwalifikują się do programów pomocowych zaproponowanych przez Rząd. 

Apelujemy o rzetelną analizę sytuacji naszej branży!  

Apelujemy o pilne uruchomienie programu pomocowego dla artystów pracujących na 

podstawie umów cywilno-prawnych!  

Apelujemy o otwarcie sal koncertowych i umożliwienie reprezentowanej przez nas grupie 

zawodowej  podjęcia pracy i możliwości zarobkowania! 

Zwracamy się z prośbą do  Pana Premiera o zorganizowanie natychmiastowego spotkania w 

celu przekazania naszych oczekiwań oraz przedyskutowania rekomendowanych przez nas 

działań pomocowych skierowanych do  artystów indywidualnych, nieprowadzących 

działalności gospodarczej, bo to właśnie w nich COVID uderzył najbardziej. Takie spotkania 

odbywają się z innymi branżami, a tragicznie dotknięta branża muzyczna złożona głównie z 

indywidualnie działających artystów nadal pozostaje na marginesie działań pomocowych 

rządu. Wzywamy Pana do zmiany tego podejścia, zwłaszcza że w innych krajach UE artyści 

otrzymują wielokrotnie większe wsparcie. Gdyby taka różnica miała pozostać doprowadzi to 

do zmniejszenia konkurencyjności kultury polskiej na arenie międzynarodowej po 

zakończeniu epidemii, fatalnego w skutkach uszczuplenia branży artystycznej, a co za tym 

idzie osłabienia naszej tożsamości narodowej w przyszłości. Nie można do tego dopuścić! 

Pozostajemy do Pana dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących polskich muzyków. 

Służymy szczegółowymi informacjami dotyczącymi reprezentowanej przez nas grupy 

zawodowej, jej sytuacji i aktualnych potrzeb.  Czekamy na spotkanie. 

Z poważaniem, 

Zarząd ZZM RP w składzie:  
Wanda Kwietniewska, Krystyna Prońko, 
Maciej Zieliński,  Ryszard Wojciul, Wojciech 
Konikiewicz, Leszek Biolik, Wojciech Wójcicki 
 

Do wiadomości: 

 

Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński 

Minister Zdrowia – Adam Niedzielski 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin 
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Apel wspierają: 

 

Polska Rada Muzyczna 

Związek Polskich Autorów i Kompozytorów  ZAKR 

Związek Zawodowy Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych 

Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków 

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury 

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe 

Unia Teatrów Niezależnych 

Związek Zawodowy Aktorów Polskich 

Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM, 

Gildia Montażu i Postprodukcji GMP 

Fundacja Miasto Literatury 

 
 


