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Polski system oświaty, w szczególności kształcenia na poziomie wyższym, co naj-
mniej od początku pierwszej dekady XXI wieku jest przedmiotem krytycznej dys-
kusji w obrębie środowisk nauki i kultury. W międzynarodowych rankingach szkół 
wyższych polskie uczelnie plasują się na końcowych pozycjach: w opracowywanym 
w Chinach Academic Ranking of World Universities (ARWU) za rok 2010 klasyfi-
kowane są tylko dwa polskie uniwersytety: Jagielloński i Warszawski – oba plasują 
się w trzeciej setce (na 500 uwzględnionych na liście), podobnie w brytyjskim ran-
kingu The World University Rankings za lata 2011–2012 te same uczelnie zostały 
sklasyfikowane w pierwszej połowie trzeciej setki (na 400 uczelni). Szkolnictwo 
artystyczne, będące integralną częścią systemu nauczania, w dużej mierze sytuuje 
się poza dyskusją dotyczącą konieczności podniesienia jakości i poziomu kształce-
nia. Wypracowany w poprzednim systemie model nauczania artystycznego cieszy 
się bowiem dobrą międzynarodową renomą i może swobodnie konkurować z za-
chodnim systemem kształcenia. W licznych opracowaniach podkreśla się, że jego 
siłą jest osobisty kontakt nauczyciela i ucznia, przybierający kształt relacji mistrz–
uczeń. Szczególnie wysoko oceniane jest szkolnictwo na poziomie niższym – szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i liceów.

W roku szkolnym 2011/2012 odnotowano w Polsce łącznie 675 szkół arty-
stycznych; 250 z nich to szkoły, dla których organem założycielskim jest Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 116 – szkoły prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego, a 309 – szkoły niepubliczne (z czego 125 z uprawnie-
niami szkół publicznych). Do szkół publicznych oraz niepublicznych z uprawnie-
niami szkół publicznych uczęszczało łącznie 84 287 uczniów (dane: Centrum Edu-
kacji Artystycznej). Na poziomie wyższym działa 19 uczelni: muzycznych, sztuk 
pięknych, teatralnych i filmowych. W roku 2007 kształciły one 14 404 studentów 
(dane MKiDN). W przeciwieństwie do szkół nieartystycznych podlegających mi-
nistrowi edukacji narodowej (szkolnictwo niższe) i ministrowi nauki i szkolnictwa 
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wyższego (szkolnictwo wyższe), nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami 
artystycznymi sprawuje minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Kształcenie artystyczne stopnia 
podstawowego i średniego

Po długich sporach związanych z projektowaniem drugiego etapu reformy sa-
morządowej z 1998 roku szkoły artystyczne pozostały w gestii władz państwowych, 
w przeciwieństwie do szkół nieartystycznych, które zostały przekazane w zarząd 
jednostkom samorządu terytorialnego. Ramy prawne szkolnictwa artystycznego 
określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie z którą pod-
miotem zakładającym i prowadzącym publiczne szkoły artystyczne jest minister 
właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawuje on także nadzór 
pedagogiczny nad szkołami publicznymi i niepublicznymi. Do szkolnictwa arty-
stycznego, podobnie jak do całego systemu oświaty stopnia podstawowego i śred-
niego, odnosi się również Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 
Podział na typy szkół określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 
2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Z badań przeprowadzonych przez autorów Raportu o stanie kultury w obszarze 
szkolnictwa artystycznego wynika, że siłą niepublicznego szkolnictwa artystycznego 
jest wydajność kształcenia (według zasady: płacę – wymagam), szkoły te jednak 
nie mogą sobie pozwolić na rygorystyczną selekcję uczniów. Znajdują się również 
w gorszej sytuacji finansowej – chociaż zarówno szkoły publiczne, jak i niepu-
bliczne mogą korzystać z finansowania budżetowego, te pierwsze mają zapewnio-
ne większe bezpieczeństwo ekonomiczne [Pawłowski, s. 29–31]. Wnioski autorów 
Raportu o stanie muzyki polskiej można odnieść do szkół artystycznych wszystkich 
specjalizacji. Wskazują oni, że szkoły prywatne mają mniejszy prestiż, często są 
słabiej wyposażone i dysponują gorszą bazą lokalową. Z tego względu nie stano-
wią dla szkół publicznych prawdziwej konkurencji. W małych i średnich miastach 
sieć szkół artystycznych jest na tyle rzadka, że praktycznie nie współzawodniczą 
ze sobą, o konkurencji można mówić jedynie w dużych miastach [Raport o stanie 
muzyki polskiej, 2011, s. 301].

W roku 2012 MKiDN rozpoczęło prace nad wprowadzeniem zmian w szkolnic-
twie artystycznym; ich efektem mają być nowe ramowe plany nauczania w szkol-
nictwie muzycznym I i II stopnia, w szkolnictwie plastycznym i baletowym. Zmia-
ny wprowadzane będą w związku z koniecznością dostosowania kształcenia do 
możliwości i potrzeb coraz młodszych dzieci, ekspansją nowych technologii i ko-
niecznością dostosowania metod nauczania do nowych realiów oraz w związku ze 
zmianami na rynku pracy.
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Kształcenie muzyczne
Szkoły muzyczne dzielą się na dwa podstawowe typy: 1) szkoły realizujące 

kształcenie ogólne i artystyczne oraz 2) szkoły realizujące wyłącznie kształcenie 
artystyczne. Szkoły typu pierwszego obejmują: a) ogólnokształcące szkoły muzycz-
ne I stopnia – nauka w nich trwa 6 lat, dają podstawy wykształcenia muzycznego 
i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej; b) ogólnokształcące szkoły 
muzyczne II stopnia – nauka w nich trwa 6 lat, dają wykształcenie w zawodzie 
muzyk i wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego 
oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego (do szkół przyjmowani są 
uczniowie, którzy nie przekroczyli 14 roku życia). Szkoły typu drugiego obejmują: 
a) szkoły muzyczne I stopnia – nauka w nich trwa 6 lat lub 4 lata, w zależności od 
wieku ucznia (do szkół przyjmowani są kandydaci w wieku 6–15 lat), dają podsta-
wy wykształcenia muzycznego; b) szkoły muzyczne II stopnia – nauka w nich trwa 
6 lat lub 4 lata, zależnie od specjalności kształcenia, dają wykształcenie w zawo-
dzie muzyk (do szkół przyjmowani są kandydaci w wieku 10–20 lat). 

W szkołach muzycznych I stopnia uczniowie kształcą się w zakresie gry na 
wybranym instrumencie. Zajęcia odbywają się indywidualnie (jeden uczeń – jeden 
nauczyciel). Początkowo są to dwie lekcje tygodniowo po 30 minut, następnie 
dwie godziny lekcyjne po 45 minut. W zakresie realizowanych przedmiotów uczeń 
odbywa indywidualne próby z akompaniatorem, gra w zespole kameralnym, w or-
kiestrze lub śpiewa w chórze. Szkoły II stopnia obejmują kilka wydziałów, które 
kształcą w następujących specjalnościach: muzyk instrumentalista, muzyk wo-
kalista, muzyk nauczyciel rytmiki, muzyk lutnik. Utrzymany jest tryb kształcenia 
indywidualnego w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo gry na instru-
mencie lub śpiewu. W ostatniej klasie są to trzy godziny lekcyjne.

Dyskutowane w 2012 roku kierunki zmian w szkołach muzycznych I stopnia 
to: wzrost roli muzykowania zespołowego, organizacja kursów przygotowawczych 
dla kandydatów, możliwość przyznania dodatkowych godzin nauki dla najzdol-
niejszych uczniów oraz zwiększenie autonomii dyrektorów szkół, tak aby mieli 
do dyspozycji dodatkowe godziny w obu cyklach kształcenia. Z kolei w szkołach 
II stopnia zaproponowano możliwość wyboru przez uczniów części przedmiotów 
zgodnie z zainteresowaniami, a także zwiększenia wymiaru zajęć z zespołu kame-
ralnego oraz położenie szczególnego nacisku na praktyczny aspekt realizacji zajęć 
ogólnomuzycznych.

Edukację muzyczną oferują także szkoły policealne kształcące w zawodzie 
aktora scen muzycznych (Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Aktorskie 
w Gdyni, Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Baletowe w Gliwicach, Police-
alne Studium Zawodowe Piosenkarskie w Poznaniu oraz Policealne Studium Jazzu 
w Warszawie), Szkoła Artystyczna w Zakopanem kształcąca w różnych dziedzinach 
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artystycznych w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także Szkoła Chóral-
na w Poznaniu (nauka trwa tu 9 lat).

Szkół artystycznych o profilu muzycznym jest w Polsce najwięcej: łącznie 420 
placówek publicznych, w tym 302 szkoły I stopnia, 114 – II stopnia, 4 – policealne 
kształcące w zawodzie aktora scen muzycznych oraz dwie szkoły eksperymental-
ne – muzyczna i muzyczno-plastyczna [Pawłowski, s. 7].

Niepubliczne szkoły muzyczne stanowią 43% wszystkich szkół muzycznych 
w Polsce, ale kształcą jedynie 11% uczniów, podczas gdy szkoły podległe MKiDN  – 
przy zbliżonej liczbie placówek – aż 72% uczniów [Raport o stanie muzyki polskiej, 
2011, s. 301]. 

Kształcenie plastyczne
System szkolnictwa plastycznego ma mniej złożoną strukturę od muzycznego. 

Występują tu wyłącznie szkoły oferujące łącznie kształcenie ogólne i artystyczne. 
Dwa typy szkół plastycznych to: • ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych – nauka 
w nich trwa 6 lat, dają wykształcenie w zawodzie plastyka i wykształcenie ogólne 
w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, po którego ukończeniu można 
przystąpić do egzaminu dojrzałości; • licea plastyczne – nauka w nich trwa 4 lata, 
dają wykształcenie w zawodzie plastyka i wykształcenie ogólne w zakresie liceum 
ogólnokształcącego, po ukończeniu szkoły można złożyć egzamin dojrzałości.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące specjalności: fotografia, mar-
keting dzieł sztuki, reklama wizualna, techniki graficzne, techniki rzeźbiarskie, 
techniki renowacyjne (renowacja elementów architektury, renowacja mebli i wy-
robów snycerskich, renowacja witraży), techniki scenograficzne (charakteryzacja 
i stylizacja, modelarstwo i dekoratorstwo), formy użytkowe (artystyczny druk si-
towy, ceramika, dekorowanie wnętrz, jubilerstwo, lutnictwo, meblarstwo, metalo-
plastyka, projektowanie zabawek, snycerstwo, szkło artystyczne i witraż, techniki 
malarskie i pozłotnicze, tkanina artystyczna, wyroby unikatowe). Przedmioty ar-
tystyczne to nie mniej niż 70 godzin w cyklu kształcenia (ponad 10 godzin tygo-
dniowo w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych, a w liceum plastycznym ponad 
15 godzin).

Proponowane w 2012 roku kierunki zmian to: aktualizacja ramówek, indywi-
dualizacja procesu nauczania – dostosowanie kształcenia do potrzeb uczniów i do 
bazy dydaktycznej szkoły oraz dodatkowe godziny na pracę z uczniem zdolnym, 
podział przedmiotów na obowiązkowe i moduły uzupełniające, większa autonomia 
dyrektorów szkół, tak aby mogli decydować o rodzaju prowadzonych zajęć.

W Polsce działa 67 publicznych szkół plastycznych, w tym 22 ogólnokształcą-
ce szkoły sztuk pięknych, 41 liceów plastycznych i 4 publiczne szkoły policealne 
[Pawłowski, s. 7].
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Kształcenie baletowe
Szkoły baletowe umożliwiają kształcenie na poziomie ogólnym i artystycznym 

bądź wyłącznie artystycznym. Nauka w ogólnokształcących szkołach baletowych 
trwa 9 lat, dają one wykształcenie w zawodzie tancerza i wykształcenie ogólne 
w zakresie klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcą-
cego. Po ukończeniu liceum można przystąpić do egzaminu dojrzałości (do szkół 
przyjmowani są kandydaci w wieku 9–10 lat). Z kolei nauka w szkołach baleto-
wych obejmujących szkoły sztuki tańca trwa 9 lub 6 lat, w zależności od wieku 
ucznia, dają one wykształcenie w zawodzie tancerza (do szkół przyjmowani są 
kandydaci w wieku 6–15 lat).

W 2012 roku środowiska zaangażowane w dyskusję o szkolnictwie artystycz-
nym zaproponowały wprowadzanie bardziej różnorodnych technik wspierających 
klasyczny i współczesny kierunek kształcenia baletowego, pogłębienie proce-
su kształcenia ucznia kreatywnego, zainteresowanego zmianami zachodzącymi 
w choreografii europejskiej oraz poszerzenie autonomii dyrektorów szkół w podej-
mowaniu decyzji dotyczących profilu kształcenia artystycznego w danej placówce.

W Polsce działa pięć ogólnokształcących szkół baletowych.

Kształcenie w zakresie sztuki cyrkowej
Nauka w szkołach sztuki cyrkowej trwa 4 lata, dają one wykształcenie w zawo-

dzie aktora cyrkowego. Do szkół przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 15, 
ale nie przekroczyli 21 lat. Edukacja obejmuje następujące specjalności: akrobata, 
gimnastyk, ekwilibrysta, żongler, mim i clown. Mogą też istnieć specjalności mie-
szane: ekwilibrystyczno-żonglerska, akrobatyczno-ekscentryczna, gimnastyka 
parterowa i gimnastyka napowietrzna.

W Polsce działa jedna publiczna szkoła sztuki cyrkowej – Państwowa Szkoła 
Sztuki Cyrkowej w Warszawie.

Kształcenie animatorów kultury i bibliotekarzy
Oprócz szkół stricte artystycznych do kształcenia artystycznego - regulowa-

nego tym samym rozporządzeniem ministra kultury - zalicza się pomaturalne 
szkoły bibliotekarskie i animatorów kultury, które dają wykształcenie w zawodzie 
bibliotekarza lub animatora kultury. Szkoły animatorów kultury kształcą w za-
kresie: animacji społeczności lokalnych, specjalności artystyczno-instruktorskich:  
teatralnej, tanecznej (z wariantem taniec współczesny), fotograficznej i filmowej, 
turystyki (ze specjalnością turystyka i rekreacja) oraz arteterapii. Absolwent szkoły 
bibliotekarskiej otrzymuje tytuł zawodowy bibliotekarza, może również specjali-
zować się w zakresie biblioterapii.
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Kształcenie  
na poziomie akademickim

Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do wyższego szkolnictwa ar-
tystycznego jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Określa ona, że publiczne uczelnie artystyczne są nadzorowane przez ministra 
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W większości wyższych szkół artystycznych w Polsce obowiązują studia dwu-
stopniowe – licencjackie i magisterskie. Na części uczelni można również pod-
jąć studia doktoranckie. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się ty-
tuł zawodowy „magister sztuki” po ukończeniu kierunków: architektura wnętrz, 
dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja arty-
styczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka 
estradowa, kompozycja i teoria muzyki, malarstwo, organizacja produkcji filmo-
wej i telewizyjnej, reżyseria, reżyseria dźwięku, rzeźba, scenografia, taniec, wiedza 
o teatrze, wokalistyka, wzornictwo. Tytuł magistra sztuki otrzymują również ab-
solwenci jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu kierunków: aktorstwo, 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego 
i fotografia, reżyseria. Nie ma uczelni wyższej kształcącej w zakresie tańca czy 
sztuki cyrkowej.

Trzeci stopień kształcenia w zakresie muzyki realizuje w Polsce 8 uczelni. 
W roku akademickim 2007/2008 uczelnie muzyczne kształciły 5284 studentów. 
Ponad 78% z nich uczyło się na studiach stacjonarnych. W zakresie sztuk pięknych 
również kształci 8 szkół. Uczęszcza do nich największa liczba studentów spośród 
uczelni artystycznych – 7149 osób, co stanowi nieco ponad połowę wszystkich 
studentów. Prawie 60% studiuje na studiach stacjonarnych. Dwie uczelnie wyższe 
kształcą w zakresie teatru oraz jedna w zakresie filmu, teatru i produkcji telewi-
zyjnej. Łącznie uczy się w nich 1730 studentów, z czego na studiach stacjonarnych 
52%. Listę artystycznych uczelni wyższych pokazuje Tabela 1.

Tabela 1. Uczelnie artystyczne (stan w 2013 r.)

Uczelnie muzyczne Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna w Krakowie 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (jedyna  

szkoła o tym statusie wśród uczelni muzycznych)

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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Uczelnie plastyczne Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (jedyna uczelnia o tym statu- 

sie wśród uczelni plastycznych)

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Uczelnie teatralne 

i filmowe

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego 

w Krakowie

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna  

im. Leona Schillera w Łodzi

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Najbardziej elitarny charakter kształcenia ze względu na liczbę studentów 
przypadających na jednego nauczyciela akademickiego oferują uczelnie muzycz-
ne – tutaj współczynnik ten wynosi 3,45. Na uczelniach teatralnych i filmowych 
5,29, a plastycznych 5,63.

Także publiczne i prywatne szkoły wyższe oferują kierunki, które umożliwiają 
otrzymanie tytułu magistra sztuki. Podlegają one ministrowi nauki. Raport o sta-
nie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego podaje, że takich uczelni działa co 
najmniej 46. Jego autorzy wskazują, iż pozycja uczelni niepublicznych oferujących 
edukację artystyczną jest słabsza niż uczelni publicznych. Proces nauczania ma 
tutaj charakter dużo mniej zindywidualizowany, chociaż oferta specjalizacji jest 
dużo bardziej skorelowana z wymaganiami rynku.

Ocena kształcenia artystycznego  
i wnioski

Znacznie więcej zmian postuluje się wobec szkolnictwa wyższego niż niższe-
go, które na ogół jest dobrze oceniane, na bieżąco nadzorowane i weryfikowane. 
Ważnym głosem krytycznym odnoszącym się do kształcenia muzycznego I stop-
nia jest Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski 
modelowe, który ukazał się w drugiej połowie 2012 roku. Zostały w nim poruszone 
kwestie dotyczące pracy pedagogicznej: modeli nauczania, przygotowania i kom-
petencji nauczycieli. Na gruncie przeprowadzonych badań ankietowych okazało 
się, że nauczyciele przeszkody w osiąganiu lepszych wyników pedagogicznych czy 
przyczyny rezygnacji przez uczniów z nauki w szkole widzą na zewnątrz – winią 
uczniów i rodziców, mówią o problemach środowiskowo-społecznych, zachowu-
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jąc wysoką samoocenę [Raport o stanie szkolnictwa muzycznego, 2012, s. 45–46]. 
Małgorzata Chmurzyńska wskazała, że w polskich szkołach muzycznych przeważa 
dyrektywny styl nauczania. Nauczyciele są przekonani, że zadaniem ucznia jest 
dokładne zrealizowanie poleceń nauczyciela (85%), nauczyciel powinien być wy-
magający i stanowczy, gdyż tylko wtedy zmobilizuje ucznia do wysiłku (60%), 
nauczyciel powinien sam decydować o wyborze repertuaru, ponieważ tak jest naj-
korzystniej dla procesu nauczania gry na instrumencie (60%), nauczyciel powi-
nien tak prowadzić lekcję, aby była ona wypełniona efektywnym realizowaniem 
programu (80%), lekcja instrumentu polega przede wszystkim na przekazywaniu 
przez nauczyciela uczniowi wiedzy i umiejętności (61%), proces kształcenia in-
strumentalnego nie jest efektywny, jeśli uczniowi pozwala się na zbyt wiele do-
wolności (55%) [tamże, s. 51–52]. Taki model nauczania stoi w sprzeczności ze 
współczesnymi trendami nauczania; podkreśla się bowiem konieczność rozwijania 
przez nauczyciela kreatywności ucznia: samodzielności i ciekawości poznawczej, 
jego twórczych zdolności.

W Polsce nie prowadzi się badań dotyczących losów absolwentów szkół wyż-
szych; nie wiadomo, ile osób kończących studia artystyczne znajduje pracę w za-
wodzie i dla ilu praca ta stanowi podstawowe źródło utrzymania. Prawdziwą bo-
lączką wyższego szkolnictwa artystycznego – na co wskazują autorzy Raportu 
o stanie kultury… – jest słabe umocowanie rynkowe kierunków studiów. Nie tylko 
sam ich wachlarz nie odpowiada zapotrzebowaniu rynku, ale również programy 
i metody kształcenia w obrębie poszczególnych dyscyplin i specjalizacji są re-
alizowane w oderwaniu od potrzeb rynku, przyszłych możliwości zatrudnienia 
i oczekiwań pracodawców. Od przełomu wieków obserwuje się w Polsce intensyw-
ny rozwój przemysłów kreatywnych i specjalistyczne wykształcenie artystyczne, 
często wykraczające poza ramy jednej dyscypliny, jest wysoce pożądane. Programy 
nauczania nie zapewniają zdobycia wiedzy o tym, w jaki sposób funkcjonować 
na rynku pracy (jak konstruować umowy, wyceniać swoją pracę, orientować się 
w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych). Sytuację świetnie ilustruje 
konstatacja: „uczelnie nastawione są głównie na kształcenie wirtuozów i wielkich 
artystów” [Pawłowski, s. 41]. Pomijają tym samym rzeczywiste zapotrzebowanie 
na osoby świadczące wysokiej jakości usługi o charakterze artystycznym. Myślenie 
marketingowe w programach nauczania nie istnieje bądź jest marginalne, chociaż 
paradoksalnie wiele kierunków studiów z założenia ma charakter wybitnie prak-
tyczny (np. wzornictwo, projektowanie przemysłowe, konserwacja dzieł sztuki).

Z kwestią „urynkowienia” programów łączyć należy często powracające pyta-
nie: co jest istotą studiów artystycznych – nauczanie reguł warsztatu czy kształ-
towanie osobowości artysty? [Kowalski, 2005, s. 21]. We wszystkich dziedzinach 
warsztat ma swoje kryteria i reguły – czy uczelnia powinna kształcić rzemieślni-
ków pracujących zgodnie z regułami, czy też osobowości przekraczające przyjęte 
reguły? Ale czy w oparciu o akademickie reguły można właściwie ocenić talent, 
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który z definicji regułom się wymyka? To dylematy nie do rozstrzygnięcia, bo za-
równo wirtuoz, jak i rzemieślnik są artystami – choć w innym wymiarze – i obaj 
odpowiadają na społeczne zapotrzebowanie.

Cezary Kościelniak w artykule Akademie sztuk pięknych i przedsiębiorczych? 
[2009] skupił się na związku akademii sztuk (chociaż problem ten w równym 
stopniu dotyczy wszystkich uczelni artystycznych) z trzecim sektorem oraz na 
kwestii innowacyjności. W jego opinii relacje te w obecnym kształcie są stanowczo 
niewystarczające, czemu w dużej mierze winny jest zakaz prowadzenia przez szko-
ły wyższe działalności gospodarczej (obchodzą go, zakładając fundacje, co jednak 
piętrzy biurokrację). Słusznie zauważył, że przyuczelniane ośrodki kultury, galerie 
i imprezy promują przede wszystkim studencką twórczość i nie liczą się na rynku 
sztuki. Nie mogą też przynosić dochodów, wobec czego nie konkurują z podmiota-
mi niepublicznymi. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby np. zakładanie przez uczelnie 
wyższe komercyjnych galerii lub współprowadzenie firm usługowych (agencji re-
klamowych, biur projektowych), co nie tylko pozwalałoby pozyskiwać dodatkowe 
środki finansowe, ale też umożliwiałoby studentom zdobycie praktycznej wiedzy 
i praktycznych umiejętności w warunkach rynkowych. Kościelniak postuluje za-
inicjowanie przez uczelnie współpracy z przemysłami kultury poprzez tworzenie 
inkubatorów przedsiębiorczości kulturalnej. Na uczelniach miałyby powstawać 
centra badawcze i rozwojowe.

Autorzy Raportu o stanie kultury do głównych mankamentów szkolnictwa wyż-
szego zaliczyli także brak menadżerskiego zarządzania oraz prowadzenie przez 
uczelnie studiów niestacjonarnych, które umożliwiają uzyskanie dyplomu w takim 
samym czasie jak w przypadku studiów stacjonarnych, jednak przy nierównoważ-
ności programów nauczania. Podkreślono też zbytnie przywiązanie środowiska 
akademickiego do stopni i tytułów naukowych. Z punktu widzenia jakości kształ-
cenia dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnianie w charakterze nauczycieli aka-
demickich wybitnych artystów, niekoniecznie posiadających odpowiednie stopnie 
(wtedy jednym z kryteriów ich oceny mogłyby być międzynarodowe nagrody). 
W przypadku poszczególnych typów uczelni artystycznych podnoszona jest kwe-
stia zbyt długiego cyklu kształcenia (4 lub 5 lat), który w przypadku osób niewy-
bierających kariery artystycznej zmniejsza ich szanse na rynku pracy. Postulowane 
jest też przekazanie pod nadzór ministra kultury całego systemu kształcenia arty-
stycznego, nie tylko publicznych uczelni artystycznych. 

Uczelnie poszczególnych specjalizacji stoją również wobec właściwych sobie 
problemów. W przypadku szkolnictwa baletowego jest to niedobór wyszkolonych 
pedagogów baletu oraz brak dobrej współpracy szkół z zespołami baletowymi. 
W zakresie szkolnictwa muzycznego programy nauczania powinny kłaść większy 
nacisk na grę w orkiestrze i na muzykę kameralną. W odniesieniu do kształcenia 
plastycznego wskazano, że za potrzebami rynku nie nadąża stosowany na uczel-
niach sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Programy wszyst-
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kich typów szkół i uczelni artystycznych powinny zostać uzupełnione o rozbudo-
wany zestaw przedmiotów informatycznych. W przypadku kształcenia filmowego 
weryfikacji wymagają niedostosowane do wymagań rynku programy kształcenia 
Wydziału Produkcji. Konieczne jest także kształcenie w zakresie nowych form au-
diowizualnych i nowych mediów oraz przygotowywanie aktorów do pracy przed 
kamerą. 

Istotną barierą rozwoju uczelni artystycznych jest również niemal wyłącznie 
polskojęzyczna oferta studiów. Kościelniak zauważył, że wprowadzenie progra-
mów kształcenia w języku angielskim jako wykładowym w naukach o sztuce jest 
łatwiejsze niż w innych dyscyplinach – tutaj bowiem nie słowo jest najważniejsze, 
lecz inne środki wyrazu. W roku akademickim 2007/2008 liczba cudzoziemców 
studiujących na uczelniach artystycznych wynosiła zaledwie 241 osób (na 14 163 
polskich studentów).

Pozycja i sytuacja artysty
Nie ma jednej obowiązującej definicji słowa „artysta”, która jasno wskazywała-

by, kto jest artystą, a kto nim nie jest. Ukończenia szkoły bądź uczelni artystycznej 
bynajmniej nie można traktować jako jedynego wyznacznika statusu twórcy, gdyż 
na polu wszystkich dyscyplin od wieków mamy do czynienia z artystami, którzy 
odnoszą sukcesy artystyczne i rynkowe, choć nie odebrali formalnej edukacji arty-
stycznej. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych: „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieza-
leżnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Twórcą jest więc 
osoba, która tworzy utwory chronione prawem autorskim.

W zdecydowanej większości przypadków uznanie dla artystów i ich zawodowy 
prestiż nie idą w parze ze społecznym statusem. Dzieła sztuki otacza aura wyjąt-
kowości [Benjamin, 2011], a sam artysta – zwłaszcza taki, który zaczyna wspi-
nać się po drabinie artystycznego sukcesu – zaczyna obrastać swoistą mitologią. 
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz zebrała dwadzieścia jeden mitów odnoszących się do 
postaci twórcy (omówione przez Mariana Golkę [1995], Marię Gołaszewską [1977] 
i Andrzeja Osękę [1978]). Są to mity: wyjątkowości, indywidualności, powołania, 
wolności, cierpienia, szaleństwa, buntu, bluźnierstwa, spontaniczności, samot-
ności, odrzucenia, zaangażowania, bezinteresowności, egocentryzmu, zabawy, 
oczyszczenia, artysty-kapłana, zbiorowego, antyartysty, sztuczności, odkrywcy. 
To romantyczne ujęcie może się oczywiście przekładać na magię nazwiska artysty, 
które niczym marka nabiera wartości, a jej wymiernym efektem są ceny osiągane 
na rynku sztuki. Jednak tego rodzaju prestiż i w wybranych przypadkach rów-
nież sukces ekonomiczny nie są skorelowane z umiejscowieniem zawodu artysty 
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w systemie formalno-prawnym. W powszechnym, zwłaszcza w Polsce, rozumieniu 
sztuka jako wartość najwyższa powinna być odseparowana od kwestii finansowych. 
Zawód artysty to powołanie, a nie praca, za którą przysługuje wynagrodzenie. Pa-
radoks polskiej nieumiejętności powiązania sztuki i ekonomii opisał Kuba Szreder: 
„[…] przekonanie artystów o własnej wyjątkowości umożliwia ich wyzysk. Działa 
proste założenie: skoro artyści nie pracują, to nie trzeba płacić za ich pracę. Arty-
sta jest wynagradzany poniekąd przy okazji. Dopiero zajęcie konkretnych pozycji 
(akademika, artysty reprezentowanego przez galerię czy realizującego zamówienia 
publiczne) umożliwia wymianę kapitału symbolicznego czy pewnego prestiżu na 
gratyfikacje natury ekonomicznej, finansowej. Sama praca artysty z założenia nie 
jest wynagradzana” [Szreder, 2012, s. 4].

Działalność artystyczna powinna być rozpatrywana nie tylko w perspektywie 
estetycznej – wirtuozerii, maestrii i kunsztu – ale również w kontekście wpływu 
na rozwój gospodarczy. Grupy artystów związanych zarówno z poszczególnymi 
gałęziami sztuki, jak i z przemysłami kreatywnymi decydują o powstaniu arty-
stycznego, twórczego klimatu dzielnicy, a nawet całego miasta, co przekłada się 
na wizerunek miejsca, a w dalszej kolejności na konkretne wpływy do kasy miej-
skiej (np. poprzez wzrost cen nieruchomości w okolicy, rozwój gastronomii, bazy 
hotelowej, punktów usługowych).

Kwestie dotyczące społecznego statusu artystów były wielokrotnie podnoszone 
na forum międzynarodowym. W 1980 roku opracowane zostało Zalecenie UNESCO 
w sprawie statusu artysty, następnie Parlament Europejski wypracował dwie re-
zolucje: z 9 marca 1999 roku w sprawie sytuacji i roli artystów w Unii Europejskiej 
oraz z 7 czerwca 2007 roku w sprawie statusu społecznego artystów. W tej drugiej 
znalazł się zapis, że PE: „1) zwraca się do państw członkowskich o opracowanie lub 
wdrożenie środowiska prawnego i instytucjonalnego w celu wspierania twórczości 
artystycznej poprzez przyjęcie lub stosowanie ogółu spójnych i kompleksowych 
środków uwzględniających sytuację wynikającą z umów, zabezpieczenie socjalne, 
ubezpieczenie zdrowotne, podatki bezpośrednie i pośrednie oraz zgodność z za-
sadami europejskimi; 2. podkreśla, że należałoby uwzględnić nietypowy charakter 
metod pracy artysty; 3. podkreśla ponadto potrzebę uwzględnienia nietypowego 
i niepewnego charakteru wszelkich zawodów związanych ze sztuką” [Rezolucja (…) 
7 czerwca 2007]. W 2009 roku Międzynarodowa Federacja Aktorska (FIA) i Między-
narodowa Federacja Muzyków (FIM) wspólnie wypracowały The status of the artist 
/ Manifest w sprawie statusu artysty. Wskazane w nim zostały aspekty działalności 
artysty, które wymagają wprowadzenia w poszczególnych państwach odpowied-
niej ochrony i rozwiązań prawnych dotyczących warunków życia i pracy, dostępu 
do ubezpieczeń społecznych – ubezpieczeń na wypadek braku pracy, ubezpieczeń 
oraz świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Za kluczowe dla działalności arty-
stycznej i warunków bytowych twórców-wykonawców uznane zostały następujące 
kwestie: 
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1. Brak pewności stałego zatrudnienia.

2. Dla artystów-wykonawców ubezpieczenia społeczne i emerytalne są tak 
samo ważne jak dla wszystkich pracujących.

3. Pracy artystów towarzyszy ekspozycja zawodowa na różne zagrożenia utraty 
zdrowia i wypadków przy pracy. Jednak artyści nie zawsze są od nich ubez-
pieczeni.

4. Mobilność (ruchliwość zawodowa i społeczna) artystów ma swoją cenę.

5. Prawo zrzeszania się, zawierania układów zbiorowych i udziału w trójstron-
nym dialogu społecznym ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich artys- 
tów-wykonawców.

6. Brak odpowiednich zinstytucjonalizowanych rozwiązań systemowych, 
umożliwiających artystom-wykonawcom kształcenie ustawiczne i ewentu-
alne przekwalifikowanie.

7. Prawo autorskie, prawa pokrewne, własność intelektualna nie są pojęciami 
abstrakcyjnymi – pomagają artystom-wykonawcom uzyskiwać środki na 
utrzymanie.

8. Artyści-wykonawcy są często wyłączani, pomijani przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących ich działalności twórczej, warunków pracy i zabezpieczenia 
społecznego.

Kwestie te stały się punktem wyjścia dla sformułowania zaleceń odnośnie do 
koniecznych zmian w polityce kulturalnej poszczególnych państw, mających przy-
czynić się do poprawy statusu artystów. Podstawową kwestią jest wypracowanie 
rozwiązań prawnych, które zapewnią artystom dostęp do zabezpieczenia socjalne-
go oraz ubezpieczeń zdrowotnych i chorobowych oraz przygotowanie odrębnych, 
bardziej elastycznych zasad podatkowych i świadczeń emerytalnych, niezależnie 
od charakteru umów, na podstawie których artyści wykonują swoją pracę. Ponad-
to wszystkie umowy o pracę i kontrakty artystów powinny gwarantować pełne, 
obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, bez dodat-
kowych kosztów dla artysty, niezależnie od jego statusu prawnego wynikającego 
z rodzaju i formy umowy zawartej z zatrudniającym. Manifest został co prawda 
wypracowany przez stowarzyszenia aktorów i muzyków, ale postulaty dotyczą ar-
tystów wszystkich profesji.

W maju 2012 roku miał miejsce w Polsce protest artystów plastyków zorga-
nizowany przez Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej pod hasłem „Strajk! – 
Dzień bez sztuki”. Na jeden dzień w geście solidarności z artystami zamknięte 
zostały muzea i galerie sztuki (ok. 60 w całym kraju), co miało zwrócić uwagę 
rządu i opinii publicznej na problemy środowiska. Ten symboliczny gest miał po-
kazać, „[…] jak wyglądałby świat bez sztuki. Właśnie tak za kilka lat może skoń-
czyć polska kultura!” [STRAJK!, s. 1]. Zawarte tu postulaty są zbieżne z manifestem 
międzynarodowym: „Artyści nie są biznesmenami, nie tworzą z myślą o zysku. 
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Niektóre dzieła, często te najważniejsze dla społeczeństwa, nawet nie nadają się 
do sprzedaży. A wielu twórców, także tych, którzy już weszli na karty encyklope-
dii, pozostaje poza systemem ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych” [tamże]. 
Należałoby także powiązać sukces artystyczny z minimalnym zabezpieczeniem 
socjalnym, stworzyć fundusz artystyczny pozwalający na samodzielne opłacanie 
składek przez twórców oraz opracować bogatszy program stypendiów dla twórców.

Bodźcem dla organizacji strajku była zapowiedź rządu o ograniczeniu moż-
liwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu powyżej wskazanej kwoty 
przychodu rocznie (85 528 zł). W założeniu ma to być próba zmniejszenia nadużyć 
i zaniżania podatków przez osoby, których praca nie jest objęta prawem autor-
skim. Środowisko artystów, w które ten projekt uderza finansowo, zamiast wpro-
wadzania limitu proponowało dokładne określenie i zawężenie katalogu czynności, 
które mogą być objęte pięćdziesięcioprocentowym kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie statusu artysty na polu prawno-ekonomicznym powinno iść w parze 
z szeroką edukacją kulturalną społeczeństwa rozpoczynającą się na poziomie na-
uczania wczesnoszkolnego. Wskazane wyżej problemy twórców są bowiem wyni-
kiem niezrozumienia znaczenia dzieła artystycznego oraz specyfiki pracy artystów. 
Problem dobrze podsumowuje „Res Publica Nova”: „Pozycja artystów w polskim 
społeczeństwie jest co najmniej ambiwalentna: z jednej strony, w oficjalnym prze-
kazie, obywatele uważają, że ich funkcja jest ważna, istnieje przyzwolenie na ich 
niezrozumiałą działalność. Z drugiej strony – świat bez artystów byłby taki sam, 
ponieważ uczestnictwo Polaków w kulturze jest znikome” [Gruszczyński, 2012].

Podsumowanie
Szkolnictwo artystyczne w Polsce, zwłaszcza na poziomie wyższym, wyma-

ga reformy. W powszechnej świadomości zadaniem uczelni artystycznych jest 
kształcenie wielkich Artystów, którzy wytyczać będą nowe drogi polskiej kultury 
i których nazwiska staną się synonimami kraju. Takie osoby są w zdecydowanej 
mniejszości, natomiast zdecydowana większość absolwentów świadczy i świadczyć 
będzie usługi na rynku pracy, do czego uczelnie ich właściwie nie przygotowu-
ją. Stąd też sytuacja artysty (zwłaszcza społeczna) jest bezpośrednio powiązana 
z systemem kształcenia. Obok konieczności tych zmian potrzebne jest również 
wprowadzenie zmian legislacyjnych (nie tylko w Polsce, także w innych krajach 
UE), które zagwarantują artyście minimalne socjalne zabezpieczenie i – z uwagi 
na szczególny charakter pracy oraz istotną rolę, jaką ma on do odegrania w spo-
łeczeństwie – swoistą elastyczność „systemu”, w jakim pracuje.
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