


VADEMECUM ARTYSTY
MUZYKA I TANIEC



Recenzent
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Redakcja
Hanna Szych

Autorzy
Maxymilian Bylicki, Aleksandra Demowska-Madejska, Małgorzata Dudziak, Aleksandra 
Dziurosz, Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Zbigniew Rogowski, Małgorzata Sternal, Hanna Szych

Ilustracje
Grzegorz Piątek

Wydawnictwo INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA
ul. Aleksandra Fredry 8 
00-097 Warszawa

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ISBN (ebook): 978-83-949914-6-3

© Copyright by INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA - Warszawa 2018

IMIT 0046

IMIT 0047

ISBN (druk): 978-83-949914-5-6

W sprawie pełnej wersji drukowanej lub elektronicznejprosimy o kontakt z Instytutem Muzyki i Tańca



Szanowni Państwo,
Vademecum artysty. Muzyka i taniec to cenna i nowatorska publikacja, której celem jest 
pomoc młodym muzykom i  tancerzom w  przygotowaniu się do  funkcjonowania w  roli 
zawodowego artysty.

W zawodowym życiu, oprócz zdolności i umiejętności czysto artystycznych, coraz bardziej 
potrzebna jest wiedza na temat prawnych zasad działalności artystycznej, sposobów 
zawierania umów, planowania swojego zabezpieczenia społecznego, a także zaplanowanie 
swojej kariery artystycznej i ścieżki rozwoju zawodowego.

Tak jak piszą autorzy poradnika, cytując W. Goethego – „Wszystko jest trudne nim stanie się 
proste”. Mam nadzieję, że wysiłek włożony przez resort kultury w przygotowanie i wydanie 
tej publikacji pozwoli Państwu lepiej przygotować się do zawodowej pracy artystycznej 
i  szybciej odnaleźć satysfakcjonujący model kariery. A  trudne początkowo budowanie 
własnej drogi artystycznej, stanie się łatwiejsze.

Zachęcam Państwa do lektury Vademecum, a także do korzystania z opisanych tu programów 
dotacyjnych i działań MKiDN, których celem jest ochrona, promocja i rozwój twórczości 
w dziedzinie muzyki polskiej i tańca, w różnych formach.

Życzę Państwu wielu sukcesów artystycznych.

 Piotr Gliński

 Wiceprezes Rady Ministrów

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Wstęp

Maxymilian Bylicki

sztuki i różne obszary twórczości.

trzeba zajmować się tym zawodowo. A co zrobić, jeśli innym to się podoba, a czasem nawet 
chcą za to zapłacić?

Na wstępie trzeba się umówić, co rozumiemy przez różne pojęcia.

kryterium biegłości w sztuce, mistrzostwo.

Przepisy o prawie autorskim, opisane szerzej w rozdziale 5, wymieniają pojęcia „autor” lub 
„twórca”. Autor (łac. auctor ‘sprawca, twórca’) inaczej – twórca to osoba fizyczna, która stwo-
rzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W ramach pojęcia autora wyróżnia 

pokrewne.

Autorem jest osoba fizyczna, która wniosła twórczy wkład do utworu. Jest to kwestia faktu 
(a nie prawa), innymi słowy – istnienia więzi osoby z utworem. Więź tę chroni prawo do au-
torstwa, jedno z autorskich praw osobistych. Prawa te powstają na rzecz autora, tak więc nie 
można zrzec się statusu autora ani przenieść go na inną osobę.

Łatwo zauważyć, że można być artystą – amatorem. Amator (łac. amare ‘kochać’) to miłoś-
nik, człowiek robiący coś z upodobania, niezawodowo. O działalności zawodowej artysty 
mówimy wtedy, gdy część lub całość jego dochodów pochodzi z pracy artystycznej.

ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. 

2 Tamże.
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Czy artysta to zawód? Przecież wykonywać utwory artystyczne można dla przyjemności, nie 

mówimy?” Czy jest nim każdy, kto czuje się artystą? Czy ktoś, kto tworzy oryginalne dzieła 
Patrząc na tytuł Vademecum artysty Czytelnik zapewne zapyta: „Kto to jest artysta? O kim 

i uważa je za dzieła sztuki? Wobec tego, co to jest dzieło sztuki? Przecież są różne dziedziny 

Słownik języka polskiego podaje, że Dzieło to utwór literacki, muzyczny, artystyczny1 a arty-

nauki i szkolnictwa wyższego. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

Na działalność w zakresie sztuki można także patrzeć od strony naukowej. Zgodnie z art. 5 

szego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

poz. 1668) systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw 

1 Słownik języka polskiego PWN, PWN 1992.

sta to twórca lub odtwórca dzieła sztuki2. Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Guten-

się pojęcie współautora, czyli osoby, która wniosła twórczy wkład do utworu we współpracy 

berga określa, że artysta to biegły w swojej sztuce mistrz, a więc do faktu twórczości dodaje 

z  innymi (współtworzyła utwór), a  także twórcy wykonawcy, któremu przysługują prawa 



Wstęp

dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) przyjęto dwustopniowy podział nauk na: 
dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny naukowe/artystyczne.

W dziedzinie sztuki zostały określone następujące dyscypliny:
1. sztuki filmowe i teatralne,
2. sztuki muzyczne,
3. sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
Warto zaznaczyć, że w wielu dziedzinach jest prowadzona działalność twórcza, choć nie jest 
to dziedzina sztuki. Tak jest na przykład z twórczością literacką.

Poradnik Vademecum artysty. Muzyka i taniec jest przeznaczony dla wszystkich artystów 
działających zawodowo w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych, a  także dla 
tych, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności artystyczne do pracy w innych zawo-
dach nieartystycznych, ale blisko związanych ze sztuką muzyczną. Niektóre z tych kwestii 
są określone w obowiązujących przepisach. Inne wynikają z praktyki, a także z organizacji 
życia społecznego.

Celem Vademecum jest przede wszystkim wprowadzenie młodych muzyków i  tancerzy 
w świat profesjonalnej działalności artystycznej. W publikacji tej chcemy pokazać, z jednej 
strony – jakie obowiązują regulacje prawne oraz jakie są konsekwencje określonych dzia-
łań i wyborów dotyczących formy zarobkowej działalności artystycznej (Część I: Poradnik 
administracyjno-prawny), a  z drugiej strony – wskazać perspektywy, możliwości rozwoju 
i praktyczne sposoby wykorzystania umiejętności zdobytych w trakcie wielu lat nauki, naj-
częściej w szkole artystycznej (Część II: Perspektywy kariery dla muzyków i tancerzy).

Poradnik ten na pewno nie wyczerpuje poruszanych tematów, niektóre kwestie są zaled-
wie zasygnalizowane. Chcielibyśmy jednak zwrócić na nie uwagę młodych artystów i zachę-
cić do bardziej szczegółowego ich zgłębienia, co powinno ułatwić samodzielne zarządzanie 
swoją karierą i pracą artystyczną.

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim Autorom, Redaktorom, Recen-
zentom, których zaangażowanie i czujna życzliwość pomogły w przygotowaniu Vademecum.

Wszystkim Czytelnikom będziemy wdzięczni za komentarze i uwagi, które pomogą nam 
ulepszyć kolejne edycje poradnika. Korespondencję prosimy przesyłać na adres: Vademe-
cum artysty. Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa lub mailo-
wo: imit@imit.org.pl.
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