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BIRD’S EYE PERSPECTIVE

Już od kilku lat obserwujemy fundamentalne zmiany, które wymuszają redefinicję i reor-
ganizację sektora kultury. Wynikają one m.in. z digitalizacji życia i rosnącej roli technologii. 
Nie jest to jednak kwestia wyłącznie technologii. Wpływ na nie ma ekonomia, kwestie 
społeczne (w tym różnice pokoleniowe), a także zagadnienia związane z ekologią (kry-
zys klimatyczny, kończące się zasoby). Jedną z fundamentalnych zmian jest pandemia 
koronawirusa, której wybuch przyspieszył część transformacji w sektorze kultury, a także 
wymusił kolejne, jednocześnie uwidoczniając szereg problemów i wyzwań. Pandemia 
spowodowała bowiem, że w przeciągu kilku dni zarówno konsumenci i odbiorcy, jak 
i biznesy czy organizacje musiały przenieść się do, i odnaleźć się w świecie online. Dla 
wielu była to pierwsza okazja do sprawdzenia i testowania potencjału technologii.

Dzięki internetowi kultura jest bardziej dostępna, a co za tym idzie, coraz bardziej zglo-
balizowana. Zmieniły się zasady konkurencyjności instytucji o uwagę odbiorców, którzy 
mogą wybierać ofertę ponadlokalnie. Zamiast w polskiej instytucji, można obejrzeć 
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transmisję spektaklu w National Theatre w Londynie, czy wysłuchać premiery w wyko-
naniu Berliner Philharmoniker. 

Co więcej, przeniesienie kultury do świata cyfrowego wiąże się też z pewnym paradok-
sem. Z jednej strony, z oferty kultury online korzystają najczęściej Ci odbiorcy, którzy 
regularnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych offline. Z drugiej strony, grupa za-
grożona wykluczeniem cyfrowym (głównie seniorzy), jest tą, która niemalże całkowicie 
została pozbawiona możliwości uczestnictwa w kulturze. 

Biorąc pod uwagę to, że zmysły są naszym interfejsem do postrzegania świata (który 
i tak na chwilę obecną bazuje na okulocentryzmie), to kultura przeniesiona do online, 
przy całej swojej synestetycznej naturze, wydaje się być płaska. Rozwiązaniem tego 
problemu mogłyby być technologie haptyczne. Na tym poziomie rozwoju jednak ich 
implementacja nie jest możliwa na taką skalę.

Synestezja ta wiąże się jednocześnie z rytualizacją. Odbiorcy oczekują bowiem obok 
dostępności i dobrej jakości oraz angażujących materiałów, podobnie jak w świecie 
fizycznym, pewnego rodzaju interakcji. Uczestnictwo w kulturze to nie tylko udział w kon-
cercie czy wernisażu, ale także wymiana uwag i doświadczeń. Jest to możliwe podczas 
wydarzeń analogowych, gdzie tworzy się naturalna przestrzeń na kuluarowe rozmowy. 

Kultura w sieci pozbawiona jest tego elementu rytualizacji, a co więcej, w pewien sposób 
narzuca nam ścieżkę uczestnictwa. Spektakle czy koncerty online oglądamy bowiem 
okiem kamery, a nie własnym (nie jest to nasza perspektywa, lecz czyjaś). 

Kluczowym elementem budowania zarówno doświadczenia na linii odbiorca–instytucja, 
jak i odbiorca–odbiorca są relacje. Ich zaniedbanie przed pandemią przekłada się bez-
pośrednio na realia podczas pandemii. Chętniej bowiem korzystamy z oferty instytucji, 
które znamy i za którymi tęsknimy (a tęsknimy bardziej do ludzi i atmosfery, niż do oferty). 
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych mają potrzebę bycia częścią większej społeczności, 
skupionej wokół danej dziedziny, także w czasie pandemii. 

Dodatkowo dziś odbiorcy kultury oczekują, że sami zostaną odnalezieni przez instytucje, 
do których wcześniej przychodzili. Mamy więc do czynienia ze swoistym odwróceniem 
ról. Przed izolacją to ludzie sami podejmowali decyzję o tym, czy i w jakim wydarzeniu 
czy aktywności kulturalnej wezmą udział. Dziś, wysiłek ten w dużej mierze stoi po stronie 
instytucji i organizacji.
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I choć o rosnącej potrzebie korzystania z nowych technologii mówiło się w kontekście 
kultury już od dawna, to obecnie wciąż jednym z głównych wyzwań jest digitalizacja. 
Przenoszenie działalności do sieci unaoczniło spore braki sektora kultury w obszarze 
obsługi. Część zadań spadła bezpośrednio na działy PR i produkcji, które często mają 
najwyższe w instytucji czy organizacji kompetencje cyfrowe. Także kwestie prawne czy 
regulacyjne pozostały bardzo istotne. Część nagrywanych wcześniej wydarzeń (kon-
certów czy spektakli) w czasie izolacji nie mogło zostać wyemitowanych ze względu na 
umowy, które nie obejmowały ponownego wykorzystania wizerunku artystów. Dodat-
kowo, w czasie pandemii (szczególnie w pierwszych miesiącach) większość wydarzeń 
było dostępnych za darmo lub za symboliczne kwoty. Możliwe, że przyzwyczajeni do 
tego stanu odbiorcy będą oczekiwać takiego statusu quo również w ramach korzystania 
z kultury w analogu. To, o czym zatem trzeba pamiętać, to konieczność tworzenia nama-
calnych doświadczeń opartych na wielozmysłowym uczestnictwie, co nie jest jeszcze 
możliwe do osiągnięcia w świecie cyfrowym.

CRUCIAL TRENDS

Podczas panelu, w którym opowiadałyśmy o kulturze w nowej rzeczywistości, przedsta-
wiłyśmy 9 trendów, które w opinii infuture.institute będą miały duży wpływ na zmiany 
w sektorze kultury w ciągu najbliższych miesięcy. Następnie zaprosiłyśmy uczestników 
konferencji do zwalidowania tych trendów. Wykorzystałyśmy do tego jedno z narzędzi 
stosowanych w procesach foresiyhtowych. Impact & Adaptation Matrix to narzędzie, 
które pomaga, po pierwsze usystematyzować wiedzę trendową, a po drugie przełożyć 
ją na realne działania organizacji. Czterdziestu dwóch przedstawicieli kultury oceniło 
trendy pod katem ich wpływu na organizację, którą reprezentują, oraz poziomu adaptacji 
danego trendu w ich organizacji.

SCATTERED TRIBES – trend nawiązuje do grup zbudowanych ponad klasycznymi podzia-
łami społecznymi. Przynależność jednostki do grupy określona jest np. przez wartości 
i zainteresowania.

 TECH CULTURE – trend wskazuje na rosnącą rolę technologii w każdym obszarze na-
szego życia, w tym w kulturze, uwzględniając obszar komunikacji.

AGING SOCIETY – do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Trend 
Aging Society odpowiada na potrzeby nowej grupy, której aktywność w różnych obsza-
rach życia, w tym w kulturze, będzie się zwiększać.
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GEN Z IMPACT – nowe spojrzenie na rzeczywistość Generacji Z, zbudowane na do-
świadczaniu życia w dwóch równoznacznych sobie światach – cyfrowym i analogowym 
w dużym stopniu wpłynie na ich wybory, również w kontekście konsumowania kultury

 GLOBALIZACJA 4.0 – globalizacja 4.0 to obszar łączący rozwiązania i idee, które odpo-
wiadają na zmieniające się potrzeby i realia współczesnego, zdigitalizowanego świata 
oraz firm i organizacji w nim funkcjonujących.

IMPLEMENTING SUSTAINABILITY – trend mówiący o rozwiązaniach skupionych wokół 
Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. Wśród nich są m. in. ta-
kie postulaty jak: eliminacja ubóstwa, ochrona środowiska naturalnego czy promocja 
zrównoważonej produkcji.

SENSEPLORATION – w opozycji do okulocentryzmu stoi trend Senseploration mówiący 
o potrzebie doświadczania świata wszystkimi zmysłami (nie tylko wzrokiem), uwzględ-
niając digital i analog senses.

TRANSPARENCY – trend wskazujący na rosnącą rolę transparentności, przejrzystości i au-
tentyczności w wielu obszarach naszego życia (zarówno zawodowego, jak i prywatnego).

MIRROR WORLD – nieustanny rozwój nowych technologii powoduje, że podążamy 
w kierunku świata, w którym wszystko ma swój odpowiednik i reprezentację w świecie 
cyfrowym.

WRAP–UP
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Żaden z zaprezentowanych trendów nie znalazł się w tzw. strefie standardu. Prawie 
wszystkie zaś trafiły do strefy strategii, czyli obszaru wdrożeń strategicznych. W tej czę-
ści matrycy znajdują się trendy, które będą miały duży wpływ na przyszłość i będą ją 
kształtować. Ich poziom adaptacji jest już wyższy niż początkowy, zatem są już powoli 
zauważane w organizacjach. To bardzo dobry sygnał i oznacza, że badane organizacje 
zdają sobie sprawę z konieczności podejmowania już konkretnych działań i wdrażania 
rozwiązań w tym obszarze. 

Największy wpływ na przyszłość kultury będzie, zdaniem badanych, miała technologia. 
Równie duży wpływ będzie miało pokolenie Z, które ma inne oczekiwania i nawyki i dla 
których nie ma już jednoznacznego podziału między światami offline i online. Należy 
jednak pamiętać, że korzystanie z kultury (czy rozrywki) jest dla tego pokolenia wciąż 
bardzo ważne, jednak wymagania ich są inne niż starszych generacji. Trend Implementing 
Sustainability, jako jedyny, został umieszczony w strefie inspiracji. Oznacza to niestety, że 
instytucje kultury traktują szeroko zrozumiane działania wokół Celów Zrównoważonego 
Rozwoju za działania raczej inspiracyjne niż strategiczne.

O infuture.institute

infuture hatalska foresight institute to instytut forecastingowy, który definiuje najważniej-
sze trendy, opisuje je i wskazuje konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy 
konkretnych marek. Instytut powołany został przez Natalię Hatalską, jedną z najbardziej 
wpływowych i uznanych ekspertów w dziedzinie analizy, prognozowania i badania tren-
dów w relacjach na styku rynek–marka–technologia–konsument. Instytut monitoruje  
i analizuje wszystkie czynniki, w tym zwłaszcza technologiczne i społeczne, które mogą 
wywołać fundamentalne zmiany w poszczególnych obszarach rynkowych. 
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Badania rynku pracy artystów i twórców 
w Polsce. Od diagnozy do wdrożenia rozwiązań 
systemowych*

* W tekście wykorzystano wyniki badań zawarte w następujących pracach Ilczuk D., Dudzik T. M., Gruszka E., Jeran 
A. (2016). Artyści na rynku pracy. Kraków: ATTYKA.; Ilczuk D., Noga M., Karpińska A., (2017). Reforma sektora kultury 
w Polsce. Warszawa: Instytut Fryderyka Chopina. Ilczuk D., Stano- Strzałkowska S., Karpińska A., Walczak W., (2017). 
Wsparcie dla artystów i twórców. Perspektywa międzynarodowa. Warszawa: NCK.; Dorota Ilczuk, Ewa Gruszka-Do-
brzyńska, Ziemowit Socha, Wojciech Walczak Policzone i policzeni! Artyści i artystki w Polsce (2020, tekst gotowy 
do druku)

Prof. dr hab. Dorota Ilczuk
SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny

Celem mojego wystąpienia było przedstawienie wyników kierowanych przeze mnie 
i zrealizowanych wraz z zespołami prac badawczych na temat rynku pracy artystów 
i twórców przeprowadzonych w latach 2013–2018. Były to badania zarówno o charak-
terze podstawowym, jak i badania stosowane. Miały na celu zdiagnozowanie specyfiki 
rynku pracy artystów, analizę sytuacji zawodowej artystów w Polsce, eksplorację do-
świadczeń międzynarodowych zarówno w monitorowaniu i analizie tego obszaru, jak 
i różnorodnych form wsparcia udzielanych artystom, a także pierwszą w historii powo-
jennej Polski próbę oszacowania liczebności zawodowo aktywnych artystów w Polsce. 
Wszystko w wystąpieniu skoncentrowałam się na zakończonych w grudniu 2018 roku 
pracach, tzn. badaniu mającym na celu oszacowanie liczby artystów, twórców i wyko-
nawców, z uwzględnieniem grup zawodowych związanych z następującymi branżami: 



Badania rynku pracy artystów i twórców w Polsce

7

sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórcy ludowi. 
Badanie to na zamówienie Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina przeprowadził 
Zespół Badaczy Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną z Uniwersytetu SWPS. 
W tym kontekście poruszę aplikacyjny aspekt prowadzonych badań. Bez znajomości 
rozmiaru/liczebności środowiska niemożliwe było bowiem obliczenie kosztów projekto-
wanego systemu wsparcia dla artystów a tym samym wprowadzenie zmian systemowych 
w polityce kulturalnej w Polsce. 

Jedną z podstawowych konstatacji naszych badań jest diagnoza specyfiki rynku pra-
cy artystów. Jest to rynek czynników produkcji. Popyt na takim rynku ma charakter 
pochodny, czyli zależy od popytu na produkty, do wytworzenia których te czynniki są 
wykorzystywane (Marek Góra; Teresa Magdalena Dudzik). Wielkość popytu na rynku 
pracy artystów zależy między innymi od gotowości do uczestnictwa w życiu kulturalnym 
(finansowanego ze źródeł prywatnych obywateli) oraz stopnia zaangażowania państwa 
w finansowanie „zbiorowej konsumpcji” dóbr kultury. Celem polityki kulturalnej państwa 
jest oddziaływanie nie tylko na stronę popytową rynku. Poprzez pośrednie i bezpośred-
nie sposoby finansowania samych artystów i infrastruktury ma też miejsce ingerencja 
państwa po stronie podażowej rynku. Efektem tej ingerencji powinny być instytucje 
wspomagające funkcjonowanie wszystkich podmiotów rynku pracy jako sprawnego, 
dającego poczucie bezpieczeństwa systemu, zrozumiałego dla wszystkich jego uczest-
ników. Instytucje rozumiane są tu jako „normy, regulacje oraz procedury gwarantujące 
ich przestrzeganie; głównym ich zadaniem jest zmniejszanie niepewności dla ludzkich 
interakcji” (Douglass North). Te instytucje spowodują, że rynek będzie niedoskonały, 
ale ta niedoskonałość działać powinna na korzyść wszystkich uczestników rynku. Taki 
też tok myślenia przyjęliśmy w naszych badaniach, wychodząc od rozpoznania istoty 
i problemów rynku pracy artystów i twórców a kończąc na rekomendacjach dotyczących 
stworzenia systemu norm, mechanizmów i instytucji umożliwiającego działanie stabilnego 
rynku pracy artystów w Polsce. 

Rynek pracy artystów to rynek nabywcy, który w sytuacji braku obiektywnych kryteriów 
dzieła artystycznego często nie jest w stanie odróżnić produktu będącego wyłącznie 
efektem skutecznego marketingu od dzieła utalentowanego artysty. Cechą charakte-
rystyczną podażowej strony rynku jest niski stopień substytucji talentów i umiejętności 
artystów ze strony technologii (choroba kosztów, William Baumol), ale też z tych samych 
powodów artyści mają ograniczone możliwości (i gotowość) podejmowania pracy w in-
nych branżach. Artyści świadczą pracę często niezależnie od poziomu wynagrodzenia, 
ale też w sytuacji wyjątkowo utalentowanych (albo skutecznie wypromowanych) artystów 
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mogą występować ekstremalnie wysokie wynagrodzenia (Sherwin Rosen). Jest to rynek, 
na którym dochody są niepewne i nieregularne, choć mogą osiągać bardzo wysoki pu-
łap (David Throsby). Sukces zawodowy nie zawsze gwarantuje osiągnięcie wysokiego 
poziomu stabilizacji finansowej. Dominują pozaetatowe formy zatrudnienia. 

Specyfiką sytuacji polskiej jest to, że zabezpieczenie socjalne w formie ubezpieczenia me-
dycznego i emerytalnego, wobec braku sprzyjających rozwiązań systemowych, zaczęło 
być luksusem dla najbogatszych. Uzyskane wyniki badań na temat zatrudnienia artystów 
potwierdziły niski poziom profesjonalizacji rynku wyrażający się w braku ugruntowanej 
pozycji instytucji pośredniczących (agencji pracy, menedżerów). Obraz rozdrobnionego 
a jednocześnie dość hermetycznie zamkniętego w ramach swoich grup zawodowych 
środowiska uzupełniają źle oceniane (jako nieskuteczne) organizacje branżowe. Zaob-
serwować 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). Badania potwierdziły wstępne 
założenia, że rynek pracy artystów i twórców w Polsce nie jest w wystarczający sposób 
analizowany i monitorowany, a zawodowa sytuacja twórców i artystów nie jest adekwat-
na do rozpoznanych tendencji rozwojowych, zgodnie z którymi kultura i jej przemysły 
zostały uznane za nowy obszar inwestowania, źródło kreatywności i innowacyjności.

Konkluzja z badania „Rynek Pracy Artystów i Twórców” (2013) w Polsce była następu-
jąca: 63% respondentów naszego badania oceniało źle i bardzo źle wsparcie ze strony 
państwa dla artystów. W kontekście innych wyników badania brzmiało to jak sygnał SOS 
wysłany przez artystów. Odpowiedzią na ten sygnał powinno być takie zaprojektowanie 
systemowych rozwiązań na rynku pracy artystów, które uczynią jego funkcjonowanie pro-
fesjonalnym i przyjaznym dla samych twórców. Zaczęliśmy się nad takimi rozwiązaniami 
zastanawiać wychodząc od rozpoznania doświadczeń międzynarodowych i enumeracji 
czynników stymulujących rynek pracy artystów w Polsce. Stworzyliśmy autorską propo-
zycję Systemu wsparcia artystów, w której jako jeden z ważnych elementów wskazaliśmy 
wprowadzenie pojęcia „status artysty zawodowego”. 

Przedsięwzięciem badawczym przeprowadzonym w drugiej połowie 2018 roku i opracowanym w 2019 

roku było pierwsze w historii powijennej Polski oszacowanie liczebności środowiska, z jednoczesnym 

poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej.. Piętnastoosobowy Zespół Badawczy Cen-

trum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS dotarł bezpośrednio do 616 podmiotów, 

spośród których 69 posłużyło również jako dostawcy danych – nieocenione w swojej istotności, lecz 
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niezwykle niejednorodne źródło informacji. Stworzone zostały dwie główne bazy danych agregujące 

informacje oraz szereg baz pobocznych związanych z przeprowadzonymi czynnościami (parsowanie 

danych internetowych, liczenie ręczne).

Na przeprowadzony w dwóch fazach proces badawczy składały się: badanie liczebno-
ści artystów, twórców i wykonawców (faza I) oraz uzupełniające badanie CAWI (faza II). 
W efekcie uzyskano szacunkowe informacje o liczebności badanego środowiska, które 
przedstawiono w dwóch wariantach: 

44 070 osób – przy pierwotnie przyjętej liście zawodów, 

59 970 osób – przy uwzględnieniu proponowanego poszerzenia listy branż i zawodów. 
Ta liczba została uznana za wynik ostateczny. 

Określenie liczebności środowiska artystycznego w Polsce umożliwia prowadzenie prac 
nad stworzeniem systemu wsparcia dedykowanego artystom zawodowym. Trzeba pod-
kreślić, że sukces badania w ogromnej mierze zależał od zrozumienia wagi badanego 
problemu i świadomego wsparcia środowisk artystów, twórców i wykonawców. I nie są 
to puste słowa. Pięć tysięcy wypełnionych ankiet w towarzyszącym szacowaniu badaniu 
CAWI mówi samo za siebie. Jest to pięć tysięcy osób, czyli niemal 10% całego środo-
wiska, które zaufały idei prowadzenia przez nas badań w celu wprowadzenia regulacji 
systemowych. 

Apel, który skierowaliśmy do artystów, twórców i wykonawców, prosząc ich o wypełnienie 
towarzyszącej badaniom ankiety, zaczynał się tak: „Szanowni Państwo, sytuacja artystów 
i twórców w Polsce jest alarmująca. Byt artysty cechuje niepewność – metaforyczna 
i dosłowna. Brak powszechnego zrozumienia dla specyfiki pracy artystycznej z jednej 
strony, niepewne i nieregularne dochody, wypalenie zawodowe i brak ubezpieczeń 
społecznych z drugiej.”

Zespół Badawczy wierzy, że wykonana przez niego praca przyczyni się do tego aby 
dramatyzm tych słów przestał być aktualny. Prace nad projektem ustawy o społecznym 
statusie artysty zawodowego zostały rozpoczęte w 2018 roku i pozostają w toku. 
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Jak branża muzyczna może kreatywnie wyko-
rzystać czas pandemii?

Marek Hojda 
Music Export Poland

Kultura – ostatnia do otwarcia

Jeden z moich przyjaciół dzieli muzykę na tę sprzed epoki Jana Sebastiana Bacha i tę 
po Bachu. Być może dla nas za kilka lat taką cezurą będzie obecna pandemia, a historię 
branży muzycznej będziemy dzielić na epoki „pre corona-virus” i „post corona-virus”. 

Branża kulturalna nie jest jedyną ofiarą pandemii. ale prawdopodobnie będzie ona wraz 
z branżą turystyczną ostatnią, która powróci do poprzedniego kształtu. Decydenci mają 
na to swoje argumenty: 

• finansowanie służby zdrowia, produkcja oraz dystrybucja żywności i środków czy-
stości są ważniejsze niż finansowanie kultury;

• wydarzenia kulturalne gromadzą dużą ilość osób, a więc koncerty, seanse kinowe, 
spektakle teatralne są przecież potencjalnym źródłem zakażeń;

• w kulturze można uczestniczyć w formie online;
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• wprawdzie część artystów i twórców z powodu braku zarobków przestanie konty-
nuować swoją działalność, ale przecież starsze zasoby kultury są wciąż atrakcyjne. 

Ten sposób myślenia, który dość sarkastycznie przedstawiłem prezentując powyższe 
argumenty ma tylko pozory racjonalności. Nigdy bowiem, jako społeczeństwo, nie bę-
dziemy w stanie ocenić strat kultury spowodowanych nienapisanymi książkami i niena-
kręconymi filmami. A jeśli politycy nie wezmą pod uwagę że CCI (Cultural and Creative 
Industries) są ważną gałęzią gospodarki i zawsze były motorem rozwoju technologii 
i źródłem innowacji, to straty będą mieć również aspekt gospodarczy. 

Kto traci, kto zyska

Wszystkie branże kreatywne z powodu pandemii poniosły duże straty. Jeśli jednak spoj-
rzymy na branżę muzyczną jako całość i podzielimy ją na trzy główne sektory: sektor 
live, zbiorowy zarząd prawami i branżę fonograficzną, to łatwo zauważymy, że najwięk-
szy uszczerbek poniósł sektor live. Sektor drugi ucierpi mniej, bo mimo iż ograniczenia 
działalności gospodarczej zmniejszą wartość tantiem, to jednak będą one przez OZZ 
inkasowane. Natomiast branża fonograficzna w obecnym roku będzie przeżywać wzrost. 
Analitycy, biorąc pod uwagę wpływ pandemii prognozują w wariancie pesymistycznym 
wzrost o 0,7%, a w optymistycznym 4,2%. Powinniśmy to uwzględnić planując najbliższe 
działania, które przede wszystkim powinny nas przygotować do czasów po pandemii. 

Artykuł ten ma za zadanie zdefiniowanie tych pól aktywności, które w tym okresie mogą 
być najbardziej efektywnie wykorzystane.

Dwie Zasady

Zanim jednak przejdę do szczegółowych rekomendacji, chciałbym zaproponować dwie 
generalne zasady dotyczące planowanych działań: 

• Bądźmy aktywni w tych segmentach branży, które dobrze sobie radzą – nie pla-
nujmy np trasy koncertowej, tylko skoncentrujmy się na produkcji nagrań;

• Nadrabiajmy zaległości – czas pandemii, kiedy życie spowolniło i więcej czasu 
spędzamy w domach jest doskonałą okazją na ich załatwianie tych spraw, których 
kiedyś nie załatwiliśmy.
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Działalność EDUKACYJNA

Gdy powstawała Fundacja Music Export Poland, opublikowaliśmy raport dr Patryka 
Gałuszki na temat potencjału eksportowego polskiej branży muzycznej. Raport zwraca 
uwagę na główną przyczyną niskiego poziomu eksportu muzyki, jaką są braki w zakresie 
kompetencji biznesowych.

W pewnym sensie mamy szczęście, że jeśli już taka epidemia miała się kiedyś wydarzyć, 
to że spotkało nas to teraz, a nie np. 20 lat temu. W tamtych czasach nie moglibyśmy 
wykorzystać czasu pandemii w sposób tak produktywny, jak możemy robić to teraz, gdy 
dzięki nowoczesnym technologiom zyskaliśmy dostęp do narzędzi, które oferują nam 
nieograniczone możliwości zdobywania wiedzy, doświadczenia i kompetencji.

Są nimi między innymi:

• tutoriale;
• portale branżowe;
• blogi;
• fachowa prasa muzyczna;
• podcasty;
• wideo z różnego rodzaju konferencji; 
• Grupy dyskusyjne

W okresie pandemii pojawiła się w sieci dużo webinariów, które pozwalają na zdobywa-
nie wiedzy w sposób bardziej aktywny, umożliwiając zadawanie pytań prowadzącym. 
Od 24 marca Fundacja organizuje cyklicznie „MExP Webinars” dla zamkniętych grup 
uczestników. Od tego czasu odbyło się kilkanaście edycji, w których wzięło udział niemal 
400 osób. Wiele z nich jest udostępnianych na kanale YouTube MExP.

Nawiązując do wspomnianej wcześniej dobrej kondycji branży fonograficznej, dobrym 
pomysłem na czasy pandemii jest komponowanie, nagrywanie i produkcja muzyczna 
nowych utworów. Nie potrzeba do tego drugich studiów nagraniowych. Za kilkaset zł 
można kupić program do obróbki dźwięku, zawierający narzędzia, które 20 lat temu 
kosztowały setki tysięcy zł – Billie Eilish swój pierwszy album nagrała w sypialni. Do 
obsługi takich programów potrzebna jest wiedza, którą się chętnie dzielą autorzy wspo-
mnianych wcześniej tutoriali. 
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Kolejną płaszczyzną, na której możemy skupić swoją aktywność po to, żeby się przy-
gotować do czasów po pandemii są social media, które artystom pomagają budować 
relacje z fanami. O tym, do czego służą poszczególne platformy i jak się nimi posługiwać 
mówi publikowany obok artykuł Marty Szadowiak. Warto jednak pamiętać, że przez 
pandemię, która ogranicza działalność artystów, cierpią nie tylko oni sami, ale również 
ich publiczność. Do działań prowadzonych w social media, które mogą pomóc w pod-
trzymywaniu relacji z fanami należą:

• organizacja koncertu online (zarówno biletowanych, profesjonalnie zrealizowanych 
jak i tych nakręconych w warunkach domowych)

• nowe materiały video (teledyski, vlogi)
• zwiększenie aktywności na YouTube

MExP You Tube channel

Warto w tym miejscu wspomnieć o specyficznym, hybrydowym modelu biznesowym 
serwisu YouTube. Z jednej strony pełni on rolę platformy social media, a z drugiej jest to 
serwis streamingowy, który jednak funkcjonuje inaczej niż Spotify i Tidal, w których każ-
de odtworzenie utworu generuje tantiemy dla artystów, producentów i twórców utworu. 
Na YT video może być odtwarzane w części społecznościowej (gdzie nie pojawiają się 
reklamy i YT nie płaci za odtworzenie tantiem), lub w części licencjonowanej (w której 
reklamy się pojawiają, ale tantiemy są płacone właścicielom praw tylko w przypadku ich 
obejrzenia w całości). Żeby zarabiać na swojej muzyce w YT artysta musi spełnić dość 
wyśrubowane wymagania. Serwis wymaga 1000 subskrybentów i aż 240 tysięcy minut 
video obejrzanych w ciągu 1 roku. Jest to limit nieosiągalny dla wielu niekomercyjnych 
artystów i twórców. MExP postanowiło im pomóc w dostępie do pełnej funkcjonalności 
serwisu i stworzyć miejsce, gdzie muzycy będą mogli zaprezentować swoją twórczość 
oraz zacząć budować swoją markę. Otrzymają oni wsparcie profesjonalnego zespołu 
stworzonego przez MExP w postaci następujących działań:

1. Wgrywanie filmów i ich optymalizacja;
2. Planowanie strategii rozwoju kanału;
3. Pozycjonowanie;
4. Angażowanie publiczności;
5. Analizowanie statystyk kanału;
6. Pomoc merytoryczna;
7. Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu treści do serwisu;
8. Inicjowanie współpracy z innymi kanałami w serwisie YouTube;
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W drugiej fazie rozwoju kanału, będą mogli korzystać ze wszystkich dostępnych funk-
cjonalności jakie oferuje YT:

• Karta społeczność (umieszczanie postów)
• Monetyzacja treści (zarabianie na swojej muzyce)
• Zaawansowane funkcjonalności narzędzia Content ID (system do monetyzowania 

lub blokowania treści).

Na dołączeniu do MExP YouTube Channel skorzystają przede wszystkim:

•  Młodzi artyści którzy nie mają kontraktów fonograficznych;
•  Starsi artyści, którzy nie wiedzą jak stworzyć swój kanał na YouTube i  jak nim 

zarządzać;
•  Artyści reprezentujący niszowe gatunki muzyczne jak np jazz, alternatywna 

elektronika
•  Współcześni kompozytorzy muzyki poważnej.
• Żeby dołączyć do społeczności artystów MExP na YouTube należy:
• posiadać wszystkie prawa do swojej twórczości muzycznej oraz materiałów filmowych
• współpracować z zespołem MExP
• zawrzeć umowę licencyjną

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www@musicexportpoland.org, a uwagi 
i zgłoszenia można przesyłać na adres youtube@musicexportpoland.org. 

Inne serwisy streamingowe

Przez wiele lat działał następujący schemat promocji muzyki: 

• stacje radiowe generowały hity;
• artysta ruszał w trasę koncertową;
• wytwórnia płytowa sprzedawała dzięki temu płyty artysty.

Teraz do zestawu narzędzi promocyjnych doszły jeszcze playlisty w serwisach streamin-
gowych, których słuchanie publiczność preferuje w miejsce albumów.

Jeśli artyście uda się umieścić swój utwór na popularnej playliście, której kuratorem 
jest jakaś wpływowa, opiniotwórcza osoba, to ma szanse na dużą ilość odtworzeń 

mailto:www@musicexportpoland.org
mailto:youtube@musicexportpoland.org
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i w konsekwencji zwiększenie nie tylko swoich dochodów, ale również popularności. 
W jaki sposób umieścić utwór na playliście? Zachęcam do korzystania z tutoriali lub 
szkoleń. 

Korzystając z możliwości jakie oferują serwisy, warto zadbać o umieszczenie w nich 
swojego back catalog, czyli utworów nagranych wcześniej. Nie zakładajmy z góry, że 
nie są one atrakcyjne dla publiczności. O piosence „Papaya” Urszuli Dudziak publicz-
ność przypomniała sobie po ponad 30 latach od jego opublikowania tylko dlatego, że 
DJ z Filipin zaczął grać ten utwór w radio i spowodował szaleństwo: utwór wrócił na 
listy przebojów nie tylko na Filipinach ale w innych krajach Azji i Ameryki Południowej. 
Wymyślono specjalny rodzaj tańca który się nazywał „Papaya”, Oczywiście, takie przy-
padki nie zdarzają się często,, ale jeśli nie zadbamy o dostępność back catalog, to nigdy 
losowi nie damy szansy.

Wiele serwisów (YT, Spotify, Amazon, Apple) oferuje bardzo pomocne narzędzia ana-
lityczne. Umożliwiają one bardzo dokładny wgląd do danych. Można sprawdzić nie 
tylko to, które utwory generują największą ilość odtworzeń, ale też w jakich krajach czy 
miastach znajdują się słuchacze, w jakim są wieku. Narzędzia te są czasem dość mość 
trudne w obsłudze i trzeba sobie zadać sporo trudu żeby dotrzeć do bardzo szczegó-
łowych informacji. Ale warto poświęcić na to czas i energię po to, żeby skupić się na 
tych działaniach, które są bardziej efektywne. Jeśli okaże się że utwory są odtwarzane 
w innym kraju, co oznacza że artysta posiada tam swoich fanów, wówczas warto dokonać 
analizy tych rynków zagranicznych. Można wówczas skorzystać z pomocy, kontaktów 
i wiedzy fundacji MExP, która dysponuje wieloma analizami i raportami dotyczących 
różnych rynków zagranicznych. 

Organizacje Zbiorowego Zarządu

Kolejny zakres rzeczy, które możemy zrobić w czasach pandemii, to załatwienie zaległych 
spraw w OZZ: ZAiKS (twórcy), SAWP i STOART (artyści wykonawcy) i ZPAV (producenci 
muzyczni).

Będąc przez wiele lat członkiem władz ZAiKS i SAWP wiem, że świadomość polskiej 
branży muzycznej jak działają te organizacje i co robią dla swoich członków jest bardzo 
niska. A czasem wystarczy wykonać kilka działań, żeby lepiej zadbać o nasze tantiemy. 
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Wszystkie te organizacje oferują dostęp online do kont, które pozwalają zarejestrować 
utwory, dowiedzieć się, które utwory generują największe tantiemy i gdzie są odtwarzane 
( radia, telewizja, serwisy streamingowe, koncerty). Zachęcam do założenia takich kont 
tych, którzy ich jeszcze nie mają, bo mogą one również być bardzo pomocnym narzę-
dziem analitycznym. 

Kolejna rzecz z kategorii „zaległych spraw” to niezarejestrowane utwory. Ich listę można 
znaleźć na stronach OZZ, lub na indywidualnych kontach online.

OZZ nie wypłacają tantiem za utwory niezgłoszone, natomiast honoraria z RTV i inter-
netu są blokowane i czekają 3 lata na zgłoszenie utworów. Czasami, z powodu błędu 
w dokumentacji przekazywanej przez użytkownika (przekręcenie nazwiska lub tytułu) 
zamiast rejestracji wystarczy doprecyzowanie. Regularne sprawdzanie tych list powinno 
być nawykiem każdego uprawnionego.

Warto postarać się o członkostwo w OZZ, do czego wielu artystów i twórców nie przy-
wiązuje należytej wagi, gdyż tantiemy są wypłacane nie tylko członkom, ale wszystkim 
uprawnionym. Gdy w marcu tego roku OZZ zaoferowały pomoc w związku z pandemią, 
okazało się że jest ona skierowana głównie do członków. Członkostwo daje wpływ na 
kształt i zarządzanie organizacją, bierne i czynne prawo wyborcze, a także możliwość 
korzystania z różnych form działalności socjalnej i kulturalnej stowarzyszenia.

Co jeszcze można zrobić?

Mimo, że pandemia redukuje możliwości kontaktów osobistych, to wciąż mamy sporo 
narzędzi, które możemy wykorzystać. Polecam następujące działania:

• przejrzyjmy dotychczasowe kontrakty – może wkrótce wygasają kontrakty i dobrze 
byłoby wynegocjować nowe rzystniejsze warunki lub zmienić partnera? Może pomóc 
w tym aktywność MExPx – bezpłatne porady prawne udzielane przez dr Aleksandrę 
Sewerynik;

• wykorzystaj możliwości jakie daje synchronizacja – muzyka do reklam, gier i filmów 
może być dodatkowym źródłem zarobku. Może znasz reżysera lub twórcę gier? 
Wykorzystaj te kontakty!

• odnów kontakty z osobami które mogą pomóc – odnajdź ważne maile, na które 
w ciągu ostatniego roku nie odpowiedziałeś z braku czasu;

• nawiąż nowe relacje twórcze i  biznesowe  – uczestnicząc w  różnego rodzaju 
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webinariach, forach dyskusyjnych i konferencjach online;
• zapisz się na subskrybcje newsletters (np. http://www.musicexportpoland.org – za-

kładka Newsletter)

Uczmy się na innych kryzysach

Kryzys jest zawsze trudnym czasem, bo uderza w ludzi, pozbawiając ich zarobków 
i podcinając możliwości rozwoju zawodowego. Ale każdy kryzys daje też nowe możli-
wości i nowe szanse. Jeśli przeanalizujemy bańkę internetową z 2001 r. która zmiotła 
z powierzchni giełdy NYC setki dobrze zapowiadających się startup’ów to zrozumiemy, 
że po weryfikacji rynkowej zostali najlepsi, najbardziej odporni na kryzys: Ebay, Amazon, 
czy Google. 

Czas pandemii był dla nas, w Fundacji bardzo trudnym czasem. Gdy na początku marca 
okazało się że przez lockdown nasza aktywność, która w dużym stopniu polegała na 
organizacji zagranicznych misji handlowych jest zawieszona, kiedy okazało się że nasz 
wyjazd na CMW w Toronto z 10 artystami i 20 profesjonalistami z branży nie dojdzie 
do skutku, nie popadliśmy w defetyzm i czarnowidztwo. Wspólnie z Tamarą Kamińską 
pomyśleliśmy, że być może jest to jakaś szansa na zastanowienie się co możemy zrobić 
dla branży w tym trudnym okresie. Zauważyliśmy, że na wiele aktywności nie mieliśmy 
czasu. Teraz ten czas nadszedł. Uruchomiliśmy więc cotygodniowe MExP Webinars, 
YouTube channel i zorganizowaliśmy konferencję „Culture Onlive” .Gdyby nie pandemia, 
do tej konferencji byśmy by nie doszło i nie czytaliby Państwo tego artykułu.

Piszę o tym z dwóch powodów: chciałbym żebyśmy wszyscy dostrzegli możliwości jakie 
przynosi ten kryzys, a po drugie, chcę zachęcić do korzystania z aktywności i pomocy 
jakie oferuje Music Export Poland. Mam też nadzieję, że część moich rad pomoże Pań
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Internetowy Golden Circle, czyli jak podchodzić 
do cyfryzacji kultury. żeby zyskać wiernych  
fanów i na tym zarobić

Andrzej Hołota 
Sparing Digital Consulting

Golden Circle

Niespełna rok temu kultura online wyglądała zupełnie inaczej – tylko niektóre wydarzenia 
były transmitowane w sieci, część festiwali i konferencji była obecna w internecie wyłącz-
nie w fazie promocji i sprzedaży biletów, a strony internetowe instytucji były tworzone 
głównie w celach informacyjnych lub w celu promocji działań offline. Koronawirus zwe-
ryfikował część dotychczasowych działań online i znacząco zmienił aktywność w sieci. 

Zmiana nastąpiła nie tylko w zachowaniach odbiorców, ale przede wszystkim nadawców, 
czyli organizatorów wydarzeń, instytucji kultury i sztuki. Zmieniła się proporcja działań – 
dużo wydarzeń zostało przeniesionych do online, instytucje otwierają dostęp do swoich 
materiałów cyfryzując swoje zbiory, a część instytucji tworzy usługi online zarówno dla 
swoich odbiorców jak i dla innych instytucji, 
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Początkowe rozgoryczenie zastąpiła radość z wyników osiąganych w sieci. Przykładem 
jest Kutnowski Dom Kultury, którego dyrektor w czerwcu powiedział, że z zajęć pla-
stycznych w internecie skorzystało około 3000 osób. Gdy te odbywają się w ośrodku, 
udział bierze 12 osób. Przypomnijmy, że Kutno liczy 45 tysięcy mieszkańców. Krakowski 
Festiwal Filmowy przeniósł tegoroczną edycję w całości do sieci. W płatnych seansach 
wzięło udział ponad 40 tysięcy osób z całego świata, czyli dwa razy większa publiczność 
niż w ubiegłym roku w wersji offline. Te liczby pokazują potencjał kultury w internecie. 
Takich przykładów jest o wiele więcej, nie tylko na polskiej scenie. Brytyjskie Royal 
Opera House uruchomiło program bezpłatnych treści online dla osób zainteresowanych 
doświadczaniem tego typu kultury w domu. Obejmuje udostępnianie znanych produkcji 
za pośrednictwem kanałów opery na Facebooku i YouTube. Również Wiedeńska Opera 
Państwowa (Wiener Staatsoper) otworzyła swoje archiwum transmisji na żywo, dzięki 
czemu melomani na całym świecie nadal mogli cieszyć się operą i baletem. Inicjatywy 
te spotkały się z ciepłym przyjęciem i każdego dnia korzystały z nich tysiące widzów.

Dla wielu inicjatyw to może być przełomowy moment, w którym należy skorzystać z szan-
sy i zrobić zdecydowany krok w kierunku świata online. Przegapienie tej chwili może 
kosztować utratę znacznej części publiczności. Oczywiście nie należy całkowicie zmieniać 
swojego profilu działalności – wystarczy zrównanie udziału działalności online i offline, 
na przykład w postaci prowadzenia równoległych lub uzupełniających się aktywności. 

Niewykorzystanie szansy może być kosztowne

W Stanach Zjednoczonych w latach 90. jedną z największych firm zajmujących się wy-
pożyczaniem filmów na płytach DVD był Blockbuster. W 1997 roku na rynku pojawił się 
Netflix, który początkowo działał jako subskrypcyjna wypożyczalnia wysyłająca klientom 
płyty DVD zapakowane w czerwoną kopertę. Klienci dostawali kolejny film po odesła-
niu poprzedniego i nie mieli ograniczeń czasowych na zwrócenie płyty. W tym czasie 
internet nie osiągnął prędkości pozwalającej na pobieranie filmów, a nawet ciężko było 
z pobraniem pliku mp3 – mimo tego, założyciele od początku zakładali, że 2% rocznego 
przychodu będą przeznaczali na rozwój platformy internetowej.

W 2000 roku założyciel Netflixa, Reed Hastings, zaproponował CEO Blockbustera przeję-
cie 49% firmy za 50 milionów dolarów. W ramach transakcji Netflix chciał uruchomić plat-
formę wypożyczalni online pod nazwą Blockbuster. Prezes Blockbustera wręcz wyśmiał 
tę propozycję i do transakcji nie doszło. Konkurent Netflixa zdecydował się na utworzenie 
platformy dopiero 4 lata później, jednak było już za późno na osiągnięcie sukcesu online.
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Netflix fantastycznie wykorzystał potencjał internetu. W tym momencie szacuje się, że 
w Polsce jest blisko 900 tysięcy płacących użytkowników serwisu. Żeby Cinema City 
osiągnęło taki wynik w kraju i pomieściło jednocześnie taką liczbę osób, musiałoby 
zwiększyć kilkunastokrotnie skalę swojego działania. Obecnie mają 35 kin, a żeby do-
równać Netflixowi, powinni otworzyć ponad 700 nowych obiektów.

Czy pomyśleliście kiedyś, że Netflix to jest kultura online? Jak to się dzieje, że platformy 
takie jak Spotify i YouTube potrafią zebrać wokół siebie tak pokaźną liczbę użytkowni-
ków? Czy wiecie, jak wiele jest przykładów portali, którym, mimo podobnej oferty, nie 
udało się osiągnąć sukcesu i dziś są na szarym końcu lub zniknęli z rynku?

• Produkty tworzone przez instytucje i organizacje związane z kulturą powinny być jak 
koncertowy Golden Circle. 

Golden Circle to nie tylko wymarzone przez każdego fana miejsce na koncercie. Jest to 
również narzędzie stworzone przez Simona Sinka do analizy strategicznej, które przydaje 
się w budowaniu produktów cyfrowych.

Często zdarza się, że klient wpada na pomysł stworzenia platformy online i rozpoczyna 
prace od spotkania z grafikiem, który projektuje jego wizję, a następnie z gotowym 
projektem udaje się do programistów, którzy tworzą projekt bezwzględnie zgodny 
z wytycznymi. Produkt powstaje, ale okazuje się, że użytkownicy z  jakiegoś powodu 
z niego nie korzystają. Dzieje się tak, ponieważ w procesie zostało pominiętych kilka 
niezbędnych etapów.

Żeby uniknąć rozczarowania, warto rozpoczynać od stworzenia strategii produktu, a jako 
jej pierwszy element wykorzystać wspomnianią metodę Golden Circle. Są to 3 pytania: 
“Why? What? How?”, które odpowiednio pogłębione, pozwolą nam przeanalizować 
strategiczne podstawy naszego produktu. 

Nie zaczynajmy od gotowej wizji, ale od istoty problemu, który rozwiązujemy, lub potrze-
by, na którą chcemy odpowiedzieć. 

• Dlaczego chcę to zrobić? Najpierw zdefiniujmy wewnętrzne motywacje: czy robimy 
to dla pieniędzy, czy robimy żeby realizować program, czy żeby poznać nowych ludzi? 
Mogą to być zarówno nasze osobiste cele, jak również cele organizacji finansującej 
przedsięwzięcie lub realizującej.
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• Dlaczego klient ma z tego skorzystać? Znając już nasze motywacje, zastanówmy się 
dlaczego użytkownik miałby skorzystać – czyli co jest jego potrzebą lub problemem. 
Dzięki temu, zwiększamy prawdopodobieństwo, że nie zrobimy produktu “wydmusz-
ki”, z którego niewielu użytkowników zechce skorzystać. 

Odpowiadając na pytania „Dlaczego” należy dojść jak najgłębiej do istoty problemu. 
Można to zrobić korzystając z kolejnej metody, 5W, znanej również jako 5 whys, czyli 
zadając sobie 5 razy pytanie „dlaczego”. Dzięki temu problem staje się bardziej zro-
zumiały, a podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania 
i wyeliminowania.

Jak chcę to zrobić? Jeśli już wiemy, dlaczego chcemy to robić, to przechodzimy do ko-
lejnego pytania. Drugie z pytań to “JAK”. I to jest pytanie o kontekst, który, może zmienić 
bardzo wiele. Zastanówmy się nad tym, kim jest nasz odbiorca w internecie i czym różni 
się od użytkownika offline. Pomyślmy, jak zmieniło się nasze życie w trakcie pandemii, 
jak korzystamy z narzędzi i  jak zmieniła się nasza aktywność w sieci. Pomyślmy, jak 
zachowują się użytkownicy produktów online, czy korzystają z jednej aplikacji na raz, 
a może mają kilkanaście otwartych okienek i migrują z jednego programu do kolejnej 
aplikacji. Analizując strefę “jak”, zadaj sobie również pytanie “Jak będę mierzył sukces? 
Jak i kiedy stwierdzę, że odniosłem sukces?”. 

Kiedy już znamy odpowiedzi na te pytania, przejdźmy do kolejnego – “CO”. Na tym eta-
pie zestawiamy nasze cele i potrzeby użytkownika z budżetem, dostępnymi zasobami 
i możliwościami technicznymi. Jeśli sprytnie połączymy kropki, otrzymamy wizję produktu, 
który będzie rozwiązaniem problemu użytkownika. Niezależnie od tego, co powstanie na 
tym etapie i co uznamy za rozwiązanie problemu, jest to jedynie hipoteza, którą należy 
sprawdzić. Na tym etapie warto porozmawiać z potencjalnymi użytkownikami, którzy 
wskażą, czy takie rozwiązanie ma sens.

Analiza projektu i opracowanie strategii wymagają umiejętnego zadania pytania. Źle 
sformułowane pytanie może doprowadzić nas do ślepego zaułka. Świadczy o tym, 
między innymi, historia pewnego projektu z lat 60. XX wieku. Gdy rozpoczynano loty 
w kosmos, naukowcy w stanach Zjednoczonych poszukiwali odpowiedzi na pytanie 
“jak zrobić długopis, który będzie pisał w kosmosie”. Żeby znaleźć rozwiązanie idealne, 
wydali na ten cel miliony dolarów, a projekt pochłonął wiele godzin. Rosjanie natomiast, 
zadali pytanie “jak pisać w kosmosie” i zabrali ze sobą ołówek. 
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Przykładem źle zadanego pytania w przypadku instytucji kultury jest pytanie “jak sprawić, 
żeby użytkownik do nas przyszedł” – zamiast tego można zadać pytanie “jak spotkać 
naszego użytkownika” – to poszerza zakres możliwości działania, a jednocześnie może 
uchronić nas przed nadmiernymi kosztami.

Niezależnie od tego co urodzi się w Twojej głowie po początkowej analizie, pamiętaj, że 
wymyślone rozwiązanie rozwiązanie problemu to tylko hipoteza – czyli “wydaje Ci się”, 
że to rozwiąze problem, ale nie masz pewności. Dlatego warto przetestować hipotezę, 
np. rozmawiając o swoim pomyśle z kimś z Twojej grupy docelowej oraz stosując inne 
metody analizy strategicznej. 

Twórz produkty nie projekty

Innym ważnym czynnikiem tworzenia dobrych projektów w internecie, jest odpowiednie 
podejście – instytucje dotujące kulturę, przyzwyczaiły nas do tego, żebyśmy robili “pro-
jekty”, czyli coś, co zgodnie z definicją, realizujemy jako jednorazowe przedsięwzięcie, 
z ustaloną datą zakończenia. W praktyce kończy się to tak: realizujemy to coś, wrzucamy 
do sieci i zapominamy. Taki projekt zaczyna żyć własnym życiem, a niezrozwijany po 2 
latach jest nieakatulny, niedostosowany do użytkownika i często wyrzucany do kosza. 

Produkt cyfrowy wymaga ciągłego udoskonalania, dopasowywania do potrzeb klientów, 
które również się zmieniają, dopasowania do warunków rynkowych, do zmiany przyzwy-
czajeń, do nowych technologii. Chcąc przedłużyć życie produktu należy myśleć o nim 
jak o osobnej marce, która ma swojego “właściciela”, czyli managera produktu oraz 
zespół projektowy, podobnie jak dzieje się to w przypadku festiwali, które mają osobną 
promocję, zespół i brand. 

Zadaniem właściciela produktu jest dbanie o produkt – wyznacza ścieżkę rozwoju pro-
duktu i bada czy udaje się dopasować, przeprowadza eksperymenty – np. testy AB, 
sprawdza analitykę (nie tylko ile osób wchodzi na stronę, ale również w co klika i jakie 
treści są istotne dla odbiorców), dopasowuje komunikaty na stronie, ale również wyzna-
cza wymagania nowych funkcjonalności. 

Przykładem platformy z dużym potencjałem jest “Kultura Dostępna”, która odpowiednio 
rozwijana, mogłaby zostać zakorzeniona w głowach Polaków, jako główna platforma kul-
tury online. Na przykład, w ramach rozwoju i dostosowania do rynku, mogłaby powstać 
aplikacja na telewizory, umożliwiająca oglądanie streamingu online z poziomu SmartTV, 
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z funkcją podpowiedzi treści, które warto obejrzeć, na podstawie opinii oraz naszych 
wcześniejszych wyborów.

Skąd wziąć na to pieniądze? 

Jest to jeszcze dość niepopularne, szczególnie wśród instytucji publicznych, ale je-
stem zdania, że skoro jako odbiorcy płacimy za wejście na wystawę w muzeum albo za 
wejście na koncert, tak samo możemy zapłacić za wartościowe treści lub rozwiązania 
w internecie! Dzięki temu – Wy jako właściciele produktów możecie je ulepszać dając 
większą wartość odbiorcom. Jeśli popatrzymy na to jak dużą skalę daje nam działanie 
w internecie, minimalne płatności mogą przynieść bardzo duże środki na rozwój. Oczy-
wiście są przykłady płatnej kultury online, która już funkcjonuje:

• Krakowski Festiwal Filmowy, przeniósł się do internetu i miał 40 tyś odbiorców. Bilety 
były płatne

• Daily ART – aplikacja, która pokazuje sztukę – jest aplikacją płatną i ma miliony pobrań,
• Startup Legimi – książki w modelu subskrybcyjnym
• OOF academy – webinary z fotografii

Oprócz zarabiania na treściach, można również zarabiać na narzędziach, które tworzymy. 
Tworząc nowe narzędzie dla siebie, warto rozważyć wynajmowanie go innym instytucjom 
lub festiwalom, co pozwoli na podwójny zarobek – na treściach i na narzędziu. Warto 
pamiętać, że płatność nie musi oznaczać zapłaty pieniędzmi, może być to niematerialna 
wymiana wartości – np. zapisanie się na newsletter lub przekazanie treści dalej. 

Instytucje sprzedają siebie a nie wartość

Jednym z często popełnianych błędów, jest to, że instytucje sprzedają siebie a nie war-
tość. Należy pamiętać, że naszego klienta nie interesuje Twoje rozwiązanie, ale interesują 
go jego problemy

Popatrzmy na przykład dwóch firm streamingu muzyki – TIDAL i Spotify.

Tidal został założony przez znanych artystów (m.in. Jay-Ziego, Alicie Keys, czy Beyonce 
i wielu innych) i powstał jako kontra do Spotify. Szacuje się, że artyści będący właścicie-
lami TIDALA, poprzez swoje media społecznościowe mają dotarcie do ponad miliarda 
osób, czyli ich posty mają taki zasięg, że normalnie za płatną kampanię docierającą do 
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takiej liczby osób trzeba by było zapłacić 250 mln$. 

Założyciele Tidala uznali, że Spotify przekazuje zbyt małe kwoty artystom. Dlatego skupili 
się na komunikacji do użytkowników, że korzystając z Tidala wspierasz artystów, bo mają 
z tego większe korzyści. Spotify natomiast stawia w centrum użytkowników i komunikuje 
odpowiadając na ich potrzeby. 

TIDAL mimo takich zasięgów oraz lepszej jakości dźwięku, blisko stukrotnie przegrywa 
ze Spotify. Dzieje się tak, ponieważ z założenia powstał, żeby pomagać artystom, a nie 
klientom, dlatego poniósł porażkę. W 2019 r. Szacowało się, TIDAL posiada 1-5 mln. 
subskrybentów, podczas gdy Spotify posiadał ich ponad 103 mln. 

Instytucje kultury również często zapominają o tym, że ich strony są jak witryny sklepowe, 
które mają zachęcać do wejścia. Główny grzech, to brak architektury informacji, która jest 
dostosowana do odbiorców – często obserwuje się, że zamiast wartości dla odbiorcy, na 
stronie na głównym miejscu prezentujemy informacje o nas – czyli “o nas”, “aktualności” 
albo informacje o projektach, które realizuje instytucja. Chcąc przyciągnąć użytkownika, 
traktujmy stronę internetową jak witrynę sklepu, która ma zachęcić do wejścia

Zaproś odbiorców do golden circle

Tworzenie produktów cyfrowych to zadanie, które wymaga spojrzenia z wielu perspektyw 
i znalezienie odpowiedzi na wiele pytań. Chcąc przyciągnąć odbiorców, odpowiadajmy 
na postawione pytania stawiając w centralnym punkcie użytkownika i chcąc zrobić strefę, 
dostosowaną specjalnie do niego. Wykorzystując podejście koncertowego Golden Circ-
le, możemy sprawić, że użytkownicy będą chcieli znaleźć się blisko naszego produktu, 
zaangażować się, a nawet nam za to zapłacić. 



Jak zwiększyć swoje przychody z zagranicy?

26

Marek Hojda
Music Export Poland

Rafał Kownacki 
ZAIKS

 Jak zwiększyć swoje przychody z zagranicy?

Żeby zrozumieć w jaki sposób możemy zwiększyć przychody z wynagrodzeń uzyskiwa-
nych za granicą, kluczowe jest zrozumienie systemu, który sprawia, że te honoraria do 
uprawnionych docierają. Poniżej zamieszczamy diagramy, które pomogą zorientować 
się kto, komu i za co powinien przekazywać wynagrodzenia.

Schemat praw autorskich w utworze audiowizualnym
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Schemat wynagrodzeń za odtworzenie filmu

Schemat praw autorskich w utworze muzycznym

Schemat wynagrodzenie autorskich w utworze muzycznym
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Inkaso zagraniczne Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA wynosi od 
lat ok. 1 mln zł. Jeśli porównamy to z 11 mln zł jakie ZAiKS otrzymał z zagranicy w roku 
2019 za utwory muzyczne i słowno muzyczne możemy być zdziwieni, że filmy polskie, 
których obecność na rynkach zagranicznych jest dużo bardziej znacząca niż obecność 
polskiej muzyki, generują tak małe tantiemy. Wynika to z tego, że prawa chroniące twór-
ców utworu audiowizualnego nie są aż tak dobrze chronione jak prawa twórców muzyki. 
Nie dotyczy to Polski, w której prawa filmowców są chronione dość dobrze. Wpływ na 
niskie inkaso zagraniczne mają uregulowania prawne w innych krajach.

ZAiKS i ZAPA są jednymi z wielu organizacji funkcjonujących w świecie, które są człon-
kami założonej w 1926 roku konfederacji związków twórczych CISAC. Jej zadaniem jest 
wypracowywanie rozwiązań pomagających w przekazywaniu sobie wzajemnie przez 
organizacje z różnych krajów wynagrodzeń autorskich. 

Związki europejskie generują dominujący – 96% udział w inkasie z zagranicy ZAiKSu. 
Natomiast w rozbiciu na poszczególne kraje, największym partnerem, który przekazuje 
ZAiKSowi aż 54% wszystkich wpływów z zagranicy są Niemcy. Warto zwrócić uwagę, 
że z największego rynku muzycznego świata, czyli USA, pozyskiwane dla polskich twór-
ców wpływy (3% inkasa) są na poziomie tych które przesyłane są z Austrii czy Czech i. 
Powodem tego jest inne niż europejskie ustawodawstwo dotyczące prawa autorskiego. 

Poniżej podajemy przykłady kilku krajów, w których uregulowania prawno - autorskie są 
inne niż te z którymi mamy do czynienia w Polsce. Może być to przyczyną, dlaczego sumy 
pozyskiwane dla polskich autorów z tych krajów mogą być niższe niż gdyby pochodziły 
one z eksploatacji tych samych utworów w podobnym zakresie na terenie Polski.

USA

• Wyjątek 110(5)(B) w US Copyright Act umożliwiający barom i restauracjom o okre-
ślonej powierzchni odtwarzanie utworów, w tym z radia i telewizji bez konieczności 
uzyskiwania i opłacania licencji – zgodnie z raportem GESAC z 2016 r. prowadzi to 
do ponad 150 mln dolarów strat rocznie dla twórców z całego świata.

• Digital Millennium Copyright Act, w którym zawarte są tzw. bezpieczne przystanie 
(safe harbour) dla serwisów UGC (jak YouTube, Facebook) – umożliwiające tym serwi-
som unikanie odpowiedzialności i podpisywania umów licencyjnych z uprawnionymi. 
W Europie udało się ten negatywny wpływ analogicznych przepisów z Dyrektywy 
E-commerce ograniczyć poprzez uchwalenie Dyrektywy DSM.
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• Serwisy streamingowe – oskarżane o zaniżanie wynagrodzeń twórców (liczne pro-
cesy w USA przeciw praktykom Spotify) i nietransparentne polityki raportowania. 
Pobór wynagrodzeń za prawa mechaniczne w takich serwisach przez indywidual-
nych twórców czy OZZ jest utrudniony, stąd rozwinięty rynek pośredników. Może się 
zmienić z rozpoczęciem działalności od stycznia 2021 r. MLC – podmiotu, którego 
zdaniem będzie centralne licencjonowanie udziałów mechanicznych w serwisach 
streamingowych.

• Music Modernization Act - Ustawa podpisana przez Prezydenta Trumpa 11 listopada 
2018 r. wprowadzająca nowy model licencjonowania praw mechanicznych online 
w US. Ustanawia ona Mechanical Licensing Collective (MLC) - finansowany przez 
DSP i wydawców muzycznych centralny organ licencjonujący serwisy streamingowe 
i downloadowe. MLC rozpocznie działalność 1 stycznia 2021 r. ZAiKS będzie reje-
strował swój repertuar w MLC za pośrednictwem firmy MUSERK, która przy pomocy 
najnowocześniejszych narzędzi od ponad roku skutecznie inkasuje dla ZAiKS udziały 
mechaniczne z YouTube i innych DSP w USA. Firma ta będzie również inkasować dla 
ZAiKS tantiemy za płyty wydane na nośnikach.

Wielka Brytania

• Brak wyjątku dozwolonego użytku prywatnego w prawie brytyjskim – brak rekom-
pensaty za kopiowanie utworów na nośnikach i urządzeniach. W teorii oznacza to, że 
każda kopia, nawet wykonywana prywatnie – analogowa czy cyfrowa w UK powinna 
być przedmiotem licencji. W praktyce nie jest to kontrolowane.

Francja, Niemcy

• Stabilne, proautorskie ustawodawstwo, otwarcie legislatorów na nowe trendy tech-
nologiczne (np. opłaty reprograficzne od chmury obliczeniowej we Francji) i duża 
świadomość społeczna powodują, że pomimo mniej popularnych niż anglosaskie 
repertuarów, Francja i Niemcy zajmują odpowiednio drugie i czwarte miejsce w świa-
towym inkasie (drugie i pierwsze w inkasie na rzecz ZAiKS).

Chiny

• Do niedawna lider naruszeń praw własności intelektualnej. Nadal jest to problem, 
ale jednocześnie obserwuje się w ostatnich latach wdrażanie ustawodawstwa za-
pewniającego większą ochronę twórców oraz systematyczny wzrost przychodów 
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z eksploatacji utworów. 
• W latach 2013-2017 ponad dwukrotny wzrost inkasa chińskiego OZZ – MCSC, kolejny 

dwukrotny wzrost w latach 2017-2018), zwłaszcza w obszarze Digital (prawie 40% 
udziału w inkasie MCSC).

• Problemem pozostaje niedoszacowanie opłat licencyjnych, które są znacznie niższe 
od standardów międzynarodowych, co powoduje duże straty dla uprawnionych 
chińskich i zagranicznych

Ukraina, Gruzja

•  OZZ na Ukrainie od lat walczą o uregulowanie rynku zbiorowego zarządzania 
na którym funkcjonuje kilkanaście podmiotów, wkraczających sobie wzajemnie 
w kompetencje. Prowadzi to kwestionowania mandatów poszczególnych organ-
izacji przez użytkowników i ogromnych strat dla uprawionych.

• Uchwalenie w 2018 r. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami przeniosło konflik-
ty między organizacjami na forum organów wydających upoważnienia na zbiorowy 
zarząd i do sądów. 

• W Gruzji obserwuje się analogiczne próby destabilizacji rynku zbiorowego zarzą-
dzania, przez podmioty powiązane z Rosją.

Co możesz sam dla siebie zrobić jako autor?

• Rejestruj utwory w OZZ. Jeśli jest coś, co jako środowisko twórców, artystów i pro-
ducentów sami możemy zrobić, aby zwiększyć nasze tantiemy z zagranicy, to jest to 
przede wszystkim rejestracja utworów w OZZ. Proces rejestracji jest bardzo prosty 
i robi się to online na poprzez portale tych organizacji. 

• Wykorzystaj możliwość zgłoszenia koncertu. W „Serwisie Twórcy i Spadkobiercy” na 
portalu ZAiKS jest zakładka” Zgłoś Koncert”. Jeśli odpowiednio wcześniej zgłosimy 
planowany za granicą koncert pomożemy zarówno ZAiKSowi jak i jego zagranicznym 
partnerom w dopilnowaniu tego, żeby należne nam tantiemy do nas dotarły.

• Składaj reklamację, jeśli nie otrzymałeś spodziewanych tantiem z zagranicy. Wiedząc 
o wykorzystaniu naszej twórczości podajmy (pisząc na international@zaiks.org.pl ) 
jak najwięcej informacji o wykorzystaniu naszego utworu. Najbardziej istotne jest 
podanie tytułu, miejsca i czasu, kiedy ten utwór był eksploatowany. ZAiKS podejmie 
wówczas procedurę reklamacyjną, pytając swoich zagranicznych partnerów o należne 
twórcy tantiemy.

• Unikaj „buy out”, czyli pełnego zbywania swoich autorskich praw majątkowych. Pro-
ducenci (głównie serwisy VOD, ale też producenci filmowi, producenci gier, nadawcy) 
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coraz częściej proponują twórcom całkowite wykupywanie praw za jednorazowe 
wynagrodzenie – tzw. buy-out. Jest to zazwyczaj sprzeczne ze zobowiązaniami twór-
ców wobec OZZ, których są członkami, uniemożliwia też uzyskiwanie dodatkowych, 
ustawowych przychodów z praw (np. na postawie art. 70 polskiej ustawy o prawie 
autorskim).

Co możesz sam zrobić jako artysta/producent?

Inny schemat pozyskiwania wynagrodzeń z tytułu wykorzystania swojej twórczości za 
granicą reprezntuje działalność agregatorów/dystrybutorów cyfrowych. Są to podmioty, 
które obecnie przejmują funkcje firm fonograficznych, promotorów, menadżerów, booke-
rów. Jeśli chcemy samodzielnie wydawać nasze nagrania, to warto skorzystać z ich usług, 
bo tylko w ten sposób możemy umieścić nasze nagrania w serwisach streamingowych 
takich jak Spotify czy Deezer. Serwisów świadczących takie usługi jest na świecie bardzo 
dużo. Warto wspomnieć o pięciu czołowych firmach których biura znajdują się na terenie 
Polski. Są to Agora, Believe, E-Muzyka, Grupa ZPR i Independent Digital. Mają one tę 
przewagę, że można się z nimi bezpośrednio kontaktować czy wynegocjować umowę, 
co w przypadku serwisów międzynarodowych może być dość utrudnione. Dystrybuto-
rzy cyfrowi nie inkasują dla twórców tantiem autorskich, bo zawsze są one inkasowane 
przez ZAiKS na podstawie osobnej umowy. Inkasują oni tylko honoraria z tytułu praw 
pokrewnych: do artystycznych wykonań i do praw producenta. Warto mieć świadomość, 
że wartość praw pokrewnych pojedynczego odtworzenia jest 7-10 razy wyższa niż tan-
tiem autorskich inkasowanych przez ZAiKS.



Dofinansowane z funduszy:
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