
 
W spotkaniu - jako paneliści - udział wzięli: 
 
Łukasz Gajewski, naczelnik Departamentu Mecenatu Państwa MKIDN; 
Joanna Grotkowska, dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej; 
Jerzy Kornowicz, prezes ZKP; 
Andrzej Kosowski, dyrektor IMIT; 
Kamila Stępień-Kutera, Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw Narodowego Instytutu 
Fryderyka Chopina; 
Grzegorz Michalski, prezes Towarzystwa im. Lutosławskiego i członek Zarządu Polskiej 
Rady Muzycznej. 
 
1. Życie muzyczne w Polsce jest bardzo różnorodne i bardzo bogate, przygotowywane 
przez IMIT Roczniki o muzyce (za 2010, 2011 i 2012) potwierdzają rosnącą liczbę szkół, 
uczniów i studentów, festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, nagrań, nagród. 
 
Zwiększyła się na przykład ogólna liczba szkół muzycznych I i II stopnia z 493 (rok 2011) 
do 537 (rok 2013), głównie za sprawą nowych szkół niepublicznych (z uprawnieniami  
i bez), których liczba (228) przekroczyła liczbę szkół prowadzonych przez MKiDN (215)  
i JST (92); zwiększyła się także liczba uczniów do 75 tys. 
 
Poprawiła się znacznie infrastruktura życia muzycznego w Polsce, głównie za sprawą 
nowych sal koncertowych instytucji muzycznych (m. in. Kielce, Olsztyn, Katowice, 
Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Białystok, Szczecin), szkół muzycznych (m. in. Radom, 
Bielsko, Żywiec, Sosnowiec) czy Akademii (Łódź). Realizowane były także projekty zakupu 
instrumentów i wyposażenia dla wielu placówek. W kilku budowanych salach 
kongresowych (m. in. w Krakowie) zaplanowano stworzenie nowych sal estradowych  
i koncertowych. Powstała nawet pierwsza Filharmonia Kaszubska bez stałego zespołu 
orkiestrowego. Planowane i realizowane są kolejne inwestycje infrastrukturalne. Na 
antypodach tego zjawiska rysuje się wciąż malejąca liczba klubów jazzowych  
i generalnie słaba infrastruktura w małych ośrodkach (czyli miejscowościach poniżej 100 
tys. mieszkańców). 
 
Samo pozyskanie danych do Raportów jest jednak olbrzymim problemem, dane GUS  
i pozyskane bezpośrednio z rozmaitych instytucji kultury i artystycznych nie są tożsame. 
Pojawił się postulat lepszego wykorzystania programu „Obserwatorium Kultury” w celu 
standaryzacji. Postawiony został także postulat kwerendy danych statystycznych  
z oceną jakościową. 
 



2. Z danymi o rozwoju organizacji kultury muzycznej kontrastują niestety dane  
o uczestnictwie Polaków w życiu muzycznym  (GUS, Diagnoza społeczna, zlecone przez 
IMIT badania opinii społecznej) i powszechne poczucie o niskim stopniu muzykalności 
społeczeństwa. 

 
Z badań zleconych przez IMIT na rzecz CBOS za rok 2013, obejmujących ogólnopolską, 
reprezentatywną próbę dla dorosłych mieszkańców Polski (od 18 roku wzwyż, ok. 30 
milionów Polaków), wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy muzyki klasycznej 
(poważnej) „na żywo” nie słuchało ani razu 83% badanych (24 mln Polaków), raz – 7% (2,3 
mln), kilka razy – 8% (2,4 mln) i wiele razy  - 2% (570 tys.), a muzyki klasycznej (poważnej) 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu lub płyty: ani razu 41% (12 mln), raz – 5% 
(1,6 mln), kilka razy – 36% (10,8 mln.), wiele razy – 18% (5,4 mln). Możemy więc mówić o 
ok. 5,5 miliona Polaków uczestniczących regularnie jako odbiorcy w stałym życiu 
muzycznym w Polsce, choć jako obecnych osobiście słuchaczy i regularnie 
uczestniczących w wydarzeniach jest tylko 10% z nich . Są to osoby pochodzące  
z większych ośrodków, posiadające wyższe wykształcenie i wysoki status materialny.  
 
Należy podkreślić, że wyniki te są nieco lepsze niż badanie przeprowadzone za rok 2012 
średni o 4% w uczestnictwie „na żywo” i 14% w formie pośredniej. W opozycji do tego 
zestawienia pozostają dane GUS, które wskazują na spadek w ostatnich 3 latach 
frekwencji na wydarzeniach muzycznych w filharmoniach, orkiestrach, chórach, teatrach 
muzycznych  
i zespołach pieśni i tańca. Według tych danych (Mały rocznik statystyczny 2013) liczba 
widzów i słuchaczy uczestniczących wydarzeniach muzycznych w roku 2012 oscylowała 
ciągle w okolicach 5 milionów, niemniej zauważyć można względem roku 2010 i 2011 
spadek we wszystkich podanych tam grupach (widzowie teatrów muzycznych, 
słuchacze filharmonii, orkiestr chórów, zespołów pieśni i tańca); trudno określić jednak 
na tej podstawie, ilu faktycznie Polaków uczestniczy w życiu muzycznym, gdyż dane GUS 
bazują na frekwencji i nie obejmują innych wydarzeń. 
 
Ważna jest poprawa jakości uprawiania / słuchania muzyki szczególnie w mniejszych 
ośrodkach, działanie na rzecz zwiększenia dostępu do dobrych wydarzeń muzycznych, 
kształcenie nowego pokolenia słuchaczy ze szczególnym uwzględnieniem młodszych 
odbiorców – zwiększa się nadal dysproporcja w dostępie do kultury muzycznej pomiędzy 
większymi i mniejszymi ośrodkami, utrwalając wykluczenie kompetencyjne i społeczne; 
wedle badań główną formą uczestnictwa Polaków w kulturze jest oglądanie telewizji; 
dostęp do wykonywanej „na żywo” muzyki ma charakter incydentalny lub jarmarczny; 
oprócz Telewizji dostęp do wykonań muzyki zapewnia Polskie Radio i portale 
internetowe, takie jak „Muzykoteka szkolna” czy „Trzej kompozytorzy”; 
 
3. Formułowane postulaty z reguły odnoszą się do oświaty lub instytucji 
kulturotwórczych (domy kultury), ale z pewnością można wypracować jeszcze w samych 
instytucjach muzycznych i w samym środowisku muzycznym lepsze formy dotarcia  
z ofertą muzyczną do widzów i słuchaczy; ankiety i wywiady zebrane w ramach 
działalności Pracowni Badań Muzyczno-Edukacyjnych IMIT pokazują, że dla wielu 
Polaków (szczególnie w wieku 18-24 lat), którzy nie zajmują się zawodowo muzyką, takie 
instytucje jak filharmonie czy opery są całkowicie nieznanym bytem, w dodatku 
postrzeganym dosyć konserwatywnie; znikoma obecność muzyki klasycznej, tradycyjnej 



jazzowej w telewizji publicznej wywołuje dodatkowo wrażenie funkcjonowania tej 
dziedziny sztuki poza oficjalnym obiegiem na co nakłada się frustracja zawodowych 
muzyków o pauperyzacji środowiska i społecznym niedocenianiu. 

 
Nieprawdziwa jest często głoszona opinia, że w systemie powszechnej oświaty nie ma 
lekcji muzyki, przedmiot ten jest obecny zarówno w szkole podstawowej (95 godz.  
w klasach IV-VI), jak i gimnazjum (30 godz. w klasach I, II). Nie ma takich lekcji w liceum. 
Jest to przedmiot głównie teoretyczny, rzadko prowadzi do rzeczywistego 
umuzykalnienia dzieci i młodzieży, a przypadki praktycznego prowadzenia tego 
przedmiotu uzależnione są w dużej mierze od stopnia przygotowania kadry 
nauczycielskiej. 
 
Należy zbudować system powszechnej edukacji muzycznej w oparciu o zasoby samego 
środowiska muzycznego; pierwsze jego elementy już powstały, m. in.: zmiana funkcji 
szkolnictwa muzycznego I stopnia z wyłącznie zawodowej na kulturotwórczą 
(wprowadzana przy aprobacie dyrektorów i uczniów oraz zdecydowanej kontrze 
nauczycieli); program MKiDN „Edukacja kulturalna”, portal „Muzykotekaszkolna.pl” 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego czy program IMIT „Filharmonia. Ostrożnie, 
wciąga!!!”. Kolejnym krokiem może być zbudowanie powszechnego systemu 
praktycznego muzykowania młodzieży (projekt Pracowni Muzycznych opartych  
o infrastrukturę domów kultury w ramach programu „Dom Kultury+”, prowadzonego przez 
Narodowe Centrum Kultury) czy zwiększenie roli edukacji nieformalnej poprzez 
stworzenie sieci animatorów muzycznych lub stworzenie programu regularnych wizyt 
zawodowych zespołów muzycznych poza siedzibami stałej działalności w nowych salach 
koncertowych w mniejszych ośrodkach. 

 
Padła także propozycje, aby w działalności instytucji artystycznych wzorować się na 
brytyjskim systemie, w którym w ramach dotacji na podstawową działalność zawarte 
zostało zobowiązanie do konkretnych działań edukacyjnych, kształcących przyszłych 
melomanów oraz usunięte zostało przekonanie muzyków, iż działalność tego typu jest 
gorszą kategorią działalności artystycznej.  
 
Zaprezentowane zostały także konkretne programy edukacyjne, prowadzone przez różne 
instytucje. Wskazano na brak finansowania tych inicjatyw przez MKDN w programach 
2014.  
 
4. Finansowanie kultury muzycznej w Polsce odbywa się głównie ze źródeł 
samorządowych (miejskich i wojewódzkich) oraz budżetu centralnego (głównie MKIDN, 
ale także MNiSW, MON); typowy sponsoring jest trudny do realizacji poza imprezami  
o wyłącznie komercyjnym charakterze i ogranicza się w przypadku muzyki klasycznej, 
jazzowej czy tradycyjnej do incydentalnych lub niewielkich kwot; konieczne jest 
stworzenie mechanizmu umożliwiającego systemowe przekazywanie środków przez 
przedsiębiorstwa na rzecz kultury (ogólnie) lub nauki i kultury np. w formie możliwości 
odpisu 1% z podatku CIT na wzór odpisu 1% z podatku PIT. W 2012 roku wysokość 
wpływów z podatku CIT do budżetu wyniosła 70 mld złotych; spowodowałoby to 
bezpieczną dywersyfikację przychodów organizatorów życia muzycznego w Polsce. 
 



Zwiększył się budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżety 
samorządów w części poświęconej kulturze; te ostatnie łącznie są czterokrotnie 
większe niż łączny budżet MKiDN; z danych IMIT wynika (Muzyka polska 2012. Raport 
roczny), że udział wydatków na instytucje i programy muzyczne w samorządach 
miejskich stanowi średnio 8 procent wydatków na kulturę, a w samorządach 
wojewódzkich – 33%; program „Wydarzenia artystyczne – Priorytet „Muzyka” posiada 3  
w kolejności budżet spośród 25 programów Ministra (w roku 2014 zaplanowano 23 mln 
złotych); szacunki IMIT wskazują, że z budżetów samorządów i Ministerstwa w 2012 roku 
wydano na działalność muzyczną prawie 1 miliard złotych  
 
Wysokość środków prywatnych nie jest możliwa do oszacowania. 
 
Wskazano trudności w perspektywicznym planowaniu wieloletniej działalności instytucji 
artystycznej, a w szczególności korelacji wieloletnich sezonów artystycznych z rocznymi 
ustawami budżetowymi. 

 
W programach Ministra wskazano na możliwość dokonania reorganizacji systemu 
udzielania dotacji dla najważniejszych imprez muzycznych (festiwale, konkursy), 
mających wysoką rangę artystyczną i odbywających się cyklicznie od wielu lat; 
finansowanie takie powinno być gwarantowane na 5 lat z zachowaniem ostrych  
i weryfikowanych kryteriów; z programu „Wydarzenia artystyczne – Priorytet „Muzyka” 
można wydzielić działalność fonograficzną, filmową i wydawniczą (np. w formule 
programu własnego IMIT) i bardziej precyzyjnie ustalać priorytety w priorytecie (nawet 
określając konkretne grupy projektów, np. kontynuację serii czy dzieł), co poprawi 
koordynację polityki kulturalne państwa w tym zakresie. 
 
Zwiększył się poziom finansowania organizacji pozarządowych w projektach 
muzycznych: na przykład głównym partnerem merytorycznym i finansowym IMIT w Roku 
Lutosławskiego było Towarzystwo im. Lutosławskiego (łączna wartość umów  
o współpracy z lat 2012-14 to 2,5 mln złotych), a w Roku Kolberga – Instytut Oskara 
Kolberga (stowarzyszenie), z którym w latach 2013 i 2014 podpisano umowy na łączną 
kwotę 425 tys. zł; w Programie Ministra „Lutosławski 2013 – Promesa” 36% podmiotów 
realizujących zadania na podstawie przyznanej dotacji to organizacje pozarządowe, 
które łącznie otrzymały 2,9 mln złotych dotacji z 7,1 mln łącznej puli programu (najwięcej 
ze wszystkich grup beneficjentów). 
 
5. Modyfikacja ustawy medialnej i wzmocnienie mediów publicznych – nowelizacja  
w tym zakresie nie została przeprowadzona, zaproponowana została powszechna opłata 
audiowizualna; zauważyć można pozytywnie, że w mediach publicznych w ostatnich  
2 latach zwiększyła się liczba koncertów i programów o muzyce (szczególnie na 
wszystkich antenach Polskiego Radia), choć nadal obecność muzyki artystycznej  
w Telewizji Polskiej, a w szczególności w jej dwóch podstawowych kanałach, jest 
symboliczna. 
 
 
 

Andrzej Kosowski 


