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Wykaz podstawowych skrótów
SKRÓT

ROZWINIĘCIE

PKD 2007

Polska Klasyfikacja Działalności; podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
24.12.2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

REGON

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej; jest bieżąco aktualizowanym
zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie
informatycznym w postaci centralnej bazy danych

PKB

Produkt krajowy brutto

NTS

Klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona w 2000 roku rozporządzeniem Rady
Ministrów i funkcjonująca do końca 2017 roku

LQ

Współczynnik lokalizacji, Iloraz lokalizacji, Wskaźnik specjalizacji regionalnej

RIS/IS
CATI
CAWI
IDI

4

Regionalne Inteligentne Specjalizacje / Regionalna Inteligentna Specjalizacja; Inteligentne
Specjalizacje / Inteligentna Specjalizacja
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. computer assisted telephone
interview)
Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. computer assisted telephone
interview)
Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. individual in-depth interview)
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1. WPROWADZENIE
1.1. Kontekst badawczy – uzasadnienie realizacji badania
Przemysły kreatywne stanowią część jednej z siedmiu małopolskich inteligentnych specjalizacji1 (specjalizacji
pn. przemysły kreatywne oraz czasu wolnego) zaprezentowanej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Małopolskiego 2014-20202. Oznacza to, że wsparcie podmiotów branży kreatywnej jest jednym z priorytetowych
działań na rzecz poprawy poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa małopolskiego.
By jak najlepiej zaprojektować formułę publicznego wsparcia branży kreatywnej, konieczna była ocena stanu
i potencjału rozwoju przemysłów kreatywnych w Małopolsce (w porównaniu do pozostałych regionów w Polsce);
rozpoznanie poziomu koncentracji tego typu działalności w województwie małopolskim oraz uwarunkowań jej
rozwoju (w tym barier hamujących rozwój i specjalizację branż kreatywnych) oraz identyfikacja potrzeb osób

3
3

zajmujących się taką działalnością zawodowo oraz tych, które będą zajmowały się nią w najbliższej przyszłości.
W badaniu analizowane były następujące przemysły kreatywne:
1) przemysł filmowy,
2) przemysł muzyczny,
3) przemysł wydawniczy,
4) media i reklama,
5) projektowanie ubioru (fashion design),
6) architektura,
7) sztuki sceniczne (performatywne – teatr, opera, taniec),
8) działalność artystów i rzemiosło artystyczne,
9) konserwacja zabytków i dzieł sztuki oraz dziedzictwo kulturowe,
10) projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design),
11) gry komputerowe i oprogramowanie.
Niniejszy raport cząstkowy poświęcony jest branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne.

1.2. Cele badania
Zgodnie z założeniami badania głównym celem pracy było zdiagnozowanie stanu, potencjału oraz uwarunkowań
rozwoju 11 przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim w kontekście rozwoju społecznogospodarczego regionu. Badanie posłużyło do rozpoznania poziomu koncentracji kreatywnej działalności
w województwie małopolskim oraz scharakteryzowania dynamiki jej rozwoju w porównaniu do pozostałych
regionów w Polsce. Przeprowadzona analiza koncentrowała się również na identyfikacji i ocenie rozwiązań,
w tym dobrych praktyk w zakresie wsparcia tego typu działalności.

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał w latach
2014-2020. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie
działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych.
[http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/inteligentne-specjalizacje [Data dostępu: 20.03.2018 roku].
2
Program Strategiczny Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020, Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM
czerwiec 2016 roku, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 995/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
1

4
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W badaniu zgromadzono dane zarówno na temat instytucji czy podmiotów gospodarczych działających w obrębie
przemysłów kreatywnych jak i profesjonalistów zajmujących się kreatywną działalnością zawodowo oraz uczniów
i studentów, będących potencjalnymi pracownikami badanych branż. Bazowano również na danych zastanych,
tj. danych statystyki publicznej oraz wynikach innych badań, analiz oraz ekspertyz o tematyce tożsamej
z przedmiotem niniejszego badania.

2. KONCEPCJA METODOLOGICZNA BADANIA
Szeroki zakres i specyfika problematyki będącej przedmiotem niniejszego badania wymagały przyjęcia
wielowymiarowego podejścia badawczego, uwzględniającego różne perspektywy oceny, a także uzupełniające
się metody i techniki badawcze. Ważnym aspektem była również jego etapowość, która pozwoliła efektywnie
wykorzystać zaplanowane metody i techniki badawcze oraz źródła danych.

2.1. Perspektywy oceny
W badaniu uwzględniono trzy różne perspektywy oceny uchwycone poprzez zaproszenie do udziału w badaniu
trzech kategorii respondentów (jak na schemacie 1).
Schemat 1. Perspektywy oceny uwzględnione w badaniu

Perspektywa profesjonalistów działających
w branżach kreatywnych
• Perspektywa przedstawicieli podmiotów gospodarczych
reprezentujących 11 analizowanych przemysłów kreatywnych.
Perspektywa potencjalnych pracowników branż
kreatywnych
• Perspektywa uczniów i studentów małopolskich szkół policealnych
oraz uczelni.

Perspektywa ekspercka
• Perspektywa specjalistów (ekspertów dziedzinowych) zajmujących
się problematyką spójną z kwestiami adresowanymi w ramach
poszczególnych sektorów.
Źródło: Opracowanie własne.
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2.2. Metody i techniki gromadzenia oraz analizy danych
W badaniu zastosowane zostały następujące metody i techniki badawcze służące gromadzeniu oraz analizie
danych.
Schemat 2. Metody i techniki gromadzenia danych zastosowane w badaniu

Badania gabinetowe (desk
research)

• analiza danych zastanych pozyskanych ze statystyki
publicznej: m.in. baza podmiotów gospodarczych REGON,
dane z badania GUS dot. struktury wynagrodzeń wg
zawodów,
• analiza literatury, wyników badań, raportów, ekspertyz dot.
problematyki badania.

Metody i techniki badań
ilościowych

• mix-mode survey (CATI / CAWI): wspomagany
komputerowo wywiad telefoniczny (computer-assisted
telephone interviewing / CATI) oraz wywiad prowadzony za
pośrednictwem internetu (computer-assisted web Interview
/ CAWI),
• ankieta audytoryjna.

Metody i techniki badań
jakościowych

• indywidualny wywiad pogłębiony (individual in depth
Interview / IDI)

3
3

Źródło Opracowanie własne.

Poniżej na schemacie zaprezentowano powiązanie technik badawczych z kategoriami respondentów, którym były
przypisane poszczególne techniki.

Schemat 3. Przyporządkowanie technik badawczych kategoriom respondentów objętych badaniem

Perspektywa profesjonalistów
– przedstawicieli podmiotów
gospodarczych reprezentujących
11 przemysłów kreatywnych

Perspektywa potencjalnych
pracowników branż
kreatywnych
– uczniów/studentów
małoposkich szkół policealnych i
uczelni

Perspektywa ekspercka
– specjalistów reprezentujących
dziedziny odpowiadające
badanym przemysłom
kreatywnym

mixed-mode survey
(CATI/CAWI)
n = 579

ankieta audytoryjna
n = 822

indywidualny wywiad
pogłębiony (IDI)
n = 22

indywidualny wywiad
pogłębiony (IDI)
n=55

desk research

desk research

Źródło: Opracowanie własne.
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W badaniu posłużono się następującymi technikami analizy zgromadzonych danych (schemat 4.):
Schemat 4 Metody i techniki analizy danych zastosowanie w badaniu

ANALIZY PRZESTRZENNE

ILOŚCIOWE ANALIZY
DANYCH

JAKOŚCIOWE ANALIZY
DANYCH

Źródło: Opracowanie własne.

3. MODEL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH ZASTOSOWANY
W BADANIU
W niniejszym raporcie podstawą do dokonywanych obliczeń było zastosowanie modelu przemysłów
kreatywnych. Został on opracowany poprzez odwołanie do Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej PKD
20073 i jest zgodny z dwoma następującymi modelami:
1.

Modelem przemysłów kreatywnych opracowanym przez Eurostat w Raporcie metodologicznym
ESSENet-Culture

i

przedstawionym

w

raporcie

pn.

„Potencjał

małopolskich

przemysłów

kreatywnych”, wydanym przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego 4,
2.

Modelem opracowanym przez Europejskie Obserwatorium Klastrów (The European Cluster
Observatory), które włączyło do sektorów kreatywnych rodzaje działalności twórczej, ujęte
w klasyfikacji działalności gospodarczych w Unii Europejskiej NACE 2.0 (Nomenclature statistique des
Activités économiques dans la Communauté Européenne); działalnościom włączonym do sektorów
kreatywnych według Klasyfikacji NACE 2.0 Rev 2 odpowiadają rodzaje działalności uwzględnione
w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zaklasyfikowanie kodów PKD do poszczególnych przemysłów kreatywnych znajduje się w aneksie
3 do raportu końcowego z badania, poniżej w tabeli 1. zaprezentowano klasy / podklasy opisujące branżę
działalności artystów i rzemiosła artystycznego (zgodnie z modelami przyjętymi na potrzeby badania).

3

4

8

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 z dnia 24.12.2007 roku, zasady budowy
klasyfikacji, schemat klasyfikacji, wyjaśnienia PKD są dostępne pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm.
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, „Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych”, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2012, s. 32-34
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Tabela 1. Kody PKD 2007 opisujące branżę działalność artystów i rzemiosło artystyczne

branża
(przemysł
kreatywny)

sekcja
PKD
2007

M

według modelu przemysłów kreatywnych (opisanego poprzez odwołanie do PKD
2007) - opracowanego przez Eurostat w Raporcie metodologicznym ESSENetCulture oraz modelu Europejskiego Obserwatorium Klastrów (The European Cluster
Observatory)
grupa/klasa/
podklasa
PKD 2007

7420Z

nazwa
grupowania
PKD 2007

opis dodatkowy

Działalność
fotograficzna

Podklasa ta obejmuje:
 usługi fotograficzne w zakresie:
o fotografii portretowej, zdjęć
paszportowych, zdjęć do
legitymacji, zdjęć z uroczystości
ślubnych itp.,
o fotografii komercyjnej, dla
wydawców, dla potrzeb kreatorów
mody, dla agentów handlu
nieruchomościami lub dla celów
turystyki,
o fotografii lotniczej,
o fotografii obiektów w ruchu, tj.
nagrywanie wideokaset
z wydarzeń takich jak śluby,
spotkania, pokazy mody itp.,
 obróbkę materiałów fotograficznych:
o wywoływanie klisz, wykonywanie
odbitek zdjęć, drukowanie
i powiększanie z negatywów i taśm
filmowych przyjętych od klienta,
o wywoływanie i wykonywanie
odbitek zdjęć przez laboratoria
fotograficzne,
o wywoływanie zdjęć (w godzinę)
przez punkty zajmujące się ich
ekspresowym wywoływaniem,
z wyłączeniem sklepów
sprzedających sprzęt fotograficzny,
o oprawianie slajdów,
o kopiowanie, restaurowanie
i retuszowanie fotografii,
 działalność fotoreporterów,
 mikrofilmowanie dokumentów.
Podklasa ta nie obejmuje:
 obróbki taśm filmowych związanej
z przemysłem filmowym i telewizją,
sklasyfikowanej w 59.12.Z,
 działalności kartograficznej, sklasyfikowanej
w 71.12.Z,
 działalności samoobsługowych automatów
fotograficznych na monety, sklasyfikowanej
w 96.09. Z.

Artystyczna
i literacka
działalność
twórcza

Podklasa ta obejmuje:
 działalność indywidualnych artystów takich
jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy,
grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
 działalność indywidualnych pisarzy
wszystkich dziedzin, włączając fikcję
literacką, literaturę popularnonaukową itp.,
 działalność niezależnych dziennikarzy,
 renowację prac artystycznych, takich jak
obrazy itp.
Podklasa ta nie obejmuje:

Działalność
artystów
i rzemiosło
artystyczne

R

9003Z
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C

P

10

1392Z

8552Z

wykonywania posągów innych niż
artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,
renowacji organów i pozostałych
zabytkowych instrumentów muzycznych,
sklasyfikowanej w 33.19.Z,
produkcji filmów kinowych i nagrań wideo,
sklasyfikowanej w 59.11.Z,59.12.Z,
renowacji mebli (z wyłączeniem
wykonywanego przez muzea),
sklasyfikowanego w 95.24.Z.

Produkcja
gotowych
wyrobów
tekstylnych

Podklasa ta obejmuje:
 produkcję gotowych wyrobów tekstylnych
(włączając dziane), takich jak:
o koce, włączając pledy podróżne,
o bielizna pościelowa, stołowa,
toaletowa, kuchenna,
o kołdry, narzuty pikowane, jaśki,
pufy, poduszki, śpiwory itp.,
 produkcję gotowych wyrobów
wyposażeniowych, takich jak:
o zasłony, baldachimy, rolety,
narzuty inne niż pikowane, kapy,
pokrowce na meble lub maszyny
i urządzenia itp.,
o plandeki, namioty, wyposażenie
kempingowe, żagle, markizy
przeciwsłoneczne, zewnętrzne
pokrowce na samochody, maszyny
lub meble itp.,
o flagi, sztandary, chorągwie itp.,
o ścierki do kurzu, zmywaki
i podobne artykuły, ratunkowe
wyroby tekstylne, spadochrony itp.,
 produkcję tekstylnych części koców
elektrycznych,
 produkcję ręcznie tkanych kilimów,
gobelinów itp.
Podklasa ta nie obejmuje:
 produkcji wyrobów tekstylnych do
zastosowań technicznych, sklasyfikowanej
w 13.96.Z.

Pozaszkolne
formy edukacji
artystycznej

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie
sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten
rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami",
"studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie
zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją
lub rozwojem własnym. Nie prowadzą do uzyskania
dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia
naukowego.
Podklasa ta obejmuje:
 naukę gry na instrumentach muzycznych
i inne zajęcia muzyczne,
 zajęcia z dziedziny sztuki,
 kursy tańca,
 szkoły teatralne, z wyłączeniem
akademickich,
 szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem
akademickich,
 szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem
akademickich,
 kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii
profesjonalnej.
Podklasa ta nie obejmuje:
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szkół artystycznych niedających uprawnień
zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,
szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz
sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół
artystycznych dających uprawnia
zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A
i 85.41.Z,
szkół fotograficznych, sklasyfikowanych
w 85.32.A,
szkół wyższych artystycznych,
sklasyfikowanych w 85.42.B.

Łącznie klas / podklas PKD: 4

3
3
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4. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA
Charakterystyka branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w Małopolsce
Liczba podmiotów zarejestrowanych w branży działalności artystów
i rzemiosła artystycznego w latach 2010-2016 stale rosła. W roku 2010 liczba
zarejestrowanych w branży w województwie małopolskim wynosiła 2 288,
w 2016 natomiast – 3 016. W ciągu badanych siedmiu lat liczba
zarejestrowanych pracowników zwiększyła się więc o niemal 32 proc.

W powiatach województwa małopolskiego istnieje duża koncentracja
terytorialna podmiotów w ramach branży. Powiatami wyróżniającymi się pod
względem silnej reprezentacji podmiotów w tych latach były powiaty:
dąbrowski, suski, limanowski, brzeski oraz nowotarski. Najwyższą wartość
wskaźnika osiągnął powiat dąbrowski w roku 2011 (LQ5 = 2,07).

Branża w latach 2010-2016 w zdecydowanej większości reprezentowana była
przez podmioty sektora prywatnego – 3016 w roku 2016 (niemal 99 proc.).
Liczba podmiotów z sektora publicznego od 2012 roku utrzymywała się na
stałym poziomie 18 podmiotów. W województwie małopolskim w latach
2010-2016

funkcjonowało

również

niewiele

podmiotów

sektora

pozarządowego – w roku 2016 były to jedynie dwa podmioty.

Na tle województw w Polsce małopolskie zaliczyć należy do obszarów o silnej
specjalizacji regionalnej w branży działalności artystów i rzemiosła
artystycznego. Wraz z województwem opolskim, podkarpackim, warmińsko
-mazurskim, lubelskim oraz łódzkim w latach 2010-2016 odnotowywało ono
największe nasycenie podmiotami omawianej branży.

Udział branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w małopolskim PKB
Wartość dodana branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne stanowiła
w poszczególnych (2010-2016) latach pomiędzy 0,4, a 0,5 proc. całego PKB
w regionie. Ponad połowa badanych podmiotów zadeklarowała zwiększenie
przychodu netto w obszarze prowadzonej działalności kreatywnej w 2017 roku
w stosunku do roku 2016, blisko 30 proc. badanych wskazała, że przychód
netto nie uległ zmianie, a niemal 20 proc. na zmniejszenie.
5

12

Współczynnik lokalizacji – inaczej iloraz lokalizacji, wskaźnik specjalizacji regionalnej. Wskaźnik ten wykorzystano do analizy ilościowej,
służącej określeniu struktury i koncentracji podmiotów przemysłów kreatywnych w latach 2010-2016 w województwie małopolskim.
Analizę przeprowadzono dla wszystkich przemysłów kreatywnych w ujęciu całościowym oraz dla poszczególnych branż. Więcej na temat
metodologii wskaźnika można przeczytać w rozdziale nr 5.1.
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Rynek pracy małopolskiej branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w Małopolsce

Liczba zatrudnionych w branży w 2010 wynosiła 5 027, w 2016 natomiast
– 6 675. W badanych latach uległa ona wzrostowi o niemal 33 proc..
Zatrudnienie w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego
w latach 2010-2016, poza latami 2010-2011, wykazywało stałą tendencję
wzrostową.

Branża działalności artystów i rzemiosła artystycznego w województwie
małopolskim charakteryzowała się w roku 2016 trzecią pozycją wśród
pozostałych polskich województw, biorąc pod uwagę udział zatrudnionych
w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo (0,46 proc.), ustępując miejsca
województwu wielkopolskiemu (0,56 proc.) oraz mazowieckiemu (0,53
proc.).

Zatrudnieni w branży w latach 2010-2012 stanowili szóstą, a od roku 2012 do
2016 piątą pod względem liczebności reprezentację spośród wszystkich
badanych branż przemysłów kreatywnych.

Rosnąca tendencja liczby profesjonalistów zatrudnionych w branży powinna
utrzymać się wedle prognozy w latach 2017-2021. Przyrost ten będzie
niewielki, lecz stały. Prawdopodobieństwo trafnego odwzorowania tendencji
w ramach prognozy jest duże.

Zatrudnienie w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego
koncentruje się przede wszystkim w prywatnym sektorze własności – pracuje
tutaj ponad 90 proc. zatrudnionych.

Najsilniejsza

koncentracja

liczby

osób

zajmujących

się

zawodowo

działalnością związana z branżą działalności artystów i rzemiosła
artystycznego występuje w podregionie miasta Krakowa oraz podregionie
nowotarskim (wskaźnik koncentracji wynosi kolejno 0,9 oraz 1 proc.). Przy
analizie udziału profesjonalistów z branży na tle wszystkich zatrudnionych
w danym powiecie należy zwrócić uwagę na dość wysoką koncentrację
odnotowywaną w powiecie tatrzańskim, gorlickim oraz wielickim.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA
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Przyszłe kadry branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego

Uczelniami publicznymi, które oferują kształcenie na kierunkach ważnych dla
branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne, są: Akademia Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Sączu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie oraz Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha
Jerzego Hasa.

Najczęściej wskazywaną przez studentów motywacją do podjęcia kształcenia
w zawodzie związanym z branżą była chęć podjęcia zawodu związanego
z indywidualnymi zainteresowaniami, motywacja do bycia twórcą, artystą oraz
przekonanie o własnych predyspozycjach i talencie do wykonywania tego
zawodu. Jako najmniej ważną motywację wskazano wybór dyktowany
aktualną modą na ten zawód / kierunek oraz wybór związany z wyborem tego
kierunku przez znajomych respondenta.

Pewność opuszczenia województwa małopolskiego po ukończeniu nauki na
uczelni zadeklarowała jedna ankietowana osoba, również jedna osoba z dużą
pewnością wyjedzie z Polski. Pięciu badanych studentów przewiduje, że w ich
przypadku istnieje

możliwość

wyjazdu poza

granice

województwa

małopolskiego, sześciu z nich natomiast zaklada możliwość opuszczenia kraju.

Uwarunkowania i trendy rozwoju branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w Małopolsce

Czynnikami najsilniej oddziaływującymi na wzrost podmiotów w sektorze są
skomplikowane przepisy i regulacje prawne (włącznie z prawami autorskimi,
patentami, licencjami itp.), silna konkurencja w branży / na rynku oraz
niewystarczające wsparcie rozwoju poprzez instytucje publiczne, najmniej
znaczącymi natomiast: stan i dostosowanie infrastruktury (w tym technologie
i narzędzia związane z rozwojem działalności kreatywnej) oraz trudny dostęp
do kredytów dla firm / instytucji.

Czynniki warunkujące wzrost podmiotów w branży pod względem okresu ich
funkcjonowania na rynku są zróżnicowane. Podmioty obecne na rynku poniżej
roku w największym stopniu zwracają uwagę na wysokie oprocentowanie
kredytów, te działające od roku do 3 lat oraz powyżej 10 lat, najbardziej
odczuwają

zmienny

popyt

na

produkty

i/lub

usługi

kreatywne.

Przedsiębiorstwa w wieku od 3 do 6 lat oraz od 6 do 10 lat z kolei – głównie
skomplikowane przepisy i regulacje prawne.
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Jednym z nowych trendów dotyczących obszaru działań artystycznych jest
konsolidacja jej przedstawicieli. Artyści zakładają stowarzyszenia, grupy
artystyczne, wynajmują wspólne przestrzenie, co daje im możliwość
oferowania szerszej gamy usług przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
utrzymania na przykład biura czy pracowni.
Wsparcie instytucjonalne branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego i jego ocena

Branża charakteryzuje się dość niewielkim stopniem wykorzystywania
zewnętrznego wsparcia finansowego na inwestycje lub projekty realizowane
w ramach prowadzonej działalności. Aż 69,8 proc. respondentów biorących
udział w badaniu zadeklarowało, że nie otrzymało wsparcia finansowego na
inwestycje lub projekty, ponieważ nie podejmowało prób starania się o środki
zewnętrzne. Podmioty funkcjonujące w ramach branży, korzystając
ze wsparcia, najczęściej kierują się do banków lub innych instytucji, czerpią
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, PO WER, środków
budżetowych województwa małopolskiego oraz innych niż oferowane przez
UE programów publicznych.

Potrzeby profesjonalistów z branży zaspokajane są w największym stopniu
poprzez wsparcie pozyskane w ramach RPO (5), innych niż UE programów
publicznych (4), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (4) oraz
środków budżetowych województwa małopolskiego (4).

Najpopularniejszą formą rozwoju zawodowego w ostatnich dwóch latach
wśród przedstawicieli branży były szkolenia zawodowe, nakierowane
na nabycie lub rozwój kwalifikacji (20,6 proc.) oraz doradztwo w zakresie
prowadzonej działalności (15,9 proc.). Członkowie branży działalności
artystów i rzemiosła artystycznego zadeklarowali, że w ostatnich dwóch latach
nie korzystali z certyfikacji produktów i usług, udostępniania infrastruktury
laboratoryjnej ani wsparcia w zakresie prowadzonych prac badawczo
-rozwojowych.

Współpraca i sieciowanie w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego

Wszelkie przejawy sieciowania inicjowane są oddolnie, zarówno w samej
branży, jak i obszarach pokrewnych. Najczęściej potrzebą staje się realizacja
wspólnego projektu lub wyrażenia stanowiska danej grupy.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA
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W branży dominuje wyłącznie samodzielny (bez udziału / zaangażowania /
wsparcia innego podmiotu lub instytucji) sposób wprowadzania na rynek
nowych produktów (ze wskazaniem na ten wariant przez 90,9 proc.
ankietowanych profesjonalistów).
Branża opera się na współpracy z innymi podmiotami i instytucjami,
w szczególności w zakresie zlecania usług oraz przejmowania usług do
realizacji od innych firm. Najmniej istotnym zakresem współpracy jest
wspólne prowadzenie sprzedaży oraz eksport produktów lub usług.

5. SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA
5.1. Charakterystyka branży działalność artystów
i rzemiosło artystyczne w Małopolsce
Liczba podmiotów zarejestrowanych w województwie małopolskim w branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne w latach 2010-2016 stale rosła – w roku 2010 wynosiła 2 288, podczas gdy w 2016 roku – 3 016.
Największy przyrost nastąpił między rokiem 2013, a 2014 rokiem (o 243 podmioty). W latach 2015-2016
tendencja wzrostowa uległa jednakże zahamowaniu, a liczba podmiotów wzrosła jedynie o 46. W roku 2018 (stan
na marzec) wyniosła ona 3 251.
Wykres 1. Liczba zarejestrowanych podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne ogółem
w województwie małopolskim latach 2010-2016 oraz w marcu 2018 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Branżę w zdecydowanej większości reprezentują podmioty sektora prywatnego. W ramach sektora publicznego
w latach 2010-2011 funkcjonowały jedynie trzy podmioty, ich liczba w roku 2012 wzrosła jednakże do 18
i utrzymała się do roku 2016. W województwie małopolskim w latach 2010-2016 występowało również niewiele
podmiotów sektora pozarządowego – po jednym w latach 2010-2011 oraz dwa w latach 2013-2016.
Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych form własności w strukturze branży w województwie
małopolskim w roku 2016.
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Wykres 2. Odsetek zarejestrowanych podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie
małopolskim w ramach sektorów w roku 20166
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie
małopolskim w ramach sektorów w latach 2010-2016

ROK

LICZBA PODMIOTÓW
SEKTORA
PUBLICZNEGO

LICZBA PODMIOTÓW
SEKTORA PRYWATNEGO

LICZBA PODMIOTÓW
SEKTORA
POZARZĄDOWEGO

LICZBA PODMIOTÓW
O SEKTORZE
NIEOZNACZONYM

2010

3

2 284

1

0

2011

3

2 360

1

0

2012

18

2 521

0

0

2013

18

2 685

2

0

2014

18

2 828

2

0

2015

18

2 945

2

5

2016

18

2 986

2

8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ramach branży następował zauważalny przyrost liczby podmiotów reprezentujących sektor prywatny.
Największa dynamika wzrostu nastąpiła między rokiem 2011 i 2012 oraz 2012 i 2013 (wzrost o 6 p. p.), najniższa
zaś między rokiem 2015 i 2016 (wzrost o 1 p. p.). Szczegóły przedstawia wykres 3.

6

Na wykresie zaprezentowano liczbę podmiotów o sektorze nieoznaczonym według REGON. Występowanie podmiotów o sektorze
nieoznaczonym wynika ze zmian w rejestrze REGON wprowadzonych od 8 listopada 2014 roku.
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Wykres 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w ramach sektora
prywatnego i publicznego w latach 2010-2016 w województwie małopolskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Branża działalności artystów i rzemiosła artystycznego na tle pozostałych branż jest dość silnie reprezentowana.
Między rokiem 2010, a 2014 była piątą specjalizacją pod względem liczby podmiotów. W latach 2015-2016
pozycja branży umocniła się jednak kosztem architektury, choć obie w ostatnim analizowanym roku wciąż
posiadały podobną liczbę podmiotów.

18

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Wykres 4. Zasoby instytucjonalne branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne na tle zasobów innych branż
w województwie małopolskim w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na tle pozostałych województw w Polsce małopolskie charakteryzowało się w latach 2010-2016 dość liczną
reprezentacją podmiotów branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego, zajmując pod tym względem
trzecią pozycję w kraju (wykres 5.). Podobne zasoby w omawianej strukturze posiadało województwo
wielkopolskie, znajdujące się na pozycji czwartej. W omawianym okresie przodowało województwo mazowieckie
oraz śląskie.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

19

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Wykres 5. Liczba podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w latach 2010-2016 w województwie
małopolskim na tle pozostałych województw
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Badając zaś dynamikę przyrostu liczby podmiotów w branży w polskich województwach (wykres na następnej
stronie), można zwrócić uwagę na szczególnie silne tendencje wzrostowe w niektórych województwach,
np. podlaskim, małopolskim, mazowieckim podkarpackim i pomorskim. Co ciekawe, w większości przypadków
trend utracił na dynamice w ostatnich latach (2014-2016). Branża rozwijała się najmniej aktywnie
w województwie opolskim.
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Wykres 6. Rokroczny przyrost procentowy liczby podmiotów (w stosunku do roku poprzedniego) w branży działalność
artystów i rzemiosło artystyczne między rokiem 2010, a 2016 w województwie małopolskim
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Branża w latach 2010-2016 reprezentowana była przede wszystkim przez podmioty o liczbie zatrudnionych
od 0 do 9 osób. W 2016 roku odsetek podmiotów tej klasy wyniósł 97,94 proc. i od 2010 roku zmniejszył się o 0,7
p. p. Średniej wielkości podmioty gospodarcze (10-49 zatrudnionych) w 2016 roku stanowiły łącznie jedynie 1,64
proc., wszystkie firmy zatrudniające ponad 50 osób natomiast zaledwie 0,41 proc., choć w latach 2010-2016
wzrosły nieco udziały obu typów podmiotów. Szczegóły przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Liczba podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w latach 2010-2016 w województwie
małopolskim według klas wielkości (pod względem liczby zatrudnionych pracowników)7
ROK

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-9

10-49

50-249

250-999

1000 I WIĘCEJ

2 033

26

2

0

0

98,64 %

1,26 %

0,10 %

-

-

1 998

26

2

0

0

98,62 %

1,28 %

0,10 %

-

-

2 016

32

7

0

0

98,10 %

1,56 %

0,34 %

-

-

2 089

36

6

0

0

98,03 %

1,69 %

0,28 %

-

-

2 386

43

8

0

0

97,91 %

1,76 %

0,33 %

-

-

2 353

42

10

0

0

97,84 %

1,75 %

0,42 %

-

-

2 382

40

10

0

0

97,94 %

1,64 %

0,41 %

-

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ramach przeprowadzonego badania CAWI/CATI w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego
zbadany został czas trwania rynkowej aktywności podmiotów gospodarczych (wykres poniżej). Najwyższy
odsetek zbadanych podmiotów funkcjonuje na rynku od 3 do 6 lat (prawie 32 proc.). Jedynie 19 proc. podmiotów
jest obecnych na rynku ponad 10 lat.
Wykres 7. Czas aktywności podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne ogółem w województwie
małopolskim deklarowany w badaniu CAWI/CATI (n = 63)

19,0%

17,5%

Do 1 roku
Powyżej 1 roku do 3 lat

12,7%
19,0%

Powyżej 3 do 6 lat
Powyżej 6 do 10 lat
Powyżej 10 lat

31,7%

7
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589]

Podmioty obecne na rynku powyżej 10 lat (w ramach badania CAWI/CATI) funkcjonują wyłącznie w sektorze
prywatnym. W sektorze pozarządowym zaś działają wyłącznie podmioty o stażu aktywności na rynku poniżej
roku. Jeśli chodzi o sektor publiczny, największy odsetek badanych podmiotów istnieje powyżej 6 do 10 lat.
Wyniki przedstawia poniższy wykres.
Wykres 8. Czas aktywności podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim
w ramach sektorów własności deklarowany w badaniu CAWI/CATI (n = 63)

Sektor pozarządowy

100,0%

Sektor prywatny

16,9%

Sektor publiczny

13,6%

32,2%

16,9%

33,3%
0%

10%

66,7%

20%

30%

Powyżej 1 roku do 3 lat

Do 1 roku

20,3%

40%

50%

60%

Powyżej 3 do 6 lat

70%

80%

Powyżej 6 do 10 lat

90%

100%

Powyżej 10 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589].

Najdłuższy staż aktywności w branży wśród profesjonalistów badanych w ramach CAWI/CATI wystąpił
w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Tutaj też miało miejsce największe zróżnicowanie czasu aktywności
podmiotów na rynku. Wśród mikroprzedsiębiorstw znalazły się także podmioty obecne na rynku poniżej roku.
Szczegóły obrazuje wykres 9.
Wykres 9. Czas aktywności podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim
w ramach wielkości podmiotów deklarowany w badaniu CAWI/CATI (n = 63)

średnie przedsiębiorstwo

100,0%

małe przedsiębiorstwo

100,0%

mikroprzedsiębiorstwo

18,3%

0%
Do 1 roku

10%

13,3%
20%

Powyżej 1 roku do 3 lat

30%

31,7%

40%

50%

Powyżej 3 do 6 lat

16,7%

60%

70%

20,0%

80%

Powyżej 6 do 10 lat

90%

100%

Powyżej 10 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589].

Poniższe ryciny przedstawiają ogólną liczbę podmiotów w ramach branży działalności artystów i rzemiosła
artystycznego w województwie małopolskim w roku 2016 w ujęciu terytorialnym. W wartościach bezwzględnych
w powiatach największe ich nagromadzenie odnotować można w Krakowie oraz w powiecie krakowskim,
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nowotarskim i oświęcimskim. Rozkład ten ma więc przełożenie na bezwzględną liczbę podmiotów w ramach
podregionów – jest ich najwięcej w podregionie miasta Krakowa oraz podregionie krakowskim, a następnie
oświęcimskim.
Rycina 1.. Liczba podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w podregionach województwa
małopolskiego w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 2. Liczba podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w powiatach województwa
małopolskiego w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne.
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W ramach niniejszego badania zbadano terytorialną koncentrację podmiotów reprezentujących branżę w latach
2010-20168. Analizy terytorialnej koncentracji podmiotów dokonano za pomocą współczynnika lokalizacji (LQ;
inaczej iloraz lokalizacji lub wskaźnik specjalizacji regionalnej). Wskaźnik ten pozwala określić, które jednostki
terytorialne cechują się względną nadreprezentacją (koncentracją) podmiotów w ramach branży (LQ > 1) oraz
które cechują się względnym niedoborem w ramach tejże branży (LQ < 1) w odniesieniu do obszaru całego
kraju. Koncentracja terytorialna została przedstawiona na poziomie powiatów, podregionów oraz w porównaniu
z pozostałymi województwami Polski.
Na tle województw w Polsce małopolskie zaliczyć należy do obszarów o silnej specjalizacji regionalnej w branży
działalność artystów i rzemiosło artystyczne. Wraz z województwami opolskim, podkarpackim, warmińskomazurskim, lubelskim oraz łódzkim w latach 2010-2016 odnotowywało ono największe nasycenie podmiotami
omawianej branży. Należy mieć jednak na uwadze, że większość województw w Polsce charakteryzowało się
koncentracją terytorialną w tym zakresie (LQ > 1), a małopolskie wpisywało się w ten trend. W ostatnich latach
branża uzyskała drugi najwyższy współczynnik wśród pozostałych jednostek. Reprezentacja podmiotów
w poszczególnych województwach w badanych latach nie ulegała istotnym zmianom – branża posiadała więc
w tym okresie stabilną pozycję.
Tabela 4. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne
w województwach w latach 2010-2016
WOJEWÓDZTWO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
DOLNOŚLĄSKIE

0,91

0,92

0,92

0,93

0,92

0,91

0,90

KUJAWSKO-POMORSKIE

1,12
1,27

1,14
1,29

1,12
1,27

1,16
1,31

1,18
1,33

1,18
1,31

1,20
1,28

1,06
1,25

1,08
1,25

1,09
1,23

1,10
1,23

1,17
1,23

1,21
1,26

1,24
1,26

1,01
0,75

1,01
0,75

1,01
0,75

1,02
0,74

1,03
0,74

1,03
0,74

1,02
0,74

1,31
1,29

1,31
1,24

1,30
1,27

1,29
1,29

1,33
1,26

1,35
1,25

1,34
1,28

1,13
0,94

1,12
0,96

1,15
0,97

1,17
0,97

1,18
0,98

1,17
1,00

1,13
1,01

1,20
1,19

1,18
1,26

1,18
1,32

1,18
1,31

1,17
1,30

1,18
1,29

1,19
1,32

1,26

1,26

1,27

1,30

1,34

1,32

1,32

0,98
1,01

0,97
1,05

0,96
1,06

0,94
1,06

0,93
1,06

0,93
1,07

0,96
1,09

LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Terytorialna koncentracja podmiotów – analiza ilościowa służąca określeniu struktury i koncentracji podmiotów przemysłów kreatywnych
w latach 2010-2016 w tym każdej branży objętej badaniem, uwzględnia aspekt lokalizacji i koncentracji podmiotów przemysłów kreatywnych
w województwie małopolskim w podziale na powiaty i podregiony (NTS 4 i NTS 3). Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu
metodologii obliczania współczynnika lokalizacji / location quotient (LQ) oraz danych statystycznych. Wskaźnik ten jest miarą koncentracji
działalności gospodarczej w danej branży na obszarze badanym w odniesieniu do obszaru referencyjnego (kraju). Współczynnik lokalizacji
obliczony był według wzoru: LQi = (xi/x)/(Xi/X); gdzie:
8

- LQi to wskaźnik lokalizacji branży i w danym regionie (tu: w Małopolsce),
- xi to wartość danego wskaźnika (liczba podmiotów) dla branży i (dla wszystkich kodów PKD przypisanych przemysłowi kreatywnemu i)
w danym regionie (tu: w Małopolsce),
- x to całkowita wartość danego wskaźnika we wszystkich branżach w danym regionie (tu: w Małopolsce),
- Xi to wartość danego wskaźnika dla branży i w obszarze referencyjnym (tu: w gospodarce narodowej),
- X to całkowita wartość danego wskaźnika we wszystkich branżach w obszarze referencyjnym (tu: w gospodarce narodowej).
W celu oszacowania wskaźnika lokalizacji zgromadzone zostały dane na temat liczby podmiotów we wszystkich branżach – dla kraju (jako
obszaru referencyjnego) oraz Małopolski (NTS 3 i NTS 4) dla kodów PKD zaklasyfikowanych do poszczególnych branż kreatywnych.
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Rycina 3. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów gospodarczych w branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne w województwach w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Podczas analizy wskaźnika lokalizacji dla podregionów województwa małopolskiego niedobór działalności
w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne zauważyć można wyłącznie na obszarze podregionu miasta
Krakowa. Okazuje się więc, że omawianej specjalizacji nie można uznać za silnie reprezentowaną na tle
pozostałych branż w Krakowie. Najwyższa koncentracja terytorialna w latach 2010-2016 obserwowana była
w podregionie nowotarskim (między 1,78, a 1,90). Dość zauważalne nasycenie podmiotami występowało
w badanych latach również w podregionie oświęcimskim i nowosądeckim. W badanym okresie nie występowały
istotne zmiany w koncentracji terytorialnej podmiotów reprezentujących branżę działalność artystów i rzemiosło
artystyczne. Wskaźnik w podregionach uległ lekkiemu spadkowi w roku 2012, po czym ponownie wzrastał aż do
roku 2016.
Tabela 5. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne
w podregionach województwa małopolskiego w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KRAKOWSKI

1,28

1,29

1,25

1,22

1,23

1,23

1,23

M. KRAKÓW

1,11

1,09

1,07

1,07

1,06

1,04

1,03

NOWOSĄDECKI

1,70

1,66

1,60

1,57

1,57

1,51

1,57

NOWOTARSKI

1,87

1,78

1,80

1,85

1,87

1,90

1,88

OŚWIĘCIMSKI

1,05

1,10

1,07

1,12

1,12

1,12

1,09

TARNOWSKI

1,20

1,32

1,26

1,21

1,24

1,21

1,27

PODREGION

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rycina 4. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne
w podregionach województwa małopolskiego w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W powiatach województwa małopolskiego istnieje dość duża koncentracja terytorialna podmiotów w ramach
branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne. W latach 2010-2016 wskaźnik lokalizacji wahał się między
0,68, a 2,07. Powiatami wyróżniającymi się pod względem nadreprezentacji podmiotów w tych latach były
powiaty: dąbrowski, suski, limanowski, brzeski oraz nowotarski. Najwyższą wartość wskaźnika osiągnął powiat
dąbrowski w roku 2011 (2,07). Fakt ten oznacza istotne skupienie podmiotów branży kreatywnej związanej
z działalnością artystów i rzemiosłem artystycznym w stosunku do pozostałych podmiotów w ramach innych branż
funkcjonujących w powiecie. Warto zwrócić uwagę na nasycenie podmiotami również w pozostałych powiatach
województwa małopolskiego – wskaźnik LQ jedynie w przypadku kilku powiatów podregionu krakowskiego
wynosi poniżej 1 (czyli nie występuje koncentracja terytorialna). W latach 2010-2016 zauważyć można wzrost
koncentracji w ramach branży we wszystkich jednostkach administracyjnych województwa, szczególnie
zauważalne stopniowe nasilanie zjawiska wystąpiło w południowych powiatach.
Tabela 6. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne
w powiatach województwa małopolskiego w latach 2010-20169
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BOCHEŃSKI

1,37

1,32

1,30

1,43

1,35

1,41

1,35

BRZESKI

1,69

1,79

1,75

1,63

1,57

1,46

1,54

CHRZANOWSKI

1,51

1,43

1,43

1,37

1,35

1,29

1,33

DĄBROWSKI

1,63

2,07

2,02

2,02

1,72

1,52

1,22

GORLICKI

1,35

1,40

1,52

1,54

1,65

1,72

1,64

POWIAT

9

Koncentracja terytorialna podmiotów w ramach branży w danej jednostce terytorialnej, określana za pomocą wskaźnika LQ, występuje
w przypadku, gdy LQ > 1. Wartość wskaźnika LQ < 1 oznacza zaś, że nie występuje koncentracja terytorialna podmiotów w ramach branży
w danej jednostce terytorialnej.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

KRAKOWSKI

0,88

0,87

0,89

0,91

0,92

1,00

1,00

LIMANOWSKI

1,61

1,89

2,01

1,97

1,77

1,64

1,63

M. KRAKÓW

0,74

0,74

0,74

0,74

0,75

0,75

0,73

M. NOWY SĄCZ

1,19

1,25

1,34

1,31

1,31

1,33

1,32

M. TARNÓW

1,10

1,00

1,00

1,08

1,14

1,15

1,10

MIECHOWSKI

0,93

1,11

0,97

1,00

0,94

1,02

1,06

MYŚLENICKI

1,60

1,52

1,56

1,52

1,59

1,51

1,46

NOWOSĄDECKI

1,43

1,42

1,52

1,58

1,61

1,65

1,69

NOWOTARSKI

1,77

1,72

1,58

1,61

1,68

1,86

1,87

OLKUSKI

1,57

1,49

1,53

1,57

1,56

1,48

1,33

OŚWIĘCIMSKI

1,57

1,61

1,58

1,50

1,48

1,61

1,62

PROSZOWICKI

0,68

1,01

1,07

1,04

1,33

1,22

1,21

SUSKI

1,88

2,02

1,90

1,82

1,66

1,70

1,87

TARNOWSKI

1,24

1,16

1,13

1,31

1,32

1,44

1,49

TATRZAŃSKI

1,54

1,53

1,50

1,49

1,54

1,53

1,62

WADOWICKI

1,39

1,43

1,56

1,53

1,53

1,47

1,50

WIELICKI

1,19

1,05

1,08

1,08

1,21

1,26

1,27

POWIAT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rycina 5. Wskaźnik koncentracji terytorialnej (LQ) podmiotów w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne
w powiatach województwa małopolskiego w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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5.2. Udział branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne w małopolskim PKB
Wyliczenia wartości dodanej w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego dokonano w oparciu
o poziom zatrudnienia w tej branży na podstawie liczby aktywnych podmiotów gospodarczych z siedzibą firmy
na terenie województwa małopolskiego w podziale na sekcje PKD oraz wielkości zatrudnienia w tych podmiotach
(w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz zebrane w badaniu ankietowym). Wartość dodaną
obliczono dzięki pomnożeniu poziomu zatrudnienia i wydajności pracy na jednego zatrudnionego. Wydajność
pracy zdefiniowana została jako wartość dodana przypadająca na jednego pracującego i oszacowana przez
podzielenie wartości dodanej dla całej sekcji (ze względu na brak dostępnych danych na niższym poziomie
agregacji). Oszacowana wartość dodana branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego stanowi
w poszczególnych latach pomiędzy 0,4, a 0,5 proc. całego PKB w regionie.
Tabela 7. Wartość dodana oraz szacunkowy wkład do PKB Małopolski
Rok

Wartość dodana

Szacunkowy wkład do PKB Małopolski

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

mln zł
442,7
443,9
495,5
517,4
614,2
748,2
727,8

proc.
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 10. Branża działalności artystów i rzemiosła artystycznego na tle pozostałych branż kreatywnych – wartość dodana
brutto w mln zł
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000

8 234,9

8 148,5

6 865,0

5 743,8

6 068,4

6 391,1

5 455,2

442,7

443,9

495,5

517,4

614,2

748,2

727,8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 000
1 000
0

działalność artystów i rzemiosło artystyczne

pozostałe branże

Źródło: Obliczenia własne.
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Ponad połowa badanych przedsiębiorców (51,9 proc.) zadeklarowała zwiększenie przychodu netto w obszarze
prowadzonej działalności kreatywnej w 2017 roku w stosunku do roku 2016, przy czym 13,5 proc. zanotowało
znaczne zwiększenie, a 38,5 proc. nieznaczne. Blisko 30 proc. badanych wskazała, że przychód netto nie uległ
zmianie, a niemal 20 proc. na zmniejszenie.
Wykres 11. Czy przychód netto podmiotu w obszarze działalności kreatywnej w 2017 roku w stosunku do roku 2016…?
(n = 52)

7,7%

13,5%

11,5%

… znacznie się zwiększył
… nieznacznie się zwiększył
… jest taki jak był/ nie uległ zmianie
… nieznacznie się zmniejszył
… znacznie się zmniejszył
28,8%

38,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI / CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n = 589].

5.3. Rynek pracy branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne w Małopolsce
Analizy w zakresie wielkości zatrudnienia, ze względu na brak danych GUS na odpowiednim poziomie
szczegółowości oszacowano na podstawie klas wielkości podmiotów przypisanych w bazie REGON oraz
deklarowanej wielkość zatrudnienia w przeprowadzonym badaniu ankietowym. Tym samym wszelkie analizy
dotyczące rynku pracy opierają się o oszacowany poziom zatrudnienia podmiotów z danej branży.
Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w latach 2010-2016 (poza latami
2010-2011) wykazywała stałą tendencję rosnącą. Największy przyrost nastąpił między rokiem 2013, a 2014
– o 932 osoby. Niewielki wzrost nastąpił zaś między rokiem 2015 i 2016 (jedynie o 20 zatrudnionych).
Specyfika branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim związana jest
z dużym rozdrobnieniem podmiotów oraz dominacją samozatrudnienia bądź kilkuosobowych działalności, co
potwierdzają dane zaprezentowane w rozdziale 5.1, a także w rozdziale niniejszym – zatrudnionych jest średnio
dwukrotnie więcej niż podmiotów obecnych na rynku. Zatrudnienie w branży w badanym okresie wzrosło ogółem
o niemal 33 proc. Dane dla poszczególnych lat zaprezentowano w poniższej tabeli.
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Tabela 8. Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim w latach
2010-2016
BRANŻA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTÓW I RZEMIOSŁO
ARTYSTYCZNE

5 027

4 952

5 499

5 661

6 593

6 655

6 675

ZMIANA LICZBY ZATRUDNIONYCH ROK
DO ROKU (%)

-

-1,5

11,0

3,0

16,5

0,9

0,3

ZMIANA LICZBY ZATRUDNIONYCH W
STOSUNKU DO 2010 ROKU
(2010 R. = 100 %)

100,0 %

98,5 %

109,4 %

112,6 %

131,2 %

132,4 %

132,8 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na duże ryzyko porzucenia zawodu artysty obserwowane na przykładach
zagranicznych – w przypadku pracy artystycznej w Danii po średnio 10 latach w zawodzie pozostaje około 20
proc. profesjonalistów10. Największe problemy występują w przypadku aktorów, a także rzeźbiarzy czy malarzy.
W porównaniu do pozostałych regionów w województwie małopolskim w 2016 roku w branży zatrudnionych było
stosunkowo dużo osób. Większe zatrudnienie niż w Małopolsce odnotowano w województwach mazowieckim,
śląskim i wielkopolskim.
Rycina 6. Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w poszczególnych województwach
w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rycina przedstawiona poniżej prezentuje udział zatrudnionych w branży działalności artystów i rzemiosła
artystycznego w poszczególnych województwach w ogólnej liczbie zatrudnionych w tej branży w Polsce. Blisko
20 proc. zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosła artystycznego w Polsce to zatrudnieni
w podmiotach w województwie mazowieckim. W województwie małopolskim zatrudnionych jest 9,4 proc. ogółu
zatrudnionych w tej branży w Polsce.
10

Narodowe Centrum Kultury, Rynek pracy artystów, w: Nowości badawcze NCK 1/2018, s. 66-67.
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Rycina 7. Odsetek zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w poszczególnych województwach
w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

Rosnąca tendencja liczby profesjonalistów zatrudnionych w badanej branży powinna utrzymać się w ciągu
kolejnych 5 lat (do roku 2021). Prawdopodobieństwo trafnego odwzorowania tendencji w ramach prognozy jest
duże (R2 = 0,81) – linia trendu jest najbardziej wiarygodna wówczas, gdy jej wartość R kwadrat jest równa lub
zbliżona do 1. Przyrost ten będzie niewielki, acz stały. Szczególną zmianę w liczbie zatrudnionych, która nastąpiła
między rokiem 2013 i 2014, uznać należy za wyjątek w skali badanych siedmiu lat. Z prognoz wynika, że w 2021
roku zatrudnienie w branży może osiągnąć wartość zbliżoną do 7,2 tysiąca osób.
Wykres 12. Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim
w latach 2010-2016 wraz z linią trendu na kolejnych 5 lat
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

W ramach badania CAWI/CATI badano plany podmiotów z branży związane z zatrudnieniem nowych
pracowników w 2019 roku. W większości z nich (ponad 65 proc.) zakładane jest utrzymanie obecnego stanu
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zatrudnienia, a ponad 33 proc. ankietowanych zadeklarowało powiększenie zespołu o nowych pracowników.
Wykres 13. Rozkład odpowiedzi na pytanie ankietowe w ramach CAWI/CATI „Czy w 2019 roku planowane jest powiększenie
zespołu, tj. zatrudnienie dodatkowych pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia)?” (n = 63)

33,3%

Tak

Nie, liczba osób zatrudnionych
zmniejszy się

65,1%

Nie, ale utrzymamy obecny stan
zatrudnienia

1,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589].

Przedsiębiorcy w branży działalności artystycznej i rzemiosła artystycznego częściej niż w przypadku innych
branż / sektorów planują działania związane z zatrudnieniem w kategoriach utrzymania obecnej liczby
pracowników niż ich zwiększania. Celem ich działalności nie jest bowiem rozwój biznesu, lecz sztuka, a ponadto
praca artystyczna wymaga dużej kontroli całego procesu twórczego11.
Wśród podmiotów z branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego, uczestniczących w badaniu
CAWI/CATI przeważa zatrudnienie na podstawie umowy z samozatrudnionym / osobą prowadzącą własną
działalność. W drugiej kolejności jest umowa o pracę na pełny etat, a następnie umowa cywilnoprawna.
Wykres 14. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych formach w województwie małopolskim (n = 63)
0

1

Umowa o pracę na pełny etat

Umowa o pracę na niepełny etat

0,78

0,22

Umowa cywilnoprawna

0,76

Umowa z samozatrudnionym/ osobą prowadzącą własną
działalność
Inna umowa

2

1,06

0,08

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589].

11

Narodowe Centrum Kultury, Rynek pracy artystów, w: Nowości badawcze NCK 1/2018, s. 65.
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Zatrudnieni w branży w latach 2010-2012 stanowili szóstą, a od roku 2012 do 2016 piątą pod względem
liczebności reprezentację spośród wszystkich badanych branż przemysłów kreatywnych. Przewidywana linia
trendu wskazuje na zrównanie, a następnie przejęcie czwartej pozycji zajmowanej do roku 2016 przez branżę
architektury. Wnioskować należy o dość dużym potencjale badanej kategorii przemysłów kreatywnych
w najbliższych latach.
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Wykres 15. Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim w latach 2010-2016 i linia trendu na tle pozostałych branż
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.
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Kody PKD 2007 opisujące branżę działalność artystów i rzemiosło artystyczne dotyczą działalności
fotograficznej, artystycznej i literackiej działalności twórczej, produkcji gotowych wyrobów tekstylnych oraz
pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Profesjonaliści reprezentujący tę branżę stanowią grupę działającą
w dużej mierze na własny rachunek. Udział zatrudnionych zajmujących się kreatywną działalnością jest dość
niewielki w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo w województwie małopolskim. W latach 2010-2016 odsetek
ten kształtował się na dość stałym poziomie. Warto zwrócić uwagę, że mimo spadku liczby zatrudnionych
w branży odnotowanego między rokiem 2010-2011 odsetek liczby zatrudnionych w branży w odniesieniu do
całego województwa uległ wzrostowi o 0,01 p. p. Między rokiem 2013 i 2014 odnotowano szczególny wzrost
wskaźnika o 0,03 p. p, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności w branży pomiędzy latami 2014 i 2015,
w których to w województwie małopolskim nastąpił dość znaczny spadek liczby osób aktywnych zawodowo.
W roku 2016 wskaźnik wyniósł ostatecznie 0,46 proc. Zatrudnieni w branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne w 2016 roku stanowili 8,6 proc. ogółu zatrudnionych w branży kreatywnej w Małopolsce. Od 2010
roku odnotowano wzrost o ok. 1 p. p.
Tabela 9. Udział ludności zajmującej się kreatywną działalnością zawodowo w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo
w województwie małopolskim w latach 2010-2016
BRANŻA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

AKTYWNI ZAWODOWO
OGÓŁEM MAŁOPOLSKA

1 386 000

1 422 000

1 448 000

1 475 000

1 450 000

1 368 000

1 484 000

2

LICZBA ZATRUDNIONYCH
W BRANŻY KREATYWNEJ
ŁĄCZNIE

64 417

65 674

67 475

69 353

75 419

75 965

77 642

3

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTÓW
I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
LICZBA ZATRUDNIONYCH

5 027

4 952

5 499

5 661

6 593

6 655

6 675

0,46 %

0,47 %

0,45 %

0,45 %

0,49 %

0,50 %

0,46 %

7,8 %

7,5 %

8,1 %

8,2 %

8,7 %

8,8 %

8,6 %

4
5

WSKAŹNIK 1
WSK1 = (LP3 / LP1)*100 %
WSKAŹNIK 2
WSK2 = (LP3 / LP2)*100 %

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

Działalność artystów i rzemiosło artystyczne w województwie małopolskim charakteryzuje się silną pozycją na
tle pozostałych województw, biorąc pod uwagę udział zatrudnionych w ogólnej liczbie osób aktywnych
zawodowo. W roku 2016 wskaźnik ten kształtował się na wyższym poziomie jedynie w województwach
mazowieckim oraz wielkopolskim.
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Wykres 16. Udział ludności zajmującej się kreatywną działalnością zawodowo w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo
w województwie małopolskim w roku 2016 na tle pozostałych województw i Polski
wielkopolskie

0,56%

mazowieckie

0,53%

małopolskie

0,45%

śląskie

0,44%

łódzkie

0,43%

Polska

0,41%

dolnośląskie

0,39%

pomorskie

0,39%

zachodniopomorskie

0,39%

opolskie

0,38%

kuJawsko-pomorskie

0,38%

lubuskie

0,32%

świętokrzyskie

0,28%

podkarpackie

0,28%

warmińsko-mazurskie

0,27%

podlaskie

0,26%

lubelskie

0,26%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

Zatrudnienie w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne koncentruje się przede wszystkim
w prywatnym sektorze własności. Między rokiem 2011 i 2012 dość znaczący wzrost nastąpił w liczbie
zatrudnionych w sektorze publicznym i tendencja ta utrzymała się aż do roku 2016. Jednocześnie mamy do
czynienia z większym zatrudnieniem w podmiotach publicznych, niż wynikałoby to z liczby podmiotów obecnych
na rynku w tym sektorze, co świadczy o wielkości pracodawców. Wciąż jednak ponad 90 proc. zatrudnionych
w omawianej branży znajduje się w sektorze prywatnym.
Wykres 17. Liczba zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w poszczególnych sektorach
własności w województwie małopolskim w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.
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Największy udział osób zajmujących się zawodowo działalnością kreatywną związaną z branżą działalności
artystycznej i rzemiosła artystycznego występuje w podregionie nowotarskim (odsetek zatrudnionych w branży
na tle wszystkich zatrudnionych w podregionie wynosi 1 proc.). Podobny wskaźnik występuje w podregionie
m. Krakowa oraz podregionie nowosądeckim (0,9 proc.). Najmniejszy udział osób zatrudnionych w tej branży jest
w podregionie tarnowskim.
Tabela 10. Udział zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w ogóle zatrudnionych w podregionach
województwa małopolskiego w 2016 roku
PODREGION

WSK. KONCENTRACJI ZATRUDNIONYCH

krakowski

0,8

tarnowski

0,6

oświęcimski

0,8

nowosądecki

0,9

m. Kraków

0,9

nowotarski

1,0

(%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

Przy analizie udziału profesjonalistów z branży na tle wszystkich zatrudnionych w danym powiecie należy zwrócić
uwagę na dość duży udział odnotowywany w powiatach tatrzańskim, gorlickim oraz wielickim. Najmniej licznie
branża reprezentowana jest natomiast w powiecie dąbrowskim. W powiatach południowych Małopolski
zauważalna jest nieco większa względna reprezentacja branży niż na pozostałym obszarze województwa.
Rycina 8. Udział zatrudnionych w branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne w ogóle zatrudnionych w powiatach
w województwie małopolskim w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i badania CATI.

Charakterystykę zasobów kadrowych oraz wynagrodzeń w branży opracowano na podstawie danych GUS. Dane
w formularzu Z-12 zbierane są co dwa lata metodą reprezentacyjną w jednostkach o liczbie pracujących 9 i więcej

38

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

osób, dane udostępnione przez GUS prezentują informacje na poziomie województw oraz trzycyfrowych grup
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007. Stąd też dane z Z-12 dla badania stanowią jedynie
poglądowy, częściowy materiał.
Na potrzeby niniejszego badania dane dla branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego przedstawiono
przy uwzględnieniu informacji w zakresie następujących trzycyfrowych grup PKD: 13.9, 74.2, 85.5 i 90.0.
Na poniższym wykresie przedstawiono średnie zarobki osób pracujących w branży działalności artystów
i rzemiosła artystycznego na podstawie danych z formularza Z-12. Odnotować można znaczący skok w średnich
zarobkach między rokiem 2010, a 2014.
Wykres 18. Średnie zarobki brutto w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w województwie małopolskim
w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z formularza Z-12.

Średnie zarobki w branży w Małopolsce na tle pozostałych województw kształtują się wysoko. Ogółem wyższe
wynagrodzenia otrzymują profesjonaliści w województwie mazowieckim oraz dolnośląskim i podlaskim.
Szczegółowe informacje prezentuje poniższy wykres.
Wykres 19. Średnie zarobki brutto w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego w latach 2010-2016 – dane dla
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z formularza Z-12.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

39

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Subiektywna ocena sytuacji ekonomicznej artystów przedstawiona w badaniu pn. Sytuacja artystów w Polsce 12
jest zróżnicowana pod kątem obszaru ich działalności, choć największa niepewność dochodu odczuwana jest przez
artystów plastyków. Najbardziej stabilnie pod kątem dochodowym czują się zaś literaci oraz dziennikarze.
Wśród wskazywanych zawodów w formularzu Z-12 w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego
wyróżnić można:
Tabela 11. Wybrane, branżowe zawody występujące w danych z formularza Z-12, średnie zarobki w danym roku, liczba
osób z tym zawodem
2010

2012

2014

2016

zawody

średnie
zarobki
[zł]

liczba
osób

średnie
zarobki
[zł]

liczba
osób

średnie
zarobki
[zł]

liczba
osób

średnie
zarobki
[zł]

liczba
osób

ANIMATOR KULTURY

2 080,90

42

2 192,98

49

2 178,62

22

1 802,78

41

1 972,80

1

3 146,54

2

ARTYSTA MALARZ
DZIEWIARZ

1 704,56

6

1 500,00

1

2 210,69

16

682,56

8

KORONKARKA

1 580,80

1

KRAWIEC

1 567,72

32

W PLACÓWKACH
POZASZKOLNYCH

800,00

1

NAUCZYCIEL PLASTYKI

1 721,50

2

ZAWODOWYCH
ARTYSTYCZNYCH
NAUCZYCIEL SZTUKI
W PLACÓWKACH
POZASZKOLNYCH

1 980,00

1

PLASTYK

2 100,00

PRACOWNIK GALERII / MUZEUM 1 284,44

INSTRUKTOR AMATORSKIEGO
RUCHU ARTYSTYCZNEGO

1 970,00

1

1 920,15

14

2 669,07

3

1 850,00

23

NAUCZYCIEL MUZYKI
2 394,63

3

2 186,14

8

2 498,18

5

3 528,52

4

1

1 870,61

8

2 749,05

5

1 385,00

2

1

2 567,00

4

2 619,08

5

2 000,00

1

2 640,00

1
2 181,11

16

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW

STOLARZ

2 639,70

1

SZWACZKA MASZYNOWA
SZWACZKA RĘCZNA

1 693,33

30

ŚLUSARZ

1 993,60

7

TAPICER

1 667,00

1

1 500,00

6

1 500,00

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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5.4. Przyszłe kadry branży działalność artystów i rzemiosło
artystyczne
Do kierunków kształcenia istotnych z punktu widzenia przygotowania przyszłych kadr dla branży działalność
artystów i rzemiosło artystyczne można zaliczyć m.in. następujące realizowane w szkołach i uczelniach
w województwie małopolskim:
Tabela 12. Kierunki kształcenia branży działalność artystów i rzemiosło artystyczne

Lp.
1

2

3

4

Uczelnia/ Placówka
edukacyjna
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu
Akademia Sztuk
Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie
Uniwersytet
Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji
Narodowej
w Krakowie
Krakowska Szkoła
Filmowa im.
Wojciecha Jerzego
Hasa

Działalność artystów i rzemiosło artystyczne
Wydział /
Kierunek
Instytut
Instytut
Pedagogiczny
Rzeźby
Malarstwa

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Rzeźba
Malarstwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Sztuki

Malarstwo

Nie dotyczy

Fotografia

Źródło: Opracowanie własne.

Spośród wskazanych kierunków w badaniu wzięło udział 11 studentów kierunku kształcenia realizowanego na
uczelni Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 13.
Wybór kierunku kształcenia oraz uczelni był wśród respondentów podyktowany najczęściej chęcią nauki tego, co
pozostaje w obszarze ich zainteresowań (9 wskazań), a także chęcią rozwoju jako twórca / artysta (7 wskazań).
Najmniej istotna okazała się możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły w tym kierunku (brak wskazań).
Decyzja ankietowanych odnośnie kształcenia w wybranym zawodzie podejmowana była głównie ze względu na
autoidentyfikację talentu w ramach danego zawodu (6 wskazań), a także chęć uzyskiwania dochodów w ramach
zawodu, który wykonywany jest dla przyjemności (6 wskazań) i chęć bycia twórcą / artystą również z zawodu
(6 wskazań). Dla podjętej przez ankietowanych decyzji najmniej istotne znaczenie miała moda na ten zawód /
kierunek (brak wskazań) oraz sugerowanie się wyborem znajomych (brak wskazań).
Wykształcenie w branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego determinuje rozwój zawodowy głównie
takich grup jak pisarze czy dziennikarze. Prawdopodobieństwo opuszczenia rynku pracy artystów w dłuższym
okresie czasowym znajduje się na takim samym poziomie zarówno dla osób wykształconych, jak
i niewykształconych14.
Plany zawodowe badanych studentów w największym stopniu dotyczą chęci wykonywania wolnego zawodu /
pracy na własny rachunek (średni poziom zgodności ankietowanych ze stwierdzeniem wyniósł 1,9) oraz
wykonywania pracy zgodnej z kierunkiem, w którym się teraz kształcą (średni poziom zgodności ankietowanych

13

Badaniem objęte były wyłącznie osoby uczące się w ostatniej klasie / studiujące na ostatnim roku studiów magisterskich. W momencie
badania, na kierunku liczba uczących się / studiujących wynosiła: 20 osób.

14

Narodowe Centrum Kultury, Rynek pracy artystów, w: Nowości badawcze NCK 1/2018, s. 68.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

41

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

ze stwierdzeniem wyniósł 1,91). Kolejnym stwierdzeniem, z którym respondenci identyfikowali się
w największym stopniu, były konkretne pomysły odnośnie do charakteru pracy, którą chcą wykonywać po
uzyskaniu dyplomu (średni poziom zgodności wyniósł 2,18). Badani w najmniejszym stopniu zgadzali się ze
stwierdzeniem związanym z potrzebą uzyskania dyplomu ukończenia szkoły w celu udanego startu w życie
zawodowe (średni poziom zgodności ankietowanych ze stwierdzeniem wyniósł 3,18).
Identyfikacja najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania studentów po ukończeniu nauki oraz miejsc dających
największe możliwości rozwoju kariery w branży, w której się kształcą, w dość dużym stopniu odbiega od
rzeczywistych planów odnośnie do miejsca zamieszkania po ukończeniu nauki. Większość osób mimo chęci
zamieszkania poza granicami Polski (np. w Wiedniu, Barcelonie czy w Wielkiej Brytanii) ostatecznie planuje
pozostać w kraju, najczęściej w Krakowie. Według badanych studentów, największe możliwości pod kątem
kariery zawodowej oferuje Berlin (trzy wskazania) oraz Stany Zjednoczone (trzy wskazania) i Wielka Brytania
(trzy wskazania).
Pewność opuszczenia województwa małopolskiego po ukończeniu nauki na uczelni zadeklarowała jedna
ankietowana osoba, również jedna osoba z dużą pewnością wyjedzie z Polski. Pięciu badanych studentów
przewiduje, że w ich przypadku istnieje możliwość wyjazdu poza granice województwa małopolskiego, sześciu
natomiast zakłada możliwość opuszczenia kraju. Wyłącznie jedna ankietowana osoba wyklucza możliwość
wyjazdu z województwa, a żadna z osób nie wyklucza wyjazdu z Polski.
Decyzje edukacyjne i zawodowe wśród studentów były przeważnie podejmowane samodzielnie, bez
wykorzystywania dostępnych form pomocy w tym zakresie. Z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym
bądź doradcą kariery skorzystała jedna osoba, również jedna osoba wzięła udział w coachingu. Inną odpowiedzią
wskazaną przez jednego ankietowanego były konsultacje z rodziną oraz znajomymi.
Deklarowane chęci korzystania przez studentów z pomocy przy planowaniu kariery zawodowej najczęściej
dotyczą indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym bądź doradcą kariery (4 wskazania), a także zajęć
grupowych dotyczących planowania kariery (4 wskazania).

5.5. Uwarunkowania i trendy rozwoju branży działalność
artystów i rzemiosło artystyczne w Małopolsce
Ocena branży działalność artystów i rzemiosła artystycznego w opinii jej specjalistów bardzo zależy od charakteru
i specyfiki działalności poszczególnych artystów. Nawet w obrębie poszczególnych specjalizacji ocena branży nie
jest jednorodna, ponieważ wpływają na nią indywidualne doświadczenia artystów, specjalizacja, ich prywatna
sytuacja finansowa czy długość wykonywanego zawodu.
Najważniejszym czynnikiem jaki ma wpływ na całą branżę jest stosunkowo słaby popyt na dzieła, wytwory
artystów czy rzemieślników. Zdaniem profesjonalistów społeczeństwo z jednej strony nie jest na tyle zamożne,
aby finansować prace artystów, z drugiej nie przejawia należytego szacunku i nie docenia ich pracy. W opinii
przedstawicieli branży społeczeństwo jest jeszcze zbyt mało wyedukowane w tej kwestii, a obecny model
kształcenia, choćby w dziedzinie plastyki, nie napawa optymizmem.
Dostrzeganym ostatnimi laty zagrożeniem dla zawodów rzemieślniczych staje się niskie zainteresowanie młodych
ludzi podejmowaniem kształcenia w tym kierunku15 – niegdyś warsztaty rzemieślnicze funkcjonowały w ramach
tradycji rodzinnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, podczas gdy obecnie znikają wraz ze zmieniającymi
się trendami nakierowanymi na masowość produkcji i konsumpcji.
15
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Niemniej jednak zawody rzemieślnicze stają się nie tylko częścią dziedzictwa kulturowego, lecz także narzędziem
rewitalizacji,

pozwalającym

wykorzystywać

potencjał

ludzkich

rąk16.

Wytwarzane

produkty

są

zindywidualizowane, „szyte na miarę”, często powstają również przy uwzględnieniu lokalnych tradycji, biorąc
pod uwagę jednocześnie kwestie ekologiczne oraz etyczne. W branży dostrzega się stymulowanie produkcji przez
potrzeby zgłaszane ze strony klientów – popyt na produkty kreuje podaż. Działalność firm zajmujących się
wytwarzaniem produktów nieseryjnych stanowi niezwykłą wartość dla potencjału kulturowego regionu. Wskazuje
na to badanie środowiska małopolskich rzemieślników i postrzemieślników wywodzących się z tradycji obróbki
drewna i metalu pod nazwą „Rzemiosło 2.0”, przeprowadzone przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Co
ciekawe, w ramach rzemiosła artystycznego mamy do czynienia z umiędzynarodowieniem produktów
– eksperci branżowi wskazywali w ramach niektórych zawodów (np. stolarstwo) na dużo większy popyt zgłaszany
poza granicami kraju niż w Polsce. W odniesieniu do trendów w rozwoju branży zdaniem jej przedstawicieli
najmniej zmienia się typowe rękodzielnictwo. Zmiany zachodzące w tym obszarze dotyczą raczej nowych trendów
we wzornictwie czy dostępnych materiałach. Technologia wykonania prac w większości przypadków pozostała
taka sama.
Zdecydowanie rozwój nowoczesnych technologii wyznacza zmiany i trendy w innych specjalizacjach branży,
takich jak fotografia. Z jednej strony usprawnił się warsztat, poprawiła jakość usług i zdjęć, a z drugiej większy
dostęp do nowoczesnych technologii spowodował większą konkurencję i paradoksalnie obniżenie jakości
artystycznej prac, zwłaszcza w obszarze fotografii reklamowo-prasowo-biznesowej. Powoli myślenie o pracy
fotografów zaczyna się jednak zmieniać, zainteresowanie profesjonalną fotografią wzrasta, ponieważ zatrudnienie
profesjonalisty daje gwarancję otrzymania wysokiej jakości produktu.
Najbardziej przełomowym momentem był czas wprowadzenia fotografii cyfrowej, dlatego że wtedy strasznie
spauperyzowało się myślenie o fotografii jako o działaniu artystycznym i o sztuce wypowiedzi. Jakby myślenie
zleceniodawców i potencjalnych klientów w tamtym czasie strasznie podupadło, dlatego że jakby myślenie o tym,
że każdy ma aparat – bo wtedy nagle się tak stało, że każdy zaczął robić zdjęcia, zresztą robi je do dziś. I w związku
z tym każdy może być fotografem (...) Zmieniło się przekonanie, że fotografia nie jest działalnością artystyczną,
indywidualną, tylko jest de facto populistyczna – jest taki slogan, że „każdy może być fotografem”. Teraz trwa
jakby odbudowa takiego myślenia o tym, że fotograf… że warto zainwestować w fotografa, który oferuje coś
więcej.
W opinii profesjonalistów zwiększa się natomiast świadomość społeczeństwa w obszarze sztuki współczesnej.
W obiegu komercyjnym nadal najpopularniejsze są małe obiekty, ale coraz częściej sztuka staje się rodzajem
inwestycji, takiej finansowej.
Razem ze wzbogacaniem się społeczeństwa kreują się pewne postawy. Takie właśnie jak na przykład
kolekcjonowanie sztuki, inwestowanie w sztukę (...) Choć nie ma jeszcze tradycji kolekcjonowania sztuki, to ludzie
zamożni zaczynają to robić i traktują to jako inwestycję finansową. Więc jakby często kupują też prace, które jakby
nie są klasyczne, czyli właśnie wideo, jakieś instalacje, tego typu rzeczy.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
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W kontekście trendów i rozwoju sztuki współczesnej w odniesieniu do specjalizacji multimediów zdaniem
profesjonalistów możemy zaobserwować w ostatnich latach przecinanie się rynku retro, czyli korzystanie ze
starych technologii i mieszanie ich z nowymi.
Branża stawia mniej na nowe technologie. VHS był bardzo popularny przez jakiś czas. To jest, wydaje mi się,
w ogóle związane ze zmianą funkcjonowania rynku dzisiaj, czyli jakby rzeczy, które mają wokół siebie jakąś aurę
sentymentu i tak dalej, są bardzo doceniane
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Jednym z nowych trendów, który dotyczy obszaru działań artystycznych, jest konsolidacja jej przedstawicieli.
Artyści zakładają stowarzyszenia, grupy artystyczne, wynajmują wspólne przestrzenie, co daje im możliwość
oferowania szerszej gamy usług przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania biura czy pracowni.
Ludzie wiedzą, że nie są w stanie zatrudniać siebie nawzajem, ale tak jak my, powstają różnego rodzaju open
space. Wydaje mi się, że dzięki temu samo wejście w branżę jest łatwiejsze. I jakby stosunkowo łatwo jest zacząć.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Zdaniem profesjonalistów w odniesieniu do każdej specjalizacji w obszarze działalności artystów i rzemiosła
artystycznego zmienił się charakter wykonywanej działalności artystycznej. Zarówno w branży kowalstwa
artystycznego, jak i fotografii czy sztuki współczesnej duże znaczenie mają czynniki związane z możliwością
wymiany i zdobywania doświadczeń, inspiracji, spotkań branży, także poza granicami kraju.
Każdy wyjazd, jeżdżę często na Ukrainę, do Iwano-Frankowska, dawnego Stanisławowa, są tam naprawdę dobrzy
fachowcy i z każdego wyjazdu przywożę stamtąd całą masę nowych pomysłów. Podgląda się. No, tak to jest. Do
końca chyba jeszcze nie wszystko wymyślono w kowalstwie, więc tamci ludzie mają dużo pomyślunku (...)
Nabywam dodatkową wiedzę i ta wiedza pozwala jakby wprowadzać nowe wzornictwo, nowe rozwiązania, nowe
takie drobne elementy, które niewiele znaczą jako punkt, ale w całości, jak jest tych punktów ileś, to to daje
prześwietne efekty.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Duże znaczenie w działalności artystycznej odgrywa zdaniem profesjonalistów doświadczenie nabywane wraz
z rozwojem, także z prowadzeniem swojej firmy, działalnością komercyjną, co z pewien sposób może zmieniać
charakter wykonywanej pracy z twórczej na zarządczy.
Moja pozycja w branży w jakimś sensie się zmienia, ja jestem w zupełnie innym miejscu, niż byłem 8 lat temu,
kiedy zaczynałem robić zdjęcia, czy 5 lat temu, kiedy w ogóle zaczynałem pracować w branży czy prowadzić
w ogóle swoją firmę, bo to jeszcze jest kwestia, że pracować u kogoś na kreatywnym stanowisku, a prowadzić
firmę są dwie zupełnie inne rzeczy. Kiedy trzeba podejmować negocjacje cenowe z klientami, opłacać wszelkiego
rodzaju podatki, zajmować się księgowością, gdzieś przekierowywać ją, de facto zajmować się w pewnym
momencie zarządzaniem projektami, a nie stricte kreatywnością. Jeśli chce się wyciągać jakikolwiek zarobek, więc
pytanie, na ile ja jeszcze jestem kreatywny, a na ile już jestem zarządzający. To jest problem.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
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Rozwój działalności kreatywnej w branży działalności artystycznej i rzemiosła artystycznego w województwie
małopolskim uwarunkowany jest przede wszystkim skomplikowanymi przepisami i regulacjami prawnymi,
a także silną konkurencją w branży na rynku. W mniejszym stopniu do czynników takich można zaliczyć zmienny
popyt na produkty i usługi kreatywne oraz silną konkurencję w branży na rynku. Mało istotny wpływ na rozwój
podmiotów ma natomiast nieadekwatna infrastruktura (technologie i narzędzia związane z rozwojem działalności
kreatywnej) i trudny dostęp do kredytów dla firm i instytucji.
Wykres 20. Średnia ocena stopnia, w jakim czynniki warunkujące wzrost podmiotów w sektorach kreatywnych dotyczą
badanego podmiotu (1 - w bardzo niskim stopniu, a 5 - w bardzo wysokim stopniu) (n = 63)
0

1

2

3

Brak lub niewystarczające kompetencje obecnych
pracowników i kandydatów do pracy

4

2,8

Niewystarczające wsparcie rozwoju przez instytucje
publiczne
Trudny dostęp do kredytów dla firm/instytucji

3,2
2,2

Wysokie oprocentowanie kredytów dla firm/instytucji

2,9

Zbyt wysokie oczekiwania płacowe
potrzebnych/poszukiwanych pracowników i kandydatów…

2,9

Silna konkurencja w branży na rynku
Nieadekwatna infrastruktura (technologie i narzędzia
związane z rozwojem działalności kreatywnej)

5

3,6
2,3

Skomplikowane przepisy i regulacje prawne (włącznie z
prawami autorskimi, patentami, licencjami itp.)
Zmienny popyt na produkty i/lub usługi kreatywne
Inne

3,8
3,3
3,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589]

Przy analizie sposobu postrzegania czynników wzrostowych w branży przez podmioty funkcjonujące na rynku
przez różny okres czasu można zwrócić uwagę na dość zróżnicowane oceny profesjonalistów biorących udział
w badaniu. Podmioty obecne na rynku poniżej roku w największym stopniu zwracają uwagę na wysokie
oprocentowanie kredytów. Firmy działające od roku do 3 lat najbardziej odczuwają zmienny popyt na produkty
i usługi kreatywne. Przedsiębiorstwa w wieku od 3 do 6 oraz od 6 do 10 lat skarżą się głownie na skomplikowane
przepisy i regulacje prawne. Podmioty obecne na rynku powyżej 10 lat zwracają natomiast uwagę na zmienny
popyt na produkty i usługi kreatywne.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

45

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Wykres 21. Średnia ocena stopnia, w jakim czynniki warunkujące wzrost podmiotów w sektorach kreatywnych dotyczą
badanego podmiotu wg stażu przedsiębiorstwa (1 - w bardzo niskim stopniu, a 5 - w bardzo wysokim stopniu) (n = 63)
0

1

2

3

4

5

3,1
3,3
3,4
4,2
3,0

Do 1 roku

3,8
2,4
3,2
3,3

Brak lub niewystarczające
kompetencje obecnych pracowników i
kandydatów do pracy

2,1
3,3
2,7
2,6
3,0

Powyżej 1 roku do 3 lat

Niewystarczające wsparcie rozwoju
przez instytucje publiczne

3,8
2,3

Trudny dostęp do kredytów dla
firm/instytucji

3,4
3,9
5,0

Wysokie oprocentowanie kredytów dla
firm/instytucji
3,2
2,9

Zbyt wysokie oczekiwania płacowe
potrzebnych/poszukiwanych
pracowników i kandydatów do pracy

1,9
2,5
2,9

Powyżej 3 do 6 lat

Silna konkurencja w branży na rynku

3,5
2,2
4,0
2,8

Nieadekwatna infrastruktura
(technologie i narzędzia związane z
rozwojem działalności kreatywnej)

3,3

Skomplikowane przepisy i regulacje
prawne (włącznie z prawami
autorskimi, patentami, licencjami itp.)

2,4
3,1
2,0

Zmienny popyt na produkty i/lub usługi
kreatywne

3,4
3,3
3,7

Powyżej 6 do 10 lat
2,4

Inne
4,0
3,4
3,5

3,2
4,0

Powyżej 10 lat

1,9
2,1
2,2
3,3
2,2
3,8
4,0
5,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589]
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5.6. Wsparcie instytucjonalne dla branży działalność
artystów i rzemiosło artystyczne i jego ocena
Wspomaganie sektora kreatywnego jest realizowane przez wiele komplementarnych rodzajów aktywności. Ich
ogólną cechą jest konsekwentne wspieranie czterech obszarów kluczowych dla rozwoju sektora kreatywnego,
które można przedstawić w modelu IDEA.
Schemat 5. Model IDEA – kierunki wsparcia sektora kreatywnego

INTERNATIONALIZATION

AVAILABILITY

IDEA

DEMAND

ENTREPRENEURSHIP

Źródło: R. Kasprzak (2013) Przemysły kreatywne w Polsce – uwarunkowania i perspektywy.

Umiędzynarodowienie jest ważnym czynnikiem rozwoju sektora kreatywnego, którego podaż produktów i usług
bardzo często przekracza potencjał lokalnego (lub krajowego) rynku. Efektywne rozwiązania sprzyjające
umiędzynarodowieniu produkcji przyczyniają się do rozwoju tego sektora. Warto zauważyć, że jego specyfiką są
liczne kontakty międzynarodowe oraz praktyczne ignorowanie granic administracyjnych w budowaniu
współpracy, np. podczas tworzenia zespołów projektowych oraz pracy nad projektem 17. Współczesny rozwój
technologiczny umożliwia pracę nad projektem 24 godziny na dobę, a liczne formy komunikacji przyczyniają się
do jej intensyfikacji. Wyraźnie zatem widać, że technologia umożliwia podmiotom branż kreatywnych
funkcjonowanie na skalę globalną. O ile zatem bariery w kontekście współpracy i tworzenia już praktycznie nie
istnieją, o tyle sytuacja pogarsza się na kolejnych etapach realizacji projektu. Rozwój sektora kreatywnego
wymaga umiejętnego wspierania jego uczestników w zakresie internacjonalizacji produktów wsparcie to powinno
obejmować obszary: ochrony własności intelektualnej, eksportu i promocji produktów sektora kreatywnego na
rynkach
17

zagranicznych,

budowania

sieci

międzynarodowych

powiązań

kooperacyjnych.

Instytucje

R. Kasprzak, Przemysły kreatywne w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, 2013.
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odpowiedzialne za tworzenie i realizację polityki wspierania tego sektora powinny nie tylko zadbać
o zaprojektowanie tego typu oferty, bardzo ważne jest także wskazanie podmiotom sektora kreatywnego
możliwości i zasad pozyskiwania takiego wsparcia oraz stworzenie zachęt do korzystania z tych instrumentów.

Popyt jest drugim czynnikiem wzrostu sektora kreatywnego. Oznacza działania ukierunkowane na pobudzanie
popytu na produkty przemysłów kreatywnych wśród ich odbiorców. Powinno ono mieć charakter działań
krótkookresowych, czyli np. uruchamianie różnych programów zakupu produktów sektora kreatywnego
(mecenat). Konieczne jest rozszerzenie grupy potencjalnych mecenasów na różne podmioty administracji
terytorialnej, samorząd gospodarczy dysponuje bowiem szerokimi możliwościami zakupu produktów sektora
kreatywnego realizując lub współrealizując projekty, dzięki którym możliwe będzie zwiększanie popytu na
produkty tego sektora, m.in. programy promocji jednostek samorządu terytorialnego, programy rewitalizacji
przestrzeni publicznej, tworzenie instytucji odpowiedzialnych za zakup współczesnej sztuki. Stymulowanie
popytu poprzez tworzenie różnorodnych programów wpływających na zakup produktów sektora kreatywnego
powinno być uzupełnione działaniem długookresowym, czyli rozwojem edukacji kulturalnej, która ma
bezpośredni wpływ na poziom i jakość konsumpcji usług kultury. Niezbędne jest zatem subsydiowanie
kształcenia, kursów oraz promowanie określonych nawyków, które przebudują zachowania konsumenta na rynku
produktów sektora kreatywnego.

Przedsiębiorczość jest trzecim czynnikiem wsparcia sektora kreatywnego, który powinien zostać dostrzeżony
przez osoby odpowiedzialne za budowanie tego typu strategii. Sektor kreatywny, bazując na unikalnej
i indywidualnej pracy twórczej, wymaga stworzenia jednolitych ram funkcjonowania, które będą sprzyjać jego
rozwojowi. Ważnymi czynnikami są problematyki:


zakładania działalności gospodarczej,



wielkości obciążeń podatkowych,



zobowiązań podmiotu wobec ubezpieczeń społecznych.

Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów na rynku ważna staje się poprawa efektywności systemu
podatkowego poprzez usprawnienie zasad naliczania podatków, zwłaszcza od towarów i usług.
Ważnym obszarem jest także stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw oraz budowanie ducha
przedsiębiorczości wśród osób, które mogą funkcjonować w tym sektorze.

Osiągalność jest czwartym czynnikiem sprzyjającym budowaniu sektora kreatywnego na określonym obszarze.
W kontekście tego czynnika należy wyodrębnić trzy podstawowe grupy zasobów niezbędne do rozwoju podmiotu
z sektora kreatywnego, tj. kapitał, zasoby ludzkie oraz dostęp do wiedzy w zakresie zarówno gospodarczym, jak
i merytorycznym.
a.

Dostęp do kapitału ze względu na wysokie ryzyko rynkowe funkcjonowania podmiotów w tym sektorze
oraz brak powszechnie akceptowanych zabezpieczeń przez jego członków jest ważną barierą wzrostu 18.
Budowanie dostępu do kapitału powinno się koncentrować na tworzeniu mechanizmów umożliwiających
dostęp nie tylko do kapitału obcego (pożyczki, kredyty), lecz także inwestycyjnego (fundusze
inwestycyjne). Wsparcie sektora kreatywnego wymaga zbudowania na obszarze jego funkcjonowania
mechanizmów, które ułatwią podmiotom dostęp do środków finansowych.

18
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R. Kasprzak, dz. cyt.
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b.

Drugim zasobem niezbędnym dla rozwoju sektora kreatywnego są zasoby ludzkie, zatem budowanie
strategii wsparcia tego sektora powinno uwzględniać działania sprzyjające przyciąganiu określonego
kapitału ludzkiego oraz tworzyć warunki do jego elastycznego zatrudnienia. Warto bowiem przypomnieć,
że częstym modelem pracy w tym sektorze jest praca projektowa, która z punktu widzenia zaangażowania
pracownika jest niewątpliwie rozwiązaniem atrakcyjnym, ale z punktu widzenia trwałości pracy
praktycznie uniemożliwia budowanie form współpracy opartych na kodeksie pracy. W związku z tym
konieczne jest wypracowanie elastyczności w dostępie do wykwalifikowanych pracowników oraz
umożliwianie tym podmiotom zatrudniania fachowców spoza granic administracyjnych. Drugim
aspektem silnie związanym z dostępnością kapitału ludzkiego jest poziom jego kwalifikacji
i inwestowanie w instytucje kształcenia zarówno formalnego, jak i pozaformalnego.

c.

Dostęp do wiedzy jest ostatnim elementem „osiągalności”, częstym problemem sektora kreatywnego jest
bowiem brak wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niska świadomość
prawna, która przejawia się np. ignorowaniem problematyki przenoszenia autorskich praw majątkowych.
Poza wiedzą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej dla sektora kreatywnego niezbędna jest
także wiedza merytoryczna, która pozwoli na podwyższanie kwalifikacji niezbędnych do dalszego
funkcjonowania w tym sektorze. Bardzo ważnym czynnikiem jest w tym zakresie budowa szerokiej
oferty szkoleniowo-doradczej przez instytucje otoczenia biznesu oraz promowanie wśród osób
działających w sektorze idei kształcenia przez całe życie.

Przyjmując powyższy model, można wyodrębnić następujące dobre praktyki ukierunkowane na wspieranie branży
kreatywnej (tabela 13.).
Tabela 13. Wybrane dobre praktyki wspierania sektora kreatywnego – model IDEA
BRANŻA / KIERUNEK
WSPARCIA WEDŁUG

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK WSPIERANIA ROZWOJU BRANŻY

MODELU IDEA
Branża działalności artystów i rzemiosła artystycznego
Umiędzynarodowienie



Wsparcie w promocji zagranicznej poprzez organizację wystaw i innych
przedsięwzięć przez Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Rozwój powiązań kooperacyjnych w formie klastrów oraz kolektywów
artystycznych zrzeszających twórców.



Wzmocnienie ochrony na poziomie Unii Europejskiej przed nielegalnym
kopiowaniem i podrabianiem produktów tego sektora poprzez zaostrzenie kar oraz
realizację programów informacyjnych promujących zakup oryginalnych produktów
(m.in. kampania Komisji Europejskiej pt. „Stop Fakes Campaign”).



Działania Komisji Europejskiej w celu zaostrzenia wymogów prawa autorskiego w
tzw. krajach trzecich, w których produkuje się nielegalne podróbki produktów (m.in.
kraje azjatyckie, ameryki łacińskiej).

Popyt



Mecenat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez zakup dzieł sztuki
nowoczesnej.
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BRANŻA / KIERUNEK
WSPARCIA WEDŁUG

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK WSPIERANIA ROZWOJU BRANŻY

MODELU IDEA


Kreowanie rynku poprzez wymuszanie na deweloperach obowiązku zakupu dzieł
sztuki współczesnej stosowana w Wielkiej Brytanii i Niemczech (program „Kunst
am Baum”).



Otwieranie przestrzeni miejskiej dla twórczości dzięki wdrażaniu Gminnych
Programów Rewitalizacji.

Przedsiębiorczość



Inicjatywa Europejskich Stolic Kultury wspomagająca popyt na usługi tej branży.



Wspieranie branży poprzez aktywność merytoryczną Małopolskiego Instytutu
Kultury.



Wspieranie w zakładaniu przedsiębiorstw przez sieć Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości oraz w ramach programu Platformy Startowe.



Programy promujące przedsiębiorczość wśród osób studiujących specyfikę tej
branży, m.in. „Startup Art”.

Osiągalność



Ułatwienia dostępu do kapitału dzięki inicjatywie Programów Operacyjnych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie aktywności
merytorycznej w obszarze tej branży.



Nagrody dla artystów i twórców działających w tej branży finansowanie przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władze samorządowe.



Stypendia dla twórców finansowane ze środków prywatnych, samorządowych oraz
krajowych.



Rozwój przestrzeni ekspozycyjnych oraz galerii przeznaczonych do prezentowania
twórczości artystycznej w metropoliach.



Wprowadzanie rozwiązań finansowych i nowych mechanizmów finansowania
produkcji w tej branży przez Komisję Europejską (m.in. program „COSME –
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises”).



Rozwój mechanizmów finansowana społecznościowego (crowdfunding) dla
wspierania produkcji w tej branży.



Dotacje dla osób zakładających działalność gospodarczą w tej branży oferowane
przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Źródło: Opracowanie własne.
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Schemat 6. Wybrane dobre praktyki wspierania sektora kreatywnego – model IDEA

• Rozwój powiązań
kooperacyjnych
w formie klastrów
oraz kolektywów
artystycznych
zrzeszających
twórców

Umiędzynarodowiene

• Ułatwienia dostępu do
kapitału dzięki
inicjatywie
Programów
Operacyjnych
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego na
finansowanie
aktywności
merytorycznej
w obszarze tej
branży.

Osiągalność

Popyt

Przedsiębiorczość

• Otwieranie
przestrzeni
miejskiej dla
twórczości dzięki
wdrażaniu
Gminnych
Programów
Rewitalizacji.

•Wspieranie branży
poprzez aktywność
merytoryczną
Małopolskiego
Instytutu Kultury.
•Programy
promujące
przedsiębiorczość
wśród osób
studiujących
specyfikę tej
branży, m.in.
"Startup Art".

Źródło: Opracowanie własne.

Branża działalności artystycznej i rzemiosła artystycznego w niewielkim zakresie korzysta z zewnętrznego
wsparcia finansowego związanego z inwestycjami lub projektami w ramach prowadzonej działalności, a jeżeli
tego typu środki są pozyskiwane, podmioty kierują się przede wszystkim do banków bądź innych instytucji
finansowych, a także aplikują do Regionalnego Programu Operacyjnego oraz PO WER. Taka sama część
badanych korzysta ze środków budżetowych województwa małopolskiego lub innych programów publicznych
(poza UE).
Wykres 22. Pozyskane środki finansowe na inwestycje lub realizację przedsięwzięcia w ramach działalności prowadzonej
w branży kreatywnej

Podmiot nie otrzymał żadnego wsparcia
finansowego na inwestycje lub projekty, ponieważ
się o takie wsparcie nie starał

20,6%

9,5%
69,8%

Podmiot nie otrzymał żadnego wsparcia
finansowego na inwestycje lub projekty, pomimo że
się o takie wsparcie starał

Podmiot otrzymał wsparcie finansowe na
inwestycje lub projekty

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI/CATI [wielkość próby dla całej branży kreatywnej n=589]

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

51

WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL

Stopień zaspokojenia potrzeb wśród podmiotów zajmujących się kreatywną działalnością w branży kształtuje się
na zróżnicowanym poziomie w stosunku do różnych typów podmiotów / wsparcia. Bardzo dobrze na potrzeby
profesjonalistów odpowiada Regionalny Program Operacyjny. Dobrze oceniany jest PO WER oraz środki
budżetowe województwa małopolskiego i inne programy publiczne (poza UE). Branża najniżej ocenia poziom
zaspokojenia potrzeb w ramach programów NCBiR, a także NCN.
Branża działalności artystycznej i rzemiosła artystycznego spośród dostępnego niefinansowego wsparcia swojej
działalności w ostatnich dwóch latach najczęściej korzystała ze szkoleń zawodowych, celem których było nabycie
bądź rozwój kwalifikacji. W drugiej kolejności było to doradztwo w zakresie prowadzonej działalności,
a następnie szkolenia pozwalające na nabycie lub rozwój kompetencji miękkich – osobistych lub społecznych.
W bardzo ograniczonym zakresie korzystano ze wsparcia w zakresie coachingu, pozyskania pracowników
poszukiwanych przez podmiot, w ani jednym przypadku natomiast nie otrzymano wsparcia w ramach certyfikacji
produktów i usług, a także udostępniania infrastruktury laboratoryjnej i wsparcia w zakresie prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych.

Wykres 23. Otrzymane w ostatnich dwóch latach wsparcie niefinansowe dotyczące działalności zaliczanej do branży
kreatywnej (n = 63)
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5.7. Współpraca i sieciowanie w branży działalność
artystów i rzemiosło artystyczne
W ramach branży działalność artystyczna i rzemiosła artystycznego istnieje bardzo wiele specjalizacji, stąd trudno
mówić o jednej organizacji, która integrowałaby jednocześnie wszystkie grupy. W ramach każdej specjalizacji
zdaniem zarówno ekspertów, jak i profesjonalistów istnieje potrzeba integracji i sieciowania.
Kraków zawsze miał potrzebę, łatwość i umiejętność grupowania twórców wokół jakiegoś programu
artystycznego. Począwszy od Grupy Krakowskiej, przez grupy bardziej efemeryczne jak grupa Trzy Oczy czy grupę
Ładnie, powszechnie znaną, czy też grupy formowane przez roczniki młodsze niż moje, czyli już dziewięćdziesiąte:
grupa Spirala, grupa LASEM, grupa Banda.
IDI, ekspert, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Wszelkie przejawy sieciowania inicjowane są oddolnie, zarówno w samej branży, jak i obszarach pokrewnych.
Najczęściej potrzebą staje się realizacja wspólnego projektu lub wyrażenia stanowiska danej grupy.
Z innymi fotografami, jeżeli byśmy realizowali, a czasem się tak zdarza, wspólny projekt, prawda, to między sobą
założymy sieć. Dlatego, że będziemy realizowali projekt, który… każdy będzie miał swoją autorską wypowiedź na
jakiś zadany temat. Natomiast też współpracuję, tak jak mówię, z projektantami. Oni na polu projektowym, ja na
polu jakby obrazowym. Tutaj się nasze umiejętności przenikają.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Profesjonaliści w ramach sieciowania wynajmują także wspólne przestrzenie do pracy. Ograniczają jednocześnie
koszty utrzymania firm, a także poszerzają spektrum swoich usług i kreują nowe podmioty.
(...) Jeden ma jedną firmę, drugi ma drugą firmę i jakby dzielą się kosztami biura, gdzieś to się miksowało. My już
staramy się pracować na wspólną markę, więc jest to troszkę inne podejście.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Zdaniem profesjonalisty takie inicjatywy wymagają wysiłku włożonego w skompletowanie zespołu, czasu oraz
wzajemnego zaufania i odpowiedzialności.
Tak naprawdę trzeba po pierwsze zebrać zespół, który się ze sobą dogada. I to już nie jest tak jak zatrudnianie
kogoś, bo jak się kogoś zatrudnia, to biorę kogoś, płacę mu, i ja od niego wymagam pewne rzeczy. Jak my tu
jesteśmy we trójkę, to my wzajemnie od siebie cały czas wymagamy i nie ma tak, że nie mamy w ogóle żadnej
relacji szef-pracownik, tylko bardziej na zasadzie współpracownik (...) Czyli jakby mamy wspólną
odpowiedzialność za siebie. A dogranie tak naprawdę zespołu, który ze sobą się dogada i będzie w stanie
współpracować, to jest bardzo długi i trudny proces. I ja do tego, żeby być tu, gdzie jestem teraz, zespół zbierałem
przez 3 albo 4 lata.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
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W opinii profesjonalistów sieciowanie wspiera wiara w siebie, chęć dalszego rozwoju. W przypadku kiedy brak
jest instytucji bądź innego bardziej formalnego podmiotu, który integruje branżę, przykładem sieciowania mogą
być różnorodne wydarzenia organizowane przez środowisko, wystawy, wydarzenia.
W Bochni robiłem taką imprezę jak „Galeria Bezdomna”. Generalnie to są takie wystawy, które bierzemy jakiś
budynek, który jest nieużywany, np. od miasta, sprzątamy go, otwieramy go w piątek i każdy, kto chce, może
powiesić swoje zdjęcia. Zdjęcia wiszą do niedzieli i w niedzielę są ściągane i impreza znika.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Branżę spaja i integruje współpraca merytoryczna i wspólne oddolne inicjatywy.
Na pewno artyści nawzajem i kuratorzy, historycy sztuki z Krakowa mocno się wspierają, czyli jeśli ktoś ma
wystawę w Warszawie, to zazwyczaj grupa osób przyjeżdża po prostu z Krakowa i to jest tego typu wsparcie.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
W Krakowie próbą zebrania lokalnego środowiska artystycznego i pobudzenia rozwoju lokalnego rynku sztuki
będzie wystawa „Krakowski Salon Sztuki”, wspierana także przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Takie działania
nie tylko budują relacje w branży, lecz także wzmacniają świadomość wspólnych celów.
(...) Uświadomienie sobie jakiegoś wspólnego interesu i nie wiem, pozyskiwanie pieniędzy od inwestorów, ludzi,
którzy chcą inwestować w sztukę, byłoby na pewno wskazane. Robienie tego samodzielnie jest w zasadzie
niemożliwe tak naprawdę.
IDI, profesjonalista, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Zdaniem jednego z ekspertów świadomość sieciowania w branży jest nadal niewystarczająca.
(...) Chyba jakiejś takiej pilnej potrzeby sieciowania większość z nich nie ma. Myślę, że oni działają w swoich
środowiskach i one są czasem zaskakujące, różne. I wcale nie jest tak, że jeśli konkurują między sobą, to się
wzajemnie nie wspierają. Wchodzą w taką zdrową konkurencję, to też jest bardzo ciekawy aspekt tego świata.
Bo to nie jest taka krwiożercza konkurencja, tylko oni tak żyją i pozwalają żyć innym. Ale to ma swoje granice.
Więc czy by się sieciowali, to nie doraźne wiem. Wiem, że robią rzecz jedną i to jest bardzo cenne.
IDI, ekspert, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Przyczynkiem do spontanicznej integracji są zdaniem eksperta najczęściej projekty, które są wyłączone spoza
formalnych relacji.
[Podmioty] tworzą takie, nazwijmy to, sieci na użytek jakiegoś na przykład dużego przedsięwzięcia, jeśli ono się
trafi. I także z tego powodu i z takiej perspektywy oni prowadzą taką politykę zrównoważonych relacji z tymi
swoimi konkurentami i sąsiadami czy tam jakimiś odpowiednikami. No, bo czasem trzeba znaleźć kogoś, z kim się
połączy siły i zrobić coś większego, czego samemu by się nie „łyknęło”, jak to oni mówią. Więc wydaje mi się,
że te sieci się tworzą, tylko są spontaniczne, na konkretny cel.
IDI, ekspert, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
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W opinii jednego z ekspertów brak jest zorganizowanej polityki miejskiej w zakresie kreowania klastrów
kulturalnych, jednocześnie przy dysponowaniu przez miasto właściwymi na ten cel lokalami.
Wydaje się, że takie obiekty [stare fabryki] istnieją w zasobie miejskim i można byłoby wokół nich animować takie
życie artystyczno-kulturalne, które by dało kapitał symboliczny dla tej przestrzeni na przyszłość.
(...) Ułatwiać właśnie pozyskiwanie lokali miejskich grupom artystycznym, niekoniecznie indywidualnym osobom.
IDI, ekspert, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Zdaniem eksperta władze miasta powinny wspierać artystów w sieciowaniu i wzajemnym budowaniu relacji.
Nasi młodsi koledzy, koleżanki, się chętnie grupują. Więc można by te mechanizmy, znaczy te procesy, wspierać
w jakiś sposób (...) Albo dotować jakieś wystawy zbiorowe, jeśli artyści już na przykład są zgrupowani. Na zasadzie
trochę quasi-stowarzyszeń. Jeśli mamy… jeśli stowarzyszenie piętnastu osób dostaje jakieś dodatkowe z tego tytułu
prawa, że się stowarzyszyło, czy to fiskalnie, czy w zakresie wynajmu lokali – to dlaczego grupa nieformalna nie
miałaby mieć praw podobnych? Zwłaszcza że artyści niechętnie się rejestrują w stowarzyszenia, fundacje, bo taką
mają naturę. Chętniej się formułują w grupy nieformalne, dajmy tym grupom nieformalnym wsparcie
instytucjonalne. Nie wiem, tak myślę na gorąco, ale wydaje się to jakimś sensownym tropem.
IDI, ekspert, branża działalność artystów i rzemiosła artystycznego
Funkcjonowanie branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego oparte jest głównie o samodzielne
wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług. Częściowo podmioty współpracują z innymi firmami
w regionie z tej samej branży sektora kreatywnego. W nieco mniejszym zakresie branża wprowadza swoje dzieła
na rynek przy współpracy z innymi firmami w regionie z innej branży sektora kreatywnego.
Wykres 24. Sposób wprowadzania na rynek nowych produktów i usług (n = 33)
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Artyści uczestniczący w badaniu CAWI/CATI w ponad 60 proc. przypadków deklarowali podejmowanie
współpracy z innymi podmiotami/instytucjami w przeciągu ostatnich dwóch lat. Znaczny odsetek (niemal 40
proc.) funkcjonował autonomicznie – nie nawiązując relacji z otoczeniem zewnętrznym.
Wykres 25. Współpraca z innymi podmiotami/instytucjami w ostatnich dwóch latach (n = 33)
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Celem podejmowania kontaktów z innymi podmiotami czy instytucjami było głównie zlecanie usług (niemal 79
proc. przypadków), a także przejmowanie usług do realizacji od innych firm (prawie 79 proc. przypadków). Zakres
współpracy w większości przypadków obejmował także zakup gotowych produktów lub usług w celu poszerzenia
własnej oferty. Co ciekawe, prawie 53 proc. podmiotów nawiązywała relacje z innymi podmiotami w celu
korzystania z infrastruktury. Niewielkie znaczenie miało wspólne prowadzenie sprzedaży i eksport produktów lub
usług.
Wykres 26. Zakres współpracy z innymi podmiotami/instytucjami (n = 38)
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Profesjonaliści branży działalności artystów i rzemiosła artystycznego dość pozytywnie oceniali współpracę
z podmiotami bądź instytucjami, z którymi mieli okazję ją podejmować. Najwyższa jakość współpracy miała
miejsce w ramach kontaktów z publicznymi instytucjami kultury. Wysoko oceniono ponadto firmy w regionie
nienależące do sektora kreatywnego, w regionie z innej branży sektora kreatywnego, a także w regionie z tej samej
branży sektora kreatywnego. Najmniej optymistycznie branża działalności artystów i rzemiosła artystycznego
wyraziła się na temat współpracy z ośrodkami wsparcia biznesu.
Wykres 27. Średnia ocena współpracy z poszczególnymi rodzajami podmiotów (1 - bardzo niska jakość współpracy,
a 5 - bardzo wysoka jakość współpracy)
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Największa intensywność współpracy branży działalności artystycznej i rzemiosła artystycznego ma miejsce
w ramach kontaktu z firmami w regionie z tej samej branży sektora kreatywnego oraz publicznymi instytucjami
kultury – odpowiednio ponad 32 proc. oraz prawie 26 proc. badanych profesjonalistów deklaruje taką kooperację
średnio raz w tygodniu. Średnio raz w miesiącu niemal 30 proc. podmiotów z branży podejmuje współpracę
z firmami w regionie z innej branży sektora kreatywnego. W przypadku znacznej części ankietowanych
współpraca nawiązywana jest średnio kilka razy w roku – w największej mierze z firmami poza regionem z tej
samej branży sektora kreatywnego. Najmniej intensywnie branża współpracuje z ośrodkami wsparcia biznesu
– 60 proc. badanych nawiązuje takie kontakty średnio raz w roku.
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Wykres 28. Intensywność współpracy
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