
 

  

 

Warszawa, 30.04.2020 
 

Szanowni Państwo, 

 

Związek Zawodowy Aktorów Polskich reprezentuje polskie aktorki i 
aktorów zawodowych. Jest członkiem Federacji Związków Zawodowych i FIA 

(Intenational Federation of Actors) – Federacji zrzeszającej wszystkie aktorskie 

związki zawodowe na świecie.  

 
 Wobec dramatycznej sytuacji w jakiej znaleźli się obecnie zawodowi 

aktorzy polscy zobowiązani jesteśmy podjąć wszelkie kroki, aby zadbać o 

sytuację bytową naszego środowiska. 

  
 Ponieważ, zgodnie z ogłoszonym 20 kwietnia br. planem odmrażania 

gospodarki, otwarcie teatrów planowane jest w ostatnim etapie (bliżej nie 

określonym czasowo) niezbędnym wydaje się podjęcie konkretnych i szybkich 

działań, które pozwolą nam przetrwać ten trudny czas. Bez tych działań polskie 

teatry i poszczególne aktorki i aktorzy znajdą się w katastrofalnej sytuacji.  
 

Co do planowanych już działań rządu w ramach Tarczy 

Antykryzysowej, nie sprawdzają się one w przypadku artystów o różnorodnym i 

nieregularnym systemie zatrudnienia – a tacy są aktorzy niezależni, którzy nie 
są zatrudnieni na etatach w teatrach. Proponujemy następujące rozwiązanie: 

każdy artysta ma prawo do otrzymania comiesięcznej rekompensaty w 

wysokości 80% dochodów ze średniej trzymiesięcznej, w której jego zarobki 

były najwyższe w ciągu ostatniego roku. 
 

Zwracamy uwagę na następujące problemy wynikające z ich realizacji:  

  

1. Jeżeli chodzi o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w postaci zapomogi bezzwrotnej w 
wysokości najprawdopodobniej 1800 zł, jest ona, po pierwsze: 

 

a) wypłacana jednorazowo, w związku z tym nie może stanowić zabezpieczenia 

finansowego w kolejnych miesiącach, w których zgodnie z zapowiedziami nie 
będzie możliwości podjęcia pracy przez aktorów, ze względu na zachowanie 

bezpieczeństwa wynikającego z zarządzeń epidemiologicznych. 

 

b) ponadto, z relacji osób, które złożyły te wnioski wiemy, że osoby, które je 
złożyły 4 tygodnie temu, nadal nie otrzymały przelewów. Od czasu zakończenia 

przez większość z nas pracy w pierwszych dniach marca 2020 r. minęły już 

dwa miesiące, zasoby finansowe aktorów się kończą, wiele osób zwraca się do 

ZZAP o pomoc finansową, w związku ze swoją tragiczną sytuacją materialną.  
 

 



 

2. Co do świadczenia postojowego dla osób pracujących na umowach 
cywilnoprawnych będących w dyspozycji ZUS (w naszym przypadku umowach 

o dzieło) wyłaniają się następujące problemy: 

 

a) w ogóle nie doszło do podpisania części umów; niestety częstą praktyką 
producentów jest podpisywanie umów bezpośrednio przed rozpoczęciem 

pracy (na przykład w danym dniu zdjęciowym, podpisujemy umowę będąc 

już na planie filmowym). Zatem załóżmy, że aktorka N miała wyznaczony 

dzień zdjęciowy na 15 marca 2020 r., z powodu wprowadzenia zasad 
dystansu społecznego na skutek pandemii, nie doszło do pracy a zatem i do 

podpisania umowy. W takim wypadku nie ma możliwości spełnienia jednego 

z podstawowych warunków realizacji świadczenia postojowego.  

 
b) część zleceniodawców uchyla się od wysłania w naszej sprawie wniosku o 

w/w świadczenie. Dzieje się tak z wielu powodów: część nie może sobie 

poradzić z procedurą wnioskową, część zajęta jest ratowaniem swoich firm. 

Niestety nie ma instrumentów prawnych zmuszających ich do tego działania.  

 
3. Odnośnie programu stypendialnego MKiDN „Kultura w sieci” nie jest on 

wystarczająco dofinansowany i głównie skorzystają z niego nie najbardziej 

potrzebujący, a jedynie najbardziej przedsiębiorczy, mający największą siłę 

przebicia i mocną pozycję artystyczną, wnioskodawcy.  
 

Obecny stan  kryzysowy obnażył wszelkie niedostatki rozwiązań 

systemowych dla naszej grupy zawodowej. Oczekując na konkretną pomoc ze 

strony władz państwowych i samorządowych pragniemy pokrótce zapoznać 
Państwa z sytuacją, w której się obecnie znajdujemy. 

  

Obecna sytuacja polskich aktorek i aktorów na rynku pracy 

 

W Polsce pracuje obecnie około 5000 aktorek i aktorów zawodowych 
(absolwentów państwowych wyższych studiów artystycznych i kilku innych 

działających w oparciu o pozwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego).  

 
 Niestety nie znamy ich dokładnej liczby ani statystycznych danych o ich 

sytuacji zawodowej. Pomimo naszych monitów, ani GUS ani MKiDN nie podjęło 

żadnych rzetelnych badań na ten temat. 

 
 Wiemy, że w polskich teatrach publicznych pracuje blisko 2000 aktorek i 

aktorów (dane Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego). Szacujemy, że 

reszta czyli około 3000 osób pracuje w większości na podstawie umów o dzieło, 

bądź działań w ramach jednoosobowych firm – na to ostatnie rozwiązanie 
decyduje się naprawdę nieliczna, bardzo dobrze zarabiająca grupa aktorów.  
 

 

 

 

 



Aktorki i aktorzy pracujący w oparciu o umowę o pracę 

 

Przeciętnie, sytuacja społeczno-bytowa aktorek i aktorów będących 
na etatach w teatrach publicznych (około 2000 osób w tym 1000 aktorek i 

1000 aktorów) wygląda następująco: 

 

- wynagrodzenie za pracę składa się z trzech części: 
 

1. stanowiące podstawę stałe, miesięczne wynagrodzenie – kwota 

zawarta w umowie o pracę, obejmuje całość przygotowań mających 

na celu realizację spektaklu. W ostatnim czasie, w związku z 
podniesieniem przez Rząd RP najniższego wynagrodzenia, trzeba było 

w wielu teatrach podnosić wysokość podstawowego wynagrodzenia 

aktorek/aktorów, ponieważ było ono poniżej ustawowego minimum. 

Pomimo tego istnieją nadal takie teatry, w których wyrównuje się 

uposażenie do minimalnej płacy krajowej (2600 zł brutto). Dzieje się 
tak wówczas, gdy aktor nie osiąga dochodu z racji granych 

przedstawień (w obecnym stanie rzeczy jest to normą), 

 

2. dodatek stażowy, maksymalnie 20% wynagrodzenia podstawowego 
(Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.). U aktorów nawet z 35-40-

letnim stażem pracy, płaca zasadnicza wynosi często mniej niż 

krajowa płaca minimalna.  W takim przypadku, dodatek stażowy 

naliczany jest od wynagrodzenia  zasadniczego, a nie od 
wyrównanego, do „minimalnej krajowej”. Taki stan rzeczy uważamy 

za dyskryminację. 

 

3. honoraria za zagrane w danym miesiącu spektakle. Do każdego 
spektaklu zawierana jest z Dyrekcją Teatru osobna umowa. Wysokość 

honorarium za każdy spektakl jest uznaniowa. Waha się przeciętnie w 

granicach 100-500 zł brutto. W teatrach lalkowych przeciętnie od 70-

300 zł brutto. Ta część zarobków jest całkowicie nieprzewidywalna i 

nie pozwala, w oparciu o to wynagrodzenie, na planowanie budżetów 
rodzinnych. Także w przypadku żałoby narodowej czy klęsk 

żywiołowych takich jak choćby obecna pandemia, pozbawieni 

jesteśmy tej części naszych przychodów. 

 
Ilość zagranych w danym miesiącu spektakli zależy od: 

 

− miesiąca (sezon teatralny zwykle zaczyna się w połowie września a 

kończy w połowie czerwca, co daje 3 miesiące przerwy w graniu 
spektakli, w styczniu i lutym gra się mniej z powodu ferii zimowych), 

 

− umiejętności zarządzania teatrem i jego repertuarem tak, by osiągnąć 

dobre wyniki frekwencyjne. Z powodu zbyt niskich dotacji dla teatrów 

publicznych, środki na produkcje kolejnych spektakli pozyskiwane są ze 
sprzedanych biletów co czasami powoduje konieczność rezygnacji z 

wypełniania misji (wyższych celów artystycznych lub społecznych) na 

rzecz spektakli o charakterze komercyjnym. Należy również dodać, że w  



 

porównaniu ze stanem z roku 1989 liczebność zespołów aktorskich 

zmniejszyła się o 50% (dane z Instytutu Teatralnego im. Z. 
Raszewskiego), 

 

− arbitralnych decyzji Dyrekcji co do „obsadzania” danego aktora lub 

aktorki. Niestety nie wszyscy dyrektorzy potrafią wykorzystać w pełni 
potencjał artystyczny swojego zespołu, 

 

− względów artystycznych – nie w każdej granej sztuce jest rola pasująca 

do danej aktorki/aktora. 
 

Tak często trudna lub bardzo trudna sytuacja polskich aktorek i aktorów 

jest w naszym przekonaniu wynikiem z jednej strony niewiedzy decydentów co 

do rzeczywistej sytuacji naszej grupy zawodowej, z drugiej efektem wielu 

zaniedbań w podjętych na rzecz naszego środowiska działaniach kolejnych 
rządów.  

 

Ciągle brakuje konkretnych i nowoczesnych rozwiązań stosowanych z 

powodzeniem w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Dotkliwy dla nas jest 
brak implementacji choćby Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 7 

czerwca 2007 r. w sprawie społecznego statusu artystów (2006/2249(INI)). 

Parlament Europejski zwraca się tu do państw członkowskich z prośbą o 

opracowanie lub wdrożenie środowiska prawnego i instytucjonalnego w celu 
wspierania twórczości artystycznej poprzez przyjęcie lub stosowanie ogółu 

spójnych i kompleksowych środków uwzględniających sytuację wynikającą z 

umów, zabezpieczenie socjalne, ubezpieczenie zdrowotne, podatki 

bezpośrednie i pośrednie oraz zgodność z zasadami europejskimi; sugeruje w 
związku z tym państwom członkowskim nadanie uprzywilejowanego charakteru 

uznawaniu doświadczenia zawodowego artystów.  

 

 Brakuje ustaw czy układów zbiorowych dla całej naszej branży. Układ 

zbiorowy wydaje nam się najwłaściwszą i najbardziej demokratyczną formą 
zawierania umów. W obecnym stanie powstanie i zawarcie tych umów powinno 

być wspierane na poziomie rządowym. Największą bowiem trudnością jest 

rozproszenie organizatorów  poszczególnych teatrów, co ma miejsce od czasu 

przekazania teatrów państwowych w ręce samorządów. Nie ma organizacji  
zrzeszającej tych Organizatorów. Na wzór Związku Miast Polskich mógłby 

powstać Związek Teatrów Publicznych, który stałby się uprawnionym 

podmiotem do podpisywania ponadzakładowych układów zbiorowych. 

Dysponujemy i chętnie udostępnimy przetłumaczone na język polski Układy 
Zbiorowe z innych krajów UE.  

 

Obecne Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas 

swojej poprzedniej kadencji zorganizowało cykl konferencji pod nazwą 

Konferencja Kultury pod kuratelą Pani Minister Wandy Zwinogrodzkiej. 
Inicjatywę tę oceniamy bardzo wysoko. Całe polskie środowisko artystów i 

twórców w końcu mogło w pełni wypowiedzieć się o swoich problemach i 

oczekiwaniach. Konkretnym efektem tych spotkań jest projekt Ustawy o 



Statusie Artysty. Nie wiemy jakie będą jego dalsze losy. Nie mamy informacji o 

postępie prac od października 2019 roku. Zatem my, aktorki i aktorzy, nadal 

jesteśmy w punkcie wyjścia. Nasza sytuacja nie uległa w żadnym stopniu 
poprawie. 

 

Na świecie jest wiele rozwiązań dotyczących modelu wsparcia dla 

artystów i twórców. Dysponujemy analizami opisującymi te modele autorstwa 
wielu autorytetów z dziedziny zarządzania w kulturze. Chętnie je Państwu 

udostępnimy. 

 

Aktorki i aktorzy pracujący w oparciu o umowę cywilnoprawną                                           
- umowę o dzieło 

 

1. Aktorka/aktor pracuje od czasu do czasu w produkcjach teatralnych 

offowych, finansowanych z grantów bądź prywatnych źródeł lub gra 

gościnnie w którymś z teatrów publicznych otrzymując wynagrodzenie za 
3 miesiące prób w wysokości ok. 1000-2000 zł. Najczęściej jednak 

próbuje bez wynagrodzenia, traktując to jako nieformalny wkład w 

produkcję, po to, aby grając spektakle móc później zarobić. Następnie, 

gra w tych spektaklach za stawkę ustaloną, bądź ma udział we wpływach 
z biletów. Liczba tych spektakli to zazwyczaj 2-3 w miesiącu przy 

stawkach zaczynających się od 100 zł za spektakl.  

 

2. Jeśli ma szczęście i najlepiej jeszcze  mieszka w Warszawie, pracuje 2-3 
dni w miesiącu na planie zdjęciowym serialu czy filmu. Jak wynika z 

ankiet przeprowadzonych wśród naszych członków, stawki za dzień 

zdjęciowy w ciągu ostatnich kilku lat spadły o ok. 30%. To m.in. efekt  

swobody zatrudniania za niższe stawki aktorów-amatorów. Obecnie 
wobec konieczności cięcia kosztów przez producentów, spodziewamy się 

dalszego spadku tej stawki. 

 

3. Podejmuje prace o charakterze edukacyjnym (np. warsztaty, spektakle w 

przedszkolach, szkolenia). 
 

 

Opisując sytuację aktorki/aktora nie związanego stosunkiem pracy, tzw. 

„freelancera”, należy podkreślić kilka istotnych cech takiego sposobu pracy: 
 

− brak regularności podejmowanych prac, a co za tym idzie, dochodów i 

wiążący się z tym brak poczucia stabilności bytowej i finansowej, 

 
− brak ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych. Słabo i nieregularnie opłacana 

aktorka/aktor zmuszona/y jest do oszczędzać na składkach społecznych:  

a)brak ubezpieczenia chorobowego pozbawia wielu z nas możliwości 

leczenia w ramach NFZ,  

b) niemożność opłacenia  składek emerytalnych, może w przyszłości 
skutkować potrzebą objęcia ich przez państwo pomocą socjalną, 

c)aktorki nie mają dostępu do zasiłków macierzyńskich i wychowawczych 

 

http://m.in/


−   konieczność nieustannego zabiegania o pracę – w przeciwieństwie do innych 

zawodów artystycznych, aktorki i aktorzy pracują w zespole, niewiele prac 

mogą wykonywać sami, 
 

−   wymóg utrzymywania nieustannej gotowości do podjęcia pracy; stąd 

konieczność dbania o swoją kondycję psychofizyczną, o warsztat aktorski, 

wygląd. Wszystkie te zabiegi wymagają nakładów finansowych (udział w 
warsztatach aktorskich, dostęp do klubów treningowych i możliwość 

uprawiania sportu, korzystanie z usług trenerów personalnych, usługi 

fryzjersko-kosmetyczne). W rzeczywistości niewielu z zawodowych aktorów 

na to wszystko stać, 
 

−   ciągły charakter pracy – w rzeczywistości artysta jest nieustannie w procesie 

twórczym, czemu towarzyszy napięcie psychiczne, tym większe, im mniejsze 

są możliwości realizacji swoich zamierzeń twórczych 

 
 

Nasze postulaty 

 

Stworzenie systemowego projektu wsparcia dla aktorek i aktorów 
polskich, poprzez: 

 

− uchwalenie ustawy o Statusie Artysty 

 
− wsparcie państwa i władz lokalnych w podpisywaniu ponadzakładowych, 

najlepiej ogólnokrajowych układów zbiorowych, w tym dotyczących 

stawek minimalnych w produkcjach filmowych i telewizyjnych za dzień 

zdjęciowy, 
 

− powiększenie zespołów aktorskich i wzrost stałych części wynagrodzenia 

aktorek/aktorów o 50% – w konsekwencji zwiększenie przez 

Organizatorów dotacji dla teatrów publicznych oraz wprowadzenie 

sprawnej ewaluacji zarządzania teatrami publicznymi oraz stworzenie 
Rad Nadzorczych, w skład której weszliby szanowani członkowie 

społeczności lokalnej, 

 

− stworzenie systemu ulg w państwowych ubezpieczeniach społecznych dla 
aktorek/aktorów posiadających Status Artysty, a będących w sytuacji 

tzw. samozatrudnienia, 

 

− zwiększenie finansowania na programy stypendialne i granty dla 
aktorek/aktorów na poziomie państwowym i regionalnym oraz na dotacje 

celowe (realizację projektów artystycznych), 

 

− zachowanie autonomii artystycznej teatru publicznego, 

 
− stworzenie dodatkowych miejsc pracy (w oparciu o umowy o pracę) dla 

zawodowych aktorek / aktorów, 

 



− państwo powinno wspierać zawieranie stałych umów o pracę, które 

byłyby gwarantem stabilności socjalno-bytowej naszego środowiska, 

eliminując w przyszłości ryzyko ponoszenia skutków sytuacji 
kryzysowych. Z uwagi na coraz bardziej ograniczaną ilością etatów w 

teatrach, aktorki i aktorzy mogliby znaleźć zatrudnienie, np. w szkołach i 

uczelniach, ośrodkach kultury, w charakterze fachowców wspierających 

inne grupy zawodowe, umiejętnościami będącymi domeną profesji 
aktorskiej. Obecna sytuacja, w której większość aktorów jest 

zatrudnionych na umowach „śmieciowych”, powoduje dalszą 

pauperyzację środowiska, a w przyszłości naraża państwo na konieczność 

objęcia ich pomocą społeczną. 
 

 

Wzorem dla stworzenia systemu wsparcia aktorek i aktorów mógłby być 

choćby projekt Systemu Wsparcia Artystów i Twórców Pani Prof. Doroty Ilczuk, 

przedstawiony na tym schemacie: 
 

 
 

 

 

 

 



Pragniemy nadmienić, że Międzynarodowa Federacja Aktorów FIA 

podpisała „List otwarty do Komisji Europejskiej i państw członkowskich, 

domagający się wsparcia sektorów kultury i sektora kreatywnego, szczególnie 
dotkniętych kryzysem COVID-19”. Ogólnoeuropejska kampania wzywa Komisję 

Europejską i państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań: 

 

− pomoc finansowa dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz całego 
ekosystemu kulturowego, w tym poprzez inicjatywę inwestycyjną Corona 

Response, 

 

− zapewnienie dostępu do zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń 
socjalnych wszystkim osobom zawodowo zajmującym się kulturą, ze 

szczególnym uwzględnieniem freelancerów, osób prowadzących 

działalność na własny rachunek i innych osób wykonujących nietypowe 

formy pracy, w tym twórców pochodzących z mniejszości kulturowych, 

oraz przyznanie im rekompensaty za umorzenie dochodów, 
 

− zapewnienie pomocy w nagłych wypadkach profesjonalistom z dziedziny 

kultury, zwłaszcza niezależnym, a także małym i średnim firmom 

kulturalnym, na przykład w formie ulg podatkowych, pożyczek, kredytów 
(mikro), rekompensat za straty i koszty niepodlegające zwrotowi. 

 

Po zakończeniu kryzysu COVID-19 UE musi: 

 
− przygotować odpowiednio finansowany pakiet stymulacyjny dla twórców 

kultury w całej Europie, aby zaradzić długoterminowym skutkom 

pandemii. Pakiet ten powinien również obejmować ułatwienia prawne dla 

mobilności artystów i ich dzieł, np. dotyczące przepisów podatkowych i 
wizowych, 

 

− zwiększyć finansowanie publiczne na sztukę i kulturę przy jednoczesnym 

zapewnieniu ich dostępu do innych źródeł finansowania. 

 
   

Drodzy Państwo, prosimy wsłuchajcie się w nasz głos! 

 

Aby przeżyć trzeba jeść, aby żyć trzeba uczestniczyć w kulturze. Aktorzy, 
ludzie teatru, filmu, szeroko rozumianej sceny są istotnym elementem 

kulturalnej, ale i społecznej układanki. To na nas nierzadko spoczywa 

obowiązek kształtowania społecznych gustów, stania na straży ojczystej mowy, 

jej bogactwa i pięknego brzmienia. Na aktorskiej ekspresji, wyrażanej w 
przedstawieniach teatralnych, a zwłaszcza tych, które na stałe zapisały się w 

historii narodowej kultury, zbudowaliśmy dotychczas wiele filarów naszej 

tożsamości, do których odwołujemy się w czasach trudnych. Nadszedł właśnie 

taki czas. Nie dopuśćmy, aby teraz społeczeństwo uwierzyło, że bez kultury 

możemy się obejść, że jest ona przejawem potrzeb drugiego lub trzeciego 
rzędu, że jest infantylną zabawką na czas spokoju i beztroski. Jeśli w porę nie 

zniwelujemy tego niebezpieczeństwa, ockniemy się w społeczeństwie 

powierzchownym, nieambitnym, znieczulonym na wyższe wartości. 



Ponadto, wkład kultury w gospodarkę narodową to ok. 3,5% PKB. Dla 

porównania górnictwo wydobywcze generuje ok. 1,5% PKB (dane GUS za lata 

2017-2019). 

Istota wkładu artystów teatru w szeroko pojętą kulturę narodową nie 
podlega dyskusji. Ujawnia się to szczególnie w chwili obecnej, okresu 

pandemii, kiedy to środowisko polskiego teatru gremialnie przystąpiło do akcji 

„Kultura w sieci”, nie licząc na apanaże z tego tytułu, ani mgliste obietnice 

wynagrodzeń, na które, jak słyszymy ze wszystkich stron, po prostu nie ma 
pieniędzy. W obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj szczególnie 

wyraźnie uwypukliła się tragiczna sytuacja artystów polskiego teatru, którzy w 

ogromnym stopniu znaleźli się w sytuacji na granicy bytu. Nie oczekujemy 

cudu. Oczekujemy jedynie zrozumienia i dobrej woli, a w konsekwencji 

KONKRETNYCH działań. 

Nie zapominajmy o aktorach, bo „Aktor jest duszą teatru. (…) Bez aktora 
teatr nie istnieje. (…) wszystko, co jest poza tym, jest już manipulacją.” (Jan 

Paweł Gawlik). 

 

Z poważaniem 

W imieniu Zarządu Głównego 

Związku Zawodowego Aktorów Polskich 
 

 
 

 
Przewodniczący ZG ZZAP 

Maksymilian Rogacki 


