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Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków ze zrozumieniem przyjął
decyzję  MKiDN  o  odwołaniu  wszelkich  wydarzeń  i  imprez  kulturalnych,  o  zawieszeniu
działalności instytucji kultury itp., która wszakże wywołuje wielorakie skutki społeczne.
Wobec licznych, zaniepokojonych głosów z naszego środowiska zmuszeni jesteśmy zwrócić
uwagę Rządowi RP na konsekwencje tych  – niewątpliwie niezbędnych  – działań dla  życia
i funkcjonowania niewielkiej – w stosunku np. do rolników czy górników – grupy zawodowej,
ale istotnej  z punktu widzenia kultury narodowej, jaką są muzycy–artyści  (oraz inne grupy
artystów).  W  przypadku  znacznej  części  społeczności  muzyków,  odwołanie  wydarzeń
artystycznych  to  nie  tyle  obniżenie  dochodów,  co  całkowity  ich  brak.  Poza  artystami
pracującymi na etatach w instytucjach kultury, znaczna część artystów to osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą (koncertową, artystyczną) lub osoby pracujące jedynie
na umowach o dzieło lub umowach-zlecenie. Zawarte umowy, jeśli wydarzenie jest odwołane
"z przyczyn niezależnych od organizatora" lub "wypadków losowych i klęsk żywiołowych",
nie  nakładają  na  organizatora  żadnych  zobowiązań  wobec artysty,  który poświęcił  czas  na
przygotowanie umówionego koncertu, oraz finanse np. na zakup nut, wynajem sal na próby,
koszty podróży etc. Ponadto umowy o dzieło podpisuje się zwykle kilka dni przed koncertem,
a  najczęściej  w  dniu  koncertu,  a  więc  nie  ma  możliwości  otrzymania  chociażby  części
honorarium za wykonaną pracę (przygotowanie do koncertu)  w przypadku jego odwołania.
Muzykom,  jak  i  innym  artystom  grozi  brak  możliwości  zarobkowania  przez  najbliższe
tygodnie, a może nawet miesiące. A co się z tym wiąże brak ciągłości w opłacie ZUS i CIT, nie
mówiąc już o spłacie zaciągniętych kredytów.

W imieniu środowiska muzyków artystów i innych środowisk artystycznych apelujemy
do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań w kierunku wsparcia sektora artystycznego w tej
kryzysowej sytuacji, a w szczególności wnioskujemy o:

 Zastosowanie  ulgi  i  zwolnień  podatkowych  CIT i  ZUS dla  osób  prowadzących
działalność tzw. gospodarczą (artystyczną).

 Uruchomienie  funduszu  pomocowego  dla  artystów  znajdujących  się
w najtrudniejszej sytuacji finansowej.



 Uruchomienie  funduszu  pomocowego  dla  organizatorów  wydarzeń  kulturalnych,
dzięki  czemu  mogliby  oni  wypłacać  część  honorarium  za  przygotowanie  się
artystów do odwołanych koncertów.

Nadzwyczajność  obecnej  sytuacji  wymaga  także  nadzwyczajnych  działań,  a  bez
wsparcia  finansowego  państwa,  instytucji  państwowych,  pozwalającego  na  zachowanie
wypłacalności osób zaangażowanych w działalność kulturalno–artystyczną, czeka nas zapaść
i  kolejna  pauperyzacja  środowisk  artystycznych.  Odnotowując  w  działaniach  Władz
Rzeczypospolitej,  podejmujących  w  obliczu  kryzysu  trudne  decyzje,  szereg  kroków
świadczących  o  trosce,  zrozumieniu  i  empatii  dla  losów  obywateli  zderzających  się  ze
skutkami ogarniającej kolejne kraje epidemii,  mamy przekonanie, iż także los nas artystów,
nie pozostanie Im obojętny.  

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:

1.  Pan  prof.  Piotr  Gliński  -  Wiceprezes  Rady  Ministrów,  Minister  Kultury  i  Dziedzictwa

Narodowego

2. Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju

3. Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Pan Janusz Fogler - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 

5. Pan Mieczysław Kominek - Prezes ZKP

6. Pan Jan Drozdowski - Przewodniczący Zarządu ZAW STOART

7. Pan Krzysztof Szuster - Prezes Zarządu Głównego ZASP

8. Pan Artur Gadzała – Przewodniczący ZZPAMO

9. Pan Piotr Rodowicz  – Prezes Zarządu PSJ


