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Determinanty zróżnicowania czasu pracy artystów 
i twórców

W artykule poruszono problematykę czasu pracy artystów i twórców w kontekście 
wybranych uwarunkowań na podstawie badań przeprowadzonych w metropolii 
bydgosko-toruńskiej w 2013 roku w ramach projektu „Rynek pracy artystów  
i twórców w Polsce” (zrealizowanego przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z programu „Obserwatorium kultury”). Autorki podejmują 
próbę przedstawienia specyfiki czasu pracy w branżach kreatywnych, w tym także 
wybranych zawodów artystycznych, wskazując m.in. na wyzwania stojące przed 
badaczami tego obszaru (przykładowo trudności w oszacowaniu, definiowaniu, czy 
też problem pomiaru czasu pracy w badanej grupie zawodowej).

Słowa kluczowe: rynki pracy artystów (labor markets of  artists), czas pracy (working time), przemysły 
kreatywne (creative industries), zawód artysty (artistic profession), praca kreatywna (creative work)

Wprowadzenie

W aspekcie społecznym czas pracy jest istotnym regulatorem życia, wyznaczając 
przede wszystkim pewien rytm dobowy, tygodniowy, roczny i życiowy, ale także 
limitując pulę czasu, jaki może być przeznaczony na inne aktywności: odpoczynek, 
życie rodzinne i towarzyskie, obowiązki pozazawodowe, rozwój osobisty. Ma oczy-
wiście także znaczenie ekonomiczne, ponieważ umożliwiając koordynację realizacji 
zadań i wykorzystania środków, jest kluczowy dla wydajności i efektywności (Skow-
ron-Mielnik, 2001, s. 10). Rozwój środków transportu, przepływu informacji i zło-
żoności organizacji (m.in. związany z koniecznością synchronizowania pracy wielu 
osób) miał znaczenie tak dla zwiększania precyzji pomiaru czasu (Whitrow, 2004), 
jak i dla wprowadzania regulacji czasu pracy. W początkowym okresie czas pracy  
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w przemyśle liczył 15–16 godzin na dobę (pierwsza połowa XIX wieku), a potem 
był stopniowo skracany. Postulat ośmiogodzinnego dnia pracy pochodzi z 1866 roku 
(Skowron-Mielnik, 2001, s. 18–19) – w 150 lat od jego zgłoszenia, średni tygo-
dniowy czas pracy w krajach UE-25 w 2006 roku wynosił 36,6 godziny dla pra-
cowników najemnych i 42,8 godziny dla samozatrudnionych (Strzemińska, 2008, 
s. 45). O ile początkowo proces skracania czasu pracy związany był z dążeniem 
do poprawy jakości życia pracowników, o tyle stopniowo zaczęto wprowadzać re-
gulacje, których celem była z jednej strony elastyczność umożliwiająca lepsze pla-
nowanie wykorzystania czasu (np. krótszy czas dojazdu poza godzinami szczytu),  
a więc prowadząca do osiągania równowagi praca – życie (szerzej Borkowska, 2011), 
z drugiej – zwiększanie zatrudnienia dzięki „uwalnianiu” godzin pracy dla nowych 
pracowników.

Obecnie argumenty skupiają się na dużo węższym zakresie korzyści, jakie dzięki 
elastyczności czasu pracy (obok elastyczności miejsca wykonywania pracy czy formy 
prawnej umowy z pracownikiem) uzyskuje pracodawca – jest to przede wszystkim 
możliwość dostosowania czasu pracy wykonawców czynności (czy są oni formalnie 
pracownikami czy nie) do zmieniającego się zapotrzebowania. Pozwala to zapłacić 
za wykonanie pracy, a nie za czas, w jakim pracownik jest do dyspozycji swojego 
pracodawcy. Zalety tych rozwiązań dla samych pracobiorców są dużo bardziej pro-
blematyczne, chociaż podkreśla się możliwość dostosowania czasu pracy do zobo-
wiązań osobistych (np. opieki nad osobą zależną) czy nauki. Mają one także pro-
wadzić do większej autonomii pracownika, który odzyskuje władzę nad własnym 
czasem i własną aktywnością. Niewątpliwie przy pracy wypełniającej faktycznie  
(a nie z nazwy) znamiona samozatrudnienia czy dającej podstawy rozliczania się 
umową o dzieło z wykorzystaniem praw autorskich, takie konsekwencje zwiększa-
jące autonomię są realne: autor tekstu czy stolarz mogą sami zdecydować o czasie, 
w którym wykonają zadanie, jakiego się od nich wymaga – mogą być związani usta-
lonym terminem, ale już to, w jakich godzinach i w którym dniu będą nad dziełem 
pracować, podlega ich kontroli.

Cel analizy

Przeprowadzone analizy odnoszą się do kwestii czasu pracy artystów i twórców, 
niezależnie od formy i miejsca ich zatrudnienia. W literaturze można spotkać się  
z rozróżnieniem dwóch kategorii artystów: artystów-twórców, do których zalicza 
się m.in.: pisarzy, reżyserów, kompozytorów, choreografów, i artystów-wykonaw-
ców, jak m.in.: muzycy instrumentaliści, aktorzy, tancerze. Każdą z tych kategorii 
nieco inaczej traktuje także prawo autorskie (Towse, 2011, s. 309), jednakże w oby-
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dwu przypadkach praca ma charakter kreatywny. Specyfiką pracy kreatywnej jest nie 
tylko wolność od nadzoru pracodawcy i samodzielne, samosterowne wykonywanie 
zadań, ale i wolność od reżimu czasu, często jego niewymierność i niemożność 
jednoznacznego oddzielenia czasu pracy od czasu nie-pracy. W przeciwieństwie do 
urzędnika czy pracownika linii produkcyjnej, który dokładnie wie, kiedy zaczyna się 
i kiedy się kończy czas jego pracy, twórca tego nie wie. Jak pisze Florida (2010, s. 31): 
„Podstawowa różnica pomiędzy klasą kreatywną a innymi klasami polega na tym, 
że za co innego otrzymują zapłatę. Klasa robotnicza i klasa usługowa otrzymują 
pensję za wykonywanie pracy zgodnie z ustalonym planem, natomiast zatrudnio-
nym w klasie kreatywnej płaci się przede wszystkim za tworzenie, toteż mają oni 
znacznie więcej autonomii i elastyczności niż pozostałe dwie klasy”. Trudno orzec, 
czy twórca (czy to malarz, czy socjolog) wpatrujący się w przepływające chmury 
dosłownie buja w obłokach (i jest to jego czas wolny) czy konceptualizuje dzie-
ło – „Kreatywności nie można włączyć czy wyłączyć o konkretnej godzinie i jest 
ona sama w sobie mieszanką pracy i zabawy” (Jung, 2011, s. 15). Z drugiej strony 
można zaobserwować okresy wzmożonej i przekraczającej standardowe 40 godzin 
w tygodniu pracy – całodzienne i całonocne pisanie czy malowanie, wielogodzinne 
szlifowanie techniki przed występem, sesje nagraniowe itp. – to klasę kreatywną 
charakteryzują najdłuższe godziny pracy z typowym tygodniem roboczym liczącym 
60 do 75 godzin, uzupełnionym jeszcze 15–20 godzinami działań ukierunkowanych 
na zdobywanie nowych umiejętności (Florida, 2010, za: Jung, 2011). Są to więc okre-
sy pracy znacząco przekraczające wartości typowe dla współczesnych gospodarek. 
Stosowanie elastycznego czasu pracy w obrębie kreatywnej gospodarki (co znów 
jest kategorią szerszą niż analizowana praca artystów i twórców, ale niewątpliwie 
ją obejmuje) służy więc przede wszystkim umożliwieniu dowolnego przedłużenia 
czasu pracy, co wprawdzie daje pracownikom samokontrolę nad własnym czasem 
(oczywiście w granicach koordynacji działań grupowych), ale prowadzi do „samo-
eksploatacji” (Baumol, Bowen, 1966, za: Jung, 2011). Specyfika pracy związanej  
z aktywnością twórczą i artystyczną wymagałaby zatem wskazania, że artyści im 
pełniej realizują się w roli twórczej, tym mniej tworzą schemat „pracy najemnej”, 
opisywanej przez stosunek pracy.

Celem przeprowadzonych analiz jest ukazanie determinant różnicujących wyniki 
oszacowanego przez samych badanych artystów i twórców ich czasu pracy arty-
stycznej. Ustalenia Floridy wskazują na wyższe niż ogół społeczeństwa średnie war-
tości tygodniowego czasu pracy, ale w przeprowadzonej analizie nie tylko pokazano 
wynik średni dla tej części klasy kreatywnej, którą tworzą artyści i twórcy, ale także 
czynniki różnicujące uzyskane oszacowania. Warto wskazać, w odniesieniu do po-
miaru czasu pracy, że wszelkie deklaracje ilości czasu przeznaczonego na pracę są 
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siłą rzeczy nieprecyzyjne, m.in. ze względu na uogólnianie, którego musi dokonać 
zapytany o swój czas pracy respondent – czym innym jest „typowy”, nieistniejący 
w gruncie rzeczy dzień czy tydzień, a czym innym – konkretny wczorajszy dzień 
(Gleick, 2003, s. 165). Problem staje się jeszcze wyraźniejszy, jeśli samozatrudnie-
nie lub wieloetatowość sprawia, że trudno nawet wskazać czas, jaki spędziło się  
w miejscu pracy. Wywiady prowadzone z twórcami i artystami w pełni potwierdzają 
te problemy – np. badani wskazywali na kwestię nie tylko (auto)oszacowania, ile 
czasu przeznaczają na pracę artystyczną, ale też – co to właściwie znaczy „czas pra-
cy artystycznej”. Czy jest to czas zapisany w umowie muzyka instrumentalisty? Czy 
jest to czas występów, treningów tancerza i których treningów? Niejednoznaczność 
może wiązać się z uwarunkowaniami formalnymi (np. czas formalnych prób i czas 
pracy własnej), ale i z indywidualnością, i zróżnicowaniem stylu pracy. Natomiast 
pewnym rozwiązaniem metodologicznym ułatwiającym ten pomiar wydają się być 
procedury badania budżetu czasu (GUS, 2013).

Procedura badania

Badania zrealizowano w ramach projektu „Rynek pracy artystów i twórców w Pol-
sce” (Ilczuk, 2013) i dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z programu „Obserwatorium kultury”. Przeprowadzono je wśród artystów 
i twórców związanych zawodowo z Bydgoszczą i Toruniem. Populację zdefiniowano 
poprzez łączne spełnianie kryteriów:

1. udział przychodów z pracy artystycznej (osiągnięta wartość przynajmniej 50% 
całości dochodów, a w odniesieniu do grupy literatów – 30%);

2. wykonywanie jednego z zawodów artystycznych (wykorzystano Polską klasy-
fikację zawodów i specjalności), tj. muzycy, tancerze, literaci, artyści wizualni;

3. wykazanie się dowodami jakości działalności artystycznej, np. nagrodami, wy-
granymi konkursami, udziałem w wystawach względnie przynależnością do związku 
artystów lub twórców.

Wykorzystywano dobór próby metodą kuli śnieżnej (snowball sampling), co ograni-
cza możliwość uogólniania wyników, ale było konieczne ze względu na brak operatu 
losowania dostosowanego do kryteriów definiujących populację. Badania realizowa-
no techniką wywiadu kwestionariuszowego w okresie od czerwca do października 
2013 roku.

W analizie weryfikowano hipotezę: 
Zróżnicowana ilość czasu przeznaczonego na pracę artystyczną wśród artystów i twórców wią-

że się z: wybranymi cechami społeczno-demograficznymi, pracą w instytucjach spoza sfery kultury 
na stanowiskach niezwiązanych z zawodem artystycznym, traktowaniem uzyskiwanych nagród 
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jako źródła finansowania własnej działalności artystycznej, posiadaniem doświadczenia funk-
cjonowania bez opłaconych ubezpieczeń (rentowo-emerytalnego oraz chorobowego), wysokością 
uzyskiwanych rocznych przychodów z działalności artystycznej oraz promowaniem własnej dzia-
łalności w internecie.

Wyniki

Przeanalizowano 110 zrealizowanych wywiadów. Liczebność głównych grup zawo-
dowych była następująca: muzycy – 32 osoby, tancerze – 29 osób, literaci – 15 osób  
i artyści wizualni – 34 osoby. Nieco ponad połowę badanych (52,7%) stanowiły 
kobiety, średnia wieku wynosiła 38 lat, a 34,5% badanych nie miało wykształcenia 
artystycznego (ukończona średnia szkoła artystyczna, studia w wyższej szkole arty-
stycznej lub na wydziale artystycznym). Charakteryzując aktywność zawodową, należy 
wskazać, że tylko 8,2% badanych nie współpracowało z żadną instytucją artystyczną, 
53,2% świadczyło pracę artystyczną na rzecz organizacji spoza sfery kultury (orga-
nizacji związanej z biznesem), 33,3% zaś zajmowało stanowiska niezwiązane z wy-
konywaniem pracy artystycznej (szerszy i bardziej szczegółowy opis tego, kim byli 
badani artyści i twórcy, zawiera opracowanie: Szulc, 2013, s. 88–118). W interpre-
tacji uzyskanych wyników ważne jest zastrzeżenie, że opisana analiza ma w istocie 
charakter pracy z danymi zastanymi, a ponieważ postawione pierwotnie problemy 
badawcze nie odnosiły się bezpośrednio do kwestii czasu pracy – zadane pytania  
i uzyskane wyniki tylko częściowo wyczerpują podniesione w tej analizie problemy.

Kluczowe dla przeprowadzonych analiz pytanie dotyczyło czynników istotnie 
różnicujących ilość czasu poświęcanego na pracę artystyczną. Uwzględniono szereg 
następujących czynników: 

■ cechy społeczno-demograficzne: wiek i płeć, wykształcenie w profilu arty-
stycznym;

■ doświadczenia rynku pracy: świadczenie pracy w ramach umowy o pracę, do-
świadczenie bezrobocia w minionych latach, pracę dla organizacji spoza sfery kul-
tury, liczbę instytucji kultury, z którymi współpracuje badany, pracę na stanowiskach 
niezwiązanych z aktywnością artystyczną, pracę na stanowiskach menedżerskich  
w instytucjach kultury;

■ sytuację ekonomiczną: nagrody jako źródło finansowania działalności arty-
stycznej, okresy bez ubezpieczenia emerytalnego lub zdrowotnego, wysokość do-
chodów z pracy artystycznej;

■ własną aktywność przedsiębiorczą badanych: promowanie własnej działalno-
ści w internecie, korzystanie z usług agenta/agencji artystycznych/menedżerów;

■ postawy i opinie: gotowość do rezygnacji z działalności artystycznej.
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Ponieważ analizowana zmienna miała charakter ilościowy, a jednocześnie jej 
rozkład odbiegał od rozkładu normalnego, wykorzystano w analizie testy niepa-
rametryczne, przede wszystkim test U Manna-Whitneya oraz test Kruskala-Wallisa 
(w obu przypadkach przyjęto poziom istotności 0,05). Poniżej zestawiono wyniki 
przeprowadzonych testów. Istotne dla zróżnicowania przeciętnego tygodniowego 
czasu przeznaczanego na pracę artystyczną okazało się siedem czynników.

Tabela 1. Wyniki analizy istotności zróżnicowania ilości czasu poświęcanego 
na pracę artystyczną

Cecha Rozkład cechy Zastoso-
wany test

Wynik  
testowaniawartości udziały (w %)

Wiek (skategoryzowany – roczniki 
urodzenia)

do 1929   1,85 Kruskala-
Wallisa

n.i.*
1930–1950   6,48
1951–1970 18,52

1971–1990 69,44
od 1991   3,70

Płeć kobieta 52,7 U Manna-
Whitneya

n.i.
mężczyzna 47,3

Wykształcenie o profilu artystycz-
nym (szkoła średnia, wydział lub 
uczelnia artystyczna)

nie 34,5 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,004tak 65,5

Umowa o pracę w minionych latach 
(na czas określony lub na czas 
nieokreślony)

nie 43,6 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 56,4

Doświadczenie bezrobocia w minio-
nych latach

nie 88,1 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 11,9

Praca dla organizacji spoza sfery 
kultury

nie 46,8 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 53,2

Liczba instytucji kultury, z którymi 
współpracuje badany

z żadną   8,2 Kruskala-
Wallisa

n.i.
z jedną 33,6
z więcej niż 
jedną

58,2

Praca w instytucji spoza sfery kultu-
ry na stanowisku niezwiązanym  
z zawodem artystycznym

nie 66,7 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,003tak 33,3

Praca na stanowisku menedżerskim 
w instytucji kultury

nie 87,3 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 12,7

Nagrody jako źródło finansowania 
działalności artystycznej

nie 50,9 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,043tak 49,1
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Cecha Rozkład cechy Zastoso-
wany test

Wynik  
testowaniawartości udziały (w %)

Doświadczenie okresów bez opła-
canego ubezpieczenia społecznego 
(rentowo-emerytalnego)

nie 67,6 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,016tak 32,4

Doświadczenie okresów bez opłaca-
nego ubezpieczenia chorobowego

nie 80,2 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,021tak 19,8

Wysokość rocznych przychodów  
z działalności artystycznej (netto) 
[w zł]

do 20 000 32,0 Kruskala-
Wallisa

istotne
p<0,000120 001–30 000 23,7

30 001–40 000 30,9
40 001 i więcej 13,4

Promowanie własnej osoby lub 
działalności w internecie

nie 37,3 U Manna-
Whitneya

istotne
p=0,016tak 62,7

Korzystanie z usług agenta/agencji 
artystycznych/menedżerów

nie 80,0 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 20,0

Gotowość do rezygnacji z działalno-
ści artystycznej

nie 88,9 U Manna-
Whitneya

n.i.
tak 11,1

* n.i. – nie stwierdzono istotnego zróżnicowania

Źródło: obliczenia własne

Tabela 2. Wartości średniej i odchylenia standardowego przeciętnego tygodniowego 
czasu pracy artystycznej (w godzinach) dla podgrup, w których występowało 
istotne zróżnicowanie

Cecha Wartości  
zmiennej

Średnia Odchylenie  
standardowe

Wykształcenie o profilu artystycznym (szkoła 
średnia, wydział lub uczelnia artystyczna)

nie 27,46 18,095
tak 38,82 20,712

Praca w instytucji spoza sfery kultury na stano-
wisku niezwiązanym z zawodem artystycznym

nie 26,20 13,405

tak 39,39 22,029
Nagrody jako źródło finansowania działalności 
artystycznej

nie 37,24 15,811
tak 32,53 24,359

Promowanie własnej osoby lub działalności  
w internecie

nie 39,07 16,504
tak 32,39 22,334

Doświadczenie okresów bez opłacanego ubez-
pieczenia społecznego (rentowo-emerytalnego)

nie 27,63 16,595
tak 37,51 20,952
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Cecha Wartości  
zmiennej

Średnia Odchylenie  
standardowe

Doświadczenie okresów bez opłacanego ubez-
pieczenia chorobowego

nie 25,37 16,025
tak 36,18 20,580

Wysokość rocznych przychodów z działalności 
artystycznej (netto) [w zł]

do 20 000 20,27 17,372
20 001–30 000 34,87 16,218
30 001–40 000 41,17 13,722
40 001 i więcej 56,15 27,937

Źródło: obliczenia własne

Podsumowanie

Odnosząc się do postawionej hipotezy, należy wskazać, że spośród czynników o cha-
rakterze społeczno-demograficznym istotnie czas poświęcony na pracą artystyczną 
różnicował profil wykształcenia, natomiast spośród pozostałych, związanych z ak-
tywnością zawodową, to kolejno: zatrudnienie poza sferą kultury, traktowanie nagród 
jako sposobu na finansowanie działalności artystycznej, wykorzystywanie internetu 
do promowania własnej działalności oraz doświadczanie okresów bez ubezpieczenia,  
a także wysokość dochodów z działalności artystycznej. Szczegółowo omawiając 
kierunki oddziaływania lub brak spodziewanych zróżnicowań, można zauważyć, że:

■ dla artystów i twórców mających wykształcenie o profilu artystycznym średnia 
jest o 10 godzin wyższa. Prawdopodobnie wynika z większego udziału zadań twór-
czych lub artystycznych w ramach pracy zawodowej (np. poprzez zatrudnienie na 
stanowiskach związanych z wykonywaniem pracy artystycznej);

■ osoby zatrudnione poza instytucjami kultury, czyli poza sferą artystyczną, po-
święcają na działalność artystyczną istotnie mniej czasu (prawie 13 godzin mniej 
tygodniowo). Wielozatrudnienie to cecha zawodu artysty, którą często artykułuje 
się w literaturze dotyczącej rynków pracy tej grupy zawodowej. Artyści podejmują 
pracę przykładowo w zawodach pokrewnych w stosunku do ich zasadniczej dzia-
łalności (m.in. jako nauczyciele), często dokonując wyboru miedzy uzyskiwaniem 
minimalnego dochodu a wykonywaniem zawodu artysty (por. Towse, 2011, s. 314);

■ osoby, dla których nagrody za działalność artystyczną nie stanowią istotnego 
źródła finansowania, przeznaczają na pracę artystyczną więcej czasu. Może to wyni-
kać z tego, że konieczność „liczenia” na nagrody może wypływać z braku stabilnego 
zatrudnienia związanego z aktywnością artystyczną (mając stabilne i na akceptowal-
nym poziomie wynagrodzenie twórca nie musi liczyć na nagrody, a jednocześnie  
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z racji stałego zatrudnienia czas, jaki poświęca na pracę artystyczną, bliski jest wy-
miarowi pełnego etatu);

■ promowanie własnej osoby i twórczości poprzez internet związane jest z mniej-
szą ilością czasu przeznaczonego na pracę artystyczną. Ubieganie się o zlecenia czy 
dążenie do sprzedaży własnej twórczości pochłania czas, który w przeciwnym razie 
mógłby być przeznaczony na pracę artystyczną. Dostrzec można zatem substytucję 
aktywności – albo twórczość, albo promowanie twórczości;

■ brak wskazania okresów bez ubezpieczenia, czy to rentowo-emerytalnego czy 
zdrowotnego, wiąże się z dłuższym wskazywanym tygodniowym czasem na dzia-
łalność artystyczną. Można uznać, że niepewność zatrudnienia i dochodów, której 
przejawem są okresy braku ubezpieczeń społecznych, przekłada się na obniżenie 
puli czasu poświęcanego na pracę artystyczną prawdopodobnie wskutek konieczne-
go przeznaczenia czasu i przeniesienia aktywności na sprawy bytowe;

■ średnie wartości deklarowanego przeciętnego tygodniowego czasu poświęca-
nego na pracę artystyczną w kolejnych podgrupach wyróżnionych ze względu na 
wysokość dochodów są coraz wyższe – w grupie o rocznych dochodach nieprzekra-
czających 20 tys. zł średnia wynosi około 20 godzin tygodniowo, co odpowiadało-
by połowie etatu, natomiast w grupie o najwyższych dochodach, przekraczających  
40 tys. zł – jest niemal trzykrotnie wyższa. Dane te nie pozwalają ocenić, co jest  
w tej relacji przyczyną, a co skutkiem, niemniej zróżnicowanie ma jednoznacznie 
pozytywny kierunek – większe dochody z pracy artystycznej wiążą się z poświęca-
niem większej ilości czasu na jej wykonywanie.

Biorąc pod uwagę czynniki, które w przeprowadzonych testach nie okazały się 
istotne, należy zwrócić uwagę w szczególności na dwa z nich: korzystanie z usług 
agenta/agencji artystycznych/menedżerów oraz pracę na stanowisku menedżerskim.

Zestawienie pierwszego z wnioskiem dotyczącym substytucji aktywności twór-
czej i promowaniem własnej działalności w internecie może początkowo okazać się 
zaskakujące. Przypuszczamy jednak, że zależność ta może po części wynikać z bra-
ku kompetencji artystów dotyczących profesjonalnej promocji (na którą wskazywali 
artyści w badaniach jakościowych: Jeran 2013, s. 119–164). Artysta, promując samo-
dzielnie własną twórczość w internecie, być może poświęca na tę czynność więcej 
czasu, gdyż jego działalność w tej sferze nie jest wystarczająco profesjonalna, co 
wiąże się z obniżoną efektywnością. W celu skutecznego wypromowania twórczości 
czyni to kosztem czasu pracy twórczej.

Interesujący okazuje się także brak zróżnicowania, związany z wykonywaniem 
pracy na stanowisku menedżerskim w instytucji kultury (należy dodać, że stanowi-
ska menedżerskie w instytucjach kultury często zajmują właśnie artyści). Być może 
ich przywiązanie do pracy artystycznej jest tak duże, że nie czynią tego kosztem 

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Jeran_A_Gruszka_E_93-104



102 Agnieszka Jeran, Ewa Gruszka

działalności twórczej, będąc wciąż zawodowo bardzo aktywni. Można to zaobserwo-
wać chociażby w pracy reżyserów, czy aktorów, doskonale łączących pracę dyrektora  
z zawodem artysty.

Wnioski

Interpretacje uzyskanych zróżnicowań siłą rzeczy muszą być bardzo ostrożne. Pro-
blem stanowi sama podstawowa zmienna, tj. szacowany tygodniowy czas poświęco-
ny na pracę twórczą, której pomiar uwikłany jest w nieprecyzyjne i podatne na sytu-
acyjność uogólnienia respondenta. Osobną kwestią jest wskazywana różnorodność 
branży artystycznej – każdy z badanych zawodów ma swoją specyfikę, a ostateczny 
efekt działalności twórczej jest trudno mierzalny. Przykładowo, muzycy instrumen-
taliści często latami kontemplują interpretację tego samego utworu, wykonując go za 
każdym razem inaczej, kompozytorzy często wracają do swoich dzieł, przetwarzając 
je na nowo. Z pozoru łatwiejsze wydawałoby się zmierzenie czasu pracy etatowego 
muzyka orkiestrowego, spędzającego określoną ilość czasu na próbach przed wyko-
naniem danego dzieła. Problem w tym, że nawet jeśli Symfonię 39. Mozarta muzyk 
wykonuje po raz kolejny, to nie oznacza, że w ten sam sposób. Z innym dyrygentem 
zespół pracuje nad nową interpretacją danego utworu. Dodatkowo indywidualną 
kwestią jest samodzielna praca poza próbami. Jeszcze większym wyzwaniem staje 
się porównanie specyfiki pracy artystów bardziej odległych branż. Trudno tu o jed-
noznaczne uogólnienia. Można jednak powiedzieć, że praca artysty to zawsze praca 
„w drodze” i trudno uchwycić ją w określone ramy czasowe bądź inne mierzalne 
kategorie. I to właśnie dla badaczy jest tyleż trudne, co fascynujące.

Jednak – mimo rosnącego znaczenia klasy kreatywnej – brak dotychczas w Pol-
sce nawet tak cząstkowych analiz czasu aktywności artystycznej przedstawicieli tej 
grupy zawodów. Z jednej strony wiemy z ustaleń przytaczanych w literaturze, że 
występuje tendencja do „samoeksploatacji” artystów, z drugiej – uzyskane śred-
nie potwierdzają zróżnicowanie czasu pracy i jego oceny wśród badanych artystów  
i twórców. Jednocześnie istotne są problemy natury metodologicznej – w ich świe-
tle, poddając pod dyskusję i pogłębione analizy jakościowe, sytuację przedstawicieli 
poszczególnych grup zawodowych artystów i twórców, należałoby także postulo-
wać szersze wdrożenie procedur badań przynależnych do schematu budżetów cza-
su – z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, np. „time loggerów”, w miejsce 
papierowych dzienniczków, jednocześnie z poszerzeniem na całą klasę kreatywną, 
nie tylko jej tradycyjny rdzeń. Problem długości czasu przeznaczonego na pracę  
i jego wewnętrznej struktury to także temat istotny w oszacowaniu aktywności me-
nedżerów, ale i ludzi nauki.
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Determinants of  Diversification in the Working Time  
of  Artists and Creators

Summary
The article discusses questions of  the working time of  artists and creators in the 
context of  selected conditions as based on research conducted in the Bydgoszcz–
Toruń agglomeration in 2013 within the framework of  the “Polish Artist and Cre-
ator Labor Market” Project (performed with the support of  the Ministry of  Cul-
ture and National Heritage as a part of  the “Culture Observatory” Program). The 
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authors attempt to present the specifics of  working time in the creative industries, 
including selected artistic professions, indicating the challenges facing researchers in 
this area (for example, the difficulties of  estimating and defining as well as actually 
measuring working time in the investigated professional group).

______________________

A g n i e s z k a  J e r a n – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji  
z zakresu wolontariatu, nierówności cyfrowych oraz rynku pracy, redaktorka książek 
Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy oraz Kształcenie dla pracy? – perspektywa regionalna, 
zainteresowana metodami badań społecznych. 

E w a  G r u s z k a – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz  
w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (w klasie skrzypiec prof. Jadwigi Kaliszew-
skiej). Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukoń-
czyła Studium Doktoranckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka 
publikacji z zakresu ekonomiki kultury i sztuki. 

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Jeran_A_Gruszka_E_93-104




