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NR,

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo skierowane przez Pana w dniu 30 marca 2018 roku do Pana
Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a przekazane do mnie 6 kwietnia
2018 roku, dotyczące potrzeby podjęcia prac nad stworzeniem systemu zabezpieczeń
emerytalnych, które byłoby dostosowane do specyfiki działalności twórców i artystów,
informuję, że - jako minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego podtrzymuję wyrażoną w piśmie z dnia 6 kwietnia 2017 roku gotowość podjęcia współpracy
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (jako właściwym do spraw ubezpieczeń
społecznych i zaopatrzenia emerytalnego) przy tworzeniu projektów regulacji, mających
na celu poprawę systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów.
Kwestie związane z zaopatrzeniem emerytalnym twórców, tak jak i problemy
w dostępności świadczeń zdrowotnych są przedmiotem mojej rzeczywistej uwagi i troski.
Stały się one jednym z ważniejszych i szeroko dyskutowanych tematów podejmowanych
w ramach zainicjowanych przeze mnie Ogólnopolskich Konferencji Kultury, gdzie uwagę
skupiono nie tylko na diagnozie i określaniu potrzeb, ale przede wszystkim na poszukiwaniu
właściwych dla środowiska rozwiązań. Podjęte zostały też działania na rzecz uregulowania
otoczenia prawnego wykonjwania zawodów artystycznych i twórczych.
Podzielam opinie płynące ze środowiska twórców i artystów, iż obecny system jest
mało efektywny i niezbędne są zmiany zmierzające do więltszej dostępności świadczeń (wielu
artystów nie stać na opłacanie składki ZUS). Prace zapoczątkowane w 2017 roku w ramach
Ogólnopolskich

Konferencji

Kultury

są

kontynuowane

-

zespoły

podsumowaniem i mam nadzieję, że niebawem będę mógł przedstawić

pracują

nad

Ministerstwu
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pakiet propozycji zmian wypracowanych w dialogu
z przedstawicielami środowisk twórczych.
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Do wiadomości:
Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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