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Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na Pana pismo nr III.7060.158.2016A S z dnia 14 listopada 2018 r.,
uprzejmie informuję, że wypracowanie dedykowanych rozwiązań dotyczących świadczeń
emerytalnych oraz przedemerytalnych dla twórców i artystów w Polsce było jednym
z postulatów zgłaszanych przez środowiska podczas debat w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji Kultury.
Obecnie trwają prace nad prz)gotowaniem projektu ustawy o statusie artysty, w
ramach którego pojawiły się mechanizmy wsparcia artystów i twórców zawodowych w
zakresie ubezpieczeń

społecznych.

Projekt ustawy zakłada,

że osobom

zawodowo

prowadzącym działalność twórczą i artystyczną, a nic posiadającym tytułu do ubezpittzeida
społecznego wynikającego z pozostawania w stosunku pracy, prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 20i8r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) lub innych przepisów, oraz prowadzenia
działalności w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778)*
przysługiwać będzie prawo do opłacania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne w wysokości analogicznej do składek towarzyszących płacy minimalnej. Projekt
zakłada ponadto, że artystom, których przeciętny miesięczny przychód jest niższy niż
przeciętne wynagrodzenie wrgospodarce narodowej, przysługiwać będą dopłaty do składek na
ubezpieczenie społeczne w wysokości dostosowanej do przychodu uzyskanego w poprzednim
roku. Zgodnie z projektem dopłaty finansowane będą ze specjalnego państwowego funduszu
Imormacja dotycząc» zasad przetu drearia danych osohnwych pizez Administratura o n r praw osób, krurych dam są p i z e t w z o s t a ła
zamits a a o na nastroniehttp:. /bip.mlddn.ECA.pl n wkłudceochrona danych cnobowwh.
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celowego - Funduszu Wsparcia M y t ów Zawodowych - którogn operatorem będzie
Narodowy Fundusz Artystów.
Obecnie wstępny projekt ww. aktu prawnego jest przedmiotem konsultacji z Zespołem
Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych p n w Administratura ora/, praw osób, których dane Bą przetwarzam została
zamieszczona na stronie http' 7bin.mkidn.gnv.pl w zakładce ochrona danych nsobuwych.
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. teL: aa 42 10 401, lax: 22 826 75 33. ? mail: ministerfo>mkidn.gtJv.p|

