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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Artura Dunina podczas 

18. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r., proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Obszernej informacji na temat Funduszu Wsparcia Kultury udzieliłem 25 lutego 

podczas obrad Sejmu oraz dzień wcześniej podczas obrad sejmowej Komisji Kultury i 

Środków Przekazu.

Informuję, iż Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 

października 1991 r. wprowadza rozróżnienie na państwowe i samorządowe instytucje 

kultury. Organizatorami tych drugich są jednostki samorządu terytorialnego i to na nich 

przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie właściwych warunków do 

realizowania celów statutowych podległych im instytucji kultury. W związku z koniecznością 

wydatnego ograniczenia działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie pandemii 

COVID-19 minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu udostępnił rozmaite formy 

wsparcia dla tego typu podmiotów. Jednym z nich był program Kultura w sieci. 

Beneficjentami komponentu dotacyjnego tego programu mogły być samorządowe instytucje 

kultury. Łączny budżet Kultury w sieci wyniósł 60 milionów zł, które zostały rozdysponowane 

na 1 182 projekty, realizowane również przez samorządowe instytucje kultury.

Odnosząc się do pytania dotyczącego wsparcia dla osób pracujących w sektorze 

kultury na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umów-zleceń i umów o dzieło, 

uprzejmie informuję, że przepisy wprowadzone w Ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2255) są odpowiedzią rządu na postulaty 

środowisk twórczych i artystycznych, odnoszące się do osób świadczących pracę wyłącznie 

w oparciu o umowy cywilnoprawne, a wykonujących prace twórcze, artystyczne, 

upowszechnieniowe lub wspierające działalność twórczą i artystyczną. Możliwość uzyskania 

świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS przez przedstawicieli wyżej wskazanej 

grupy znacznie rozszerza zasięg narzędzi wparcia finansowego dla środowisk twórczych. 

Przypomnę, iż wartość dotychczasowej pomocy dla sektora kultury przekroczyła 6 mld zł.

Ponadto pragnę wskazać, iż zaistniała sytuacja zagrożenia dla zdrowia publicznego nie 

przerwała prac prowadzonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

nad rządowym projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przewidującej 

innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zabezpieczenia społecznego twórców zawodowych. 

Regulacje systemowe pozwolą na ustabilizowanie finansowej sytuacji środowisk 

artystycznych. Są one odpowiedzią na postulaty zgłoszone na forum Ogólnopolskiej 

Konferencji Kultury, która z inicjatywy MKiDN debatowała w latach 2017-2019 z udziałem 

ponad 200 organizacji pozarządowych i ponad 300 ekspertów. Opracowana w tym gronie 

diagnoza potrzeb twórców i artystów stoi u podstaw rządowego projektu ustawy. W celu 

intensyfikacji prac legislacyjnych ustanowiłem pełnomocnika do spraw tego szczególnie 

istotnego projektu.
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