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Szanowna Pani Minister! 
Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na bardzo ważny problem, który dotyczy gru-

py zawodowej tancerzy. Reforma systemu emerytalnego pozbawiła bowiem artystów tancerzy nabytych 

przez nich uprawnień do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. 
Tancerze wskazują na to, że w polskich warunkach społeczno-ekonomicznych nierealne jest przekwalifi-

kowywanie się tancerzy i rozpoczynanie nowej kariery na wyjątkowo trudnym polskim rynku pracy. Dotyczy 

to szczególnie tych tancerzy, których zmiana ich sytuacji emerytalnej dosięgła w momencie, kiedy przepra-
cowali w zawodzie wiele lat, a w chwili wprowadzenia nowych przepisów do przejścia na emeryturę według 

starych zasad brakowało im często zaledwie kilku miesięcy. 
Tancerze w Polsce stanowią nieliczną grupę zawodową. Podkreślić należy, że naukę zawodu rozpoczynają 

w wieku 10 lat, a już dziewięcioletni okres nauki w szkole wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym 

i poddawaniem ciała ćwiczeniom baletowym, niezgodnym z anatomią człowieka. Tak długi okres przygoto-
wań jest jednak niezbędny, by profesjonalnie wykonywać wspomniany piękny i rzadki zawód. Tak więc do 

momentu osiągnięcia wieku, który uprawniał dotychczas do przejścia na wcześniejszą emeryturę, tancerka 

lub tancerz musieli przetańczyć co najmniej 24 lata. Są to 24 lata codziennych morderczych ćwiczeń, prób 

i spektakli. Rodzi się pytanie, kiedy i jak artysta tancerz ma się w tym czasie przygotowywać do zmiany za-
wodu. 

Nie jest również zasadnym argumentem twierdzenie, że tancerze po osiągnięciu pewnego wieku mogą 

bądź uczyć, bądź rozpocząć karierę choreograficzną, gdyż takie rozwiązanie dotyczyć będzie jedynie nie-
wielkiego procenta tancerzy. 

Obecna sytuacja dla wielu z nich oznacza zagrożenie bezrobociem i wykluczeniem społecznym związa-
nym z utratą zawodu. 

Pozbawienie tancerzy uprawnień emerytalnych sprawiło, że szkoły baletowe zaczynają świecić pustkami, 

a dalszą konsekwencją będzie to, że na polskich scenach przestaniemy mieć możliwość oglądania polskich 

artystów baletu. 
Szanowna Pani Premier, czy nie warto zastanowić się nad zmianą przepisów dla wspomnianej grupy spo-

łecznej? Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za los polskiej kultury i za to, czy w przyszłości będzie 

jeszcze można mówić o polskiej sztuce baletowej. Proszę o informację, czy dostrzega Pani przedstawiony tu 
problem i w jaki sposób zamierza go Pani rozwiązać. 

Marian Poślednik 
 

 




