Załącznik nr 7
do Decyzji Nr 9
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2010 r.

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej
z Funduszu Promocji Twórczości

Rozdział 1
Nabór wniosków i zasady przyznawania pomocy socjalnej z

Funduszu Promocji

Twórczości

§ 1.
1. Liczba pozytywnych decyzji o przyznaniu pomocy socjalnej oraz ich wysokość zaleŜy od
wielkości środków zgromadzonych na koncie Funduszu i stanowi do 30% jego
przychodów.
2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwany dalej Ministrem) zastrzega sobie
prawo do zmiany wysokości przyznanej kwoty udzielanej pomocy socjalnej oraz zmiany
całkowitej kwoty przeznaczanej na ten cel, w sytuacji, gdy budŜet będący w dyspozycji
Funduszu, okaŜe się mniejszy od wcześniej zakładanego.

§ 2.
1. Pomoc socjalna skierowana jest do twórców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Warunkiem ubiegania się o pomoc socjalną, finansowaną ze środków Funduszu, jest:
a)

posiadanie wieloletniego i uznanego w środowisku dorobku artystycznego,

b) udokumentowana trudna sytuacja zdrowotna lub socjalna.
§ 3.
1. Podania o pomoc socjalną przyjmowane są przez cały rok.
2. Podania naleŜy przesyłać pocztą bądź składać osobiście w kancelarii Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwanego dalej Ministerstwem).
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3. ZłoŜone podania są rozpatrywane nie rzadziej niŜ raz na kwartał.
4. Podania są rozpatrywane przez Podkomisję ds. przyznawania pomocy socjalnej z
Funduszu, zgodnie z regulaminem pracy Komisji do spraw opiniowania wniosków o
przyznanie

stypendiów

osobom

zajmującym

się

twórczością

artystyczną,

upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o
przyznanie środków z Funduszu.
5. Podania, które wpłynęły później niŜ na 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia
Komisji, będą rozpatrywane podczas jej kolejnego posiedzenia.

§ 4.
1. Pomoc socjalna przyznawana jest na podstawie decyzji Ministra, podejmowanej w
oparciu o rekomendacje Komisji.
2. Od decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie.

§ 5.
1. Pomoc socjalna jest wypłacana jednorazowo.
2. Pomoc socjalna jest wypłacana w terminie do 45 dni od dnia decyzji Ministra. W
przypadku wystąpienia niezaleŜnych od ministerstwa okoliczności, w wyniku których
nie będzie moŜliwe dysponowanie środkami z Funduszu, wypłata nastąpi w terminie
późniejszym.
3. Dostępne są następujące formy płatności:
a)

przelew na rachunek wskazany w podaniu o pomoc socjalną,

b) wypłata w kasie Ministerstwa,
c)

przekaz pocztowy, na adres wskazany w podaniu.

3. Pomoc socjalna jest wypłacana w kwocie brutto.
4. Twórca, który otrzymał pomoc socjalną, jest zobowiązany do samodzielnego
odprowadzenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty i dokonania rocznego
zeznania podatkowego (według skali podatkowej zgodnej z art. 27 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca
zamieszkania.

§ 6.
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1. Nadesłanie podania o pomoc socjalną jest równoznaczne z akceptacją warunków jej
udzielania, zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Wnioskodawca dołącza do podania oświadczenie o następującej treści: Zapoznałem
się z warunkami udzielania pomocy socjalnej i akceptuję wszystkie zawarte w nich
postanowienia. Dane zawarte w podaniu są zgodne z prawdą.
3. Kolejne podanie o pomoc socjalną moŜna złoŜyć ponownie po upływie dwóch lat od
daty przyznania świadczenia ze środków Funduszu.
Rozdział 2
Wymagane dokumenty

§ 6.
Podanie o przyznanie pomocy socjalnej powinno zawierać:
a)

dane osobowe twórcy (adres zamieszkania, adres e-mailowy, telefon, rok
urodzenia),

b) udokumentowane informacje o dorobku twórczym,
c)

udokumentowane informacje o sytuacji materialnej/zdrowotnej twórcy
(wymagane są aktualne zaświadczenia lekarskie)

d) oświadczenie własne o dochodach w poprzednim roku.
Rozdział 3
Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji
§ 7.
1. Wszyscy twórcy ubiegający się o pomoc socjalną otrzymują w formie pisemnej
informację o decyzji Ministra. Zawiadomienie następuje nie później niŜ w ciągu jednego
miesiąca od daty decyzji Ministra.
2. Dokumentacja osób, które nie otrzymały pomocy socjalnej jest odsyłana w terminie do
trzech miesięcy od daty decyzji Ministra.
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