
Dziennik Ustaw Nr 1 .:: : . ' ,Poz. '1. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 29 grudnia 1973 r. 

w sprawie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnegp 
Twórców. 

Na podstawie art. . t ust. 3 oraz art.t5 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 września 1973 r. o zaopa trzeniu . emerytalnym 
twórcó w i ich rodzin (Dz, U. Nr 38, poz. 225) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Za działalność twórczą w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 wrześn i a 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
twórcó w i ich rodzin (Dz. tJ. Nr 38, poz. 225), zwanej da-
lej "usta wą", uważa się: ' 

.1) w zakresie literatury pięknej: 
a) tworzenie oryginalnych lub tłumaczenie obcych 

dzieł literackich prozą i wierszem, jeżeli dzieła ta
k ie zostały ogłoszone drukiemj dzieła literackie 
s tanowią dzieła literatury pięknej, a w szczegól
noś ci proza, poezja, utwory dla dzieci, nowele, 
szki ce, ese je, opowiadania, utwory satyryczne pi
sane wierszem i prozą, krytyka, komentarze, przy
pisy, bibliografia, wstępy krytyczne, posłowia, 

przedmowy do dzieł wyżej wymienionych, 
b) tw orzenie oryginalnych dzieł lub tłumaczenie 

obcych dzieł w formie scenariuszy (libretta), opo
wiadań, skeczów i innych utworów słownych wy
k orzystywanych w teatrze, filmie, radiu i telewizji 
oraz w operach, opere tkach i impnizach estrado
wych, 

2) w zakresie muzyki: 
two rze nie oryginalnych dzieł muzycznych i muzykolo
gicznych oraz opracowywanie dzieł muzycznych, 

3) w zakresie sztuk plastycznych: 
tworze nie oryginalnych dzieł w dziedzinie: 
a) malarstwa, 
b) rzeźby, 

c) grafik i, 
d) arch itek tury wnętrz, 
e) scenografii, 
f) wzornictwa przemysłowego, 

g) konserwa tors twa zaby tków r uchomych, 
h) in nych dyscy plin plastycznych, 

4) w zakresie fot ografiki: 
tworzenie orygina lnych dzie ł - fotogramów, 

5) w zak res ie lutnictwa artystyq.nego: 
bud owa instr6mentów lutniczych, 

6) w zakresi e szt uki choreograficznej: 
tworzenie orygi nalnych układów choreograficznych. 

2. Za dzia ł al noś ć twórczą uważa się także tworzenia 
oryginalnych dZieł , sztuki ludowej. ", .. ,, ; ,,: ' ' 

" 
§ 2. Działa lność w dziedzinach, o których mowa w 

§ l, stanowi działalność twórczą, jeżeli dzieła będące jej 
wynikiern są przedmiotem . prjlcwa autorskiego. 

§ 3. 1. Do zadań Komisji do Spraw Zaopatrzenia Eme
rytalnego Twórców, ·zwanej dalej "Komisją", należy usta
lanie okoliczności wymaganych do nabycia prawa do za
opatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy, a w "szG·ze:" 
gólności: " 

l) czy dz iałalność może być uznana za działalność twór
czą w rozumieniu § · t i 2 lub za działalność artystycz~ 
ną w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie 
art. 14 ustawy, 

2) okresów działalności twórczej · lub artystycznej wyko
nywanej przed wejściem w życie ustawy, 

3) terminu rozpoczęcia działalnoŚci twórczej lub arty
stycznej, 

4) czy inwalidztwo III grupy uniemożliwia lub w znacz
nym stopniu ogranicza dalsze' wykonywanie działal
ności twórczej lub artystycznej, 

5) czy wypadek, któremu uległ twórca lub artysta, po
zostaje w związku z działalnością twórczą lub arty
styczną· 

2. Do zadań Komisji należy również ustalanie okre
sów działalności twórczej lub artystycznej wymaganych 
do przy znania dodatku do emerytury lub renty na pod- " 
stawie przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin lub innych przepisów o za
opatrzeniu emerytalnym. 

§ 4. 1. W skład Komisji wchodzą: 

1) jako członkowie stali: 
- przewodniczący Komisji, którym jest Podsekretarz 

Stanu w Mińisterstwie Kultury i Sztuki, 
- zastępca przewodniczącego, którym jest przeds ta- " 

wiciel Ministrą Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, 
- ' przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Zawo-

dowego Pracowników Kultury i Sztuki, . 
- przed"sta wiciel Zakła du Ubezpieczeń Społe'ćznych, 

2) jako członkowie niestali - przedstawiciele w!tlści

wych związków (stowarzyszeń) grupujących twórców 
lub artystów. 
2. Przewodniczący Komisji może powołać do udziału 

w pracach Komisji przed stawicieli innych za interesowa
nych ins ty tucji oraz rzeczoznawców. 

§ 5. Posiedzenia Komisji zwoł uje przewodniczący w 
miarę potrzeby, zawiadam i a jąc członków co najmniej na 
14 dni przed wyznaczon ym terminem posiedzenia, z poda
niem projektowanego porządku dzie nnego posiedzenia. 

§ 6. Komisja orzeka przy udzia le co najmniej trzech 
członków stałych oraz przedstawi ciela zainteresowanego 
związku (stowarzyszenia) spośród członków niestałych 

(§ 4' ust. t pkt 2). 
§ 7. Decyzje Komisji zapadają większością głos ów · 

"~.zł(:m~ów komi~ji~ W razie równości gł~sów qecyduje głos 
" przewodniczącego Kom'isJL ., 

§ 8. 1. W sprawach, o których mowa w § 3, Komisja 
podejmuje działanie na wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Od decyzji Komisji osobie zaint'eres'owanej " przy
sł11guje odwołanie do Ministra Kultury " i Sztuki wciągu 
3 mfesięcyod daty je}dorętzenia. 

" §, 9. "' 'liozporządzeni~ "wchodzi w źyCie z dni~m ogło- . 
szenia. 

Minister Kultury i Sztuki: S. Wroński 
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