
Projekt z dnia 3 maja 2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  K U L T U R Y ,  D Z I E D Z I C T W A  N A R O D O W E G O

I  S P O R T U 1 )

z dnia …….. 2021 r.

w sprawie zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność

Na podstawie art. 27 projektu pkt 1 ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (Dz. U. 

poz. ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się listę zawodów artystycznych, dla których ustalana jest reprezentatywność, 

stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej –kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 
6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu(Dz. U. poz.1717oraz z 2021 r. poz. 361).
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu z dnia (poz. )

LISTĘ ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH, DLA KTÓRYCH USTALANA JEST 

REPREZENTATYWNOŚĆ

Lp Nazwa zawodu 
1 aktor estrady 
2 aktor lalkarz
3 aktor scen muzycznych
4 animator (film animowany)
5 aranżer (muzyka)
6 architekt krajobrazu
7 architekt wnętrz
8 architekt
9 artysta ceramik
10 artysta cyrku
11 artysta fotografik / fotograf
12 artysta grafik
13 artysta kabaretowy
14 artysta malarz
15 artysta rzeźbiarz
16 artysta sztuk wizualnych
17 artysta video
18 artyści interdyscyplinarni
19 autor tekstów piosenek
20 budowniczy i rekonstruktor instrumentów muzycznych
21 charakteryzator
22 choreograf
23 chórzysta
24 designer (projektant)
25 DJ
26 dramatopisarz
27 dramaturg / kierownik literacki
28 dyrygent / band leader
29 eseista
30 grafik komputerowy
31 ilustrator dźwięku
32 ilustrator
33 instrumentalista kameralista
34 instrumentalista rozrywkowy
35 kolorysta
36 kompozytor / twórca utworów muzycznych
37 konserwator dzieł sztuki
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38 konserwator zabytków architektury
39 kostiumograf
40 kowal artystyczny
41 kurator
42 malarz fresków
43 mim
44 montażysta filmowy 
45 muzyk jazzowy
46 muzyk ludowy/tradycyjny
47 muzyk orkiestrowy
48 operator dźwięku
49 operator obrazu
50 operator światła
51 organista kościelny
52 performer
53 poeta
54 pozostali artyści muzycy
55 pozostali artyści tańca
56 pozostali artyści teatru
57 pozostali artyści sztuk wizualnych
58 pozostali literaci
59 producent muzyczny
60 projektant gier komputerowych
61 projektant graficzny
62 projektant mody
63 prozaik
64 reżyser dźwięku
65 reżyser filmowy
66 reżyser światła
67 reżyser teatralny
68 rysownik
69 rysownik twórca komiksów
70 scenarzysta
71 scenograf
72 scenograf filmowy
73 scenograf teatralny
74 solista klasyczny
75 stroiciel
76 śpiewak

77 śpiewak ludowy/tradycyjny oraz artysta wykonujących inne formy przekazu 
ustnego

78 śpiewak kameralista
79 tancerz baletowy
80 tancerz komercyjny
81 tancerz ludowy /tradycyjny
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82 tancerz tańca współczesnego
83 tancerz teatru tańca
84 tkacz artystyczny
85 tłumacz audiowizualny
86 tłumacz literatury
87 twórca ludowy
88 witrażysta
89 wokalista rozrywkowy

MINISTER KULTURY,

DZIEDZICTWA NARODOWEGO I 

SPORTU

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Andrzej Nowarski
Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
do spraw uprawnień artysty zawodowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 27 pkt 1 

ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (Dz. U. poz. ).

W rozporządzeniu określa się listę zawodów artystycznych, dla których mierzona jest 

reprezentatywność.

Rozporządzenia ma wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy u uprawnieniach 

artysty zawodowego.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29października 2013 r. –Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z 

tym nie podlega notyfikacji.

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców.

Rozporządzanie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
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