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Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury
Informujemy, że można starać się o wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zapytania dotyczące zasad przyznawania pomocy socjalnej oraz składania wniosków należy
kierować na adres mailowy podany na stronie bądź zgłaszać do Ministerstwa za pośrednictwem
platformy epuap : https://epuap.gov.pl
Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej.
Aby ubiegać się o pomoc socjalną należy czytelnie wypełnić „Wniosek o pomoc socjalną z
Funduszu Promocji Kultury" oraz dołączyć wymagane załączniki wskazane we Wniosku(druki w
załączeniu). Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok. Pomoc socjalna ma
charakter jednorazowej wypłaty środków.
więcej informacji :
https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow

Informacje ogólne na temat składania wniosków o pomoc socjalną w związku z ogłoszeniem
stanu epidemii
• Sytuacja losowa spowodowana stanem epidemii nie wymaga przedłożenia żadnego
zaświadczenia
• Zaświadczenie lekarskie wymagane jest jedynie w przypadku choroby przewlekłej
wnioskodawcy
• Informacja o dochodach (netto) za ostatnie 12 miesięcy powinna zostać podana w formie
oświadczenia we wniosku (nie są wymagane skany PIT-ów ani innych dokumentów
finansowych)
• Wniosek można składać za pośrednictwem platformy ePUAP.
Instrukcja załączenia wniosku: Do platformy należy zalogować się za pośrednictwem profilu
zaufanego bądź e-dowodu, wybrać moduł INNE SPRAWY URZĘDOWE, następnie PISMO
OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO – ZAŁATW SPRAWĘ. Pojawia się ogólne okno,
gdzie należy wybrać konkretny urząd poprzez wpisanie jego nazwy, następnie rodzaj pisma:
wniosek, w kilku zdaniach należy opisać sprawę oraz załączyć wymagane dokumenty, czyli
wypełniony i podpisany wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) bądź wysłać
na adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
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