
 

 

 
 

Instrukcja  
wypłacania zaliczek w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS 

uchwalona przez Zarząd Stowarzyszenia  
w dniu 19 maja 2021 r. 

 
 

§ 1. 

 

1. Twórcy, spadkobiercy twórców i wydawcy muzyczni, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem 

Autorów ZAiKS (dalej „Stowarzyszenie” lub „ZAiKS”) umowę zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi  (dalej jako „Uprawnieni”), mogą otrzymać zaliczkę na poczet swoich 

przychodów z praw, z zachowaniem postanowień zawartych w „Instrukcji wypłacania zaliczek 

w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS” (dalej jako „Instrukcja”). 

2. Wszelkie decyzje w przedmiocie przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłaty zaliczek 

podejmuje Zarząd Stowarzyszenia uwzględniając sytuację finansową Stowarzyszenia oraz 

obowiązek zachowania płynności i regularności wypłat przychodów z praw.  

 

§ 2. 
1. Zaliczka może zostać przyznana i wypłacona Uprawnionemu, dla którego przewiduje się – na 

podstawie stosownej analizy – przychody z praw z pól eksploatacji, na których ZAiKS 

zbiorowo zarządza powierzonymi przez niego prawami lub inne wpływy mające charakter 

trwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

  

2. Zaliczki nie przyznaje się Uprawnionemu, który: 

 

1) zalega w opłacie składek lub innych świadczeń członkowskich, 

2) jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym, w którym zajęte są przychody z praw 

autorskich należne Uprawnionemu od ZAiKS, 

3) nie złożył sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Popierania Twórczości 

w terminie wynikającym z Regulaminu Funduszu, 

4) został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa, w wyniku którego 

Stowarzyszenie poniosło szkodę, 

5) jest zadłużony z tytułu zawartych ze Stowarzyszeniem umów licencyjnych, 

6) bezumownie korzysta z utworów z repertuaru ZAiKS. 

 

3.  Zaliczki można nie przyznać Uprawnionemu, który: 

1) narusza umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, co skutkuje uszczupleniem 

przychodów z praw inkasowanych przez Stowarzyszenie, 

2) pozostaje ze Stowarzyszeniem w sporze sądowym, administracyjnym lub innym sporze 

toczącym się przed organami państwowymi, 

3) jest podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu karnym, w którym Stowarzyszenie ma 

status pokrzywdzonego,  

4) podejmuje działania sprzeczne z celami lub interesami Stowarzyszenia, w tym działania 

w sferze publicznej, które naruszają lub mogą skutkować naruszeniem dóbr osobistych, 

w tym w szczególności renomy i wizerunku Stowarzyszenia. 



 

 

     

Strona 2 z 3 

   

4. Wniosek o wypłatę zaliczki składa się na formularzu, którego wzory – dla twórcy 

i spadkobiercy oraz dla wydawcy muzycznego – stanowią załączniki do Instrukcji.  

5. Wniosek o wypłatę zaliczki zawiera między innymi upoważnienie do potrącania przez 

Stowarzyszenie należności z najbliższych przychodów z praw Uprawnionego, aż do czasu 

spłaty zaliczki oraz zobowiązanie do spłaty zaliczki do końca roku, w którym zaliczka została 

udzielona lub do czasu upływu okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uprawniony w roku, 

w którym otrzymał zaliczkę wypowiedział umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 

w całości lub w zakresie dotyczącym któregokolwiek z pól eksploatacji lub rodzajów utworów.  

 
§ 3. 
 

1. Wnioski o wypłatę zaliczki mogą być składane począwszy od 1 stycznia do końca III kwartału 

danego roku kalendarzowego. 

2. Jeżeli wniosek o wypłatę zaliczki składany jest w I kwartale danego roku, maksymalną 
wysokość zaliczki, jaka może być wypłacona Uprawnionemu, oblicza się, uwzględniając kwotę 
jego przychodu za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku oraz wskaźniki 
procentowe wskazane w ust. 5. 

3. Jeżeli wniosek o wypłatę zaliczki składany jest w II lub III kwartale danego roku 
kalendarzowego, maksymalną wysokość zaliczki, jaka może być wypłacona wnioskodawcy, 
oblicza się, uwzględniając pełną kwotę przychodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku 
bieżącym oraz wskaźniki procentowe wskazane w ust. 5. 

4. W przypadku, gdy Uprawniony uzyskuje przychody tylko z jednego pola eksploatacji, 
maksymalną wysokość zaliczki, jaka może zostać mu wypłacona, oblicza się, uwzględniając 
połowę sumy przychodów z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku oraz wskaźniki 
procentowe wskazane w ust.5. 

5. Dla obliczenia wysokości zaliczki, jaka może być wypłacona danemu Uprawnionemu, stosuje 
się odpowiednio poniższe przedziały kwotowe, uwzględniające uzyskany przez niego przychód 
oraz przyjęty dla danego przedziału kwotowego wskaźnik procentowy: 

1) przy przychodzie  do 500.000 złotych    -  50%, 
2) przy przychodzie  od 500.001 złotych do 1.000 000 złotych - 40%, 
3) przy przychodzie  od 1.000 001 złotych    -  30%. 

 
§ 4. 

 
1. Wypłata zaliczki twórcom i spadkobiercom nieprowadzącym działalności gospodarczej 

następuje po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
2. Wypłata zaliczki twórcom prowadzącym działalność gospodarczą i wydawcom muzycznym 

następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.  
 
 

§ 5. 
 

1. Zwrot zaliczki następuje z najbliższych przychodów Uprawnionego, najpóźniej do końca roku 
kalendarzowego, w którym zaliczka została wypłacona. 

2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na 
inny, określony termin zwrotu zadłużenia. 
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3. W przypadku niepokrycia udzielonej przez ZAiKS zaliczki z przychodów Uprawnionego lub 
braku zwrotu zaliczki, Stowarzyszenie jest uprawnione do dochodzenia zwrotu zaliczki na 
podstawie obowiązujących przepisów, w tym Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu 
wewnętrznych regulacji Stowarzyszenia. 

4. Przed wystąpieniem z roszczeniem o zwrot części lub całości zaliczki, ZAiKS kieruje 
do Uprawnionego wezwanie do dobrowolnego zwrotu kwoty zaliczki, zakreślając 14 - dniowy 
termin na dokonanie zwrotu. 

5. Uprawniony, który nie dokonał zwrotu zaliczki, nie może otrzymać zaliczki na poczet 
przyszłych przychodów do czasu spłaty całego zadłużenia z tego tytułu.  

 
§ 6. 

 
Uprawniony może ubiegać się o zaliczkę nie częściej niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego do 
końca III kwartału danego roku, przy czym maksymalne zadłużenie z tego tytułu w danym roku 
nie może wynosić więcej niż kwota obliczona zgodnie z postanowieniami § 3. 

 

§ 7. 

 

Wszelkie dokumenty, o których mowa w Instrukcji, mogą być składane za pośrednictwem adresu 

poczty elektronicznej Uprawnionego, potwierdzonego w ZAiKS do kontaktu. 

 

§ 8. 

 

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje wnioski o zaliczkę według kolejności wpływu. Decyzja w sprawie 
przyznania zaliczki wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia 
wpływu wniosku do ZAiKS-u. 
 

  
 § 9. 

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 19 maja 2021 roku i ma zastosowanie do wszystkich wniosków 
o wypłatę złożonych po tym dniu.  

 
 


