
Regulamin 
udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej 

w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS 

uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 23 grudnia 2022 roku 

§ 1.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (dalej „Stowarzyszenie” lub „ZAiKS”) może udzielić 

osobie fizycznej – członkowi Stowarzyszenia lub uprawnionemu, którego prawami zbiorowo 

zarządza (dalej jako „Uprawniony”) bezzwrotnej pomocy finansowej w postaci zapomogi, na 

zasadach zawartych w „Regulaminie udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej 

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

§ 2.

1. Zapomoga może zostać przyznana Uprawnionemu, który legitymuje się co najmniej 3-letnim

stażem członkowskim w Stowarzyszeniu lub któremu Stowarzyszenie od co najmniej trzech

lat wypłaca przychody z praw na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie lub na podstawie

upoważnienia ustawowego i który na skutek zdarzeń losowych znalazł się w trudnej sytuacji

materialnej.

2. Zdarzenia losowe, które uzasadniają przyznanie zapomogi to w szczególności:

- przewlekła choroba Uprawnionego lub członka jego najbliższej rodziny,

- śmierć członka najbliższej rodziny Uprawnionego,

- klęska żywiołowa (np. pożar, powódź),

- nieszczęśliwy wypadek.

3. Zapomogę można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

4. Pomimo spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, zapomogi 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 i nie przedstawił zgody komornika lub

innego uprawnionego do prowadzenia egzekucji organu na wypłatę zapomogi

bezpośrednio na rachunek bankowy Uprawnionego,

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

w terminie wynikającym z Regulaminu Funduszu.
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5. Zapomogi można nie przyznać Uprawnionemu, który:

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

Stowarzyszenie poniosło szkodę,

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

3) bezumownie korzysta z utworów z repertuaru ZAiKS,

4) nie spłacił w terminie pożyczki udzielonej przez Stowarzyszenie,
5) narusza umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi,
6) pozostaje ze Stowarzyszeniem w sporze sądowym, administracyjnym lub innym

sporze toczącym się przed organami państwowymi,
7) jest podejrzanym lub oskarżonym w postępowaniu karnym, w którym

Stowarzyszenie ma status pokrzywdzonego,

8) 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.

§ 3.

1. Uprawniony może złożyć wniosek o zapomogę nie później niż po upływie 3 miesięcy

od zaistnienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zapomogi.

2. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się wyłącznie na formularzu, którego wzór – stanowi

załącznik do Regulaminu. Wnioski złożone bez użycia formularza nie będą procedowane.

3. Formularz wniosku składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

dedykowany wnioskom o zapomogę: zapomogi@zaiks.org.pl z adresu potwierdzonego

w Stowarzyszeniu do kontaktu, bądź osobiście w Biurze Stowarzyszenia lub pocztą

tradycyjną.

4. Do formularza wniosku Uprawniony dołącza dokumenty (plik PDF lub kopia dokumentu)
potwierdzające okoliczności przedstawione w uzasadnieniu wniosku o przyznanie zapomogi
(np. wypis ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, inne zaświadczenia właściwych instytucji
i urzędów).

5. Dokumenty dołączone do wniosku wykorzystywane są wyłącznie w celu przyznania

zapomogi i są trwale niszczone niezwłocznie po zapoznaniu się z nimi przez osoby

podejmujące decyzję o przyznaniu zapomogi.

§ 4.

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami i informacją o wpływach Uprawnionego z tytułu
przychodów z praw za bieżący i poprzedni rok kalendarzowy przekazywany jest Zarządowi
Stowarzyszenia w celu podjęcia decyzji w przedmiocie zapomogi.

2. Wnioski o zapomogę rozpoznawane są według kolejności wpływu.
3. Maksymalną wysokość jednorazowej zapomogi udzielanej w danym roku kalendarzowym

określa Zarząd Stowarzyszenia do końca stycznia.
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4. Przyznana zapomoga wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany na formularzu
wniosku.

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i ma zastosowanie do wszystkich 
wniosków o zapomogę złożonych po tym dniu.  


