
Szanowni Państwo, 
drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,  

obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wystawia nas wszystkich na ciężką próbę 
i zmienia, nierzadko w sposób dramatyczny, naszą pracę i życie. W tym niezwykle trudnym 
okresie najważniejsze jest to, żeby ZAiKS działał jeszcze sprawniej niż zwykle i jak najszybciej 
odpowiadał na Wasze potrzeby. 

Wiedząc, jak wielu twórców znalazło się z dnia na dzień w kryzysowej sytuacji finansowej, 
uprościliśmy i usprawniliśmy procedury ubiegania się o oferowane przez Stowarzyszenie 
wsparcie materialne. Mimo że biura ZAiKS-u ze względów bezpieczeństwa są zamknięte dla 
odwiedzających, a praca wielu wydziałów odbywa się zdalnie, będziemy rozpatrywać Wasze 
wnioski niezwłocznie i równie niezwłocznie będziemy wypłacać pieniądze. 

Członkowie ZAiKS-u mogą ubiegać się o zapomogi (bezzwrotne, jednorazowe zasiłki dla 
osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej), pożyczki z Kasy Pożyczkowej, a także 
o zaliczki na poczet przyszłych wpływów. Co niezwykle istotne w obecnej sytuacji – wnioski 
o zaliczki i zapomogi mogą być składane elektronicznie. Przypominam również, że cały czas 
działa Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS-u przyznający stypendia na działania twórcze. 
Mogą się o nie ubiegać nie tylko członkowie Stowarzyszenia. Nabór wniosków do Funduszu 
obywa się obecnie również drogą elektroniczną. 

Bardzo istotne są teraz także działania na szczeblu państwowym, co czynimy. Zaapelowaliśmy 
do Premiera, aby jak najszybciej zaproponowano ludziom kultury konkretną pomoc. Prosiliśmy 
między innymi o jednorazowe lub ratalne wsparcie finansowe dla twórców, o rekompensaty za 
odwołane imprezy artystyczne, a także o odstąpienie od opodatkowania tantiem na określony 
czas. Wsparły nas trzy inne organizacje zbiorowego zarządzania: STOART, SAWP i ZPAV. 

ZAiKS przyłączył się również do apelu skierowanego do nadawców o jak najczęstszą 
emisję polskiej muzyki, literatury, dramaturgii i filmów, by choć minimalnie wyrównać straty 
spowodowane odwołaniem koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Ogromnie nas cieszy, 
że coraz więcej rozgłośni traktuje nadawanie polskiego repertuaru priorytetowo. 
ZAiKS ma ponad stuletnie doświadczenie we wspieraniu twórców, w każdych warunkach, nawet 
w najtrudniejszych okresach naszej historii. I tak będzie tym razem – wspólnie przetrwamy. 
A choć straty w inkasie są z oczywistych przyczyn ogromne, jestem przekonany, że z czasem 
uda się je wyrównać, a ta trudna dziś sytuacja długotrwale nas wzmocni. 

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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