
 СТАТУТ 

ПРИСВОЄННЯ ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ  

У ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМИ ДІЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

§ 1 

 

1. Товариство авторів ZAiKS (надалі: ZAiKS) призначає допомогу в розмірі 5000 PLN, що 

являють собою фінансову підтримку, яка не підглягає поверненню.  

2. Право на отримання допомоги, загаданої в  п. 1, мають особи, що відповідають усім 

наступним вимогам: 

1) мають повну дієздатність відповідно до чинного польського законодавства, 

2) є громадянами України,  

3) прибули на територію Польщі у зв’язку із  військовими діями на території України 

після 24 лютого 2022 року, 

4) є митцями чи особами, що задіяні в мистецькому та культурному середовищі  

Україні.  

3. В особливих випадках з повноважень, згаданих в п.2, можуть скористатися також інші 

особи, задіяні в мистецькому та культурному середовищі України чи члени їх родин, 

відповідно до індивідуального рішення керівництва ZAiKS.    

4. Допомога буде призначатися до моменту її скасування чи до моменту вичерпання 

фінансових засобів, виділених для цієї форми допомоги.   

5. Статут вступає у дію від  12.04.2022 року. 

 

§ 2 

Звернутися із заявкою про надання допомоги  (надалі - „Заявка”) може уповноважена 

особа,  про яку йдеться мова у § 1 п. 2 чи 3 (надалі „Заявник”), чи член ZAiKS, що діє від 

його імені, за допомогою аплікаційної форми, доступної на інтернет-сторінці 

www.creatorsforukraine.org, надаючи дані, про які йдеться у § 3 п. 1. 

 

§ 3 

1. У Заявці мають бути подані наступні дані:  

1) дані  Заявника, в тому числі ім’я та прізвище, поштова пдреса та адреса 

проживання,  

2) номер PESEL, а також скан документу, що підтверджує надання номеру PESEL чи 

документу, що посвідчує особу, в якому зазначений номер PESEL.   

3) інформація про творчий чи мистецький доробок Заявника чи про його залученість 

в мистецьке та культурне середовище, з метою підтвердження відповідності 

умови, про яку йдеться у w § 1 п. 2 пп. 4,  

4) підтвердження родинних та особистих зв’язків – у випадку членів родин осіб, 

задіяних у мистецьке та культурне середовище України, 

5) номер банківського рахунку Заявника, на який має бути здійснена виплата 

допомоги, якщо Заявник його має.  

http://www.creatorsforukraine.org/


§ 4 

1. Працівники офісу ZAiKS негайно розглядають отримані Заявки.  

2. Заявки, які викликають сумніви щодо особи Заявника чи його відповідності умовам, 

зазначеним у  § 1 п. 2 чи 3 будуть передані для додаткової перевірки та остаточного 

розгляду особам, визначеним керівництвом ZAiKS. 

 

§ 5  

1. Сума призначеної допомоги буде виплачена шляхом здійснення банківського 

переказу на рахунок, вказаний Заявником, відразу після позитивного розгляду 

Заявки. 

2. У випадку, якщо вказаний рахунок обслуговується у іншій ніж польський злотий 

валюті,  оплата за переконвертацію валюти покладається на Заявника.     

3. ZAiKS також може, на прохання Заявника, здійснити виплату за допомогою послуги 

«авто виплати»  у відділеннях PEKAO S.A. на території Польщі.   

 

§ 6  

1. Допомогу може бути надано тому самому Заявнику багаторазово. 

2. Заявник зобов’язаний самостійно сплатити податок на доходи від отриманої 

допомоги, якщо це буде необхідно з огляду на положення законодавства, серед 

іншого, у разі перевищення суми звільнення від сплати податків на допомогу в 

даному податковому році.  

3. Якщо з положень законодавства буде виникати така необхідність, ZAiKS виставить та 

вишле документи, необхідні для реалізації податкового обов’язку. 

 

 

 

 

 

 


