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WSPARCIE DLA SEKTORA MUZYCZNEGO W CZASACH PANDEMII

Rozwiązania dla twórców i artystów:

1. Pomoc socjalna dla twórców i artystów z FPK
 https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc‑socjalna‑dla‑tworcow‑i‑artystow

2. Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatkowych
 https://www.gov.pl/web/gov/nic‑nie‑zaplacisz‑za‑przesuniecie‑platnosci‑podatku

3. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
 https://www.gov.pl/web/gov/brak‑konsekwencji‑opoznienie‑zlozenia‑deklaracji‑podatkowej‑2019

Rozwiązania dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje):

1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO
 https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie‑kosztow‑wynagrodzen‑pracownikow‑ngo

2. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek
 https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie‑organizacji‑pozarzadowych‑z‑nieoplaconych‑skladek

3. Możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty należności ZUS
 https://www.gov.pl/web/gov/zaplac‑pozniej‑lub‑rozloz‑na‑raty‑naleznosci‑zus

4. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT‑8 i wpłaty podatku
 https://www.gov.pl/web/gov/przesun‑termin‑zlozenia‑zeznania‑cit‑8‑i‑wplaty‑podatku

5. Zwolnienie z opłaty za przesunięcie płatności podatku
 https://www.gov.pl/web/gov/nic‑nie‑zaplacisz‑za‑przesuniecie‑platnosci‑podatku

6. Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.
 https://www.gov.pl/web/gov/brak‑konsekwencji‑opoznienie‑zlozenia‑deklaracji‑podatkowej‑2019

7. Zwolnienie z opłat abonamentu i opłat audiowizualnych
 https://www.gov.pl/web/gov/nie‑plac‑abonamentu‑i‑oplat‑audiowizualnych

8. Elektroniczny czynny żal za naruszenie przepisów podatkowych, bez odwiedzania urzędu.    
 https://www.gov.pl/web/gov/elektroniczny‑czynny‑zal
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Kultura w sieci: 

Program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej.
Dofinansowanie można uzyskać w  formie indywidualnego stypendium, lub tworząc program któ-
ry przenosi do online różne formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski są przyjmowane do 
20 kwietnia.
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura‑w‑sieci‑‑rusza‑program…

ZAiKS prowadzi działalność socjalną polegającą na udzielaniu z funduszu socjalnego bezzwrotnych 
zasiłków członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, pożyczek z Kasy Pożyczkowej, 
wypłat z funduszu pośmiertnego, wspierających rodzinę zmarłego członka stowarzyszenia. Członko-
wie mogą skorzystać także ze świadczeń lekarskich w specjalistycznych przychodniach na terenie War-
szawy oraz pobytów w domach pracy twórczej w Zakopanem, Krynicy, Sopocie, Konstancinie i Ustce. 
Obecnie DPT są zamknięte.

https://zaiks.org.pl/

Pomoc dla członków Stowarzyszenia Autorów:

1. Zaliczka na poczet przyszłych wpływów - do 50% ubiegłorocznych wpływów
należy napisać podanie do Zarządu ZAiKS i przesłać na adres:
wydzial.rozrachunkow.autorskich@zaiks.org.pl

2. Bezzwrotna, jednorazowa zapomoga - do 2000 zł
należy wysłać skan podania na adres: sekcja.czlonkowska@zaiks.org.pl

3. Kasa Pożyczkowa - 9500 zł. Członkowie Kasy wypełniają podanie:
https://zaiks.org.pl/pliki/91/KASA_POZ_CZ_ZAIKS.pdf

Ponieważ do uzyskania pożyczki potrzebne są podpisy 2 żyrantów, podanie należy wysłać tradycyj-
ną pocztą.
Członkowie ZAiKS którzy nie są członkami Kasy Pożyczkowej, w  celu uzyskania pożyczki muszą
napisać podanie o  przyjęcie w  poczet członków Kasy. Dopiero po decyzji o  przyjęciu można się
ubiegać o pożyczkę.

4. Fundusz Popierania Twórczości – indywidualne stypendia na stworzenie utworu – do 5000 zł.
Stypendystami Funduszu mogą zostać również twórcy niebędący członkami ZAIKS.
Wszelkie informacje : https://zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci
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Pomoc Związku Producentów Audio‑Video:

Wszyscy producenci, otrzymujący wynagrodzenie ze ZPAV mogą ubiegać się o rozliczenie zaliczkowe. 
Pisząc zapytanie na adres: producent@zpav.pl można otrzymać informację o wysokości zaliczki. Na‑
stępnie należy złożyć wniosek. Została uproszczona całą procedura tak, że wypłata następuje zwykle 
w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.

Związek Artystów Wykonawców STOART pomaga członkom organizacji  
w ramach działalności socjalnej i promocyjnej:

Fundusz socjalny STOART – jednorazowe bezzwrotne zapomogi przyznawane członkom STOART znaj‑
dującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej ciężką chorobą lub wiekiem i niskimi dochoda‑
mi. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o jego stanie zdrowia oraz kopię deklara‑
cji podatkowej podatku od osób fizycznych (PIT) za ubiegły rok podatkowy. W okresie stanu epidemii 
Zarząd STOART zwolnił wnioskodawców z  regulaminowego obowiązku dostarczenia zaświadczeń 
Urzędów Skarbowych o dochodach oraz zaświadczeń lekarskich (które dostarczyć należy po zniesieniu 
restrykcji związanych z COVID‑19) dokumentujących stan zdrowia. Wnioski można przesyłać elektro‑
nicznie na adres: stoart@stoart.pl

Fundusz promocyjny STOART – służący promocji działalności artystycznej członków organizacji roz‑
patruje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć fonograficznych i tych dotyczących aktywności mu‑
zycznej w  Internecie. Z  oczywistych względów dofinansowanie działalności koncertowej z  żywym 
kontaktem z odbiorcami zawiesiliśmy do czasu zniesienia stanu epidemii w RP. Fundusz promocyjny 
rozpatruje wnioski na podstawie zgłoszeń elektronicznych na formularzu dostępnym na naszej stronie: 
http://stoart.org.pl/dla‑wykonawcow/fundusze/fundusz‑promocyjny
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Pomoc dla członków Stowarzyszenia Artystów Wykonawców:

1. Zaliczka na poczet przyszłych wpływów - do 60% ubiegłorocznych wpływów. 
 Regulamin przyznawania zaliczek znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.sawp.pl/public_html/uploaded/

2. Fundusz, którego środki mogą być przeznaczone na cele kulturalne, socjalne i edukacyjne,  
 a w szczególności:

• Cele kulturalne:
– wspomaganie rozwoju życia muzycznego,
– wspieranie twórczości naukowej związanej z  rozwojem kultury i  sztuki oraz z  pogłębianiem 

i popularyzowaniem doktryny prawa autorskiego poprzez wydawanie, współwydawanie oraz 
finansowanie publikacji w szczególności z dziedziny kultury, muzyki, prawa autorskiego, no-
wych technologii związanych z eksploatacją artystycznych wykonań,

– finansowanie nagród jubileuszowych SAWP dla artystów wykonawców,
– finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć kulturalnych,
– współpracę z mediami w zakresie promocji artystów wykonawców.

• Cele socjalne:
– udzielanie pomocy finansowej poprzez: przyznawanie pożyczek dla uprawnionych będących 

członkami SAWP lub jednorazowych, trwałych lub terminowych wypłat pomocowych dla arty-
stów wykonawców będących członkami zwyczajnymi SAWP w trudnych sytuacjach życiowych 
lub zawodowych.

• Cele edukacyjne:
– wspieranie przedsięwzięć kulturalnych poprzez organizowanie i współorganizowanie kongre-

sów, sympozjów, konkursów, odczytów, dyskusji, oraz innych inicjatyw mających na celu popu-
laryzację i edukację w zakresie artystycznych wykonań,

– podejmowanie i realizowanie inicjatyw w zakresie edukacji muzycznej i z zakresu prawa autorskiego,
– współpracę ze szkołami lub uczelniami w zakresie edukacji muzycznej oraz z zakresu prawa au-

torskiego
– finansowanie lub współfinansowanie wydawnictw z zakresu prawa autorskiego, popularyzacji 

artystycznych wykonań i wykonawców,
– prowadzenie kampanii społecznych w zakresie edukacji ochrony praw do artystycznych wykonań
– finansowanie lub współfinansowanie publikacji prasowych z  zakresu zbiorowego zarządu, 

ochrony praw do artystycznych wykonań,

Ponieważ strona www jest w  przebudowie, szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
nr 22 624-71-27 wew. 105 i 111 lub pisząc na biuro@sawp.pl
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