ZARZĄD GŁÓ\\"N1'

ZASP - STO\VARZYSZE~1E POLSKICH ARTYSTÓW
T EATRU, FIL~fU, RADIA I TELE\HZJI (,,ZASP")
UCH\VAŁA

l'{R. ..82 .../2015

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprmrie: zatvvierdzenia Tabe! wynagrodzeń ZASP- Sto,rnrzyszenia Polskich Artystów Teatru,

Filmu, Radia i Telewizji za korzystanie z artystycznych ·wykonań aktoró.-r na polu eksploatacji
nadawanie przez telewizje form/seriali audi owizualnych typu scripted reality, script-dok, doc-fab,
paradokumenty i inne

zbliżone

formy audiowizualne.

I. Zarząd Główny ZASP, na wniosek Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP
podejmuje uchwałę

,v

przedmiocie zanvierdzenia „Tabel wynagrodzeń ZASP - Stowarzyszenia Polskich

Artystów Teatru, Filmu, Radia i Tele\vizji za korzystanie z artystycznych wykonań ahiorów na polu
eksploatacji nada\vanie przez telewizje fom1fseriali audiO\vizualnych typu scripted reality, script-dok,
doc-fab, paradokumenty i iTu"le zbliżone fo1my audiowizualne" jako tabel obowiązujących i stosowanych
przez ZASP w relacjach z nadawcami tele"wizyjnymi.
2. Tabele stanowią załącznik do niniejszej
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TABELE WYNAGRODZE Ń
ZASP - Stowarzy szenia Polski ch Artystów Teatru, Fil m u, Radia i Telewizji

ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKON AŃ AKTORÓW
na polu eks ploatacji nadawanie przez te lewizj e
form /serii aud iowizualnych typu s cr ipted realit y, s cript-dok, doc-fab, paradokumenty i inne
z bliżo n e fo r my audiowiz ualne

I.

Cze ść

ogólna

1. Niniejsze tabele ( Tabele") znajdują zastosowanie do artystycznych wykonań aktorów
zawart ych w fo rmach/seriach audiowizualnych typu scripted rea lity, script-dok, docfab, paradokumenty i innych zbliżonych form audiowizualnych, stanowiących utwory
audiowi zualne - w zakresie w nich uregulowanym:
11

1) do kt órych tytuł ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i
Telewizji (11 ZASP") do wykonania zbiorowego zarządzania wynika z ustawy o prawie
autorskim i prav1ach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24, poz.83 z
późn .zmian arn i);
2) w zakresie, w którym tytuł do zbiorowego
artystycznych wykonań aktorów:

zarządzania

nie wynika z tej ustawy, do

a) artystów wykonawców aktorów, którzy powierzyli ZASP w
zbiorowe
z a rządzanie swoimi prawami,
oraz
b) artystycznych wykonań aktorów do których zbiorowy zarząd wykonywany jest
prz ez ZASP na zasadach negot iorum gestio.
3) Użyte w Tabelach pojęcie 11 wynagrodzenie brutto" obejmuje wynagrodzenie wraz
z zalicz ką na podatek dochodowy za ka żde nadanie.
4) Do wszyst kich stawek wynagrodzeń opisanych w Tabelach doliczany jest podatek od
towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
5) Stawki wynagrodzeń określone kwotowo podlegają do dnia 15 lutego każdego roku
waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Ur z ędu Statystycznego za ostatni rok.
Waloryzowane stawki stosuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym
została opublikowana wysokość wynagrodzenia za poprzedni rok. Waloryzowane
stawki zaokrągla się do pełnych złotych.

...

6) Dla podmiotóvv p rowad zących działalność kulturalną o raz instytucji oświatowych,

korzystających z utworów i artystycznych wykon a ń w zakresie prowadzonej przez
siebie działa lności statutow ej, jeżeli korzystanie to nie wiąże się z osiąganiem korzyści

majątkowej -

sta wki wyn agrodzeń wynoszą 95 % wysokości

staw ek opisanych

w Tabelach.
7) Przez użyte w Ta bel ach określen ia zasięg ogólnopolski, ponadregionalny, regionalny,
lokalny rozum ie się:
- zasięg ogól nopolski - możliwość odbioru przez ponad 60 % ludności Po lski,
- zasięg ponadregionaln y - możliwość odbioru przez 30-60 % ludn ości Polski,
- zasięg regiona lny- możliwość odbioru przez 3-30 % ludnoś c i Polski,
- zasięg lokalny - możliwość odbioru przez mniej niż 3 % ludności Polski.
W

przypadku

wątpliwości co do określenia zasięgu wg powyżs zych kryte riów

decydujące znacz en ie mają dane wynikające z koncesji przyznanej przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji.
Przez poj ęcie „ sieć stacji regionalnych" rozumie się nadawanie tego samego programu
przez tego samego nadawcę w co najmniej 3 stacjach telewizyjnych o zasięgu
regionalnym.
8) Tabe le niniejsze obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku, przy czym mają
zastosowanie do wynagrod zeń , w tym również wynagrod zeń należnych za okresy
poprzednie, nierozliczanych z nadawcą vv ramach stawki ryczałtowej/procentowej
obejmującej wynagrodz enie należne za vvs zyst kie artystyczne wykonania aktorów w
danym okresie ro::liczeniowym.

li.

Tabele

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI
Kwota wynagrod zenia brutto
w zlotvch

Lp.

Czas trwania serialu (w minutach i sekundach)

1.

Serial do 30'30"

240,-

2.

Serial od 30'31" do 55'30"

300,-

3.

Serial od 55'31" do 85'30"

956, -

4.

Serial od 85'31" do 100'31"

1.550,-

5.

Serial powyżej 100'31"

1.676,-
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B.

I Lp.

ZASIĘG PONADR EGJONALNY ORAZ W SIECI STACJI REGIONALNYCH

Czas tr,,vania serialu ( w minutach i sekundach)

Kwota wynagrodzenia brutto
w złotvch
120,-

1.

Serial do 30'00"

2.

Serial od 30'31 " do 55'30"

150,-

3.

Serial od 55'31 " do 85'30"

478,-

4.

Serial od 85'31 " do 100'30"

775,-

5.

Serial powyżej 100'31"

838,-

C.

ZAS I ĘG REGIONALNY

Kwota wynagrodzenia brutto
w złotvch
42,-

Lp.

Czas trwania serialu (w m:nutach i sekundach)

1.

Serial do 30'00"

2.

Serial od 30'31" do 55'30"

53,-

3.

Serial od 55'31" do 85'30"

161,-

4.

Serial od 85'31 " do 100'30"

263,-

5.

Serial powyżej 100'31"

281 ,-

f\ladanie w s ieci oznacza nadan ie przez tego samego nadawcę, przez trzy lub więcej stacji
regionalnych.
Nadanie prz:ez dwie stacje regionalne stanowi dwukrotność kwot o!<reślonych w tabeli powyżej
(Tabela C)
Nadanie przez stację lokalną stanowi 1/5 kwot określonych w tabeli powyżej (Tabela 8)
W wypadku nadań drogą satelitarną stosuje się odpowiednio 50% wysokości stawek
wynagrodzeń Tabeli A.

