
ZARZ.~ STOWARZYSZE~1A ZASP 

UCffiVAlA T\:'R ... l -H .. ./2012 

z dnia 10 grudnia 2012 r . 

w sprcnvie: w sprawie złożenia do Komisji Pra,va Autorskiego -..-rniosku o zatwierdzeni.e 

Tabel ivynagrodzeń w zakresie polrr eksploatacji odtwarzanie 

I. Zarząd Stowarzyszenia ZAS P podejmuje oiniejs0m uch1..valę_ o: 

a) z-łożeniu do Komisji Prawa Autorskiego \Vspólnie ze Sto,varzyszeniem Auto:-ów 

ZAIKS, Stowarzyszeniem Filmo\VCÓ\V Polskich, Srowarzyszeniem Artystów 

Wykona\vców Un.vorów :'vluzycznych Słowno-Muzycznych SA\vP, 

Stowarzyszeniem Twórców Ludmvych, Związkiem Producentów Audio-Video, 

Związkiem Artystów \Vykonawc6vv STOART, Stowarzyszeniem A.ktorów Filmowych 

i Telewizyj nych i,vniosku o zatwierdzenie Tabeli smwek·wynagrod=di .za odtwarzanie 

uht-'Or 6;.1, i p rzedmiotów praw po.b-ewnych z nośników dfwięku, z nośnikó,r dźwięku i 

obrazu. za pomocą urządze/1 służących do odbiom programów radiowych za pomocą 

urząd.se;i slu::ących do odbioru p;·ogr·w;;ó,r telewi:y_jnych ora:r :a pomocą i;·mydi 

!W!':[_d:ze;1 i technik w,1o±li1i:iających odrn:arzcmie dfrJięku lub d:1!1ięku i obrazu; 

b) zr.,.akceptoYrer.tiu Tabeli stcn!:ek 1iynagFOd:e;1 za odti;•a;-zw,ie unvorói:· i prie,:b,,iorów 

1; ;·mr po.b-e.11?1._vch = no/nihhv dńrięku. z nofoikóH· d::,,1-'ię_k,, i o/J;·a~u. ::a pm,c::ą 

do odbioru prog,amó11· wlewizyjnych orn:: za polilocą innych urrc1_dze;1 i rechnik 

umo±liwiających odtwarzanie dfit,żę_ku lub diwięlw i obra: 11. 

2. Projekt wniosku wraz z ww. Tabelą stanowi załącznik do niniejszej uchwały . 

3. Zarząd Stowarzyszenia ZASP upoważnia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Olgierda 

Lukaszewicza oraz Andrzeja Precigsa - Skarbnika ZASP do podpis,m.ia w imieniu 

ZASP wniosk.t1 o którym mowa w pkt.1 niniejszej uchwa•ly, 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podję_ciR. 
Uchwala po djęta j ech'1oglośnie : 

Głosowanie na Zarządzie Stownrzyszeuia ( zn- 07 przeciw- 00 wstrzymało się- 00 ) 

WJI •PREZESZ ZAS 
V/) \ () \ 

'..':fJzLLc C7---
Ewa Leśniak 



\,Varszaw2, ... ...................... ...... , r. 

Komisja Prawa Autorskiego 
Ministerstwo Kultury 
i DziedzictlNa Narodov;ego 
Departament \A/łasności Inte lektualnej 
i Mediów 

ul. Krako1;vskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 

Wnioskodawcy: 

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców 
Ut1,,vo:-ów Muzycznych i Slowno-Muzycrnycii SA1NP 
u!. Tagore 3, 02-647 W2rszawa 

Związek Artystów Scen Polskich ZASP 
i~I. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawc 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Wa rsza•,,va 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin 

Związ ek Producentó•.v Audio-Video ZPAV 
ul. Kruczkowskiego 12/2, 00-380 \A/arsza1;1.ra 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich 

ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa 

Związek Artystów Wykonawców STOART 
uf. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 

Stowarzyszenie Aktorów Filmowych 
i Telewizyjnych SAFT 

ul. Chełmska 21/3, 00-724 Warszawa 

! 
I 
I 
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I 



\,1\rniosek o zahvierdzenie 
Tabeli stavvek "vvnagrodzeń za odnvarzanie utvvoróiv i przedmiotó"v prai,v 

uokrevv11vch 

Stow2rzyszenie Artystów Wykona·wcóvv Utworów Muzycznych i Stawno-Muzycznych SAWP 
(dalej: SAWP), 
Zvviązek Artystó1.N Scen Polskich (dalej ZASP) 
St01..var2yszenie Autorów ZAll<S (dalej: ZAiKS), 
Stowarzyszenie Twórcóvv Ludowych (dalej: STL}, 

Związek Producentów Audio-Video ZPAV (dalej: ZPAV), 
Stowarzyszenie FIimowców Polskich (dalej SFP), 
Związek Artystów vVykonawców STOART (dalej; STOART), 
Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnvch SAFT (dalej: SAFT) 

- określani dalej łącznie jako Wnioskodawcy - wnoszą o zat1;vie;dzenie Tabeli stawek 
wynagrodz eń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw po krewnych z nośnikó·t✓ 
dźwięku, z nośników dźwięku i obrazu, za pomocą urządzeń służących do odbioru 
programó1N radiowych, z2 pomocą urządzeń służąc'fch do odbioru progr2mów telewiz.yjnych 
oraz za pomocą innych urządzeń i technlk umo żliwiających odtw<irzanie dźwięku lub dźwięku 
i obrazu, podzielon2j na piętn2iciE części, zróżnicowanych ze v;zględu r,a charakter i 22kr€s 
korzystania oznaczonych jako: 

1. HANDEL 

2. G.ć.STRor~ 0 ,\1:IA 
... 
:), USŁUGI 

,1 .,., TANIEC 

5. NOCLEGI 

6. TRANSPORT 

7. 11\llPREZY 

8. REKREACJA 

9. SZAFY GRAJĄCE 

10. CENTRALE 

TELEFONICZNE 

11. INNE 

12. AV i TV 

0/0H 

0/0G 

0/0U 

O/ZA 

0/HT 

O/OK 

O/IM 

Odtv12.rzanie w obiektach hcndlo\·1ych, 

Odtw2rzanie w cbi1:ktach g2stroncmiczn·1ch, 

Odtwarzanie 'N obiektach us/ugov,ych, 

Odtwarzanie 11cio tarka", 

Odtwarzanie w obi2ktach hotel o1,vych, 

Odtvvarzanie ·w środkach transportu osobo\'/ego oraz 
na stacjach benzynovvych i parkingach 

Odtwarzanie podczas festynów, 
okolicznościowycn, sportowo-rekreacyjnych, 
mody, 

imprez 

pokazów 

O/OR Odtwarzanie w obiektach sportmvo-rekreacyjnych, 

0/SZ Odtwarzanie w szafach grających i urządzeniach 
posiadających funkcje karaoke 

O/CT Odtwa rzariie w połączeniach opartych na cen:ralach 
wewnętrznych, 

O/OD Odtwarzanie v,; poczekalniach, salach kinowych, 

widowiskowych, parkach i innych podobnych miejscach 
I obiektach, 

O/ AVTV-OK Odtv;arzanie w środkach transpo1iu osobowego 

) 

I 

' I : 



TRANSPORT 

13. TV~ OCLEGI 

14. AV IN JE 

15. TV INNE 

0/TV-HT 

O/AV-OJ 

O/TV-OD 

Wnioskodawcy oświadczają1 że: 

Odtwarzanie w obiektach hotelowych 

Odtwarzanie 'N różnych ml2jsca:::h i obiektach 

Od:v,arza1ie w różnych miejscach i obiek~ach 

1) Tabela dotyczy odtw2rzania z nośn.ków div1ię~u 1 z nofoików cźwię'<u I obr2zu, za 
pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych, z.a pomocą urządzeń 
srużących do odbioru prcgramó•.v tel: ·Nizyjn /cf) or2z za pomocą inrycn urządreń 
technik umożliwiających odt1Narzanie dźwięku lub dźwięku I obrazu: 
a) utworów sfownych, mt.zycznycr, słowno-muzycznych, choreograficznych 

pantomimicznych, v, tym eksplo2tm,.:anych poza utworami audlo'.'1izuclnymi ora: 
słownych, muzycznych, słov:no-muzycznych i chon~ograficznych, wyko rzystanych 
w ut111iorach audiowizualnych, 

o) utv,orów audlo1,vizualnych, 
c) orzed,ilotów praw pokrevmych star.owiących prawa co crtystycznycn 'Nyko1ań 

utworów muzycznych i słowno•muzycznych, prawa do artystycznych \•;ykorań 
tancer211 i aktorów oraz prawa przysługujące producentori fonogramów i 
wideogramóvv muzycznych. 

Tabela dotyczy ta!de z1Nielokrotrian·a na ncśni'<2:r dźv:iękt: 1.•: 00jec:•11:z;:h 
egzemplarzach w celu ich odtwarzania w sposót:> 1 przez podmioty ws~aEi1e w Tabeli. 

2) W zakresie którego dotyczy niniejszv wn iosek: 

SAWP dziara na r:2cz artystó.,v wykonav1có•,v utv-10rów muzycznych i slo·.<1r10-
muzyc21ych, 
ZASP ch1ala na rzecz artystów 'v'l'y'konawców: aktoróv1, solistó1,,•; śoiewaków I tancerzy, 
ZAiKS działa na rzecz auto'óv, utwor6.,•. sło-lmych, muzycznych I S'ONno-mLzyczr.ych, 
choreograficznych i pantomimicz.nych, także autorów utv1oróv1 sfovmych, muzycznycr i 

sto·.vno-muzyczn ych i choreograficznych w utworze audiowizualnym, 
STL dz i ała na rzecz tv1órcóv1 ludowych i ludovtych artystóv; wykonawców, 
ZPAV dziata na rzecz producentów fonogramóvv I wideogramóv, muzycznych, 
SFP działa na rzecz współtwórców utv1orów aud owiz.ua!nych, 
STOART działc! na rzecz an:ystów wykonawców utworó1N muzycznych l sło•Nno

muzycznych, 
SAFT dz i ała na rzecz artystów wykonawców- aktorów. 
Wnioskodawcy oświadczają, że w zakresie k10re30 dotyczy ,vriosek, ozialają na rzecz 
podmiotów: które·osobiścle, przez s1,,vych następców pra•.vnych lub za pośredn·c~wem 
zagranicznej organizacji udzielili im prawa do reprezentowan;a, jako prowadzący cudze 
spravJV bez zlecenia (negotiorum gestor) oraz na pcid~tawie licencj ustcwowej. 

3) 1/!nioskodawcy oś·.viadczają, że wysokość stawek wynagrodzeń za odt·.varzanie o treści 
sta n owiącej załącznik do wniosku, określona została w Tabeli poclzielo1ej na piętnaście 
części, zrożnicowanych ze względu na zakres i charakter korzystania 2 utv,orów i 

przedmiotów praw pokrewnych oraz wysokość korz·tści, ,'.' tym ·::ply.'.'ÓV.1 osiąganych 
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Wypełniając obowiązek ustalony w an:. 110u usta1Ny o p ra·nie a:.i~orskir, i p,a.•12ch 
pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (tj Dz.U. z 2006, N• 90, poz. 631 ze zrr 'at1ar." ) 0·a2 
korzystając z uprawnienia tam zawartego, v\/nioskodawcy prze:lklad:1ją vmiosek o 
z2t1,.vierdzenie wspólnej taoel i wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów pra·•N 
po'<revmych i wnoszą o zatwi2rdzenie tej Tabeli prze z Komisję Pr,:;wa Autorskiego w trybie 
art. 11012 ust. 3 ustawy. 

Tabela składa się z piętnasw części, dotyczących od,warzania utworó,11 i przedmiotóv. praw 
pokrewnych z nośników dźwiąku, z nośnikó'l1 diwlę~u i obr221_1 za porr:ocą ur:ączeń 

służących do odbioru programów radiowych, za po:nocą urządzeń slużącycr do odb;or:.. 
programów tele•Nizyjnych oraz za pomocą innych urządzeń i tech1ik umożfl'Nia:ący:h 

odtvv2~zanie dźwięku lub dźwięku i obrazu. W treści poszczególnych części tabe!i 
oznaczonych symbolarni (0/0G, 0/0H Tt""dT-uwidoczniono uzgodnione przez 
Wnioskodawców stawki w1;nagrodze1 w ood!iale na rodzaje praw tj. pram autor5Kie, prawa 
pokrewne do artystycznego v:ykonania oraz vawa pokrewne producenta fo1ogramóN IL::> 

wideogramów muzycznych. 

Stawki określone w Tabeii mają charakter ryczałtowy i ustalone zostały jako stawki kwotowe 
Stawki ryczattowe ustalane są jako mi2sięcme lub jako dzienne. Niektóre stav.-ki, z u;,,vagi na 
sposób i za~res korzys:aria, określone zostały jako stawki „za imprezę" lub odn·esione- do 
ilośd godzin odt'Narzania. 

Zawarte w p rzedłożonej Tabeli stawki wynagrodzeń :o sta'l':kl opracov12n: i o::,a·t~ o s:2·:,l-.i 
L,mowne, stosowane przez Wnioskodawców wykonujących zbiorm•;y zarząd pra·mrvi! r.2 

polu eksploatacj1, któ~ego dot11czy \'miosek. 
Sta\',~ i w/rag-odzeń s!oso•:;a~,e v: umowac1 przez pcszczego.nycn \'/nioskod&,.'/CÓ-N zost2\1 

prze: nich 1,,vynegocjo•.•:ane z pod'Yliotarrii ko~:ystając1,n· z Uc\';c,ró;; na pol:.i o::lr·.,vor,eń i 
stosowane są \J,J umov,ach za 1Nis•anych z uży!ko:mikan· 1 na teren·e: ::a'ej Polski. 
Konstrukcja tabeli, odrn,ierciedfająca porozumienie \'Jszystkrch Wr.loskodawcó1,, v,s~azuje 
vJYsokość stav-1ek -v1ynagrodzeń będących ogólnym obciążeniem podriiotóv.1 korzys~ających z 
utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego 
zarządzan;a przedkładających do zatwierdzenia niniejszy vmiosek. 
W szczególności Wnioskodavlfcy pragną podkreślić, że stawki zawarte w poszczególnych 
częściach tabeH nie stanowią sumy stawek 111ynagrodze,1 stoso\'.ianych dorychczas przez 
każdego z Wnioskodawcóv>J osobno, ale są wynikiem br1dar ryn~u, analizy sytuacji 
ekonomicznej poszczególnych pod miotów, a przede wszystkim oceny zakresu korzystania 
przez poszczególne kategorie podmiotów z utworów i pr2edmiotó1N rra•:1 po~•e:wnych, 
którymi zarządzają Wnioskodawcy jako organizacje zbiorowego zarządzan 1a. 

Wnioskodawcy 05Wiadczają, że stawki wynagrodzeń dla podmiotów na których rzecz 
działają, zostafy określon e w l<użdej z piętnastu części tabeli, za wyJątkiem v;ynasrodze11 ci!a 
podmiotów reprezentov,a rych przez SFP oraz 2/l.SP, które zostały oKresione \'Jyłącznie •.v 
częściach oznaczonych Jako O/AVT\/-01<. (z wyłączeniem stav1ki za ac1tobJS'1 i inne pojazdy
komunikacja miejska i podmiejska), 0/TV-HT, O/AV-OD (odtwarzanie filmów) i O/TV-OD. 

Z długoletniej praktyki Wnioskodawcóv✓ ·wynika, że przyjęte kryterla pozv!alriją na 
zróżnico1.vanie srnwek wynagrodze11 dla większości obiektów. Dlatego 'Nnioskodawcv oparli 



przedktad2ne do zatwie~dzen;a Tabele o sch~mat stosowany przez ZAiKS. Podocni~ jak 
zawarty ·w Tabeli sys: em podwy: ek, opustów i obni:2k, który daje mozliwość rć±nicow21ia 
sta1Nki, uv12ględniając szczególny zakres charakter korzystania z utworów i 
zi"'ldy1,viduaf;zowanie stawki wynagroć ;:eń. 

Podstawowyn,i kryt eriami ustalenia s:a'Nek i ich wysokości są: 
1 funkcja muzy:<i 
Przyjęto zróżnicowaf'lą kiasyfikację funkcji, jakle petni odt warzanie w działaniach 

korzystające go. Dla ustalenia poszczególnych kat egorii przyjęto określeni:: ,.muzyka 
pier-.Nsrnplanow2", ,,muzyka towa:- zysząca" i,, ,uzyka w de" odnos:ąca się do cr::;ra::te::i 
i zakresu korzyst ania. KlasyfiKacja ta pozwala na uwzględnien ie 1Nptyvvóv1 osiąganych 
przez użytkowni ka -v związku z eksploatacją ut'vvorów i przedmiotó1r✓ praw ookrewnych z 
v,ysokością wynagrodzenia. 
2. rodzaj obiektu v1 którym od:v,arzane są utwory i przedrn'oty praw pokrewrych 
Rozró żnien i e użytkovmików I podział na rodzaje obiektów (ha ndlov,e, gast ronor,iczte, 
usługowe, sportowo-rekreacyjne, i:d.) po2v,ala na ró±nicowanie stawki w za eżnosci od 
zakresu 1 charakteru korzystania. 
3 miejsce (loka li zacja obiektu), )Ego kategoria, powierzchnia oraz liczba miejsc w danym 
ob 1ekcie, w którym dokonyv1ane są odtworz~nia czy te: licz!)a miesz~;;flcóv.' 
miejscowości, w której znajduje się dany obiekt 
Klasyfikacja taka umożliwia odniesienie stawki W'lnagrodzeń do wysokości v:pt-;vó.'! 
o~łąganych z korzysta1ia ora: ro: m·aru ,,.., JakiTl eksplo;;tac,a jes~ ó.<onyv.ana. 

Przyjęte kryteria i zasady !.:lasy"ikacji, szczegółowość Tc:bel ara: ich przej·zys~oś:: 

konkretnoś: po;:•;:al ają \'.' sposóo p-2cv:yj ry od1:2ść przed st a :.1i:n2 s :21.•:kę do 
korzystania. 

Wriosek o zat1.'. e,d,en ·e wspó, 1:j t2b21" wyn=grodzeń J:st ró1.1. nież cdoo:. iedzi; na 
zgłaszane wielokrotnie postulaty użytkovmików uproszczenia i ujednolicenia systemu 
ustalania oraz roz liczeń naliczania wynagrodzeń na polu odtwarzanie. Pmdstawlow 
vmiosek umożhv,ia ustalenie orz.ez użytkownika, z góry, obciążeń z·..-!iązanych 2 korzysta'iiem 
z utworów i przedmiotóv,; pra·:; pokrewnych na polu odtvvarzan ie. 

W toku prac na konstrukcją Tabeli i poszczególnymi sta1.·.1ka11i opierano się na 

doś1Niadczeni ach wszystkich Wnioskodawców ora z st osowanych wzorcach przez organizacje 
dz iałające na rynku europejskim (SACEM, PRS i GEMA), a także uzys~anych przez wym·anę 
doświadczeń ookonywaną na Lorum organizacji międzynarodowych m.in. AEPO ft.RTIS 
(Association of European Performers' Organizations}, SCAPR (Societics Council for the 
Adrninlstration of Pe_rformes Rights), FIA (Międzynarodov.1a Federa::j;i Ak:o·ska), FIM 
(Międzynarodowa Federacja Muzyków} oraz IFPI. 

Tabela wynagrodzeń za odt,,varzan·e zawiera też, zgodnie z art. 11012 ust 5 ustav11: o pra•:,ie 
auto:-skirn i prawach pokrevmych, stawki niższe, ustalone dla podrniotóv, p1·0'.<.adzących 

działa lność kultuni lną oraz Instytucji oś'vviatowych, korzystających z utworóv, I przec!miotóv1 
prav-.1 pokrermych v1 zakresie prowadzonej dziaialności statutowej Przvjęto zasadę, i~ stav.k" 
zawarte w Tabeli ulegc1ją obniżeniu o 10% dla wymienionych podmrotów. Wobec podmiotów 

I 
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I 
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tych stosuje sfę za v1arte w Tabeli opusty, obniżki i podwyższenia, naliczane od obniżonej 
stawki wynagrodzeń . 

..................... ......... ...... ...... 
SAWP 

.. ................ , ..................... .. 
SAWP 

············ .......................... ,., . 

ZASP ' ............... " .. ' ................ ., .. . 
ZASP 

... ... .......................... .. ........ 
ZAIKS ·········································· 

ZAIKS 

, ........................... ..... ........ . 
STL , ............ , ............ ............... . 

STL 

••••• • • ••••••••••••• h •o1,.,,.,.,,, , ,, , ,,, 

ZPAV 
.................................... , .. , .. 

ZPAV 
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.......................................... 
SFP SFP 

............... ........................... 
STOART STO.!\RT 

SAFT SAFT 

W załączeniu: 

1. Tabela stawek 1;vynagrodze11 za odtwarzanie utv1oró1.v 
pokrewnych. 

2. Dowód wniesienia opłaty. 
3. Odpisy z KRS Wnioskodawców. 

przedmiotów pravv 

o 
' 
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TABELA·STA\JVEK WYNA1GRODZEŃ 
,, 

ZA ODTVVARZANIE UTVvOROVV 
,, 

i PRZEDfifHOTOVv PRA.\tV POKRE\JVf\JYCH 
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POSTANOV\/I ENIA OGÓLNE 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1. - ebela określa v,ynagrodz: nie za ~orzys.anie na pof1J odt,,1:arzanie: 

a) z r.1ajątkowych prcw autors~ich przyskgujących : 

• twórcom utworów srownych, muzycznych, ~fowno-m uzycrnych, choreograficrnvch i 
pantomimiczrycn, w t•1n eksploa~owrnych pza uw,orani al!d':i N zua iny;rii, 

• współtwórcom utworów audio•.-fzJ21.-,y,:h i :wó·co;:; utworów sfo,..,.nycr., riuryczn'/:h, 
sfowno-muzyczrycn i c1oreografcznych uprzednio istniejący:h, wykorzyst2nych w 

utworach audiowizualnvch, 

b) z ma,ą1kow11ch praw pokre•,-,r.ych przysługujących: 

• artystor, wyko;;awcom za art 1s:yczne •,,ykonania u~wcróv, mu2•1cz„yu I s·owno
muzycznych, 

• aktorom i tance rzom, 

• producentom fonogramów i wideogramów muzycznych. 

2. Tabeia określa wynagrodzenia za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw po~rewrych -
ra'eżących do repertt..aru orgarizar-:·. 

2) z n~śników dźwięku, 

b) za po.nocą urządzeń ~:0ż~cych do odbk,ru programów radioAy~h, 

d z.3 i:omocą un:ąd::eń s~uż;c,:h c :> o:lb1,:>rt; progrornó•:: tele,'. ·~yjn)'rn, 

d) z nośników obraz.u i dźv:k;!-.u, 

e) za pornocą innych urządz::ń i technik umożfi,niających od,v,a rzaniE cźw:ęku lub dfoiękJ i 
::ibrczu, a także zv1iebkrotniani; na n:>śni~ acr dźv/~-w w poj:dyncz~,d'\ e~::,:11plcr:cch \'I c::fli 
oó,v,arzania w sposób i przez podmioty wskazanE w Tabeli. 

li. POSTAN OWIENIA OGÓLNE 

1. Tabela składa się z 15 części określających stawki wyna&rodzeń autorskich, s:a-.·iki v:ynagrod1.e1i 
artystów wykon2wcóv1 oraz S1awki wynagrodzeń producemów fonograriów i v,ideogramtv; 
muzycznych - zróżnicowane ze względu na zakres I charakter korzystania z ut.voróv, i przedmictćw 
praw pokrewnych oraz \'Jysokość korzyści, v1 tym \'1i;lywów osiąga,·ych przez użytkownikó·:: z 
ko rzystania z utworóv1 i przedmiotów praw pokrewnych, a przecie v,szystkim ze względu na funk(ę 
jaką pełni odtwarza1~ie utworó1.·1 i przedm·o,ów pra•:, pokre\vnych w dzlalan;ach uy!kownir:i. 
1/\/ysokość poszczególnych stawek uzależniona jest od v1ielkośc i miejscowości (liczby mieszkarkóv.}, 
rodzaju obiektu zaliczonego do 'łJ\/Odrębnionych kategorii, zalezrej od zakrew korz/s::1 ia, •.·, tym 
od: liczby miejsc w obiekcie, wielkości nagłaśnianej powierzchni, kategorii obiektu hotelowe5o, 
rodz;iju środka transportu, liczby punktów - pon,;, na stacjach beruyno·,rt::r ~niejsc pa-1c·ngo-.•.ych, 
rodzaju i charakte ru imprez, liczby osób uczestn iczących w odtworzeniu oraz czasu jego trVJania. 

2 \Vy·1agrodzenie ustalone na podstawie -abel: nie obejrnuje podatku od to·:,aró•:1 i l,s1ug (V,;T). D:i 
stawek wynagrodzeń należy do liczyć podatek od towarÓ\'! i us ł ug w wysokości obm•iic:zujące~ 1.•1 

dacie powstrnia obov:iązku podri:fto vego. 

3. Stawki wynagrodzeń dla podmiotóv, wymienionych w art.1101
·• ust. 5 us~al.'.''1' o prav1ie r,u:orskim i 

pra~·:ac:h polm1wn~1ch z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. z 200ó , ., Dz.U. Nr 90 poz. 631 z pófa zm.) 

.:, 
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LJlegają obniżeniu o 10%. Obniżon ą stawką każ.da z organi:a:ji stosuje od da·v wp!y1,•;u do organi:a:j' 
pisemnego wniosku od podmiotu cdt.•:a~z,(ąi::ego 1.,tw0"i i przedmiary praw po <re Nn·1ch. 

4. Kwotowe sta•,...-ki wynagrod;:eń określone w Tabeli pod 1eg;;ją waloryzacji na zasadach określcny::n 
usta•są o pra ,•,ie a:..torsk'n i p-2-.n::h co!<'e'.'if'/C'i p·e·1,-, s::: •::a.oryz.;.:j2 rastą:,· do d;i:2 :s .te~:; 
2013 roku. 

5. W pnypad~u odcwarza 1i2 u:1,•.-oró·.1, i przed n- ·o~b; era,... pokr:s'.'1'/Ch z•.-,i::1okra:r .or.y:h J;'~~= 
p,::>dmioty odc ,.a r::::ają::e utwory i przedmioty praw pokrewnych na nos1;:<a.:h diw1ęku ,,,, 
po/edvnczych egzemplarzach stawki o kr:ślo1e w Tabe'i podwvższa się o 15 % 

5. W przypadkacn odtv:orzaf utworów i pn::::ln-ictów pra .v pokrcwn•1.::h w sposob r.i': prze.vid.:·2ny 
Tabelą stosuje się sta 1,vł(f wynagrodz~ń ust2lone d1a najbarćziej zb lrźon:5o za kresu i sposobu 
od,warzan:a utworóv1 i orzedrri::ltów pra·x ,:o~rewn1cr. 

7. Tabela wchodzi w życia z dniem p·awomocnego z;;twierdzen ia w trybie przewidzian·;m ust3 ..-:ą o 

prawie autorskim i prawach pokrc:Wl'1','Ch l rr: za,tos:Y:12nie do e~sp/Jat.:cj' ctwcrów i prz-=ch·; 1 c~ć•:: 

praw pokrewnych r:;ocząwszy od pierwszego cnia Miesiąca r,asrę;,ującego po dn iu p•a•.vomocne~c 
zatwierdzenia Tabel i. 

Ili. DEFINICJE 

W rozumieniu tabel I: 

O·gan1zacja" - t::, crganiBcj:1 zbioro•.-:-2go zarządzan·a w •oz.rn·;nil.: us~a\1,·1 c o:a:·ie a.,:ors!..irr; i 
prawach pokrevvr ych, któ'a pr;:edstawic stówki wym,grodzeń rawzrte w Tabeli. 

2. ,R:pertuar crganiz2,:ji" - to kat~lo5 pra": at.:~ors'dch !1.,::1 pr:edm;u tó·.•, ,:ra .•, po',re u•:.:h, <t5-rr,' 
:oioro•no za,ząoza organi~acja ra r;:ec: poc-n1otów upra•,:nicnych (pol;',ich I zagrznicznych,: 

2) któr2 o~obiście, prz.::z sv:~·ch n:stęp,.:Ó-:.' pr21.•:r·1ch Lb za pośredn ct.·1err zagr2nic:n~; 
or€erii!3::j! udz;elili org;; niza::]i p·a •,•,a do rep·:z:c·1t;:,1ania, 

b) ra rzecz który'ch org2n;z:acj3 c:: i3/3 ]3f<:J orov.3dzący cud.:-2 spra·xv be: zlecenia ln2goti:i;um 

;eHor), 

c) na rzecz których dzia!2 na pod.stav1ie licencji ustav:ov1ej. 

3. .,Przedrnio~y pra•.•1 pokrewnych" - to prawa do artystyczn{ch wykonań uv:oró·.•1 m:.szyc2n'/Ch i 
słowno-muzycznych, prawa do artystycznych wykonań aktorów i tancerzy o~az prawa przysiuguJące 
producentom fonogramów i \'l ideogrc,mów mvzycznych. 

4. ,,Sezon turystyczny" - to pora nvvczajowo traktowana jako okres wypoczynku urlopowego, w 
szczególności czas v,al<acji szkolnych i ferli 2·mowych ucznióv, szkól publicznych, a ta ,że czas, w 

.<tórym mają miejsce duże ·mprezy m;;sowe. 

5. ,,Mie/scowość atra kcyjna turystycznie" - to region, obszar lub miejscowość odwiedzane'! przez 
turystów (osoby podróżujące poza sv:011n staly'Tl n ·eJscer1 pobytu da K:órycti ce,em rod-óży 1i2 
jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości) z uwagi m.in. na walory przyrodnicze, 
historyczne, mozliwość uprawiania sportu, turystyki, w szczególnoścl v: ohesie sezo·~u 
turys:ycznego. 

6. ,,Podwyższony standard", ,,stopień atrakcyjności" - to kryteria oceny obiektów v: tej samej 
miejscowości, które w porównaniu z i:mymi, spełniającymi podstav1ov,e \'J'{magania m'ejs:aml, o 
poclobnym zakresie działania, oferują usługi bardzlej atrakcyjne dl2 klientów, na wyzszvm poziomic I 
często stosują wyższe ceny. 

7. 11 Wyższa cena" - rn cenc1 ustalon?. ,,v ofercie za uslL1gi lub 1ov,ar1
;, które 1.v 1Joróvm,1111u 

z cenami takich samych usług i towarów w tej samej miejscowośd i czasie, w ', nycn 
poró1,..my,,.1alnych obiektach, są \'I\ żsrn od ~rzeciętn\•ch (np. ceny ka,·11, piwa. alkoho,u, zah'egu 

kosmetyczn2go, usługi fryzjerskiej). 
_\ 



8. ,,Liczba mreJsc, liczba uczestnikóv!' - to dopuszczalna liczbz miejsc w obi-::kcie określona ,,,, 
pozwoJEniu na u żytkm•1.rnie lub innych stosownych dokumentach. 

C „Centrum handlow::" - to obie!<t handlowy lub handlowo-us:ugowy, w którym pod wspóln11m 
dachem znajduje się co r.ajmniej 10 sklepów i punktów t.:s/u601Nych, mając,; wspólny ciąg 
komunikacyjny I dz.icłający 7 dr.i w tygodniu. 

10. "Sieci", ,,sieci obiektów" - to co najmniej 3 o~iekty, dzi;;iające pod wspólną nazwą lub prcwcdzor.e 
przez j ednego operatora, odtw2,zające utwory i przedmioty praw p'.:lkrewnych na podst3Wie jednej 
umovvy zawcrtej z orga nizacją. 

IV, STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Sta1ivki z.a odtv1arzan:e utworów i pnedmiotów praw pokr:;wnvch z noiników dźwięk 1J i z;; pomocą 
urządzeń służących do odblo:-u programów radiowych or2z Innych urządzeń i technik: 

Nazwa tabel i 

1. HANDEL 

2. GASTRONOMIA 

3. USŁUGI 

4. TANIEC 

5. MOClEGl 

6. TRANSPORT 

7. WPRcZY 

8. qEKR E.u.CJA. 

C SZAFY GRAJt.,CE 

10. CENTR.ALE 
TELEFON ICZNE 

11. l~NE 

Kod 

O/Or. 
0/0G 

0 /0U 

O/ZA 

0/HT 

O/OK 

O/IM 

O/OR 

0/SZ 

O/CT 

O/OD 

Przedmio t tabeli 

Odtv-.;2rzanle w obiektach handlowych, 

Odtwarzanie w obiektach gastronomicznych, 

Odtwarzanie w obiektach usługo 1..vych, 

Odtwarzanie „do tańca'', 

Odt•Harzanie w ob:ektach hotelowych, 

Odn'i2rzaniE I/! frcdkach t~~:ispon:u o~ol:,o·:,;e50 oraz na stacJach 
benzynowych i pa rkinfach 

Odtwarzani:: podczas festynów1 imprez okolicrnoki0v/l/ch, 
sportowo-rekrea.:yjn·,-ch, poka:óv: rnod 11, 

Od tv1a rza n ie w obiektach sporw.,vo-rekrea c.yjnych, 

Od t1.·1a rz2 nie w sza fr eh grających urząd ze ni ach pos:adcj~:::ych 
funkcje karaoke 

Odtwarzanie \'/ połączeniach opartych na c„ntralach 
wevmętrznych, 

Odtwarzan ie w poczeka lni<1ch, salach kinowych, widowisko1..vych, 
parkach i innych podobnych miejscach i oblektach, 
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Stawki za odt•,Na r2c.nie utworów i przedmiotóv1 pra•,v pokrevm/ch 22 pomocą urządzeń s!użąc•;ch 
do odbioru programów tele·Nizyjnych lub z nośników dźwięku i obrazu oraz innych urządzeń r t~chnik: 

Nazwa tabeli 

!2.AViTV 
TRANSPORT 

:3. TV NOCLEGI 

14. A.V INNE 

2.5. 1V INNE 

V. OPUSTY 

Kod 

0/AVTI/-OK 

O/TV-HT 

O/AV-OD 

O/TV-OD 

Przedmiot tabeli 

- odr,varz.::nie w środkach transportu osobowego 

· odtwarzanie w obiektach ho te/owych 

· od{warzanie w różnych miejscach i obiel<tach[P!J 

· octwarzail~e w różnych miejscach i obiekt,;;ch 

1. Op(.lsty stosuj~ się od daty wpływu do organizacji pisemnego wniosku podmiotu odtwarzającego 
utwory i•przedm ioty p;-aw pokrewnych, w następującej wysokoścf: 

2) d:a kontra hentów, którzy wys~ąpili do organizacji z Willoskiern o zawarcie umm·1y przed 
rozpoczęciem odtwuzan;a utworów I przedmiotów pr2w pokrevmych, bez uprzednle5o 
podjęcia działań przez organizację 10% na okres jednego roku, 

b) d!a kontrahentów, którzy wpłacili organizacji Vl'/ncgrodzenie z góry (bez możliwości zwrotu V/ 

przypadku wcześniejszegc za kończenia odtw2rza;iia Jtworów i pr2edrn'0:ów pra·•N 
pokrewnych): 

a 10% - przy jednorazowej wpr3cie za pór ro!<u, 

= 15% - przy jednorazowej 'Hpfaci~ .:a rok, 

ci d:2 si:ci - proporcjoralnie d:i liczby obiektó·.v w sieci: 

~ 5½ - cd 3 do 10 obiektów, 

9 7% - od 11 do 20 obiektó\':, 

$ 9% - od 21 do 30 obiektów, 

e 11% - od 31 do 40 obie!<tów. 

~ 13% - od 41 do 50 obiektów, 

s 15% - od 51 obiektóv,, 

d) dla członków izb gospodarczych i związków branżowych objętych porozumió:niem podpisanym z 
organizacjami 5%. 

2. Opusty okreś lone w ust. 1 pod Ht. a} - d) stosuje się kolejno. 

3. Łączna kwota, o którą zostało obniżone wynagrodzenie w związku z zastosovvaniem opustów nie 
może przekroczyć 30% należnych wynagrodzeń. 

VI. PODWYŻSZEN I E STAWKI 

Podwyższenie stawki o 30% stosuje się dla miejsc I obiektów znajdujących się w miejscowościach 
atrakcyjnych turvstyczn ie IN okresie sezonu turystycznego oraz miejsc i obiektó1,·; o po{.hvyższonyrn 
standardzie lub atral<c1ljności, o !le w tych obiektach stosowane są v1yższe ceny usług lub towarów. 

6 



VII. POSTANOvVIEN IA SZCZEGÓLNE 

1Nob:: : obiektów har.dlowych i gastronomicznych, czynnych d:J 15 dni w miesią::u, staw'.~a wvna5r0dzeń 
wyncs' 7.35': staw'<i ust=: lon€j w poszczegó'.r.ych części2ch t2bc1i dl; da:1ego rodzaju obie\tu. 

7 



0/0H 

1 HAN DEL 

Stawki wynogroózeń z,:i od:worzonie z nośników dźwięku i z:1 pomoq urządzeń sluiqcych da 
odbi-:;ru prograr1ów radio.vy,:h oraz za pomocą inr.;ch urzq:lzeń i iechr.ik w ~:Jiehach 
hand/01.t11ych. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Sta·wki dotyczą odtwarz2n·a z nośn1kó•:; c:•:J'ę'.c i za pomocą l!,:ącz=ń sruiący-:h do ocoo~J p~o5ramów 
radio1..vych stanow1ącego ero dla dziala!ności w obiektach h2nd!ow·1ch, o ile nie jest 0'13 objęta 
od •ębnym· tabe'arri. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Typy obiektów 

Stawki wynagrod:eń są ustalane w foT1le mies ęczne,go ryGa~u h„b i. for-n la r,·cz2ltv za j~de~ c:;-e;, w 

przypadku targcw i 1.vvs~av-1, odrębnie die poszczególnych grup: 

a l g,uoa ,,~" -s~icpy (,,2-~err, sup-::rmari<ety, hipermu.<e~y) i inne p0dobne obiekty, 

:>' g:uoa ,.:/' - ciągi kornu,·-'.acyJr~ w cen•r2cn r.2ndl,\'1'/C 1 (g:1:-·ach, helach i 1nr·1ch o:,isktacn 
·.vie I ko poviierzchn io·.vych), 

-:) gruoa „C'' - obi2J.-ty ha1cilov/e na „wol;wm oo·.vi?trzu". ,,._, szcz~~ólr, 1iŚCi t2;=0.1.is~a b"tarv, 
.a-mark·, gierd~ r2r.d,o\·.e, s:)1sk;; har.ć,o·. :e, r,:, e :;:;rgo•F~, \'. t::n o::i:c~t·, b:-a~z\ ::- 1Jd.;·,-, l2,( i 
ogrodniczej, 

ci) grupa „ O" - ca rgi, wystawy. 
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v\/ysokości stawek 

GRUPA „A" - obiekty o powierzchni catko1,,vitej do 2 500 m2 (miesięczni a) 

Miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

i Pow'erzchnia na~łaśniana w obiekcie 
handlowym w rr.· 

Twórcy 

' do 20 m2 
23,35 zł 

I cd 21 do SO m1
: sta·.v~;a Z3 20 m: p'Js za 

: każde następne rozpccząte 1() m2 .i,so z/ 
do 50 ..,i 

I SO m2 I dl,~O zł 

l cd s: co :ce m1: ;tawka i:a SO m1 p'!.l~ za 
/ każde następne rozpcczę!e 20 m2 do 100 6,30 zr 

Ml 

I 100 m1 57,60 zi 

I 
cd 1C1 do 500 m·: s,awka za 100 n„ p!;,.; 

za każde nastęone roz;iocz'ite SO m1 d:> 7,20 zł 
I 500 r.- 2 

I 500 r.1 2 115,20 z! 
I od SCl do 2 500 m': stawi.:a za 5CO m1 p11;s I 
I za każde nastęo/ie rozpocz~t2 100 m2 co 2 I 2,03 zł 

sco ;,· 2 

2 500 m2 :72,35 zł 

Miejscowości od :!.O do 20 tys. mieszkańców 

1 Powie:nchi'lia nagłaini;ina \'.' obiekci2 

handlowym w m2 

do 20 m~ 
I 
1 

od 21 do SO r,-, 2: s,a\':ka za 20 n ' i:;łi;s za 

I każde n~stęp~e rozpoczęt-: 10 m2 

do 50 m· l 50 r," I 

od 51 do 100 m2: stav;ka za 50 m· p\.15 za 
każoe następne rozpoczę~e 20 r1

2 do 10'.l 
m' 

I 100 m
2 

I cd 101 do 500 m
2

• s·awka za 100 m 
2 
piu· ' ' 

, 
j za :<ażce następr.e rozpoczęte 50 m2 do 

SOOm2 

/ soo m1 
I 

' od 501 do 2 500 mi: st2·.•1kc za 500 r;,Z plus I za kazde następne rozpoczęte 100 ir.1 do 2 
500 n' 2 

I 2 500 m2 

T'.'lórcy 

30,60 z1 

4,95 .:ł 

45,00 zt 

6,75 zł 

62,10 zł 

7,79 zł 

124,65 zł 

2,25 zi 

186,75 z ł 

I 

Ar:yści 1 Proćt.:ci:r.ci 'o„cg•a11ów I Łącinie 
wykcnawcy 

17,33zł I 17,33 2! 

2,75 zr I 2, 75 zł 

I 
15,30 zł I 25,3C zł 

3,SSz! I 3,85 :I 

?5,2G z) 35 2: z: 

?,40 ;i 4,L,J zf 

70,.<!0z: 70,t.') zł 

1,2i r! : ,27 1.ł 

:c5.3 3 .f DS,33 ;i 

Art 11ści I Producenci 
v:(onawcy fo~agr:'115·.-, 1 

:.B, 70 zł l&, 70 zr 

3,03 z! 3,03 zł 

27,50 zł 27,50 z/ 

4,13 zł 4,13 zł 

37 95 zt 37,95 z! 

4, 76 zł 4,76 z/ I I I 

76,18 z ł 76,lE zł I 

1,38 ;:/ 1 38 zł 

' 114,13 zł I 114,15 Zf I 

53,0: :ł 

10,'JC r1 

92,C.:: z! 

1L.CO z• 

:23,'::') :i 

:s,co zi 

255,00 zł 

ć,61 :.' 

~~~ r ... -:--·-,~ - -

68,00 zt 

11,0lzl 

100,00 zł 

15,01 zł 

Ba,oo;-l 
7 

17,31 zł 

277,01 lł 

5,0121 

j 

t:s 01 z ł 
' 

a .., 



w•:ejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców 

I 
Powie rzchnia neg/aśniana w obfekcie 

Twórcy 
Ar.yśd Pioducenci 

tą cz:,;e 
liard!o•.vym w m~ \·,y!<onawc•/ forogramćw 

1 do 20 r:1
2 

33,75 zł 20,63 zi 20,63 zf 75,IJ i z> 

er:: 21 co S:J n=· s~~·t,ka z::;; 2J m1 µIus,: 

I każde następr.e rozpoczęte 10 m2 

co SC ;r1 
S,tQ zł 3,30 zł 3,30 z1 l 2,00 zł 

SO m· 49,50 Z' 30, 25 z! ::-::,2: z! ~10,0C !' 

i cd 51 do 100 m : st3wka z: 50 m- pfl!s za 
I 1<3:C= r:as:ę~r:e r:n::,oczę:e 2C m2 ćc 1~0 7,ES t i ..:,63 zł .!,58 zł :7,o: ,t 

ml 

I 
liJ') rr'l 1.:8,85 zł ~2,ca z: d2,U2 zł :53,G: u 

I 
o:! lvl co .500 m': s:aw<a za 100 m' p!us 
za k2żde ms,ępne ro=pccząte sa m2 do 3,55 zf S,23 ;:ł 5,23 zł 19,0: ,! 

i 500 mi I 
• 

I 500m1 I 
137,25 2/ 83,8:3 zł S3,88 z> 305,0! zł I 

I oj SJl do 2 500 m2
: s~a·Hka z: 500 rr 2 i: '.us I 

I 
1 

:a kcżde następne rozpcczęt: 100 m1 cio 2 2,43 zł 1,52 zł 1,52 zł 5,52 z! 
500 m1 I 

I zscor.i· 2~5,10 zł 125,95 li 125,95 zł .:ss,o-:i : 1 

Miejscowości powyżej 100 tys. m ieszkańców, za wyjątk!err. ujętych w dals,ych tabelach 

Po;'li-,mnnia nagłaśr.13 na w obi!:!d~ 
T~•16rcy 

A:-,;yści Produ:en:i 
Łącznie I h1:ndlow·1m w r;,2 wykona·nc11 fonog;?.n·6w 

d::, 20 r:-;2 
33,91J zł 22,5= :· 2255 :i a2,G: zł 

I ce 2! do EO m': st:1wka za 20 r," pl~; za 
każde r,~-:ę~'1= roz~oczr;te 1::.1 :Tf 

I ć:, SO„ L 

5,85 zt : 5~: 3,SJ zł :3,01 ~ł 

. 
I .50 m2 54,45 zł 33).2 zl 33 2'.:: :l :21,02 z1 

i < I ces:. do : :or~ : s:aw~;; 22 SO m~ plus za 
5,23 zł 5,23 l; !9,01 zł ka:cie nastę::;ne rozpoczęte 20 rr,' co 100 S,55 zł 

I m2 I 
100 m

2 7.5,60 zł I 45,20 zł 46,20 ?1 163,00 zł 

od 101 do 500 m•: stav,ka za 100 m' plus I 

I 2a kaid= r-:1stępne rozpoczęte SO n,
2 do 9,45 zl I S.7B z' 5,78 21 I 21,01 zr 

500 m2 I I 
1 500 m2 

I 
151,20 zł i 92,C.O 2t 92,l.{; zł I 335,CO z! 

I oo 501 do 2 500 m1
: stawka za 500 m1 plus I 

I za kazde następne rozpoczę.te 100 ni2 do 2 I 2 74 zł 1.lj7 zł 1,67 zł 6,0S Z' 

500 IT
1 

' I 2 500 m· 22G,80 zł 138,60 zł 138,60 zł s::i::,oo zł 

I 
l I 

10 



Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdyn i=, Sopot miasta wchodzące w skład Podregionu 

Centralnego Śląskiego 

' Powierzchnia nagłaśn iana w obiekd: 

I handlowym w m
2 

I 

I d,j 20 mi , . I 
· od 21 do SO m· : stc1.,vka z; 20 m' p!'Js za j 
! każde następi1e ~ozpocz-ąte 10 m2 i 
1 do 50 rr.2 I 

• SO m2 
/ 

od 51 do 100 m': 5tawka za 50 m plus za I 
I ka2żde nastę,:ine rczpoczę:c 20 rr:2 do 1:JO 

m 

/ od 101 do 500 m': s~awka za 100 m' plus 
I za każde następne rozpoczęte SO m2 do 

/ soo m2 

' 500 in7 

od 501 do 2 500 m ; stawka za 500 rn 2 plus 

za każde nas::ępne rozpcczĘte 1C0 m2 de 2 
I 500 m1 

i 2 500 m2 

W-arsz2wa 

I Powierzchnia nagla1niana w obiekcie 
: handlowym w m 2 

I do nn:2 

1 cd 21 dJ 50 m·: sta1: ika za 20 m1 p!L,S .:a 
: ka tcie mstęr: 11 e rozpocz~t'? 10 m2 

I do SO n~; 

50 r:, 
l 

od 51 do 100 rn1
; stawka za SO m2 p!:..rs 22 

każde następne rozpoczęte 20 n1 2 do 100 
ml 

100m7 

od 101 do 500 m': staw:<:a za 100 m' plus 
za każde następne rozpoczęte 50 m2 do 

I 500 m
2 

500 m2 

od 501 do 2 500 m1
: stav1ka za 500 1112 plus 

za każde następne rozpoczęte 100 m'· do 2 
500 m2 

• 

2 500 m2 

I 

Twórcy 

55,35 zt 

S,53 zł 

81,00 zi 

12,50 zł 

112,5::Jzt 

14,0,j z ł 

225,00 zi 

4,07 zf 

337,50 zł 

Twórcy 

55,5~ zf 

3,55 zt 

I 81,CO zJ I 

12,60 z/ 

112,50 zł 

14,06 zł 

225,00 zi I 
I 

4,07 zł I 
337,50 zł I 

Artyści 

wykonawcy 

33,83 zł 

S,23 zł 

!!9,50 zł 

7,70 z! 

ó8, 75 z~ 

8,59 zf 

137,50 z ł 

2,49 z/ 

205, 25 z/ 

A;tyśd 

1Nykonzv1cy 
33183 l~ 

5,~3 z! 

l9,50 z/ i 
I 

7,70 z.! l 
68,75zl 

S,59 z! 

I . 
137,50 z/ 

2,49 zł 

205,25 zł 

Produ~end 

fonogramów 

33,83 zr 

5,23 zł 

49,50 zł' 

7.70 z/ I 
68,73 zł I 

8,5~ zi 

13 i,.50 zł 

2,49 zł 

206,25 z/ 

Produce;,ci I 

fo;iogi~mć11N 

33,83 :i 

5,23 ,l 

49,50 z! 
I 

I 
I 

7,70 zł I 

I 

68,75 zi ! 

I 8,59 z! 

r 
137,50 zł I 

2,49 zł 

206,25 z/ 

Łączni: 

123,01 zt 

19,01 z/ 

180,00 zł 

28,GO ,i 

250,00 z! I 

3 : ,24 z! 

500,00 zt 

g,os zi 

750,0C zr 

Łączni~ 

123,0: z: 

:9,01 z: 

180,00 zi 
I 
i 

28,CO z! 

250,00 z; 

31,24 zt 

SG0,00 zi 

9,05 zł 

750,00 zl 

li 

; 
I ; 



Obiekty położone w centrach ha ndlowych, niezaleinle od ich lokalizacji na terenie kraj:.J 

Po·.-fer.chr.ia na~lasnia:ia w ooiekcie 
T.•: ć·::y 

Artyści Prcc!ucer.::i 
Ł ącz-i,; I handlowym w m~ wy'<.cnawcy br:o5ramów 

I do 2J m2 
62, 78 zł 38,36 z ł 33,36 z.I :3S,SJ zi 

od 2L do SJ m· : staw:<~ za 20 m· cłu; i.a 
'<~zde nas:-;pi'e rc-:'.:lc:::ą:<: 10 -;' 9,79 zi 5 53 Z! 5,53 :ł 21 75 :ł 
d-:i 50 m2 

/ 50 mi 91,80 zt 55,10 tł 53,10 zł 204,00 zl 

I od s: do 100 re: st;;wka za SO r.i · pli.:s za 
I <ażd~ na;~ącne rcz.coczę,e :W r- 2 ce lCG l!,28 z1 8 6-3 2~ i 

81 66 i ł 3:,5'.) , 1 

I r:/ I 

I lCO ri2 127,58 z! 77,95 zł I 77,96 z: 283,50 z1 

cd lGl do 500 m': stawka za l C'.) m' p us I za ka±:le nastę:;ne r-::zp.:;częte Sii n 2 do 15 SS z1 9, 75 Z' 9 75 rł :5,.:!3 zi 
' .SOC m: I 
i sec m1 255,1 5 zi 155,93 ,I I 155,!:'3 zł 567,01 zł 

cd so: de 2 500 -n•: sta•.·1ka za s:::o M p:l!s I ! 2: każde rastępr.e rozpoc:ęe : co r-,= do 2 L,62 zf 2,82 : f 2,82 z! :c 2ó zt 
I SCO n-.2 I 

I 2 SGO r./ 382,39 zi 233,6'3 zt 233,Gii zł S4S, 75 zł 

Dla skl;epó·w spożywczych o powierzch1i do 500 m 2 stawkę pomniejsza się o 23%, 

G::-UPA 11 A" - o::ifekty o powierzchni c2łkowitej po·.vyiej 2 SOC m2, nieza!einia od wielkości 
miejscowości (rniesięczniej 

Fc\·,ierzchn1a nag!2śr.i;;,,a •s cbiekci~ 
! ha;,dlo.•:·1m w rii 

1 o:! 2 500 do 3 OOO m2 

I od 3 001 do S OOO rn!!: stawka za 3 OCO rri' 
pl!..S za każde nas:ępr.e rnzpo~zęte 5'.J0 tni 

I d'JS oco m1 

5 OOO m2 

od 5001 m2 s1awka za 5 OOO m plus 
z.-. <ąide nast~pne rozpccz;;te 1 ooo rri

1 do 
1 10 :>DO nl 

10 OOO m2 

Twó·cy 

350,CC z! 

22.53 zt 

450,00 zt 

45,00 z ł 

Art'/Ści 

~· ·fkr.a-'✓,;,y 

220,00 zł 

:3,75 : t 

275,CJ zł 

27,SIJ zł 
I 

Procucenci 
1.::cidc: 

te:~osr.:rr6v. 
""'"'Inr, .. .,J 
~LV,.J\.. ._ o:,),C,J Z' 

::. 75 !; 5G,O~ zł 

275,00 2/ l C00,00 zł 

27,50 zt 1noo zi 
j -

I 675,00 zi j 412,50 z1 
I 

;112,so z ł i SCJ,00 zi 
powyżej 10 OOO m': stawka za 10 GOO m· I 1 plus za ~aide nastąpne rozpoczęte 45,0C z1 27,50 zł 27,S'J zt 1C'J,OC z! 

I 1000 r.1
2 ! J 

V✓ stosunku do sieci obiekt ów handlowych, z którymi zawarto umowę obejmująca odtwarzanie w 

v,ięcej niż 10 obiektach o poróv11y•.valnych powierzchniach, można, na wnioseK k:mtrahe·1t2, w•/znaczyć 
średnią stawkę zryczałtowaną za jeden obiekt. 

:.2 

1 
i l 

• I 



GRUPA 11 8
11 

- niezależnie od wielkości miejscowości (miesięcznie} 

Za nagle śnioną po1Nie;zchnię dągów 
Twórcy 

Artyści Producer.ci 
Łącznie komunikacyjnych w m 1 (w tym v1ind) wykonav"y fonogramów 

! za kc: żde rczpoczęte 100 m 1 powierzchr.i 27,00 z! 16,50 zł 15,50 zi 60,00 zi 

GRUPA ,,C" - niezależnie od wielkości miejscowości {miesięcznie) 

I Powierzchnia naglaśn laha w obiekcie 
Twórcy 

Artyści Producenci 
Łączni e I I handlowym w m1 

wykonawcy fonogramów I 

I do 100m' 56,25 zr 34,38 zł 34,38 zł 125101 zf J 
j od 101 do 500 m

1 
112,50 zł 68,75 zł 68175 zł 250,00 zł I 

· od 501 do 1000 m1 
139,50 zł 85,25 zł 85,25 zł 310,00 zł I I od 1001 do 9999 m : stawka za 1 ooo r.,1 
22,50 zł 13,75 zł 13,75 zi 50,00 zł · plus za k3ide na;tępne rozpoczęte 

I 1 GOO m' 
J 10 ooo m2 

342,00 z/ 209,00 zł 209,00 zł i60,00 21 
I powyżej 10 OOO m": sta,Jk:3 za 10 OOO m' 

18,00 z/ p't:· •a k-;.r1- nr•·on° rozoccz-•,:, J • I .J ,.. :C, _ ,_,:: ~••t:. - I ~I, -

, 1 ooo m' 
11,00 zf 11,00 z! 40,00 zi 

G'"'UPt n'' · I · · d · 11 
' • • • , ' { k · · · · ') ~ , "u· - n1e22 ezr112 o„ Wie ,wsc1 m1e1scu,Nosc, za -azoy ozien 

W pomieszm?i11ach zzmknięty::h w m2 Ar:yśd ProdL:cenci 7 
Twórcy ' Łąnntc 

W'fkonawcy fonograrnó·.v 
j za katde rozpoczące 10:J rn• 4,10 z: 2,50 ,ł 2,50 zł 9,10 2f 

Na wolnym powietrzu w m 2 
Twórcy I Artyści I Producenci 

tącznie 
wykonaVJcy fonogramów I 

za k=::zde rozpoczęte 100 m2 
2,00 zi I 1,22 zł I 1,22 zł 4,45 z: 

Nagłośnienie indywidualne stoisk, pawilonów, ekspozycji itp. - za nagłośnioną powierzchn ię - 15% 
stawki określone dla GRUPY A, dla obiektów o powierzchni całkowitej do 2500 zn 2. 

Ili. PODWYŻSZENIE STAWI(! 

Podwyższenie stawki ryczałtowej o 50 % stosuje się w odniesieniu do obiektów GRUPY „O" ala imprez o 
zas ięgu krajowym i międzynarodo'Nym. 

13 
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2 GASTRONOMIA 

Stawkf wynagrodień za cdrv11rzanie z nośni.'<6w dźv1ięku i" pJn;ocq urzq,J;:eń sl'J:qcy,;J; do 
odbioru programów radio~·1ych oraz za pomocą innych urządzeń i technik w obi~ktcch 
-;;ostronomicznycr. 

I. ZAl<RES PRZEDMIOTOWY 

St2wki cotycz~ odtwarzanie z n'.)śni:<ów dtwiĘ:;u 'za o'.:lmucą urzą'.iu,r s1u:ącyc'1 do cdblcru orogrzr.ćw 
raaio·,•r1ch - stanov/ącego tło dla dziz!alności gastronomicznej w obiektach gastronomicznych. 

l i. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Typy obiektów 

Stawki wyn:1grodzer\ są ustalane w formie miesięcznego rycz2:tu odrębnie dla poszczególnych grup: 

a) grupa „A" - rest2u,acje, ka·:,iarnle ouby, kc,czmy, v. ·n·arni'?, p:v:'arn;e, dr n{ ba"'!, pi: zer;,:, i 
hne podobne, 

b) grupa „B" - l::ar1 szyb~i:, obsi ... 5·, ba·y ml::cz1e, jadmd:!jnie, s~::,!ó•:.'%!, purkc, g2;: rcn,:;-:-:cz.12 · 

inn~ oferujące positkl bez sprzedaży a!koho!~, 

cl ~rJpa „C - "csta:ira-:je, .,awi:irn,2, bar{ i ir:r:e loka le gastronom:crn2 majduj2,ce si~ w h):fla:h 

v'lysoko;;ci stawek 

GRUPA ,,A" (miesięcznie} 

Miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

I I l Artyś ci 
Prcdui:enci fonog·:im6w I I Liczba miejsc w obiekcie Twórcy Łącrnie 

I wykor.awcy 

I óo 20 miejsc 
I 

69,30 zł 42,35 zł 42,35 zf I 154,00 zł 

I od 21 do ,:g miejsc: sta .vka za 20 miejsc I 
1 ph„s za każde nast~one r,1leJsce 1,39 zł 0,85 zł 0,85 zł 

l 
3,09 zł 

I powyżej 20 

1 50 m'ejsc 150, 75 Zr 92,13 z/ I 92,13 zł I 335,01 zf 

j od 51 do 99 m:ejsc: stawka za 50 miejsc I I l p!us za każde następne m:fjscc l,67 zł :,02 zł 

I 
1,02 zi 

I 
3,71 zł 

powyzej 50 I 

1 100 ni'ejsc 234,00 zł I 10,00 zł 143,00 zi ' 520,GO z! I 

I pow1żej 100 miejsc: stawka za 100 miejsc I I 
I plus za kazde nastęone m ej~ce ~L,3.: zł I 0,82 zł 0,82 z.i I 2,93 :I 

1 powyzej 100 I I 

' 
I 

I 

I 



Miejscowości cd 10 do 20 tys. mieszkańców 

Liczba r.ii:;sc w cbiek:·e 

I do 20 m:ejsc 
od 21 do 49 m'ejsc: s:a .v'<a za 2C mi<=:sc 

I plus z3 każde n2stępne miejsce 
powv±ej 20 

I SO miejsc 

od 51 de 9S mle;sc· s:aw'<,; za 50 rilejsc 
p' JS z3 ka: oe nas:ęi:ne mlś:j,ce 

, ~owyzej 50 
I 1Q) .. 

- r.'.lcJSC 

1 po',V'/! ej 10() m!ejsc: stawka z3 l~O miejsc 
plus za ka:c:e n-ostę:ire :rleis;:e 

I p:,w/±ej lJO 

TWÓ(C'/ 

67,50 zł 

1,35 zł 

1L7,15 zł 

1,63 zł 

228,60 zt 

1,31 .:ł 

M iejscowości od 20 do 100 tys. mieszka ńców 

Liczb,; m iejsc w obiekcie 

1 od 21 do 49 r;1iejsc: st:wk; za 20 miejsc 

Pl.,- z- '.,a :,"~ r,-••-r:,- r•j,.,Jc~• I •-> d ,, ~-'- a>.,;,-, O:: "',--t: 

pv,V,'Ż~j 20 

I 50 mi:j;c 
c;(! .51 d, SS r-1;;js::; sta·.•,-;3 Z:: s:::--, 2:,: 

I • 

· plus Ze' ,cZC:'2 ::2HĘprie r.1!cj;,:i: 
1 p::w;żt:i SO 

, J.CC m:ejsc 
p~v!yże: 100 -ieJsc: stiv.k? za 100 mi(;c 

1 
prL.5 za ~a:ce ncst~p:-,e tT•l!:Jsce 
powyż~! 100 

Twórcy 

73,15 zł 

:,SJ zł 

163,35 z ł 

1, 81 z' 

253,80 zł 

1,45 z/ 

An·tśd 
J Pro:l ..:c:,:i fonogramów I 

wy'<.onawcy 

11: ,25 z: 111,25 !1 

0,83 zł 0,83 zł 

89,93 zł 85,93 zł 

1,00 z ł 1,00 z ł 

139,7.:J zł :39,70zl 

0,20 zł 0,8) zł 

Artyści / Producenci fonogramów ) 
wykonawcy 

.+S,S3 zt 45,93 z! 

0.92 .i 0,~2 z ł 

99,83 zł 9?,83 zł 

1.11 zł , - 1 , f 
-•~ - ~I 

155,10 zł 
t 

155,lJ zł 

D,89 z! 0,83 : ł 

Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem ujętych w dalszych ta belach 

Liczba miejsc w obiekcie Twórcy 
Artyści j Producenci foncgra mów I 

\'J konawcy 

I do 20 miejsc 77,40 zł 47,30 z! 47,30 zł 

l od 21 de 49 miej sc: s:awka 22 20 miejsc I plus za każde n3stępne miejsce 1,55 zł 0,95 z/ 0,95 z/ 
pow iej 20 

50 rn'ejs: i- 168,30 zł 102,85 z! 102,85 z/ 
od 51 do 99 mrejsc: stawka za 50 mieJsc 
pl .1s z~ każde następne miejsce I 1,87 zł 1,14 z ł .!. ,24 zł 

I powyiej 50 I 261,90 21 I 160,05 zł ~60,05 zf , 100 miejsc I 

I powyzej 100 miejsc: stawka za lCO miejsc 

~9 21 I 0,91 21 I plus za każde następne tnlejsce 0,91 Lł 
I po\'Jtiei 100 _L_ 

Ł;icz:,;e 

~50,0C zł 

3,01 zł 

327,01 zi 

3,63 zł 

50&,0J zł I I 

I 

2,9: zł 

łączn i e 

:67,01 ?' 

~ 3..!d 

363,91 z} 

4,03 zł 

56 ' O" · I -, ,._:..,:___ 

3,23 zł 

Łą:mlc 
7 
I 

172,00 zf 

' ~,i~S zł 

374,0~ 

4,1Sz~ 

I 
' 582,00 zł~ 

3,31 zł ' 
_J 



Kraków, Poznań, 'Nrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot miasta wchodzące w sk/ac Podregionu 
Centralnego Ś ląskiego 

liczba miejsc w coiekcie 

, co 20 rfejsc 

1 od 21 do 50 miejsc 

50 ,iejsc 
cd 51 do 99 miej3c: s:aw~a za 50 miejsc 
plus za każd: n;;stĘpre mie!s:;e 
powvżeJ SO 

1 100 mle/;c 
powy:ej 1CO mieJ;::: s:3 N~; za 1:c mi-=:Sc 

I plus za każds następne miejsce 
I powyże' : OJ 

Warszawa 

Liczba miejsc w obiekcie 

do 20 r.;e,5c 

I oo 21 do so m!gj;c 

I SC r-iejs: 
od 51 do 99 miejsc: s,awka za SO m:,:j:;c 

1 i::lus za kaid~ r.a;cęone rilejscc: 
, po;r1ze; SO 

Twó rcy 
Art•tści 

wyl<onaw:'I 

85,50 Z' 52,25 Z1 

1,71 Zi 1,05 zł 

:85,40 ?I 1:3,30 zf 

2,0ó zł 1,26 z: 

288,45 zł 175,28 Z' 

1,65 zt 1,01 zł 

Twórcy 
Artyści 

wykonawcy 

103,50 Z! 63,25 z! 

2,07 zt 1,27 zł 

225,00 Z ł '.:.37,5~ Zf 

2,49 zł 1 52 z! 

213 68 z.I L.:.00 miej;c 1 3_.;1,,-'._,,_6_S_z_l ......;. ___ _ 
pe· : ,żej : ~J -:: es:: ':tz·:,::2 z.; 100 :-;,;(-;;c 

1 pfcts ,~ ka±oc n2stęo·1e r,:lejsce 2.00 : f 1.22 zł 
1 P•:> '!Vi~j lOG-

GRUPA „B" (m i esięcznie) 

Miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

I Liczba mlejs: w oblekclc I Twórcy 
Artyści 

wykonawcy 

I do 20 miejsc 3t.,6S zJ 21,18 zł 

I pow·1zej 20 miejsc: stawkcl' za 20 miejsc 
I pl1.,s za kazc'e następne mieJsce 0,6i zł 0,42 z! 

j Prod!.!ce.1ci fonogramów j t'1CZni,2 

52,25 Z! 190,00 zł 

1,05 Z' 3,81 zl 
113,30 zł 412,00 zł 

:,25 :I C,58 ;:I 

176,28 rr ~a1.~1. :r 

1,01 zt 3,67 zł 

I Producenci fcnogrumów I Łącznl2 

ó3,23 2i 23J,OO zt 
1,27 zt 4 61 z, 

137,5'.) zł 58C,CO i:1 

1,52 z: 5,53 :: 

---l 
2:3 6'3 z· 777,C: ~t 

1.12 :r ~,..:~ zi 

I Producenci fonogramów l Łącznie? 

21,18 zł 
I 

77,01 zf 

G,t!l zi 

' 

1,49 Z' 

i 
' I 

I I 

j ' 

I 



Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców 

L"czba mie;sc w obiekcie 

, de 2~ mi2J;c 

;:io·,1,y±:j 20 miejsc: rn,w',a za 20 miej;~ 
'.)fu.; za każje r.cstęone rnie;s,:e 

Twórcy 

33,75 zr 

0,6S zł 

M iejscowości od 20 do 100 tys. mieszk2ńców 

Liczba miejsc w obiekcie 

do 20 m'.EJs: 
I powyżej 20 miejsc: s'.awka za 20 m;ej:;c 

olJs za '<a!c'e r.as:ęp1.: miejsce 

Twórcy 

37,3; zł 

0,72 zł 

Artyści 

W'/konawc'/ 

20.€3 ci 

0,4J z! 

Artyści 

wykoria ·.•,w 

22,S3 u 

I Froducenci fonogramów l 
75 G: :I 

1 !S :! 

I Producenci fonograriiów I 

22,s3 .:1 03,Ql Z1 

: ,&'.l Zł 

Miejscowoś:: I powyżej 100 t,;s. mieszkańców, za v1yjątkiem ujętych w dalszych tabelach 

liczba m fefsc w obiekcie 

I c!c 20 rnie~s: 

I powyżej 20 miej.;::: sta~·:ka za 20 miejsc 
p1u; ;:., k=id2 :1a;:ę o;-.c m e,sce 

Twórcy 

~8,70 z! 

O,iS zł 

Artyści 

wykonawcy 

:?3,65 Zf 

r .1~ .,> .... ,.., ..... 

Producenci fonogramów I Łącznie 

23,65 Zł 86,00 zł 

c . .;5 zt : ~7 z: 
_J 

KrcJków, Poznań, \Nrocław, Gd;ńsk, Gdyn ia, Sopot miasta wchod~ące w skt;cl Podregionu 
Centralnzgo Śląskiego 

Ucz'.:l 3 miejsc v: obie!-:(~ 

do 20 n· fej sc 

pcvr1:e; 2J r .e;sc: s:a·.•;ka za 2:: mf2jsc 
plus za kaide następne rn lejsce 

Warszawa 

Liczba miejsc w obiekcie 

/ do 20 mle)sc 
' povąieJ 20 m.ejsc: stawka za 2J mlejs~ 
I plus za każde następne miejsce 

Tv:::hc1 

'12, 75 zł 

0,82 zł 

Twórcy I 
51,75 zł I 

1,00 zł I 

fvtyśd 
I Fro:!~-:::,d :c,105·a-ićw i tąc::r:i~ 

vr7'konav:cy i 

25,13 2! 25,::.3 rł 93,0: zt 

C,50 zł 0,50 zi i,1:2 z/ 

Artyści 

wykonawcy 
I I I Producerc: fonogra:nów 

1 
Łącznie 

I 31,s, ,, I =-~ 31,53 z/ 

J,61 zi I 0,51 Z' __ _l 2,22zt 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I I 

I 

' 
I 



GRUPA „C" (mie,;ięcznie) 

ob;e'<rt bez 1<ateg:>rii, s.:hrcnisk2, hostele, ag·oturystyka 

Liczba miejsc w obl::kde 

1 
co 20 miejsc 

pe ,..,yżej 2C rr.iejsc: mwka za 20 miejsc 
1 

plus z;:; każde r.astęone miejs::e 

Obiekt y kategorii • 

liczba miejsc w obicfcc;e 

f do 20 rniej:c 

I oowv:ej 20 rr!ejsc: st2wka za 2: miejsc 
p':.,s za każde na;tęone rn:ejsce 

Obiekty kategorii "'"' 

liczba mi::sc \\ obiekcie 

co 20 ·n:ejs~ 

1 
po\':yźej 2:> miejsc: s:c•,•, ks z;; 20 m E}ic 

c'Js za k3:de n2s:e:iri2 m:(sc2 

Obiekty kategorll "*"' 

liczba miejsc w obiekcie 

I do 20 mi!::js~ 

I powyiej 20 miejsc: stawka za 20 mieJsc 
1 plus za kaide następne m!ejs:e 

Obiekty kategorii ..... ,. 

Liczba miejsc w obiekcie 

dQ 20 miejsc 

1 powyiej 20 n1iejsc: stawka za 20 rn:ejsc 
plus za każde nastęone miejsce 

Obiekty kategorii ••**"' 

i 
i 

Lic2ba miejsc w obiekcie 

I 

I 

I 
I 
I 

Twórcy 

69,30 zł I 
' 

1,6i zf I 

Twórcy 

67,SJ z ł I 
I 

1,63 zł I 

Twórcy 

181 zł I 

Twórcy 

77,~o zl 

1,87 z', 

Twórcy l 
85,50 zl I 

2,06 zł I 

Artyśc' 

wykona\\lcy 

42,35 zł I 

1,02 zf I 

ProducEnci forcgiamów I 
42,33 z1 I 

1.02 zł I 

Artyści 

k I Producenci fonog ramów I 
VI'/ onawcy 

41,25 21 I ..t1,2s z~ 1 

1,00 zr I 1,CG zł I 

Artyści ?reducenci fcno5ra,c1ów 1 
wykonawcy 1 , 

-+5,S3 zł : 13,53 :1 
1 

:,11 z• . .. .. -~ 
-•-~ _, I 

Artyści I Proc:ucenci fonogramów I 
wykonawcy 

t7,30 zł 47,30 Z! I 

:, 1.; zł • ·.: 11 I -,- -

Artyści I Producenci fonogramów I 
wykon.li.Ney 

52,25 zł s2,2s ,1 I 

1,26 z! I 1,26 zł I 

Artyści 
Twórcy 

wykonawcy 
Producenci fonogramów 

l03,S0 zł 63,25 z/ 63,25 zł 

Łą::z~ie 

:st co zł ! 
I 

3.71 zt 

Łącznie 

lSO,CJ zł 

3,63 zt I 

15i,G1 :I I , 

.!,03 :t 

Łącrnle 

:72,00 zł 

.. - • I -,,_j 2., 

Łącznie I 
190,00 z! l 

4,53 z! 

Łącznie j 
230,00 zl I do 20 m:eJsc 

powyżej 20 riiejsc: stawka za 20 rniaJsc 
- .. } / plus Zd kazde na„rępne m1c1sce ____ ..__ __ ....:2,_4_9_z_ł .__I ___ 1-"-,_52_zt~! ____ __ 1...:.,.5_2_z_, .... l __ ___:S,_5_3 _zł_, 

18 
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3 USŁUGI 

Sto wki wynagrodzeń za odtwarzanie z nośników dźwięku i za pomocq urządzeń służących do 
odbioru programów radiowych oraz za pomocą innych urządzeń i technik w obiekmch 
usługowych 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Stawki dotyczą odt\,varzania z nośników dźv1ięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów 
radiow11ch - sta!1owiącego tto dla działalności usługowej w szczególności w swdiach urody, za kładach 

fryzje rs kich, za kładach kosmetycznych, centrach odnm·JY, solari2ch, saunach, grotach solnych, 
gabinetach masażu, gabinetach rehabflitac•yjnych, gabinetach terapeutycznych i innych podotnych ora2 
poczekaln1ach obiektóvv usługowych. 

li. STA\Nl<I WYNAGRODZE1\i 

Wysokości st;-.vek 

Miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

I 

r 

Artyści 
Producenci fonogramów I Łączna liczba stanowlsk ! Twórcy 

v,ykonawcy 
łącznie 

I 

I do 3 stanowisk I 
37,80 zf I 23,10 zł 23,10 zł l 84,00 Z( l 

I od 4 do 6 stanowisk I 63,00 zł I 38,50 zł 38,50 zł I 140,00 zl 

I powyżej 6 stanowisk 108,45 zł 65,28 zł 65,28 zł 24!,00 zł 

Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszka ,ków 

I Artyści ' Łączna liczba st;inowisk Twórcy 
wykonawcy 

I Producenci fonogramów Łącznie 

do 3 stanowisk 40,95 zł 25,03 zł 25,03 z! 91,01 z/ 

. od 4 do 6 sta r.owisk 68,85 zł 42,08 zł 1!2,08 zt 153,01 z! 

I powyżej 6 stanowisk 118,35 zł 72,33 zł 72,33 z ł 263,01 zł 

10 ... ~-' 

I 

I 



I 

Miejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców 

Łączna liczba stanowisk Twórcv 
.O.rtyści j Producenci fonogramów ) tącznie wykonawcy 

d'J 3 s~ancwisk 41,85 zr 25,58 zt ?5,58 21 93,0: ,: 

i od 4 do 6 sta:1owlsk 70,65 z/ 43,18 zi 43,18 zł ~57,01 zi 
pow•;zej 6 s,a nowisk !20,60 zf 73,70 zł 73,70 zł 258,00 z/ 

Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem ujętych w dalszych tabelach 

Łączna liczba stancwisk T1Nórcy 
Artyści I Producenci fonogramów Łącznle wykonawcy 

do 3 sta;iowi;k 49,05 z! 29,98 zł I 29,98 zł 109,01 zt 
I 

cd 4 do 6 sta10,visk 82,35 i:f 50,33 zł 183,01 zi 50,33 2ł 

/ powyżej 5 stanowi;!< 141,30 z~ 86135 zł 86,3.3 zi 314,00 zł 

Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Sopot miasta wchodzące w skład Podregionu 
Centralnego Śląskiego 

Łączna liczba s:anowlsk Twórcy 

do 3 star.owis~: 53,00 zł 

od 4 do 6 star.owisk 105,75 zi 

1 pcvr1iej 5 stanowisi< 18-:l,90 ,! 

Warszawa 

Łąc2na liczba stanowisk Twórcy 
I 

do 3 stanowisk I 69, 75 zi I 
od 4 do 6 stanowisk l 117,00 zł I 
powyżej 6 stanov,isk I 200, 70 zr I 

Artyści 

wykonawcy 

33,50 zł 

6-4,63 zi 

:10,ss zt 

Artyści 

k wv onawcy 

42,63 z/ 

71,50 zł 

!22,65 zi 

j Producenci fonogramów 

38,50 zł 

64,63 zt 

il0,55 zł 

I 

I ProcJucen::i for.ogramćw I 
I 42,63 zł i 
I 7:,so zł I 
l 122,65 zi I 

Łącznie 

go,oo zr 
23.3,01 z1 

~02,oc ,r 

155,01 zł 

260,00 Z' 

445,00 z ł 

20 

' i 



O/ZA 

4 TANIEC 

Stawki wynagrodzeń za odrNarzcnie z nośr•·ków dź,·1i~ku i ze pomocą urzqdzei słuzq-:y:r 
do odbioru programów racfowych oraz za pomocą innych urządzeń i tecnnik podczas imprez 
muzycznych i do tańca. 

I. ZAKRES PRZEDM IOTOWY 

Stawki do~yczą odtwarzania z nośni:<ów dźwięku i za pomo:ą urządze"i srdącycr co odbioru crog-a'l'lów 
radiov,y::h, gdzie mu:yka odgr1v:a ro'Ę i:ier•,•,szcplanov;ą, r6wnież pocc:z;;s l,prcz mu?ycz,iych i ,,co 
tańca" i wtra!<cle imprez karaoke. 

S~aw<i rie :fot'y'czą od:worzć:ń v: loka'ac1 gastronomicznyc;, z sza~ f;ra;ącE; IJ!: ivie6o urządre;,ia 
posiad3Jęcego funkcją karaoxe. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Typy obi::któw 

Stav:ki wynagrodzćń ustalane są '.'/ f.:irmie miesi~cz,12go r1cz2ltt1 !Jb ryczatw za imprez~ rn,;zyi::zną, 

odrębnie dla poszczególnych grup: 

a) gr.Jpa ,,.Ą" - id"i:y i inne po_b'.J1e ab'ei.ty, gdzi-e rriu?')''...3 cdn•;a-zana Je:t t;kże p:J:za; imprez 
muzycznych, 

bł g,u:B "B' - l.:,b e ćys{cre~O'-'!i: · ir.ne pod:ibr.e obie~:y, go: e o;garizG,<,a;-,e są i-nprezy 

taneczne oraz Imprezy karcoke, 

c) grupa „C'' - inne lokale · cbiekty organizujące imprezy MU:1'(c:ne spełniające na co ózieii inne 
funkcje (remizy strażackie, świetlice lub pomieszczenia w szkołach, domach kultury, ogródkach 
dzialkov;ych, zakładach pracy 1 innych), 

d) grupa 11 0
11 

- płace, parki, skwery i inne miejsca usytuowane „na wolnym powi:trzu", 

e) grupa ,E" - bale sylwestrmm. 

2:l 



Wysokości sta·wek 

,eżcl ' liczba uciest1ików impre:y j:s~ 1:1ią !(s:2 od liczby m·ejscji w łokciu, óla Ui"tal~nia 'łl'/SOko5.:i 5:aNk. 

przyjmuje się liczbę uczestników. 

GRUP~ ,,A1
' (miesięcznie) 

Miejscowo ści do 1 0 tys. r.i ie szka ńców 

Liaba r;l,;jsc/uczestników 

co 50 r:iiej;c 

od 51 do DO rr:'efsc 

od 101 d::, 500 miejsc 

, powyż,,.j 500: stawka za 500 r.i iejsc p!us 
I za każde rczpoczete 100 m;ejsc 

Miejsco•Noś ci od 10 do 20 tys. mieszkar.ców 

Liczba miejsc/uczest1ik::iw 

T\•,órcy Ar.yści 

wykcnawcy 

218,70 zf 2.33,55 zł 

327,60 z' 2C0,20 zł 

S09,65 z1 311.58 z; 

10!,70 zr 62,15 zł 

Twórcy 
Artyści 

wykor.awcy 
I do SO mleisc 235,25 zł 14.l,33 z! 

I Producenci fo no5r:.mów J 

:.33,65 zi 

200,2C , ; 

311,58 ,I 

62,15 zl 

I 1J~:,3S zi 

od 51 de 100 miej;:: 35j,6Q zi 215,70 zt : :.6,70 zi ------------ ------------------
1 od 10: ć::, .s:o m:::;,~ 531 7J z1 ;37,:S zr 337,1!: Z' 

I po·Nyzej .50'.l: 5~a,•. ka:-: SO•J r.iiejs,;: i:lus 
za ka zd:: ro.ooczęte 1CO ml:!sc 

110,25 z: 

rvliejscm·1oścl od 20 do 100 tys. mieszkańców 

liczba miejsc/uczestników 

do SO miejsc 

od 51 do 100 miejsc 

J od :1.Cl1 do 500 m'ejsc 

pcwyż;:j 500: stawka za 500 m:ejsc plus 
za każde ro2 cez te 100 miej.se 

Twórcy 

251,00 zł 

391,50 zł 

€08,85 zt 

121,50 zł 

67,3& z! 67,33 z/ 

Ar~yści I Producenci fonozr;;m5·:, I 
wykomP:1ty 

159,50 zł 159,50 zt 

239,25 zi 239,25 zł 

372,08 zł 372,03 Z1 

74,25 z ł 74,25 zi 

MicJscowoścl pov.ryicj 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem ujętych w dalszych tabelach 

r Liczba tnleJsc/uczestnlków Twórcy I Artyści j Producenci fonogramów I 
wykonav:cy 

do SO miejsc 287,55 zł 175,73 z/ 175,7321 I 
od 51 do 100 miejsc 431,10 zł 2G3,45 zł 263,.:15 zł I 
~ 

1 od 101 do 500 miejsc ó70,95 zł 410,C3 z! 
' 

410,03 zł I 
powyżej 50:J: stawka za 500 miejsc p!us I I 

I ~<ażde rozecczęie 100 miejsc 
134,10 2I 81,95 zi 

I 
81,95 zł 

-

Łącznie 

l8ó,00 zł 

i28,C3 Z' 

1133,01 !1 

22a,c0 zr 

Łączrie 

525,01 zł 

7€5,C·O zł 

: 223,JC :i ' 

245.Cl 2: 

Łącznie 

580,00 zł 

Si0,0') zf 

1 353,C: :I 

27C,C-O zł 

Łącznie! 
539,o: zł l 
958,00~ _i 

: L91,G1 zł 
! 

292,00 z! j 



Kraków, Pozna:,, Wrociaw, Gdańsk, Gdynia, Sopot miasta wchodzące w skład Podregionu 
Centralnego Śląskiego 

liczba miejsc/ucz::stn!~ów 

1 co sem el:;c 

i cd 51 de 100 miejsc 

od !N do 500 miejsc 

1 
powyzej 500: staw1<2 za 500 miejsc plus 

I za każde rozpoczęte 100 miejsc 

Wcrszawa 

Ucz;:ia r.ile)sc/uczestników 

J do SO ml,e;.;: 

j od 51 do 100 miejsc 

co 1'.Jl co 500 mlej.c 

powyżej SOG: sta•Hka za 500 miejsc piu$ 
za każde rozpocz.:te 100 m:ejsc 

GRUPA 11 6
11 {miesfęcznie) 

Miejscowości do 10 tys. mieszk;ńców 

Llc: ba miejsc/u:zestnlków 

Twć;cy 

l27,5iJ ,l 

6~1,2 5 zł 

9~7,65 zł 

199,35 ?t 

Twórcy 

.127,5::J zł 

641,25 zł 

997,65 zr 

199,35 z ł 

do 5~ r:,'eJsc . 27.:,85 zł 
1-i -od-,-5-l _d_o..,_l_C<;-., ~-i,-le-;~--c,_: -s:-a-·.v_k_a _z3-5/"l-. -n--le_j_;:-~--

1 
~J.,55 zł 

pl ... : za <,±oc ~ozp'.):z~te 10 m :;s:: 
I 'CO . . m1eJ;c r I .. 
i od 101 do 200 r.1iejs,;: stawka I 

I za 100 rniej,c plus 22 k2żce rozi:oczĘ:e I 57,60 !I 
20 miejsc 

/ 200 miejsc 643,95 zł 

I od 201 m1ejsc: stawka za 200 miej~: plus 
I za k;:zde roz:,ccze,e SO m1e,sc 

64,35 zł 

Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców 

I 
I 
I 
j 

Artyści 

wykcnaw~·, 

261,25 z! 

391,88 zł 

SOS,€8 ri 

121.83 zł 

Artyści 

.vykor awc•1 

261,25 zł 

391,88 zł 

6C9,ES zł 

121,83 zł 

Artyści 

wykcnaw:v 

166,53 zł 

21.l~ : I 

?<:- CO Z' _...,.:::J, j 

35,20 zł 

393,53 zł 

39,33 zł 

I Procuc;;nci fo1ogr2 ii Ów Łą~z,·e 

251,25 :ł 950,G0 zł 

391,83 zł 1 42.:,01 Zł 

EG9,CS Zf 2 217,Cl z; 

121,83 z1 4.13,01 zł 

I Producenc" fonogr2nów I Łąc:iiie 

261,25 zt 950,0C z! 

391,88 zt 1 425,01 ?t 

CJS,58 z! 2 217,0~ z! 

:21,83 z! 443,01 zł 

I Prcducend fono$r2mów Łączni,; 

16S,5S zł 513,0'.l Zf 

2115 :t 77,0: Z' 

I •-' I - ,. -!J20 nn zt 

l 35,2.G Z' :2E,OJ !I 

393,53 zł I 1431,01 zt 

39,33 21 I :43,01 zł 

I 
I 

I Liczba mlejsc/uczestnik6w 
I 

Twórcy 
Artyści 

Producenci fonogramów I Łąc:nft 
! 

l wy,<onawcy --
do SO miejsc 298,80 zł 182,60 zt 

' 
1E2,EO zł 56!.,G~ Zf 

od 51 do 100 miejsc: stawka z~ 50 miejsc 
37,35 zł 22,83 zł I 22,83 zł 83,CJ z/ I plus za kazde rczpocz5te :o mle;sc -! 100 miejsc I 448,20 zr 273,90 zł 273,90 ~I 996,00 zt 

I 

I od 101 do 200 miejsc: stawka 
37,S5 21 I I la 100 miejsc p lus za każde rozpoczęte 62,10 zł .37,95 zł :38,00 zł 

20 mi9jsc ł - __. 
j 200 miejsc 697,05 zł 425,ga z1 I 425,98 zf I 1 549,00 zł-~ -
I od 201 miejsc: stawka za 230 rni?jsc plus I 

, d . 59,75 zl 4:?,63 z! 
1 za ,:ai e ro2poc.ęte 50 m1eJSc ---------- '--------'-----------"-----~ 

::2,53 z/ 155,03 zł 



'1iiejscowości cd 20 do 100 tys. mieszkańców 

Liczba mlejs:/uczest:il1<ów 

do SO m.e.sc 
1 od 51 do !:JO rn:ejsc: stawka za SO r.;i::J;c 

olJ3 ,; k:ide rczoo::~,e 10 r:,i~·sc 

J 100 miej;c 

I od 101 d:> 200 miejsc· st3•,,,ka 
za :co mlejsc plus :a k:::de ro:;;-:icz~:e 
20 m;ejsc 

no r.,iejsc 

I or.i 2Cl m:ejs::: s-.:aw:<a za 200 ml:::sc i;,us 

1 za k::;Zde rczpoc;;ęte SO mlej3:: 

329,4J z1 

4·3~,55 z/ 

ES,85 z! 

i59,C5 21 

ió,95 :ł 

Artyści 
Producenci fo· :;s:a1:ó·.'1 

\'r{l<onawcy 
201, 30 zt 201,30 z/ 

25 30 zl 15,~-J Z' 

302,23 zł 302,23 z/ 

.!2,08 Z1 42,03 zł 

1169,98 zi .!5?,SS :ł 

47,03 zf 47,03 z! 

Miejscowości po1.vyżej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkier.- ujętych w dalszych tabe;ach 

Llczba miejsc/uczestnl:.:ów 

d:>50 m e_sc 
od 51 do lCO miejsc: stawka za SO rni;jsc 

I plus za ~:;zde rozpo:z~te 10 mieJ;: 

, 100 r,12jsc 

1 od 101 d:, 200 miejsc· stawka 
Ze :oo rn'2jsc plus n k= żd2 ro:oc:z~:;: 
:O r.i EjS: 

/ 200 mi::;sc 
! od 201 rie;;-:: s:2-.·,~a Z3 Z0J r.:ie)c ;;'.s 
, zo; ka .::::2 rc;:,oczą:!o 50 rn:ejs•: 

Twórcy 

353,15 z• 

45,00 zł 

75,EO :1 

a.;.,EC zł 

Artyści I Prod1J:encl fonogramów I 
wy~onawcy 

221,S3 Z! 221,93 z 

27,S0zt 27,50 zł 

332,75 zt 532, 75 ?~ 

.!5. 2~ ~) 15,20 :! 

517,83 zi S'.i.7,83 zł 

: : /\) zł ~:.:J :f 

tącrn·= 

731,0C z~ 

s2,:c z' 

1 095,01 ri 

!53,01 z: 

1 7CS,01 .:; 

171,01 zł 

Łącz-,ie 

807,~:. zł 

rnoc1 . -~ '~~ 
: 21C,C8 i:' 

!E3 ,:; ! 

188301.r 

:83.C'.) zł 

Krar<Ó\N, Poznań, Wrocłav:, Gdańsk, Gdynia, Sopot miasta wchodzące w skład Podregionu 
Centralnego Śląskiego 

Liczba miejsc/uczestników I Twórcy I Artyści 
/ Producenci fonogramów t.ączn1e 

wykonawcy 

do SO miejsc : 540,0J zł 
I 

330,CO zi I 33(),0:' zł l 2C:::,!)C z! I od 51 do 100 miejsc stawka za 50 miejsc 
plus za każde rozpoczęte 10 miejsc I 57,50 zł 41,25 zł 41,25 z/ 150,00 zł 

I 
1 :co miejsc 810,00 zł lSS,CO zł .:.ss,oo zł 

' 
l 80::>,::>J Zł 

od 101 do :wo miejsc: stawka I za 100 miejsc plus za każde rozpoczęte 112,50 zr 68,75 zi 63 75 zt 25J,0J z1 

2G m ejsc I -~ ·-I 

t 200 miejsc 1 260,00 z/ 770,00 zł 770,00 zł 
I 

2 SOC,00 zł 

I od 201 rnieJsc: s,awka za 200 miejsc plus 
-

I 2~~,:1: :ł L :26,00 zl I 77,00 zi 77,00 zi 
za l<cid2 rozpoczęte SO miejsc t 

-; 1 
• I 

r I 

' 



Miejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców 

Liczba miejsc/1:c2estników 

do SO rr.iejs:: 
I od 51 do 1cc m•ej,c: st~·,.,~a B SG m:eisc 
i plus za każde rozpoczęte 10 r.i lej s:: 

:oG m:ejsc 
od 101 do 2~0 miej.:c s: ::,'J '<a 

I za 100 miejsc plus za ka:de ro:po,:zęte 
I 2.0 miejsc 

f od 201 Miejsc: st;;w'<a za 200 m:~jsc pl•.:; 

1 
za każde ro :oocząte SJ miejsc 

Twórcy 

82,35 Zf 

8,10 z/ 

:23,75 z! 

13,95 zł 

132,15Zf 

19,35 zł 

Ar~yści j Producenci fonogramów I 
wykonawcy 

Su E3 z1 sn,33 z' 

4,SS zi 4,95 z> 

75,53 zł 75,E2 ~~ 

8,:3 zł 3,53 z! 

117,43 ?1 117,43 !' 

11,83 zł 11,83 zł 

Miejscowośc i pO\.'fYŻej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem uję:y:h w dalszych tabelach 

liczba miejsc/uczestnlkóv, 

I do SO r:il:jsc 
od 51 do 100 miejsc: Stc:WKa za 50 ,--,;ejsc I ol;.1s za ka2de rozpoczęte 10 miej;:: 

100 miejsc 
I o:l lCl ci:. 2CJ 7'ic;~c: _;~a ,•1.,:1 

I :2 l0J m:sj,;c p!.:s Z; ka~i= ro:i: :;n~t-= 

Twórcy 

90,90 z: 

9,00 zi 

::.36,35 zł 

:.S,30 Lf 

Artyści I P:oc1..cenci fcnogra'Tlów J 
wykonawcy 

55,55 zł 55,55 zł 

S,SOzl S,50 z; 

83,33 z' 83,33 ,r 

9 33 z: 

łączni e 

:83,J: zł 

13,0C zt 

275 ,0:. Z' 

31,01 zt 

.:2; ,:•1 z! 

:13,C: z;. 

Łącznie 

20,0•J z! 

:!O miejsc r::.:...:..:..:..:..::=:.------------'-- - ---!.----- _:_---------'---- ---
2O0 m::,s~ 2:1 93 zł 129,~; :? :23,53 z! 47: .J: :I 

c::: 201 ni,,;.sc: stcW:<c: za 200 r;,1e:s: i:;I ... ; 
I za kazdc rozo,::częte 50 m;ejs,: _:..:,_ _________ _..:~------'---·----- -'--2:,1s zi :2,92 2t 12,93 :ł -l7,G1 :I 

Kraków, Poznań, Wroda•N, Gdańsk, Gdynia, Sopot miasta wchodzące w skład Podregionu 
Cen:ralnego Śląskiego 

Liczba mlejsc/uczestnlkó•,•1 Twórcy 
Artyści I I 

I Producenci fonogramów I Łącznie 
wykonawcy 

1 do 50 mle;sc 
od 51 c!o 100 miejsc· sc2·:1ka ;:a 50 TT'.lejsc 

13,50 zł I 8,25 z/ I 8,25 zt 5:J,CO ,t ! 
~plus za każde rozpoczęte 10 miF.Jsc l 

202,50 zł ! 123,75 zł l !23,i:i 21 ' 450,~C zł 100 miejsc I 

:35,00 ?I 82,50 z1 82,5: z; 3~0/~~ : ! 

I od 101 do 200 miejsc: stawka I I I za 100 miejsc plus za każde rozpoczęte 22,50 z/ l 
B,75 zt I 13,73 zł 

I 
s:,oo z! 

20 miejsc l ~ I I 20'.l miejsc 315,00 Zf I 192,50 z! :s2,s:, zł 7GG,GO z! 

I od 201 miejsc: stawka za 200 miejsc plus 
31,50 zi I 19, 25 zt I 19,25 z/ 7'),00 zł I 

zz każde rozpocz~te 50 miejsc -



Warszav,a 

Liczba m iejsc/uc2::stnik61.v 

I 
cd ::i . ce 100 m.e,sc: s~awka z3 50 m1:.,c 
plus za każde rozpoczęta 10 miejsc 

I 100 m(ejsc 
od 101 do 200 mlejs:: stawka 

I z2 100 miejsc pl'Js za lok!:: rozpcczęt„ 
I 20 mlaj;c 

200 mie:/sc 
od 201 , fejsc: stawk2 z" 2GC ml:J:C p,1,; 

za każde ro:począte 50 mfej;c 

T.-:órcy 

135,00 zł 

13,50 zł 

202,50 zi 

22,50 zł 

315,0Q zl 

;l.50 ;:: 

GRUPA nC" (mie~ięcznle lub za jedną imprezę) 

Artyści 
1 w1/<ona•.1;cy 

I 
I Pro-:ece1ci fonog:amów Łąc:n:e 

62,50 z• 82,SO zł 

8,25 zł 8,25 zł 30,C0 li 

123,75 zł :13,75 zł !5~,0C z! 

:3,75 zł :3,75 ! t so,c: !1 

192,50 zł !91,50 zł 70C,CO z: 

13,25 z: 19,25 Z' 70,00 .r 

Lokale przystosowane do imprez 2 tańcami (remizy strażackie, świetlice lub pomieszczenia w szkołach, 
l:p.) - stosuje s ię sta•i'i ki dla grup1; ,,B'' obniżone o SO Vi. 

GRUPA „on (za jedną imprezę} 

Ucó:! ~iejsc/uc;:estr.i'.<Ów 

1 do 500 mle}sc 

, o:ł 501 do: o:o :nieJs~ 
j od 1 001do4999 miejsc: stav•1:<a z; 1 OOO 
1 mie,.5~ ~Ius za !<~~ce nas~;i;r e rc:o~::zo:; :~ 

500 osób 

Twórą 

15.!..20 zł 

2'"5,70 z! 

93,15 ii 

9;0,CJ zł 

Artyśd 

•:.ykon-;.wcy 

92AO zł 

150, 15 zł 

.:6,93 zr 
6 ;5,00 2' 

I 
I Frod.1teoci fonog;a,ów I Łc;:!1I~ 

92.4~ zł 336,00 z· 
:50,15 zi 345,CO z? 

55,93 z: 207,0l z! 

€CE.C1C zł 2 2:!G 00 :! I 5 OOO rrie;sc 
I od S CO:. do 9 999 rn'e_;c: s:;:wk:i ze s ooo 
I miejsc plus za każd: następne rozpoczęte 

500 OSÓ:) 

- , 
1 10 OOO miejsc 
powyżej 10 OOO miejsc: staw!<a za 10 OOO 
rr.ie:Sc prtis za kazde następr.e rozµ ornte 

[ 1 OOO osób 

GRUPA „E" (za jedną imprezę) 

84,15 zł s:.~3 z' 
1833,30 zł l 120,35 zł 

75,60 zł 46,20 zł 

5:,t.3 zl 187,01 zl 

1120,35 zł 4 074,00 zł 

45,20 zł 158,CO zł 

Bale i zabawy sylwestro\ve - stosuje się oópowiednią stawkę ustaloną dfa obiektć·:: i miejsc 2 grup „A'', 
,,B", ,,C" lu b „D11 podwyższoną o 50%. 

,_/ 

I 

I 

I 

' 

l . 
I I 

l , 
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5 NOCLEGI 

Sta,~vki wynagrodzeń za odrwarzanie z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do 
odbioru programów radiowych oraz za pomocą innych urządzeń I technik w obiektach 
hotelowych i innych. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Stcwki dot'{czą odtwarzania z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów 
radiowych ... ,.,. pokojach hotelowych, holach, recepcjach, korytarzach, windach itp. innych miejscach 
ogó l nie dostępnych, stanowiącego muzykę w tle dla prowadzonej dzialc; l ności w hotelach, pensjonatach, 
domach wczasowych i innych podobnych obiektach. 

St2wkl za odtwarzanie z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń stużących do odbioru progra:nów 
radiov,,)'ch w obiektach usługowych, handlowych, rekreacyjnych znajdujących się w obiektach 
hotelowych ust2l2 się przy zastosowani1.1 odpowiedniej stawki okreś!on=i w tabelach oznaczonych O/OK, 
0/0U i O/OR. 

I!. ST.L\WK! WYNAGRODZEŃ 

St;:·wki wvr:agrodzeń są ustalcn.:: w formie miesięcz;,ego f\/CZ3 1tu, ,,._ ktćiym uv!Zg'.ądn1c,ne !o.;taio 
średnie wykorzystanie miejsc nodepwych {obłożenie). 

Wysokości stawek - pokoje hotelowe, hole, recepcje, korytarze, windy itp. inne miejsca 
ogólnie dostępne - za każdy pokój 

r 
Artyści 

Producenci fonogramów I Kategoria obiektu TwófCy 
I wykonawcy 

j Obiekty bez kategorii, schroniska, hostele, 
agroturystyka 1,62 zt I 0,9S zi l 0,99 z/ ) 

I • I 2,16 zł 1,32 2/ 1,32 zł 
I 

1,65 zł 1,65 zł 
I 

'* 2, 70 zt I 

*** 3,78 zi 2,31 zł 2,31 zł 

1'1lk*:ł: 5,40 z/ 3,30 z/ 3,30 21 

Łącznie 

3,€0 zł 

4,80 zf 

5,00 zi 

8,40 zł 

12,00 zł 

I •**** 7,56 zł 4,62 zł 4,62 zł I 16,80 z/ I 

Obiekty gastronomiczne, usługowe, handlowe, rekreaq,jne znajdujące się w obiektach hotelowych -
stosuje się odpowiednio stav1ki ustalone w O/OH, O/OU i O/OR, odnosząc przedział·/ wielkości 

miejscowości do kategorii obiektu (np. obiekt bez kategorii odpov,;iada najmniejszej miejscowości, 
obiekt pięciogwiazdkowy odpovviada obiektmvi w Warszawie). 

St,rwka nie ulega obniżeniu ani pod111yższeniu z uwagi na zmiany w wykorzystaniu miejsc noclegowych 
(obrażeniu). 

I 
I I 

I 

I 

! 
) 
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6 TRANSPORT 

Stawki wynagrodzeń za odtwarzani~ z nośników dźwięku i za pomocą urzqdzeti slui.qc;;cł: 
do odbioru progrcmów radioN'jcn oraz za pomo~ą inr.ych urządzeń i technik w środkach 
tronsoortu osobowego oraz na sta:jach b2r:zy1owvcr i aarkingcrr.. 

I. ZAKR ES PRZEDMIOTOWY 

O/OK 

S:a•,,;~i d::nyczą cdc1J,arz2riia z nośnil<óN din1Ę .<U i za FO:nocą Lrządzeń słt.iącycn do odbiorJ pro5ra'i1ÓN 
radiowych - stanowiącego tło dla działa l ności prowadzonej: 

a) w środkach zbioro'Nego transportu o;obo.,vego: pojazdach, autobusach, samol::i:a:::h, sta:1<a: h, 
pro:nach, podąg2c1 i lnn·/ch p:;co:>11ych, 

b) na parklr.gach, prz.ysta 1ka:::h, 

c) na stacjach benZ'/nO'..\/ych (dotyczy części ,,"a wolnym powietrzu"). 

Il. STAWKI WYNAGRODZE(J 

St2v1r:i wyna;radzcń są .J.;ca!;;ne ,..,. fo·,;.ie mi:s:ęcznego ryc:altu, ociręon:e d!; poszczegól;i•,:cr. ~rur., 
pojazdów oraz miejsc. 

Wysokości st.awek 

1-'\utobusy i inne pojazdy - komunikacja miejska i podm'ejska (stawka za jed211 pojazd) 

Liczba miejsc Twórcy 
Artyści I Producenci for1ogr2mów Łącznie 

wykonawcy 

I clo9mfejsc 10,B0 zł 6,50 zł 6,60 zł 2~,o::i i 1 

od 10 do 24 miejsc 21,60 zł 13,20 zł 13,20 zł 48,00 zł 

I od 25 do SO miejsc 28,80 zł : 7,60 zł 17,60 21 64,0) :ł 

I powyżej 50 miejsc 40,50 zł 24,75 z! 24,75 zt 90,00 ,/ 

Autobusy i inne pojazdy- komunikacja międzym iastowa (stawka za jeden pojazd) 
~----------- --~-------------------~------. 

Liczba miejsc Tv!órcy 

f do 9 miejsc I 13,50 zł I 8,25 zł ~25z/ I 30,00 z! I ! od 10 do 2.a mie:sc I 27,00 zł 16,50 zł 6,S0zl 6:),00 z! 

Artyśrl 

I · j Producenci fonogramów 
wykonawcy 

tą cz nie 

' I l I od 25 do 50 miejsc 36,00 zł 22,00 zł 22,00 zł I 80,00 zł 

' ! l I powyieJ 50 miejsc 54,00 z/ l 33,00 zł 33,00 z1 120,00 zł --



Autobusy i inna pojazdy - komunikacja m:ędzvnarodowa i przejazdy autokarem turystycznym 
,n komunika cj i krajowej i międzynarodowej (stawka za jeden pojazd) 

liczba m iejsc Twórcy 
Artyśd 

Producenci fonograrr:ów I Łąc:n!e 
wykonawcy 

I do S rr.iej3c !5 20 z! S,90 zł S,9~ z! 3E,C0 zł 

l od 10 do 24 r.iiej,c 32,.:10 zi :9,80 zł !9,8C d 7?. 00 :' 

od 25 de, SO mr-:js;: 43,20 z1 26,40 Zf 26AO zr 96,00 ;:; 

! p ::rn'{ż:j 50 mie:sc €7,50 !; !! : .25 zł .::.25 ! 1 !EC ce zł 

Samoloty {stawka za jeden samolot} 

Ty;:, szmolotu Twórcy 
Artyści I Producenci fonogramÓ\'/ I Łączni:: 

wykonawcy 
1 

5; -r.::,1c-:y v.ą!~oka:ll..:bow!! 159,GO zł :1::.S'.) Zf 
I 1 ;:,,5'.) zł .!:C ~V :ł 

s.;mo:::cy szerokokadłubowe 37o,00 Zf 231,00 zł 231,00 zł 8~0,0C- zt 

Jeśli samolot wyposażony jest w system rozrywki w trakcie lot:.i, umozliwiający pasa:erom lridywicu2lny 
~wbór L:t',vorów, ~aw'<ę ood·.v1ższ2 się o 100 %. 

Statki {sta1,,vka za jeden statek lub prom pasażerski} 

Liczba miejsc na st;;!ku lub prorni2 

do 200 miejsc 
1 powy:ej 200 miejsc: s:a·:,~a za 20:1 :-n':Js~ 
1 !ns za .<;;:de r0<;:xz.:.t~ 50 m'.eJsc 

Twórcy 

171,00 : • 

Artyśd 

\'J 1ko,at.'.':y 
104,50 z/ 

'27,:G zr 

I Procucenc' fo11og·a:i1ć N j 
I 

l •J.!,50 :r 

ląc:ni:: 

Pm•,yższe staw~i dotyczą odtwarzania w pomieszczeniach ogólnodostępnych .• eżel i na sra.:~u znajdują 
się inne obiekty, w których dokonywane jest cctwa•za"ie (b2·y res!aJracje, kasyna, d°fskotek; itp ), 
zastosow2nie ma stawka wynagrodzeń 2 tabeli dla odpowiedniego rodzaju dzia!atności w Warsza,vie, 
przy uwzględnieniu liczby miejsc v, obiekcie. 

Pociągi (stawka za jeden skład pociągu kursującego 7 dni ,·1 tygodniu: osobov,ego, 

pośpiesznego, innego) 

Twórcy 
A·tyści I 

Producenci fonogramów Łącznie 
wykon.i wcy 

I za jeden skład pociągu 90,Wzl 55,C0 zł 55,00 zt 2CO,C0 : 1 

Jeżeli skład pociągu kursuje rzadzi1:j niż 7 dni w t•/godniu, stawka uteea proporcjonalnemu obnize,11u. 

30 



Parkingi 

Uciba mie jsc parkir.gcv,ych 

I C'.l lCO r'~:sc 

I pwyzej 100 rnlejsc: stawkc za :oo mie:sc 
plus za każde kolejne rozp.:iczęte l CO 

I m·=-·---,., .. 

Stacje benzynov1e 

I za k2:d: stanowi5ko do tanko'l.'anla 

Twór,y 

s.:o !' 

r.i,75 z: 

Twórcy 

2, 70 zf 

Przystanki, perony, przystanie wodne itp. 

I za każdy przysta:1ek, p€ron lub pomost co 
cumo•,-:.;1ia 

Twó;cy 

Artyści 

wy~onawcy 

4,13 :' 

Artyśd 

wykonawcy 

1,65 zł 

Ar:yści 

wykonawcy 

5,50 zf 

i Producar:ci 'cnograrnóv, ! 
I 

5 SO :I 

4,13 zł 

I Prod1.:cer.ci 'o-iog·a:,,Ó\', I 
I 

1,65 zł 

I Producenci fonogramów j 

5,50 ,, 

:s.01 z1 

Łąori-: 

5,co zr 



0/!M 

7 IMP REZY 

Stawki wynagrodzeń za odtwarzanie z nośników dź,vięku i za pomocą urzqdzE/1 stużqcych 
do odbioru programów radiowych oraz za pomocą Innych urządzeń i technik podczas fes:ynów, 
imprez okolle2nościowych, sportowych, rekreacyjno-sportowych, pokazów mody. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

St2wki dotyczą odtwarzania z nośników diwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru progr2mów 
radiowych: 

2) w trakcie imprez, w których n :ezbędn·;m elementem jest muzyka w szczególności takich j2k 
za wody sportowe typ!.! turnieje t2ńca, jazda figurowa na lodzie, pokazy mody, widowiska 
cyrkowe itp., 

b) v, trakcie imprez pod cz a 5, których muzyka st2nowi tło w szczególności takich jak: 

• mecze, rozgry,,vkf ligowe, turnieje, rnistrzo.;tv;a, zawody sportowe ito ., 

~ imprezy rekreacyj no-sportowe, w tym plenerowe, festyny, święta gmin, imp:zy 
zamkni~te typu bankiet, imprezy okoHcmościowe, promocyjile, firmo•N~ Im. 

S,2we'< nie stosuje się do klubów, dyskotef< i koncertów i innych frnprez muzycw;ch. 

li. STAWKI WY/\IAGROD2EJ\! 

Stawki 1,,vynagrodzeń są ust;;!on~ jako s:;w~i -yczahovie o:Jręb.1ie dla p,::;szcz~góln·1ch g·up za j:::dc:n 
dzień imprezy !!.lb za jedna imprezę: 

a) grupa ,,A" - turnieje tańca, jazda figurowa n2 lodzle, pokazy mody, widowiska cyrkow:: itp, 

b) grupa 118" - mecze, rozgrywki ligowe, turnieje, mistrzostwa, zav1ody sporto1Ne itp, 

c:) grupa ,,C" - imprezy rekreacyjno-sportowe, w t ym plenerowe, festyny, święta gmin, itp. 

d) grupa "O" - imprezy zamknięte typu bankiety, imprezy okolicznościowe, promocyjne, firmowe 
Itp. 

32. 
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Wysokość stav,ki 

GRUPA „N' - turnieje ta ńc3, jazda fi6urowa na lodzie, pokazy mody 

licz:Ja widzów Twórcy 
Artyści 

Prod.;c,mci for.c5ramów I 
wykonawcy 

I do SOwiczów 45,00 z! 27,SO z1 27,SG :i 

01 51 do 100 widzów S0,00 ?I 55,00 zł ss,co zr 
I cd 101 ćc 200 widzó·u ~eo,oJ z· 1:0,co z! 1:0,QQ zl 

I oo 201 do 500 w?dzóN .LSO,GO zł 275,CO zi 275,00 zł 

I oć 501 wfd!ÓW: stawka za 500 w:dzó•,'J 
I r::us za każde nastę;,r,2 rozpocząta 90,00 zf 55,00 zt 55,CO zł 

500 widzó,·,· 

GRUPA 11 B11 
- mecze, rozgrywki ligowe, turniej<:, mistrzostwa itp. zawody sportowe 

ekstraklasy 

Stadiony - obiekty otwarte 

Liczba miejsc 113 stadion ie Twórcy 
Artyści 

Producenci fono5ram6w 
wykonawcy 

I do 4GO n:ejs~ <:5,00 zi 27,50 2! 27,50:;:1 

, od t!Q1 co SOC m'::sc s.: 00 ! ' ~3 OC zł 35,00 z 

oo 501 do ! OOO m!eJsc 90,00 zi 55,00 zł 55,00 z1 

cd 1001 co.: 999 m1e;sc: staw<a ,~ : CCC 
miej::: plu5 za każde nast<Ępri: ;oz:ic.:rĘt€ 

: 500 mle1sc 
27,CO :l 16,50 ;:? 16,50 zl 

5 CCO rrle;s: 305,CO z: 157,:Xl zi :n,oozr 
I od 5 001 do 9 999 rnfejsc: stawkc: · :a 5 OOG 
I rnle,sc pit•; z2 k3±c2 następne rozpacz~~= 13,50 .:ł &,25 zl 8,25 ,t 
I 500 miejsc I r 10 ooo ,ri,j;c 441,CO z! 269,50 zł 259,50 i.I I 
powyżej 10 OOO miejsc: stawk2 za 10 OOO l 

miEj5c plus za każde następ,.., rozj:OW;te 22,50 Zf 13,75 z' 13,75 zł I 
I i 1 OOO miejsc 

Łąc :r. iE 

:CJ.CC !I 

200,00 zł 

.L:O o: Z' 

1000,CO 21 

200,CG z> 

Łacm!e 

!C:J,00 zł 

:._2:,~: : f 

2eio,.:c :.; 

S:J,0•) :1 

63:),:1(, :f 

30,0~ Zł 

950,00 zt 
' 
I 

50,'.lO z' I 



Hale - obiekty zamknięte 

Liczba miejsc w hali 

do 2CO rr.i : jsc 

' od 2Cl do 300 miej3c 

OG 301 d::, ~GO mi.:js.: 

od 401 co 500 r.iiejs:: 

I oc: sco do 999 niejs,:: s::a\•,ka 
1 za 500 miejsc pl~s za każde nasti;pr.e 
I rozcccząte 100 m:ejsc 

I 1 OOO miejsc 

:id 1 001 d.:i 4 999 rr.'ejso::: s~aw'<a za 1 Ol'O 
1 -;ieJs: ::,!1,;s za k2żoe n::stĘ;;ne roz:Jcc.~,e 

500 miejsc 

, 5 OOO miejsc 

l po•A'Y?ej S OOO miejsc: stawka za S OOO 
I 

I . - - ·- - . m12j,c p.us ! 2 k::1 ::I.:: r.afo:.:ina ro.ooczc;te 
500 ml~jsc 

Twórcy 

LiJ,50 z: 
s.:.,oo z: 

67,50 ! 1 

8!,00 ?i 

I 9,00 zł 

I 12ó,CO zr 

I 35,CO zł 

i ~23,0'.J zł 

I -2, ,co z: 

A;tyścf 
t Proóucand fonograrrów 

I 

wykona~·:cy 

2.!,75 zł 2-i,75 ?! 

33,Q•J zł 33,CO ?ł 

41,25 2! t :,23 zł 

.1~150 zi 43,50 zt 

I 
I I 

S,50 zł 
I 

: ,S'J z: 
I I 

77,CO zł I 77,00 !ł 

I 
22,00 zł 

I 
22,CO zł 

j 
258,50 zi I 253,50 .! I 

I 

I l 
r . - : _o SO u :.::i,5J2 

GRUPA „C' - Imprezy rekre2,yjno-sportowo, w tym plenernwe, festy;-.y, święta gmin, itp. 

Liczba uczestni:.;ów 

co 500 LIC!estnikÓ\'/ 

I od 501 do 1 OOO ucz~:tni'<ów 
po·:.yiej 1 COO uo::ze5tnll<ć-.'.f: sta•.:;<?. 
za 1 OOO uczestników pli:s z:: ~ażd-= 

1 n:cs:eone rc:9 :iczę:e :.::o 1.:c:':'s:r.1k,:i•.-. 

T\•:órcy 

SO,OCI z/ 
::_L7,6Q z: 

55,8:l zt 

Artyści l Produc2,ci fonogramów 
wyk.ona wcy 

55,00 zł 55,CO zł 

9'J,2'.) :I 90,2<'.l zł 

2'1,10 z; 3.! :o , 1 

GRUPA 11 0 " - imprezy zamkn'ęte typu bankiet, imprezy okolicmościowe, promocyjne, 
firmowe, itp. 

Liczba uczestników I 
Twórcy I 

Artyści 
Producenci fonogrcmów i w_ykonawcy 

do 100 uczestnikó'.,v I 72,00 z! I .:14,00 zł 

I po\'J\/zej 100 uczestmków. sta .-vka za 100 

I uczestników plus za kaide następne 45,00 zł 27,50 zł 
1 rozpoczęte 100 uczestri!cćv! 

Ili. PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE STAWKI 

Stosuje się następujące zmiany stawek określonych v1 punkcie b) dl<l GRUPY 11 B" 

a) dla zawodó\•. I ligi stm·,kę obn;ża się o 15%, 

b} dla zawodów li ligi stawkę obniża sle o 20%, 

,:) dla zawodów o 1iższej randze stawk~ obniża się o 30~, 

d) dla mistrzostw krajowych stav:kę podwyższa sie o 30% 

e) dla zavt0dów mle;dzynarodowych sta wkę porlwyższa si~ o 50% 

44,00 z! 

27,SO zł I 
I 

t i;cz'1i: 

~0,00 :i 

: 20,:c !I 

150,00 zł 

:aJ,oo :; 

20,CO zł 

280,00 zł 

30,00 zł 

;40,00 : · 

- . e0,0'.:I . ' 

Łącz - i e 

200,00 ;:/ 

;2:,,C;j : i 

12..!,Q•J ,, 

łąrznle 

:50,00 z1 

100,0IJ ;:' I 



f) dla mistrzostw Europy lub Świata st21N!<ę podwyższa s1ę o 300%, 

g) dla wielkich zawodów międzynarodowych (np Konkur; Skoków Puch2ru Świata w Zakopa nem 
lub meeting-show} - stawkę podwyższa się o 300%. 
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O/OR 

8 REKREACJA 

Stawki wynagrodzeń za odtwarzanie z nośników di w!ęku i za pomocą urządzeń służących do 
odóioru programów radiowych oraz za pomocą innych urządzeń i technik w obiektach 
sportowo-rekreacyjnych i rouywkowych. 

I. ZAKRES PRZEDM IOTOWY 

Stawki dotyczą odtwarzania z nośników d±wiĘku i za pomocą urządzeń srużących do odbioru programów 
radiowych - odtv1arzanych przy prowadzeniu działalności sportowo- rekreacyjnej lub rozrf1Nkowej. 

Sta·Nki nie dotyczą odtwa rzania podczas imprez i zawodów sportowych. 

li. STAWKI WYNAG RODZEŃ 

Typy obiektów 

Stawl<i wynagrodzeń są ustalane w formie miesięcznego ryczałtu, odrębnie d!a poszczególnych grup: 

a) gruiJa „A" - ,, muzyka pierwszopiano•,m 11 np.: w trakcie nauki tańca, acrobi~u. ćwicze:'i z 
synchronizacją ruchów, 

b} grupa „8" - ,,muzyka v; t le" w fitness klubach, siiOwnia;:h - sz3tnie, przebieraln:e, natryski, 

c) grupa „C'' - ,,muzyka w tle" w aoua parkach, r.a basen;;ch, kortach, boiskac1, w parkach 
roZty'vl/ki, lunaparkach, ,,vesołych rniasteczkach, na lodo1;viska-:h, s:o'.<ach narcic.rs!<:ich i inr.ych 
pc.~:J.::ibnych miejscćch i obiektach, 

d} gru·pa "D'' - ,,m uzyka w tie" w miejscai:h I c0bi-=kt2ch, gdzie prowadzona j~st dzi;i!alnoić 
rozry,,vko•.,va w szczególności: kręgielniach, sa lach bil2rdovr'f".:h. 

Wysokoś ci stawek 

GRUPA „A" 

Sale w fitn ess klubach, szkołach ta ńca itp, w t rakcie nauki ta ńca, aerobiku, ćwiczeń 
z synch ronizacją rL1chów 

Miejscowośc i do 10 tys. mieszkańców 

Nagłaśniana powierzchnia kaź dej sali* 

I Artyści profesjonaln ej np. w fftness klubie lub w Twórcy Prod uce1ci fonogrzmów 
szkole tańca w m2 wykonawcy 

do 100m2 

t~lt'I 9 2,68 zł 92,68 zł 
powyżej 100m2

: stawl~a za 100m2 plus 
90 zt 28,05 zł 28,05 zł za każde następne rozpoczęte 50m2 

Łącz11ie 

337,01 zł 

102,00 zł 
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Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców 

Nagłaśniana po-N'erzchnia każd:j sali* 
1 

profesjonalnej np. w fhness klubie lub w 

I szkole tańca w m2 

do 10Cm2 

I powyżej 100m2
: stawka za 100m2 plus 

I • 
za każdt rastępr a rozpocz~te 50m' 

Miejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców 

/ Nagłaśniana powierzchnia kaZdeJ sa/f " I 
profasjon„lne/ np. w fi mess klubi= le: w I 

1 
szkole tańca w m2 

do 100m2 I 
I powyżej 100m2

: stu1k2 za 100m2 plus / 

1 za każde następne rozpoczęte 50m 2 

Twórcy 

:.&4,25 zi 

4~,95 zł 

181,35 zł I 
-,, 00 · l ~ .. ,J Zf I 

Artyści 

wykonav,cy 

100,38 zł 

30,53 zł 

Artyści 

wykonawcy 

110,83 zł 

33,55 zł I 

I I Producenci fonogramów I 
100,38 zł I 

3'.J,53 zł I 
r 

Produce:1d for.ogramóN I 
110,83 zł I 

33,55 zł I 

Miejscowości pO\o\."fŻej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem ujętych w dalsz·1ch tabelach 

Nagłaśniana powierzchnia kaidej sali• 
I profesjonalne) np. w fitness klllble lub w 

szko!e tańca w m2 

I do 100m2 

I pow·;::ej 100:,,2
: stawka za 10Gm1 plus 

za "a:de następne rozooczęt~ 5Cm2 

Twórcy 

199,so zt I 
60,3() zł I 

I 

Artyści I , j P;cducencf forosrramow 
wy'<cnawe>/ I -

122,10 zf I 122,10 zt I 
35,35 zł I 3E,85 zł I 

Łącznie 

"" - .. ! .)o5,0_ d 

- • 1 01 . I .!._ , _ Zf 

łącznie 

403,01 z: I 
122,00 z! I 

Łą::zni ~ 

444,oo zt I 

Krak6w, Poznań, l,,Vrociaw, Gdańs!<, Gdynia, Sopot rniast3 wchodzące w skład Podregiortu 
Centra!nego Śląskiego 

Nagłaśn:ana powierzchnia każdej sa li" 
I profesjonalnej np. w fit ness klubie lub w 

sz<ole tańca w m2 

1 
do 100m2 

Twórcy 

297,00 zł i 

Artyści 

wykon;iwcy 

181,50 z! 

I 
[ Producenci fonogramów I Łąrn1ie 

181,50 zł I 660,G:i zł 1 
1 powyżej 10Om2

: stawka za 1OOrn2 plL1s 
1 za każde następne rozpoczęte 50m2 90,00 z/ I 55,00 z/ 55,00 zł I 200,00 zł I ' 

Warszawa 

I Nagłaśniana powierzchnia każdej sali* I I I 
profesjonalnej np. w fitness klub!e lub w Twórcy Akrttśd ProdJce'lci fonogramów Łączn;e 

szkole tańca w m2 wy. onawcy ' I 
t-d- o-10_0_m_2 _ _ ____ ______ 2_9_7_,0_0_2_ł l--1-S-1-,5-0_z_ł ,!-I ---·--1-8-l,-S-O-zl-+---6~ 

powyżej 100m2
· stawka za 1COm2 plus I I I 

I 
90,00 zł 55,00 zł 55,00 21 200,00 zi 

za każde następne rozpoczęte 50ni2 

") \N przypadku gdy nie \,vyodrębniono sali do ćwicze1), na potrzeby ustalenia stav1ki, wydzieloną 

powierzchnię cło ćwiczeń uznaje si~ za os0b•1ą salę. 
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Sale dostoso1N2ne do ćwiczeń w trakcie nauki tańca, aerobi!<u i Innych ćwiczeń z 
synchronizacją ruchów 

Miejscowości do 10 tys. mieszkańców 

Liczba god!in zająć w miesią,:u Twórcy 
r. SCI 

Producenci fonogramów 
I W'/konawcy I 

A ty' . 

i do 20 godzin/miesiąc I 15,'17 zi I 9,27 z! 
I 9,27 zf 

' I I powyżej 20 godz;n/rniesią~: stawka za 20 I 
goJdzin/m i esląc plus za każd ą na;tę::ir.ą 0,69 z.I 0,42 zł 

I 0,d2 zł ' I 
I godzinę I 

lub 

Powierzchnia sali w m
2 I Twórcy 

Artyfri i Producenci fonogrnmów I 
wykonawcy 

i do lOOmi I 
J powyżej 100m': sta1:vka za 100m

2 
p!u:; za I 

każd:? nastę;:;ne rozpocząt2 50m2 

75,83 zł 

11,48 zt 

Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców 

liczba godzin zajęć w mfeslącu 

, do 20 godzln/mlesfą:: 

I powyż.eJ 20 godzin/r.1iesiąc: st2wk2 22 20 
I godz!n/mie5iąc plus za k2zdą nzstęi:i~ą 
godz:nę 

lub 

Powierzchnia s;;!i w m2 

I do 100m' 

I
. powyżej 100m': s:awka za 100:n' p1us za 

kazde następ;;e rozpoczęte sor.,2 

Twórcy 

16,43 zł 

f"\ -;:: .. 1. 
v,., - !. I 

Twórcy 

82,13 z! 

12,60 zf 

Miejscov,ośc i od 20 do 100 t ys, mieszkańców 

I Liczba godzin zajęć w miesiącu 
I 

Twórcy 

do 20 godzln/miesfą::: 17,55 z./ 

powyżej 20 godzin/miesiąc: stawka 2a 20 
godzin/mle5iąc plus za każdą następną 0,8121 

godzinę 

lub 

PovJierzchn ia sali w m 2 Twórcy 

do 100m
2 90,68 zf 

powyżej 100ni2: stawka za 100m
2 plus za 

I 
13,73 zł I kaide następne rozpow;te 50m2 I 

46,3.1 zł 45,3.:. 21 

7,01 zł 7,01 zt 

Artyści 

I wykonawcy 
Producer.cl fonogramów 

10,0-izl 
1 10,04 z! 

0,45 zf O,:!ć zf 

Artyści I 
! 

Producenci fonogrc:mó·.'I ' 
wyr.ona wcy I 

I 

5'.},19 z: 50,!g zt 

7,70 i.ł 7,70 zł 

Artyści j Producenci fonogramów 
wykonawcy 

10,73 z ł I 10,73 zt 

0,S0 zł 
I 

0,50 zt 
I 

Artyści Producenci fonogramó1·1 I 
wykonawcy 

55,41 zi 55,41 zł 7 
8,39 21 8,39 zf l -

Łącznie I 
! 

s3, 71 zł 
I 

1,53 2: I 
I 

Łącznie 

158,50 z! ' I 
i" 

25,50 z ł 

! ' Łącznie 

3E-,50 z, ' 

:.,67 ;:: 

Łącznk, 

182.,51 rl 

22,C0 zł I 
! 

I 

Łącznie I 
! 

39,00 zł 

I 

l 
I I 

1,81 zł 
;. 1 

łącznie I 
201,50 zł I 
30,51 Z( I 

i I 
I 

I 

38 .. 



Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, za wyjątk:em ujątvch w dalszych tabelach 

Liczba godzin zajĘć w miesiącu 

d::> 2u g:id:in/m'es·ą : 

I p;:,wyi1:J 20 godzin/miesią:: stawk3 za 20 
I godzfn/mie,iąc plus z2 każdą nast~pną 
gJd!ir.ę 

Powierzchnia sali w m2 

[ powyżej 100rn1
: stawka za lOOr./ pl~s 

I z2 każde nastąone roz;:iocz~te sorl 

Twórcy 
I 

19,SO z1 

0,90 z: 

Twórcy 

S9,SIJ zr 

15,08 zł 

Artyści I Producenci fonogramów I 
wykonawcy 

12,11) :• :2,lrJ zł 

0,55 z/ 0,53 z: 

Artyści I Producenci fonosra"nów I 
wykc nawcy 

61,05 zi :l,CS :ł 

9,21 z ł 9,21 zł 

Łączr.le 

.!:! ,C'.: z· 

2,CO zł 

Łą:z1 '.e 

212,0C Z' 

33,SQ :1 

Kraków, Poznań, Wrocław, Gda ńsk, Gcynia, Sopot miasta wchodzące w skla:! Podreg:onu 
Centralnego Śląskiego 

Uczba godzin z ajęć w miesiącu 

do 2C godz ,n/mie5iąc 

l powyżej 20 godzin/miesiąc: stawk2 za 20 
· g.Jdzi,1/m esią:: pl.!S za każdą nastą~ną 1 

go:: ;ne 

lt1b 

Powicrz::hn!a sa'i w m2 

? 
1 do lOQ r:, 

po·,._ '/ŻE) lOO,n1
: sta·.vk~ 22 l COm: p:us z, 

k2td~ r:a;tęon:.> ro:pocrĘte :Omi 

Warszawa 

liczba godzin zajęć w miesiącu 

do 20 godzin/miesiąc 

I 
powyżej 20 godzin/miesiąc: stawka za 20 
godz n/miesiąc plus za k2idą następną 

godziną 

lub 

I Powierzchnia sati w rri2 

f do lGOn,' I powyi2J 100ni2: stawka za 100m' plus za 
każde nastepne rozeoczęte 50m 2 

Twórcy 

25,70 z1 

!,35 z! 

Twórcy 

143,50 zł 

22.58 z/ 

I 
Twórcy 

I 
29,70 zł I 

1,35 z' I 
I 

Twórcy 

148,50 zł 

22,50 ił 

Artyści I Producenci fonogr.;mćw j Łąw,le 
wykonawcy 

18,1S zł 18,15 u 65,GC ;:I 

0,83 zł 0,83 zł ~,01 tł 

Artyś=i I ?roduc;,1ci fonogra:nów I Łącznie 
v,01kona Ncy 

' 
90, 75 zł 9C, 75 z> 330,00 zł 

: ; 75 :ł :3. 75 : ' :,/" rr -) 
-'"', .. - ~ 

/-rtyści I Producenci fonogramów I 
wykonawcy 

Łącin·e 

18,15 zf I :.8,2.S zł I :5,Q'.l z/ 
I 

0,83 zł 0,83 zł 3,01 ~; 

Artyści I Producenci fonogramów I Łącznii, ·7 
wykonawcy I 

90,75 zł I 30,75 zł I 33:J,0Ozl 

13,75 zł I 13,75 zł I 50,00 z/ 

I 



GRU?~ B - ,, muzyka w tle" 1,11 fitn:ss klubach siłowniach - szatnie, przebieralnie, natryski 

~.liejscowośc l do 10 tys. mleszkańców 

Pow:erzchn'a nagłaśniana w m2 

za !<a±će :-npocząte !CO 'Tl. r;a;:aś, a.-,e; 
I ~cwiench;"l! 

Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszl<a:kó•..v 

Pov,!erzchnia nagiaśn"anaw ml 

22 kazd: roipoczt:e 100 m naglaśnlanej 

pwi2nc.~;i 

Twórcy 

5,73 :ł 

i wó·cy 

7,65 zt 

Miejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców 

Powierzchnia nagtaśnlana w m2 Twórcy 

' za kaid:: r~zpoczę:e :oo m· n2_gla3:;1a~ej 
powierzchni 

8,10 z? 

A;.yści 

wykonawcy 

.!,13 zi 

Artyści 

wykorawcy 

~,53 zł 

Artyści 

wykonawcy 

4,95 zt 

I Produc~nd fo nogramów I 

.:,13 z! 

I I I Procl.ice1d forogram6•:: I 
I 

4,SS z1 I 

j Producenci fonogramów / 

.:,!?5 zi 

Miejscowości powyżej 100 tys. ml;sz'<ańców, za vryjątki,;rn ujętych v., dalszych tabelach 

Pov,ierzchnia n2gfaśni:!na w rr:2 Tr,ó;r:t 
ktyśd 

tączn fe 

Łącznie 

18,GO :r 

tąc.nle 

-------- ----.- - - - ---l------ I w
1
;konc:wcy 1 

?reducenci fono5r.-.mów 
----'-------, 

1 za kc::de rozf:ocząte 100 r, r.agla;ni"r:'i:j 

1 P~',., ·erzdrnr 
5,50 Z' 

Krakóv,, Poznań, Wrocław, Gd2ńsk, Gdyn1a, Sopot mi3sta wchodzące w skład Podregtonu 
Centralnego Śląskiego 

Powierzchnia nagłaśniana w m l \•:órcy l Producenci fonog~arrów Łącznie - I I 
2 Artyści 1 

_ wykonawcy 

I za każde rozpoczęte 100 m· nag t2śnianej l3,S0 z• 8125 zł j 8 25 zł 30,oo zt I 
1....c..::.p,c\.:..'1...:ie.:..r.:..zc_h_n_i - - - ------- -L.- ----....!...- -----'-----------'----__J 

Warszawa 

Powierzchnia 11agl aśnla11a w m2 Twórcy Łącznie 

I za każde rozpoczęte 100 111
2 nagłaśnianej 

13,SC 21 8,25 21 8,25 zr 
1 pov~ierzchni --------- --'-------'---------"'--• ___ _ 

Artyści I I Producenci 'onogra'TlÓW 
1 wykonawcy 

30,00 zł 

!C 



GRUPA C - nagłośniona po\,vierzchnia w aqlla parkach, na basenach, kortach, boiskach, 
parkach rozrywki, na lodo-.viskach, stok2ch narciarskich i innych podobnych miejscach - ,,pod 
dachem" 

MiEjsccwości do 10 tys. mies2 kańców 

Powlerzchr;la nagłaśniana w m2 

I do 500m
2 

cd S00 do 999m 2 

I 1000m' 

I po•,,,'{zej 1 G0om·:s:a,.vka za 1 ocom·prcs 
za każd e następne rozpoczę:e 1 OOO:n2 

Twórcy 

28,80 zf 

57,60 zr 
8ó,40 zł 

8,64 z/ 

Miejscowości od 10 do 20 tys. mieszkańców 

Powierzchnia nagłaśnia na w m2 Twórcy 

i co SOOm2 31,03 zl 

j od SCO do 999m2 62,10 zł 

I l 000m
2 

93,15 zł 

I powyżej 1 000m':st,wka 22 1 OOOm p~us 
, z3 każde nastęi,r.e rozp,:iczęte 1 0G0m2 9,31 zł 

1V1i:::jscowości od 20 do 100 tys. m ieszkańcóv; 

Powierzchnia nagłaśniana w m2 
Twórcy 

i do co,'r.i2 
..J ._,,, 3' 7 0 zł "":',-

I od 500 do gg9m2 I SS,85 zf 

; 1 000m 2 
99,00 zt I pov,yiej 1 ooomz:stawka za 1 000m2 plus 

1 za każcie następne rozpoczęte 1 ooon,2 9,90 zł 

I 

I 
[ 

j 

Artyści I Producenc! fonogramów I wykonawcy 

17,60 ?ł I 17,60 z: 
35,20 z: 35,20 zt 

52,ao zł 5 2,80 Z'. 

.5 ,28 zł 5,28 zi 

Artyści 
i P;oducend fonograrnćw j wykonawcy 

18,!?8 z ł I 18,93 zł 
I 

37,9.3 zi I 37,9S zi 

55,93 zł l 56,93 zł 

5,59 zt I 5.6S zf 

Artyści j Producenci ionog·2 mów 
1 

-.n cio zł "-...,,_ ,o c1 zł - ,..,,._ I 

42,08 ;:/ 42,08 zł 

60,50 z ł 60,50 zt 

6,05 21 6,05 z ł 

Miejscowości powyżej 100 tys. mieszkańców, za wyjątkiem ujętych w dalszych tabelach 

I Powierzchnia nagłaśniana w m2 I Twórcy 
Ar:yści I .Producenci fonogr.:;mów J 

I 
wyko11awcy 

[ do 500rn
2 37,80 zł 23,10 ;d 23,:o zł 

, 

I 45,20 zł L6,20 z/ · od 500 do 999m 2 75,50 zł 

i 1 ooom2 113,40 21 69,30 z! 69,30 zł 

I powyżej 1 00Om":sta•..vka za 1 ooom'płus I 

11,34 zł ó,93 zł 6,93 zł I ; za każde następne rozpoczęte 1 ooon/ 

Łącznie 

64,00 zi 

128,00 zł 

19 2,CO z! 

1:?,20 zł 

łącznic 

69,01 z/ 

138,00 zr 
207,G 1 zł 

20, 70 zi 

ł.ąc:11le 

76 00 z' I 

153,012i 

220,C·O zr 

22,00 zł 

Łącznie 

84,00 zł 

163,00 zł 

252,00 Zf 

25,20 zł 

I 
I 

I 
I 

I 

i l 

I 
l , , 
I 
i 

' ' I 

.. 



Kraków, Poznań, INrodaw, Gdańsk, Gd11r.ia, Sopot mias,a wchodzące w skład Podregionu 
Centralnego Śląskiego 

Po1.•,ier:::hni2 nailaśniana w m2 

I do 5C-Cm
2 

od 5;:o do 999m2 

11 QQ0m2 

powyżej: OO0m 2:s:awka za 1 ocom-i:lus 
, za każde następne roz~ccz~t,:, 1 000rn2 

Warszawa 

Powierzchnia nagłaśniana v1 mi 

I l 
co 500m 

/ od 50'.) do S99m2 

I 
l OOO;r/ 

1 powyteJ l coorr. :s~awka Z=! 1 ooo~• pius 
:, kai=~ ra;t:=;one rczµoczę:e 1 O~Or:,1 

Twórcy 

55,25 21 

112,50 ii 
!58,73 zt 

lo,83 z/ 

Twórcy 

55,25 zr 
112,50 zł 

168,75 zł 

!.6,83.:! 

Miejsca i obiekty- ,,na wolnym powietrzu": 

.1.:-lyścl 

I wykor.awcy 

3.l,35 !( 

68,75 Z; 

1J3,:3 :r 

10,31 z ł 

Artyścl 

wy'<orawcy 

3-ł,5.3 z/ 

63,75 z/ 

103,13 zf 

:i:,31 zł 

Stawkę ustaloną d:a obiektów i m!ejsc „pod dach2m" obniża się oso•;, 

Stoki n~•ciarskle 11nc wolnym p::>wietrzu" 

l • I Proc L:cencl fonogramow 
I 

Łączn:, 

3 •n-I ~ _,..;. 125,• l ?' 

68, 75 zł 230,00 zł 

:03,13 .:> 375 ~l :ł 

10,31 zł 37,SO zr 

j Prod•Jcerci fcncgr;imów I Łącznie 

3<!,33 z! 125,C1. !r 

53,75 z! 250,0'.l z: 

103,13 Z' 373,01 zł 

!O 31 : i ~7 50 : ; 

Artyści I 
D~ugość v1yc!ą;u v: m~ Twórcy I Froduce ~d fonog·amó·.•1 I tąc:n!:: 

L--------------------- ---••·~Yl_.o_:,_.,_w_:•'-, -----------,-' __ _ 
' ,., ,.,-:-7 . o:;,,_._ Z' I za k2:d;, rozocczęre !00:nt 1,•,;cląg:; 29,25 zł 17,gt:zi 1i,_88zł -----'------ --· 

Objazdowe lunaparl,i, wesołe miasteczka 

Powierzchnia naglaśnl„na w m2 

za każde rozp:>częte 100m nagłaśnianej 
, powierzchni 

Twórcy 

9,00 zt 

A:tyści 

wykonawcy 

5,50 zł 

I Producenci fen ogra mów I 
I 5,SOzl I 

Łącini2 

20,GO zi 

GRUPA O - miejsca i obiekty, gdzie prowcJdzona jest dzizihl lność rozrywkowa IN szczególności: 

kręgielnie, sale bilardowe 

Sta•11ki takie, jak za od{worzeni2 utv,1or6v1 z nośników dź,nięku i za pomocą crzadze11 służących do 
odtlioru programóv1 radiowych w obiektac,1 gastro11omicznych (tabela Gas~ron)mla - O-0G), plus 4% za 
każdy tor i każdy stół bilardowy. 

I ' 

l 
I 
• I 



0/SZ 

a .., 

Stawki 1,V';nagrodzeń za odtwcrzani= z nośnik6 •,v dźwięku w s;afcch grajqt;ych i v•zqdz=nio=i-1 
pasia:fająt:ych funkcję l<oraoke. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1. Stawki dotyczą odtwarzania z nośników dźwięku w szafach grających i urządzeniach posiadają::ych 
funkcję karaoke. 

2. S,a'.d<° nie do~tczą imprez i<uaoke. 

3. Stawki nie dotyczą odtwarzania w inny sposób np. przy pomocy urządzeń stu±ących do odbioru 
programu radiowego 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Stawka wyn:?grodzeń za odtwarza n'::\'. szafach 3rającvch ustaro,a jest w fc-mie miesięcznego ricza!tJ. 

Twórcy Artyści 
1
1 Produc;rnd foncsrarr.ów I tą:mi: 

wv:<onawc 
I F.y::,k za je:iną szaf,~/ r.i:;siąc 67,SO zt ćl,25 :I 1 4: ,2s ;:t 150.CO z; 

Jeżel i szafa grająca posiada funkcję karaoke sta•,..,,ka określona w ust 1 u/sga pod,11\rższeniu o 5'.);{. 7aką 
sc;,·ą po:l•:fyżs:o,ą st2·:1kę stosuje sL~ z;: odt1.1.'ar;:2n·e z 11n;ch U ':ą:lze~ po;'::dającycr :Lr<~.ę h•;;o~=-



10 CENTRALE TELEFONICZNE 

Stawki wynagrodzeń za odrwarzoni2 z nośników diwięku i ze pomocą urządza\ s>użqcych 
do odbioru programów radiowych w pałqczeniach telefonicznych opartych na centralach 
wewnętrznych 

!. ZAKRES PRZED M IOTO\NY 

O/CT 

Sra1..vl<i dotyczą odtwarzania z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń s~użących do odbioru progrcmów 
w op2rcfu o central:> 1Newnętrzne 1 w trakcie oczekiwania na pofącztnie telefoniczne. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Stawki wynagrodzeń są ustal2ne w formie miesięcznego rycz2ftu ich wysokość 22 leż.·; od liczbv 
obsługiw2nych aparatów telefonicznych. 

liczba aparatów Twórcy 
Artyści 

Producenci fonogramów f Łącznie wykonawcy 

27,00 zi 1:,50 zi 
I powyżej 10 aparatć·-N: s,2wka 

'.'.6,50 Il 60,00 ,t 

1 za 10 a,:aratów plus n każdy nas'.ępr.y 1„35 zł 0,83 zi •J,83 u 3,01 z/ 

44 
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O/OD 

11 INNE 

Stawki wynagrodzeń za odrwcrzanie z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń shJiqcych 
do odbioru progromó 1N rod!'JW'jch w pocze.'<alni,;ch, salach kinowych, wido,•1isko•,•,ych, ;;ark::d, 
i innych podobnych miejscacn i obiekroch 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOW Y 

St;; ,•1ki dotyczą odtwarzania z nośn i~ów dź1•1,ię~u i za pomocą u rządzeń s1u±ących do odbioru prograrr.ów 
radiowych - Jako nuzyka w tle. 

Il. STAV/1<1 WYNAGRODZEŃ 

Typy obiektów 

Stawki v.yna$rodzeń są ustalane w for"T'·e mlesięcz:-:ego ryczałtu lub w form·= ryczałtu za jeo-:n d.ier. w 
przypadku pojazdów, odrębn ie dla poszczególnych grup: 

al gru:ia „A" - poczek21nie, ho'e i inne pov/erzcl-:1ie ·.vspćl1e na d·:,crcach, lcm:ska::i- c~a: tir.:~:'/, 
r iJra i r.1i2jsca prac\, Instytucje, bank: ii1r,e podabn; obiek:y ,,pod d~r:i"lr:rn', 2 t:!kie p2rki, 
skw2ry i inne podobne miejsca „na wolnyr, powi.:;trw", 

c) g·uoa „B" - '<ina, :ea~-,, . s:?le widowiskoNe, kor.c2rtowe, muzea i f"'lile ol:ier.t '{ - '.'I tym hole i 
inne powierzchn ie wspólne oraz m,mioty cyrkowe, w których są odtw3 rzane Jtwory ta~że prr1:d, 
po lub w przer·.•:a::'1 pomiĘdz-.· spekta'dar.:, se.=:n(ani, 

c) g;upa „C" - pojazdy z gtośnikami na zewnątrz, 

Wysokości stawek 

GRUPA 11A" - poczekalnie, hole i inne powierzchnie wspólne na dworcach, lotniska er 0;2z 

urzędy, biura i miejsca pracy, instytucje, banki i inne podobne obiekty „pod dachem'', c tE:de 

parki, skv,ery I inne podobne miejsca „na wolnym powietrzu" 

Obiekty 11 pod dachem" 

Powienchnlo1 ncglaśniana m1 Twórcy Artyści 
wykonawcy 

] Producer:cl fonog•c1~ć :: 
._I _10_0_1 m_

2 
----- -,,-------.--+---1_3,_S_O_zl_ -+-__ s_,2_5_z_t _ __il _ ___ 8_,2_s_z_i ---ćl ____ 3v_· ._oci_.:_t _j 

I powyżej 100 do 999m
2

: stav!'.ca za 100 rn
2 

13 50 zt 8,25 zł I 8,25 zł 
1 

:: ~::, ,, 

I plus za kaid~ rozpoczę~e 10Cm
2 

----+-------'f------'-----· _____ 1 _____ -1J 
1 ooo m2 135,00 2t 82,50 zł j 82,SO zr 

1 ;oo,oo ~, 
I powyzej 1 ooo,l: stawka za 1 OOO m:; pl:1s I I 

2 9 00 ·I 5 50 zł 5,50 zł 2C,OO zi 
_I _z2_k_·a_±d_e~r_o-'-zp_o_c_zę ___ te_1o_o_m _ ___ ___ ~ _ _ ' __ • __ .....1.... __ ' __ __,'--_____ ______ _j 
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Obiekty 11na wolnym powietrzu" 

Powle;zchnia nagłaśniana m 2 
Twórcy 

54,uO zł 

Artyści 

wykonawcy 

33,00 zł 

i Producenci fonogramów 
1 

33,00 zł 

tącznl e 

:20,co z! 

GRUPA „B,, - kina, teatry, sale widowiskowe, koncertowe, muzea i inne obiekty - w tym hole 
i inne powierzchnie wspólne oraz namioty cyrkowe, w któ rych są odtwarzane Litwory także 
przed, po lub w przerwach t:iomiądzy spektaklami, seans2mi 

Powierzchnia nagłaśn iana m2 Twórcy 

ZE 1 r..iejsce r.a W{Ć01Nnl 0,29 zł 

GRUPA 11 C" - pojazdy z głośnikami na zewnątrz 

Powi:?rzchnia nagłaśniana nl Twórcy 

za jeder. pojazd za dzień 4,50 zr 

Artyści 

wy!<.cnawcy 

0,18 zi 

Artyśd 
wykona'ł:cy 

2,75 zf 

I 

Producenci fonogramów ! Łącznie 
I 

0,18 zł 0,55 zł 

j ProdL1cenci fonogramów l Łącznie 

I 2,75 zł 1 

46 
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O AVTV/Ol< 

12 AV i TV - Transport 

Stawki wynagrodzeń za odrwcrzanic z nośników obrazu i dźwięku oraz za pomocą urząd,e,i 
slużqcych do odbioru progromóvv telewizyjnych w środkach transportu osobowego. 

l. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Stawki dotyczą odtwarzania z nośników obrazu i dźwięku oraz za pomocą urządzeń s:użących do cdJioru 
programów telewizyjnych w środ kach zbiorowego transportu osobowego: autobusach, sa 'Tlolotacr., 
statk2ch, promach, pociągach i ir.nych podobnych. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Stawki wynagrodzeń są ustalane w formie mies ięcznego r1cz2ttu, od rębn ie dla poszczegó lnych grup 
środków transportu. 

Wysokości stawek 

k1tobusy J inna pojazdy- komunikacja miejska i podmiejska (st2wka za jeden pojazd) 

Artyści I I 
Uczba ml2jsc Twórcy 

Wykonawcy 
Producenci wideogra mów rn uzycznych Łąi:znie 

do 9 miejsc 15,40 zł 3,45 zf 1,1521 20,Qćl Z'. 

od 10 do 24 miejsc 30,80 z! 6,90 zł 2,30 z ł !C,00 zi 

od 25 do SO miej.se .<!0,81 zf 9,14 zł 3,05 zi 53,00 zi 
pow, że' SO miejsc 60,83 zt 13,63 zf 4,54 : ł i9,Q') zt 

Autobusy i inne pojazdy- komllnikacja międzymiastowa (stawka za jeden pojazd) 

Liczba miejsc Twórcy 
Artyści 

Producenci wideogramów muzycznych I Łącznie wykonawcy 

do 9 miejsc 38,00 zł 9,03 z ł 2, 25 21 49,28 z ł 

od 10 do 24 miejsc 77,00 zł 18,12 21 I 4,50 zł 99,62 z! 
od 25 do 50 miejsc 102,00 zJ I 24,90 zł I 6,COzf 132,90 zł 
powyżej 50 miejsc 153,00 zł 37,55 zł 9,07 zi j 199,62 zr 

I 
I 
r . 

I 
I 
! , 



Autobusy i inne pojazdy - komunikacja między,,a rodO\'/a i przejazdy autokarem tuiystyc,nym 
w komunikacj i krajowej i międzynarodowej (stawka za jeden pojazd} 

Liczba miejsc Twórcy 
Artyści 

Producenci wideogramów rnu!•;cznych / Łączni-: 
wykon.;wcy 

do 9 mi-=1sc .!6,20 z! 11,25 z: 2, 70 zi 6),15 Z' 

I od 10 do 24 rr. ie)sc 91,40 zt 22,35 zr 5,40 zł 1:s, :5 z; 
I 

od 25 do SC r:1ie:5c 122,2o z; 29,85 zi 7,20 zf 153,25 zł 
I oowyż;,j SC miejsc 191,00 zł t!6,65 zł :!1,25 zł 2-1~,9'.J z ł 

Samoloty - stai.vka za jedeil samolot 

WP samolotu Twórcy 
Artyści I Producenci wldeograrnów muz'{cznych I Łącmle 

wykcnawcy 

[ samoloty wąskokad/uoowe 536,C0 zr 130,80 z1 31,50 zł 593,30 zł 

i sa molety sztro'<okad!ubowe 1 C71,00 z ł 261,.!5 z1 53 c:: zr 1 3SS - 5 ?1 

Statki - st awka za jeden statek lub prom pasażersk i 

Liczba miejsc na st atlu lub p romie Twórcy 
Artyści 

Prodccenci wideogram:Sw muzv:znych Łąrn,-e 
wy!<onawcy 

1 do 200 miejsc 
za każde rozpoczęte 50 mfejsc 

I powyfaj 200 

.:.3s,no zł 

123,00 zt 

:18,35 zł 

31,20 zł 

~- r- .; 
~e,~ . "' E31.85 :' 

7 EO :i :o: 7'J z 

Dowytsze ste .•,hi dotyczą odt.-·a'Zc'1ia '•" ::ioni·eszcri:! .. iach o5Jlncdc,s~ęprr;ch Jez-s:· r3 s~z•; J 2n?j<.ujs 
się inne obiekty, w któ;ych ma miejsce odtv,1.;rzanie (bary, res:auracje, kas'jna itp.), zcstoso·.van:e m~ 
sta•:.ka v,ynagroc:-ań jck dl3 lokai. .. gós:rcrio-n;,:z,ego v: \'farsza•:.i': pny l '.'/~i; ĘĆ"i=::r·:.i h:zby r.ii ::,SC \'. 

obiekcie. 

Pociągi (stawka za jeden skład pociągu kursuj ącego 7 dni w tygodniu: osobowE:go, 
pośpiesznego lub innego) 

-7 I Twórcy 

1

1 _ wy~~t~!:,v / Producenci \'1id~~gran~::_~zycznyc_h--il--Łą_cz_n_ie _ _.! 
__ za_,J:.... e_d_E_n_s_kł_a_d_,_p_o_ci-'ą~gu ___ _ ~_2_s_s __ ,0_0_2_1 _ __ 6_2 __ ,2_5_z1_~1 _ ___ __ J._ :::-'-.. C_J_z_l _______ 3_3_;,2,_25_zcc.l ~ 

Jeżelt skład pociągu kursuje rzadziej niż 7 dni w tygodniu, stawka u!e5a proporcjoPalnemu 0bniżEn · u. 

O TV-HT 



13 Noclegi - TV 

Srav,ki wynagrod2eń z~ od:v:,:;rzanie za pornocq urzq1: ef. S''J: qcych d':) odoi-Jru tY:J']ramó.•, 

r~lewizyjr.ych v, pokojach hoteloNych. 

I. ZAKR ES PRZEDMIOTOWY 

Sta,vki dotyczą odtwa-zania za po,"nocą znajd1.1Ją!:ycn się w pokoja:h urz~dzen słu:ącyc ... do odl:ic-u 

programów tel2·Nizyjnych v1 hotelacn, pensjonatacn, domach wczasowych i innych podobn'fch 
obiektach, zwanych dalej obie<tami hotelow•1ml. 

Stawek nic stosuje się do obie~tów gas:ron::rniczr.y::h, Ls1ugo Nycn, rai1:ilowych, rekre2cyj1ych ·:p. 

znajdu;ących się w obiektach hotelowych. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Stawki wynagrodzeń są ustalane w formie m1es1ęczn2go ryczatw, w którym uvngl~dnio;ie zostafo 
średnis v.'Y~o rzystanie miejsc nocle50·,•1y::, (obloż.;r.ie}. 

Wysokości stawek 

:<afegori.i obiektu 

I ObiE:kry bfz katefcrii, sch,onr;ka, h:;stel:, 
1 a;.rctur 1;:yh 

I ~· .. 

Tw6:cy 

4, :6 : ! 

5,5"- zł 

6,93 zł 

9,702/ 

:3,86 zł 

19,40 zł 

k,yśd 

wykona'1✓cy 

0,93 zł 

1,23 z! 

1,55 zł 

2,16 zł 

3,C8 z1 

4,31 zł 

Froduc:ncl 
wid:ogro:nóN I 

' . Łąc:nl.: 

r muz •czn eh I 

o,:3 zi S,32 : ! 

0,3() ,I 7,07 :) 

0,38 zł 8,86zl 

0,53 zł :2,39 zl 

'J, 75 zi :7,6~ z: 
1,os zr :4,76 zi 

Stawki nie ulegają obniżeniu ani podwyższeniu z uwagi ra zmianv w W'r'korzystaniu mi:jsc ncc'ego'.'. /C1 
(obłożeniu). 
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14 AV - INNE 

Stawki wynagrodzeń za odtwarzanie z nośników obrazu i dźwięku w innych mi~jscccr. 1 
obiektach. 

I. ZAl<R ES PRZEOMIOTO\NY 

Stawk1 dotyczą odtwarzania z nośników obrazu i dźwięku w różnych miejscach i c,biektach. 

Il. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

O AV-OD 

Sta•..vki wynagrodzeń są ustalane w formie miesięcznego ryczałtu (umowa stała) lub za imprezę (umowa 
jedno razowa). 

Wysokości stawek 

Umowa staf;; 

Odtwar2ani<2 filmów: 

Uczba miejsc Twórcy 

do 20 miejsc ł 205,02 zi 

każda nastęona godzina pov.;yiej 15 godzin I 21,67 zł 

21-30 miejsc i 256,70 2ł 

każda następna godzina powyżej 15 godzin I 14,50 z! 

31-40 miejsc 303,37 zł 

I 

I 

Artyści 

wykonawc-v 

44,80 zi 

2,55 zł 

56,12 zł 

3,16 zł 

67,39 z! 

Producenci wideogramów 
muzycznych 

8,79 z! 

0,50 zł 

11,00 z! 

0,52 zł 

13,22 z! 

0,74 z! 

i 

I 
i 

Łącmie 

258,51 zi 

1;,72 zł 

323,82 zi 

18,28 zł 

3S8,S3 zł 

21,85 z! 

I 

I 

I 
; każda nastę;,na godzino powyżej 15 godzir. I 17,34 z! 3,78 zł 

41 do SO miejsc I 358,38 zł 78,32 zt 15,36 zł I 452}6U 

każda następra godzina powyżej 15 godzin 
I 

0,88 zł 
J 25,i? z! 20,42 zt i;,47 z/ I I 

za każde następne 5 miejsc 26,67 z ł 5,84 zł 1,14 zł I 33,65 zł 

każda następna godz ina powyżej 15 godzin 1,4-2 zł 0,31 zł 0,06z! !, 79 zt 

SO 



Odtwarza nie rejestracji {np. koncerty, recitale} 

Liczba miejsc 

do 2C miejsc 

ka!da na.stąpr.a godzina pc•wż=i 15 g~c.:ir 

I 21-30 miejsc 

i 1-ażda nastęona g~ćzir.a oow·ri=; 15 godzi:. 

I 31-40 miejsc 

ka:da nas:ę:ma ~oc.:ina po.wia 15 ::;c::n 

41 do SO miejsc 
I 

kazda r.as~ęY1a odrina cowvżeJ 15 od:l•, 

i za ka.:de nastę„ne S miejsc 

k3id;; ra;1ęona godzina powyżej 15 gcdz1n 

Umowa jednorazowa 

Odn.'la rzanie film6v1 

Liczba miejsc 

do 20 miejsc 

; ka:da nastąpna godu12 powy:ej 2 godzir. 
i 

21-3::J rrie:jsc 

· ka!da nast1pr2 god:dna powyżej 2 god: in 

I 31-4) r.le1sc 

I każda nast:;ona god2in2 pov,yzej 2 go::zin 

! każda hastępna god!i(la oowyi:e) 2 godzl, .. 

za k2id=! nas:ę:>ne 5 mle)sc 

i każda następna godzina pow•1ie) 2 godzin 

Twórcy 
Artyści 

wykonawcy 

33,60 zf 12,73 zt 
2.20 zł C,71 zr 

S9,8S zł 19,24 z/ 

l!,05 Z' 1,30 Zł 

75,05 z/ 2.!,44 z/ 

5,40 zł 1.7.: z! 

100,00 zł 32.14 zł 

6,75 zł 2,17 zr 

5,50 zi 1 77 zł 

O,ó7 zi 0,22 z! 

Artyści I 

Twó.cy 
wykonawcy 

33,3.! ;:I 7,29 z' 
16,67 zł 3,64 zł 

.!;.,67 zł 9,11 z ł 

20,84 zf 4,55 zł 

:0,Cl zł 10 S3 21 

25,00 zr 5,'17 2/ 

5ó,3.: :ł :2 75 z• 
29,17 zi 6,27 zł 

.::,17 zł 0,90 zł 

1,25 zł 0,29 zi 

Producenci wideogramóv, 
Łączrie 

;iu:ycznych 

4, 24 zł 5'5,57 zr 

C,2~ .:ł 3,15 zł 

6,41 z.ł 85,SOzl 

G,L3 zt 5, 72 Zł 

8,15 zł 108,54 zt 
0 58 zł 7,72 zł 

lC, 71 zł 1.12,ss z1 

0,72 zf 9,64 zt 
O 59 : I 7,e& :ł 

0/J7 zt 0,9.Szt 

Producenci wideoiraf"'ÓW 
muzyczr.ycn 

Łącznia 

:,43 :' l2,0521 

0,71zł 21,02 zf 

1,73 : ' 52,5 z! 
0,89 zt 26,28 z/ 

2.1.: :I ·3 OĄ 1 Q I Ć L __ 
1 

:'.,07 z: 31.53 zt · 
2,~o zt 73,SS zł 

1,25 zt 36,79 zł 

O,laz: 5,26 zł 

O,'.ló z! 1, 5 S .3.!__i 
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I 

I 

I 

I 

Odtwarzanie rejestracj i (np. koncerty, recitale) 

Ar t yści 
Produ:enci 

Liczba miejsc Twórcy wldeogramó•.v Łącznie wykonawcy 
muzycznych 

co 20 rr.lej5c 14,00 zł 4,50 zł 1,50 zt 20,00 zł 
kaid~ następ:ia gadzina pc\i,yie; 2 gJdzin 2,70 z ł 0,87 z: 0,29 z! 3,86 zł 
21-30 miejsc 16,00 zł 3,1~ zł 1,71 zł 22,85 zf 
kazd3 następna goc'zin:1 ~owyiej 2 godzfn 4,00 zt 1,29 zi 0,43 zł 5,72 z: 
31-40 miejsc 18,00 z: 5,79 zł 1,53 z; 25,72 zł 
każda następna godz.ina pow•;żej 2 godzin 5, 35 zł 1,72 z: 0,57 zf 7,64 z! 
41 do 50 miejsc 20,00 ?i 6,43 z ł 2,14 zł 28,57 z1 

kaida następna godzina po,11yfej 2 godzin 6,70 z/ 2,1s zr 0,72 zr 9,Si zt 
za kaide n,stępr.e 5 miejsc 2,00 zr 0,64 zł 0,2: z.I 2,83 z~ 
każda nast;;ona godzina powyżej 2 godzin 0,67 zł 0,22 zr C,07 zr 0,56 z: 

Ili. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

W przypadku gd'/ fączr1y cz.as odtv1ar2ania przez użytkownika jednego filmu lub jednego frc:gmentu firnu 
przekracza 150 godzin w miesiącu, ~tosuje się st2:wkę rvczałtową za jeden miesiąc za jeden fi l:11 lub jego 
fragment. Do tak ustalonej stawkf ryc:rnłto'Nej nie mają zastosowania inne opusty. 

Twó;cy 

1 032,50 zł 

Artyści 

wykonawcy 

229,59 ,ł 

Fruducend 
wld2ogramó1N 

muz·1cznych 

55,88 z1 : 317,97 zr 
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O TV-OD 

15 TV - INNE 

Stawki wynagrodzeń za odtwarzanie za pomocą urzqdzell służących do odóioru programów 
telewizyjnych w Innych miejscach i obiektach. 

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Stawki dotyczą odtwarzania za pomocą urządzeń służących do odoioru programów te!-=wizyjr.vch w 
różnyc:i miejscach i obiektach. 

Stawka nie dotyczy odtworze,1 dokonywan·ych za pomocą L1rządzeń sl:.1żących do odbioru programów 
te!e1,,vizyjnych w pokojach hotelov."fch oraz w środkach zbioro1N~go transportu osobowego. 

li. STAWKI WYNAGRODZEŃ 

Stawki wynagrodzeń ustalane są w formie mtesl~cznego ryczałtu . 

Wysokość sta1Nki v,ynagrodzeń za odtv;3rzani:: za pomocą urządzenia służącego do odbioru programów 
telewfzyjnych oblicza się powiąkszcjąc odpowlednie stawki określone w 0/0G, 0 /0H, 0/0U, O/OR i 
O/OD o 25%. 

Wysokoś: stawki 1,1,ynagrodzeń za odtv;arzar.ie za pomocą urządz.;_;ń służących do odbioru prog,a;,ów 
telev1izyjnych w holach, recep::)2':h, ko rytarza ch i Innych miejscach ogóln ie dostępnych w hot: la::h, 
pensjoratach, domach \.\/czasowych i pociobn1;ch obii:ktach - oblicza się podwyiszaj2:c o 25 ;f 
odpowi=::dn•e st&\vki określone w C/HT. 

1N przypad '.<u urządze ,1 slużący::h do odbioru programów telewizyjnych z zains:alo··nanym „ć!pa"2te·n 
1,vrzuto1.vym" stosowana jest rnresięczna s:2wka ryczałto1,va z3 jedno u rządzen;e (odbiornik). 

Twórcy 

! stawka ryczsltowa 11,7621 

Artyści 

I Producenci wideogramów muzycznych 
wykonawcy 

2,61 z/ I 0,64 z/ 

Łącznic 

15,01 zł 
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SAW? 
.................. ... ................... ... 
SAW? 

... ......... , ... ....... ..... .............. . 
ZASP 

.... ........................ .............. 
ZASP 

... ... ......... ........ ..... ... ... .... , ... 
ZAIKS 

........... ' ..... ................... '. ~ .. . 
ZA fl<S 

······"•1>••· .... ................... , .... . 
STL 

..... , ....................... ......... ... . 
STL 

··· ·········• .. ... ....... , ............... . 
ZPAV 
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ZPAV 
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SFP SFP 

STOART STOART 

SMT S.D.JT 
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