
Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie („ZASP”) 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Komisji ds. inkasa i repartycji 

 

 

TERMINY WYPAT WYNAGRODZEŃ 

 

Niniejszym ustala się poniżej opisane terminy wypłat na rzecz uprawnionych 

osób wynagrodzeń otrzymanych przez ZASP jako organizacji zbiorowego 

zarządzania  prawami autorskimi i pokrewnymi – od podmiotów korzystających 

z ich artystycznych wykonań/ wkładów twórczych.  

 

I. Wynagrodzenie otrzymane od nadawców 

 

1) TVP S.A. 

  

Wypłaty wynagrodzeń za nadania powtórkowe artystycznych wykonań, w tym 

wykonań dubbingowych zawartych w filmach fabularnych oraz serialach 

telewizyjnych przekazywanych przez TVP S.A. za dany rok kalendarzowy  ratach 

kwartalnych lub miesięcznych (pod warunkiem uregulowania tych 

wypłat przez TVP S.A. w terminach ustalonych umowami) ustala się w sposób 

następujący: 

 

a) wprowadza się kwartalny system wypłat zaliczek adekwatny do systemu 

wpłat z TVP S.A. przy czym wypłata zaliczki za dany kwartał następuje 

najpóźniej do 3 miesięcy po upływie tego kwartału. 

b) ostateczne rozliczenie wpływów z TVP S.A. z danego roku 

kalendarzowego następować będzie po zakończeniu tego roku 

kalendarzowego w terminie  do 6 miesięcy od daty wypłaty zaliczek za 

IV kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.        



 

Wypłaty wynagrodzeń za nadania powtórkowe spektakli teatralnych, widowisk 

słowno–muzycznych oraz programów edukacyjnych przekazywanych przez TVP 

S.A. w okresach miesięcznych – następują w okresie miesiąca od daty 

potwierdzenia przez ZASP otrzymania pełnej dokumentacji pozwalającej na 

dokonanie rozliczenia tych wynagrodzeń i przekazania ZASP przez TVP S. A. tych 

wynagrodzeń.   

 

2) Inni nadawcy 

 

Terminy wypłat wynagrodzeń przekazywanych przez innych niż TVP S.A. 

nadawców – ustala każdorazowo Komisja ds. inkasa i repartycji ZASP po 

zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą obsady i przekazanych przez danego 

nadawcę środków finansowych przy uwzględnieniu zasad opisanych poniżej.   

 

Przyjmuje się system rocznych wpłat wynagrodzeń, przy czym rozliczenie 

wynagrodzeń za filmy fabularne i seriale telewizyjne (bez dubbingu) następuje 

po zakończeniu danego roku kalendarzowego, najpóźniej do 6 miesięcy po  

otrzymaniu przez ZASP pełnej dokumentacji obsadowej  pozycji emitowanych 

przez nadawcę pozwalającej na dokonanie takiego rozliczenia.  

 

W przypadku rozliczeń za nadania dubbingowe rozliczenia wynagrodzeń za dany 

rok kalendarzowy następują po zakończeniu danego roku kalendarzowego 

najpóźniej do 12 miesięcy po otrzymaniu przez ZASP pełnej dokumentacji 

obsadowej pozycji emitowanych przez nadawcę pozwalającej na dokonanie  

takiego rozliczenia. 

 

II. Wynagrodzenie otrzymane od operatorów sieci kablowych – pole 

eksploatacji reemitowanie 

 



Wypłaty wynagrodzeń przekazywanych przez operatorów sieci kablowych 

z tytułu reemitowania następują w systemie rocznych wypłat wynagrodzeń, 

w terminie do zakończenia następnego po roku rozliczeniowym roku 

kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż w okresie 6 miesięcy od otrzymania 

przez ZASP od operatorów sieci kablowej pełnej dokumentacji, pozwalającej na 

dokonanie takiego rozliczenia.  

Szczegółowy termin wypłat określa każdorazowo  Komisja ds. inkasa i repartycji 

ZASP.  

 

III. Wynagrodzenie otrzymane od Polskiego Radia S.A., Rozgłośni 

Regionalnych Polskiego Radia 

 

Wypłaty wynagrodzeń za nadania powtórkowe przekazywane przez Polskie Radio 

S.A. i Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia z danego roku kalendarzowego będą 

rozliczane w okresach rocznych, po upływie danego roku kalendarzowego, 

najpóźniej do 6 miesięcy po otrzymaniu przez ZASP pełnej dokumentacji 

obsadowej koniecznej do dokonania takich wypłat i uregulowania tych 

wynagrodzeń przez zobowiązane przedmioty.  

 

IV. Wynagrodzenie otrzymane od producentów nośników audio–wideo 

 

Wypłaty wynagrodzeń uzyskanych od producentów nośników audio–wideo 

zawierających utwory audiowizualne z tytułu ich zwielokrotniania – rozliczane 

i wypłacane będą w okresach rocznych od czasu przekazania ZASP przez 

podmioty zobowiązane pełnej dokumentacji i kwot wynagrodzenia za dany rok 

kalendarzowy. 

  

V. Wynagrodzenie otrzymane od podmiotów wyświetlających utwory 

audiowizualne w kinach 

 



Przyjmuje się system rocznych wpłat wynagrodzeń, przy czym rozliczenie 

wynagrodzeń za dany rok kalendarzowy następuje po zakończeniu tego roku 

kalendarzowego, najpóźniej do upływu 12 miesięcy po otrzymaniu przez ZASP 

pełnej dokumentacji obsadowej pozycji wyświetlanych przez podmiot 

wyświetlający pozwalającej na dokonanie takiego rozliczenia oraz środków 

finansowych za dany rok kalendarzowy.  

 

Szczegółowy termin wypłat określa każdorazowo Komisja ds. inkasa i repartycji 

ZASP.  

  

VI. Wynagrodzenie otrzymane od innych użytkowników 

 

W przypadku innych form i pól eksploatacji wypłaty wynagrodzeń uzyskanych 

z tych tytułów następować będą w terminach określonych przez Komisje ds. inkasa 

i repartycji ZASP.  

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

Niniejsze „Terminy Wypłat Wynagrodzeń” wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2015 roku.  

 

 


