
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 

do sprawozdania z działalności ZASP w roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZARZĄD GŁÓWNY ZASP 

UCHWAŁY 2018 

 

 
 

5 marca 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR...63../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i 

seriali z dubbingiem przez Telewizję Polsat                   Sp. z o.o. w 

2017 r. 

UCHWAŁA NR...64../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wynagrodzeń dla aktorów zagranicznych z tytułu nadań 

telewizyjnych w TVP S.A. w roku 2016. 

 

9 kwietnia 2018 r.  

UCHWAŁA NR...95.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za  nadania  

artystycznych wykonań aktorów w programach  nadawanych przez 

spółkę TVN S.A.  w  2017  roku 

 

UCHWAŁA NR...96.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu  

wyświetlania w  2017 r. filmów z dubbingiem  

 

 

UCHWAŁA NR...97.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: zmian w „Zasadach Podziału Wynagrodzeń”  

 

 

28 maja 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR... 30.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za-10;przeciw-00; wstrzymało się-00)      

 

w sprawie:  podniesienia wysokości stawki kosztów  Inkasa i 

Repartycji. 

 

11 czerwca 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR... 56 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda. 

UCHWAŁA NR... 57 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 

UCHWAŁA NR...58../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 



UCHWAŁA NR... 59.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 

UCHWAŁA NR... 60.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie kwalifikacji pozycji. 

UCHWAŁA NR... 61 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 

UCHWAŁA NR... 62 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 07 przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie dokonania podziału 

wynagrodzenia otrzymanego od Telewizji Polsat Spółki z o.o. z 

siedzibą w Warszawie z tytułu nadań  za rok 2017. 

UCHWAŁA NR...63.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie dokonania podziału 

wynagrodzenia otrzymanego od Telewizji Polsat Spółki z o.o. z 

siedzibą w Warszawie z tytułu nadań  za rok 2017. 

UCHWAŁA NR... 64 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 

UCHWAŁA NR... 65 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie przeksięgowania salda 

UCHWAŁA NR... 66 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie  

utworzenia rezerwy 

UCHWAŁA NR... 67 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie zasad rozliczania filmu pt. 

„Twój Vincent” 

 

25 czerwca 2018 r. 

UCHWAŁA NR...81.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: powołania członków Komisji ds. Repartycji, Prawa 

Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. 

 

  
UCHWAŁA NR...82.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie dokonania proporcjonalnego 

podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od KINO POLSKA TV 

S.A. w Warszawie za rok 2017. 

UCHWAŁA NR...83.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie dokonania proporcjonalnego 

podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od Stopklatka S.A. z 

siedzibą w Warszawie za rok 2017. 



UCHWAŁA NR...84.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 07; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie zakwalifikowania seriali 

telewizyjnych 

UCHWAŁA NR...85.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06 przeciw-00 wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie dokonania podziału 

wynagrodzenia otrzymanego od ITI Neovison S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

UCHWAŁA NR...86.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 07 przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: wniosku Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i 

Praw Pokrewnych ZASP w sprawie uruchomienia wypłaty 

wynagrodzenia otrzymanego od KINO POLSKA TV S.A. z siedzibą 

w Warszawie z tytułu nadań  za rok 2017. 

 

27 sierpnia 2018 r. 

UCHWAŁA NR...105.../ 2018 

podjęta większością głosów: 

 (za- 07; przeciw-01; wstrzymało się- 01) 

w sprawie: powołania członków Komisji ds. Repartycji, Prawa 

Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. 

 
24 września 2018 r.  

UCHWAŁA NR... 122 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji ds. Repartycji, 

Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP. 

UCHWAŁA NR...123.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za wyświetlenia 

filmów fabularnych 

UCHWAŁA NR... 124 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

 

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń 

UCHWAŁA NR... 125 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: zmiany w Zasadach Podziału Wynagrodzeń 

stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji, 

Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP 

UCHWAŁA NR... 126 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-06; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

w sprawie: zmiany w Zasadach Podziału Wynagrodzeń 

stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji ds. Repartycji, 

Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych ZASP  
UCHWAŁA NR...127.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 06; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

w sprawie: ustalenia stawek procentowych dla naliczeń wynagrodzeń 

za nadania w programach w PULS Sp. z o.o. 

  
UCHWAŁA NR... 128.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-06; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

w sprawie: sposobu rozliczania kwot  wynagrodzeń otrzymanych od 

użytkowników 

 

12 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR... 168 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

 

sprawie: przyjęcia na rzecz majątku ZASP środków z tytułu 

niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców. 

 



UCHWAŁA NR...169.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)     

w sprawie: ustalenia podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od 

ATM Grupa S.A. 

UCHWAŁA NR... 170.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)     

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań 

telewizyjnych przez ATM Grupa S.A. 

UCHWAŁA NR... 171.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań 

telewizyjnych przez ATM Grupa S.A. (dubbing) 

UCHWAŁA NR...172.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00) 

w sprawie: dokonania podziału i wypłaty na rzecz uprawnionych 

opłat od „urządzeń i czystych nośników” oraz uruchomienia wypłaty 

wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 

2017 

UCHWAŁA NR...173.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

 

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń  

UCHWAŁA NR... 174 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za-09; przeciw-00; wstrzymało się-00)      

w sprawie: przeksięgowania niepodzielonych kwot 

 

 

3 grudnia 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR... 180 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...181.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...182.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...183.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...184.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...185.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat za nadania  filmów i seriali 

UCHWAŁA NR...186.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: ustalenia proporcji i podziału wynagrodzenia 

UCHWAŁA NR...187.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: ustalenia proporcji i podziału wynagrodzenia 



UCHWAŁA NR...188.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu reemitowania 

w sieciach kablowych 

UCHWAŁA NR...189.../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

(za- 09; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: ustalenia proporcji i podziału wynagrodzenia 

 

17 grudnia 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR... 200 .../ 2018 

podjęta jednogłośnie: 

 (za- 06; przeciw-00; wstrzymało się- 00) 

 

w sprawie: przeksięgowania 

 

 

 

 

 


