
KSIĘGA UCHWAŁ 

 Zarządu Głównego ZASP 

           2021 rok 

 

 

21 stycznia 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR... 22 .../ 2021 

Podjęta większością głosów: 

 (za- 10; przeciw-00; wstrzymało się- 01)      

w sprawie: proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń z tytułu 

nadawania 

 

 

11 marca 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR... 70 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń z 
tytułu korzystania z artystycznych wykonań aktorskich przez ITI 

Neovision S.A. w roku 2019 
 

UCHWAŁA NR... 71 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty z tytułu wyświetlania filmów 
animowanych z dubbingiem w sieci Cinema City Poland Sp. z 

o.o. i Multikino S.A. w 2019 roku. 
 

UCHWAŁA NR... 72 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 
wyświetlania filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w sieci 

kin MULTIKINO S.A. w latach 2017-2019 
 

UCHWAŁA NR... 73 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty za nadania filmów i seriali 
(nie dubbingowanych) w programach nadawanych przez ITI 

Neovision S.A. za 2019 rok 
 



UCHWAŁA NR... 74 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

wyświetlania filmów fabularnych (nie dubbingowanych) przez 

Cinema City Poland Sp. z o.o.  

w latach 2017-2019 
 

UCHWAŁA NR... 75…/2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty z tytułu nadawania filmów i 
seriali z dubbingiem w programach ITI Neovision S.A. za 2019 r 

 

UCHWAŁA NR... 76.../ 2021 

podjęta większością głosów 

 (za- 0; przeci9w-00; wstrzymało się- 01)      

 

w sprawie: zmiany klasyfikacji serialu 
 

 

20 kwietnia  2021 r. 

UCHWAŁA NR...96 .../ 2021 

podjęta większością głosów 

 (za- 06; przeciw-02; wstrzymało się- 03)      

w sprawie: określenia struktury podziału wynagrodzeń za role 
w przypadku filmów z rolami aktorskimi z dubbingiem 

 

 

26 kwietnia  2021 r. 

UCHWAŁA NR...105 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw 
 

UCHWAŁA NR...106 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw 
 

UCHWAŁA NR...107 .../ 2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z TVN S.A. za rok 

2020. 

 
 

 

23 lipca 2021 r. 



UCHWAŁA NR...164 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od Telewizji 

POLSAT Sp. z o.o.  za rok 2020 z tytułu nadań telewizyjnych 

 

UCHWAŁA NR...165 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty za nadania filmów i seriali z 

dubbingiem w programach Telewizji Polsat Sp. z o. o. w 2020 r. 

 

UCHWAŁA NR...166 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty z tytułu nadań filmów i seriali w 

programach Telewizji POLSAT Sp. z o. o. w 2020 roku 

 

UCHWAŁA NR...167 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za I kwartał 2021 

roku z tytułu nadań telewizyjnych w programach Telewizji Polskiej 

S.A. 

 

UCHWAŁA NR...168 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: rozliczenia i uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za 

filmy i seriale zagraniczne nadawane w programach Telewizji 

Polskiej S.A za rok 2020. 

 

UCHWAŁA NR...169 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań 

audycji Polskiego Radia S.A. za rok 2020  

 

UCHWAŁA NR...170 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: kwalifikacji seriali 

 

UCHWAŁA NR...171.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: ustalenia stawki procentowej dla nowych kanałów 

tematycznych nadawanych przez TVP S.A. za filmy i seriale 

dubbingiem 

 

UCHWAŁA NR...172 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: ustalenia stawki wartości punktu  dla nowych kanałów 

tematycznych nadawanych przez TVP S.A. 

 



UCHWAŁA NR...173.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)       

w sprawie: ustalenia stawki wartości punktu  dla nowych kanałów 

tematycznych nadawanych przez TVP S.A. 

 

 

5 sierpnia 2021 r. 

UCHWAŁA NR...178.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty kwot wynagrodzeń 

otrzymanych od Telewizji Polskiej S.A. w roku 2020 z tytułu nadań 

telewizyjnych 

 

 

 

15 września 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR...208 .../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za II kwartał 2021 

roku z tytułu nadań telewizyjnych w programach Telewizji Polskiej 

S.A. 

 

27 września 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR...214.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za I kwartał 2021r. 

z tytułu nadawania filmów i seriali z dubbingiem w programach 

Telewizji Polskiej S.A. 

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...215.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy 

za rok 2020 

UCHWAŁA NR...216.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy 

za rok 2020 



UCHWAŁA NR...217.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy 

za rok 2020 

UCHWAŁA NR...218.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w kinach w roku 2018 

 (pole eksploatacji – wyświetlanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 

 
 

UCHWAŁA NR...219.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w kinach w roku 2019 

 (pole eksploatacji – wyświetlanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...220.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w kinach w roku 2020 

 (pole eksploatacji – wyświetlanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

 

30 września 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR...224.../2021 

podjęta jednogłośnie 

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

w sprawie: zmian w Regulaminie Repartycji 

 

19 października 2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR...242.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych z tytułu 

nadawania utworów zawierających artystyczne wykonania 

aktorskie w roku 2020 
 



UCHWAŁA NR...243.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych   

z tytułu nadawania filmów i seriali fabularnych oraz seriali 

paradokumentalnych (bez dubbingu) w roku 2020 

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...244.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych  

 z tytułu nadawania filmów i seriali fabularnych oraz seriali 

paradokumentalnych (bez dubbingu) w roku 2020  

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...245.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych  z tytułu 

nadawania utworów zawierających artystyczne wykonania 

aktorskie w roku 2020 

UCHWAŁA NR...246.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych 

z tytułu nadawania filmów fabularnych (nie dubbingowanych)  w 

roku 2020  

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...247.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z 

tytułu nadawania filmów i seriali z dubbingiem w 2020 roku  

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...248.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych z tytułu 

nadawania utworów zawierających artystyczne wykonania w roku 

2020 

UCHWAŁA NR...249.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych  z 

tytułu nadawania filmów i seriali fabularnych 

(nie dubbingowanych) w roku 2020 (pole eksploatacji – 

nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...250.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych  z 

tytułu nadawania filmów i seriali z dubbingiem w 2020 roku  (pole 

eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 

UCHWAŁA NR...251.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienie wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

publicznego udostępniania utworów audialnych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym w roku 2018  (pole eksploatacji – publiczne 

udostępnianie, rodzaj utworu – audialne) 



UCHWAŁA NR...252.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

publicznego udostępniania utworów audialnych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym w roku 2019  

(pole eksploatacji – publiczne udostępnianie, rodzaj utworu – 

audialne) 

UCHWAŁA NR...253.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu tzw. 

„czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2018 

UCHWAŁA NR...254.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  uruchomienie wypłaty wynagrodzeń z tytułu tzw. 

„czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2019 

UCHWAŁA NR...255.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w roku 2020  

(pole eksploatacji – wyświetlanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...256.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu wyświetlania 

filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w roku 2020  

(pole eksploatacji – wyświetlanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR...257.../2021 

podjęta jednogłośnie 

 (za- 11 ; przeciw-00; wstrzymało się- 00)      

w sprawie:  przeksięgowania na Fundusz Korekt i Rezerw kwot 

pozostałych z rozliczenia wynagrodzeń z tytułu zwielokrotniania 

płyt DVD  w 2020 roku (pole eksploatacji – utrwalenie i 

zwielokrotnianie, rodzaj utworu – audiowizualne) 
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13 grudnia 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR... 45.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania telewizyjnych spektakli teatralnych (pole eksploatacji – 

nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 46.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania telewizyjnych spektakli teatralnych  (pole eksploatacji 

– nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 47.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: proporcjonalnego podziału kwot wynagrodzeń 

otrzymanych z tytułu nadawania utworów zawierających 

artystyczne wykonania aktorskie w roku 2020 (pole eksploatacji – 

nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 48.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z 

tytułu nadawania filmów i seriali fabularnych (nie 

dubbingowanych) w roku 2020 (pole eksploatacji – nadawanie, 

rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 49.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z 

tytułu nadawania filmów i seriali z dubbingiem w 2020 roku 

(pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne) 

 
 

UCHWAŁA NR... 50.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

 

w sprawie: przeksięgowania i uruchomienia do wypłaty kwoty 

pozostałej z rozliczeń wynagrodzeń z tytułu nadawania filmów i 

seriali z dubbingiem w roku 2019 (pole eksploatacji – nadawanie, 

rodzaj utworu – audiowizualne). 

 
 

 

UCHWAŁA NR... 51.../ 2021 

w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych z tytułu 

nadawania utworów zawierających artystyczne wykonania 



podjęta jednogłośnie: 

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

aktorskie w roku 2020 (pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj 

utworu – audiowizualne) 

 
 

UCHWAŁA NR... 52.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z 

tytułu nadawania seriali fabularnych (nie dubbingowanych) w roku 

2020 (pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – 

audiowizualne). 

 
 

UCHWAŁA NR... 53.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania utworów zawierających artystyczne wykonania 

aktorskie w III kwartale 2021  (pole eksploatacji – nadawanie, 

rodzaj utworu – audiowizualne) 
 

UCHWAŁA NR... 54.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania serialu fabularnego w roku 2021 (pole eksploatacji – 

nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 55.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania serialu fabularnego w latach 2018 - 2021 (pole 

eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 56.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań 
filmów i seriali z dubbingiem w II kwartale 2021 r. (pole 

eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne).  
 
 

UCHWAŁA NR... 57.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu reemisji 

otrzymanych od operatorów kablowych i platformy cyfrowej za 

rok 2020 (pole eksploatacji – reemitowanie, rodzaj utworu – 

audiowizualne). 
 

UCHWAŁA NR... 58.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: przeksięgowania kwoty 
 (pole eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 

 
 

UCHWAŁA NR... 59.../ 2021 

podjęta jednogłośnie: 

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

w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu 

nadawania filmów i seriali z dubbingiem w roku 2020 (pole 

eksploatacji – nadawanie, rodzaj utworu – audiowizualne). 
 

 


