
ZARZ.t.\I) STO\VARZYSZEi'llA ZASP 

UCH\VALA Kr ... 80 .. ./2011 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie: zatn·ierdzenia tabeli iYynagrodzeń Z.ASP składanych do zatn:ierdzenia przez 

Komisję Pra-wa Autorskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia ZASP na wniosek Komisji ds. Repa1tycji ZASP, zatwierdza 

n.iruejszym tabelę wynagrodzeń ZASP celem złożenia do zah•,ierdzeni2 przez Ko:nisję Pra\va 

Autorskiego. Tabela stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchv,:ała \Vchodzi w życie z dniem jej podjącia. 

Uchvrala zostnJa podjęta jednogłośnie: 

Grosowanie na Zarządzie StO\-varzyszenia ( za- 09 . przeciw- 00 wstrzymnło się- 00 ) 



W2:szaw3, d.."11a 20 czerwca 20i 1 roku 

Do 
Komisji Prawa Autorskiego 

·wnioskodawcy: 

1. biiiązek Altystów Scen Polskich Z..-'\.SP z siedzib" w 
Warszawie, Aleje Ujazdo,;vskie 45, \Varsza\va - repr. przez 
członk6w Zarządu Stowarzyszenia - Andrzeja Dębskiego -
Czlonka Zarządu Stow~zyszenia i Dariusza Jakubowskiego 
- Wiceprezes2 Zarządu Stowarzyszeuia 

1 Stowarzysz.::n.ie A<torÓ\V Filmowych. i Telc\.riziny~h z 
siedzi'Ją w W;,.rsza1J.-it. ul. Chełmska 21 bu<l.19, 00-724 
\\·a:szaiva - r-epr. przez pełnomocnika Barrtomieja Bodych?. 

\Y~10 'IK 
O ZAT\:VIERDZE?\"JE TAB.EL \VYNAGRODZE1\i 

Wnioskodawcy Związek Artystów Scen Polskico z siedzibą w Warszawie oraz 
Stowarzyszenie Aktorów FiJmov.rych i Telewizyjnych nidejszym wnoszą o za0vierdzenie: 

„TABEL WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTAl~IEZARTYSTYCZ'\"YCH\'.'l'KONAŃ 
I REALIZACJI ARTYSTYCZNYCH ARTYSTÓW V../YKONAWCÓW, REŻYSERÓ\V 
J SCENOGR.AFÓW" 

o nasrępując~j treści : 

(\ 

\\J r. 
' \1 \\ 



TABELE 
WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTAN IE Z ARTYSTYCZNYCH \NYKONAŃ I REALIZACJI 

ARTYSTYCZNYCH ARTYSTÓvV WYKONAWCÓW, REŻYSERÓW I SCENOGRAFÓW 

(11Tabele") 

I. Ogólne zasadv stosowania Tabel 

1.. Tabele obejmują wynagrodzenia za wykorzystywanie atysrycznych wykonar. ar:ystów 
•1konawcóv1: aktoróvv, sohs;:ów śpiewaków or2z solistów tancerzy oraz tea-cralnych 
re al izacji reżyserskich. 

2. Tabele znajdują za~i:osowanie do utworów i 2rtystycznych wykonań w za kresie w nich 
uregu lowar.ym: 

1. Do których tytuł Związku Artystów Scen Polskich { ,,Z.~SP) oraz Stov1arzyszenia 
A.<torów Filmo\'IYCh i Telewizyjnych (,,S,ĄFT") do wykonania zbiorov1ego 
zanądz2 nia wy1ik2 z ustawy o prav.ie aucorsk:m i pra1,•1ach ~okrevmycn, 

2. 'vV zakresie, w k:ćryrn tytuł cio zbioro·.vego 22rządzaria nie \'JY:1ika z ~e; usta/,-/, do 
utworów i 2rtys:ycznych wykonań: 

c/ a:..itorów i artystó1,v wykonawców, którzy p.:iw1erzy!i mu zbiorm1/2 Z?'ządzarie swoimi 
praw3mi arc.z 

b/ utworów i artystycznych wykonań, co k:órych zcicro'.•,-y z~-ząd wyko'iyWa ny JeS~ prze! 
ZASP/SAFT na zasadach negotlorum gestio. 

3. INyr2grc::lzrnic za nad2nia V✓Ykor,ań ar~vs:ycm1-cr akrnró1.<.' w filmach seri=. 12:ch 
emito1.•.:anych przez telewizję, za każde nada1ie określa Tabela 1. 

4 Wynagrodze1ia za nadania wykonań artystycznych aktorów w spektaklach teatralnych, 
idowlskach, programach publicystycznych I arwstycznych nadawanych w telewizji, za 
każde nad anie określa Tabela 2. 

5. Wynagrodzer.ia za 'ladania wykonań an:ystycznych solistó1,,v śpiewaków 1N speKtaklach 
teatralnych, muzycznych (operowych, operetko ,•;ych, mus:calo\'1ych itp.), wia?wiskach 
i programach muzyczno-artystycznych nadawailych w tel::wizji, za każde nadanie, 
określa Tabela 2A. 

6. Wynagrodzenia za nadania 1.·1ykonań artystycznych tancerzy solis:6v1 w spc~taklach 
teatralnych, muzycznych (baleto,vych, operowych, operetkowych, musicalowych itp.), 
widowiskach i programach muzyczno-artystycznych nadawanych w televvizji, za każde 
nad2nie, określa Tabela 2B. 

7. Przez użyte w Tabelach 1, 2, 2A, 28, 6 określenia zasięg ogólnopolski, ponadregionalny, 
regionalny, lokalny rozumie się : 

~ zasięg ogólnopolski - możliwość odbioru przez ponad 60 % ludności Polski1 

- zasięg ponadregionalny - możllv,ość odbioru przez 30-60 % ludności Polski, 



- zasięg regionalny - możliwość odbioru przez 3-30 ;z ludrości Pol5-<i, 
- zas ięg lokalny- możliwość odbioru przez mniej niż 3 % ludności Polski. 
V✓ przyp2dku wącpllv1ości co do okre3leni2 zasięgu v,g powyższych k''fter'ćw 

decydują;:e znaczenie r.-:ają dane wyrikające z kor.cesji przyzr.2nej przez Krajową Radę 
Raciofonii i Te lewizji. 

8. ?rzez pojęcie 11sieć stacji regiona lnych" rozumie się nadawanie tego samego orograriu 
przez tego samego nadawcę w co na}mniej 3 stacjach telewizyjnych o zasięgu 

regionalnyni. 

9. Wynagrodzenia aktorów za nadania wykonań artystycznych drogą radiową określa: 
- dla nadawcó .'/ ogólnoools.<:cn - Tab2!G 3A, 
- dla nadawców regiona11ych - Tabelo 48. 

:o. V\/ynagroczen·2 za nadania realizacji reżyse•skich drogą -a~b•.•:ą okreś la: 

- dla nadawców ogólnopolskich - Tabela 4A, 
- dla nadawców regionalnych - Tabela 48. 

11. Wynagrodzenia za n2dani3 przez telewizje koóow2ne i platformy cyfrowe wykonań 
2rtystycznych aktoróv,1 w filmach, serialach, spektakl;ch 1:eatr2lnych, widow:skacr 
i orogramach an:ys~y:::nycr o<reś 1a Tch2:a 5. 

12. Wynagrodzenia za nad3nia przez telc=wizje wykorar 2rry:;:yczi1'/Ch akto·ów w filmaci"l 
i s~ria lach dubbirgowar.ych, za każde nadan ie, określa Toóe!a 5. 

:3. l,,\.'11nagrodzenia rEżyseró1.•.' za nadania przez ~e!e1.•1i::e spektakli :eatralrych 
tele :t'zyjnycr \',idowisk i o-ogrc>mó,•; arty;:y.::rnych, za ka::le ns.dar,·c:, cheś,a 

Tabela 7. 

lL. Wynagroozenia scerograrow za racania przez :ele•:/zje spe,takli te&t·aln';c:1, 
telewizyjnych, widowisk I programów artystycznych, za kaź de nadanie, określa 

Tabela 8. 

15. W wypadku jednoczesnego nadania tej samej pozycji przez tego samego nac'a· .. ·,1cę 
VJ telewizji bądź w radiu za pośrednictwem satelity oraz prz2z srac_ę rc,:er~.,ą 

o zas ięgu ogólnopolskim lub regionalnym dodaje s ę po 15 % ,•1ynagrcdz1=n a zz kazce 
z powyższych nadań do stawki za nadanie przez stację naziernr.ą. 

16. Wynagrodzenia aktorów, reżyseróv-, i scenografóv; za reem·:ov1an:e v; s1eciach 
kablowych określa Tabela 9A. 

17. Wynagrodzenia reżyserów i scenografóv-1 teatralnych za reem1towanie w sieciach 
kablowych określa Tabela 98. 

18. Wynagrodzenie za wykonania artystyczne aktorów w filmach wyśv,;ietlanych v1 kinach 
określa Tabela 10. 



19. Wynagrodzenia dla aktoró1,,v za zwielokrotn ianie ich ar:ystycznych v1yko"'a1 n:: 
1cśr'kach di·,/ęku oraz obr:zu i cź·.:,i~<u, a lc:kże z ry:u·u 1a/rJ, ok--251.; Tacefo 11. 

20. Alte:-natyvmy do 5ta1.•1ek zaw2rtych w Tabeli 1 sposób r. 2'icz21ia wy1cgrodzcnia za 
anystyczne wykonania aktorÓ\.'/ zawiera Tabela 12. 

21. 11/ynagrodzenia w :1ykorzyswnie wykonań i r:alizacji a1:ystycznych artystów 
wykonawców, reżyserów i scenografów na polu eksploatacji określa Tabela 13 

22. 1Nynagrodz2nia dla aktorów za publiczne odtwarzanie określa Tabela 1-+ 

23. llfynagrodz'=nia za 1,1ykorzystanie wykonań rEc:liza:j i artyst'fcz~,ych citystć\,, 

wykona1,vcó1N, reżyserów i scenografów na polu ek!:ploatacjl: publiczne udos~ępnianie 
utworu/a·tys:yczrego wykonc:nia w taki s::iosób, aby k2żóy móg1 mieć cio niego 
dostęf:? w miejscu i w czasie przez siebie wybranym określa tabela 15. 

24. Tabele dotyczące V,", ,..,agrodzeń ar-ys:ów wyKona•,vców ::kto rów są wspóhymi 
Tabelami ZASP i SAFT. Pozostare Tabele są Tabelami Z.A.SP. 

23. Użyte w T.:=.belacn pojęcie 11vJynagrcdzenie b·uno" obejmuje wynagrodzenie wraz 
;: zaliczką na poda:ek dochodowy. 

26. Do 1.vszystkich stawek v,ynagroclzeń opisanych w Tabalach doliczany jEs~ poda:ek o:i 
towuóv; i Jsł _g zgodn ·~z obo·:1'::z .... : ącą st='·" <ą ti:gc pJcarh1. 

27. W przypz:cl~~J rocizaj . .J aział;;lności i-:a pJIJ e~so1:atacji objęty~ ri.:2jsz,:,,..-i T;;~2r2i'n:, 

•N', nagrodze,;ie naleźre upra\•,ni:mym csobo71 t.st;:;la si~ r;; podsta .1/e aralog. do 
najbardziej zbliżonego rodzaju i za kresu użycia zawartego w tabeli. 

28. Sta1,,vki wynagrodzeń określone kwotowo podlegają do dnia 15 lutego każdego roku 
waloryzacji v; oparciu średnioroczny wskaźnik cen towarów i 1,;slug konsumpcyjr.ych 
ogiaszanych przez Prezesa Główrego urzędt.. Statys.:yczr ego za os:at"i rok. 

Waloryzowane sta·wki stosuje się od miesiąca r.astępnego po miesiącu 1 w którym 
została opublikowana wysokość wynagrodzenia za poprzed'1i rok. ':Va!::Jryzov121e 
stawki zaokrągla się do pełnych złotych. 
Powyższe zasady będą miały odpowiednie zastosowanie do waloryzacji wvnagrodze" 

umovmych, o których mowa \V Tabelac:1 21 2A, 281 3, 7 i 8. 

29. Dla podmiotóv, prowadzących działalność kulturalną oraz instytucji oŚ'!Jia~o•.wch, 
korzystających z 1..tworów i artystycznych wykona11 1!✓ zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności statutowej, jeżeli korzystanie to nie wiąże się z osiągariem 
korzyści majątkov.1ej - stawki wynagrodzeń ,vynoszą 95 % 1,,vysokości stav:2k 
opisanych w Tabelach 1-14. 



30. Z dniem 1,,vejścia Tabel w życie, ·w zakresie icr. obowiązy1.,van i a, z2si:ępują „Tabele 
wynogrodz2,1i za wykorzystanie wykonań i realizacji artystycznych artystów 
wykonawców, reżyserów i scenografów z tytułu nadań {dotyczących takź2 nadań'' 
równoczesnych i integralnych - tzw. reemisji) droga radiową, telewizyjną, satelitarną, 
kodowaną i kablową ZASP w brzmieniu dotychczasowym, zatwi2rdzo:1e orzeczeniem 
Komisji Prawa Autorskiego z dn ia 6 lutego 2002 roku. 



fi. Tabele Wvnagrodzeń 

I 

f Lp. 

! 1. 
I 

I 2. 

, 3. 

I 4. 

/ 5. 

i 
I Lp. 

I 1. 

I 2. 

3. 

4. 

5. 

Lp. 

I 1. 

2. 

3, 

4. 

5. 

TABELE WYNAGRODZEŃ AKTORSKICH ZA NADANIA 
PRZEZ TELEWIZJE FILMÓW I SERIALI 

A. ZA.SIĘG OGÓLNOPO~SKI 

1 
Cz2s trwania filmu/seri2 lu Kwota wynagrodzenia brutto 

w złotych 

I Fi!tn/SHi2l do 30' 30" 4.000,-
1 Film/Serial od 30'3111 do 55'30'' 8.000,-
I 

Film/Serial od 55'3111 do 85'3011 I 
16.000,-

/ Film/Serfal od 85'31" do 100'31" 
I 
I 26.000,-I 

I Film/Serial pow1;żeJ 100' 31" 28.000,-

S. ZASIĘG POi'J.!!DRE( !ON.I\LNY OR.AZ W S!ECl STACJI REGIONA!_~JYCH 

I 
I Czas t r\.vanfa filmu/s2riaiu · Kv1cta wyrn:grodze.1ia brutto I 

w zfotych 
) Film/Serial do 30'00" I 

' 2.000,-

/ Film/Serial od 30'31" do 55'30" I 
4.000,-

Film/Serial od 55'31" do 85'3011 I 8.000,-' I 
Fi!m/Serial od 85'31" do 100'30" 

I 

: 13.000,-

Film/Serial powyżej 100'31" I 14.0:)0,- I 

C. ZASt; G REGIONALNY 

Czas t rwania filmu/seria lu I Kwota wyn2groc2enia brc1tto I 
J w ztotych 

Film/Serial do 30'00" l 700,-

Film/Serial od 30'31" do 55'30" 1.400,-

Film/Serial od 55'31" do 85'30" 2.700,-

Film/Serial od 85'31" do 100'30" 4.400,-

/ Film/Serial powyżej 100'31" 4.700,-

I 



TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORSKI CH ZA NADAN IA 
PRZEZ TELE\NiZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH I TELEWIZYJNYCH, 

WIDOWISK, PROGRAMÓW PUBLICYSTYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH 
DROGĄ NAZIEMNĄ 1 5 .L\TELITARNĄ 

Wyr2g•odzc12 a'<.:o·sk·e za r'lad~1·2 s~;-:o•:,1ą i;od3,--:e niżej częśc· wy,ag~odze,..ia o.:r.:fm31ego 
p:-zez af~o,a na podstawie umowy o wykonanie arty:::ycz1e ro 'i w widow:sku, spektaklu irp., 

wa!oryzoNanago na d:(eti emisJ:. 
- telewizja ogóinopolska - ~0% wynag,odzenia a.~tora za wykona.1is= a"T.ys">fcz-;,r: rei:, n'e r11iej niż 
kwo:y o.<reśior.e w ,a:>el' A, 

- rnlewiz.ja ponadregionalna oraz sieci stacji regio12!nych - 15% wynag:-odzen;a a~:ora za 
w;ko:ia.1;e a-:ys:yczne roli, a'e n•e rrnleJ ri:i kwo01 ckreś;one w Taoeij 8, 

• celewiija satelitarna -10% wynagrodzenia a'<tor2 B wykona~ie a·cys:11crnc roll, n:e rn:iie' n:: 

~w~ty o'.<reś1one v, T2beli C, 
- telewizje regionalna - 5% wymigrcdzenia aktora za 1,•1ykcnan:e 2rtystyczre ·o", r;ie mniej n;± 1/2 

<woc okieślonych wTan!i C, 

- tel2wizj2 lok::tna - 2.5½ wynagrodzenia akto·a z.a v.' /1(0;'\c''iie artysty::z;.e roli, 0·2 r-:11:ej -jż 1/~ 
.<1.10~ o~~eślony:h w "i"abeii C. 

-P· 

1. 

2. 

3. 

4, 

5 

6 

A. ZASIĘG OGÓ~NO?O~S:-'.I 

\//:elkcść roli 

Rola 1niodąca (gtóvma) 

/ Rola pierwszoplanowa 

j Rola drugo;:ilanowa 

I Epizod 

I 
I Udzi2t w programie publicvstywwm I 
I lub artystycznym : 

Udz'a! w v:idov/sku poza wizją I (gtos): 

t'/i e.kość v. "dJ /(s v..;/ :'\',\ o~a v,y~ =~--cd:ci·; 
or:.ittc v1 zło!yc:i 

W dc;;isko d..iie ' Widowisko małe 

od 30 mln u: 1 do 30 m:nut 

1.400,· 500,· 

800,· 350,· 

600,· 25C,· 

340,· 150 -

lCO,· 

50,· 



• Em:~ja w s:.sci oznacza nada:iie prze;: tego samegc nada1Ncę, przez t~zy lub więc~: 5<:::Cji 
regicnal:wch. 

• N3danie przez dwie s:acje r2giona !nE stanowi dwu~rotr.ość kwoc oxr2ś !oriych w ta::ieli 
po·Nyźej (Tabe~a 1C) 

• Nadoi nie przez. st:ację lo:<alną s~2nowi 1/5 kwot określ och w tabe!i powyżej (Tabel~ 15) 

'vV vtypadkL! nadań drog9 satel:,arną stosuje ~ię odpowiednio 50% wysokaś:::i stawek 
wy:-i2grodu,ń Ta':Jeli lA. 



I 

I 

I 

l_p 

1. 

2. 

3. 

5. 

E. 

a. ZAS.;~ ?ONAuR:G ON :l.L'!Y o~.o.z SIEC! STACJI f{EGIOi' AL.'l'(CH 

Wiei:<cść re!· 

Rola wicdą:a (główne) 

/ Rola pierwszoplanowa 

I Ro'a dru5o;,fano.,,a 

I Epi::od 

I Ud:iat w programie ;:>Jb,icystycznym ' 
lub a:tystycznyr, : , 

Ud:.: ał w widow.sku poz.a wizją 

/ (gios1. 

Wie 1kość w:ćo·N•s:<a/kwo:a \.wn2grodz2n;~ 
cru:,o w zro:yc, 

Widowisko óuiE 
od 30 m:nut 

l.100,-

6CO,-

40(,-

250 -

75,-

40,-

Widowisko rr:ai~ 
dv 30 minut 

7GO,-

520,-

360,-

220,-

C. ZAS 1ĘG s..:.,~LITARNY 

1:'/:e1 koś:: re : 
Wiel'<ość wic:c'.v:sk:1/k1t1o~a wy1a5rodzenia 

oru~,o \'1 zb:ych ~----------,,-------1/./idc-:.'iS'<o duż~ Wid .... ·.1.·isko r,a:e 
Od 30 rnir,i.J: .:.c 30 m:r-:u: 

1. 1 Re!:; v:fcdąca (5iówria) 70Ci,- 500 -

2. I Rola pierwszoplanowa 400,- LJO,-
., ~- ~ola drugopfarowa I 303,- I 250,-

4. Epizod I 200,- I '.:.60,-

5. I Udział w p-og~arnie pub:icvstycznym I 50,-
lub artystycznym : 

6. Um.ict w wioo•Nisku poza wizją 
I 25,-
j (gtos): 

I 
I 

I 
j 
l 



TAo:LA ?/~ .. 

TABELĄ WYNAGRODZEŃ SOLISTÓW ŚPI EWAKÓW ZA NADA~ I.Ą 
PRZEZ fELEWIZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH1 MUZYCZNYCH (OPEROWYCH, 

OPERETKOWYCH, MUSICALOv\/YCH ITP.), WiDO\\/ISK I PROGRAMÓW 
MUZYCZNO-ARTYSTYCZNYCH DROGĄ NAZIEMNĄ I SATEllTARNĄ 

1Ny12grodz.er ;c solls~ów s;::lewu5w za 1aca:-la s:anow:ą po0c,.1e ni.22j części wynagroc;zc21;a 
otrzvma;iego przez sofistę śpiewaka na podstawi:: umo'.'ly o wykc; a1;e c:'":'tstycrne rei' lub utwor J 

(ca~cśc' lub częki) w s::iek.:a!<lu, w:do•:/sku rrL::y:z:iy-n 'tp., walo·y20w31egc r.a d: ;eń em:s;i: 

- :e'ewizja ogól-:ooolska - 20% 
- :e.ewizja pon;dregiona 1:1a oraz sieci stacji reg:onahych -15% 
- telewizje: sate 1ita•na - 10% 
- ~e.ewizja reglora!na - 5% 
- telewizja lokal.1a - 2,5% 

Th8~LA. 28 

TABE LA WYNAGRODZEŃ DLA TA:-JCERZY SOLISTÓW ZA NADANlA 
PRZEZ TELEWIZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH1 MUZYCZNYCH {OPEROWYCH, 

OPERETKOWYCH, MUSICALOWYCH ITP.), WIDOWISK I PROGRAMÓW 
MUZYCZNO-ARTYSTYCZNYCH DROGĄ NAZIEMNĄ I SATELITARNĄ 

Wynagrodzenia tancer2y solrstów za nadania st2now1ą poda;1e niżej części wynaf;'Odzenia 
otrzymanego przez tancerza solisrę n;; podstawie Jmo•:1y o wykonan·e a~tys:y::rne ro1· ub 1,;,v,0-1.. 

!Jalewwego (całości lub części) w speKt:: l<l.i, widowis:<u muzycznym irp., via ::vyz.owar.ego na dz;eń 
emisji: 

- rnlewizja ogólnopolska - 20% 
- telewizja ponadregionalna oraz sieć stacji regionalnych -15% 

- telewizja satelitarna -10% 
- telewizja regionalna - 5% 
- releNizja loka/na - 2,5% 



I 

~ 
I 

I 

T..\BELA 3. 

TABELA WY łAGRODZEŃ AKTORSKICH Z.A. NADANIA ARTYSTYCZNYCH WYKONA~ 

W PROOGRAMACH RADIOWYCH 

Wy1agrodzenia za n;dan:a prz2z stacje naziemne wy:ioszą 70% wyn2grodzenla otrzy:-naiego p-222 
a'<t:>·a na oo::!s~2 Nie urr.cv:y c udzia' IN o·!j5•am· e radiowym, 112loryz::v.ra;1ego "12 c!:ień e11,s;. 
Powyższe wynagrodz-2nie nie może być nii::ze od k·.vo: ok;eślcnych 1,v odpowiednie; cręśc' T2:i~ i "'-.-3 . 

la. 

2. 

;). 

/' -,, 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

w:elkość •cli 

I Rola ,::>rowaóząca 
I głów:-1a 
I 

1 
Rola cu:a 

A. Z.ASi;G OGÓL1\0POLS'<I 

I. SWCHOW'Sl(ć. 

Kwota 1.v•1:12grod,eria brutto \'J ziotych/czas trwa,·a 

Sruchow:skc d~ze I Słuchowisko średnie I S!uc1ow·s<o M:l'e 

powyżej 50 m:n. od 28 do 50 mln. I 

202,- !59,- 112,-

:sJ,- 112,- 10:;., .. 

112,- 79 - 79,-

7S - 5c; --, 55, -

li. IN~E FOĄMY ARTYS-YCZi'IEGO WYKONANIA 

Forma wykcnania 

~eta wynagroózen ia bruno w zlo!ycr/czas trwan:a 

; co 20, :n. I do 15 r,i,1. , oo 10 m n. j do 5 m·n. i · 
Odczytariie fragrrenw I 112,- 89,- 67,- I 44,- -

utworu i 

Cykliczna proza lub poezja I I 
I 

112,· 89,- 67,- I 4a - -., 
I 

Pozostałe świadczenia I 
artystyczne r;e - - - I . 88,-

wymienione powyżej 

~ ' I solowe 88 · 

J 

I 

I 
I 
I 

I 
I Wykonanie vvokalne jam 1 

część roli zespołowe 44~7 
Wykon ar.ie \':okalne użyte solowe BB,-
jako tło I efekt dźwiękowy 1------__ _______ _ _ __ ,i__ __ _ 

ze:opołowe t,4,- j 
__...L---'---------~- \ 

0 .J \t 
' ~. 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

l . 

Lp. 

WielKość roli 

I Rola p:owsdząc3 

I grćw;i: 

/ Rola duża 

I ~c!a z:sooło .•12 -

j udz iał 

=orma v-1 1/konan:2 

B. ZAS!~G RC:GIO\J~l1\;Y 

I. SŁUCHOWI Sf(.4 

:<wo;:2 wy:1a6rcdz2nia o·~mc w ztctych/czas trwania 

Słucr.owi$:<O dvie Sl:.Jchowisko średni2 
1 po1,•;yż:j 50'01" mh. 1 oc 20'01" dJ s:i rr·;,. I 

SluchowfskJ r.ale 

123,20, -
I ł 

5],4C, · 

92 ilO,- ... 1 ,,.r. o_,c..,,- 36,!.0,-

61,60,- 44,00,- 44,00,-

~4,00,- 30,80,- 30,80,-

I co 2-J m·n. I d:: 13 r.;iil. d~ 1C 'T'h 
.__ _ _________ _ _ ___ _ 1'-------- - ·I-- -------'-----

' Od:2:t2:1i2 fr2;~==:::u 

2. 

., 

.:,, 

4, 

5. 

U{\,VOru 

: Cyld1czr;e oroZ2 lu!, poezja ! 61,6'.:i,-

j Pozos.:ate śv,iadczenia 1 

1 artystyczne nie 

1 wymienione powyżej 
i 

I V/ykonanle \NO!<alne ja Ko 
część roll 

I 

:!S,50,- I 37,.1),- 25,30,-

49,50,- 37,40,- 25,30,-

70,00,-

sclowe 23,-

zespołowe 18,-

solo•ne 23 -Wykon2n ·e \'/O!<alne użyte I 
Jako tło i efekt dźw:ekowy j1--------- ------

zespo/owe 

-----------
:s,-



LfJ . 

1. 

2. 

3. 

L!J. 

I 

I 1. 

I 
I 2. r-I 3. 

TABELA WYNAGRODZEŃ R=ŻYSERSKICH 
ZA NADANIA REAUZACJI REŻYSERSKICH W PROGRAMACH RADIOWYCH 

A. ZAS!ĘG OGÓLNOPOLSKI 

REŻYSER TEATRU RADIOWEGO 

I S;uchc1Nisko duże - p-:J'.'lyżej 50'01" 
I 

l siu:ho,•1js1.o średn:e - od 20'01" do 50'00" I 
I 

1 S'..ich:r.1,;s!<c m;;łe- ~o 20'CO'' 

REŻYSER DŹW!~KU 

255,-

189,-

126,-

Wielkość słuchowiska 
K1.,,cra •Nynag;odz2nla w zrotych 

Słuchowisko duże - powyżej 50'01" 88,-

Słuchowisko średr ic - od 20'01" de 50'00'' 63,-

Słuciiow:sko mare - do 20'00" 38,-

I 

I 
I 
I 

I 

_J 



6. ZAS!;G RcG '.ON>..~NY 

REŻYSER TEATRU RADIOWEGO 

l_p, 
Wie1kość stuchow1ska 

Kwo~a wyncg,od2Enia w złc:y:h 

1. I Słu~101Ni~ko duże - pow•1±ej 50'01" 70 • 

2. j Słucl101Nlsko średr. i e - od 20'01" do 50'0011 I SC,· 

3. ! Słuchowisko małe - do 20'00" 30,· 

REŻYSER DŹWIĘKU 

Lp 

I 

1. , 5>!.l:ncw:sko di.;i~ - po·;.1yżej 50'01" 30,-

2. I S:J.:::h'.:'v:is:<:o sracr- ·a - cd 20'C.:." ::::: c:G'uG" 20,· 
J 

3. ' Słucho\•1i,; (O mał= - d~ 20'00· 2.0,-

Dla potrzeb niniejszych Tabel przyjmuje się następujące deiinicje fu::ikcji reżysera: 

A/ R eżyser teat ru radiowego -
słucho\vislca, to twórca podejmujący sie jr._scenizacj i sztuk.i, doko:1u~ący 
wybom ~ej obsady i interpretacji teksu.:, ponoszący odpov;iedzialność za 
organizację słucho,viska oraz jego wartość estetyczną 

B/ Reżyser dźwięku teatru ra diowego -

słuchowiska, to twórca kształ!1tjący dźwiękowo scenarrnsz słuchowiska 
oraz kreacje aktorów w studio w celu wyt,,,vOJzcnia w \Yyobrnfoi słuchacza 

2amie1zonego wrażenia estetycznego, zgoci.nego z imcncją a1.itora i I mych 
współtworzących słuchowisko n-vórców. 



TAB EL~ 5. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORÓW 
ZA FILMY, SERfALE, WrDOW!SKA, SPEKTAKLE TEATRALNE 

I PROGRAMY ARTYSTYCZNE REEMfTOWANE PRZEZ PLATFORMY CYFRO\NE 

Zasady wyna5radza ,'1ia ci '.<toró1,,v z2 !<orz'/S~anie z ich artystycznych wykcrań, reern:towanych o;-z~z 
pl2cformy c1rfrowe usta lc się na 0,6 % od wpływów brutto. Przez wpry'W'/ brutto rozum[e się ca/ość 
wp!y·•NÓv✓ z dz iafalncści reem isyjnej z wytączenle lil kaucj i 22 dekodery i oraz odszkodowa ń za 
wynajmowany/użyczany abonentem s;xzęt do odblor J programów w ramach p!atformy cyfrowe;. 



T.O. SHA ó. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORSKI CH 

ZA NADANIA DUBBINGU W FILMACH I SERIALACH 

A. ZASI ĘG OGÓŁNOPOLSKI 

Lp. Czas trwania film i.I/serialu Kwota wynagrodzenia brJtto w zło.ych 

1. Filn/serial do 15'591
' 225.-

2 . Fi1rn/sc 0 ia od 16'CO" oo 30'59" 450,-

3. Film/si:rial od 31'00" do 55'551
' 900, -

4. I :'171/s;;rial od 56'CO'' do 85'59" 1200,-

:,. I Filr1/serial od S6'CO" do ~00'59" 1500,-

5. I F:lrn/serial po·:1y::ej '!.01'00" 1880,-

8. ZASIĘG OQ\JAD;EG„ONA. NV IS EĆST.C..UI REGIO~.ALNYC!-1 

ł Lp. Czas t rw2'1ia fi.mu/serialu Kwo:a wynagrodze,ia brutto w złotych 

1. I Film/serial do 15'59'' 150,-

2. j Film/ seria I od 16'.00" do 30'59" 300-

3. 
I 

Fi'r/seria l od 31'00" do 55'59" 
I . 5001-

4. / FIim/seriai od.Só'O0" do 85'59" 800,-

5. / Film/serial od 86'00" do 100'59" 1000,-

6. I Film/serial powyżej 101'00" 1200,-



C. ZiS~G REGIONALNY 

Lp. I Czas trwania filmu/seria lu Kwota W'fnagrodzenia brut~o 1.v ztotych 

1. J Film/serl2 I do 15'59" 750,-

2. j Fiim/seiial od 16'00" do 30'59" 150,-

3. ! Film/serial od 31'00" do 55'59" 300,-

4. j Fitm/se:ial od 56'00" do 85'59" 400,-

5. j Film/seial od 86'00" do 1.00'59" 500,-

6. j Film/serial powyżej 101'00" 600,-

• Nad2:1ie przez stację lokalną stanowi 1/5 kwol:. o~reś!onych w Tabel; 6 B. 

• W wyp;d~u nadeń drogą satel itarną stosuj2 się 50 % wysoKości stawek wyna~rodze.1 
od;iowied„iej części Tabeli 6A. 

\ 



TAB:LA 7. 

TABELA WYNAGRODZEŃ REŻYSERSKI CH 
ZA NADANIA PRZEZ TELEWIZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH, TELEWIZYJNYCH, 

WIDOWISK I PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH 

Wynagrodzenia cifa reżyserów 22 nad2n/a re.;lizowanych przez nich spe!<,a:<li teatra l:1ych, 
telewizyjnych, widovvis~ i p;ogramów artystycznych wynoszą 20 % wynagrodzenia umownego, 
waloryzowaneg:i na dzień emisji. 

Dotyczy to wszystkich rcal!zacjt objętych ochroną v1 myśl U~t;;wy o prawie aurnrskim i prawach 
pokrewnych. 

I 
\\ 

~u 
\. \ 



TABELA WYNAGRODZEŃ SCENOGRAFÓW 
ZA NADANIA TELEWIZYJNE SPEKTAKLI TEATRALNYCH, TELEWIZYJNYCH, 

WIOO\A/ISK I PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH 

TAS ELA 8. 

Wyn2grodzenia d;a sce:,ografów 2a nadania re21iz3cji ~cencgrafa:znych spektakli t2atri:lnych, 
;:alewrzyjnych, wldow:sk i progrzmów 2r.ystycznych wyncszą 20 % wvnagrodzenia umownego, 
waloryzO\Nanego na dzień emisji. 

.)otyczy to wszyst~ich realrzacj i obj~tych oc:iro:ią w myśl Ustawy o p;av,ie autorskim i p-awach 
pokrewnych. 

~,) 
\ \_,. 

\.. \ 
\ 
' 



TABELA WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU REEMITOI.NANIA 
ARYSTYCZNYCH WYKONA,'ł W SIECIACH KABLOWYCH 

TASELA 9 A 

Wynagrodze,1ie za reem:tcwa.~ ie artys:yc:mycl- ,,••ykc:-ar 2rtysi:ćw wy<en2w:;ć i, '.tzn. a1co;ó „ 
sol1s~ów śpiewaków i tance.-zy so,is{ów) przez operarnró•t1 s!eci k2blowvch w siec!ach kablowych, 
oodfeg:?)cvch przep[som Us:a•Ny o p'av,i;: 2u:crsk;11 · O'ć:\li:ch pcb:,\ 1yc\ us: 21:: się r.a 0,4 % od 
wpływów bru:10 po,zczególnycn operatorów sieci kablo~vvch nie mniej n:i 0,20 zi. miesięcznie za 
Jedl'\ego abol".enta 

Prze: wpf111,vy cr1,;t:o roz:.irnie się c2:cść wpy.•,ól,'; (::>ez ;,=ida:<J od :o·::a -ć \1, i :.is·ug: ooe·a~ora si~d 
r<ab'o1,,vej z tytuł:.J dziata1ności reemisy):,ej, to jest woiywćw z aboname1.:u i i,nych wprywów 
zwląza r.ycn b2zpośrec1"1ic z ci ział::lnośdą reen;syjną (w tyrr re<la.:-·1 i soo"'l;oringJ), z wy:ąc:eni:'71 
opłat za inst::lccje. 

TABELA WYNAGRODZEŃ REŻYSERÓW I SCENOGRAFÓW TEATRALNYCH 
Z TYTUŁU REEMITOWANIA '..V SIECIACH KABLOWYCH 

Wynag•oczenie z2 korzym1~'e ze św'adczEr reźyse ·óv: scenog~a=::lv, ~e,-::rai1ych :Jci:rz.:: : :n 
re2mitowanie przez operatorów sieci kablowych w sieciach kablowych, podlegających przep)som 
Ustaw1/ o prawie autorskim · p•aw;;;cl-i pokrew:--ych, ustala się na 0,1 o/r od w;;t1\·1ov, brur:o 
poszczegó'nych ope ratorów sieci kablowych nie mniej niż 0,05 zł. miesięcznie za jed11cgc abonenta. 

Przez v1ply1,vy brutto rozumie się całość wpływów (bez podatku od tmvaró\'/ I usług) ooe;atora siec' 

kab1oNej .: tytułu dziala,nok reemisyJnej, to jest v.1pryv,ów z worameni:u 1rnycn wplywó·.•, 
związanych bezpośrednio z działalnością re.emisyj:ią (w tym reklamy f sponsoringu), z \'1Ylącze1:em 

optat za i'lstalacje. 

'; 

\ 



TABELA 10. 

TABELL\ WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
AKTORÓW Z TYTUŁU vVYŚWl ETLANIA FILMÓW W KINACH 

INynagi0d 2er. ie z2 povvyższe wy!<orzys~y1, 112:1i2 artys:vcznyc:i wykor.a.1 2ktorów (w ty:n wyko.12r', 
dJb;:>ingowych) podiegających ::irzepiscm U:;tawy o prawie 2utors~i!'n i prawach pob,wnych ustcla 
s iĘ w wysokości 0,35 % od wpływów brut:o (bEz poót«.1 od to·mrów i usług) uzysk!v,,anvch za 
sprzedaży b;IEtó,v pr2e2 osoby prowadzące kina. 



TABE~A 11 

TABELO. WYNAGRODZEŃ AKTORÓW 

ZA ZWIELOKROTNIANIE (REPRODUKOWANIE) ICH ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
NA NOŚN IAKACH DŹWIĘKU LUB OBRAZU I DŹ\tl/ l ĘKU, ORAZ Z TYTUŁU NAJMU 

NOŚNIKÓW OBRAZU ORAZ DŹWIĘKU 

1. WvnagiOdzen:a za zw:elokrotnie.1i ::e art''{stycz:iych wyko;iań na noś:i;k2ch na'icza s:ę od cer,y 
zby~u (i:lEz podatku od towaró·" i usł .Jg) k2żd2go wyprcdu:<owanego nośnika 
w następ:1jących wysokościach: 

• nośniki dżwięku - 5 % nie mniej niż 0,20 z/, za nofo;k dźwięku 

• nośniki obrazu i dźwięku: 

- 2 % za filmy o:-az spekta:de teatra/n€ i teiewizyjne, widowis:.Ca artystyczne, 
nie mn:e; niż 0,20 zł. za nośnik. 

-1 % za ffmy du:J:,hgo1N2ne nie mniej niż 0,15 zt. za nośnik. 

2. 1//ynagrc dz.en la za najem noś:i:ków ob;;,zu i dźvvlęku nalicza się od wpfyv.ów brut~o (oez 
podatku od tov12ró·:1 i ustug) producentćw ltó óysti-ybutoróv1 noś:l[ <ów za kaf!dy eg::emp!arz. 
n~śn:ka p,zekaz2n2go d~ najmu: 

· 2 % z3 'i1,N o!·az s;iek:ak;2 te2:ralnc i tal,;;w:zyjne w.:ic'.\' 0 sk2 a,·ws:1cz:1e. 
ni c: :nniej :,iż 0,20 zr. za noś:1ik, 

• l % za fil;ny du;:i::iingowane nie m:;iej n i ż 0,15 zr. za noś11ik. 



TA3~LA 12. - 3fternatvwa d:2 TABcll 1. 

WYNAGRODZENIA ZA NADANIA PRZEZ TELEWIZJE WYKONA/'~ AKTORSKICH 
(BEZ DUBBINGU) 

Za okres 1 reku: 

• Powyżej 4.500 godz;n nadań filmowych i seriaJi ................. .......... 0,9% (ce w;!yw5w brt.:to; 

• Od 4.000 do 4.500 godzin nada:, fil:ncwych I ~e;iali. ........... .. ........ 0,84% {c:h,;:~,wcw 1:.-un~) 

• Od 3.500 do 4 OOO godzin nadań filmo1,-;ych i s~ria'i. ............ .. ..... .. 0
1
79% (~c'w;::łr.vów~r~tto) 

(nie mniej niż kwota gwarrntowana w umow!e i nie rnniej niż SO % stawek ust;:lonych 
w Tc:belad, d:2 nadawcy ogól.--1opolsk;ego, 

• Od 3.COO do 3.500 godzin nad2ń filmowych i serial: ................... .. . 0,7% fod w:,!ywcw :m:t:~) 

(nie mniej niż kwoca gwaran~owana w umowie i ni2 rnniej nlż 52 % stawek ustalcnych 
w Tabelach dla r2d2wcy ogćlno;Jo lskiegc, 

" Od 2.000 do 3.000 godzin nadań filmowych i serti1i. ............. ....... 0,6% (ac ·1,~!l1w;w b:-Jt:;;) 

(n!e mniej n;ż kwota gw:arar.towa1a w ur.1owi1= · n:e mniej niż 54 % st2we:< us:alonych 
w :2bclach d'.a mdawcy ogólnopo'.s:ó,go, 

o Od 1.000 cio 2 .ooo g0dzin r.adań filrrcwycn I seticli ...................... 0,5% (cd ·1:_":Ji(NĆ.'. i::c..t:~• 

(niE mnie] niż h•1ctc 5.varantowa.,a 11-1 umow:e i nle nniej n : ż 56 % stzwe!< usc<':1onych 
w Tabelach dla n2c!2wcy ogólnopof5kfego, 

• Od 600 do 1.000 godzin nad2i1 filmowych i se,i:alL ..... ............. ..... 0,4% (cd wpr;w,J':; l::n:t:o) 

(nie mniej niż kwota gwarantowana v1 umowie i nie rn.'liej niż 58 % stawek um lo·wch 
1,v Tabelach dla nadawcy ogól11opolskiego

1 

• Od 400 do 500 godzin nadań filrnov1ych i seria !i ..................... 0,25% (ce ·:,;;~r::ćwbt:~l 

(nie mniej niż kwota gw;;rantowana ·w umowie i nie mniej niż 60 % stawe l< ustalonych 
w Tabelach dla nadawcy ogólnopo!sklego, 

Dopuszcza się zastosowanle upustu w wysokości do 10 % powyższych m,wek. 

Przez wpływy brutw rozumie się caiość wp/y\,vów (bez podatku od towarów i usług) nadawcy z tytuł:.! 
działalności nadawczej, to jest wpty1Nów z abonamentów, reklam, sponsoringu i Innych wpływów 
zwlązan_yc.h bezpośrednio z działalnością nadawczą. 

Dla nadav,1cy, który nadaje poniżej 400 godzin nadań filmów I seriali rocznie stosuje się 100 % stawek 
ustalonych w Tabelach. 

Tabela rn?. zastosowanie w przypadku zgody ZASP/S.C..FT na je] alternatywne zastosowanie. 

I~ 
\. 

'\ 



T.4.8E~Ą 13. 

\NYNAGRODZENIE ZA INN!: SPOSOBY NADAŃ 

I. Simulcasting (jednoczesne nadawa1ie ,,,, sieci l:iternecowej p.·c~ramu riad=wa:iego w ooprzez 
s:a(e nazierrne/sa:eli.:ar1e 1 

W wy;:iad~u nadawców posiadających umowę z ZPS?/SAFr z od::łatnością prccen:ową sta.11~a jak 
z odpła:nością kwot:,wą vza~eżnicną od d~Jgośc" rada·Nar.ej pozycji - st3'.AJ~a odp1at:ioki da 

uprawnionych wzrasta o 10 %. 

fi. Webcasting (n2dawan:e utworów I artystycznych wykona, poprzez ich udostęonienie w celu 
pcb·21;2 z;: pośredriictwe'il sieci inte·,2: .v socsób L:-.o± ,iw!2!ąq o-::!'C\·:o·ze1ie u,:;o·ó-.1; 
i anystycznych VJYkonań bez konieczności uprzedniego ich skop:owania w całości oo pamięci 
komputerc odbiorcy I w sposób u,1ier10ż!iwiaJący ich cowtórne od:woizenie bez pono'.'r1e5:) 
pob·ania, era: :,ez 1..r,ożli\·1 er·a od::>"o·cv ćo'.<onfl,ania W',':Jon.i uc:o.;tępi1:2ilych ;;~s:yczr,ycn 
wyi<onań) 

1. \V•r ,ag·o.:lz:n::: z t\ :ułJ v e:::1,as~:ngu anystvc::n iC;i ~1 y'l<C13 .~ 2 ,to·ów, sc!is,ć 1,, $p1e·.·:o:.<cv, 
u:rwalori•ych n:: fcnograr.,I;: wynosi: 

• do 50 pote,c;2ln1cn J1:011oczesnych u:y:-<cwn:i<ów - 50,- .::/mic.c~ 
~d S 1 do 100 porencjaf nych jednoczesnych uż•;tkown•ków- 100,- Z.f/m:e.s. 

- oj 10::. do 2CJ po:erc~a1r.yc'1 '.cd1cc.:esryc~ Jżt:kc•:,:,ikó ,,,. - 2JJ,- z•/riies 
od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych użyr<ovmików - 300,- zi/mles. 
powyżej 500 potencj2fnych Jed:ioczesnych użytkov:1/ków - 400,- zt/mie5. + 12,50 zf/mle~. 
za każde rozooczęte :oo oowyiej 501 potencj2lnycr j?dnoczcsnych użytkowni;<Óv:. 

2 \/Vym,grodzenie z tytub webcastir,gi.l a•tystycznych wykonań akto;ów sol"stów śo1ewaków cr2.2 

sol"stów tancerzy ut rw2!01ycri na \videogr2mie wynos·: 

do 50 potencjafrlych jednoczesnycn :.iż•1~kownikó-N - lOCI,- zt/mie::,. 
od 51 do 100 potencJalnych jednoczesnych użytkowników- 200,- zł/mies. 

• od 101 do 200 potencjalnych jednoczesnych użytkowników- 300,- zf/mies. 
- od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych vżv:!<ownikóv, - 400,- zf/rr 1:s 
- povvyżej 500 potencjalnych Jednoczesnych użytkowników - 400,· zt/mies., 25,- zł/mies . 

za każde rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnycl-i jednoczesn'fch użytkov:n t'<ó'.•J 

3, Wynagrodzenie 2 tytułu webcastingu artys:ycznych wykonań aktoróv,, solistów śp iewaków oraz 
solistów tancerzy utrwalonych na fonograrnów lub wideogra-nie v1y10s:: 

do 50 potencjalnych jednoczesnych użytKov.:ników-125,- zł/mies . 

- od 51 do 100 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 250,- zł/rries . 

- od 101 do 200 ootencja lnych jed1ow~snych użytko•,•dków - 350,- zł/mies. 
od 201 do 500 potencjaln11ch jednoczesnych użytkowników - 500,- zł/mies. 
pov1yżej 500 potencJafnvch jednoczesnych użytkowników - 500,- zł/mies.+ 30,- 21/m!es. 
za każde rozooczęte 100 po:,yże; 501 potenc!;.myc~ Jed'iocztsnvch uż\·tko\·1•1.kow. 



4. W pr.:ypadk'J reallzacjf reż'/Se,skich sta,vka WYiiegrcó,eni2 W'/:-iosi od;:iowiednio 10 % st2wki J;;k 
p~t. 11.1, 11 .2 i. 11.3. pmvyżej. 

if ość potenc!2lnych jednocze:nych użytkowników jest dete,minowana pnez o~ra;i/czenia narzucone 
przez użyt~owaile oprogramov1anie serwera, a p·zy braku tzkich o;ranicz2ń - prz2z prz.eou5:owoś:: 
wyko,zysty1,•1anego łącza. 



WYNAGRODZENiA AKTORÓW, SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW, 
SOLISTÓW TANCERZY ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZN YCH WYKONAŃ 

NA POLU EKSPLOATACJI ODTWARZANIE 

TA3cLA.14. 

I. T2bela stawek za publiczne odtwarzanie utworów/artystycznych wykona ń za pomocą 
urządzeń służących do odbicru programów te lewizyjnych 

1. IN przypadku urządzeń srużących do odbioru i::rog~crnów .elewfzyj11ych, z za;nsralow211ym 
,,apa ra:em wrwtowym" stawka wynosi 2 zfc[ych m:esięcznle za jedno urządzenie (odbiornik). 

ff . Tabela stawek za publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących do odbioru 
programów telew izyjnych w obiektach hotelowych 

i'2befa dotyczy publiczheEo odtwarzania za pomocą urzą:fo:ri służących óo odbio,LI progra:nów 

telewiąjnych w hcte!2ch, pEnsjonatach, do:ri2ch w:zasowych i ir.:,ych pcdc::mych oble'<!ach 

llNcnych dale! ob:e:.:~am: ho1elowymf. s~awki wyn:g;odze.i d:a lrp~aw;;ionych artystów wykonawców 
są Jstal;:ne w formie mieslęcznego f'l/cz2tt~1 w wysoxości okreś lonej poniżej w pozycji Stawki 
Wynagrodzeni 2. 

V,/ysokcść sta,·1:-i rye2a/towej jest 2ależn2 od: 

a. kategorii obiektu hotelowego określonej liczbą gwiazde:<, 
b. wielkości obiektu hotelowego określonej liczbą pokoi. 

2. STAWKJ WYNAGRODZENIA 

r --::::::'----...._ kategoria obiektu , 

I ~ 
Bez 

1 "' 2 * 3"' 4"' 5 * wielkość klasyfikacji 

I obiektu hotelowego 

I I 
I 

do 20 pokoi hotelowych 15,- 20,· 30,- 40,- 50,- I 60,-
! i 

za każdy następny pokój I 0,55 1,- I 1,50 I ) --, 2,50 l 3,-

l 
I 
I 
I 
I 



ITI. T2bela - odtwarzanie ,v środkach transportu osobowego 

Ta :eta dotyczy odtwarzania artystycznych W'f~Onc.i1 artystów wykona'Hców a~to,ów, solistów 
śpiewa ków, so!istów tancerzy z nośników obrazu i dźwięku w środkc~h tr;:;nsportu z'.:Jicrowego. 
Stawki usta1cne są w formie miesięcznego ryczałtu. 

Autobusy • komunikacja miejska i podmiejska 

j do 24 miejsc 

j od 25-60 miejsc 

; ponad 60 miejsc 

Autobusy - konrnnik2cja międzymiastowa 

I do 24 miej sc 

I od 25·60 m:ejs,: 

ponad 60 m!ejsc 

A'..l tobusy - komunikacja międzynarodowa i przejazdy I 
autokarem turystycznym w komunikacji krajowej i j 

rniędzyna rod owej 
do 24 m;ej5c I 

1 
od 25-60 mieJsc 

/ ponad 60 miej sc 

SAMOLOTY . 
wąsko kadtub owe 

szeroko kadłu bmve 

STATKI 

do 200 miejsc 

; każde n·astępne ro poczęte ~O m iejsc 

Stawka miesięczna 

3,-

5 -I 

6,· 

Stawka mi !:!sięczna 

15,-

20,· 

Stawka miesięczna 

15,-

20,-

25,-

Stawka miesięczna 
-

100,-

200,-

Stawka miesięczna I 
100,-

20,- - \ \ r~ 
I \I 

\ \ 
' I\ '; 

.. 



I POC IĄGI Stawka miesięczna 

I za j-=den skład kursujący i dni w tygodniu 30,-

I Jeśl; pociąg kursuje rz2dziej niż 7 dni ·w wgodniu, stawka ule5a odpowiedniemu obniżeniu 

f\-. Tabela r1-ynagrodzeń zn publiczne odtwarzanie filmów z urządzeń odt.rnrzających 
(nie dotyczy lryświetleń filmfrw w kinach). 

Tabela dotyczy publicznego odtwarzania filmów (niestanowiącego v'JYŚWietlenia) 
z urządzeń odtwarzających w kinach, salach pro]ekcyjnych, kinzch letnich itp. mlejscach. 

1. Stawki wynagrodzeń są ustalane za każde odtworzenle (seans fi lmowy) oddzielnie od 
wpływów brutto ( z wyfączeniern podatku V/ff} z bi!etó1,v wstępu 

2. Srawka wynagrodzenia za powyższe wykorzystywanie a;tystycznych wyko;12ń aktorów ustala 
się v, wysokości 0,35 % od wptywów brutto (bez podatku od ~owa~ów i ustug) uzyskiwanych ze 
so~zedaży biletów przez. osoby organizujące takle pokazy, 

3. W przypadku gdy nle pobiera s ię opłat za 1ivstęp, wynagrodzenie stanowi kwota 
ryczahowa, dla jej ustalenia przyjmuję się podobną imprezę "bile:owaną uwzględniając 
liczbę widzóvv ( v,ielkość widowni) i cer.y biletów. 



B 

TABEL.A, 15. 

WYNAGRODZENIA ZA WYKORZYSTANIE \NYKON,ć.Ń I REALIZACJI ARTYSTYCZNYCH 

. ARTYSTÓW WYKONAWCÓW, REŻYSERÓW I SCENOGRAFÓW 

NA POLU EKSPLOATACJI: PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE UTWORU/ARTYSTYCZNEGO 

WYKONANIA W TAKI SPOSÓB, ABY KAŻDY MÓGł. MIEĆ DO NIEGO DOSTĘP W MIEJSCU 
I W CZASIE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM 

I. USŁUGA „ ON DEMAND", ,,No żąda nie" 

Tabela dotyczy tej usługi vt zakresie audio i w zakresie audiowizua lnym. 

A/ W zakresie usług i audiowizualnej 
Udostępnienie utworu aLldiowizualnego w post2ci ;,:i!<~1 ele!<tro:itcrnego • 5 % wszysti<ich 
wptywów uzyskiwa:iych z związku z działalnością „on dern2nó" 

8/ W zakresie usługi audialnej 
Wynagrodzenie za udostępnianie fonogr<'.mów w postcci pl ikóv-t elektro:iicznych w bazach 
da,1ych lub do zapisu p,zez N2!:>ywcę poprzez internet lub inne sieci naliczane jest d:~ jEdr.ego 
utworu z ar:ystycrnym wykon2r.i~rn w z:;leżnofo od cz2su k.:1idcrazo·•Nego ,:,ds!t:cha;1i2 !uo 
trwania pobran i3 z rno żli·Nością trwarsgo z2p's2ni, u~v;oru na innym nośn iku przez 
pobi2:ając2go lub bez t2'<iego z2pisu . 

A 

I lość ud::istępn icń pobrari I \Nysoko5Ć wynagro:b::iia 
bez zzpisu 

' 
I 

l ido 5'59" I 1 0,05 I 
I 

2 lod 6'00" do 30'59" 1 0,10 
j 

I 
i 

I 

3 loci 31'00" do ó0'59" 1 0,20 .. 
4 !od 61'00" do 90'59" 1 0,25 

.__I 

__ : !powyżej 91'00" I 1 0,50 I 

~ Lp I'"' trNaniś I Hość udostępnień pobrań Wysokość wynagrodzenia I 
I 

bez zapisu ) 

1[do 5'59" 1 0,10 I 
2 bd 6'00" do 30'59'' 1 ' 0,20 I 

3 ]od 31'00" do 60'59" 1 I 0,4-0 
I 

" 4 !od61'00''clo90'59'1 1 0,50 

5 /powyżej 91'00'' 1 
r 

0,70 
: --



UZASADNIENIE 

Zv1ii.ą_zek Artystów Scen Polskich z siedzibą w Warsza-wie (ZASP") oraz Scowa.rzy~zenie 
.AJ<:torów F~or,;vych i Tele,viZ)-jnych z siedzibą w Warszawie (,,SAFIT) są orgariJzacjam.i 
zbiorowego zarządzania upravvnionymi i jedr:.ocześnie zobo'wiązanyrni na podstawie ustav\Y 
o prav,ie autorskim i prawach pokrev,nych do złożeni2 Tabel Wynagrodzeń w zakresie 
objrym niniejszym wnioskieo. 

ZASP już dwu_!cromie \V roku 1998 oraz \V roku 2002 zw,vierdził przed Komisją Prawa 
Autorskiego tabele ,vynagrodzeń. 

::Ja podstavvie Porozumienia z dnia 15 grudnia 2004 roku ZSP i S.Ą.FT ściśle współpracują 
w zakresie zbiorowego zarządzaria prawami pokrewnyrrJ akmróv,·, co przejav,ia się m.in. 
T)·rn, iż l1ID0\YY z UŻytkovvnik:arrii korzystającymi z repemtarn obu organizacji są zawiera.11e 
przez obie te organizacje, przy zastosovva.niu jednej wspólnej stawki wyuagrodzenia, która 
nas:ęprJe jest dzielona pomiędzy te organizacje proporcjonalnie do faktycznego 
,vykorzystanie przez da!lego 1.1ż:ikownika pozycji chronionej przez dana orgariizację. 

To spO\Vodowaro) iż ZASP i SA.FT ;,,vobec przewidzi2.!!~j w usta,vi,:: w art.110 (12) ust.I 
~1stav.:y o prawi~ autorskim i p:-awach pokre1.mych mo·żliwości złożenia wspólnej tabeli -
pos:ano„viły 1,,; za..la-esie Enystów wykona\\'CÓ\V aktorów złożyć vispólne tabele. 

ZASP/SA.FT przy opre.coW}""\Vaniu przedmioco1,vych Tabel vYzięły pod uwagę przesfa.1.ki 
opisane v,: at .1 IO ustav,-y o prn..,vie autorskim i pnrn·ach pokJe\Ynych :j. \vysokoś6 wpłyv;ów 

osiaganych z korzystanie z tl!'NOTÓW i przecimiotÓ'w prav: pokrc\':nycl.:, charakter i za..1.:Jes 
:.:orzysrnnia z tych ut-,.,yoró,x. 

Złożone przez ZASP i SAFT tabele stawek wy11agrodze6. zostały opracov;ane w oparciu 
o dotychczasowe tabele vv-ynagrodze11 ZASP zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego 
(w tym w szczególności Tabelę z 2002 roku) dotychczasową praktykę w Z?-kresie 
zawieranych 1.unów z podmiotami korzystającym.i z repertuaru reprezentowanego przez 
ZASP/SAFT, regulujących zasady uiszczania wynagrodzema z tytuh1 korzystc.nia 
z artystycznych wykonań! korzystania z utwotów. \V zakresie publicznego odr~varzaria, czy 
też tzw. novrych pól eksploatacji, w cym w zakresie publicznego udostępnia.ma 

utwom/artystycznego wykonania w taki sposób , aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w czasie i miejscu przez siebie vvybranym, 'hwoskodawcy wzięli pod uv:agę s,soje 
zawieranie umovv-y w tej micrze, jak też doświadczenia i zasady sto5owane przez inne 
orga!lizacje zbiorm,vego zarządzania, w tym org?.nizflcje dziahiJące na tych samych polach 
eksploatacji, w zbliżonym zakresie podmioto\vym (aiiyści \vykonawcy). 

Wobec powyższego \.Vnosimy o zatwierdzenie Tabel opisanych w niniejszym ,,niosku. 

\ 



W załączeniu: 

- dowód uiszcze[1Ja opłaty od niniejszego \Vn.iosku w formie przelevvu na rachunek 
bankowy 
- odpis z KRS Zv,iązku Artystó1.v Scen Polskich z siedzibą -.,,v Warszawie 
- odpis z KRS Stowarzyszenia A..lctorów Fi!mo1Nych i Tele\vizyjnych z siedzibą w 

\Varszawie 
- pełnomocnict\vo 

, ?l 
/P. --,.--;;:f _,,-J:7 ~-.,_____ . ., c-:'~_.......- -

~Ancfrzej Dębski 
Członek Zarządu Stowarzym:nia 

W imieniu 
Stowarzyszenia Aktorów Filmov.rych i Telewizyjnych 

fy $s~~,/C 
Bartosz Bcfclych 
Pełnomocnik 

li ~ A FT li 
ot'~ "-

STOWARZYSZENIE A.,TORÓW 
FlLMOWYCH I TELEWIZYJNYCH 

00-72.! Warszewa, ul Chetrnska 21 bud. ~9 
1,JIP: 526-26-08-900 

lal /la~ 022 fi"-1 .10-Ml <:-rn.'.li!:biuro@sa'l.cl 

.. 
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Znak sprawy: 

DP-WOP.PZ-006/3.8/11 

Warszav,a, dn:c 26 si:ycmia 2012 roku 

Do 
Komisji Prawa Autorskiego 

Wnioskodawcy: 

l. Związek Artystów Scen Polskich ZASP z siedzibą 

w Warszav,ie, Aleje Ujazdowskie LS, 00-536 Warszawa -
repr. przez członków Zarządu Stowarzyszeria: 
Olgierda Łukaszewicza - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, 
Andrzeja Dębskiego - Członka Zarządu Sto;,varzyszenia 

2 Stowarzyszenie Akto·ćw :=ilno"iNych i Tele•.,,i:yjnych 
z siedzibą 1N 'v\/arszawie, ul. Chełmska 21 bud. 19, 00-724 
Warszawa - repr. przez pełnomocnika Bartosza Bodycha 

PISMO 
\NNIOSKODAWCÓW W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE 

TABEL WYNAGRODZEŃ 

Wnioskodawcy Zvviązek Artystów Scen Polskich z - siedz i bą w IJ\/arszawie o·az 
Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych, biorąc pod uwagę treść uwag 
zgfoszonyc~ prz~z uczesmików postępo\vania w ramach niniejszego postępowania oraz 
przebieg i wnioski z lnnycr postępowań o zatwierdzenie tabel wynagroozeń vmoszą 

autopoprawkę do treści przedłożonych Tabel w opisanym poniże; zakresie: 

1) Z uv,agi na wyłączenie z niniejszego postępowania do odrębnego postępowania Tabeli 14 

„Wynagrodzenia aktorów, solistów śp iewaków, solistów tancerzy za korzystanie 
z artystycznych wykonań ra polu eksploatacji odtwarzanie"- wykreślona została 

w/w. Tabela 14 

2) W z1,viązku z wykreśleniem Tabeli 14 konieczne było dokont1nie następu!ących zmian 

o charakterze porządkowym tj.: 

a) w pkt. I „Ogólne Zasady stosowania Tabel" wvkreś1ony zostat pkt. 22 

1 



b) W pkt. I 
11
Ogólne Zasady stosowania Tabe!" 1.,v z1.,viązku w wykreśleniem pkt. 22, 

zmianie u!egra numeracja następujących punktów: 23 na 22, 24 na 23, 25 na 24, 

26 na 25, 27 na 26, 28 na 27, 29 na 28, 30 na 29. 
c) w nowo oznaczonym punkcie 22 słowa "Tabela 15" ulegają zmianie na "Tabela 111" 

d) w nowo oznaczonym punkcie 28 słowa "Tabelach 1-15" ulegają zmianie na "Tabelach 

1-14" 

3) W pkt. 1.20 „Ogólnych zasad stosowania Tabe/'1 dodaje się drugie zdan ie o następującym 

brzmieniu: ,,Decyzjo co do wyboru sposobu naliczania tego wynagrodzenia należy do 
korzystającego z tych artystycznych wykonań. li 

4) W pkt. 1.23 „Ogólnych zasad stosowania Tabel" zdanie pierwsze otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: ,, Tabele dotyczące wynagrodzeń artystów wykonawców aktorów 
są wspólnymi Tabelami ZASP i SAFT (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabelo 5, Tabela 6, 
Tabelo 9A, Tabelo 10, Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14.), " 

5) W Tabeli 4 11 TABELA WYNAGRODZE_ll/ REŻYSERSKICH W PROGRAMACH RAD!OW'(CH11 

używane w poszczególnych pozycjach 11 l<wota v,;ynagrodzenia w złotych" uzyskuje 

brzmienie ;,Kwoto wynagrodzenia brutto w zfotych11 

6) W Tabeli 5 11 TABELA 'vVYNAGRODZEf\l AKTORÓW ZA FILMY, SERIALE, WIDOWISKA, 
SPEKTAKLE TEATRALNE I P,C:OGRAMY AFffYST'(CZNE REE!vl/TOWANE PRZEZ PLATFOl~.iVJY 
CYFROWE" w zdan i~ 2 dopisano słowa: Abez podatku od roworów i ush,g)", IN związku 
z powyższym zd:mie to ma nowe następujące brzmienie: 11 Przez wpływy brutto rozumie 
się całość wpływów (bez podatku od towarów i usług) z działalności reemisyjnej 
z wyłączeniem kaucji zo dekodery oraz odszkodowań za wynajmowany/użyczany 

abonentom sprzęt do odbiorów progromów w ramach platformy cyfrowej"' 

7) Wprowadzono zrnianę w Tabeli 6 11TABELA WYNAGRODZEi\J AKTORSKICH ZA NADANIA 
DUBBINGU W FILMACH I SERIALACH" poprzez zmianę zapisu dotyczącego czasu trwania 

filmu/serialu w minutach i sekundach 'vl/ części A, B, C i wprowadzenie w tym zakresie 

) nowego, następującego brzmienia tej Tabeli: 

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

Lp. 
Czas trwania filmu/serialu w minutach Kwota wynagrodzenia brutto 1.v zlotvch I 

i sekundach 

1. Film/serial do 1ff00" 225,-

2, Film/serial od 16'01" do 31'00" 450,· 

Film/serial od 31'01" do 56'00" 900,- ' 3. 

4. Film/serial od 56'01" do 86'00" 1200,-

e 
:) . Film/serial od 86'01" do 101'00" 1500,- I 

6. 
I 

Film/serial po,vyżej 101'01" 1800,-

2 
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' 

I 
i 

I 

I 

I 
I 

8. ZASIĘG PONADREGIONALNY I S I EĆ STAUI REGIONALNYCH 

l Czas tnN3nia filmu/serialu 'N minutach 
Lp. 

i sekundach I 
Kwcta wynagrodzenia brutco w złotvch 

1. Film/serial do 16'00" I 
I 

150,-

2. I Film/serial od 1610111 do 31'0011 300, -

3. Fi lm/serial od 31'0111 do 56'00" 600,-

d I 111 ,.., li I ~ -Film/_enaloa560_ do8o00 800, 
I 

5. I Film/seria I od 86'01" do 101'00" 1000,-

6. 
1 

Film/serial powyzej 101'01" 1200,-

C. ZASI ĘG REGION.1\LNY 

Lp. 
Czas trw2n:a f;lmu/serialu w minutach 

isskuidach 

1. I Film/serial do 16'00" 

2. Fi!m/seri2! cd 16'01" do 31'00" 

3. I Film/serial od 31'01" do 56'00" 
! 

4. I Film/serial od 56'01" do 86'00" 

5. I Film/serial od 86'01'' do 101'00" 

' 

Kwota wy:iagrodze:,ia bru:to w ztotych 

75,-

150,-

300,-

1.00,-

500,-

' 6. I Film/seri2I povvyżej 101'01" 600,-

c Nadanie przez stację lokalną stanov,1i 1/5 kwot okreś_lonych w Tabe li 6 B. 

" W wvpadku nadań drogą satelitarną stosuje się 50 % wysokości stawek wynagrodzeń 
odpowiedniej części Tabeli 6A. 

8} W Tabeli 12 „WYNAGRODZENIA ZA NADANIA PRZEZ TELEWIZJ E WYKONAŃ AKTORSKICH 
(BEZ DUBBINGU ) wykreśleniu ulega ostatnie zdanie "Tabela ma zastosowanie 
w przypadl,u zgody ZASP/SA FT na jej alternatywne zastosowanie" 

9) W Tabeli i3 „WYNAGRODZENIA ZA INNNE SPOSOBY NADAŃ" za ostatnim zdaniem 
dodaje się nowe zdanie o następującym brzmieniu: 11 W przypadku niemożności określenia 
ilości potencjalnych Jednoczesnych użytkowników podstawę naliczenia stawki stanowi 
maksyma/na ilość jednoczesnych użytkowników w danym miesiącu." 

3 
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TAB ELE 
\NYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ I REALIZAOI 

ARTYSTYCZN YCH ARTYSTÓW WYKONAWCÓW, REŻYSERÓW l SCENOGRAFÓW 
(,,Tabe le" ) 

I. Ogó[ ne zasa dy stosowania Tab el 

1. Tabele obejmują 1,vynagrodzenia za wykorzystywanie artystycznych wykonań artysrów 

wykona1,vców: aktorów, solistów śpie1,vaków oraz sol istów tancerzy oraz teacralnych 

realizacji reżyserskich i scenograficznych. 

2. Tabele rnajoują zastosowanie do utworów i artystyczn'/Ch 1,vykonań w zakresie 'N nich 

uregulo1,,vanym: 

1. Do których tytuł Związku Artystów Scen Polskich (11ZASP") oraz Stowarzyszeria 

Akto rów Filmowych i Telewizyjnych (,, SAFT") do wykonania zb;orowego zarządzan i a 

,.vynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

2. W zakresie, w którym ty:ut do zbiorowego zarządzania nie W'/nika z tej us:awy, do 
ut\11orów i artystycznych wykonań: 

a/ auto rów i artystów wykonawców, którzy powierzyli im zbiorowe zarządzan ie 

swoimi prawani oraz 
b/ u1worów i artystycznych wykonań, do których zbioro~•ty zarząd wykonyv,any 

jest przez ZASP/SAFT na zasadach negotiorum gestio. 

3 Wyragrodzenia :a nadania wykonań artvstycznych aktorow w filma:il serialach 

emi towanycf- przez telewizję, za każde nad anie, określa Ta bela l. 

4. Wynagrodzenia za nadania wykonań artys~ycznych akrnrów w spektaklac:1 tea:ralnych, 
widowiskach, programach publicystycznych i artystycznych nadawanych w telewizji, za 
każde nadanie określa Tabela 2 . 

5. Wynagrodzen a za nada11ia wykonań artystycznych solis:ów śoiewaków 1.v spektaklach 

teatralnych, muzycznych (operowych, operetkowych, muslcaf01.,'✓YCh Itp .), widowiskach 

i programach muzyczno-artystycznych nadawanych w telewizj:, za każde nadanie, 

określa Tabela 2A. 

6. Wynagrodzeni~ za nadania wykonań artystycznych tancerzy solisrów w spektaklach 

teatralnych, muzycznych (baletowych, operowych, operetkowych, musicalov1ych itp.), 

widowiskach i programach muzyczno-artys:ycznych nadawanych v; telewizji, za każde 
nadanie, określa Tabela 28. 

7. Przez użyte w Tabelach 1, 2, 2A, 28, 3, ll, 6 określenia zasięg ogólnopolski, 

ponadregionalny, regionalny, lokalny rozumie się: 
- zasięg ogólnopolski - możliwość odbioru przez ponad 60 % ludności Polski, 

- zasięg ponadregionalny- możliwość odbioru przez 30-60 % ludności Polski, 
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- zasięg regionalny - możlhNo.ść odbioru przez 3-30 % ludności Polski, 
- zasięg lok2lny- możliwość odbioru przez mniej rlż 3 % IJdności Polski 

W przypad'<u v,ątpliwości co do określeni2 zasięgJ wg pcwyższycr. kryterióv, 
decydujące znaczenie mają dane wynikające z koncesji przyznanej przez Krajową Radę 

Radio for ii i Tele.vizji. 

8. Przez pojęcie „sieć stacji regionalnych" rozumie się nadawanie ,:ego samego programu 
przez tego samego nadawcę w co najmniej 3 s,;acjach telewizyjnych o zas:ęg..i 

regionalnym. 

9. Wynagrodzenia aktorów za nadania wykonań artystycznych drogą radim•vą określa: 
- dla n2dawcó1..v ogólnopolskich - Tabela 3A, 

- dla nadawców regionalnych - Tabela 3B. 

10. Wynagrodzenia za riadania realizacji reżyserskich drogą radiC\Ną określa: 
- dla nadawcóvv ogólnopolskich - Tabela 4A, 
- dla nadawcó1,v regionalnych -Tabela 48. 

11. Wynagrodzenia za nadania przez ,elewizje kodowane i platforn,y cyfrowe wykonań 
artystycznych aktorów w filmach, serialach, ~pektaklach tea::ralnycr wldowis1<ach 
i programaci- artystycrnych określa Tabela 5. 

12. Wynagrodzenia za nadania przez telewizje 1.-vykonań artystycznych aktorów 'vV filmach 
i serialach dub::iingowanych, za każde nadarie, okreśfa Tabela 6. 

2.3. Wynagrodzenia reżyse-óv, za nadania przez te1e1.1izje sp2ł--takl1 :e2~(ainy::h, 

telewizyjńych, widowisk 1 programów artystycznych, za każde rada nie, o~reśla 
Tabela 7. 

14. Wynagrodzenia scenografów za nadania przez telewizje spektakli teatralnych, 
telewizyjnych, wido,.visk i programów 2rcystycznych, za każde nadanie okreś,a 

Tabela 8. 

15. W wyp,adku jednoczesnego nadania tej samej pozycji przez tego samego nadawcę 
w telewi?ji bądź w radiu za pośrednictwem satelity oraz przez stację naziemną. 

o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym dodaje się po 15 % wynagrodzenia za każde 
z powyższych nadań do stawki za nadanie przez srację naziemną. 

16. \,Vynagrodzenia artystów wykonawców za reemitowanie w sieciach kablowych 
określa Tabela 9A. 

17. Wynagrodzenia reżyserów i scenografów tea:ralnych za reeriitoi.vanie w siecia::h 

kablowych określa Tabela 9B. 

18. Wynagrodzenia za wykonania artystyczne aktorów w filmach vJyświetlanych w kina,:h 
określa Tabela 10. 
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19. Wynagrodzenia dla aktoróvv za nviefokrotnianie ich artystycznych wykonań na 
nośnikach dź1,vięku oraz obrazu i dźwięku, a także z tytułu najmu, ckreśla Tabet.; 1: 

20. Alternatywny do s-:awek zav,c:::tych IN Tabeli 1 sposób nal'czaria 1,1,'/nagrodze:i'a za 
artystyczne wykonania aktorów zawiera Tabela 12. Decyzja co do wyboru sposobu 
naliczania tego wynagrodzer.ia należy do korz:ysta:ącego z tych artystycznych wykorań. 

21. \Nynagrodzenia za wykorzystanie wykonar i realizacji artystycznych a,:ystów 
wykonawców, reżyserów i scenografów w zakres ie innych sposobów nadar określa 
Tabela 1 3. 

22. Wynagrodzenia za \'1ykorzystanie wykonań i real,zacji artystycznych artystów 
wykonawcó1N, reżyserów i scenografów na polu eksploatacj i: publiczne udostępnianie 
utworu/c:rtystycznego wykoriania w taki sposób, aby Każdy mógt mieć do niego ćo5tęp 
w miejscu i w czasie przez sieb ie wybranym okreśra Tabela 14. 

23. Tabele dotyczące wynagrodzeń artystów wykon2wców aktorów są wspólnymi 
Tabelami ZASP i SAFT (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 9A, 
Tabela _1_0, Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14.). Pozostałe Tabele są Tabelami 
ZASP 

24. Użyte 1,•: Tabelach pojęci'= ,.wynagroozenie brui::o'' obejrruje wy„agrodzenie 1,1,raz 
z zaliczką na podatek dochodowy. 

25. Do wszystkich stawek wvnagrodzeń opisanych w Tćlbelacl· doliczary j:st podatek od 
towarów i us•ug zgodnie z obowiązującą stawką cego podatku. 

26. W przypado<u rodzaju działalności na polu eksploatacji nie objętymi n1rn21szym1 
Tabelami, wynagrodzen ia należne uprawnionym osobom ustala się na podstawie 
analogii do najbardziej zbliżonego rodzajll i zakresu użvcia zawartego w tabel1. 

, J 

27. ?tawkj wynagrodzeń określone kwotowo podlegają do dnia 15 lutego każdego roku 
waloryzacj i w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i ustug kons1..,mpcyjnych 
ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok 
Walo ryzowane stawki stosuje się od miesiącn następnego po mies:ącu, w ~tórym 
została; 9pub!ikowana wysokość \.vynagrodzenia za poprzedni rok. V/aloryzowane 
stawki ~a_okrągla się do pełnych złotych. 
Powyższe zasady będą miały odpowiednie zastosowanie do waloryzacji wvnagrodzeri 
umownych, o których m01.,va w Tabelach 2, 2A, 2B, 3, 7 18. 

28. Dla pod miotów prowadzących działalność kulturalną oraz instytucji ośw1ato'.1,ycn, 

korzystających z utworów i artystycznych wykona11 w zakresie prowadzonej przez 
siebie dziatalności statutowej, jezeli korzystanie to nie wiąże się z osiąganiem korzyści 
majątkowej - stawki wynagrodzeń wynoszą 95% wysokości stawek opisanych 
w Tabelach 1-14. 
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29. Z dniem wejścia Tabel w życie, w zakresie ich obowiązy\ivania, zastępują Jabele 
wynagrodzeń za wykorzystanie wykonań i realizacji artystycznych artystów 
wykonawców, reżyserów i scenografów z tytułu nadań (dotyczących także nada,>i 
r~wnoczesnych I integralnych - tzw. reemisji} drogą radiową, telewizyjną, satelitarną, 
kodowaną i kablową ZASP" 1,v brzmieniu dotychczaso1i11Ym, zatwierdzone orzeczeniem 
Komisji Prawa Autorskiego z dnia 6 lutego 2002 roku. 

,! ' 
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li. Tabele Wynagrodzeń 

r 
I 
I 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

:, . 

Lp. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORSKJCH ZA NADANIA 
PRZEZ TELEWIZJE FILMÓW I SERIALI 

A. ZAS IĘG OGÓLNO?OLSKI 

TAS:LA 1. 

Czas trwania fih,u/;;erialu w '11im1tach i sekundach I Kwota wynagrodzenia bruc:o ! 
· , w ztc:ych I 

Film/Serial do 30'30" I 4 OOO,- j 

Film/Se·ial od 30'31" do 55'30" I 8.000,- ! 
Fiirn/Serial od 55'3: " do 85'30" I 16.000,-

Film/Serial od 85'31'' do 100'30" 26.000,-

Film/Serial ;:>OVl'/Żej 100'31" 28.000,-

B. ZASIĘG POi\li!.DR=GIONAL~:y ORAZ W SIECI STĄCJI R=GIONA.ll'IYCr-l 

K\"C:a V.'','l"Cig(:>C :?.e;; ia bru:to i 
I Czas trwani3 fdrnu/serialu v1 mi1utach · sekundach I 

'N zto:vch -----------------------------
l F'l /S . Id 30'30'' J ooo 1m 2·1a o I -· I -
2. Film/Serial od 30'31" do 55'30" .l.00:J,- I . I 

I 3 F'lm/Seria! od 55'31" do 85'30" I 8.000, -

I 4. Film/Seria l od 85'31" do 100'30'· I 13.000,· 

I 5. Film/Seria l powyżej 100'31" i ~.4.000,· 

C. ZASIĘG REGIONALNY 

I 
Kwota wynagrodzenia be utto ! Czas trwania filmu/serialu w minutach i sekJndach 

w złotych -----1--------:...------
Lp. 

1. ! Film/Serial do 3_0_'3_0_" ______________ 7_c_o -

2. I Film/Seria! od 30'31" ~<:_ 55'30'' !.400_,· _ __ ---t 

3. Film/Serial od 55'31" do 85'30" 2.700,· 
~---t------------------,----- ----1 

4. Film/Serial od 85'31'' do 100'30" 4.400,· ------~---
5. Film/Serial powyżej 100'31" 4.700,-
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• !:m!sja w s1ec1 omaca nadanie przez tego samego nadawcę, przez trzy lub więcej stacji 

regionalnych. 

• Nadanie przez dwie stacje regionalne stanowi d\.vukrotność kwot określonych w tabeli 

powyżej (Tabela lC). 

• Nadanie pizez stację lokalną st2ncwi 1/5 kwot określonych w tabeli powyżej (Tabela 18). 

• W wypadku nadań drogą satelit:;rną stosuje się odpowiednio 50% ....,'Yso~ości stawek 

wynagrodzeń Tabeli lA. 

10 



I 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORSKICH ZA N.ĄDANIA 
PRZEZ TELEWIZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH I TELEWIZYJNYCH, 

WIDOWISK, PROGRAMÓW PUBUCYSTYCZ JYCH I ARTYSTYCZNYCH 

DROGĄ NAZIEMNĄ I SATELITARNĄ 

TABEL.\ 2. 

Wynagrodzen ia aktorskie za nadania stanowią podane niżef części wvnagrod:enia otrzymanego 
przez aktora na podsta\,v[e umowy o wykonanie artystyczne roli IN wicowlsku, s:;ektai<lu ltp., 
waloryzowarego ,a dzień emisji: 

- tele1.vizja ogólnopolska - 20% wynagrodzenia aktora za wykonanie artystyczne roli, nie mriiej 

niż <wety określore w Tabe" A, 

- telew!zja ponadregionalna ora! sieci stacji regionalnych - 15% vvvnagrodzenia aktora za 

wykonanie artystyczne rcr, ale nie mniej niż kwoty określone w Tabe li B, 

- t e:ev;izja satelitarna - 10% wynagrodzenia aktora za wykonanie artystyczne roli, n·e rnn·ej n·z 

kwoty określone 1,v Tabeli C, 

- telewizJa regio :1alna - 5% wynag·odzenia a <~ora za wvko,an·e artys:ycrne ro:,, nie rn1iej n;ż 

1/2 k•,No t określonych w Tab€1i C, 

- :elewizja lo!<al11a - 2,5% wyragrc-:zenla c:ktora za wyko:1a'1i~ artystyczne roli, n1e mnie: n'ż 1/4 
'<wot o~<reś !onvch w -:-abe!i C. 

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

I Wielkość widowiska/ czas trwania w minutach 
lp. Wielkość roli i sekundach/ kwota vtynagrodzenla brutto 

w zrotych 

Widowisko duże 
I 

Widowisko małe 

I od 30'01" do 30'00" 

1. 
1 
Rola wiodąca (główna) 1.400,- I 500,-

2, I Rola pierwszoplanowa 800,- I 350,-

3. Rola drugoplanowa 600,- 250,-. 
4. Epizod 340,- l 150,-

5 Udział w p'ogram·e publicystycznym 

1 lub artystycznym 100,-
-

6. I Udział\'/ widowisku poza wizją 50,-
(głos) I 
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Lp. 

1. 
I 2. 

3. 

e 

5. 

6. 

i 
Lp. 

I 
I 

1. I 
I 2. 

3. 

4. 

l 5. 

6. 

6. ZASIĘG POMADREGIONALNY ORAZ SIECI STACJI REGIONALNYCH 

Wie lkość roli 

Ro la wiodąca (gtówna) 

Ro!a p'erwszop!anowa 

Rola drugoplanowa 

I Epizod 

I Udział w program·e pub I cystycznym 
lub artystycznym 

I Udział \V widov,isku ooza wizją 

I (gtos) 

I 
I 

Wielkość v,idowiska/ czas trwania w mhu:2c~ 
i sekundach/ kwota wynagrodzenia brut:o 

w złotych 

Widowisl<o duże I \.1/idcwisko mare 
od 30'01' do 30'00'' 

1.100,- 700,-

600,- 520,-

400,- 360,-

25C,- 220,-

75,-

t;.0,-

C. ZASIĘG SATELITARNY 

Wielkość roli I 

l 
I 

I Rola wiodąca (główna) 

Rola pierwszoplanowa I 
Ro a drugoplanowa 

Epizod 
Udział w programie pub ic'fstycznym 
lub artystycznym 

I Udział w widowisku poza wizją 
(gtos) 

Wi2.kofć 1.·,idcwis~a/ czas trwc>'lia '"' '11:nurach 
i seku1dacr/ k1.vo!a wynagrod~e"ia or1,;t:o 

w złotych 
Wido-.4,1isko d Jze I Vv'idowisko mate 

od 30'01'' do 30'00'' 

700,- 500,· 

400,- .::co,-
300,- I 260,-

200,-
I 

160,-I 

50,-

25,-

I 
I 
; 

I 
I 
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TASclA 2A 

TABELA WYNAGRODZEŃ SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW ZA NADAN IA 
PRZEZ TELEWIZJE SPEKTAKU TEATRALNYCH1 MUZYCZNYCH (OPEROWYCH, 

OPERETKO\VYCH, MUSICALOWYCH ITP.), WIDOWISK I PROGRAMÓW 
MUZYCZNO-ARTYSTYCZNYCH DROGĄ NAZIEMNĄ I SATELITARNĄ 

Wynagrodzenia soli3tów śpie,v;;ków za nadania ~a·ow·ą pocane '1iż-=' częk '.-11'/nagroczEi'a 
o:rzymanego przez solistę śpiewa1<a na podsta1.1ie umowy o wykonanie arty~tyczne roli luo utworu 
(całości lub części) 1,v spektaklu, widowisku muzycznym itp,, waloryzowanego na dzień ernis,i: 

- telewizja ogólnopolska - 20% 
- telewizja ponadregionalna oraz sled stacji regio:.a!nych - 15% 
- telewizja sa~eli,arna - 10¾ 
- telewizja regionalna - 5% 
- te1e\.vizja ioi<a!na - 2,5% 

TA3clA 2a 

TABELA WYNAGRODZEŃ DLA TANCERZY SOUSTÓ\N ZA NADA llA 
PRZEZ TELEWIZJE SPEKTAKLI TEATRALNYCH, MUZYCZNYC H (OPEROWYCH, 

OPERETKOWYCH, MUSICALOWYCH ITP.), INIDOWISK I PROGRAMÓW 
MUZYCZNO-ARTYSTYCZNYCH DROGĄ NAZIEMNĄ I SATELITARNĄ 

Wynagrodzenia tancerzy solistóv1 za nadania stanowią podane niżej części wynagrodzenia 
otrzymanego przez ~ancerza solistę na podstawie umowy o wykoran e ar1ystyczne roli lub u~woru 
baletowego (cafości lub części) w spektaklu, wldow!sk:.J muzycznym ito., waloryzov1anego na dzień 

emisji: 

- telewizja ogólnopolska - 20% 
- telewizja ponadregionalna oraz sieć stacji regionarnych - 15% 
- telewizja sateli.arna - 10% 
- relewizja reg:onalna - 5% 

- telewizja lokalna - 2,5% 
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T.ó,BELA 3. 

TABELA VJYNAGRODZEŃ AKTORSKICH ZA NADANIA ARTYSTYCZNYCH WYKONA~! 
1N PROGRAMACH RADIOWYCH 

Wynagrodzenia za nadania przez stacje naziemne wynoszą 70% wyn2.grodzenia otrzymanego przez 
aktora na podstawie umowy o udział w programie radiowym, waloryzowanego na dzień emisji. 

Powyższe wynagrodzenie nie może być niższe od kwot określonych v1 od;iow1edniej częśc i Tabeli A-3. 

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

I. Sł.UCHOWISKA 

Kwota wynagrodzenia brutto ·w złotych/ czas trwania w minutach 

i sekundach 
Lp. Wielkość roli Słuchowisko duże Słuchowisko średn ie S łuchowisko mate 

powyżej 50'01" od 20'01" cio 50'00" do 20'00" 

1. I Rola prowadząca 
202,-

r 
169,- 112,-g1ówna I 

2. ! R.ola duża 150,- I 112,- 101,-
I 

3. I Rola ma/a - epizod : 112,- 79,- 79,-

,1 -r, I Ud ział w słuchowisku I 
! 

79,- SS,- SS,-

li. INN E FORi'v1Y ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA 

Kwota wynagrodzenia brutto w złotych/ czas trwania 

lp. Forma wykonania 
w minutach i sekundach 

powyżej od 10'01" od 5'01" I I 15'Q1" do 15100" do 1010011 do 5'00" . 

1. Odczytanie fragmentu 
112,- 89,- 67,- ) 44,- I j utworu 

-

2. I Cykliczna proza lub poezja 112,- 89,- I 67,- 44,- . 
I 

Pozostate świadczenia I I 
3. artystyczne nie - - . . 88,-

I wymienione powyżej 

INykonanie wokatne jako solowe 88,-
4. I 

część roli z es polowe 44,- I 
I 

C 
-'· Wykonanie wokalne użyte sol01.ve 88,-

jako tło i efekt dźwiękowy 
zespołowe 44,-

14 
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I 
I 
I 
I 
i 

I 
I 

B. ZASIĘG REGIONALNY 

I. SŁUCHOWISKA 

Kwota wy12grodzen1a bru~to w z!o:yc'n/ czas t rNan'a w ml:'lut ac1 

I k d . 1 se u1 acn 
Lp. Wielkość roli I Siuchowisko duże I Słuchowisko średnie Słuchowisko maie 

I posvyiej 50'01" od 20'01" do 50'00'' d::i 20'00" 

1. Role prow2dząca 

i 123,20 
I 

92,40 61,60 
gtówna I 

2. I 
Rola duża 92,ll.Q I ól,50 56,10 

3. Rola mała - epizod I 61,60 l 44,00 44,00 
' Rola zes ołowa -4. p I 

4.i,oo 30,8J 30.80 

Li:. 

1 

2, 

3. 

4. 

5. 

I udział 

I!. INNE FORMY ARiYSTYCZNEGO WYKONANIA 

Forma "'•Y'<or12ni.3 

I Odczytanie fragmen:u 
•1twcru -
Cykliczna proza lub poezja ! 

I 

Pozosta1e świadczenia 
artystyczne nie 
wymienione powyżej 

Wykonanie woKalne jako I 
część roli 

Wykonanie wokalne użyte 
jako tło i efekt diwiękowy 

Kwcca wynagrndzenia bru~to w złotych/ czas :N;ania 
w minLJtach i sel<undi=ch 

Po,1111±.:,· ! od 10'01" I cd 5'01" 
' - do 3'0G'' 

15'01" do 15'00" do 101 00·· - - ---- - -------l 
61,60 49,50 37,4C 25 30 

I --

I I 61,60 I 49,50 I 37,40 25,30 -
I 
I 

I - . -
I 

-
I 

70,-

s0101:,e I 23,-

I zespołO\,'/e I 18,-

solmve I 
~ 

23,- I 
zespołowe I 18,- _] 
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Lp. 

l. 

2. 

3. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

TABE LA 4. 

TABELA \NYNAGRODZEŃ REŻYSERSKICH 
ZA NADANIA REALIZACJI REŻYSERSKICH W PROGRAMACH RADIOWYCH 

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

REŻYSER TEATRU RADIOWEGO 

W f el kość sfuchowlska/ czas trwania w minutach I Kwota 1,vynagrodzenia brutto w złotych 
i sekundach 

I 

Słuchowlsko duże - ,:Jowyżej 50'01" 265,-

j Słuchowisko średnie - od 20'01" do 50'00" 189,-

i I Słucho\Nisko mate - do 20'00" 126,-

REŻYSER DŹWI ĘKU 

Wielkość słuchowiska/ czas trwania 1.v minutach I 
I 

i sekundach 
Kwota wynagrodzenia brutto w złotych 

I 

Słuchowisko duże - powyżej 50'01" I 88,-

Słuchowisko średnie- od 20'01" do 50'00" 63,-

Słucho wisko mate - do 20'00" 38,-

16 
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8. ZASIĘG REGiONALNY 

REżYSER TEATRU RADIOWEGO 

Lp. 

I 
v\/ielkość siuchowiska/ czas trNa1ia w minutaó Kwo:a wyilagrodzen:a brut:o w z;o~vch 

i sekundach 
I 

1. Słuchowisko duie - ::iov;yzEj SC'0l" I 
70,-

I 

2. Słuchowisko średnie - od 20'01" do S0'C0" l 50,-

3. Słuchowisko małe - do 20'00" 
I 

30,-

REŻYSER DŹWIĘKU 

1 
/ v\/ielkość sfuchowi_ska/ czas trwania w m!nu:ec1 I 

_Q, I, 
1 SE:<.U:1.:fach . 

' 1. Słuchowisko auże - powyżej 50'01 ~ 

/ 2. Słuchowisko ś·ednle - od 20'0:." d::; SO'C0" 

30,-

(_"d Słuchowisko małe - do 20'00" 

20,-

!O,-

t 

; Dla potrzeb niniejszych Tabel p·zyjmu:e się następują:e definicje fun kcji reżysera: 
! 

A/ Reżyser t eat r u radiowego słu chowiska -

to twórca podejmujący się inscenizacji sztLkl, dokonujący wyboru jej 

obsady i interpretacji tekstu, ponoszący odpowiedzialność za organizację 
słuchowiska oraz jego wartość estetvczną. 

B/ Reżyser dźwi ęku teatru radiowego słuchowiska -
to twórca kształtujący dź1,,;iękowo scenariusz sJuchowiska oraz kreacje 
aktorów w studio w celu wytworzenia w wyobraźni słuchacza 

zamierzonego wrażenia estetycznego, zgodnego z intencją au~ora i iMycr 

wspóltvvorzących słuchowisko twórców. 

17 
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TABELA 5. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORÓW 

ZA FILMY, SERIALE, \NIDOW!SKA, SPEKTAKLE TEATRALNE 
I PROGRAMY ARTYSTYCZNE REEMITOWANE PRZEZ PLATFORMY CYFRO\NE 

Zasady wynagradzania aktorów za korzystanie z ich artystycznych wykonań, reernitowanych przez 
platformy cyfrowe usta la się na 0,6 % od wplyv,ów brutto. Prz.ez wpływy brutto rozumie się całość 

wpływów (bez podatku od i:owarów i ustug) z dz iałalności reemisyjnej z wyłączeniem kaucji za 
dekodery ora! odszkodowa11 za 1Nynajmowany/użyczany abonentom sprzęt do odbiorów programów 

w ramach platformy cyfrowej. 
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TABELA 6. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORSKICH 

ZA NADANIA DUBBINGU W FILMACH I SERIALACH 

A ZASI ĘG OGÓLNOPOLSKI 

Czas tr.van ia filmu/seri2lu w minutach Lp. I 
i sekundach 

1. I Film/serial do 16'00" 

2. J Film/seria! od 16'01" do 31'00" 
t 

3. j Film/serial od 31'01" do 56'00" 

, 4. I Film/seria l od 56'01" do 86'00" 
I 

5. 1 Film/serial od 86'01" do 101'00" 
f 

6. Film/serial powyżej 101'01'' 

Kwota wyn2grodzenia brutto w złotych 

225,· 

430,· 

900,· 

1200,-

1500,· 

1800,· 

B ZASIĘG PONADREGl9NALNY I SIEĆ STACJI REGIONALNYCH 

Czas trwania filmu/serialu w minutach 
Kwota wynagrodzenia brutto w złotych Lp. 

i sekundach 

1, Film/serial do 16'00" 150,-

2. Film/serial od 16'01" do 31'00" 300,· 
I 

3. Film/seria l od 31'01" do 56'00" 600,-
j ,l. 

4, Film/serial od 56'01" do 86'00" 800,-

S. Film/serial od 86'01'' do 101'00" 1000,-

6. Film/serial powyżej 101'01" I 1200,-

I 

I 
I 

I 

I 
I 
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C ZASIĘG REGIONAL~lY 

1 Czcs trwanie filmu/serialu w minutac1 
Lp. 

i sekurdach 
Kwota wynagrodze1:a brutto w zło:ych 

1. F'lm/serial do 16'00" 75,-

2. j Film/serial od 15'01" do 31'00" 150 -

3. I Fflm/serfa l od 31'01" do 56'00" 300,-

4. I Film/serial od 56'01" co 86'00" .:.oo,-

S. I Film/serial od 86'01" do 101'00" 500,-

ó. I Firm/serial powyżej 101101" 6CO,-

• Nadanie przez stację lokalną stsnowl 1/5 kwot określonych w Tabe li 6 B. 

~ v\/ wypedi<U nadań diOgą satetitw,ą s:o:;uj<? się 50 % wy5okości staw<:!k wynagrodzeń 

odpov,ledniej części Tabe!i 6A. 
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T.A.acLA 7, 

TABELA WYNAGRODZEŃ REŻYSERSKICH 
ZA NADANIA PRZEZ TELEWIZJ E SPEKTAKL! TEATRALNYCH, TELEWIZYJNYCH, 

WIDOWISK I PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH 

Wynagrodzenia dla reżyserów za nadania realizowcn'fch przez nich spektakli tea:ralnych, 
telewizyjnych, widowisk i programów artystycznvch 1,vynoszą 20 % wynagrodzenia umownego, 
waloryzow2nego na dzień emisji. 

Dotyczy to 1.vszystkich realizacji objętych ochroną w myśl Ustawv o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
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TABELA WYNAGRODZEŃ SCENOGRAFÓ\IV 
ZA NADANIA TELEWIZYJNE SPEKTAKLI TEATRALNYCH, TELEWIZYJNYCH, 

WlDOWISK I PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH 

TABELA 8. 

Wynagrodzenia dla sceMgrafó\,v za nadania realizacji scenograficznych spektakli teatra lnych, 
t2lewizyjnvch, widowisk i programów artys:yc:znych 1.,vynoszą 20 % wynagrodzenia umownego, 
waloryzowanego na dzień emisji. 

Dotyczy to wszystkich realizacji objętych ochroną w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
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TABELA WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU REEMJTOWANIA 
ARTYSTYCZNYCH WYKONA, W SIECIACH KABLO\NYCH 

\,\/y1agrodzenie za reemitowanie artystycznych wy.<onań artystów wykona·•Nców (tzn . aktorów, 
solistów śpiewaków i tancerzy solistów) orzez operatorów sieci kablowycr ·w sieciach k2blov.ych, 
podleg2jących przepiso-n Ustawy o pra1nie aJtorskim i prawach pokrewnych, ustala s,ę na 0,4 % od 
wpłyvvóv, brutto poszczególnych operatorów sieci i<a:>lowych nie mniej niz 0,20 z/. miesięcznle za 

jednego abonenta. 

?rzez wpływy brutto rozumie s ię całość wpływów (bez podatku od towarów I usług) operatora sieci 

<ablowej z tytur1.. działalności ·eemfsy}n(, to jest v,plywów z abonamentu i in1ycn w;:>ly•.'lóN 
związa:iych bezpośrednio z dz,ałalnością reem·syjną (w tym reklamy i sponsoringu), z wyłączeniem 

o:::>łat za instalacje. 

TABELA WYNAGRODZEŃ REŻYSERÓW I SCE JOGRAFÓW TEATRALNYCH 

Z TYTUŁU REEMITOWANIA W SIECJACH KABLOWYCH 

TABELA 9 8 

Wynagrodzenie za konystanie ze świadczeń reżyserów i sce'1ografó.-, rec>tralnych pco-zez Ich 
ree:nil:owanie przez operatoróv, sieci kablowych w sieciach kablowych, pod ,eg.ijącyc:h przepisom 

Usta\lvy o pra'A'.ie autorskim i prawach pokrewnych, ustala się na 0,1 % od wpływów brutto 

pos!czególnych opera:orów sieci kablowych nie mn:eJ niż 0,05 zł. nfes ęcznie za jednego acon'"nta. 

Przez •wpływy brutto rozumie się catość VJptywów (bez podatku od towarów i usług) operatora sieci 
kablowej z tyru1u działalności reemlsyjnej, to jest wpływów z abonamer tu I inryc1 w~ywów 
związanych bezpośrednio z działalnością reemisyjną (1,v tvm reklamy i sponsoringu), z wyfączeniem 
opłat za instalacje. 
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TABELA 10. 

TABELA WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
AKTORÓW Z TYTUł.U WYŚWIETLANIA FILMÓW W KINACH 

Wynagrodzenia za powyższe wykorzystywanie artystycznych wykonań aktorów (w tym wykonań 
dubbingowych) podlegających przepisom Ustawy o pr2wfe autorskim i prawach pokrewnych ustala 
się w wysokości 0,35 % od wplyv-.1ów brutto (bez podatku od towarów i usiug) uzyskiwanycn ze 
sprzedaży biletów przez osoby prowadzące kina . 
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TASELA 11. 

TABELA WYNAGRODZEŃ AKTORÓW 
ZA ZWIELO KROTNIANIE (REPRODUKOWANIE) ICH ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 
NA NOŚNIAKACH DŹWIĘKU LUB OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ Z TYTUłU NAJMU 

NOŚNIKÓ\N OBRAZU ORAZ DŹWIĘKU 

1. Wynagrodzenia za zwielok~otnienie artystycznych wykonań na nośnikach nalicza się od ceny 

zbytu (bez podatku od towarów i usług) każdego 1,vyprodukowanego nośnika 

w nastę pujących wysokościach: 

• nośnik i dźwięku: 

- 5 % nie mniej niz 0,20 z!. za nośnik dźwięku 

• nośniki obrazu i dźv1ięku: 

- 2 % za filmy oraz spehakle 1e2tral!1e i cele11vizyjne, widowiska a:tystvczn~, 
nie mniej niż 0,20 zł. Ze. nośnik. 

-1 % za filmy dubbingowane, nie mniej niż 0,15 zł. za nośnik. 

2. Wynagrodzenia za n2jern nośników obi-arn i dź•.,1/ięku na!icza się od wplyv-:ów brutto (bez 

podatku od towaró,N i usług) producentów lub dystrybutorów nośników za każdy egzemplzrz ' 
nośnika przekazanego do najmu: 

- 2 % za filmy oraz spektakle teatralne i telewizyjne widowisk;; artystyczne, 

nie mniej niż 0,20 zł. za nośnik, 

- 1 % za filmy dubbingowane, nie mniej niż 0,15 zł. za nośnik. 
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T.A.8 ELA 12. - alt2rn2tvwa dla TABEL! 1. 

WYNAGRODZENIA ZA NADANIA PRZEZ TELEWIZJE WYKONAŃ AKTORSKICH 

(BEZ DUBBI NGU) 

Za okres 1 roku: 

• Powyżej 4.500 godzln nadań filmowych I serl.;li ............................ 0,9% (ce -.•,,;."1wcw br:mo) 

• Od 4.000 do 4.500 godzin nadań filmowych j seriali. ..................... 0,84% (ce w,ilvwów bru~to) 

• Od 3.500 do 4.000 godzin nadań filmowych i seriali ...................... 0,79% (cd wp:ywć-.·, bn..~ol 

(nie mniej niż kwota gwarantowana w umowie i nie mniej niż 50 % stawek ustalonych 
w Tabelach dla nadawcy ogólnopolskiego) 

• Od 3.000 do 3.500 godzin nadań filmowych i seriali. ..................... O, 7% {cd wclv·:,ć·.., :r;..~;cj 

(nie mniej niż kwota gwarantowana w umowie i nie mniej niż 52 % stawek us,alonych 
w Tabelach dla nadawcy ogólnopolsk.i2go) 

• Od 2.000 do 3.000 godzin n2dań filmovvvch i seriali.. .................... 0,5% (OC W';,tywów i:.rL::c) 

(nie mniej niż kwota gwarantowana w umowie i nie mniej r. iż 54 % St:i'!vE~ ustalonych 
w T2befach dfa nadawcy ogólnopolskiego) 

~ Od 1.000 do 2.000 godzin nadań filmowych 1 seriall ......... ....... .. .... 0,5% (r.c wdy,.d·.v jn:~,c) 

{nie mniej n iż kwota gwarantowana v1 umowie i nie mniej niż 5ó % stawek ustalonych 
w Tabelach dla nadawcy ogólnopolskiego) 

" Od 600 do 1.000 godzin nadań filmowych i seriali ..... ..................... 0,4% (cd \'1oi1wćw brcr.o; 

,i' (nie mniej nlż kwota gwarantowana w umowie i nie mniej niż 58 % stawek ustalonych 
VI Ta!:lelach dla nadawcy ogólnopolskiego) 

c Od 400 do 600 godzin nadań filmowych i seriali... ......................... 0,25% (od w;,r1wć1•, !:>ru~to) 

(nie mniej nii kwota gwarantowana w umowie i oie mniej niż 60 % stawek ustalonych 
w Tabelach dla nadawcy ogólnopolskiego) 

Dopuszcza się zastosowanie upustu w wysokości do 10 % powyższych stawek. 

Przez wpływy brutto rozumie się całość wpływów (bez podatku od towarów i usług) nadawcy z tytuł J 

działalności nadawczej, to jest wpływów z _?bonamentów, reklam, sponsoringu i innych wpływów 
związanych bezpośrednio z dziata lnoscią nadawczą. 

Dla nadawcy, który nadaje poniżej 400 godzin nada11 filmów i seriali rocznie stosuje s ię 100 % stawek 
ustalonych w Tabelach. 
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TABELA 13. 

\NYNAGRODZENIA ZA INNE SPOSOBY NADA~J 

r. Simukasting (jednoczesne nadawanie w sieci Internetowej programu nada1,vanego w poprzez 
stacje naziemne/satelitarne) 

W wypadku nadawców posiadających umowę z ZASP/SAFT z odptatnośc:ią procentową jak 
i z odpłatnością kwoto1.ivą uzależnioną od dfugości nadawanej pozycji - stawka odpłatnoś::i d!a 
uprawnionych wzrasta o 10 %. 

IL Webcasting ( nadawanie utworów i utvstycznych wykonań poprzez ich udostępnienie w ceiu 
pobrania za pośrednictwem sieci internet w sposób umożliwiając'/ od:worzenie utworów 

i ar~ystycznych wykonań bez konieczności uprzedniego ich skopiowania 1;11 catości do pa:yiięci 
kom;,utera cdbiorcy i 1,v sposób uniemożliwiający ich powtórne odtworzenie bez ponownego 
pobrani2, ora 2 bez umożliwienia odb iorcy dokonywania wvboru udostępnianych artystycznych 
1Nvkonań) 

1. Wy;iagrodze nia z tytutu webcastingu artvstyczn•,;ch wykonań aktorów, solistów śplewa'<ów 
utrwalonych 12 fonogramie wynosi: 

• de SO potencjalnych jednoczesnych utytkown1ków - 50,· zł/mies . 
· od 51 do 100 pot2ncjaln,;ch jednoczesnych użytkowników - 100,· z1'/mies. 
- od 101 do 200 potencjaln'fch jednoczesnych u2y~km·mikó1,,•1 - 200,- zf/rnies . 

· od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych użytkowników- 300,- zł/mies . 
- powyiej 500 potencja lnych jednoczesnych użytkowników - 400,- zł/m ies + 12,50 zł/'l'lies . 

za każde ro2poc2ęte 100 powyżej 501 potencjalnvch jednoczesnych użytkowników. 

2. Wynagrodzenia z tytułu -webcastlngu artystycznych wykonań aktorów, solistów śpie•..vaków oraz 
solistów tance rzy utrwalonych na wideogramie wynosi: 

• do 50 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 100,· zł/mies . 
- od 51 do 100 potencjalnych Jednoczesnych użytkowników- 200,- zł/mres. 

bd 101.do 200 potencja lnych jednoczesnych użytkowników- 300,- zł/m i es. 
- od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnych ui'ltkowników - 400,- zł/m i es. 
- powyżej 500 potencjalnych Jednoczesnych użytkowników- 400,- zt/mies. + 25,- z!/mies 

za każde rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnych jednoczesnych użytkowników. 

3. Wynagrodzenia z tytułu 1,vebcastingu artystycznych wykonań aktorów, solistów śpiewaków oraz 
solistóv1 tancerzy utrwalonych na fonogramie lub wideogramie wvnosi: 

- do 50 potencjalnych jednoczesnych użytkowników -125,- zł/mies. 
- od 51 do 100 potencjalnych Jednoczesnych uiytkowników- 250,- zł/rnies. 
- od 101 do 200 potencjalnych Jednoczesn'lch użytkowników - 350,· zł/mies. 
· od 201 do 500 potencjalnych jednoczesnvch użytkowników - 500,· zł/mies. 

powyżej 500 potencjalnych jednoczesnych użytkowników - 500,- zł/mies.+ 30,- zt/mies. 

za każde rozpoczęte 100 powyżej 501 potencjalnvch jednoczesnych użytk01,vników. 
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4. \;\/ orzypad ku rea lizacji reżyserskich stawka wynagrodzen[a 1,vynosi odpowiednio 10 % stawki jak 

pkt. ll.1, 11.2 i. [13. powyżej. 

Ilość pcte;icjalnych Jednoczes,1ych użytkowników Jest determinowana przez ograniczenia narzucone 

przez użytkowane oprogramowanie serwera, a przy braku takich ogran iczeń - przez przepustowość 
wykorzystywanego tącza. W przypadku n !emożnośd określenia ilośc l potencjalnych Jednoczesnych 
użytkowników podstawę naliczenia stawki stanowi maksymalna il ość jednoczesnvch użytkowników 
w danym miesiącu. 
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T>1.SELA 14. 

WYNAGRODZENJA ZA WYKORZYSTANIE WYKONAŃ I REALJZACJI ARTYSTYCZNYCH 

ARTYSTÓW WYKONAWCÓW, REŻYSERÓW I SCENOGRAFÓW 

NA POLU EKSPLOATACJI: PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE UTWORU/ARTYSTYCZNEGO 
WYKONANIA W TAKI SPOSÓB, ABY KAŻDY MÓGŁ MIEĆ DO NIEGO DOSTĘP \N MIEJSCU 

I W CZASJE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM 

I. USŁUGA „ ON DEMAND", ,,Na żądanie" 

Tabela dotyczy tej usługi w zal<resie audio i v; zakresie aud iowizualnym 

A/ W zakresie usługi audiowizualnej 

Udostępnienie utworu audio1..vlrn2lnego z artystycznymi 1.,vykonani2mi aktorów, solistów 
śpiewakó·w, so!istóv, tancerzy w post2cl pliku elektronicznego - 5 % wszystkich wpływów 
1nysklwanych z związku z dziara!nością 

11
0n demand". 

8/ W zakresie usługi audialnej 

i.Jdostępnlenie fonogramu z artystycznymi wykonaniami aktorów, solistów śpiewaków 
w postaci pliku elektronicznego - 5 % wszvst!<ich wptyi,vów uzyskiwanych z związku 
z działalnością ,,on dernand" nie mniej ni± stawki opisane poniżej: 

Wyn2grcdzenia za udostępnianie artystycznych wykona~ fonog,·amów w postaci pl!ków 
elektronicznych w bazach danych lub cło zaoisu przez Nabywcę poprzez interne~ lub inne sieci 
nal:czane jest dla jednego utworu z ar,ystycznym wykonaniem IJ.J zależności od czasu 
każdorazowego odsłucha nia lub trwania pobrania z możliwoścfą trwałego zapisania utworu na 
innym nośniku przez pobierającego lub bez takiego zapisu. 

A . 

trwania w minutaci, 
i sekundach 

. ·-------
Ilość udostępnień pobrań 

bez zapisu 

1 

2 od 5'01" do 30'00" 1 
----- -11------

3 od 30'01" do 60'00'' 

~ od 60'01" do 90'00" 

5 P<?.wyżeJ._90'01" 

I =t--
1 

·--
1 

1 

Wysokość wynagrodzenia 

w złotych 

0,05 

.~ 

0,10 

0,20 

0,25 ·j 0,50 
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. } ) 

B 

Lp. I Czas trwania'"' minutach 
'. l i sekundach 
r I I 

' 1 I do 5'00" 

2 I od 5'01" do 3O'OG1' 
3 I od 30'01" do 60'00" ! 
Il .,. I od 60'01" do 90'00" 

' :i I powyżej 90'01" 

l!ość udostępnień pobrań 

z zapisem 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

I 
I 

'v\Jysokość w 11nagrodzenia 
w złotych 

0,10 

0,20 

0,40 

0,50 

0,70 

Cf W przypadku świadczeń reżyserów i scenografów teatralnych stawka wynagrodzen ia wynosi 

odpowiednio 10 ¾ stawki jak pkt. I.A l I.B powyżej . 
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ZA.RZ.'\I) STO\VARZYSZEl\lA. ZASP 

UCHYY'ALA l\1R 85 /2012 

z dnia 3 września 2012 r. 

,v spra-wie: złożenia do Komisji Prawa Autorskiego wniosku o zatwierdzenie wspólnej 

tabeli za korzystanie z praw pokrewnych do artystycznych ;vykonań utworó1v 

muzycznych i słowno muzycznych, praw pokrewnych do artystycznych wykonań 

aktorów i tancerzy, pra1v pokre't'rnycb producentów fonogramów i wideogramów 

muzycznych na polu eksploatacji: ,,reemitowan.ie". 

I. Zarząd Stowarzyszenia ZASP niniejszym podejmuje uchwałę o złożeniu do Komisji 

Pra\va Autorskiego wniosku (.,Wniosek") o zatwierdzenie wspólnej tabeli (,,Tabela 

Wynagrodzeń") za korzystanie z praw pokrewnych do artystycznych wykonań 

utworów muzycznych i słovmo muzycznych, praw pokrewnych do artystycznych 

wykonań aktorów i tm1cerzy, praw pokrewnych producentów fonogramów 

i ,,videograinóv,; muzycznych na pob eksploatacji: .. reemitov;anie". 

2. Po1.vyższy Wniosek ,~.-~az ze ,vspólną Tabelą \Vynagrodzeń, stanowiący Załącznik do 

niniejszej uchwały, ztożony będzie wspólnie ze Związkiem Anystóv: Wykonm-Ycó,1: 

STOART. Stowarzyszeniem Aktorów Filmowych i Telei,vizyjnych oraz Związkiem 

Producentów Audi o-Video ZPAV. 

3. Zarząd Stowarzyszenia ZASP niniejszym dopuszcza możliwość modyfikacji Wniosku 

i Tabeli Wynagrodzeń w zależności od przebiegu postępowania przed Komisją Prawa 

Autorskiego. 

Uchwala \.Vchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwala })Odj ęta jednogłośnie: 

GłosO\.vanie na Zarządzie Stowarzyszenia ( za- 8 przeciw- O wstrzymało się- O) 

vtncĘPRE~· s 
\1 ·11 \ ' \ -- i __ 'V(!__~ tLl '(i, ··-· 

Ewa Leśniak 



'rVnioskodawcy: 

Warsza1,va, dnia 7 września 2012 r. 

Komisja Prawa Autorskiego 
Minister Kultury i Dziedzictwa i\'arodowego 
Departament \\1asności Intelektualnej i l'rledióvv 
ul. Krakovrskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warsza\Ya 

1. Zlriązek Artystów \Vykona\YCÓW STO ART 
ul. Nowy Świat 64 
00-357 Warszaw·a 
reprezentowany przez: 
Włodzimierza Wiśniewskiego - DyTektora Biura 
STOART 

2. Związek Artystów Scen Polskich ZASP 
ul. Al. Ujazdowskie 45 
00-536 Warszawa 
reprezentowany przez: 
Olgierda Łukaszewicza - Preze.s Zarządu ZASP 
Andrzeja Precigs - Skarbnik Zarządu ZASP 

3. Sto,Yarzyszenie Aktorów filmo,,-ych 
i Telewizyjnych 
ul. Chełmska 21 bud. 19 
00-724 \-Varszawa 
reprezentowany przez: 
Baiiosza Bodycha - Dyrektor Biura SAFT 

4. Związek Producentów Audio Video ZPAV 
ul. Kruczkowskiego 12 m 2 
00-380 Warszawa 
reprezentowany przez: 
Andrzeja Puczyl'1skiego - Przewodniczący Zarządu 
ZPAV 
Jacka Jagłowskiego - Skarbnik Zarządu ZPAV 

Wniosek 
o zatwierdzenie ffspólnej tabeli '1-Yynagr odze11 

za k orzystan ie z praw pokre1vnych do artyst11cznych ,vykonań aktorów i tnncerzy, 
praw pokre\vnych do fon ogramów i wideogramów muzycznych 

na polu eksploatacji: ,,rceruHowanie" 



:\riniejszym Związek Artystów Wykonawców STOART (dalej z.vany STOART), Związek 
,\rtystó\.v Scen Polskich ZASP ( dalej n vany ZASP) , Stov,.:arzyszenie AJctoróv; Filmov,;ych 
i Telewizyjnych (dalej Z\vany SAFT) oraz Z,viązek Producentów Audio Video ZPAV (dalej 
Z\vany ZPAV) na podsta\vie art. 1101 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 11012 ust. 1 i ust. 2 usta\vy o 
prawie autorskim i prav.:ach pokrevmych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. 
zm.) (dalej zwana PrAut.) ,vnoszą o zatwierdzenie wspólnej tabeli vvynagrodzeń za 
korzystanie: 

z praw pokre\vnych do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno
muzycznych; 
z praw pokre~nych do artystycznych wykonań aktorów i tancerzy; 
z prav-i pokrev-mych do fonograrnów i \Video gramów muzycznych; 

na polu eksploatacji „reemitowanie" o treści wskazanej w załącznflm nr 6 do niniejszego 
pisma (Wspólna Tabela Stawek Wynagrodzeń STOART, ZASP, SA.FT, ZPAV na polu 
eksploatacji „reernitowanie"). 

Uzasadnienie 

I. Legitymacja czynna "'WnioskodmYców. 

Zgodnie z art. 11012 PrAut. legitymację czynną do złożenia wniosk.1.1 o zatv,;ieidzenie tabeli 
wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych objętych zbiorowym 
zarządzaniem posiada organizacja zbiorowego zarządzania. 

\Vnioskodawcy są organizacjami zbiorowego zarządzania prawami pokrewny1ni w 
rozumieniu mi. 104 PrAut. Oraz na podstawie udzielonych im przez rvfinistra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego zezy,;oleń zbiorO\.VO zarządzają prawami pokrewn)mi m.in. na polu 
eksploatacji „reemitov;anie" (vide Ob\.vieszczenie Ministra Kultury i Dziedzict1v"·a 
Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji :tvfinistra Kultury i 
Dziedzict\va Narodowego o . udzieleniu i cofnięciu zezwole11 na podjęcie działalności 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi) 
odpowiednio w zakresie następujących przedmiotów praw pokrewnych 
STOART zbiorowo zarządza prawami pokrewnymi do artystycznych \vykonań utworów 
muzycznych i słovmo-rnuzycznych. 
ZASP zbiorowo zarządza prawanu pokre\vnymi do artystycznych wykonań: akiorów, 
solistów śpiewaków i tancerzy. 
SA.FT zbioro1,,vo zarządza prawami pokrewnymi do artystycznych wykona11 aktorów. 
ZPAV zbiorowo zarządza prawami pohewnymi do fonogramów i wideogramów. 

II. Zasadność przedłożenia przez ,vuiosko clawców ,vspóln ej tabeli 1vynagrodze11 na 
polu eksploatacji „reemitowanie" za korzystanie z praw pokrewnych do 
artystycznych wykonań lub fonograruÓ'w i wideogramów muzycznych. 
Zakres przedmioton-y wspóln ej tabeli stawek n'}'nagrodzeń przedłożonej JJ rzez 
,vnioskoclawców. 

Wnioskodawcy wychodząc naprzeciw dyspozycji mi. 11012 ust. 1 zd . 2 PrAut. składają 
wniosek o zat\vierdzenie \Vspólnej tabeli wynagrodzeń za korzystanie z praw p olu'ewnych do 
artystycznych wykonaó utworów muzycznych i słowno-muzycznych, praw pokrewnych do 
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artystycznych 1,vykonań aktoróvv i tancerzy oraz prav,: polaev,1nych do fonogramów 
wideogramów· muzycznych na polu eksploatacji „reemitowanie". 

·wspólna tabela \Vynagrodzeń przedłożona przez Wnioskodawcói.v jest wynikiem porozumień 
pomi~dzy organizacjami co do konstrukcji tabeli, jak i poszczególnych wysokości stawek 
'\.Vy11agrodzeń za korzystani'e z ai.--tystycznych vvykonań lub fonogramów i wideogramów 
muzycznych. 

\Vnioskodai.vcy wypracowali vvspólny model tabeli wynagrodzeń w oparciu o doświadczenia i 
długoletnią pra...1ctykę każdej organizacji w· zakresie zbiorowego zarządzania prawami 
pokrewnymi na polu eksploatacji „reemitowanie". 

Wysokość poszczególnych stawek wynagrodzeń za reemitowanie artystycznych 1vykonań lub 
fonogramów i '\.Videogramów muzycznych w całości uwzględniając kryieria, o których mowa 
w art. 11 O Pr Aut., a zatem wysokość wpływów osiąganych przez użytl<owni.ków z korzystania 
z przedmiotów praw pokrewnych objętych wnioskiem Wnioskodawców na tym polu, a także 
charakter i zakres tego korzystania. 

Konstrukcja wspólnej tabeli wynagrodzeń obejmuje korzystanie przez użytkoY-mików na polu 
eksploatacji „reemitowanie" z tZ\v. 100% repertuaru w zakresie odpowiednio praw 
pokrewnych do artystycznych 1,,vykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, 
artystycznych 1.,vykonań aktorów i tancerzy, fonogramów ,videogramów muzycznych w 
przY.ięty;n w tabeli okresie rozliczerriowy1i1. 

\V myśl przedłożonej wspólnej tabeli wynagrodzeń, 100% repertuaru każdego 

Wnioskodawców obejmuje odpov:iedni: 
a) prmva pokre\vne do artystycznych wykonań lub fonogramó-w i ivideogramów muzycznych, 
których zarząd został powierzony danej organizacji przez pienrnmie uprav;nionych bądź 
przez ich następcó,v prawnych lub na podstawie umów o reprezentacji z organizacjami 
zagranicznymi do działania w ich imieniu na terytmium Polski lub innych państw; 
b) prawa pokrewne do artystycznych wykonaó lub fonogramów i wideogramów muzycznych, 
wobec których organizacje działająjako prowadzące cudze sprawy bez zlecenia (negotiorwn 
gestio); 
c) prawa pokrewne do artystycznych wykonań lub fonogramów i wideogramów muzycznych, 
do których dana organizacja jest właściwa z mocy ustawy. 

Za ujęciem stawek wynagroclzef1 w sposób rodzajowy za tzw. 100¾ repertuaru, przemawia w 
szczególności zmienność repertuaru każdej z uprawnionych organizacji zbiorowo 
zarządzającej pra\vami pokrewnymi do a1iystycznych wykonań lub fonogramami i 
wideogramami muzycznymi w sytuacji działania równocześnie na ty11i samym polu 
eksploatacji innej organizacji zbiorowo zarządzającej tą samą kategorią praw. 

Zgodnie z przedłożoną przez ·wnioskodawców wspólną tabelą, wynagrodzenie należne danej 
organizacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do udziału należnego innej 
organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do zbioro1,,vego zarządzania prawami 
poksewnymi do artystycznych wykona11 lub fonogramów i wideogramów muzycznych na 
polu eksploatacji „reemitowanie". 

Ujęcie stawki wynagrodze11 w sposób rodzajowy zapewni jednocześnie użytkownikom 
korzystającym z praw polu-ewnych do artystycznych wykonań lub fonogramów i 



wideograrnó\v muzycznych pei,vność obrotu w zakresie \Vysokości łącznego obciążenia na 
rzecz wszystkich upra\vnionych organizacji zbiorowo zarządzającymi tą samą kategorią praw 
na polu eksploatacji „reemito„va.rrie". 
Potrzeba przedłożenia przez organizacje wspólnej tabeli vrynagrodzeń na polu eksploatacji 
„reemitowanie" oraz obj~cia jedną tabelą stawek v,:ynagrodzeń organizacji zarządzających 
prawami pokrewnymi do an:ystycznych wykonań lub fonogramami i wideogramami 
muzycznymi była postulowana przez Użytkownikó\V tych praw w szczegóLr1ości w toku 
postępowań uprzednio toczących się przed komisją Prm.va Autorskiego o zatv„ierdzenie 
sta\vek '},rynagrodzeń na tym polu eksploatacji. 

III. ~·niosek Wnioskoda,ycó,Y o zahrierdzenie wspólnej tabeli stawek 1Yynngrodzeń 
całości spełnia ~vymogi formalno-pran11e. 

Wniosek "'\,Vnioskoda,vców wypełnia ustawowy wymów przedłożenia tabel wynagrodzeń na 
polu eksploatacji „reernito1;;anie w sieciach kablo\vych", o którym mowa w an. 110 12 ust. 2 w 
zw. z art. 21 1 ust. 1 PrAut. 

Wniosek Wnioskodawcóv.· o zatwierdzenie wspólnej tabeli wynagrodzeń określa zgodnie z 
art. 110

12 ust. 4 PrAut. pole eksploatacji, którego dotyczy tabela wynagrodzeń, kategorie 
przedmiotów praw polae\vnych, k.i:órycb tabela dotyczy, kategorie podmiotów uprawnionych, 
na rzecz których Wnioskodawcy działają oraz wysokość stawek wynagrodzeń za eksploatację 
poszczególnych prav„ pob·ewnycb do artystycznych \•,ykonań oraz fonogramów 
wideogramów muzycznych na polu eksploarncji „reemitowanie". 

Wniosek Wnioskodawców o zahvierclzenie ,vspólnej tabeli wynagrodzeń \V myśl art. 11012 

ust. 5 PrAut. przedstawia niższe stawki wynagrodze1'1 obowiązujące podmioty pro,vadzące 
działalność h1lturalną oraz instytucje OŚ\Yiatowe, korzystające na poh1 eksploatacji 
„reemitowan.ie" z artystycznych wykonań lub fonognnnó„v i wideogramó..,_v rm:zycznycl: w 
za.kresie prowadzonej przez nie c!zialainości statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z 
osiąganiem korzyści majątkowych. 

Wspólna tabela stawek v1ynagrodzeń -Wnioskodawców wypełnia dyspozycję ai.t. 11013 ust. 6 
PrAut. w zakresie określenia stawki procentowej oraz minimalnego kwotowego 
wynagrodzenia za reemitowanie przez użytkowników odpowiednio artystycznych wykonaf1 
utworów muzycznych i słowno-muzycznych, artystycznych wykonm1 aktorów i tancerzy oraz 
fonogramów i wideogramów muzycznych. 

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawcy wnosząjak na wstępie. 

' ........... ... ' ...... ' ....... .. ~ .................... . 
Dyrektor Binra STO ART 
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Prezes Zarządu ZASP Skarb nik Zarządu ZASP 

Dyrektor Biura SA.FT 

Przewodniczący Zarządu ZPAV Skarbnik Zarządu ZPAV 

Załączniki : 

1. dowód uiszczenia przez Wnioskodawców opłaty od wniosku 
2. pełnomocnictwo wraz z odpisem z KRS Związku Altystów Wykonawców STOART; 
3. odpis z KRS Związku Artystów Scen Polskich ZASP 
4. pełnomocnictwo ·wraz z odpisem z KRS Stowarzyszenia Aktorów Filmowych 
Telewizyjnych; 
5. odpis z KRS Związh.-u Producentów Audio Video ZPAV; 
6. Wspólna Tabela Stawek Wynagrodzeó STOART, ZASP, SAPT, ZPAV na polu 
eksploatacji .,reemitowanie". 
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\VSPÓLNA TABELA STA\VEK \VYNAGRODZEŃ 
STOART, ZASP, SA.FT, ZPAV 

~A POLU EKSPLOATACJI „REEiYIITff\YA'ar::' 

1. Wspólna tabela sta1,vek wynagrodzeń obejmuje korzystanie na polu eksploatacji 
„reemitowanie" z praw pokrewnych do artystycznych \.vykonań utworó1,v muzycznych i 
słowno-muzycznych, praw pokrewnych do artystycznych w-ykonań aktorów i tancerzy 
( dalej Z\Vane łącznie artystyczne \vykonania), praw pokrewnych do fonogramów i 
wideogramów muzycznych. 

2. \V rozumieniu niniejszej tabeli przez „wpływy reemitenta" rozumie się wszystkie wpływy 
(bez podatku VAT) uzyskiwane związku z działalnością w zakresie reemisji osiągane 
bezpośrednio przez reemitenta lub pośrednio poprzez jednostki z nim powiązane w 
jakikolwiek sposób lub działające a jego rzecz lub na jego zlecenie. Do wpły1,,vów 
reemitenta nie zalicza się j ednorazowych opłat instalacyjnych i przyłączeniowych. 

3. W rozumieniu niPiejszej tabeli przez sformułowanie „nie mr1iej niż" rozurrue się 
wynagrodzenie, którego wysokość nie może być niższa niż kwota wskazana w tabeli, 
ustalona według \VSkazanych w niej zasad. 

4. Stawki określone -....v niniejszej tabeli nie obejmują podatku od tov::arów i usług (VAT). Do 
kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie 
powsta:1ia obowiązku podatkowego. 

5. Jeżeli uprawniona do wynagrodzenia za reemitowanie artystycznych 1,vykona.11. lub 
fonogramów i ,videogramów muzycznych jest -...vięcej niż jedna organizacja, 
1,vynagrodzenie należne danej organizacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do 
udziału w 1,,vynagrodzeniu należnego innej organizacji zbiormvego zarządzania 
upra\.~:nionej do zbioro1,vego zarządzania prawami pokrev1·nymi cło artystycznych 1,vykonań 
!ub fonogramów i viideogramów muzycznych na polu eksploatacji „reemitov.-anie" w 
poprzedzającym rok bieżąc, technicznie możliwym, najbliższym ,v stosunku do roku 
bieżącego, 12-miesięcznym okresie rozliczenio'-vym, za który organizacje posiad2.ją pełne 
wykazy nada11 ogólnopolskich nada,vców tele,vizyjnych oraz rozgłośni radio;,,vych. 

6. Repertuar organjzacji, o których mowa w ustępie 5, obejmuje odpowiednio: 
a) prnwa pokrewne do a1tystycznych wykonań lub fonogramów i wideogramÓ\.V 
muzycznych, których zarząd został po,vierzony danej organizacji przez pierwotnie 
uprawnionych bądź przez ich następców prawnych lub na podstawie umów o 
reprezentacji z organizacjami zagranicznymi do działania w ich imieniu na teryi01ium 
Polski lub innych paóstw; 
b) prawa pokrewne do artystycznych wykonaó lub fonogramów i wideogramów 
muzycznych, wobec których organizacje dzi ałają jako prov,;adzące cudze sprawy bez 
zlecenia (negotiomm gestio); 
c) prawa pokrewne do mtystycznych wykonań lub fonogramów i wideogramów 
muzycznych, do kt61ych dana orgm1izacj aj est właściwa z mocy ustawy. 

7. Stawka wynagrodzeń dla podmiotów prowadzących działalność :kulturalną, instytucji 
oświatowych korzystających z praw pokrewnych do artystycznych wykonań lub 
fonogramów i wideogramów muzycznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności 
statutowej, jeżeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych wynosi 
90% wynagrodzenia obliczonego na podstawie tabeli dla pozostałych podmiotóvv. 

8. Do dnia 15 lutego każdego roku stawki wynagrodzet1 oheślone kwotowo podlegają 
waloryza~ji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i ush1g 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za ostatni rok. Zwaloryzowane stawki 
kwotowe będą podawane do wiadomości użytkownika przez organizacje jak ró1,,v1lież będą 



publikowane w Biuletynie Inforn1acji Publicznej na stronie pociiniotowej ministra 
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

U pra,-vnieni 

I 

I
, Artyści Wykona\vcy 
. utworóv/ muzvcznvch T , , 

/ i słowno-muzycznych 

I Aktorzy i tancerze 
I 

I Producenci fonogramów 
I i vvideogramów muzycznych 

Dyrektor Biura STO ART 

Prezes Zn rząd u ZASP 

ivliesięczna stawka 
zryczałtowana 

1 0,5% \Ypłyi,vów reemitenta 

I 
I 

! 0,4% ·wpływów reemitenta 

0,3% 1,vpływów reemitenta 

~ie mniej niż 

I i 
I O, 125 zł od kazdego abonenta I 
I I 

O, 1 O zł od każdego abonenta 

. I 

j 0,075 zr od każdego abonenta / 
I I 

I I 

Dyrektor Biura SA.FT 

Skarbnik Zarządu ZASP 

Prze·wodniczący Zarządu ZPAV Slrnrbnfl{ Zarządu ZPAV 
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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 

i 
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 

3 



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 
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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. 
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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 
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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 
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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 

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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SFP SFP 

STOART STOART 

SMT S.D.JT 
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ZA.RZ_<\D STOWARZYSZENU. 

Z\"\1ĄZKU ARTYSTÓ\ Y SCE!\" POLSKICH (ZASP) 

uCIDVAŁA NR ... 112 ... /2013 

z dnia 3 lipca 2013 r._ 

w sp;-awie: złożenia '-YDiosku o zan-\.'ierdzenie wspólnej tabeli r\')'-nagrodzeń na polu 

eksploatacji reem iowanie. 

Zarząd Stowarzyszenia ZASP nirueJSZJIT. podejmuje decyzję_ o złożeniu do Sądi.! 

Okręgowego ,v Pozr:.aniu wniosku o zanvierdzenie \.vspólnej tabeli ,v-ynagrodzeń 

za korzystanie z praw pokwxnych do artystycznych 1,.vykonań. utworÓ\.V muzycznych 

i słowno- muzycznych praw pokrewnych do artystycznych wykoi:ań aktoróvv i tancerzy, praw 

pokrewnych do fonogramów i ,videogra;t1ótv muzycznych na polu eksploatacji reemi10v.-ai1ię 

wspólnie ze Związkiem Artystó·w 1Nykonawców STOA.RT , Sto1.varzyszer:.iem Akto~óv: 

Fil:mo1xych i Tele1Nizyjnych, Zv:iązkiem Producentów Audio Video ZPAV. 

Uchwała 1,vchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwala po dj ęta j ednogłośnie: 

Głosowanie na Zarządzie Stowarzyszenia ( za- 07 przeciw- 00 wstrzymało się- 00 ) 

PREZES ZASP 

f~1 /1~✓·-~ 
Olg1yfd Łukaszewicz 

I 



ZARZĄD GŁÓ\\ "N1' 

ZASP - STO\V ARZYSZE~1E POLSKICH ARTYSTÓW 

TEATRU, FIL~fU, RADIA I TELE\HZJI (,,ZASP") 

UCH\VAŁA l'{R. .. 82 .. ./2015 

z dnia 23 marca 2015 r. 

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

Filmu, Radia i Telewizji za korzystanie z artystycznych ·wykonań aktoró.-r na polu eksploatacji 

nadawanie przez telewizje form/seriali audiowizualnych typu scripted reality, script-dok, doc-fab, 

paradokumenty i inne zbliżone formy audiowizualne. 

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

podejmuje uchwałę ,v przedmiocie zanvierdzenia „Tabel wynagrodzeń ZASP - Stowarzyszenia Polskich 

Artystów Teatru, Filmu, Radia i Tele\vizji za korzystanie z artystycznych wykonań ahiorów na polu 

eksploatacji nada\vanie przez telewizje fom1fseriali audiO\vizualnych typu scripted reality, script-dok, 

doc-fab, paradokumenty i iTu"le zbliżone fo1my audiowizualne" jako tabel obowiązujących i stosowanych 

przez ZASP w relacjach z nadawcami tele"wizyjnymi. 

2. Tabele stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwala podjęta większością głosów: 

Głosowanie na Zarządzie Głównym (za- 05 przeciw- 00 wstrzymało si~- O 1) 

'Wi~eprezes Zarzrwneg. o ZASP ..__ 

-~ 11,1 l ~~J~ 
.J '\Jł-/Kr \. f G ' ki L....---zyszto orec -

.. 



Zatączn ik nr 1 

TABELE WYNAGRODZEŃ 
ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji 

ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ AKTORÓW 

na polu eksploatacji nadawanie przez te lewizj e 

form /serii aud iowizualnych typu scr ipted realit y, script-dok, doc-fab, paradokumenty i inne 
z bliżo n e formy audiowizualne 

I. Cześć ogólna 

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

1) do kt órych tytuł ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu , Radia i 

Telewizji (11 ZASP") do wykonania zbiorowego zarządzania wynika z ustawy o prawie 
autorskim i prav1ach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24, poz.83 z 

późn .zmian arn i); 

2) w zakresie, w którym tytuł do zbiorowego zarządzania nie wynika z tej ustawy, do 

artystycznych wykonań aktorów: 

a) artystów wykonawców aktorów, którzy powierzyli ZASP w zbiorowe 
z a rządzanie swoimi prawami, 
oraz 

b) artystycznych wykonań aktorów do których zbiorowy zarząd wykonywany jest 
przez ZASP na zasadach negot iorum gestio. 

3) Użyte w Tabelach pojęcie 11wynagrodzenie brutto" obejmuje wynagrodzenie wraz 

z zalicz ką na podatek dochodowy za każde nadanie. 

4) Do wszyst kich stawek wynagrodzeń opisanych w Tabelach doliczany jest podatek od 
towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 

5) Stawki wynagrodzeń określone kwotowo podlegają do dnia 15 lutego każdego roku 
waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok. 
Waloryzowane stawki stosuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym 
została opublikowana wysokość wynagrodzenia za poprzedni rok. Waloryzowane 

stawki zaokrągla się do pełnych złotych. 

... 



6) Dla podmiotóvv prowadzących działalność kulturalną o raz instytucji oświatowych, 
korzystających z utworów i artystycznych wykon a ń w zakresie prowadzonej przez 

siebie działa lności statutow ej, jeżeli korzystanie to nie wiąże się z osiąganiem korzyści 
majątkowej - stawki wyn agrodzeń wynoszą 95% wysokośc i staw ek opisanych 
w Tabelach. 

7) Przez użyte w Tabelach określen i a zasięg ogólnopolski, ponadregionalny, regionalny, 
lokalny rozum ie się: 

- zasięg ogólnopolski - możliwość odbioru przez ponad 60 % ludności Polski, 

- zasięg ponadregionalny - możliwość odbioru przez 30-60 % ludności Polski, 

- zasięg regiona lny- możliwość odbioru przez 3-30 % ludnośc i Polski, 

- zasięg lokalny - możliwość odbioru przez mniej niż 3 % ludności Polski. 

W przypadku wątpliwości co do określenia zasięgu wg powyższych kryte riów 

decydujące znaczen ie mają dane wynikające z koncesji przyznanej przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji. 

Przez pojęcie „ sieć stacji regionalnych" rozumie się nadawanie tego samego programu 

przez tego samego nadawcę w co najmniej 3 stacjach telewizyjnych o zasięgu 
regionalnym. 

8) Tabe le niniejsze obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku, przy czym mają 
zastosowanie do wynagrodzeń , w tym również wynagrodzeń należnych za okresy 

poprzednie, nierozliczanych z nadawcą vv ramach stawki ryczałtowej/procentowej 
obejmującej wynagrodzenie należne za vvs zyst kie artystyczne wykonania aktorów w 
danym okresie ro::liczeniowym. 

l i. Tabele 

A. ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI 

Lp. Czas trwania serialu (w minutach i sekundach) Kwota wynagrodzenia brutto I 
w zlotvch 

1. Serial do 30'30" 240,-
2. Serial od 30'31" do 55'30" 300,-

3. Serial od 55'31" do 85'30" 956, - l 
4. Serial od 85'31" do 100'31" 1.550,- I -, 
5. Serial powyżej 100'31" 1.676,- I 

.,. 



B. ZASIĘG PONADREGJONALNY ORAZ W SIECI STACJI REGIONALNYCH 

I Lp. Czas tr,,vania serialu ( w minutach i sekundach) Kwota wynagrodzenia brutto 
w złotvch 

1. Serial do 30'00" 120,-

2. Serial od 30'31 " do 55'30" 150,-

3. Serial od 55'31 " do 85'30" 478,-

4 . Serial od 85'31 " do 100'30" 775,-

5. Serial powyżej 100'31" 838,-

C. ZASIĘG REGIONALNY 

Lp. Czas trwania serialu (w m:nutach i sekundach) Kwota wynagrodzenia brutto 
w złotvch 

1. Serial do 30'00" 42,-

2. Serial od 30'31" do 55'30" 53,-

3. Serial od 55'31" do 85'30" 161,-

4 . Serial od 85'31 " do 100'30" 263,-

5. Serial powyżej 100'31" 281 ,-

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



ZARZĄD GŁÓ\\ l\'Y 

ZASP - STO\YARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW 

TEATRU, FILI'vfU, RilllA I TELEWIZJI (,,ZASP") 

UCHWALA NR. .. 186 .. ./2015 

z dnia 28 wneśnia 2015 r. 

w sprcnvie: zatwierdzenia nowych „Tabel stawek wynagrodzeń należnych artystom 

wykona·wcom aktorom oraz reżyserom i reżyserom dźwięku z tytułu nadań radiowych 

w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia S.A." 

1. Zarząd Główny ZASP, biorąc pod uwagę rekomendację Komisji ds. Repartycji. Prawa 

Autorskiego i Praw Pokw.mych ZASP, niniejsz1m podejmuje uchwał~ o 

zatwierdzeniu jako tabeli wewnę_trznej obowiązującej w ZASP w relacjach z 

Rozgłośniami Regionalnymi Polskiego Radia S.A. ,,Tabel stawek wynagrodzeń 

nnleżnych artystom ,11·konawcom aktorom oraz reżyserom i reżyserom dn,;ięku 

z tytułu nadań radio1>Jcb w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia S.A.'' 

2. Tabela. o kiórej m owa powyż~i stano\Yi załącznik do niniejszej Uchwały. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwala podjęta jednogłośnie: 

Glosowanie na Zarządzie Głównym ( za- 07 przeciw- 00 wstrzymało się- 00) 

.. 



Tabele sra,wk .r,vnagrodzeń 

należnych arrystom ,~ykonmrcom af..."torom ora:: re±yserom i reżyserom d±więku :: tytułu 

nadmi radioHych ir Ro::<:dośniach Regionalnvch Polskie'ło Radia SA. 

I. Niniejsze Tabele są tabelami \Vcwnętrznymi, obo\.viązująq,mi w ZASP \V relacjach---
z Rozgłośniami Regionalnymi Polskiego Radia S.A. 

II. Stawki określone w niniejszych Tabelach stosuje się w umowach, k"'tórych stroną są 
niżej wymieruone Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia S.A. 

Lp. Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia S.A. 

1. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bial:mstoJ...1..J - ,.Radio Biatystok'" S.A. 
l 

2. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy- ,.Polskie Radio Pomorza i I 
Kujaw" S.A. 1 

... Polskie Radio - Regiomlna Rozgłośnia w Gdańsh.1.1 - ,,Radio Gdańsk" S.A. I .:,, . . 
l 

; 4. Polskie Radio - Regionaln3. Rozgłośnia \\" Katowicach - .. Radio Katowice·· S.A. I 
5. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia\\" Kielcach - .. Radio Kielce„ S.A. I 

' 
I 6. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie - .. Radio 'Koszalin„ S . .-\. I ł 

j l 
7. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - ,,Radio K.rakó\\"., S.A. 

8. Polskie Radio - Remonalna Rozgłośnia w Lublinie - .. Radio Lublin" S.A. 1 - . 

9. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi - ,,Radio Łódź" S.A. l 1 

10. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - ,,Radio Olsztyn'· S.A. 

11. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Opolu - ,,Radio Opole" S.A. 

12. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - ,,Radio Merh1ry" S.A. I 
] 3. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie - ,.Radio Rzeszów" S.J\. 

1-4. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie - ,,Radio Szczecin" S.A. 

15. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie - ,.Radio dla Ciebie" S.A 

J 6. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - ,,Radio Wrocław" S.A. 

I I 

l 17. Polskie Radio - Regionalna Rozg~ośnia \\' Zielonej Górze - .,Radio Zachód" S.A. I 
l 

' I 

.. 
.. 



I\'. Dla potrzeb rurueJszej Tabeli strony przyJmuJą następujące definicje funkcji 

reżysera: 

. ..\,.' Reżyser teatru radiowego -
słuchowiska, to nvórca podejmujący się inscenizacji szruki, dokonujący \,:yboru jej 
obsady i interpretacji tekstu, ponoszący odpo\viedzialność za organizację 

słuchowiska oraz jego waność estecyczną 

8 / Reżyser dźwięku tea tru radio,Yego -
słucho\viska, to twórca kształtujący dźwiękowo scenariusz słuchowiska oraz kreacje 
aktorów w studio w celu wynvorzenia w wyobraźni słuchacza zamierzonego 
wrażenia estetycznego, zgodnego z intencją autora i innych wspÓłt\vorzących 

słuchowisko twórców. 

V. Poniższa Tab ela określa minimalne stawki wynagrodzeń obowiązujące w ZASP za 

nadawanie utworÓ\v i korzystanie z praw reżyserÓ\\. reżyserów dźwięk-u ,v 

I 

Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia S.A. 

Lp. 

I. 

Il. 

:a 1wdcnrnnie 11n··oró11· i kor:ysrcm:e :: prmi· re:yse;·ó,r i re.:;\'Seró1r d::1ri,.:).:11 

,r Ro:<zlośniach Regionahn-ch Polskieeo Radia S ...1 . 

Świadczenie 
\Yynagrodzeoie 

i'\ctto w zło tych * 

Rezj:-ser teatru radiowego 

l. S łucho\\'isko duże powyżej 50'00" minut 77,20 

2. Słuchowisko średnie od 20·01 ·1 do 50 minut 55,00 

3. Słuchowisko małe do 20 minut 33.10 

Reżyser dźwięku teatru radiowego 

l . Sh1chowisko duże powyżej 50'0 l" minut 33,l O 

2. Słuchowisko średnie od 20' 0 l" do 50 minut 22,00 

3. Słuchowisko małe do 20 minut 11 , 1 O 

* Do powyższych kwot wynng:rodze11 doliczany b~dzie podatek VAT od towarów i ush1g 

w obo\\'iązująccj wysokości 
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