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TABELE  STAWEK  

WYNAGRODZEŃ 
 

STOWARZYSZENIA  ARTYSTÓW  WYKONAWCÓW 

UTWORÓW MUZYCZNYCH  I  SŁOWNO-MUZYCZNYCH 

SAWP 

ZA  KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ 

OBJĘTYCH ZBIOROWYM ZARZĄDZANIEM. 

 
ZBIOROWE ZARZĄDZANIE WYKONYWANE PRZEZ SAWP DOTYCZY 

ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO – 

MUZYCZNYCH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POWIERZYLI SWOJE PRAWA SAWP 

ORAZ NIEREPREZENTOWANYCH, NA RZECZ KTÓRYCH SAWP DOKONUJE 

POBORU I PODZIAŁU WYNAGRODZEŃ NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW 

OKRESLONYCH W UMOWACH ZAWARTYCH Z  UŻYTKOWNIKAMI. 

 

 

DZIAŁ I. 
NADANIA  I REEMISJA  ARTYSTYCZNYCH 

WYKONAŃ UTWORÓW  MUZYCZNYCH I SŁOWNO-

MUZYCZNYCH 
(Zwaloryzowane na 2017 r. Tabele Wynagrodzeń, zatwierdzone przez Komisję 

Prawa Autorskiego w dn. 18 lipca 2001 r.)  

 

 

 

Tabela 1.                     

Nadania telewizyjne  
Nadawca ogólnopolski* 45,25 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

 

Nadawca ponadregionalny** 

 

30,17 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Nadawca regionalny*** 15,08 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

 

Nadawca lokalny **** 

 

7,54 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Nadawca satelitarny 

 

22,63 PLN/min nadania lub 0,2 % od wpływów nadawcy 

Reemisja w sieci kablowej 

programów TV 

i radiowych 

0,23 PLN mieś. od każdego abonamentu lub 

0,35% od wpływów nadawcy 

0,10% od wpływów nadawcy 
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*          nadawca ogólnopolski       – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad   30 mln 

**        nadawca ponadregionalny – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad    15 mln 

***      nadawca regionalny           -  liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad     5 mln 

****    nadawca lokalny                -  liczba mieszkańców w obszarze  nadań do          5 mln 

Podstawą zakwalifikowania kategorii nadawcy według liczby mieszkańców w obszarze jego 

nadań są dane określone w poszczególnych decyzjach KRRiTV. 

 

 

Tabela  2.    

Nadania radiowe 

Nadawca ogólnopolski*                                

 

7,47 PLN/min  nadania  lub 0,35 % od  

wpływów nadawcy  

Nadawcy ponadregionalni, regionalni i lokalni  

Liczba mieszkańców w obszarze nadań stacji         

 

 

PLN/min nadania 

 

                   15 - 30 mln       5,59      lub 0, 35 % od w.n.                             

                   10 - 15 mln                                                 3,78      lub 0, 35 % od w.n  

                     6 - 10 mln       2,41      lub 0, 35 % od w.n  

                   5,8 – 6 mln       2,11      lub 0, 35 % od w.n 

                   5,3 – 5,8 mln       2,00      lub 0, 35 % od w.n  

                    4 -   5, 3 mln       1,55      lub 0, 35 % od w.n  

                    3 -   4 mln       1,36      lub 0, 35 % od w.n  

                    2 -   3 mln       1,29      lub 0, 35 % od w.n  

                    1 -   2 mln       1,17      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,7 -  1 mln       1,09      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,3 -  0,7 mln       0,98      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,2 -  0,3 mln       0,48      lub 0, 35 % od w.n  

                  0,1 – 0,2 mln       0,38      lub 0, 35 % od w.n. 

                  poniżej 100 tyś         0,31      lub 0, 35 % od w.n.  

  Nadawcy z umów ryczałtowych SAWP # 

 

 Ryczałt w/g umów, a od 01.01.2002 na 

zasadach ogólnych wg liczby mieszkańców w 

obszarze nadań danej stacji 

 

* nadawca ogólnopolski – liczba mieszkańców w obszarze nadań ponad 30 mln 

Podstawą zakwalifikowania kategorii nadawcy wed ług liczby mieszkańców w obszarze jego 

nadań są dane określone w poszczególnych decyzjach KRRiTV. 

 

# dotyczy nadawców, którzy posiadają zawarte z SAWP umowy licencyjne określające 

wynagrodzenie pod postacią ryczałtu. Umowy te wygasają 31.12.2001 roku. Nowe umowy 

lub aneksy przedłużające ważność umów dotychczasowych będą określały stawki 

wynagrodzeń na zasadach ogólnych tj. według liczby mieszkańców w obszarze nadań stacji. 

  


