
































































































































































































































































































TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A)

z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań

na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

Sposób korzystania

Kwota Za

do 100 miejsc 162,25 zł miesiąc

do 200 miejsc 324,48 zł miesiąc

do 500 miejsc 648,98 zł miesiąc

do 1000 miejsc 973,46 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 46,36 zł miesiąc

do 100 miejsc 57,95 zł impreza

do 200 miejsc 115,89 zł impreza

do 500 miejsc 289,73 zł impreza

do 1000 miejsc 579,45 zł impreza

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 28,97 zł impreza

do 100 m
2

115,89 zł miesiąc

do 200 m
2

185,43 zł miesiąc

do 500 m
2

394,02 zł miesiąc

do 1000 m
2

741,69 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

34,77 zł miesiąc

Szafy grające, karaoke 17,37 zł urządzenie/m-c

do 50 miejsc 34,77 zł miesiąc

każde następne > 50 1,16 zł miesiąc

do 50 m
2

40,56 zł miesiąc

do 100 m
2

81,12 zł miesiąc

do 200 m
2

150,66 zł miesiąc

do 500 m
2

359,25 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 200 miejsc 28,97 zł dzień imprezy

do 500 miejsc 57,95 zł dzień imprezy

każde następne

rozpoczęte 500 miejsc 115,89 zł dzień imprezy

do 20 miejsc 2,89 zł grupę/zajęcia

do 50 miejsc 5,79 zł grupę/zajęcia

do 100 miejsc 11,59 zł grupę/zajęcia

każde następne

rozpoczęte 100 miejsc 17,37 zł grupę/zajęcia

do 100 uczestników 57,95 zł dzień imprezy

do 200 uczestników 86,91 zł dzień imprezy

do 500 uczestników 115,89 zł dzień imprezy

każde następne

rozpoczęte 500 uczestników 231,78 zł dzień imprezy

do 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 200 m
2

98,50 zł miesiąc

do 500 m
2

307,11 zł miesiąc

do 1000 m
2

654,77 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

23,18 zł miesiąc

do 20 m
2

11,59 zł miesiąc

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

104,30 zł miesiąc

do 500 m
2

220,19 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 500 m
2

57,95 zł miesiąc

STAWKA DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH  ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH, HANDLOWYCH I REKREACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W OBIEKTACH HOTELOWYCH

3. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

element towarzyszący 

podstawowej działalności 

użytkownika                            

(odtworzenia nie są 

niezbędnym elementem 

działalności użytkownika) 

Przykładowy rodzaj działalności Rozmiar działalności użytkownika

Stawka ryczałtowa obow. od 

01 stycznia 2014 r.

1. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

podstawę działalności 

użytkownika (odtworzenia sa 

niezbędnym, 

pierwszoplanowym 

elementem działalności 

użytkownika)

Dyskoteki

Bale, zabawy, dancingi, bankiety, 

wieczorki taneczne

Kluby (połączenie lokalu 

gastronomicznego i dyskoteki)

Inne urządzenia odtwarzające odpłatnie 

fonogramy i wideogramy muzyczne

2. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

integralny element 

działalności użytkownika 

(odtworzenia są elementem 

niezbednym, ale o 

charakterze drugoplanowym)

Puby, tawerny, pijalnie, drink bary itp.

Pokazy mody, widowiska, imprezy 

sportowe (np. gimnastyka artystyczna, 

jazda figurowa na lodzie)

Kursy tańca, aerobic, ośrodki taneczne

imprezy rekreacyjne i sportowe

Obiekty rekreacyjno-sportowe (baseny, 

kręgielnie, bilard, itp. )

Fitness kluby, siłownie
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TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A)

z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań

na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

Sposób korzystania

Kwota Za

Przykładowy rodzaj działalności Rozmiar działalności użytkownika

Stawka ryczałtowa obow. od 

01 stycznia 2014 r.

1. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

podstawę działalności 

użytkownika (odtworzenia sa 

niezbędnym, 

pierwszoplanowym 

elementem działalności 

użytkownika)

Dyskoteki

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

127,48 zł miesiąc

do 500 m
2

231,78 zł miesiąc

do 1000 m
2

405,61 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

28,97 zł miesiąc

do 50 m
2

17,37 zł miesiąc

do 100 m
2

34,77 zł miesiąc

do 200 m
2

104,30 zł miesiąc

do 400 m
2

173,84 zł miesiąc

do 1000 m
2

347,66 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 100 m
2

11,59 zł miesiąc

za każde rozpoczęte 0,00 zł

100 m
2

11,59 zł miesiąc

do 20 m
2

11,59 zł miesiąc

do 50 m
2

28,97 zł miesiąc

do 100 m
2

57,95 zł miesiąc

do 200 m
2

127,48 zł miesiąc

do 500 m
2

336,07 zł miesiąc

każde następne

rozpoczęte 500 m
2

173,84 zł miesiąc

do 25 pokoi 28,97 zł miesiąc

do 50 pokoi 57,95 zł miesiąc

do 100 pokoi 115,89 zł miesiąc

każdy następny 1 pokój 1,16 zł miesiąc

2,89 zł pokój/m-c

5,79 zł pokój/m-c

do 25 pokoi 17,37 zł miesiąc

do 50 pokoi 28,97 zł miesiąc

do 100 pokoi 57,95 zł miesiąc

każdy następny 1 pokój 0,58 zł miesiąc

W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszej Tabeli, będą stosowane stawki dla najbardziej zbliżonego rodzaju obiektu.

3. Korzystanie z 

artystycznych wykonań z 

fonogramów i wideogramów 

muzycznych stanowiące 

element towarzyszący 

podstawowej działalności 

użytkownika                            

(odtworzenia nie są 

niezbędnym elementem 

działalności użytkownika) 

Lokale gastronomiczne - pizzerie, 

restauracje, kawiarnie

Sklepy i inne obiekty handlowe

Ciągi komunikacyjne, parkingi

Zakłady usługowe (salony kosmetyczne, 

fryzjerskie, salony urody, solaria itp. )

Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, 

odnowy biologicznej, szkoleniowe 

(odtworzenia w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych)

Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, 

domy zdrojowe, ośrodki szkoleniowe, 

ośrodki odnowy biologicznej, zakłady 

lecznicze, SPA, sanatoria, uzdrowiska 

(odtworzenia w pokojach)

Fonogramy

Wideogramy

Zakłady lecznicze, sanatoria, 

uzdrowiska, domy zdrojowe 

(odtworzenia w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych)
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