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UCHW AtA Nr 136 RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 lipca 1975 r. 

w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich. 

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia !O lipca 1952 r. 
o pr awie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234) Rada Mini
strów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) t a b e l ę wynagrodzeń kompozytorskich za nap isanie 
i pierwsze publiczne wykonanie-utWoru muzycznego
w załączniku nr 1 do uchwały, 

2-) tabelę wynagrodzeń kompozytorskich za wydanie 
i rozpowszechnianie utworu muzycznego - w załącz

niku nr 2 do uchwały, 

3) tabelę wynagrodzeń za opracowania edytorskie - w 
z a ł ą czn i ku nr 3 do uchwały, 

4) wy s oko ść nakładów podstawowych wydawnictw nu
towych - w załączn.iku nr 4 do uchwały, 

5) zasady obliczania Wynagrodzenia - w załączniku nr 5 
do uchwały. 

§ 2. Przy ustalaniu wynagrodzenia kompozytorskiego 
należy brać pod uwagę wartuść utworu oraz wysiłek 

twórczy wym.agany do jego powstania. 
§ 3. Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do: 

l) wprowadzania w porozumie niu z Min i stręm Pra~y, 
Plac i Spraw Socjalnych uzupełnień tabel wynagro
dzeń kompozytorskich oraz tabel wynagr'odzeń za 
opracowania edytorskie, 

2) udzielania w indywidualnych szczególnie uzasadnio
nych wypadkach zezwoleń na zastosowanie: 
a) podwyższonych stawek wynagrodzeń kompozytor

skich, z tym że wysokość podwyżki nie może prze-

kraczać więcej niż o 50% górnej granicy stawek 
.usta1onych IW tabeli wynagrodzeń kompozytorskich, 

b) podwyższonych stawek wynagrodzeń komp ozytor
skich za utwory mające wybitną wartość dla kul
tury narodowej, z tym że wysokoś_ć podwyżki nie 
może przekraczać więcej niż o 200% górnej grani
cy stawek usta lonych w tabeli wynagrodzeń kom
pozytorskich, 

3) określania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac 

i Spraw Socjalnych wysokości oraz zasad wypłacania 

wynagrodzeń kompozytorskich za publiczne ' wy kona
nie IJtworu muzycznego, 

4) ustalania w porozumieniu z, Ministrem Finansów za
sad zawierania umów oraz wzorcowych umów o na
pisanie, pierwsze publiczne wykonanie, wydanie i roz
powszechnianie utworu muzycznego. 
§ 4. Przepisy uchwały stosuje się do umówzawar

tych po dniu jej wejścia w życie. 
- § 5. Tracą moc: 

l) uchwała nr 4S6 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1954 r. 
w sprawie wysokości wynagrodzeń kompozytorskich
i zilsadzawierania umów przy zamawianiu dzieł mu
zycznych (Monitor Polski Nr A-73, poz. 891), 

2) zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 lutego 1956 r. w sprawie zmiany' stawek wynagro
dzeń za twórczość kompozytorską (Monitor Polski 
Nr 17, poz. 246). 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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Załączniki do uchwały nr 136 Rady Mi
nistrów z dma 10 lipca 1975 r. (poz. 159). 

'l'AI3ELA WYNAGRODZEŃ KOMPOZYTORSKIClJZA' NAPISAN.IJ; I PIERWSZE PUBLICZNE WYKONA~IE UTWORU MUZYCZNEGO 
Załącznik nr 1. 

~-

1~3,~'gj~sów 4 ..... \I .giOSO" . 
. z Jortepl!inem, z . tortepiańem, 

,." orgam'm.i- lub harfą , organ.aml lub .harfą . Od 9 glosów do małej Faktura .mekameraJna Faktura niekameraJna: orkiestry symfonicznej Mała orkiestra 
* * , __ o 

- - 1-3 ' glosów 4- 9 glosów fortepIanem, organami sy~foniczna, . . , 
Od 9 głosów do m'alej z 

bez , torteplanu, bez . torteplanu, , lub harfą tzn. 14-24 głosów, 
-~ ,: .. orkiestry symfoDlcznej ' 

Obsada faktura organów , b arfy organów. , harfy bez fortepIanu., organów Średnia orkiestra dęta Wielka orkiestra dęta 

łorm ... · Faktura niekameralna Faktura niekameralna lub barfy (do 28 głosów) (do 39 głosów) 
* Faktura nie kameralna Faktura niesymfoniczna .. .. , . Fortepian, organy ., . Mala ,orkiestra dęt.a i niesymfonicz.na 

łub harfa solo (do 23 głosów) 
," Faktura solowa Faktura niekamerałna 

.. .. _- .niekoncertowa , - i niesymfoniczna - , 
a b c d e . 

mm. takt min. takt min. takt min. takt min. takt 

" 
1. ,Vla.e utwory o cbarakterze ·. użytkowo-roz" 60.- 1,50 72.- 1,80 84.- 2,10 96.- 2,40 108.- 2,70 

ry'Vkowym. 90.- 2,25 , 108.- 2,70 126 . ...,- 3,15 144.- 3,60 162.- 4·,05 ', 
Forl;lls .irtystyczme Ule ustalona 120 . ...., 3,00 144.- 3,60 168.- 4,20 192.- 4,80 216.- 5,40 ' 

2. :; Wt'eKsz< utwory , ,:baraktene użytkowo- 76.~ ,1 ,90 92.:..... 2,30 " 104.-'- 2,60 116.-.- 2,9U 132.- 3,30 
'" ..... - -::oiivwknWYlD 114:'::': ' 2,85 138:- 3,45 156.- 3,90. 114 .. - 4,35 198.- 4,95 ,' 

FormH .u-tystyczrue Ule ustaiona ] 52._ 3,80 · 184.- 4,60 208 . ...,.. 5,20 232.- 5,80 264.- 6,60 . 

3. "" ' hish'acla muzyczw;' powstala drodze 160.":' 'o' 180.- - 200.- - 22U.- - 240.-w - -
···- · · ·-mp-rowł7.ac"il 240.- - 270.- - 300.- - 330.- - 360.- -

~ ";" .. " ".-' 320.~ - 360.- - 400.- - 440.- - 480.- -
4. : thi$tracllł muzyczna" swobodna 96.":- 2,4U 112.- 2,80 124.- 3,10 140.- 3,5U 156.- 3,90 .. . 0"_" "" __ 

144 .. ~ 3,60 , 168.- 4,20 186.- 4,15 210.- 5,25 234.- 5,85 
>"'r' 192.- 4,8U 224.- 5,60 248.- 6,20 280.- 7,00 312.- 7,00 

5. ·'Ut~orv " cbarakterze . 'nżytkowo-rozryw- 124.~ 3,UO 144.- 3,60 156.- 3,90 172.- 4,30 188.- 4,70 
k.o-:V:y~. ,. 1!l6.- 4,65 216.- 5,20 234.- 5,70 258.- 6,45 282.- 7,05 
For~na .uty"tyczme ustaloua. 243.- 6,20 288.- 7,20 312.- 7,80 344.- 8,60 376.- 9,40 
Ut~oH o charakterze typowo pedagoglcz-. 
uym w tormach artystyczme ustalon ych. _ .. Ma:le-'ntwory w małych formach artystyczDle 

: .. 
u8ta .ooych. I -
Ilustrac ·" Dlu:t.yczna CZęSCIOWO ograniczona 
elementarn · akeil - pół syltchron 

6. W ' ęl<r;z< utWO"I'Y w malycn IOf"lnacb ustało- 16U.- 4,00 176 .. - ,. 4,40 192.- 4,80 208.- 5,20 224.- 5,60 
ny-::U artys! yCZDl.e .. a le rozwlJlletycb. 240.- 6,00 264.- .. ' 6,60 288.- 7,20 312.- 7,80 336.- 8,40 
[11l!"ltrac l 3 rnu~y(':znn ~cl~h~ O2"ranIC~.T.ona ele- · 320.- 8,00 35f ·- 8;80 384.- 9,60 416.- 10,40 448.- U,20 
mentam -,kclI - .yuch ron , , 

7. W,elkie utwory w ,' wlelklch .łormacb arty ' ; 

styczDle ustainnych l Wylątklem wlelk,ch . , 
torm cykhcznych , sonatowych ., 

8. Formy cykliczne (estradowe scenIczne). '. \ 

z wyjątkiem Wlelkicb form sonatowycb 
'. 

9. WIelkie tormy sonatowe nie llueszczące S Ię , , < '" 
0 . 0 ' ___ ._ .. ", 

tradycyjne ' uomenklaturze. lamkmet<, '" w 
formy estradowf' scelllczne 

10. PIOsenka w łormle typowej - glos z forte- 900.- ryczałt l planem 1.35U.- za cały 
l.!lOO.- utwór 

z ... 

L 

1-, 
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4-9 głosów 
- Wielka orkiestra z fortepianem, organami 

sym!'oniczna. lub harfą albo bez 
tzn. od 25 ' ' wzwyż Faktura kameralna glOSOW Od 9 głosów do malej Mata orkiestra Wielka orkiestra Wielka orkiestra dęta * 

(od 40 ~ło~ó\v) Mała orkiestra dęta orkieslry symłoOlcznel symfoniczna, symJOIJICZna., 

Faktura niesymfoniczna (do 23 głos(lw) 
Średnia orkiestra deta tzn. 14-24 głosów tzn. od :!;, glosów wzwyż 

Obsada i faktura • Faktura kameralna 
(do 28 g:łosów) Wielka orkiestra dęta Wielka orkiestra dęta 

Forma 1-3 giosów * 
Faktura kameraln n Ido 39 g l o~óv~1 ) (od 40 głosów wzwyż) 

lub symfoOlczna Faktura symfoniczna Faktura symfoniczna z fortepianem , or~anamj Fortepian, organy 
lub harfą albo bez lub harfa solo 
Faktura kameralna Faktura solowa 

koncertowa 

f g h i j 

min. takt min. takt mln. takt mm. takt min. takt 

1; Małe utwory o charakterze użytkowo-roz- 120.- 3,00 
rywkowym: 180.- 4,50 
Forma artystycznie nie ustalona 240.- 6,00 

2; Większe utwory o charakterze użytkowo- 144.- 3,60 
ro'zrywkowym. 216.- 5,40 
Forma artystycznie nie ustalona 288.- 7,20 

3. IIttstracja muzyciina powstala w drodze 260.- -
improwizacji 390.- -

520.- -
4," IlUstracja muzyczna swobodna 168.- 4,20 180.- 4,50 212 . .,.- 5,30 244.- 6,10 280.- 7,00 

252.- 6,30 270.- 6,75 318.- 7,95 366.- 9,15 420.- 10,50 
, ". 336.-'- 8,40 360.- 9,00 424.- 1 O,6(l 488.- 12,20 560.- 14,00 

5. Utwory O charakterze użytkowo-rozryw- 200.- 5,00 224.- 5,60 264.- 6,60 300.- 7,50 336.- 8,40 
kowym. 3.00.- 7,50 336.- 8,15 396.- 9,~0 450.- 11,25 504.- 12,60 
Forma artystycznie ustaJona. 400.- 10,00 448.- 11,20 528.- 13,20 600.- 14,00 672.- 16,80 
Utwory o charakterze typowo pedagogicz-

'"nym w formach , artystycznie ustalonych. 
Małe utwory w małych formach artystycznie 
ustalonych. 
Ilustracja muzyczna częściowo ograniczona 
elementami akcji - pólsynchron 

6. Większe utwory w malych formach ustalo- 240.-
.. -

6,00 250.- 6,50 304.- 7,60 352.- 8,30 40U.- 1O,UO 
nych artystycznie, ale rozwin.iętych. 360.- 9,00 390.- 9,75 456.- 11,40 528.- 12,45 600.- 15,00 
Ilustracja . muzyczna . ściśle ograniczona ele- 480.- 12,00 520.- ' 13,00 608.- 15,20 704.- 16,60 800.- 20,00 
mentaml akcjI - synchron 

7. WielkIe utwory w WielkIch formach art y- 272.- 6,80 296.- 7,40 348.- 8,70 408.- 10,20 468.- 11,.70 
stycznie u.talonych, z wyjątkiem wiełkich 408.- 10,20 444.- 11,10 522.- 13.05 612.- 15.30 702.- 17,55 
form cyklicznych i sonatowych 544.- ]3,60 592.- 14,80 696.- 17,40 816.- 20,40 936.- 23,4U 

a. Formy ~ykliczne (estradowe i sceniczne), 304.- 7,60 336.- 8,40 396.- 9,90 460.- 11,50 516.- 12,YO 
z wyjątkiem Wielkich form sonatowych 456.- 11,40 504."- 12,60 594.- 14.85 690.- 17,25 774.- 19,35 

608.- 15.20 672.- 16,80 
\ 

792.- 19,80 920.- 23,00 1.032.- 25,80 

9. W,elkie formy sonatowe nie mieszczące się 360.- 9,00 400.- 10.00 508.- 12,70 

I 
540.- 13,50 600.- 15,00 

w tradycyjne, nomenklat urze, zamklllete 540.- 13,50 600._ ]5.00 762.- 19.05 810.- 2U.,25 900.- 22.50 
tormy estradowe I sceniczne 720.- 18,00 800.-'- 20,00 , 1.016.- 25,40 1.080.- 27,00 1.200.- 30,00 

10. l ·lo8er. ~~a " formie typowej - głos , z forte-

I I I pianem 
, 



TABELA WYNA<;nODZEŃ K()~"POZYTORSKJCR ZA WYDANIE I ROZPOWSZECllNTANlE UTWORU MUZYCZNEGO 
, 1-3 I!łosów l-9 głosów 

z fortepianem, 'l fortepianem . . 
or~anamj lub harfą organami lub barfą 

, 
f - Faktura ntekilme(alna Faktura mekarneralna Od 9 głosów do malej 

1-3 ~łosó\Y -. .... - * * orkiestry symloDlcznej 
bez forteplauu. 

4~9 glosó'v Od 9 głosów do" malej 
fortepianem, organami z 

Ob~adn ; faktura organów ł harfy bez fortepiallu, orkiestry symfnmczn"j lub hartą 

forma Faktura mekameralna orga'nów I harfy bez t'OJ·tep I8111l. organów Faktura' DlckarneraJna 
Faktura niekarneralna lub harfy 

i Olesymlolllczna 
* Faktura ulekameralna Fortepiah, organy 

i niesymfolllczna lub harfa solo 
* Faktura Olekoncertowa Mala orkiestra dęta 

, a b e d 

rnin. takt min. takt mm. takt 
) 

min. takt 

-
L Małe lItwory o charakterze użytkowo-toz- 600.- ryczaJt .1100.- ryczałt 1.000.- ryczałt 96.- 2,40 ' 

rywkowym. 900.- za cały 1.200.- za cały 1.400.- za cały 160.- 4,00 
,Forma artystycznie nie ustalona 1.200.- utwór L500.- utwór 1.800.- utwÓI 230.- 5.80 

2. : . Większe utwory o charakterze użytkowo- 76.- 1.90 92.- 2.30 104.- 2.60 116.~ 2.90 
. ' rozrywkowym. 125.- 3,15 155.- 3.80 175.- 4 .. 30 195.- 4,80 

Fórma arty.tycznie ujc ustalona , 
1130.- 4.60 220.- 5.60 250.~ 6.3'0 280.- 7.00 

3~ ilustracja -
muzyczna swobodna 96.- 2.40 112.- 2.80 124.- 3.10 140.- 3,50 

160.-
... 

4.00 185.- 4.65 205.- 4.60 235.- ' 5.80 
230.- 5,80 27().- 6.80 300.- 7.50 340.- 8~40 

,t . 13 twol'Y o chUl'ak terze użytkowo-razryw- 6uo.~ ryczałt 1.000.- .. ryczałt 156.-__ .... 3,9u 172.- o 4.30 
b,(i\vym. 900.- za ('al y 2.000.- za cały 260.- 6,30 285 .- ' 7,10 

' I~~d:rma artystycznie nie ustalona. 1.200.- utwór 3.600.- utwór 380.- 9,40 420.- 10,40 
'tJtwory o .charakterze typowo peda!l:ogicz. 

. nyJD w form ach ustalonych artystycznie. 
Male ut\vory w malych formach ustalonych 

" 'artyst yczllIe, I 

Ilustracja muzyczna cZf;ściowo ograniczona 
denlenta lnl akcjJ - pólsylJchron 

5. "T'ększe utwory w małych formach I1stalo- 160.- 4.00 176.- 4.40 192.- 4.00 208.- 5.20 
nych artystycznie, ah' rozwlmętych. 265.- 6,60 290.~ 7.20 320.- 8,00 345.- 8,60 
Ilustracja muzyczna śeiś J e ograniczona ele- 390.- 9,60 410.- 10.60 460.- 11.60 500.- 12.50 
mentalni akcji - syndJro n 

- -- _ .-
6. Wielkie utwory w Wielkich formach ustalo- 20U.- 4,80 220.- 5,20 I 230.- 5,60 24,0.- 6.ll0 

nych artystyczme; z wyjątkiem wielkich 300.- 6,40 320.- 7.2IJ 340.-, 8.00 360.- 9.2u 
form cykli cznych I sonato\\-"ych 4,00.- 8.20 420.- 9.20 460.- . 10,60 500.~ 12.00 

.. . _ - - - _ _ __ o 

7. Fo rmy cykltczne (e,;tradowe i seeniczlIe) , 250.- 5,20 270.- 5.60 2fW.- . 6,20 290.- 6.80 
z WyJątkiem wIcIkich form sonatowych 3S0.~ 7.00 380.- ' 8,00 420.- 9.00 440.- 10.00 

45!\.- 8,80 480.- 10.2{) 520.- 1L60 580.- 13,4,0 
._ . - --- --------- - ---'----_._~ 

!l. Wielkie fon"y sonat.owe oraz ni" mieszcząl'e 300.- 6,00 310.~ 6.60 320.- 7,20 
) 

.130.~ 7.80 
SIę W tradycyjnej nomenklaturze zamkm\'te 400.- 9,00 420.- 10.80 ' 450.- 11.20 480.- 12.20 
formy estradowe i scenJC'/.ne 500.- 12,20 540.- 13,60 600.- 15.00 660.- 16.50 ' 

Załącznik nr 2. 

Mała orkiestra 
syllltomczna, 

tzn. 14-24 głosów 

Faktura mesymfoniczna . 
Wielka orkiestra dęta 

e 

mJn. takt 

, 
108.- 2,70 

, 180.- 4.50 
260.- 6.50 ' 

132.- 3.30 
220._ 5.50 , 
320.~ 8'.00 

156.- 3,90 
260.- . 6,45 

380.- 8,40 

Ill8,- 4,7.0 .. 
· 310.- 7.80 
455.- 11,30 

o, 
I 

224.- 5.60 
370.- 9.30 
540.- 13,50 

_ _ o 

,250.- 6.40 
400.- 10.20 
5'W.- 13.60 

300.- 7.20 
400.- 11.20 
620.- 15.30 

3'/.0.- 8.4tl 
520.- 13,40 
720.- 18.~O ' 
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Wielka orkiestra 

synlionlczna, 
tZlJ . od 25 głosów wzwyż 
F\łk tura UlesymJolllc~ua 

Ob~ada i faktura * 
Forma 1-3 głosów 

z forteJ.H ił .,e ln ., organam.: 

lub harfą a lbo bez 
F aktura ka mer alna 

I 

rnu.l. lakt 

1. Małe ut wory o ch arak terze użytkowo .roz. 120.- 3,00 
rywkowym. - 200.- 5,00 
Forma artystyczllle me ustalona 290.- 7.50 

2. Wleksz" utwory O charakt erze użytkowo. 144.- 3,60 
rozrywkowyr;n. 240.- 6,00 
'Forma Hty8tyc~llle rn e ustalona 340.- 8,70 

3. lIustr acJa muzyczna swobodna 168.- 4,20 
280.- 7,00 
400.- 10.10 

t 
4. Utwory o charakten e użytkowo· rozryw· 200.- 5.00 

kowym. 330.-, 8,30 
Fo rma artyst ycznie nie ust alona. 480.- 12,00 
Utwory O char akter ze t ypowo pedagogicz. 
'uym w formach ust a lonych art ystyczme. 
Małe utwory w małych fo rmach ust alonych 
ai· t yst yczme. 
Bust racla muzyczna częściowo ograniczona 
element amJ akcj I - półsynchron 

5. Wieksze utwory w malych formach ustalo· 240.- 6,00 
uych ar tystycznie, ale rozwiniętych. 400.- 9,90 
Iłus trac.la muzyczna ściśl e ograniczon a ele· 580.- 14,40 
mentarnI akcji - synchron 

Ó. \Vielkle utwory w WIelkich formach ustalo· 272.- 6,80 
nych 8I tystycznie, z wyjątkiem wielk Ich 450.- 11,25 
fo rm cyklicznych i sonat owych 655.- 16,40 

7. Formy cykliczne (est radowe i sceniczne), 304.- 7,60 
z wyjątkiem wielkich form sonatowych 505.- 12.60 

730.- 18.50 

8. Wielloe to rm)' . souatowe oraz uie mIeszczące 360.- 9,00 
SIę w tradycyjnej nomenk latur ze zamkniętf 595.- 14.90 
to rmy astradowe I sceniczne 860.- 21,60 

4-9 głosów 
L fortepianem. " rganaml 

lub harfą albo bez 
Faktura niekameralna Od 9 głosów do malej 

orkiestry sym fonicznej 
• Faktura kamer a lna · 

Fortepi an , organy lub symfomczna 
lub ha rfa so lo 

Fakt u ra . olowa 
koucertowa 

g .' h 

mln. t a kt mlD. takt 

180.- 4,50 212.- 8,30 
300.- 7.45 350.- 8,75 
430.- 10.80 510.- 12.75 

-
224.- 5,60 264.- 6,60 
370.- 9,00 435.- 10,90 
540.- 13,50 635.- 15,90 

250.- 6,50 304.- 7,60 
430.- 10,75 500.- 12,50 
620.- 15,60 730.- 18,30 

296.- 7,40 348.- 8,70 
490.- 12,20 570.- 13;40 
710.- 17.80 840.- 20.90 

336.- 8,40 396.- ' 9,90 
610.- 13.90 650.- 16,30 
810.- 20,20 950.- 23.80 

400.- 10,00 508.- 12,70 
660.- 16,50 840.- 16.35 
960.- 24,00 1.200.- 30.50 

Mała orkiestra 
synlfouJ czna., 

tzn. 14-24 głosów 
Faktura symfonic~lla 

I 

min. t akt 

244.- 6,10 
370.;"" 10,10 
590'.- 14.70 

300.- 7,5 0 
495.- 12.40 
720.- 16,80 

352.- 8,30 
580.- 13,70 
840.- 20,00 

408.- 10,20 
670.- 16,85 
980.- 24.50 

460.- 11,50 
760.- 19,00 

1.1 1U.- 27 .60 

540.- 13,50 
890.- 22.30 

1.300.- 32,40 

\ 

Wielka orkiestra 
symt.oOlczna. 

tzn. od 25 głosów wzwyż 
Faktura symfomczna 

j 

rrlin. takt 

280.- 7,80 
460.- 11 ,60 
670.- 16,80 

336.- 8.40 
555.- 1.3.80 
810.- 20,20 

400.- 10,00 
660.- 16,50 
960.- 24,00 

468.- 11 ,70 
770.- 19,30 

1.120.- 28,00 

516.- 12,90 
850.- 21 ,30 

1.240.- 31 ,00 

600.- 15,00 
990.- 24.80 

1.400.- 36,00 

~ 
O 
;:s 

o .... 

z .... 
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OBJASNIENIA DO TABEL WYNAGRODZEr'J KOMPOZYTORSKICH 

( załączniki nr 1 i nr 2) 

l) Przez określenie "g ł os" należy rozumlec każdy samo
dzielnie występujący instrument w danym zespole: 
Fo r tepian, harfę, celestę, akor deon, fisharmonię, k la
wesyn uważa s ię za 2 głosy, organy za 3 g ł osy . 
W grupie instrumentów pe rkusy j nych za "głos" uwa 
ża Się każdego wykonawcę. Kwintet smy czkowy 
w orkiestrze symfonicznej liczy się za 5 g ł osów,z wy
jątkiem ut worów, w których istnieje uzasadniony ar
tystycznie inny podział zespo lu smyczkowego. W tym 
osta tnim wypadku za "glos" liczy się każdą samo
dz.ielnie występującą pur Lę. W , muzyce wokalnej za 
"glos" uważa się każdy glos solowy, jak również k aż 
dą partię chóralną, W muzyce wokalno-instrumental 
nej sumuje się il o ść glosów wokalnyc;h i instrumen
taln ych, 

2) Przez określenie "fa ktura solowa koncertowa" należy 
roiumieć utwory muzyczne, które mogą być samo
dzielnie wykonywane na estradzie koncertowej. 

3) Przez ok reś!enie "faktura sotowa niekoncertowa" na
l eży rozumieć utwory mu zyczne, które nie są pisane 
dla ich samodzielnego wykonywania na estradzie kon
certowej, , np , akompan iam ent do g i mnasty~ i i ćwi

czeń ry t miczn ych, iiiek tóre la t we ut wory pedagogicz
ne, palcówki itp, 

4) Prze'z określenie "faktura kameralna" (male zespoły 
Wymienione w ru.brykach f, g, h) llależy rozumieć 

utwory muzyczne, w których poszczególne instrumen
ty' lub glosy traktowane są samodz.ielnie, Należą tu 
również utwory ch óralne polIfoniczne lub polifonizu
jące w całości lub części. 

5) Przez określenie "faktura niekamer a lna" (małe zespo
Iy wymienione w rubrykach a, b, c, dl należy rozu 
mieć utwory muzyczne, w których jeden instrument 
lub glos odgrywa rolę "prowadzącą", a pozostałe in
strumenty n ie 'mają samodzielnych zadań muzycz
nych; należą tu również u twory chóralne, utrzymane 
w ca łości w typowo homofo n icznym charakterze. 

6) Przez określenie "faktura symfoniczna" (duże zespoły 
wymienione w rubrykach h, i, j) należy rozumlec 
utwory muzyczne, w któryc h poszczególne partie in
strumentalne lub wokaJne traktowane są samodzielnie. 

7) Przez określenie "fak tura niesymfoniczna" (duże ze
społy wymienione w rubrykach c, d , e, f) należy ro
z umieć utwory muzyczne, w których poszcze gólne 
par t ie instrumentalne lub wokalne - z wyjątkiem 
głosu prowadzącego - nie są traktowane , samodziel
nie (np, , p ieś ni popula rne na chór z ork i estrą, hymny, 
sygna ł y itp,) . Należą tu także zespoły typu "odeo
nowskiego". 

8) Za "instrumentację " uważa się przenies ie nie istnieją

cego tekstu muzycznego na określony · zespół instru
mentalny bez wprowa dzenia istotnych zmian. 

9) Za "aranżację" u waża się przystosowanie tekstu mu
zycznego z zak resu muzyki. rozrywkowej do wykona
nia przez określony zespół wy konawczy lub na okreś
lonym instrumencie . 

10) za "opracowa nie twórcze" uważa się przetworzenie 
istniejącego tekstu muzycznego . w taki sposób, który 
nie na 'ruszając jego istoty wprowadza do niego nowe 
elementy arlystyczne będące iI1dywidualnym wkładem 
twórczym, 

Załącznik nr 3. 

TA3ELA WYNAGRODZEŃ ZA OPRACOWANIA EDYTORSK IE 

I. Opracowania edytorskie o charakterze naukowym 

A. Edycje. histor.yczllo-mllzykologlcZDe 

Faktl.lra u I wo r u 

l glos I 2- 4 głos6w I !;-9 głosów i !()-24 głOSÓW! pow 24g!os6w 
: I , 

instrument akordowy = 2 glo8Y; organy = 3, glo.y; 
Rodzaj opracowania edytorskil'go instrument melodyczny o fakturze akordowej U wagi 

lub polifonicznej = 2 głn8y 

platne w złotycb ta l tak t bieżący ut wo ru 

(przy melodii bezta k trtwej liezy się S nut ZII 
l 

J tRk t) 

1) Opraeowania naukówe źródlowo-krytycz-

I I I I ne 6-9 9- 19 12-21 14-24 17-28 

a) za każde ponad 2 źródł a* ) zwyżka 20-40% *) 'uw7.gl~<Il1ione w nu-
taeb lub komelltarzlI 

, rf'wizy,jII ym 

b) za speej a lne trudności z podłożeniem .. ' -, rłotyezy także trudooAcl 
t ekstu zwyżka 10-40% ' ,w1ąz,mycb z j ęzykamI 

obcymi 
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F a ktu ra ut wor u 

l glos I 2- 4 głosów I 5_9 głosów ! 1()-24 głosów I pow. 24 gł osów 

instrument akordowy = 2 głosy ; organy ~'3 glosy ; 
Rodzaj opracowania edytorskiego instrument melodyczny o faktunr.e akordowej U w agi 

lub poł ifollicznej = 2 gł o!;y .-

pła tue w złotycb za l takt bieżący utworu 
(przy melodiI beztaktowej liczy się 8 nut za l takt ) 

.. 
2) Transkrypcja notacyj na: 

a) z notacji nellmatycznych l-S - - - -
b) z no tacj i modalncj - 8-16 10-18 - -

c) z not acji menzuralllej do XV w. 
włącznie - 5-14 7-16 - -

" d) z not acji mcnzuralnej - X VI i pocz. . 
XV ll w. - 2-6 3-7 4- 8 -

e) z tabulatur lutuiowych (metod ą Schra-
dego) oraz t abulatur organoWych 
niemil'ckich i w.łoskich - 2-6 3-7 - -

f) z innych tabulatur - 5-14 7-1'6 - -

3) Reali zacja historycznych konwencji wy-
konawczych : 
a) r~al izacj a basso continuo - 10-24 - - -

, 
b) rea lizacja ozdobników W glosie trak-

towanym solowo 3-8 - - '- -
'. 

c) rekons t rukcja głosu z~inionego 5-17 - - - - -

d) sugestie wykouawcze 2-6 4-9 4-11 6-13 8-15 obsada, d ynamika, ago" 
gik a 

n. Edycje etnomuzykologiczne 

-
I 

F a ktur a li t w o r II .. 

Rodzaj opralOwania· edytorskiego jednogłol!owa I wieł()~ łoso,va Uwa gi 

płatne w źło tych za 1 t akt bie7.~I'~y *) 

-- ' 

l) Opracowanie źródłowo-krytyczne na podstawiet 
a) materi aló\\! publikowanych 8-12 12-18 

h) materia łów archiw.ałnych pisanych 10-1-1 14-22: *} Pr zy "" lzyce bezt aktowp..i, 

przyju,'l.l'" S 'ę 8 nut w glosij-
za ł t akt 

2) TTanskryp.c.ia i ,opracowanie źl-ódłowo-kryt)'czne ,na ' podstawie 
nagrań 15.-25 20--35 

I 

3) ' Dokonanie wyboru z n ateriafów puDl1kowanych ;0-'150 zł za l utWÓI 
~ 
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1) 

2) 

l) 

: 2) 

11. Opracowallllledytorskie o charakterze IDstruktywnym i użytkowym 

A. Szkoły, samouczki, zbiory ćwiczeń - płatne za aJ'kusz wydawniczy 

Opracowanie szkoły lub samouczka na instrument lub 1800-2800 zł ) arkusz ' wydawniczy przeliczeniowy 1= 3000 cm le 

głos przy pięciolinii 4 mln. 4500 cm" przy pięc iolinii 

6 mm) 

Zbiory ćwiczeń o charakterze pedagogicznym 1200-2500 zł jak wyżej -

8. Antologie wybory - platne za utwór 

Dokonanie wyboru utworów z zakresu muzyki dawnej Łącznie z dostarczeniem materia/u 
(do 1820 r,) lub utworów nowszych nie publikowanych 

a) jednego kompozytora 50-120 zł 

b) kilku kompozytorów 75-200 zł jak wyżej 

Dokonanie wyboru utworów nowszych (po 1820 f.) jak wyżej 
publikowanych 

a) jednego kompozytora 25-75 zł 
/ 

b) kilku kompozytorów 50-100 zł jak wyżej 

• C. Opracowania edytorskie utwor6w muzycznych - platne w ' zlotych za takt bieżący; przy muzyce beztaktowej 8 nut (liniowo) = l takt 

Faktura utworu , 
Rodzai opracowania 

1 glos 1 ,2-4 głosów 1 5-9 glosów 110-20 glos6W !POW, 20gI0SÓW 
edytorskiego Uwagi 

instrument melodyczny o łakturze akIJrdowej 

~ 
lub polifomcznej = 2 glo,y; organy = 2-3 głosy 

l) opracowanie instruk· 3-8 - 4-9 4-10 6-12 7-14 dynamika, agogika, artykulacja itp., 
tywne utwor6w mu- frazowanie. palcowanie, pedalizacja 
zycznych 

, 

I 2) ,)znakowaule głosu 3-5 - - - - dla gitary. akordeonu itp. i 
i m?lod YCZll t'go runk-
I 

! ciaro. l1ilrmonicznymi 

-
3) o pra COWaOIf' wyciągu - 5-10 8-16 - 9-18 10-20 liczy się według ilości głosów w utworze, 

fortepianowego z którego dokonuje się wyciągu 

4) transkrypc,ja instru- 6-9 9-18 12-21 - - z instr'Jmentu lub zespołu kameralnego na 
m"nta lna inny instrumr.nt lub ze~p61 kameralny 

~) instru m"" tacja - - '- 14-24 .17-28 z instrumentu lub tP-spolu kameralnego na 
(orkiestracja) zespÓl orkiestrowy 

1 6) aranżacja - - 600-1200 900-1800 1200~2400 stawka za cały 'ltwór z zakresu mU7\yki 

• . rożrywknwej lub tanecznej 

. 
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Załącznik nr 4. 

WYSOKOŚĆ NAKŁADOW PODSTAWOWYCH WYDAWNICTW NUTOWYCH 

. ' " . (w tysiącach egzemplarzy) 

l. Fortepian 5. Instrumenty dęte i perkusyjne 
1) Szkoły, wprawki, ćwiczenia 15 1) Szkoły, wprawki, ćwiczenia 5 

3 2) Repertuar pedagogiczny i dziecięcy 

3) Repertuar estradowy: 
10 2) Repertuar pedagogiczny 

3) Repertuar estradowy: 
a) klasyczny 5 a) klasyczny 2 
b) współczesny 

4) Repertuar popul arny, rozrywkQwy, taneczny 

2. Organy, fisharmonia, klawesyn 

1) .. Szkoły, wprawki, ćwiczerna 
2) Repertuar pedagogiczny 

3) Repertuar estradowy: 
a) klasyczny 

b) współczesny 

4) Re pertuar popu lamy rozrywkowy 

3. Skrzypce 

l) Szkoły, wprawki, ćwiczenia 

2) Repertuar pedagogiczny i dziecięcy 
3) Repertuar estradowy: 

a) klasyczny 
b) współczesny 

4) Repertu.ar popul arny i rozrywkowy 

4. ' Inne instrumenty smyczkoJle oraz harfa lutnia 

2 
10 

5 
3 

3 

2 

3 

10 

5 

3 

1 

3 

b) współczesny 

6. Akordeon, gitara, mandolina 

1) Szkoły, wprawki, ćwi·czenia 

2) Repertuar pedagogiczny i dziecięcy 

3) Repertuar estradowy: 
a) .. klasyczny 

b) współczesny 

4) Repertuar popularny, rozrywkowy, taneczny 

7. Wokalistyka 
1) Reper tuar pedagogiczny 

2) Solowy repertuar estradowy: 
a) klasyczny 
h) współczesny 

3) Chóralny repertuar estradowy: 

a) klasyczny 
b) współczesny 

4) Śpiewniki chóralne 

8. Umuzykalnienie 
. 1) Podręczniki, ćwiczenia i materiały 

" 

15 

10 

3 

2 
10 

2 
1 

2 
1 

5 

, 1) Szkoły, wprawki, ćwiczenia 5 2) Repertuar dziecięcy 

15 

5 

. 2) Repertuar pedagogiczny 3 9. Partytury muzyki .orkiestrowej, operowej, kon-
., 3) Repertuar estradowy: certowej i kameralr.ej 

aj kl asyczny 2 1) Repertuar klasyczny 

b) współczesny 2) Repertuar współczesny 

l ; 
Zalącznik nr 5. 

ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA 

l. ' Wynagrodzenie za dany utwór oblicza się przez doda
nie na l eżnośc i za cza's trwania ut~ru i należności za 
(lość taktów. . 

2. Wynagrodzenie za czas trwania utworu oblicza się 

mnożąc ilość minut przez stawkę minutową; stawka 
minutowa n ależy si ę za każdą rozpoczętą m i nutę. 

3. Wynagrodzeńie za il ość ta któw obl icza s i ę mnożąc ilość 
taktów w utworze przez sta wkę za jeden takt. 

4. Wynagrodzenie za ilu s t rację muzyczną powstałą W 

drodze improw:zacji obl icza się wyłącznie na podstawie 
czasu tr wania mnożąc podaną w tej rubryce stawkę za 
minutę przez ilość minut. 

5. Wynagrodzenie za muzykę bez po'dz iałutaklowe.go 
oblicza s i ę mnożąc należność za czas trwania ut wor u 
przez 2. 

6. Za opracowanie twórcze przysługuje 50%-75% wyna
grodzenia przyp a dającego .za skomponowanie or ygi
nalnego utworu tego samego rodza ju ; wysokość procen
towa us talana jes t w zależnośc i od charakteru opraco
wania i jego wartości artystycznej. 

7. Za ins trumentację przysługuje 250/rr--500f0 wynagrodze
nia przy padającego za skomponowan ie orygina ln ego 
utworu w tej samej instrumentacji; wysokość procentu 
us talana jest w zależności od charakteru instrumen ta
cji i jej wartości artystyczne j. 

8. Za sp or ządze nie wyciągu fortepianowego przysługuje 
100f0 -·20% wynagrodzen ia przyp a dającego za skompo
no wanie utworu w jego oryginaln e j instrumentacji; 
~ysok ,;sć procen tu usta i il na jest w zależnoś ci od 'stop
nia trudności sporządzenia wyciągI!-' 


