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65 
UCHWAlA Nr 40 RADY MINISTRÓW 

z. dnia 22 lutego 1988 r. 

LUDOWEJ 

Nr8 

w sprawie zasad wynagradzania za udzłał w produkcji I opracowaniu filmów twórców, wykonawców I Innych 
grup zawodowych. 

Na podstawie art. 49 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 
1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127) Rada 
Ministrów uchwala. co następuje: 

§ 1. Twórcy. wykonawcy i inne grupy zawodowe, 
biorący udział w produkcji lub opracowaniu filmów, otrzy
mują wynagrodzenie na podstawie zawartej z nimi urno·· 
wy o dzieło lub umowy zlecenia. 

§ 2. Twórca zawierający umowę o dzieło otrzymuje 
wynagrodzenie umowne z tytułu tej umowy oraz nagrody 
za wynik artystyczny i ekonomiczny, których przyznanie 
oraz wysokość Jest zależna od oceny filmu. Wynagrodze
nie 'z tytułu umowy o dzieło jest wynagrodzeniem za 
stworzenie dzieła i przeniesienie prawa autorskiego dq 
dzieła na zamawiającego w zakresie ustalonym w umowie. 

§ 3. 1. Zawierający umowę zlecenia otrzymuje wy
nagrodzenie umowne z tytułu tej umowy oraz jest upraw
niony, z zastrzeżeniem § 4. do nagrody za aktywizację 

produkcji filmowej. 

2. Nagrody za aktywizację produkcji filmowej mogą 
być przyznawane również pracownikom biorącym udział 
w produkcji lub opraCowaniu filmów, z wyjątkiem upraw
nionych do nagrody za wynik artystyczny lub ekono
miczny. 

§ 4. Wykonawcy (aktorzy, odtwórcy) otrzymują wy
nagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło lub umo
wy zlecenia. 

§ 5. Twórcy filmów i opracowaQ filmowych mogą 
otrzymywać nagrody za wysoki poziom ideowy i arty
styczny film<Jw i opracowań filmowych. Nagrody przy
znaje PrzeWOdniczący Komitetu Kinematografii. 

§ 6. Twórcom przysługują wynagrodzenia dodatko
we za wyniki rozpowszechniania polskich filmów w ki· 
nach i innych formach rozpowszechniania, stanowiące 

procentowy udział we wpływach uzyskanych z wszelkich 
form rozpowszechniania i sprzedaży filmów. 

§ 7. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą 
traci moc uchwała nr 200 Rady Ministrów z dnia 16 sierp
nia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników twór
czych i innych pracowników przedsiębiorstw realizują
cych i opracowujących filmy, zmieniona uchwałą nr 79 
Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. 

o§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1988 r. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 


