
Załącznik  

do uchwały nr 22/2022 ZWZC SFP  

z dnia 21 maja 2022 roku 

 

REGULAMIN 

prowadzenia przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich działalności o 

charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), zgodnie z art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 15 czerwca 

2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, na podstawie 

§ 11 ust. 2 pkt 24 Statutu SFP określa ogólne zasady prowadzenia działalności o charakterze 

socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym. 

§ 2. 

1. SFP prowadzi działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 

w oparciu o Fundusz Socjalny, Kulturalny i Edukacyjny (dalej: „Fundusz”). 

2. Przychody Funduszu stanowią:  

1) środki potrącone od przychodów z praw autorskich lub pokrewnych na zasadach 

określonych w Regulaminie potrąceń na działalność o charakterze socjalnym, 

kulturalnym lub edukacyjnym SFP w wysokości określonej w § 18 ust. 5 Statutu SFP; 

2) przychody z praw, o których mowa w art. 41 ustawy o zbiorowym zarządzaniu 

prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, na zasadach określonych w Regulaminie 

repartycji; 

3) inne środki przekazane do Funduszu na podstawie uchwał Zarządu Głównego SFP. 

3. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu 

powiększają Fundusz. 

4. Dysponowanie środkami Funduszu należy do Zarządu Głównego SFP i następuje w formie 

uchwały Zarządu Głównego SFP, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2-4. 

5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki stanowiące Fundusz przechodzą 

na rok następny. 

6. SFP prowadzi działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym  

z uwzględnieniem sprawiedliwych kryteriów dostępu do świadczeń realizowanych ze 

środków Funduszu oraz sprawiedliwych kryteriów zakresu przyznawania tych środków. 

Dysponowanie środkami Funduszu następuje przy uwzględnieniu wartości artystycznej, 

kulturalnej, edukacyjnej lub społecznej zadania lub projektu. 

 

§ 3. 

Środki stanowiące Fundusz mogą być przeznaczone na realizację celów statutowych SFP w 

zakresie prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym 

poprzez wykonywanie następujących zadań: 



1) realizacja projektów, inicjatyw oraz imprez o charakterze kulturalnym; 

2) realizacja działalności wydawniczej i promocji filmów; 

3) wspieranie działalności krajowych i zagranicznych ośrodków kulturalnych, w tym 

propagujących kulturę filmową; 

4) wspieranie debiutów; 

5) wspieranie filmowych notacji archiwalnych dokumentujących historię filmu polskiego 

oraz działalności archiwalnej dotyczącej sztuki filmowej; 

6) wspieranie produkcji filmowej o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej oraz 

innych działań o podobnym charakterze; 

7) prowadzenie lub wspieranie przez SFP kin studyjnych; 

8) promocję polskiej kinematografii wśród odbiorców krajowych i zagranicznych; 

9) organizację, współorganizację lub wspieranie festiwali i przeglądów filmowych; 

10) wspieranie zewnętrznych podmiotów w zakresie wydawnictw, promocji filmów, 

projektów o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym; 

11) wspieranie kształcenia i rozwoju filmowców;  

12) kształcenie młodych twórców i wspieranie ich twórczości; 

13) organizowanie i wspieranie konferencji lub seminariów dotyczących ochrony praw 

twórców filmowych i rynku audiowizualnego; 

14) wspieranie działalności na rzecz pogłębiania więzi środowiskowej, współudziału w 

prawidłowym kształtowaniu stosunków między twórcami i producentami 

audiowizualnymi oraz aktywnego udziału w formułowaniu przepisów regulujących te 

stosunki; 

15) realizacja innych projektów lub inicjatyw o charakterze edukacyjnym; 

16) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich lub 

pokrewnych; 

17) utrzymanie domów pracy twórczej SFP; 

18) udzielanie pomocy członkom SFP i ich rodzinom w granicach określonych Statutem 

SFP, w tym m.in. pieniężnych zapomóg losowych lub pomocy rzeczowej na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem; 

19) udzielanie porad prawnych członkom SFP; 

20) pokrywanie kosztów administracyjnych i finansowych związanych z obsługą 

Funduszu, w tym w szczególności zapewnieniem infrastruktury, kosztami usług, 

kosztami wynagrodzeń; 

21) inne zadania realizujące cele statutowe SFP w zakresie działalności kulturalnej, 

edukacyjnej lub socjalnej. 

 

§ 4. 

1. Zarząd Główny SFP w formie uchwały, biorąc pod uwagę cele i zadania określone w 

Statucie SFP oraz kryteria określone w § 2 ust. 5, rozstrzyga o celu, na jaki zostaną 

przeznaczone środki z Funduszu i ich wysokości. 

2. Zarząd Główny SFP może upoważnić, w drodze uchwały, Prezesa SFP do samodzielnego 

dysponowania środkami pochodzącymi z Funduszu, na zasadach określonych w 

Regulaminie, do kwoty wskazanej w udzielonym upoważnieniu. 



3. Realizacja zadań lub projektów obciążających Fundusz, w granicach wynikających 

z uprzednio przyjętego uchwałą Zarządu Głównego SFP planu finansowego - budżetu SFP 

na dany rok kalendarzowy, nie wymaga podejmowania przez Zarząd Główny SFP 

odrębnych uchwał w tym przedmiocie, chyba że zachodzi konieczność zwiększenia 

wysokości środków finansowych na określone zadanie lub projekt w stosunku do kwoty 

przyjętej w planie finansowym na jego realizację albo realizacji zadania lub projektu 

nieobjętego planem finansowym i równocześnie nie ma możliwości przesunięcia na ten cel 

wolnych środków finansowych z innego już uprzednio zrealizowanego i rozliczonego 

zadania lub projektu – wówczas niezbędne jest zatwierdzenie uchwałą przez Zarząd 

Główny SFP takiego wydatku.  

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zwiększenia wysokości środków finansowych na 

określone zadanie lub projekt w stosunku do kwoty przyjętej w planie finansowym na jego 

realizację albo realizacji zadania lub projektu nieobjętego planem finansowym i 

równocześnie jest możliwość przesunięcia na ten cel wolnych środków finansowych z 

innego już uprzednio zrealizowanego i rozliczonego zadania lub projektu, decyzję o 

zwiększeniu środków finansowych na realizację tego zadania lub projektu podejmuje 

Prezes SFP. Decyzja Prezesa SFP wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny SFP w 

drodze uchwały, w szczególności w sposób określony w ust. 5. 

5. Zarząd Główny SFP podejmuje cyklicznie uchwały, w których następuje rozliczenie zadań 

i projektów realizowanych ze środków Funduszu, na podstawie przekazanych przez Biuro 

SFP informacji o środkach wydatkowanych z Funduszu za dany okres lub w ramach 

zatwierdzenia rozliczenia planu finansowego po zakończeniu danego roku kalendarzowego. 

6. Decyzja Zarządu Głównego SFP lub Prezesa SFP o przyznaniu wsparcia ze środków 

Funduszu i jego wysokości bądź decyzja o odmowie przyznania wsparcia jest ostateczna. 

 

§ 5. 

1. Środki z Funduszu mogą być rozdysponowane także na wniosek. 

2. Wniosek rozpoznawany jest przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych w § 2 ust. 6, a 

także sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej lub osobistej podmiotu, którego wniosek dotyczy. 

3. Z wnioskiem dotyczącym realizacji zadań, o których mowa w § 3, ze środków Funduszu, 

może wystąpić do Zarządu Głównego SFP każdy członek SFP, uprawniony, który 

powierzył SFP prawa autorskie lub pokrewne do zbiorowego zarządzania lub inny podmiot 

ubiegający się o wparcie z Funduszu na realizację zadań Funduszu określonych 

Regulaminem. 

 

§ 6. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego sposobu dokonywania obciążeń Funduszu, ze względu 

na różne źródła finansowania poszczególnych zadań lub projektów, wprowadza się 

następujące zasady:  

1) w przypadku realizacji zadań lub projektów finansowanych samodzielnie i w całości 

przez SFP obciążają one Fundusz z chwilą powstania kosztów; 

2) w przypadku realizacji zadań lub projektów finansowanych w części przez SFP, a  

w pozostałej części z dotacji lub innej formy pomocy finansowej pochodzącej od 

instytucji państwowych, samorządowych, czy unijnych,  



w szczególności z dotacji pozyskanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, 

obciążają one Fundusz z chwilą przeprowadzenia rozliczenia przyznanego 

dofinansowania w wysokości udziału własnego SFP wniesionego na realizację 

przedmiotowego zadania lub projektu. W przypadku, gdy okres realizacji danego 

zadania lub projektu obejmuje więcej niż jeden rok obrachunkowy, niezbędne jest, dla 

potrzeb wewnętrznych, związanych z prawidłowym rozliczeniem Funduszu, obciążenie 

Funduszu kwotami odpowiadającymi wniesionym udziałom własnym SFP na realizację 

zadania lub projektu w danym roku obrachunkowym, przy czym obciążenia tego 

dokonuje się na dzień 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego;  

3) w przypadku realizacji zadań lub projektów o charakterze statutowym odpłatnym tj. 

takich, gdzie występują przychody podlegające fakturowaniu lub refakturowaniu,  

wydatki na ten cel obciążają Fundusz, w części pomniejszonej o należności netto 

wynikające z odpowiednich dokumentów księgowych – faktur, najpóźniej z chwilą 

wystawienia tych dokumentów księgowych. 

2. Jednakże w sytuacji, gdy już po obciążeniu Funduszu zgodnie z zasadami, o których mowa 

w ustępie poprzedzającym, zostaną pozyskane na realizację danego zadania lub projektu 

dodatkowe środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wówczas Fundusz ulega 

odpowiedniej korekcie o wysokość kwoty pozyskanego dofinansowania netto.   

3. Za prawidłowość wskazania źródła i wysokości finansowania zadania lub projektu,  

odpowiada pracownik Biura SFP merytorycznie odpowiedzialny za realizację danego 

zadania oraz Dyrektor Biura SFP.     

 

§ 7. 

1. Podejmowanie uchwał związanych z wykonywaniem Regulaminu w sprawach w nim  

zastrzeżonych, w szczególności uchwalanie regulaminów określających szczegółowe 

zasady udzielania pomocy określonej w § 3, należy do Zarządu Głównego SFP.  

2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Agnieszka Odorowicz     Halina Konopka 
Przewodnicząca       Protokolantka  

Walnego Zebrania Członków 

 


