Załącznik
do uchwały nr 20/2022 ZWZC SFP
z dnia 21 maja 2022 roku

REGULAMIN INWESTYCYJNY
ZWIĄZKU AUTORÓW I PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin inwestycyjny”) określa zasady zarządzania
przychodami z praw autorskich lub pokrewnych przez Związek Autorów i Producentów
Audiowizualnych Stowarzyszenie Filmowców Polskich do czasu ich wypłaty uprawnionym, cele
działalności inwestycyjnej oraz zasady, na podstawie których prowadzona jest działalność
inwestycyjna.
§ 2.
Użyte w Regulaminie inwestycyjnym określenia i skróty oznaczają:
1) SFP - Stowarzyszenie Filmowców Polskich działające jako organizacja zbiorowego
zarządzania w rozumieniu przepisów ustawy o ZZ, na podstawie zezwolenia na
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych udzielonego
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz uprawnionych
współtwórców utworu audiowizualnego oraz producentów;
2) ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, jednostka organizacyjna
SFP, za pośrednictwem której SFP wykonuje czynności z zakresu zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
3) Strategia zarządzania ryzykiem - strategia zarządzania ryzykiem przyjmowana w
drodze uchwały przez Komisję Rewizyjną;
4) Instrukcja inwestowania przychodów z praw - instrukcja inwestowania przychodów z
praw autorskich i pokrewnych do czasu ich wypłaty uprawnionym przyjmowana w
drodze uchwały przez Zarząd Główny;
5) Komisja Rewizyjna - Komisja Rewizyjna SFP;
6) Walne Zebranie - Walne Zebranie Członków SFP;
7) Zarząd Główny - Zarząd Główny SFP;
8) przychody z praw - środki pieniężne pobrane przez SFP na rzecz uprawnionych, z
tytułu przysługujących im praw autorskich lub praw pokrewnych, prawa do
wynagrodzenia oraz opłat, określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 – tekst jednolity) oraz
pożytki, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym;
9) uprawniony - osoba, której prawami zarządza SFP, niezależnie od tytułu prawnego do
prowadzenia zbiorowego zarządzania;
10) konflikt interesów - znane ZAPA okoliczności mogące doprowadzić do powstania
sprzeczności między interesem ZAPA lub osoby powiązanej a obowiązkiem działania
przez ZAPA w sposób rzetelny i z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu
uprawnionych, jak również znane ZAPA okoliczności mogące doprowadzić do
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powstania sprzeczności między interesami uprawnionych. Konflikt interesów może
zachodzić w sytuacji sprzeczności interesów pomiędzy:
a) interesami ZAPA a interesami uprawnionych,
b) interesami uprawnionego lub grupy uprawnionych a interesami innego
uprawnionego lub innej grupy uprawnionych,
c) interesami ZAPA lub uprawnionych a interesami osób powiązanych;
Przez interesy ZAPA rozumie się również interesy SFP.
11) osoba powiązana:
a) osoba wchodząca w skład statutowych organów SFP,
b) osoba pozostająca z SFP lub ZAPA w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku
prawnym o podobnym charakterze.
12) ustawa o ZZ – ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 poz. 1293).
§ 3.
1. Działalność inwestycyjna ZAPA prowadzona jest zgodnie z ustawą o ZZ. Obowiązek
przyjęcia Regulaminu inwestycyjnego wynika z art. 37 ust. 1 w zw. z art. 19 pkt 6 ustawy o
ZZ.
2. W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej ZAPA kieruje się także koniecznością
zapewnienia zgodności z innymi przepisami prawa, które mają zastosowanie, oraz
odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi, w szczególności Strategią zarządzania
ryzykiem, stanowiącą odrębny dokument.
3. Zakresem Regulaminu inwestycyjnego objęte są wyłącznie przychody z praw autorskich i
pokrewnych pobrane na rzecz uprawnionych.

Rozdział II: Cele działalności inwestycyjnej
§ 4.
1. Celem działalności inwestycyjnej ZAPA jest zarządzanie przychodami z praw (poprzez
lokowanie i bezpieczne inwestowanie środków) w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
jakość, płynność i rentowność portfela inwestycyjnego jako całości.
2. Przychody z praw, do czasu ich wypłaty, są zarządzane w interesie uprawnionych.
3. ZAPA dokonuje terminowego i regularnego podziału oraz wypłaty przychodów z praw,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie repartycji ZAPA uchwalonym przez Walne
Zebranie.

Rozdział III: Zasady inwestowania przychodów z praw
§ 5.
W ramach działalności inwestycyjnej ZAPA przychody z praw mogą być inwestowane
wyłącznie w:
1) lokaty bankowe;
2) papiery wartościowe Skarbu Państwa lub obligacje emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego.
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§ 6.
1. Przychody z praw są inwestowane zgodnie z zasadą dywersyfikacji, tak aby uniknąć
nadmiernego uzależnienia od jakiegokolwiek określonego składnika aktywów i
koncentracji ryzyka w portfelu inwestycyjnym jako całości.
2. Przychody z praw uprawnionych są inwestowane w najlepszym interesie uprawnionych.
W szczególności – jako nadrzędną zasadę przyjmuje się, aby:
a) lokowanie i inwestowanie przychodów z praw nie prowadziło do opóźnienia w ich
wypłacie uprawnionym;
b) w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek potencjalnego konfliktu interesów inwestycje
odbywały się wyłącznie w interesie uprawnionych.

Rozdział IV: Proces i organizacja działalności inwestycyjnej
§ 7.
1. Działalność inwestycyjna ZAPA polega na podejmowaniu decyzji o wielkości
zaangażowania w poszczególne lokaty lub instrumenty finansowe wskazane w § 5, z
uwzględnieniem w szczególności następujących obszarów decyzyjnych:
1) rodzaj lokaty lub instrumentu finansowego;
2) kontrahent;
3) wielkość inwestycji;
4) termin inwestycji;
5) inne mające zastosowanie parametry danej transakcji.
2. Działalność inwestycyjna ZAPA (z uwzględnieniem w szczególności decyzji wskazanych w
ust. 1), odbywa się w oparciu o Instrukcję inwestowania przychodów z praw oraz z
uwzględnieniem charakteru działalności ZAPA i sytuacji na rynkach finansowych.
§ 8.
1. W procesie działalności inwestycyjnej biorą udział następujące organy/jednostki:
1) Dyrektor ZAPA - w zakresie określania i nadzoru realizacji polityki inwestycyjnej, a także
przyznawania uprawnień dotyczących alokacji portfela inwestycyjnego ZAPA na
poszczególne klasy lokat;
2) wyznaczone przez Dyrektora ZAPA jednostki lub pracownicy, w szczególności
pracownicy Działu Finansowo-Kadrowego ZAPA - w zakresie realizacji postanowień
Dyrektora ZAPA dotyczących przyjętej polityki inwestycyjnej;
3) Zarząd Główny - w zakresie przyjmowania Instrukcji inwestowania przychodów z praw
w drodze uchwały;
4) Komisja Rewizyjna - w zakresie nadzorowania zgodności prowadzonej działalności
inwestycyjnej ZAPA z postanowieniami Regulaminu inwestycyjnego oraz Strategii
zarządzania ryzykiem;
5) Walne Zebranie - w zakresie przyjmowania Regulaminu inwestycyjnego w drodze
uchwały.
2. Szczegółowe kompetencje i obowiązki pracowników ZAPA oraz organów SFP
uczestniczących w działalności inwestycyjnej określone są w Instrukcji inwestowania
przychodów z praw.

3

Rozdział V: Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Szczegółowy opis procesu działalności inwestycyjnej ZAPA został wskazany w Instrukcji
inwestowania przychodów z praw.
2. Regulamin inwestycyjny oraz Instrukcja inwestowania przychodów z praw podlega
corocznym przeglądom i aktualizacjom dokonywanym przez Dyrektora ZAPA przy wsparciu
wyznaczonego pracownika Działu Finansowo-Kadrowego ZAPA.
3. Regulamin inwestycyjny oraz Instrukcja inwestowania przychodów z praw podlega także
aktualizacji każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian w Strategii zarządzania
ryzykiem.
4. Regulamin inwestycyjny oraz wszelkie jego aktualizacje podlegają każdorazowo akceptacji
Zarządu Głównego oraz zatwierdzeniu w drodze uchwały Walnego Zebrania.
§ 10.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

________________________
Agnieszka Odorowicz

________________________
Halina Konopka

Przewodnicząca
Walnego Zebrania Członków

Protokolantka
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