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DEFINICJE 

 

SFP  Stowarzyszenie  Filmowców  Polskich  z  siedzibą  w  Warszawie  

(00‐834) przy ul. Pańskiej 85, wpisane do rejestru stowarzyszeń, 

innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  

i  publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  prowadzonego  przez 

Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000068354; 

 

PISF  Polski  Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie (00‐412) 

przy ul. Leona Kruczkowskiego 2, o nadanym numerze NIP: 525‐

23‐41‐631 

 

 

Twórca nierepartycyjny:  osoba fizyczna wykonująca w ciągu ostatnich pięciu pełnych  lat 

kalendarzowych  jeden  z  poniższych  zawodów  filmowych,  co 

rozumiane jest jako wzięcie w ww. okresie udziału w produkcji co 

najmniej  jednego  utworu  audiowizualnego  objętego  ochroną 

przez  organizację  zbiorowego  zarządzania  SFP‐ZAPA.  Lista 

zawodów obejmuje w szczególności: 

1) Drugi reżyser 

2) Asystent reżysera 

3) Reżyser obsady 

4) Reżyser dubbingu  

5) Producent wykonawczy 

6) Charakteryzator 

7) Koordynator kaskaderów 

8) Kaskader 

9) Kierownik Produkcji 

10) II Kierownik Produkcji 

11) Kierownik planu 

12) Montażysta dźwięku 

13) Asystent postprodukcji 

14) Oświetleniowiec 

15) Współpraca scenograficzna 

16) Kierownik budowy dekoracji 

17) Współpraca reżyserska 

18) Technik dźwięku 

19) Współpraca charakteryzatorska 

20) Współpraca kostiumograficzna 

21) Asystent operatora obrazu 

22) Współpraca operatorska 
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23) Wózkarz 

24) Obsługa techniczna 

25) Dyżurny planu 

26) Korekta barwna 

27) Dźwiękowiec na planie 

28) Operator kamery 

29) Drugi kostiumograf 

   

 

Podstawowe założenia Programu 

§1 

1. W ramach realizacji celów statutowych SFP w zakresie wspierania rozwoju środowiska 

filmowców i kształtowania zasad etyki zawodowej oraz zabiegania o właściwe warunki 

do  pełnego  rozwoju  sztuki  i  kultury  filmowej,  w  związku  z  nadzwyczajną  sytuacją 

wywołaną epidemią wirusa SARS‐CoV‐2, SFP we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki 

Filmowej  wprowadza  czasowo  program  pod  nazwą  „System  wsparcia  twórców 

nierepartycyjnych”, zwany dalej Programem. 

2. Celem SFP i PISF jest zapewnienie wsparcia dla wszystkich twórców nierepartycyjnych 

przy czym niniejszy regulamin opisuje sposób realizacji tego zadania przez SFP .  

 

§2 

1. Program  realizowany  przez  SFP  adresowany  jest  do  Twórców  nierepartycyjnych 

będących Członkami SFP, mieszkających na terytorium Polski, którzy w okresie ostatnich 

3  lat nie brali  jako uprawnieni udziału w  repartycji przychodów z praw prowadzonej 

przez  SFP‐ZAPA  oraz inne organizacje zbiorowego zarządzania działające na terytorium 

Polski, którzy  jednocześnie nie  są uprawnieni do otrzymania pomocy w  ramach SFP‐

ZAPA,    a  którzy  w  związku  z  epidemią  wirusa  SARS‐CoV‐2  i  wprowadzeniem  na 

terytorium  Polski  stanu  epidemii  w  znacznym  stopniu  utracili    swoje    możliwości 

zarobkowania. 

2. Z  Programu  wyłączone  są  osoby,  które  zawarły  lub  mogłyby  zawrzeć  umowę  

o  powierzenie  w  zarząd  autorskich  praw  majątkowych  z  organizacją  zbiorowego 

zarządzania działającą na terytorium Polski. 

3. Do składania wniosków o udzielenie wsparcia uprawnieni są twórcy filmowi, o których 

mowa w ust. 1, których przychody w roku 2019 nie przekroczyły kwoty 100 000 zł brutto.   

4. Warunkiem  otrzymania  wsparcia  jest  wskazanie  kwoty  łącznych  przychodów 

osiągniętych przez wnioskodawcę zgodnie z zeznaniem podatkowym za rok 2019  lub 

zgodnie z dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę do rocznego rozliczenia 

podatkowego. 

5. SFP  może  zażądać  od  wnioskodawcy  przedstawienia  do  wglądu  kopii  zeznania 

podatkowego za rok 2019 z potwierdzeniem jego złożenia, w celu weryfikacji złożonego 

oświadczenia. 

 
§3 

1. Wsparcie finansowe udzielane w ramach Programu ma charakter bezzwrotny. 
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2. Czas trwania Programu jest ograniczony i trwać będzie od momentu podjęcia stosownej 
Uchwały  przez  Zarząd  Główny  SFP  do  momentu  odwołania  na  terytorium  Polski 
ograniczeń  związanych  z  epidemią  wirusa  SARS‐CoV‐2  lub  do  wyczerpania  środków 
przeznaczonych na tę pomoc w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.        

 
 
Budżet Programu i źródła jego finasowania 
 

§4 
1. Realizacja  Programu  uzależniona  jest  od  zapewnienia  środków  finansowych  na  jego 

realizację.  
2. Źródłem finansowania Programu będą środki własne SFP w kwocie określonej Uchwałą 

Zarządu Głównego SFP, pochodzące ze Statutowego Funduszu Socjalnego, Kulturalnego 
i Wspierania Twórczości Filmowej. 

3. SFP podejmie także działania w celu pozyskania na realizację Programu dodatkowych 
środków  od  partnerów  zewnętrznych  z  tytułu  dotacji  celowych,  darowizn  oraz 
zawartych porozumień. 

4. W  przypadku  niepozyskania  środków  zewnętrznych  na  realizację  Programu,  jego 
realizacja po wyczerpaniu kwoty określonej Uchwałą Zarządu Głównego SFP, o której 
mowa w ust. 2 ‐ decyzją Prezesa SFP ‐  może zostać czasowo wstrzymana, zawieszona 
lub  definitywnie  zakończona.  W  takim  przypadku  stosowny  komunikat  zostanie 
publicznie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej SFP, zaś osoby które złożyły 
przed tym dniem wniosek o wsparcie, o którym mowa w § 5 poniżej,  zostaną o tym 
również zawiadomieni w jednej z form wskazanych w § 6 ust. 2 poniżej.          

 
   
Wysokość wsparcia 
 

§5 
1. Kwota  wsparcia  przyznawanego  jednemu  Twórcy  nierepartycyjnemu  wynosi  1  000 

złotych  (słownie:  tysiąc  złotych  00/100),  a  jego  przyznanie  jest  realizowane  na 
podstawie zasad określonych w § 7 niniejszego regulaminu. 

2. Wsparcie  w  rozumieniu  niniejszego  Programu,  ze  środków  własnych  SFP,  jest 
bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym przekazanym przez SFP (darczyńcę) na rzecz 
Twórcy nierepartycyjnego (obdarowanego), w drodze przelewu środków na wskazany 
przez obdarowanego rachunek bankowy. 

3. Składając wniosek o wsparcie, Twórca nierepartycyjny wyraża wolę przyjęcia darowizny, 
o ile zostanie ona przyznana przez SFP. 

4. Z chwilą wydania decyzji o przyznaniu wsparcia, SFP zobowiązuje się do bezzwrotnego 
świadczenia  na  rzecz  Twórcy  nierepartycyjnego  (obdarowanego),  kosztem  swego 
majątku, w kwocie wynikającej z tej decyzji. 

5. Darowizna  środków  pieniężnych  określona  w  ust.  1  zwolniona  jest  z  podatku  od 
darowizn. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od darowizn powstałby, jeżeli w 
ciągu pięciu kolejnych lat obdarowany otrzymałby od SFP darowizny na łączną wartość 
przekraczającą kwotę określoną w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn 
(według stanu prawnego na dzień uchwalenia Programu kwota ta wynosi 4902 złote) i 
wówczas  obowiązki  podatkowe,  tj.  złożenie  zeznania  podatkowego  i  odprowadzenie 
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podatku, ciążyłyby na obdarowanym.  
 
 
Postępowanie kwalifikacyjne i wypłata wsparcia 
 

§6 
1. W celu uzyskania wsparcia z Programu, Twórca nierepartycyjny będący Członkiem SFP 

powinien złożyć  wypełniony, kompletny i podpisany formularz, w którym wyrazi zgodę 
na przetwarzanie  danych osobowych oraz  potwierdzi  zapoznanie  się  z  dołączoną do 
niego klauzulą informacyjną, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 
i  który  będzie  udostępniony  do  pobrania  za  pośrednictwem  strony  internetowej 
www.sfp.pl.  

2. Wniosek  w  postaci  wypełnionego  formularza  winien  zostać  złożony  przez  Twórców 
nierepartycyjnych  będących  członkami  SFP,  bezpośrednio  do  SFP  w  jednej  z  dwóch 
następujących form: 
1) wysłany pocztą na adres: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, ul. Pańska 85, 00‐

834 Warszawa; 
2) wysłany  pocztą  elektroniczną  na  adres  mailowy  podany  w  komunikacie  SFP 

zamieszczonym na stronie www.sfp.pl; 
3. W przypadku Twórców nierepartycyjnych niebędących członkami SFP, winni oni złożyć 

wniosek  bezpośrednio  do  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  w  terminie  i  formie 
wskazanej przez PISF. 

4. W  przypadku  wniosków  złożonych  nienależycie  to  jest  złożonych  przez  twórców 
nierepartycyjnych nie będących członkami SFP zostaną one zwrócone Wnioskodawcy.  

5. Wniosek nie spełniający wymagań formalnych, o których mowa w niniejszym paragrafie 
można pozostawić bez rozpatrzenia. 

6. Wnioski Twórców nierepartycyjnych nie będących Członkami SFP będą rozpatrywane w 
trybie  pilnym  przez  Komisje,  powołaną  wspólnie  przez  PISF  i  SFP  na  podstawie 
odrębnych regulacji. 
 

§7 

1. Wnioski  będą  rozpatrywane  w  kolejności  wpływu  w  trybie  ciągłym  przez  powołaną 

zarządzeniem Prezesa SFP do tego celu komisję, zwaną dalej Komisją.  

2. Przy  rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:  

1) sytuację  materialną,  w  jakiej  znalazł  się  Twórca  nierepartycyjny  w  związku  z 

ograniczeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii wirusa SARS‐CoV‐2, w 

zakresie wynikającym z informacji przedstawionych przez wnioskodawcę; 

2) dotychczasowe  przychody  twórcy  nierepartycyjnego wynikające  ze  złożonego 

oświadczenia; 

3) możliwości pozyskania wsparcia z innych źródeł; 

4) liczbę złożonych i uzasadnionych wniosków w stosunku do budżetu Programu. 

3. Treść  decyzji  Komisji  będzie  przekazywana  wnioskodawcy  w  formie  wskazanej  we 

wniosku, w terminie 14 dni od jej podjęcia.  

4. Wypłaty  wsparcia  realizowane  będą  przez  SFP,  na  rzecz  wszystkich  Twórców 

nierepartycyjnych będących Członkami SFP, którym wsparcie zostanie przyznane. 
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§9 

W ramach współpracy SFP i PISF, której celem jest wsparcie Twórców nierepartycyjnych SFP 

może  dokonywać,  na  podstawie  odrębnego  porozumienia,  wypłaty  środków  przyznanych  

w ramach programu adresowanego do Twórców nierepartycyjnych niebędących jednocześnie 

Członkami SFP.  

 

§10 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest SFP. 

2. Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  zasadach  określonych  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu. 

3. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  o której mowa w § 6 ust. 1 jest 

dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Programie. Odmowa jej udzielenia lub 

wycofanie zgody przed dniem wydania decyzji, o której mowa w § 7 będzie oznaczać 

rezygnację  z  udziału  w  Programie,  zaś  dane  osobowe  wnioskodawcy  zostaną 

bezpowrotnie usunięte.   

4. Każdej osobie która udzieliła zgody na przetwarzanie przez SFP jej danych osobowych, 

przysługuje  prawo  jej  cofnięcia  bez  wpływu  na  zgodność  przetwarzania  z  prawem, 

którego dokonano na podstawie tej zgody, przed jej cofnięciem.   

5. Dane osobowe Twórców nierepartycyjnych oraz innych wnioskodawców przetwarzane 

są zgodnie z informacją stanowiącą Załącznik nr 1 do Wzoru wniosku o wsparcie, z którą 

każda osoba składająca wniosek zobowiązana jest się zapoznać.  

 
§11 

SFP  zastrzega  możliwość  zmian  niniejszego  Regulaminu,  w  szczególności  w  przypadku 
pozyskania  dodatkowych  środków  na  realizację  Programu  od  partnerów  zewnętrznych  
i obowiązków SFP względem tych partnerów w zależności od podstawy i warunków pozyskania 
środków.  
 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o wsparcie. 


