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Załącznik do Uchwały nr 4 Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich z dnia 

16 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu uiszczania składek i innych 

świadczeń członkowskich 

 

REGULAMIN UISZCZANIA 

SKŁADEK I INNYCH ŚWIADCZEŃ CZŁONKOWSKICH  

STOWARZYSZENIA FILMOWCÓW POLSKICH 

 

§ 1. 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa obowiązujące wszystkich członków 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: „Stowarzyszenie” lub 

„SFP”) zasady uiszczania oraz wysokość składek i innych świadczeń członkowskich, w tym 

możliwość obniżania ich stawek lub zwolnienia z płatności w indywidualnych przypadkach. 

 

§ 2. 

Zgodnie ze Statutem SFP: 

1) regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń uchwalonych przez 

Zarząd Główny SFP jest obowiązkiem członków Stowarzyszenia; 

2) Zarząd Główny SFP może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków SFP z powodu 

zalegania z opłaceniem składek lub innych świadczeń członkowskich uchwalonych 

przez Zarząd Główny SFP przez okres przekraczający dwanaście miesięcy − po 

uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do uiszczenia zaległych należności w 

terminie 30 dni od daty jego doręczenia; 

3) członkowi skreślonemu przez Zarząd Główny SFP z powodu zalegania z opłaceniem 

składek lub innych świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji 

Rewizyjnej SFP w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu 

Głównego SFP. Jeżeli wraz z wniesieniem odwołania członek opłaci wszelkie zaległe 

należności, członkostwo zostaje przywrócone, ze skutkiem od daty podjęcia przez 

Komisję Rewizyjną SFP uchwały w tym przedmiocie.   

 

§ 3. 

1. Uchwala się następującą wysokość składki: 

1) dla członków będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem pkt 2 - 110,00 

(słownie: sto dziesięć) złotych rocznie, w tym: 

a) 60,00 zł tytułem składki członkowskiej, 

b) oraz 50,00 zł tytułem składki na Kasę Pogrzebową; 

2) dla członków będących osobami prawnymi – 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) 

złotych rocznie. 
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2. Członkowie będący osobami fizycznymi, począwszy od miesiąca kalendarzowego, 

w którym ukończą 70 (siedemdziesiąty) rok życia, zwolnieni są z obowiązku opłacania 

składki członkowskiej określonej w pkt 1 lit. a, natomiast nadal spoczywa na nich 

obowiązek opłacania składki na Kasę Pogrzebową, przy czym wysokość składki oblicza 

się proporcjonalnie do czasu trwania tych okresów w danym roku. 

 

§ 4. 

1. Członkowie mają obowiązek uiszczania składek za cały rok kalendarzowy z góry, 

w terminie do 31 marca roku, za który jest należna składka. 

2. W przypadku uzyskania członkostwa w trakcie roku kalendarzowego, składka jest 

należna w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania członkostwa, przy czym 

uwzględnia się jedynie pełne miesiące kalendarzowe, po zaokrągleniu do pełnych 

złotych. 

3. W przypadku uzyskania członkostwa po 31 marca danego roku kalendarzowego, 

członek ma obowiązek uiszczenia składki w terminie jednego miesiąca od dnia 

doręczenia mu zawiadomienia o przyjęciu do grona członków. 

4. W przypadku utraty członkostwa w trakcie roku kalendarzowego, uiszczona za ten rok 

składka nie podlega zwrotowi. 

 

§ 5. 

1. Składki mogą być uiszczane: 

1) gotówką w Dziale Członkowskim Stowarzyszenia Filmowców Polskich; 

2) przelewem na rachunek bankowy SFP w Banku Millennium o numerze: 

44 1160 2202 0000 0001 2123 7014. 

2. Składka może być również uiszczona, w przypadku uprzedniego wyrażenia na to zgody 

przez członka SFP, poprzez potrącanie składek z wszelkich świadczeń wypłacanych 

członkowi przez SFP lub jego odrębne jednostki organizacyjne (w tym Związek 

Autorów i Producentów Audiowizualnych – ZAPA),  w szczególności z wynagrodzeń 

z tytułu eksploatacji praw autorskich lub pokrewnych (w tym z wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

§ 6. 

1. W indywidualnych przypadkach, spowodowanych szczególną sytuacją materialną lub 

życiową, możliwe jest częściowe obniżenie stawki bądź całkowite zwolnienie członków 

SFP z obowiązku uiszczania składek. 

2. Z wnioskiem o obniżenie bądź zniesienie obowiązku uiszczania składek należy 

pisemnie zwrócić się do Zarządu Głównego SFP. 

3. Zarząd Główny SFP w drodze uchwały podejmuje decyzję o obniżeniu stawki bądź 

zwolnieniu obowiązku uiszczania składek, na czas nieokreślony lub określony, zawarty 

w treści uchwały. 

 

§ 7. 

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem w sprawie zasad uiszczania składek rozstrzyga 

Zarząd Główny SFP. 
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§ 8. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny SFP w drodze 

uchwały. 

 

§ 9. 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu tracą moc uprzednio podjęte uchwały w przedmiocie 

objętym Regulaminem, w szczególności Uchwała nr 81 Zarządu Głównego SFP z dnia 11 

czerwca 2014 roku, za wyjątkiem uchwał podjętych w sprawach indywidualnych. 


