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Załącznik 1 do Zarządzenia nr 1 Prezesa 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich z dnia 

15.02.2017 r., w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Programu „System wsparcia 

dystrybucji filmów polskich, europejskich  

i klasyki kina”. 
 

 

DEFINICJE 

dystrybutor: podmiot uprawniony do wprowadzenia filmu do dystrybucji kinowej na 

terytorium Polski, w tym także producent posiadający prawa do dystrybucji 

filmu;  

film polski: film, którego produkcja została wsparta przez Polski Instytut Sztuki Filmowej  

(zwanym dalej PISF) lub którego producentem bądź koproducentem jest 

polski podmiot tj. osoba prawna z siedzibą w Polsce lub jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność  prawną z 

siedzibą w Polsce lub osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo.;   

film europejski: zgodnie z klasyfikacją publikowaną na stronie http://www.europa-

cinemas.org/en/Resources/Film-Database 

 

Podstawowe założenia Programu 

W ramach realizacji celów statutowych SFP w zakresie propagowania w kraju i zagranicą polskiej 

sztuki filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej w społeczeństwie, w tym 

rozpowszechniania filmów kinowych i telewizyjnych zostaje niniejszym stworzony program 

„System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”, zwany dalej 

Programem. 

 

Program adresowany jest do podmiotów uprawnionych do wprowadzenia filmu do dystrybucji 

kinowej na terytorium Polski, zwanych dalej dystrybutorami.  

 

O wsparcie z Programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, 

filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego, przy czym czas trwania filmu 

winien mieć nie mniej niż 70 minut, a film krótszy może być zgłaszany wyłącznie w zestawach 

przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut (zestawy takie będą 

poddawane opisanej dalej procedurze kwalifikacyjnej). Ponadto, film winien być jeszcze przed 

premierą w Polsce na każdym z pól eksploatacji, przy czym wymóg ten nie dotyczy filmów 

należących do klasyki kina. 

Zakwalifikowanie danego filmu do klasyki kina jest uznaniową decyzją SFP, podjętą zgodnie  

z obowiązującą w tej mierze wewnętrzną  procedurą, przy udziale ciała doradczego tj. Komisji 

Ekspertów 

 
Z Programu wyłączone są filmy o charakterze reklamowym, naruszającym dobre obyczaje lub 
narażające przy ich eksploatacji na odpowiedzialność prawną, a w szczególności o charakterze 

http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-Database
http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-Database
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pornograficznym, propagującym rasizm, faszyzm, totalitaryzm albo nawołujące do nienawiści 
na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych. 
 
Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków 
publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku uzyskania takiej pomocy już po 
zawarciu umowy o współpracy przy dystrybucji filmu pomiędzy SFP a dystrybutorem, SFP 
będzie przysługiwało umowne prawo odstąpienia od umowy. 
 
Wsparcie finansowe SFP ma charakter zwrotny, tzn. zakłada się, że środki finansowe stanowiące 
udział w kosztach dystrybucji filmu będą podlegały zwrotowi z wpływów z dystrybucji filmu  
w kinach w całym kraju w okresie od dnia podpisania umowy do daty upłynięcia 12 miesięcy od 
dnia premiery filmu, po uprzednim pokryciu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 
dystrybutora filmu, przy czym szczegółowe zasady i warunki tego zwrotu określa umowa  
o współpracy w zakresie rozpowszechniania filmu pomiędzy SFP a dystrybutorem.       
 
Budżet Programu i źródła jego finasowania 
 
Realizacja Programu uzależniona jest od zapewnienia środków finansowych na jego realizację. 
Zakłada się, że źródłem finansowania Programu będą przede wszystkim (w około 90%) środki 
pozyskane z tytułu dotacji celowej na jego realizację z PISF, o którą to dotację SFP będzie 
każdorazowo, corocznie wnioskować, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą oraz 
środki własne SFP (w około 10%) pochodzące ze Statutowego Funduszu Socjalnego, 
Kulturalnego i Wspierania Twórczości Filmowej. W przypadku nieotrzymania dotacji celowej na 
realizację Programu w danym roku kalendarzowym jego realizacja - decyzją Prezesa SFP -  może 
zostać czasowo wstrzymana, zawieszona lub definitywnie zakończona. W takim przypadku 
zostanie upubliczniony stosowny komunikat za pośrednictwem strony internetowej SFP.         
 
SFP będzie dążyć, aby informacja o wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację Programu w danym roku kalendarzowym została upubliczniona za pośrednictwem 
strony internetowej SFP, w  możliwie szybkim terminie od uchwalenia budżetu SFP/planu 
finansowego na dany rok/ i pozyskania informacji o wysokości przyznanej dotacji.  
      
Podział środków finansowych w ramach Programu 

Zakłada się następujący podział środków finansowych na realizacje Programu w danym roku:  

• 60% środków przeznaczone będzie na dystrybucję filmów polskich, 

• 30% otrzymanej przez SFP dotacji będzie przeznaczone na dystrybucję filmów 

europejskich, 

• 10% otrzymanej przez SFP dotacji będzie przeznaczone na dystrybucję klasyki filmowej 

oraz filmów nieeuropejskich. 

 

W przypadku niewykorzystania puli środków przeznaczonych na poszczególne kategorie 

filmów, Prezes SFP działając w porozumieniu z dyrektorem PISF, może dokonać zmian  

w podziale procentowym środków. 

Wsparcie dystrybucji filmu polskiego realizowane jest w formie zwrotnego udziału SFP  
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w kosztach kwalifikowanych dystrybucji filmu (preliminarz kosztów wraz z wykazem kosztów 
kwalifikowanych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 
 
Wysokość wsparcia uzależniona jest od posiadanych przez SFP na ten cel środków, nie może 
jednak przekroczyć kwoty 100 000 złotych brutto na jeden film.  
 
Udział SFP w kosztach dystrybucji filmu nie może być większy niż 50% kosztów kwalifikowanych 
dystrybucji kinowej filmu, odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody 
Dyrektora PISF. 
 
Postępowanie kwalifikacyjne i zawarcie umowy o współpracy w zakresie dystrybucji filmu 
 
W celu uzyskania wsparcia z Programu dystrybutor winien złożyć w siedzibie SFP – wypełniony, 
kompletny i podpisany przez osobę do tego uprawnioną – oryginał wniosku, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i który będzie udostępniony do pobrania za 
pośrednictwem strony internetowej www.sfp.pl. Wnioski będą przyjmowane jedynie w okresie 
trwania danego naboru, przy czym informacja o terminie i zakończeniu naboru,  a także o 
granicznym terminie wydania decyzji w przedmiocie wniosku będzie każdorazowo podawana 
do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej SFP.  Planowany termin 
premiery filmu, przez co należy rozumieć pierwszy biletowany (odpłatny) pokaz filmu w kinie, 
winien przypadać najwcześniej na 3 tygodnie od daty granicznej wydania decyzji w ramach 
danego naboru, a najpóźniej w terminie 17 tygodni od tej daty, przy czym SFP  w wyjątkowych 
i uzasadnionych przypadkach może według własnego uznania skrócić lub wydłużyć ten termin 
lub zrezygnować z tego wymogu.  
Dystrybutor składając wniosek zobowiązany jest udostępnić SFP na potrzeby przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego link do filmu w wersji przeznaczonej do dystrybucji kinowej (w 

przypadku filmu z napisami – link zawierający wtłoczone napisy w języku polskim, w przypadku 

filmu dubbingowanego – link zawierający ścieżkę dialogową w polskiej wersji językowej). 

 

Wnioski będą rozpatrywane w sesjach przez powołaną do tego celu komisję ekspercką, pełniącą 

funkcję ciała doradczego Prezesa SFP, zwaną dalej Komisją. Komisja rekomenduje Prezesowi 

SFP  filmy do zakwalifikowania do Programu bądź odrzucenia, przy czym ostateczną decyzję,  

w tej mierze, w tym także co do warunków i wysokości wsparcia dystrybucji filmu  podejmuje 

każdorazowo Prezes SFP. Wnioski będą rozpatrywane w ramach ustalonych w danym roku 

rozliczeniowym limitów ilościowych i kwotowych oraz harmonogramów naborów ogłaszanych 

w formie komunikatów za pośrednictwem strony internetowej www.sfp.pl. Przy podejmowaniu 

decyzji o udzieleniu wsparcia Komisja oraz Prezes SFP biorą pod uwagę następujące kryteria:  

a) wartości artystyczne filmu;  

b) potencjał rynkowy filmu uwzględniający wyniki z pokazów płatnych, bezpłatnych oraz  

z innych form dystrybucji ;  

c) przydatność filmu do działań edukacyjnych; 

d) dotychczasowa współpraca dystrybutora z SFP; 

e) zdobyte przez film nagrody, zarówno w Polsce jak i zagranicą; 

f) planowana liczba ekranów na jakich zostanie wyświetlony dany film. 

http://www.sfp.pl/
http://www.sfp.pl/
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Tryb powoływania ekspertów i pracy Komisji określa odrębny regulamin.  Decyzje  Prezesa SFP 

są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 
Niezbędną przesłanką udzielenia wsparcia dystrybucji filmu, który uzyskał pozytywną decyzję  
Prezesa SFP jest zawarcie pomiędzy SFP a dystrybutorem umowy o współpracy w zakresie 
rozpowszechniania  filmu  – zwanej dalej „Umową”, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszego regulaminu. 
 
Dystrybutor może ubiegać się o dofinansowanie dla danego filmu  jeden raz. 
 
Do podstawowych zobowiązań przewidzianych Umową, jakie spoczywają na dystrybutorze 
należą m.in: 

a) wprowadzenie filmu na ekrany w terminie i zgodnie z harmonogramem określonym  

w Umowie; 

b) przekazanie kinom oraz SFP kompletu materiałów promocyjnych dotyczących 

wspieranego filmu;  

c) informowanie o otrzymanym wsparciu we wszelkich materiałach promocyjnych  

i reklamowych dotyczących filmu w sposób ustalony z SFP; 

d) wprowadzenie filmu na ekrany co najmniej 25 kin studyjnych; 

e) regularne – zgodne z zapisami Umowy – raportowanie wyników z dystrybucji filmu oraz 

przedłożenie raportu końcowego zgodnie z procedurą ustalona w Umowie, a także 

podanie się kontroli, w tym zakresie ze strony SFP;   

f) zrealizowanie innych świadczeń promocyjnych określonych w Umowie na rzecz SFP. 

 

 

Załączniki: 

1. Preliminarz kosztów wraz z wykazem kosztów kwalifikowanych. 

2. Wniosek o wsparcie dystrybucji filmu. 

3. Wniosek o wsparcie dystrybucji zestawu filmów. 

4. Umowa o współpracy w zakresie rozpowszechniania filmów. 


