
 

Wzór uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich  

Warszawa, dnia _____________________ 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Ja, niżej podpisana/y: 

…………………………………………………,  ……………………………, 
(imię i  nazwisko)       (numer legitymacji członkowskiej) 

członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich upoważniam niniejszym 
Panią/Pana: 

…………………………………………………,  ……………………………, 
(imię i  nazwisko)       (numer legitymacji członkowskiej) 

do reprezentowania mnie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, zwołanym na dzień ……………………. w 
Warszawie tj. uczestniczenia i wykonywania prawa głosu we wszystkich 
sprawach objętych porządkiem obrad, w których przysługuje mi prawo 
głosowania.  
 
Oświadczam, że:    zawarłem     nie zawarłem 
ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich umowę o zbiorowe zarządzanie 
prawami autorskimi lub pokrewnymi. 
 
Oświadczam, że : 

1) jest mi wiadome, iż prawo głosowania w sprawach określonych w § 11 ust. 2 pkt 21-24 
Statutu Stowarzyszenia Filmowców Polskich z dnia 23 marca 2019 roku przysługuje 
wyłącznie członkom, którzy zawarli ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich umowę o 
zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi; 

2) jest mi wiadome, iż prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków przysługuje 
członkowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich po dwóch latach od dnia przyjęcia do 
grona członków; 

3) nie udzieliłam/łem pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków, 
zwołanym na dzień .................................................... innej osobie niż wskazana w 
niniejszym pełnomocnictwie. 

 

 

 

-------------------------------------- 
Czytelny podpis 

 
 



 

Wzór uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich  

Warszawa, dnia _____________________ 

 
Oświadczenie pełnomocnika o spełnieniu wymagań z art. 21 

ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi 
 
Ja, niżej podpisana/y: 

……………………………………………………..……,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)       (numer legitymacji członkowskiej) 

w związku z udzieleniem mi pełnomocnictwa przez członka/członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich: 

1. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

2. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

3. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

4. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

5. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

6. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 
 

7. …………………………………………………,  …………………..……………, 
(imię i  nazwisko)      (numer legitymacji członkowskiej) 

(zwanych dalej łącznie „mocodawcą”) do reprezentowania jego/ich interesów na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich (zwanego dalej „Stowarzyszeniem”), zwołanym na 
dzień ………………………… w Warszawie na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz § 11 ust. 13-15 Statutu Stowarzyszenia oświadczam, iż: 

1) jestem członkiem Stowarzyszenia; 

2) nie pełnię funkcji członka Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

3) nie jestem pracownikiem Stowarzyszenia; 

4) udzielenie pełnomocnictwa przez mocodawcę/mocodawców nie prowadzi do powstania konfliktu 
interesów, w szczególności nie należę do innej niż mocodawca/mocodawcy kategorii uprawnionych; 

5)  zawarłem     nie zawarłem  

ze Stowarzyszeniem umowę o zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi. 

 
Oświadczam, że: 

1) jest mi wiadome, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz § 11 ust. 14 Statutu Stowarzyszenia jeden pełnomocnik nie może reprezentować na Walnym 
Zebraniu Członków więcej niż 7 członków. 

2) powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.  
 
 
-------------------------------------- 

Czytelny podpis 


