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Koleżanki i Koledzy!

Parę dni temu w Alei Gwiazd w Łodzi odsłonięta została Gwiazda Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. To wielkie wyróżnienie, bo nasze Stowarzyszenie jako pierwsze 
zostało uhonorowane gwiazdą dla instytucji. Uroczystość zakończyła obchody 55-lecia 
SFP, stanowiąc jednocześnie hołd dla Was wszystkich – członków Stowarzyszenia, którzy 
przez ostatnie pół wieku budowali świetność polskiego kina.

Przeświadczenie Jerzego Kawalerowicza o potrzebie posiadania silnej reprezentacji 
naszej grupy zawodowej stało się fundamentem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Wspominam o tym nie tylko dlatego, że obchodzimy w tym roku 100. rocznicę urodzin 
naszego pierwszego prezesa, ale przede wszystkim dlatego, że ustanowiony przez 
Jerzego Kawalerowicza fundament jest ciągle stabilny i pozwala nam śmiało piąć się 
w górę.

To właśnie odpowiedzialność za środowisko filmowe sprawiła, że kiedy po traktującej 
brutalnie kulturę burzliwej transformacji na początku lat 90. XX wieku musieliśmy się 
zmagać z kilkumilionowym długiem nie traciliśmy nadziei na lepsze jutro. Zdarzało 
się, że płacąc z własnej kieszeni za znaczki pocztowe zwoływaliśmy się na Walny Zjazd 
SFP. W nowych warunkach społecznych, politycznych i ekonomicznych walczyliśmy 
o odpowiednie miejsce dla kinematografii w tworzącej się nowej rzeczywistości. 
Okazywało się, że brutalny kapitalizm jest odmienny od naszych wyidealizowanych o nim 
marzeń.

Dzisiaj, kiedy ZAPA, będąca częścią Stowarzyszenia Filmowców Polskich organizacja 
zbiorowego zarządzania, obraca rocznie setkami milionów złotych, a polskie kino, 
korzystające z funkcjonującego w naszym kraju nowoczesnego systemu wsparcia 
produkcji filmowej, cieszy się uznaniem widzów w Polsce i na świecie, trudno jest uwierzyć 
w te kombatanckie opowieści.

Niczego jednak nie dostaje się za darmo. To wszystko, co jest dziś oczywistym 
standardem zostało przez nas w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywalczone. Kolejne 
wyzwania przed nami, w tym to najważniejsze – doprowadzenie do wprowadzenia 
i skutecznego egzekwowania tantiem z Internetu. Najbliższe lata, w obliczu rosnących 
w siłę platform streamingowych, będą decydować o kształcie rynku audiowizualnego 
zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym.

Dlatego apeluję, korzystajmy mądrze z Naszego prawa wyborczego. Nie pozwólmy, 
żeby partykularne interesy i źle ulokowane emocje przysłoniły Nam potrzebę 
racjonalnej dbałości o fundamentalne kwestie, ważne dla całego środowiska 
filmowego. Wybierzmy ludzi, którzy najlepiej zadbają o nasz interes. Pamiętajcie, 
że dziś SFP jest instytucją bardzo rozległą i niełatwą do zarządzania. Postarajmy się 
o taki skład Zarządu, który połączy wiedzę i doświadczenie starszych z entuzjazmem 
i chęcią społecznego działania młodych twórców filmowych.

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
fot. Borys Skrzyński/SFP
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Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest największą 
polską organizacją zrzeszającą ludzi filmu, twórców 
i pracowników sektora audiowizualnego.

• Jest jednym z najprężniej działających europejskich 
stowarzyszeń twórczych.

• Zrzesza blisko 1900 członków. Do SFP należą: reżyse-
rzy, operatorzy, animatorzy, montażyści, scenarzyści, 
charakteryzatorzy, kostiumografowie, scenografo-
wie, dekoratorzy wnętrz, kompozytorzy, reżyserzy 
oraz operatorzy i montażyści dźwięku, specjaliści od 
efektów specjalnych, kaskaderzy, aktorzy, kierownicy 
produkcji, producenci, pracownicy twórczy i technicz-
no-twórczy branży filmowej, krytycy, historycy i publi-
cyści filmowi.

• Dzięki tak szerokiej reprezentacji Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich od 1966 roku skutecznie dba 
o interesy twórców i środowiska filmowego. Po-
cząwszy od ochrony filmowców i zawodów filmowych, 
poprzez wsparcie młodych utalentowanych twórców 
i produkcję debiutów filmowych, zbiorowy zarząd pra-
wami autorskimi, aż po promocję i upowszechnianie 
kultury filmowej w Polsce i zagranicą.

Zaczęło się 55 lat temu...

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich Istnieje od 1966 
roku.

• W okresie PRL-u podstawowym zadaniem Stowarzy-
szenia była integracja środowiska filmowego, ochrona 
polskiego kina i jego twórców przed skutkami cenzury 
i kontroli władzy komunistycznej. Powstanie SFP 
wybitnie przyczyniło się do rozwoju kinematografii 
i kultury filmowej w Polsce.

• Pierwszym prezesem SFP był Jerzy Kawalerowicz, po 
nim: Andrzej Wajda i Janusz Majewski.

„Naszym głównym celem było zdobycie autorytetu 
i stworzenie warunków dla rozwoju polskiej sztuki 
filmowej.”

 Jerzy Kawalerowicz

„Polskie kino lat 1966-1989 stało mocno na dwóch 
nogach - jedną z nich były Zespoły Filmowe, pro-
dukujące nasze filmy i chroniące nas przed nie-
ustanną konfrontacją z komunistycznym reżimem. 
Drugą - zawodowa organizacja - Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich, które systematycznie i sku-
tecznie wspierało nasze artystyczne i tematyczne 
zmagania z polityczną kontrolą kinematografii.”

 Andrzej Wajda 

Bolesna transformacja

• Po 1989 roku Stowarzyszenie straciło na znaczeniu, 
powstały osobne gildie reżyserów, scenarzystów 
i operatorów, SFP utraciło lokal przy Trębackiej i kino 
Kultura, a także zameczek w Kaleniu, przeznaczony 
na dom pracy twórczej, a w ogólnym chaosie transfor-
macji ustrojowej ówczesny prezes Jan Kidawa-Błoński 
zmuszony był organizować zebrania Zarządu na scho-
dach budynku Naczelnego Zarządu Kinematografii 
na Krakowskim Przedmieściu; głównym problemem 
było zdobycie pieniędzy na znaczki pocztowe, żeby 
można było zwołać Zjazd SFP.

1. 

3. 

1.
Polscy filmowcy podczas 70. MFF 
w Cannes, 2017 
fot. Agata Dąbrowska/
bindupphoto.pl
2.
Ilona Łepkowska i Maciej 
Karpiński podczas konferencji 
w Serocku. Dyskusja o relacji 
między scenarzystą, reżyserem 
i producentem, 2021
fot. Borys Skrzyński/SFP
3.
Prezesi SFP - Andrzej Wajda  
i Jerzy Kawalerowicz
fot. Goliszewski & Woźniak/EPOKA

2. 
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„Sytuacja była naprawdę tragiczna. Działalność 
Stowarzyszenia paraliżował kilkumilionowy dług. 
Nie było łatwo, ale w końcu moje argumenty prze-
konały ówczesną Minister Kultury i Sztuki Joannę 
Wnuk-Nazarową żeby uwolnić nas od tego balastu.”

 Jacek Bromski 

• W 1994 Walny Zjazd wybrał nowego prezesa - Jerzego 
Domaradzkiego. W tym samym roku przyjęta została 
nowa Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, która po raz pierwszy w historii uznała 
reżysera za głównego twórcę dzieła audiowizualnego.

• W 1995 roku SFP uzyskało zezwolenie ministra kultury 
na zbiorowy zarząd prawami autorskimi, dzięki stara-
niom wiceprezesa Janusza Chodnikiewicza i Krystyny 
Krupskiej-Wysockiej. Nie bez znaczenia był fakt, że 
zarząd ZAiKS-u nie chciał przyjąć pod ochronę reżyse-
rów filmowych, obawiając się dominacji filmowców 
nad muzykami.

• SFP powołało w 1995 roku Związek Autorów i Produ-
centów Audiowizualnych, którego organizacją zajął 
się członek Zarządu – Jacek Bromski. SFP uzyskało 
nowy cel – zapewnienie twórcom filmowym wynagro-
dzeń autorskich z tytułu eksploatacji ich dzieł.

Nowe otwarcie

• W 1996 roku Jacek Bromski został prezesem SFP 
i pełni tę funkcję do dzisiaj, wybierany na 6 kolejnych 
kadencji.

• Pod jego przewodnictwem SFP stało się jedną z naj-
ważniejszych organizacji świata kultury. Jedyną, która 
pracuje na rzecz wszystkich twórców i pracowników 
kinematografii, szukając porozumienia z przedstawi-
cielami kolejnych rządów i instytucji państwowych, 
aby skutecznie bronić niezależności twórczej, a także 
inicjując i przeprowadzając zmiany w prawodawstwie.

• W 2000 roku prezes Jacek Bromski doprowadził do 
nowelizacji art. 70. Ustawy o prawie autorskim, czyli 
do przeniesienia obowiązku płacenia tantiem na 
tzw. użytkowników (czyli np. nadawców telewizyj-
nych i właścicieli kin). Dzięki temu ZAPA mogła roz-
winąć system ściągania i wypłat należnych twórcom 
tantiem.

„Uchwalenie Ustawy o kinematografii nie zakończy-
ło naszych starań o dobre polskie prawo filmowe. 
Tam, gdzie są pieniądze, tam są też interesy, lob-
bing, a nawet przekupstwo. Cały czas monitoruje-
my przepisy i praktykę prawa autorskiego. Dzięki 
Ustawie z 2005 roku polska kinematografia rozwija 
się harmonijnie, polskie filmy mają dużą widownię, 
otwieramy się na świat i odnosimy sukcesy na are-
nie międzynarodowej. Ale nie brak chętnych, którzy 
chcieliby tę Ustawę zepsuć.”

 Jacek Bromski 

• W 2005 roku Sejm uchwalił Ustawę o kinematografii, 
która powoływała Polski Instytut Sztuki Filmowej. 
Dzięki walce całego środowiska filmowego zjednoczo-
nego wokół SFP i Jacka Bromskiego przeforsowano 
zmiany legislacyjne, które stanowią dziś stabilny 
system wsparcia produkcji filmowej.

• SFP od samego początku współtworzyło kształt Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej, programów ope-
racyjnych i kolejnych reform systemu. Pracowało nad 
rozwojem regionalnych funduszy filmowych i powsta-
waniem ważnych instytucji i reform kinematografii.

• W 2006 roku w Stowarzyszeniu wystartował program 
„30 minut” dla młodych twórców. Dwa lata później 
w strukturach SFP powstało Studio Munka – obecnie 
najważniejszy w Polsce producent debiutów filmo-
wych.

• W 2013 roku, wspólnie z innymi organizacjami, Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich powołało stowarzysze-
nie Kreatywna Polska, które działa na rzecz rozwoju 
i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowa-
cyjności.

1.
Zofia Kowalewska i Jacek Bromski. 
Nagrody Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, 2016
fot. Robert Jaworski/SFP

2.
Jerzy Skolimowski podczas 
Przeglądu kina japońskiego 
Kinomaki w kinie Kultura, 2019
fot. Sylwia Olszewska/SFP

2. 

1. 
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• Przyjęta przy wsparciu środowiska filmowego Ustawa 
o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej 
stała się kolejnym źródłem finansowania nowych pro-
dukcji oraz udowodniła, że wsparcie sektora kreatyw-
nego nie jest działalnością filantropijną, ale można 
traktować je jako znakomitą inwestycję.

• Intensywne działania SFP, wspólnie z organizacjami 
europejskimi, doprowadziły do przyjęcie Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie prawa au-
torskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym, która otwiera drogę do wprowadzenia 
tantiem z Internetu.

„Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym oznacza zakończenie blisko 
trzyletniego procesu legislacyjnego, którego Sto-
warzyszenie – dzięki członkostwu w organizacjach 
międzynarodowych – było aktywnym uczestnikiem. 
Ostatnim aktem naszych działań był apel skiero-
wanym na kilka dni przed głosowaniem do europo-
słów przez 200 przedstawicieli polskich filmowców. 
Po raz kolejny udowodniliśmy, że jako środowisko 
w chwilach naprawdę ważnych potrafimy wykazać 
się nadzwyczajną solidarnością.”

 Jacek Bromski 

• SFP uczestniczyło w pracach zespołu do spraw kry-
zysu w branży kinematograficznej, którego celem 
było złagodzenie skutków pandemii COVID-19. Dzięki 
determinacji środowiska udało się włączyć do ak-
tualizacji tarczy antykryzysowej zapisy, dotyczące 
przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 
składki stanowiącej 1,5 proc. przychodu pobieranej 
od nadawców audiowizualnych usług medialnych 
na żądanie.

• Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju Stowa-
rzyszenia. Od 2013 roku w Kazimierzu Dolnym działa 
Dom Pracy Twórczy „Stara Łaźnia”. W 2018 roku Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich przeprowadziło się 
do własnej siedziby w kamienicy przy Pańskiej 85. To 
ważny adres polskiego kina.

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich od 2010 roku 
nieprzerwanie posiada certyfikat jakości ISO.

Nasze media

„Magazyn Filmowy”, redaktor naczelny - Tomasz Raczek
Dla członków SFP - bezpłatny w wersji drukowanej
W wersji elektronicznej dostępny na www.sfp.org.pl

Wyzwania

• Do najważniejszych celów SFP należy dzisiaj walka 
z piractwem, ochrona własności intelektualnej, upo-
rządkowanie relacji między uczestnikami produkcji 
audiowizualnej, ucywilizowanie warunków pracy 
artystycznej oraz doprowadzenie do objęcia tantiema-
mi Internetu.

• W obliczu zmian spowodowanych przez pandemię 
koronawirusa, w szczególności gwałtownego wzrostu 
dystrybucji produkcji audiowizualnych za pośred-
nictwem serwisów VOD (to pole eksploatacji powoli 
wypiera reemisję, a w niedalekiej przyszłości może 
stać się w ogóle tym najważniejszym), kluczowa staje 
się implementacja Dyrektywy o prawach autor-
skich na jednolitym rynku cyfrowym. Najwyższy 
czas żeby w świetle prawa autorskiego zrównać 
Internet z innymi polami eksploatacji. Każdy miesiąc 
zwłoki (dwuletni okres na wdrożenie Dyrektywy minął 
w czerwcu 2021 roku) pozbawia filmowców możliwo-
ści otrzymywania tantiem z eksploatacji twórczości 
w Internecie. To zdecydowanie najważniejsze wyzwa-
nie przed którym stoimy.

„Nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi i sateli-
tarni, dystrybutorzy płyt DVD, kina, hotele – wszyst-
kie te podmioty przekazują wynagrodzenia auto-
rom i wykonawcom za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania. Serwisy internetowe jak 
dotąd pozostają w Polsce poza jakąkolwiek tego 
typu regulacją – nie płacą żadnych tantiem. Ten 
brak równowagi powinien zostać jak najszybciej 
zniesiony.”

 Jacek Bromski 

• Stowarzyszenie włączyło się w prace nad Ustawą 
o uprawnieniach artysty zawodowego, która defi-
niuje grupę zawodową artystów i cywilizuje warunki 
pracy artystycznej, zapewniając systemowy dostęp 
do ZUS i NFZ oraz dostosowując szereg rozwiązań, np. 
podatkowych do specyfiki pracy artystów. Istotnym 

elementem tej regulacji jest aktualizacja listy tzw. 
czystych nośników (wpisanie m.in. smartfonów, ta-
bletów, laptopów), z opłat za które finansowane były-
by wydatki zawarte w ustawie. Z punktu widzenia idei, 
która towarzyszyła wprowadzeniu rekompensaty za 
dozwolony użytek (notabene w Polsce bardzo szeroki) 
brak uregulowania tej kwestii oznacza systemowe 
okradanie artystów z ich praw – według szacunków to 
blisko 600 mln zł rocznie.

• Musimy wspólnie zawalczyć o przyszłość kina arty-
stycznego oraz jego twórców i producentów – nikt za 
nas tego nie zrobi. Produkcyjna dominacja platform 
streamingowych z punktu widzenia środowiska 
filmowego jest mile widziana, ale w dłuższej perspek-
tywie oznacza komercyjny drenaż naszych talentów 
i atrofię kina artystycznego. Musimy zabiegać o to, 
żeby kino artystyczne nie straciło miejsca w naszej 
kinematografii, dbając m.in. o niezależnych producen-

2.
Jacek Bromski w imieniu SFP 
podpisał Porozumienie na rzecz 
zielonej produkcji audiowizualnej 
- Film dla klimatu. 46. Festiwal 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, 2021
fot. Krzysztof Mystkowski/Kosycarz 
Foto Press/SFP

2.
Przegląd „Kino Kawalerowicza” 
z okazji 100. rocznicy urodzin 
Jerzego Kawalerowicza.  
Po projekcji „Pociągu” Tomasz 
Raczek rozmawia z prezesami SFP: 
Januszem Majewskim i Jackiem 
Bromskim, 2022
fot. Borys Skrzyński/SFP

1. 

2. 
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tów, zapewniając odpowiednie warunki produkcyjne. 
Rosnące koszty produkcji filmów (średni budżet filmu 
wzrósł o 15 - 20 proc.), napędzane inflacją, oczeki-
waniami finansowymi członków ekip oraz wielkimi 
produkcyjnymi apetytami platform streamingowych, 
sprawiają, że przy ciągle obniżonej frekwencji kinowej 
realizacja filmów artystycznych zbliża się do granicy 
rentowności.

• Pilnej samoregulacji wymagają relacje między pro-
ducentami, reżyserami, a scenarzystami czy model 
współpracy z ekipami filmowymi, a także wyzwania 
stojące przed twórcami i producentami w czasie 
globalnych przemian przemysłu audiowizualnego, 
wywołanych pandemią koronawirusa. Dzięki inicja-
tywie Stowarzyszenia Filmowców Polskich (robocze 
spotkania w Serocku) udało się zachęcić do dyskusji 
reprezentantów najważniejszych organizacji zrzeszają-
cych ludzi filmu. Wierzymy, że tylko wspólnie wypra-
cowana samoregulacja – wzorem rozwiązań funk-
cjonujących w innych krajach europejskich – może 
przyczynić się do dalszego rozwoju naszego przemysłu 
audiowizualnego, w szczególności pozwalając zreali-
zować swój artystyczny potencjał młodym twórcom.

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich wspólnie ze 
Starostwem w Puławach pracuje nad otwarciem w Ka-
zimierzu Dolnym państwowego Liceum Plastycznego 
ze specjalnością filmową. Szkoła, która będzie po-
siadać własny internat, będzie kształcić specjalistów 
z zakresu postprodukcji audiowizualnej.

Prezesi SFP:
1966-1978 Jerzy Kawalerowicz
1978-1981 Andrzej Wajda
1983-1990 Janusz Majewski
1990-1994 Jan Kidawa-Błoński
1994-1996 Jerzy Domaradzki
od 1996 – Jacek Bromski

Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Filmowców Polskich  
od 2003 roku jest Ewa Szacha-Głuchowicz.

Więcej o historii SFP możesz przeczytać na stronie www.sfp.pl

Zapraszamy do nas!

W ostatnich latach Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
dynamicznie rozwijało się także pod względem organiza-
cyjnym. Wzbogaciło się o nową, własną siedzibę w cen-
trum Warszawy, a także Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu 
Dolnym. Prowadzi trzy restauracje i znakomite repertuaro-
we kino Kultura.

Nasze adresy

Pańska 85
Biuro Stowarzyszenia Filmowców Polskich

• Siedziba Zarządu Głównego
• Dział członkowski
• Redakcja „Magazynu Filmowego SFP” i Serwisu www.

sfp.org.pl
• Studio Munka
• Restauracja „Pańska 85”
• Sala kinowa i sale konferencyjne (preferencyjne stawki 

dla członków SFP)

1.
Siedziba SFP mieści się 
w odnowionej przedwojennej 
kamienicy, którą znamy doskonale 
z serialu „Dom” Jana Łomnickiego!
2. - 3.
Restauracja słynie z włoskiej 
kuchni, ale i smakosze polskich 
specjałów będą mile zaskoczeni.
www.cinemaparadiso.pl  
f/RestauracjaCinemaParadiso
4. - 5.
Budynek wzniesiono w 1921 roku 
na miejscu dawnego szlachtuza 
według projektu Jana Koszczyca-
Witkiewicza, wybitnego 
architekta reprezentującego 
szkołę monachijską. Mury „Łaźni” 
mieściły m.in. zakład kąpielowo-
dezynsekcyjny i pralnię.

1. 

„Wnętrze Pańskiej 85 jest nietypowe jak na orien-
talny lokal: nowoczesne, międzynarodowe i kusi 
jedynie azjatyckimi akcentami. I obłędną tradycyj-
ną ceremonią herbacianą”

 Maciej Nowak

www.sfp.pl f/StowarzyszenieFilmowcowPolskich
www.panska85.com f/panska85

Żelazna 28/30
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych 

Krakowskie Przedmieście 21/23
Kino Kultura & Restauracja Cinema Paradiso
• Sala Kultura i Sala Rejs
• Sieci Europa Cinemas i Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych
• Kino polskie, artystyczne kino europejskie i światowe
• Organizacja premier, festiwali, przeglądów, spotkań 

z ludźmi kina, konsultacji i konferencji filmowych

Kazimierz Dolny, Senatorska 11
Dom Pracy Twórczej SFP i Restauracja Stara Łaźnia
• SFP uruchomiło Starą Łaźnię w 2013, po renowacji 

i starannym remoncie
• Członkowie SFP mogą na preferencyjnych warunkach 

korzystać z sześciu wygodnych pokoi, zapewniających 
komfort pracy i wypoczynku

• Restauracja serwuje doskonałe dania kuchni polskiej 
i międzynarodowej, wykorzystując produkty regionalne.

www.restauracjalaznia.pl f/StaraLazniaKazimierz
2. 

4. 5. 

3. 

2. 



Stowarzyszenie Filmowców Polskich

15  |  |  14  

Produkcja debiutów. Studio Munka

Początki Studia Munka sięgają roku 2005, kiedy z inicja-
tywy SFP oraz Szkoły Wajdy, Ministerstwa Kultury i szkół 
filmowych w Katowicach i Łodzi, powołano program reali-
zacji krótkich fabuł „30 Minut”. Było to możliwe wyłącznie 
dzięki solidarności środowiska filmowego zrzeszonego 
w ramach SFP, którego członkowie zadecydowali o przeka-
zaniu części swoich dochodów z tantiem młodszym kole-
gom, by ci w warunkach profesjonalnej produkcji filmowej 
rozwijali swoje talenty. Młodzi twórcy, którzy chcą zreali-
zować swój pierwszy film, w Studiu Munka-SFP mogą 
liczyć na wsparcie i opiekę nad projektem – od develop-
mentu, przez produkcję w profesjonalnych warunkach, 
aż po promocję gotowego filmu.

„Kilkanaście lat temu, na Walnym Zjeździe SFP 
starsi koledzy zgodzili się, aby 10 proc. ich tan-
tiem, które wpływają na konta Związku Autorów 
i Producentów Audiowizualnych, były przeznacza-
ne na działalność społeczno-kulturalną. Między 
innymi na wsparcie debiutantów. I tak oto w 2005 
roku ruszyły przygotowania do programu „trzy-
dziestek”. Dzisiaj głównym beneficjentem decyzji 
członków SFP są młodzi filmowcy. Dobrze byłoby, 
gdyby mieli świadomość, że wszystkie te profity 
zawdzięczają nie odgórnym założeniom polityki 
kulturalnej, ale wyłącznie środowiskowej soli-
darności, o której zawsze przypominał nasz były 
prezes Andrzej Wajda.”

 Jacek Bromski 
 

Programy dla Młodych Twórców:
• 30 Minut,
• Pierwszy Dokument,
• Młoda Animacja,
• 60 Minut,
• Debiut Pełnometrażowy.

Filmy Studia Munka dostępne są na platformie  
www.munkoteka.pl

Wybrane pełne metraże:
„Lęk wysokości” Bartosza Konopki, „Dzień Kobiet” Marii 
Sadowskiej, „Supernova” Bartosza Kruhlika, „Eastern” 
Piotra Adamskiego, „Cicha Noc” Piotra Domalewskiego 
czy „Braty” Marcina Filipowicza.

Ponad 30 reżyserów, którzy zrealizowali swoje pierwsze 
po szkole krótkometrażowe filmy w Studiu Munka-SFP, 
jest już po pełnometrażowych debiutach filmowych.
Pod szyldem Studia Munka-SFP powstało ponad 220 fil-
mów. Dyrektorem Artystycznym Studia Munka jest Jerzy 
Kapuściński, a szefem produkcji Ewa Jastrzębska.

www.studiomunka.pl
www.munkoteka.pl

1.1.
„Cicha Noc” zdobyła Złote Lwy i szereg 
innych nagród na 42. FPFF w Gdyni oraz  
10 Orłów, w tym tego najważniejszego –  
dla Najlepszego Filmu
fot. Jacek Czerwiński/SFP

2.2.
„Chodźmy w noc” w reżyserii Kamili 
Tarabury. Produkcja Studio Munka – SFP
fot. Studio Munka – SFP

3.3.
„Braty” w reżyserii Marcina Filipowicza. 
Produkcja Studio Munka – SFP
fot. Marcin Filipowicz/Studio Munka – SFP

2. 

3. 

Kręcili u nas:
Piotr Adamski
Olga Bołądź
Marcin Bortkiewicz
Ewa Bukowska
Kuba Czekaj
Piotr Domalewski
Agnieszka Elbanowska
Wojciech Kasperski
Damian Kocur
Bartosz Konopka
Daria Kopiec
Bartosz Kruhlik
Borys Lankosz
Jan P. Matuszyński
Adrian Panek
Jakub Piątek
Aleksander Pietrzak
Mateusz Rakowicz
Maria Sadowska
Marcin Sauter
Agnieszka Smoczyńska
Michał Szcześniak
Tomasz Śliwiński
Aleksandra Terpińska
Piotr Trojan
Katarzyna Warzecha
Grzegorz Zariczny

1. 
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Pomoc w czasie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 przetestowała naszą zdolność do 
funkcjonowania w warunkach kryzysowych. Zarząd Sto-
warzyszenia bez zbędnej zwłoki podjął działania, które 
pomogły naszym członkom przetrwać ten niezwykle trud-
ny okres. W naturalnym odruchu nasze wsparcie skiero-
waliśmy w pierwszym rzędzie do seniorów, organizując 
dla nich dostawę obiadów z restauracji Cinema Paradiso. 
W trakcie pandemii COVID-19 dostarczyliśmy członkom 
blisko 60 tys. obiadów, w tym wyjątkowe zestawy świą-
teczne.

„Chciałem podziękować prezesowi Jackowi Brom-
skiemu, dyrektor biura Ewie Szacha-Głuchowicz 
oraz wszystkim pracownikom SFP i restauracji 
Cinema Paradiso, którzy byli bezpośrednio zaanga-
żowani w przygotowywanie tej smacznej pomocy. 
Jestem dumny, że mogę być członkiem tak troskli-
wego i skutecznego Stowarzyszenia.”

 Henryk Bielski

Zarząd Główny SFP uruchomił także program pomocy 
finansowej pod nazwą „System wsparcia twórców niere-
partycyjnych” adresowany do przedstawicieli 27 zawodów 
filmowych, którzy nie mogli liczyć na pomoc z innych 
źródeł. Na jego realizację przeznaczono 500 tys. zł 
w ramach Statutowego Funduszu Socjalnego, Kulturalne-
go i Wspierania Twórczości Filmowej. Na podstawie złożo-
nych wniosków wypłacono 68 takich zapomóg.

SFP-ZAPA, organizacja zbiorowego zarządzania będąca 
częścią SFP, uruchomiła proces wypłaty specjalnych 
zaliczek na poczet przyszłych tantiem dla autorów i pro-
ducentów oraz przyspieszyła wszystkie terminy repar-
tycji i wypłat dla uprawnionych. Adresatami tej pomocy 
było prawie 5 tys. osób.

Opieka nad uchodźcami z Ukrainy

W obliczu strasznej tragedii, która dotknęła naród ukraiń-
ski, nie pozostaliśmy bierni. Od pierwszych godzin bestial-
skiego rosyjskiego ataku na Ukrainę zadeklarowaliśmy 
naszą pomoc i na deklaracjach nie poprzestaliśmy. Przez 
należący do Stowarzyszenia Filmowców Polskich Dom 
Pracy Twórczej „Stara Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym 
przewinęło się kilkudziesięciu uchodźców, którym 
zapewniliśmy schronienie, wyżywienie i pomoc w zała-
twieniu formalności związanych z ich pobytem w Polsce.

Jednym z naszych gości jest ksiądz Oleg Baitsym, który 
opuścił Ukrainę wraz z żoną i czwórką małoletnich dzieci. 
Jego obecność w „Starej Łaźni” stała się zbawienna dla 
wszystkich ukraińskich uchodźców. Duchowe wsparcie, 
którego udziela kapłan, pozwala im łatwiej uporać się 
z wojenną traumą. Z dnia na dzień mogliśmy obserwować, 
jak nasi goście odzyskują poczucie bezpieczeństwa i zaczy-
nają się uśmiechać. 

„Nie powinniśmy milczeć, jeśli nie chcemy, by to 
przydarzyło się komukolwiek. Ludzie, którzy są 
zdolni do takich zbrodni, nie przestaną ich popeł-
niać; są opętani żądzą władzy i manią kontroli. 
Cały świat powinien się zjednoczyć. W przeciwnym 
razie – i to nie jest przesada! – świat, który znamy, 
może przestać istnieć.”

 Elena Rubashevska
 dziennikarka, reżyserka i krytyczka filmowa,  

jedna z osób, której pomocy udzieliło SFP

Stowarzyszenie Filmowców Polskich zapewniło uchodź-
com transport spod granicy polsko-ukraińskiej, zagwaran-
towało noclegi, pracę w biurze SFP i zarządzanych przez 
Stowarzyszenie restauracjach oraz kinie Kultura. SFP 
zaangażowało się także w pomoc w znalezieniu uchodź-
com związanym z branżą filmową pracy w produkcjach 
Studia Munka działającego przy Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich.

1.
Ukraiński wieczór ze Studiem 
Munka. W programie znalazły 
się trzy produkcje Studia Munka 
tematycznie związane z Ukrainą, 
zrealizowane z udziałem 
pochodzących stamtąd twórców 
– „Moloch”, „Lew” i „Sztangista”. 
Projekcji towarzyszyła zbiórka na 
pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.
fot. Wojciech Olkuśnik/East 
News/SFP 

1. 
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Stowarzyszenie  
Filmowców Polskich

Zarząd Główny

W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny SFP stanowili:
Jacek Bromski – Prezes,
Karolina Bielawska – Wiceprezes,
Władysław Dariusz Gajewski – Wiceprezes,
Michał Kwieciński – Członek ZG – Skarbnik,
Allan Starski – Członek ZG,
Janusz Kijowski – Członek ZG,
Juliusz Machulski – Członek ZG,
Filip Bajon – Członek ZG,
Witold Giersz – Członek ZG,
Michał Żarnecki – Członek ZG do 21.11.2016 r.,
Janusz Gauer – Przewodniczący Koła Operatorów Obrazu,
Maciej Karpiński – Przewodniczący Koła Scenarzystów,
Nikodem Wołk-Łaniewski – Przewodniczący Koła Reżyse-
rów Dźwięku,
Andrzej Haliński – Przewodniczący Koła Scenografów,
Andrzej Jasiewicz – Przewodniczący Koła Realizatorów 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży,
Barbara Hollender-Kwiatkowska – Przewodnicząca Koła 
Piśmiennictwa,
Krzysztof Wierzbiański – Przewodniczący Koła Seniora,
Michał Szcześniak – Przewodniczący Koła Młodych,
Mirosława Wojtczak – Przewodnicząca Koła Charaktery-
zatorów,
Alina Skiba-Wojnach – Przewodnicząca Koła Cyfrowych 
Form Filmowych,
Ewa Borguńska – Przewodnicząca Koła Producentów do 
02.11.2020 r.,
Andrzej Marek Drążewski – Przewodniczący Sekcji Filmu 
Dokumentalnego,
Andrzej Sapija – Wiceprzewodniczący Sekcji Filmu Doku-
mentalnego,
Marek Serafiński – Przewodniczący Sekcji Filmu Animo-
wanego do 12.02.2017 r.,
Jerzy Kucia – początkowo jako Wiceprzewodniczący, a od 
28.02.2017 r. Przewodniczący Sekcji Filmu Animowanego 
w miejsce Marka Serafińskiego,
Hanna Margolis – Wiceprzewodnicząca Sekcji Filmu Ani-

mowanego od 28.02.2017 r.,
Jacek Zygadło – Przewodniczący Sekcji Telewizyjnej,
Witold Będkowski – Wiceprzewodniczący Sekcji Telewi-
zyjnej,
Tomasz Dettloff – Przewodniczący Koła Krakowskiego,
Zbigniew Żmudzki – Przewodniczący Koła Łódzkiego do 
26.07.2018 r.,
Anna Mroczek – Przewodnicząca Koła Łódzkiego od 
04.02.2019 r., 
Andrzej Stachecki – Przewodniczący Koła Wrocławskiego.

Komisja Rewizyjna

Zbigniew Domagalski – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej,
Irena Strzałkowska – Członek Komisji,
Ewa Jastrzębska – Członek Komisji,
Łukasz Mańczyk – Członek Komisji – Sekretarz,
Krzysztof Tchórzewski – Członek Komisji. 

Data upływu kadencji statutowych 
organów Stowarzyszenia 
Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich w brzmieniu uchwalonym na Walnym Zjeździe 
w dniu 23.03.2016 r. kadencja członków władz naczelnych 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, za wyjątkiem Wal-
nego Zjazdu, trwa cztery lata, jednakże nie krócej niż do 
czasu powołania nowych władz.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich w brzmieniu uchwalonym na Walnym Zjeździe 
w dniu 23.03.2019 r. kadencja członków organów Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, za wyjątkiem Walnego 
Zebrania Członków, trwa cztery lata, jednakże zgodnie z § 
12 ust. 21 pkt. 1), § 13 ust. 10 pkt. 1), § 14 ust. 10 pkt. 1) 
oraz § 15 ust. 8 pkt. 1) Statutu mandaty członków organów 
Stowarzyszenia wygasają z dniem upływu kadencji oraz 
wyboru nowego składu danego organu. Bieg czteroletniej 
kadencji organów Stowarzyszenia, w tym Zarządu Główne-
go, rozpoczął się w dniu 23.04.2016 r., a mandaty członków 
organów Stowarzyszenia nie wygasły (poza indywidual-

nymi przypadkami) z uwagi na brak możliwości odbycia 
Walnego Zebrania Członków i wyboru nowych składów 
organów w terminie pierwotnie wyznaczonym na dzień 
23.05.2020 r., zmienionym na dzień 21.11.2020 r., a następ-
nie odwołanym bez wyznaczania nowego terminu wobec 
dalszego trwania stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19.

Uchwałą nr 28 z dnia 24.06.2021 r. Zarząd Główny SFP 
upoważnił Prezesa SFP Jacka Bromskiego do prowadzenia 
rozmów z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w sprawie uzyskania zgody Ministra na przesu-
nięcie terminu Walnego Zebrania Członków SFP (sprawoz-
dawczo-wyborczego) na czerwiec 2022 roku z powodów 
związanych z epidemią COVID-19 i towarzyszących jej 
obostrzeń oraz ze względów ekonomicznych, następnie 
na podstawie ww. Uchwały Prezes SFP wystąpił pisemnie 
do Ministra z prośbą o wyrażenie zgody na przełożenie 
terminu Walnego Zebrania Członków SFP na termin czerw-
cowy 2022 roku, zaś Minister, powołując się na doniesienia 
dotyczące możliwego pogorszenia się sytuacji epidemio-
logicznej oraz w trosce o zdrowie członków SFP nie wniósł 
zastrzeżeń co do ww. terminu Walnego Zebrania Członków. 
Uchwałą nr 41 z dnia 24.11.2021 r. Zarząd Główny SFP 
zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP na dzień 
21.05.2022 r.

Cele Statutowe

 Początkowo, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich w brzmieniu uchwalonym na 
Walnym Zjeździe w dniu 23.03.2016 r. celami Sto-
warzyszenia były:

• reprezentowanie w kraju i za granicą środowiska 
polskich filmowców i producentów audiowizualnych, 
formułowanie i wyrażanie ich opinii i postulatów, 
obrona ich interesów moralnych, artystycznych, praw-
nych i materialnych, a w szczególności zbiorowe zarzą-
dzanie i ochrona powierzonych SFP praw autorskich 
i praw pokrewnych oraz praw wynikających z Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

• współpraca z ministrem właściwym ds. kultury, sej-
mowymi i senackimi komisjami ds. kultury i mediów 

oraz organami administracji publicznej w sprawach 
kinematografii, a także z Polskim Instytutem Sztuki 
Filmowej, telewizją publiczną oraz innymi podmiota-
mi upoważnionymi do prowadzenia działalności w za-
kresie programowania, realizacji i rozpowszechniania 
filmów kinowych i telewizyjnych oraz współpraca 
w tym zakresie z zagranicą;

• propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć polskiej 
sztuki filmowej, współdziałanie w rozwoju teorii 
i historii filmu oraz upowszechnianie kultury filmowej 
w społeczeństwie;

• udzielanie członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom 
pomocy w granicach określonych postanowieniami 
Statutu i możliwościami oraz pogłębianie więzi środo-
wiskowej;

• współudział w prawidłowym kształtowaniu stosunków 
między twórcami i producentami filmowymi oraz ak-
tywny udział w formułowaniu przepisów regulujących 
te stosunki;

• wspieranie projektów o charakterze naukowym 
i edukacyjnym w dziedzinie kinematografii, w tym 
inicjowanie i prowadzenie takich projektów;

• stosowanie innych form działalności, służących reali-
zacji celów i zadań Stowarzyszenia.

 Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich w brzmieniu uchwalonym na Walnym 
Zjeździe w dniu 23.03.2019 r.:

1. Stowarzyszenie zrzesza osoby związane ze środowi-
skiem filmowym, w tym twórców, producentów au-
diowizualnych i pomocniczo twórczych pracowników 
filmu w celu:
1) ochrony zawodu twórcy filmowego;
2) ochrony praw autorskich i praw pokrewnych;
3) zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 

i prawami pokrewnymi twórców lub producentów 
audiowizualnych;

4) wspierania rozwoju środowiska filmowców 
i kształtowania zasad etyki zawodowej;

5) zabiegania o właściwe warunki do pełnego roz-
woju sztuki i kultury filmowej oraz przestrzegania 
swobód twórczych; 

6) wspierania rozwoju nauki, edukacji i kultury 
filmowej.

Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich z siedzibą w Warszawie 

(00-834), przy ulicy Pańskiej 85, 

wpisane do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samo-

dzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej oraz rejestru 

przedsiębiorców prowadzonych 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000068354, NIP, 

525-12-88-627, Regon 000818002.



Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia Filmowców Polskich za okres 2016 – 2022

23  |  |  22  

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, wykonując 
w szczególności następujące zadania:
1) reprezentowanie w kraju i za granicą środowiska 

polskich twórców filmowych oraz producentów 
audiowizualnych, formułowanie i wyrażanie 
ich opinii oraz postulatów, obrona ich intere-
sów artystycznych, moralnych i materialnych, 
a w szczególności zbiorowe zarządzanie i ochrona 
powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich 
i praw pokrewnych;

2) współpraca w sprawach kinematografii z mini-
strem właściwym do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, sejmowymi i senackimi 
komisjami ds. kultury i mediów, Polskim Insty-
tutem Sztuki Filmowej, organami administracji 
publicznej, nadawcami telewizyjnymi oraz z in-
nymi podmiotami prowadzącymi działalność 
w zakresie tworzenia, organizacji produkcji lub 
rozpowszechniania utworów audiowizualnych;

3) współpraca w sprawach kinematografii z instytu-
cjami Unii Europejskiej oraz instytucjami i organi-
zacjami międzynarodowymi;

4) propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć 
polskiej sztuki filmowej, współdziałanie w rozwo-
ju nauki i historii filmu oraz w upowszechnieniu 
kultury filmowej w społeczeństwie;

5) udzielanie członkom Stowarzyszenia i ich rodzi-
nom pomocy w granicach i na zasadach określo-
nych postanowieniami Statutu i regulaminem 

prowadzenia działalności o charakterze socjal-
nym, kulturalnym i edukacyjnym;

6) pogłębianie więzi środowiskowej, współudział 
w prawidłowym kształtowaniu stosunków między 
twórcami i producentami audiowizualnymi oraz 
aktywny udział w formułowaniu przepisów regu-
lujących te stosunki;

7) wspieranie projektów o charakterze naukowym, 
edukacyjnym i kulturalnym w dziedzinie kinema-
tografii, w tym inicjowanie i prowadzenie takich 
projektów;

8) wspieranie kształcenia i rozwoju filmowców, 
w szczególności poprzez prowadzenie szkół filmo-
wych i studiów filmowych;

9) wspieranie działalności kulturalnej, w tym także 
prowadzonej przez inne podmioty, polegającej 
na zapewnieniu środowisku polskich filmowców 
warunków do pracy, dyskusji, wymiany twórczych 
idei i poglądów, w szczególności w ramach dzia-
łalności domów pracy twórczej.

Wprowadzenie

W upływającej kadencji wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich odbył 
łącznie 18 posiedzenia i podjął 631 uchwał.
W okresie sprawozdawczym wg stanu na dzień 31.12.2021 
roku przyjętych do Stowarzyszenia zostało 392 osób, nato-
miast 263 straciło taki status. (Wykres 1.)

Działania Stowarzyszenia Filmowców Polskich koncentro-
wały się przede wszystkim na realizacji zadań nakreślonych 
przez Statut SFP, a także na wykonaniu inicjatyw i projektów 
wypracowanych w toku bieżącej działalności Stowarzysze-
nia oraz zgłaszanych przez przedstawicieli poszczególnych 
Kół, Sekcji i Oddziałów SFP.

Zasadniczą uwagę przywiązywano do spraw organizacyjno-
-finansowych Stowarzyszenia, m.in. w zakresie gospodaro-
wania środkami pochodzącymi z ZAPA.

Każdego roku okresu sprawozdawczego, z doskonałym 
rezultatem, poddawaliśmy się zewnętrznym audytom, 

w ramach obowiązującej nas procedury związanej z pod-
trzymaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością 
opartego na wymaganiach międzynarodowej normy PN EN 
ISO 9001:2009, a następnie normy PN EN ISO 9001:2015.

Jednocześnie na wszystkie działania SFP wpływ miała 
sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią wirusa 
SARS CoV-2 i wiążące się z nią ograniczenia w działalności 
wszystkich podmiotów.

W związku z pandemią wirusa SARS CoV-2, w okresie od 
połowy marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich udzieliło wsparcia swoim 
członkom w postaci 58 808 obiadów przygotowanych przez 
należącą do SFP restaurację Cinema Paradiso i dostar-
czonych bezpośrednio do członków SFP. W wyjątkowych 
sytuacjach pracownicy biura SFP pomagali też członkom 
w zakupie leków, czy wyręczali ich w drobnych zakupach 
spożywczych. Został uruchomiony program zapomóg dla 
zrzeszonych w SFP filmowców.

W trakcie kadencji w ramach reprezentacji środowiska 
polskich twórców i propagowania osiągnięć polskiej sztuki 
filmowej, udzieliliśmy wymiernego i efektywnego wspar-
cia na rzecz inicjatyw i przedsięwzięć mających istotne 
znaczenie z punktu widzenia realizacji celów statutowych, 
przy czym wsparcie to, w zależności od konkretnych 
i realnych potrzeb, odbywało się na wielu płaszczyznach, 
m.in. finansowej, organizacyjnej, prawnej, logistycznej 
i public relations. Dzięki temu zostały zrealizowane bardzo 
ambitne i dobrze opracowane merytorycznie i artystycznie 
projekty, które niejednokrotnie bez pomocy SFP nie miał-
by szans zaistnieć w przestrzeni publicznej.
 
W związku z pracą nad wieloma projektami, w szczegól-
ności o istotnym znaczeniu dla polskiej kultury, aktywnie 
współdziałaliśmy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (przez jakiś czas funkcjonującym pod nazwą: 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), 
Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Narodowym Instytu-
tem Audiowizualnym oraz Filmoteką Narodową, które od 1 
czerwca 2017 roku działają wspólnie pod nazwą Filmoteka 
Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), Instytutem 
Adama Mickiewicza oraz wieloma innymi instytucjami 

Wykres 1.
Liczba członków SFP
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kultury, tak na szczeblu państwowym, jak i samorządo-
wym, a także z ogromną rzeszą organizacji z sektora poza-
rządowego.
Równocześnie staraliśmy się oddziaływać, wspierać 
i inicjować procesy zachodzące w sferze kultury zarów-
no w kraju, jak i na arenie międzynarodowej w ramach 
uczestnictwa w:
• Stowarzyszeniu Kreatywna Polska,
• Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

(OFOP),
• Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych,
• International Federation of Film Critics (FIPRESCI),
•  Federation of European Film Directors (FERA),

1.
W czasie pandemii COVID-19 
dostarczyliśmy członkom SFP 
blisko 60 tys. obiadów
fot. SFP

1. 
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• International Centre of Films for Children and Young 
People (CIFEJ),

• Federation of Screenwriters in Europe (FSE)
Ponadto, przez cały czas zajmowaliśmy się sprawami doty-
czącymi bieżącej działalności Stowarzyszenia i potrzeb 
jego członków. Kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy spraw-
dzone projekty, wypracowane jeszcze w ubiegłej kadencji, 
jak również podejmowaliśmy nowe inicjatywy na rzecz 
członków SFP, ale także o wymiarze szerszym ogólnospo-
łecznym, wykraczającym poza obręb środowiska twórców 
filmowych. Naszą działalność prowadziliśmy zarówno 
w Polsce jak i prowadziliśmy wiele projektów poza grani-
cami kraju. W związku z wybuchem pandemii stanęliśmy 
przed nowym, trudnym wyzwaniem pomocy potrzebują-
cym członkom SFP. W dalszej części sprawozdania przed-
stawione zostały wyczerpująco poszczególne obszary 
aktywności Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wśród najważniejszych zadań 
podjętych przez Stowarzyszenie 
w ostatniej kadencji należy 
wymienić:

 w obszarze działalności na rzecz rozwoju, propago-
wania osiągnięć polskiej sztuki filmowej i dokonań 
środowiska filmowego:

• z dużymi sukcesami kontynuowaliśmy w ramach 
Studia „Młodzi i Film” im. Andrzeja Munka realizację 
programów dedykowanych dla młodych twórców: „30 
Minut”, „Pierwszy Dokument”, „Młoda Animacja”, „60 
Minut” oraz „Debiut Pełnometrażowy”;

• stale doskonaliliśmy Serwis Internetowy SFP (www.
sfp.org.pl), w którym w sposób pogłębiony prezen-
towane są zagadnienia związane z polskim rynkiem 
audiowizualnym;

• rozbudowaliśmy naszą obecność w mediach społecz-
nościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), 
co usprawniło naszą komunikację z szeroko pojmowa-
nym środowiskiem filmowym;

• wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, 
rozwijaliśmy serwisy: Wirtualna Baza Castingowa 

„Aktorzy Polscy” oraz Internetowy Serwis „Filmowcy 
Polscy”, które stanowią zestaw nowoczesnych na-
rzędzi informatycznych, usprawniających produkcję 
filmową poprzez szybki dobór obsady aktorskiej oraz 
członków ekipy;

• prowadziliśmy na szeroką skalę działania w zakresie 
realizacji i koordynacji doniosłych wydarzeń kultural-
nych, społecznych i edukacyjnych, takich jak: festiwale, 
konferencje, debaty, programy edukacyjne, szkolenia;

• poprzez różne środki komunikacji prowadziliśmy 
kampanię informacyjną propagującą osiągnięcia 
polskiej kinematografii w kraju i za granicą, w szcze-
gólności kontynuowaliśmy działalność wydawniczą. 
Nieprzerwanie wydajemy „Magazyn Filmowy” – jedyny 
periodyk poświęcony wyłącznie polskiej branży filmo-
wej. Wydajemy także okolicznościowe boxy z filmami: 
„100 Years of Poland’s Regained Independence. Polish 
History in Film Masterpieces” czy „Absurdy PRL-u” 
oraz publikujemy książki okolicznościowe – „Andrzej 
Wajda. Ostatni Romantyk Polskiego Kina”;

• wykorzystując zarządzane przez SFP kino Kultura, 
staramy się poprzez pieczołowity dobór repertuaru 
i wydarzeń kulturalnych upowszechniać dokonania 
polskiej i europejskiej kinematografii oraz aktywnie 
rozwijać w społeczeństwie świadomość dokonań 
i rangi polskiej kultury filmowej;

• popularyzowaliśmy corocznie przyznawane naszym 
szacownym koleżankom i kolegom nagrody: polskiej 
sekcji FIPRESCI – Koła Piśmiennictwa SFP – Złote Ta-
śmy, Nagrody SFP za wybitne osiągnięcia artystyczne 
i wkład w rozwój polskiej kinematografii. oraz Nagro-
dy Perspektywa im. Janusza „Kuby” Morgensterna;

• przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego SFP 
i „Magazynu Filmowego” obejmowaliśmy patronatem 
honorowym i medialnym doniosłe wydarzenia kultu-
ralne z dziedziny kinematografii o zasięgu krajowym, 
jak i lokalnym;

• inicjowaliśmy i podejmowaliśmy działania na rzecz 
przyznania twórcom filmowym nagród i odznaczeń 
państwowych, udzielając stosownych rekomendacji;

• zorganizowaliśmy stały cykl pokazów polskich filmów 
dla ambasadorów akredytowanych w Polsce, które 
cieszą się stałym, ogromnym zainteresowaniem kor-
pusu dyplomatycznego;

• dużą wagę przywiązujemy do realizacji programów 
edukacyjnych adresowanych do najmłodszej widowni, 
przede wszystkim mającego już wieloletnią historię 
programu „Polskie Kino Młodego Widza”, w tym – Gdy-
nia Dzieciom – jako sekcji Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni.

 w obszarze działalności na rzecz członków SFP:
• w trakcie pandemii COVID-19 dostarczyliśmy człon-

kom blisko 60 tys. obiadów przygotowanych przez 
należącą do SFP restaurację Cinema Paradiso. Urucho-
miony został także program zapomóg dla zrzeszonych 
w SFP filmowców oraz przyspieszone zostały wypłaty 
zaliczek z tytułu tantiem (SFP ZAPA);

• doskonaliliśmy ofertę Domu Pracy Twórczej oraz 
Restauracji „Stara Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym, 
zapewniając naszym członkom komfortowe warunki 
pracy i wypoczynku;

• jednocześnie utrzymaliśmy możliwość korzystania 
przez naszych członków z Domu Pracy Twórczej „Willa 
Astoria” na dogodnych warunkach finansowych;

• świadczyliśmy pomoc z zakresu opieki socjalnej, m.in. 
poprzez udzielanie zapomóg losowych, pogrzebo-
wych, stypendiów naukowych;

• zintensyfikowaliśmy działania służące integracji śro-
dowiska, przede wszystkim seniorów naszego Stowa-
rzyszenia;

• kontynuowaliśmy program opieki sanatoryjnej po-
przez partycypowanie w kosztach pobytu w ośrodkach 
sanatoryjnych;

• realizowaliśmy program ułatwienia dostępu do opieki 
medycznej – umożliwiając naszym członkom korzysta-
nie z usług opieki medycznej przez wyspecjalizowane 
placówki, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy, 
na mocy, których SFP pokrywa 50 proc. kosztów usług 
medycznych świadczonych na rzecz członków;

• kontynuowaliśmy we współpracy z restauracjami 
„Cinema Paradiso” oraz „Pańska 85” program, dzięki 
któremu członkowie Koła Seniora oraz Koła Młodych 
mogą spożywać posiłki w bardzo atrakcyjnych cenach;

• udzielaliśmy wszechstronnego, wielowymiarowego 
wsparcia członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytu-
acji życiowej, poprzez udzielanie wsparcia finansowe-
go i pomocy prawnej.

 w obszarze działań legislacyjnych oraz admini-
stracyjno-organizacyjnych:

• po wykonaniu gruntownej modernizacji Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich zadomowiło się w swo-
jej nowej siedzibie przy ulicy Pańskiej 85 w Warsza-
wie. Przeprowadzka do nowej siedziby rozpoczęła 
się w 2017 roku. Pierwsi przenieśli się pracownicy 
Studia Munka, następnie w maju 2018 rok pracow-
nicy SFP;

• co roku z powodzeniem poddawaliśmy się ze-
wnętrznemu audytowi w ramach procedury pod-
trzymania certyfikatu Systemu Zarządzania Jako-
ścią opartego na międzynarodowej normie  
PN EN ISO 9001:2009, a następnie normie  
PN EN ISO 9001:2015;

• wspólnie z organizacjami europejskimi zaanga-
żowaliśmy się w przyjęcie Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwiet-
nia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która 
otwiera drogę do wprowadzenia tantiem z interne-
tu. Aktywnie wspieramy proces implementacji tego 
dokumentu do polskiego systemu prawnego;

• włączyliśmy się w prace nad Ustawą o uprawnie-
niach artysty zawodowego, która definiuje grupę 
zawodową artystów i cywilizuje warunki pracy 
artystycznej, zapewniając systemowy dostęp do 
ZUS i NFZ oraz dostosowując szereg rozwiązań,  
np. podatkowych do specyfiki pracy artystów. Istot-
nym elementem tej regulacji jest aktualizacja listy 
tzw. czystych nośników, z opłat za które finansowa-
ne byłyby wydatki zawarte w ustawie;

• obserwując zmiany na rynku produkcji filmowej, 
spowodowane jej rosnącymi kosztami oraz pojawie-
niem się istotnego gracza w postaci platform stre-
amingowych, zainicjowaliśmy proces samoregulacji, 
który ma doprowadzić do wypracowania rozwiązań 
satysfakcjonujących wszystkich uczestników rynku;

• w ramach pokazów „Bliżej kina” – projekcji filmów 
w wersji z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną i napi-
sami dla niesłyszących – włączyliśmy się w promo-
wanie idei dostępności dorobku kinematografii dla 
osób niewidzących, niesłyszących i słabosłyszących;
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• rozumiejąc potrzebę ochrony naszej planety, włą-
czaliśmy się w inicjatywy propagujące ekologiczne 
postawy, m.in. Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, podczas 46. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych podpisał Porozumienie na rzecz 
zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu;

• na bieżąco dostosowujemy strukturę organizacyjną do 
nowych wyzwań i projektów realizowanych w ramach 
wypełniania celów i zadań statutowych i wdrażamy 
wewnętrzne procedury podnoszące jakość i efektyw-
ność realizowanych projektów i usług.

ZWIĄZEK AUTORÓW 
I PRODUCENTÓW 
AUDIOWIZUALNYCH 
SFP-ZAPA

Ostatnie 6 lat to dla SFP-ZAPA okres dynamicznego roz-
woju. W tym czasie znacząco wzrosły wpływy finansowe, 
poziom wypłat oraz liczba uprawnionych objętych ochro-
ną organizacji. SFP-ZAPA z powodzeniem egzekwuje tan-
tiemy od niemal wszystkich największych użytkowników 
praw autorskich. Będąc członkiem międzynarodowych 
organizacji twórców oraz producentów, stale wzmacnia 
swoją pozycję w Polsce i za granicą.

 Do największych sukcesów ZAPA należy:
• Prawomocne zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń na 

polu reemitowanie,
• Wygrana w sporze przeciwko Cinema City,
• Wygrana w sporze z Vectra o zaniżanie podstawy 

rozliczeń,
• Prawomocne zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń na 

polu publiczne odtwarzanie (m.in. w pokojach hotelo-
wych),

• Podpisanie umów oraz ugód z multipleksami – Helios 
oraz Multikino,

• Obejmowanie umowami operatorów telekomunika-
cyjnych świadczących usługi reemisji, w tym zawarcie 
nowej umowy generalnej z Orange ,

• Podpisanie nowej umowy generalnej z operatorem 
i nadawcą Canal+,

• Dynamiczny wzrost wypłat dla uprawnionych,
• Spadek kosztów inkasa i repartycji – z 12,5% na 

wszystkich polach eksploatacji (lata 2016-2017) do 
obecnie 9% na polu wyświetlania, 9,55% na polach 
reemitowanie, nadawanie i odtwarzanie oraz 9,8% na 
pozostałych polach,

• Bardzo wysoka identyfikacja chronionego repertuaru, 
szybkość i wielość repartycji przy rosnącej liczbie 

chronionych utworów, wzroście ich eksploatacji i co-
raz większej liczbie uprawnionych,

• Sprawne wdrożenie ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
prawami,

• Doprowadzenie do przyjęcia dyrektywy unijnej w spra-
wie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Inkaso
Łączna kwota wpłat uzyskanych od użytkowników 
w latach 2016-2021 wyniosła blisko 1 miliard złotych. 
W 2021 r. SFP-ZAPA wypracowało największe wpływy 
finansowe w historii organizacji - na poziomie ponad 208 
mln zł. Jest to kwota o ponad 61% wyższa od zainkasowa-
nej w roku 2016. (Wykres 2.)

Najwyższe wpływy finansowe uzyskiwano z dwóch kluczo-
wych dla SFP ZAPA pól – nadawania i reemitowania, na 
których niemal wszyscy użytkownicy mają zawarte umowy 
z organizacją. Trzecim polem eksploatacji, które w latach 
2020-2021 zaczęło przynosić znaczące wpływy, było 
publiczne wyświetlenie w kinach. Istotny poziom inkasa 
wynagrodzeń z tego tytułu to efekt wyczekiwanych od wie-
lu lat pozytywnych dla SFP ZAPA rozstrzygnięć w relacjach 
z operatorami sieci kin wielosalowych (wygrana sądowa 
w sporze z Cinema City za wyświetlanie filmów w latach 
2011-2013 oraz podpisanie ugód z Helios i Multikino rozli-
czających okres od 2009 r. oraz umów na przyszłość).
Wpływy z reemisji pobierane m.in. od operatorów kablo-
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Wykres 2.
 Wpływy od użytkowników 
w latach 2016-2021 (mln zł) 
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wych i satelitarnych stanowiły w ostatnich latach ok. poło-
wy wszystkich wpłat od użytkowników, kwoty pobierane 
od nadawców to ponad 40 proc. łącznie inkasowanych 
kwot. Rosnące wpływy od operatorów kin to ponad 8 proc. 
udział w sumie pobranych wynagrodzeń w 2021 r. (w 2016 
r. było to niewiele ponad 1 proc.). (Wykres 3.)

Wypłaty
W ślad za wzrostem wpływów od użytkowników znacząco 
wzrastał też poziom wypłat. W 2016 roku wypłacono prawie 
129 mln zł, w 2021 roku wypłaty przekroczyły poziom 166 mln 
zł, co oznacza wzrost o ponad 28 proc. (Wykres 4.)

Tak wysoki poziom wypłat jest efektem znaczącej liczby 
repartycji dokonywanych rocznie w SFP-ZAPA. W roku 
2021 było ich prawie 280 - przeprowadzonych na róż-
nych polach eksploatacji. Aby móc dokonać repartycji 
niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej dokumen-
tacji; w 2021 roku wprowadzono do systemów SFP-ZAPA 
ponad 780 tys. pojedynczych informacji o wykorzystaniu 
utworów.

Uprawnieni
SFP-ZAPA odnotowuje co roku wysoki wzrost liczby upraw-
nionych: autorów, spadkobierców oraz producentów. 
Obecnie organizacja chroni prawie 5,8 tys. autorów lub 
ich spadkobierców, co oznacza wzrost w stosunku do 2016 
roku o blisko 35 proc. SFP-ZAPA reprezentuje także ponad 
700 producentów, czyli o ponad 26 proc. więcej niż w roku 
2016.(Wykres 5.)

SFP-ZAPA nieprzerwanie pracuje nad usprawnianiem 
komunikacji z uprawnionymi. W tym celu prowadzone 
są prace dotyczące modernizacji strony internetowej 
organizacji oraz systemu ZAPA On Line. Rozwijana jest 
też aktywność w mediach społecznościowych. W samym 
2021 roku SFP-ZAPA odnotowało blisko 5 tysięcy kontak-
tów z uprawnionymi - osobistych, telefonicznych jak i za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Doskonalenie standardów działalności
Od 2007 roku SFP-ZAPA stosuje System Zarządzania Jako-
ścią spełniający wymagania normy ISO 9001:2015. Corocz-
ne audyty, przeprowadzane przez zewnętrzną jednostkę 
certyfikacyjną, potwierdzają, że organizacja, sprawując 
zbiorowy zarząd prawami autorskimi, spełnia najwyższe 
międzynarodowe standardy jakości. W Polsce SFP-ZAPA 
pozostaje jedyną organizacją zbiorowego zarządu posia-
dającą certyfikat jakości ISO.

SFP-ZAPA kładzie szczególny nacisk na zapewnienie 
bezpieczeństwa powierzanych jej danych oraz środków. 
W tym celu stale kontroluje, rozwija i unowocześnia sys-
temy IT. Pozwala to sprawnie obsługiwać coraz większą 
liczbę operacji wykonywanych na etapie inkasa, repartycji 
oraz wypłat pieniędzy dla uprawnionych.

Wdrożenie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami
19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
(ustawa o ZZ). W trakcie prac legislacyjnych SFP-ZAPA 
podejmowało działania na rzecz nadania przepisom usta-
wy brzmienia korzystnego dla organizacji. Wraz z wejściem 
ustawy w życie rozpoczęto wdrażanie jej przepisów do ram 
organizacyjnych oraz prawnych SFP-ZAPA.

W pierwszej kolejności przygotowano nowy Statut SFP, 
który został przyjęty przez Walny Zjazd SFP 23 marca 2019 
roku. Nowy Statut SFP został zarejestrowany przez Krajo-
wy Rejestr Sądowy 10 października 2019 r. Statut wprowa-
dza nowe przepisy dotyczące członkostwa, organów SFP 
oraz procedur dotyczących zbiorowego zarządzania. 

Kolejnym skutkiem ustawy o ZZ było wszczęcie w 2018 r. 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 
dwóch postępowań dotyczących uprawnień SFP-ZAPA 
w zakresie sprawowania zbiorowego zarządu:

1. W sprawie rewizji zezwolenia SFP-ZAPA na zbiorowe 
zarządzanie – 23 lutego 2021 r. Minister wydał decyzję, 
w której nieznacznie zmienił brzmienie udzielonego 
zezwolenia. Zmiana ta nie ma wpływu na jego zakres, 
co jest korzystne dla SFP-ZAPA. Decyzja jest ostatecz-
na. 

2. W sprawie stwierdzenia reprezentatywności SFP-ZAPA 
w odniesieniu do praw autorskich do scenariuszy 
utworów audiowizualnych – Minister wydał decyzję 
stwierdzającą reprezentatywność SFP-ZAPA w tym 
zakresie, co prowadzi do zwiększenia inkasowanych 
wynagrodzeń od użytkowników na wszystkich polach 
eksploatacji. Decyzja jest ostateczna. 

Wdrożenie w SFP-ZAPA wymogów ustawy o ZZ pozostaje 
procesem ciągłym i złożonym. Wiąże się to jeszcze z wypeł-
nieniem szeregu innych szczegółowych obowiązków, 
takich jak zmiana lub przyjęcie regulaminów określających 
np. zasady repartycji, inwestowania, składania skarg, 
czy prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, 
kulturalnym lub edukacyjnym, a także aktualizacja umów 
zawieranych z uprawnionymi i użytkownikami.

Reforma europejskiego prawa autorskiego
We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska opublikowała 
najobszerniejszy od wielu lat pakiet europejskich doku-
mentów legislacyjnych z dziedziny praw autorskich. Od 
tego momentu rozpoczęły się intensywne działania SFP-
-ZAPA zmierzające do przyjęcia w nich jak najkorzystniej-
szych rozwiązań dla twórców i producentów filmowych. 

Najważniejszym dokumentem była przyjęta w 2019 r. 
dyrektywa unijna w sprawie praw autorskich na jednoli-
tym rynku cyfrowym (dyrektywa DSM). Tutaj podstawo-
wym osiągnięciem SFP-ZAPA i innych organizacji było 
przyznanie twórcom filmowym prawa do wynagrodzenia 
za eksploatację ich utworów w internecie. Dyrektywa 
wprowadza także mechanizm udzielania licencji przez 
organizacje zbiorowego zarządzania na utwory udostęp-
niane przez użytkowników na platformach internetowych 
typu YouTube. 
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Druga z przyjętych w 2019 r. dyrektyw unijnych dotycząca 
transmisji online nadawców i reemisji (dyrektywa SatCab) 
wprowadza zasadę neutralności technologicznej w stosun-
ku do pola eksploatacji reemisja i rozszerza w tym zakresie 
zakres obowiązkowego zbiorowego zarządu.

Termin na implementację dyrektywy DSM oraz dyrektywy 
SatCab do prawa polskiego minął 7 czerwca 2021 roku. 
Niestety, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przed-
stawiło projektu przepisów mających na celu wdrożenie 
zasad przyjętych w ww. dokumentów do polskiego prawa. 
W reakcji na brak działań MKiDN, SFP-ZAPA samodzielnie 
sporządziło projekt regulacji porządkujących najistotniejsze 
kwestie z punktu widzeniu branży audiowizualnej i przed-
stawiło je Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Inne projekty legislacyjne:
Począwszy od 2018 roku SFP-ZAPA zaangażowane jest 
w prace nad projektem ustawy o uprawnieniach artysty 
zawodowego (projekt ustawy o UAZ). Celem postulowa-
nych w nim rozwiązań jest poprawienie sytuacji bytowej 
artystów w Polsce poprzez zapewnienie im minimum 
socjalnego w postaci uprawnień w zakresie ubezpie-
czeń społecznych, zdrowotnych oraz podatkowych, jak 
również poprzez wprowadzenie systemu zapomóg oraz 
stypendiów artystycznych. W celu współfinansowania 
tych działań projekt ustawy o UAZ przewiduje powołanie 
specjalnego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych, 
którego przychodami mają być, poza dotacjami celowymi 
z budżetu państwa, również wpływy z opłaty z tytułu tzw. 
czystych nośników, o której mowa w art. 20 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych. 

W celu modyfikacji systemu opłat od tzw. czystych nośni-
ków konieczna jest aktualizacja listy nośników i urządzeń 
elektronicznych wykorzystywanych przy dozwolonym 
użytku, w tym objęcie opłatą smartfonów, tabletów i lap-
topów. Choć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego – pod wpływem agresywnego lobbingu przedstawi-
cieli producentów i importerów sprzętu elektronicznego 
– na wiele miesięcy przerwało prace nad projektem, obec-
nie zapowiada powrót do jego procedowania. 
 

Od 2019 roku SFP-ZAPA było także zaangażowane w prace 
związane z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego 
(KPC) przewidującą wyodrębnienie w polskim wymiarze 
sprawiedliwości wyspecjalizowanych sądów w zakresie 
własności intelektualnej. Dzięki zaangażowaniu SFP-ZAPA 
w trakcie prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji 
udało się utrzymać obecny zakres roszczenia informacyj-
nego oraz uwzględnić w przepisach odmienność prawa 
autorskiego wobec prawa własności przemysłowej i nie-
uczciwej konkurencji. 

Działania antypirackie:
W obszarze przeciwdziałania oraz zwalczania naruszeń 
praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących pro-
ducentom oraz twórcom utworów audiowizualnych SFP-
-ZAPA podejmowało następujące czynności:

1. Monitorowanie serwisów internetowych w celu ujaw-
nienia treści naruszających prawa autorskie oraz 
wysyłanie do właścicieli serwisów wezwań do usuwa-
nia bezprawnie udostępnianych filmów.

2. Udział w postępowaniach karnych dotyczących naru-
szeń praw do utworów audiowizualnych chronionych 
przez SFP-ZAPA.

3. Wygrana prawomocna w postępowaniu cywilnym 
przeciwko właścicielowi serwisu chomikuj.pl – w spra-
wie została złożona skarga kasacyjna przez chomikuj.
pl, która na dzień sporządzenia niniejszego sprawoz-
dania nie została rozpatrzona.

4. Uzyskanie w 2021 roku dotacji z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (PISF) na dofinasowanie przedsię-
wzięcia pt. „Monitorowanie serwisów internetowych, 
prowadzenie analiz i ekspertyz”. Dofinansowanie 
obejmuje działania podejmowane przez SFP-ZAPA 
w latach 2022 i 2023.

Współpraca zagraniczna
Ostatnie 6 lat to okres zacieśniania współpracy z organi-
zacjami zagranicznymi i rosnącej roli SFP-ZAPA na arenie 
międzynarodowej. Implementacja dyrektywy o zbiorowym 
zarządzaniu wymogła opracowanie nowych wzorów umów 
o wzajemnej reprezentacji, nowe obowiązki sprawozdaw-
cze oraz ustalenie m.in. liczby scenarzystów zagranicznych 
reprezentowanych na podstawie zawartych umów (około 

130 tys. na koniec 2018 roku). Tak wysoka liczba chronio-
nych scenarzystów przesądziła o przyznaniu SFP-ZAPA 
ostateczną decyzją MKDiN z 2021 r. statusu organizacji 
reprezentatywnej w zakresie praw autorskich do scenariu-
szy utworów audiowizualnych.

W okresie od kwietnia 2016 do kwietnia 2022 SFP-ZAPA 
zawarło 19 nowych umów o reprezentacji z zagranicznymi 
organizacjami - 14 dotyczących autorów i 5 dotyczących 
producentów. (Tabela 1.)

W ostatnim okresie SFP-ZAPA koncentrowało się na poszu-
kiwaniu informacji na temat wykorzystania polskiego 
repertuaru za granicą. Dodatkowa szczegółowa analiza 
raportów wpłat od wybranych OZZ zagranicznych, pozy-
skiwanie informacji o utworach, do których prawa do 
emisji sprzedane zostały za granicę a w przyszłości także 
zewnętrzne ekspertyzy dotyczące polskiego repertuaru na 
zagranicznych rynkach online mają na celu zwiększenie 
wynagrodzeń przekazywanych przez zagraniczne OZZ na 
rzecz twórców i producentów reprezentowanych przez 
SFP-ZAPA.

Tak jak w latach poprzednich przedstawiciele SFP-ZAPA 
aktywnie uczestniczyli w pracach zarządu Society of Audio-
visual Authors (SAA) - stowarzyszenia europejskich organi-
zacji zbiorowego zarządzania prawami autorów utworów 
audiowizualnych. SFP-ZAPA ma swoich reprezentantów 
także w Radzie Dyrektorów AGICOA - Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Zarządzającego Utworami Audiowizualny-
mi chroniącego producentów na całym świecie. Jest rów-
nież członkiem CISAC, czyli Międzynarodowej Konfederacji 
Stowarzyszeń Autorskich, w której komitetach wykonaw-
czych również ma swoich przedstawicieli. 

Tabela 1.
Liczba umów zawartych przez 
SFP-ZAPA w okresie od IV.2016 do 
IV.2022

stan na 
IV.2016 2017 2018 2019 2020 2021 I - IV.2022

Liczba zawartych umów − 2 0 6 6 4 1

Łączna liczba umów na koniec okresu 62 64 64 70 76 80 81
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OPIEKA SOCJALNA /
BUDOWA WIĘZI
ŚRODOWISKOWYCH
 
Udzielamy wszechstronnego wsparcia i pomocy 
naszym członkom w ważnych momentach kariery 
zawodowej, ale i w trudnych sytuacjach życiowych. 

Stypendia i zapomogi

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy program 
stypendialny na rzecz członków Koła Młodych. Z tej formy 
wsparcia skorzystało łącznie 18 osób. Nadto, udzielaliśmy 
finansowego wsparcia członkom Koła Młodych uczestni-
czącym w warsztatach i festiwalach filmowych.
(Wykres 6.) 

Wzorem poprzednich lat, w poczuciu odpowiedzialności 
i dobrze pojętej solidarności koleżeńskiej, dzięki środkom 
finansowym gromadzonym na celowych funduszach, 
udzieliliśmy członkom znajdującym się w ciężkiej sytuacji 
życiowej (materialnej) wymiernej pomocy w postaci jedno-
razowych zapomóg losowych. W okresie sprawozdawczym 
– wg stanu na koniec 2021 roku - udzielono łącznie 445 
takich zapomóg. Wobec 24 członków, z uwagi na zaistnie-
nie szczególnie dotkliwych okoliczności, zdecydowaliśmy 
o przyznaniu stałej doraźnej pomocy finansowej. 
(Wykres 7.)

Równocześnie osobom uprawnionym wypłacano zasiłki 
pośmiertne, w łącznej liczbie 122.

Dofinasowanie opieki medycznej 
i sanatoryjnej
W ramach wypełniania celów statutowych w zakresie 
udzielania członkom i ich rodzinom pomocy, kontynu-
owaliśmy udaną współpracę z dwoma placówkami świad-
czącymi usługi opieki medycznej na terenie Warszawy tj. 
z Centrum Medycznym Bemowo przy ul. Wrocławskiej 21A 
oraz Zespołem Przychodni Specjalistycznych PRIMA przy 
ul. Nowogrodzkiej 84/86. Na mocy zawartych umów z tymi 
placówkami nasi członkowie mają możliwość korzystania 
z usług medycznych na bardzo dogodnych, preferencyj-
nych warunkach finansowych. Rozszerzyliśmy współpracę 
z placówkami medycznymi we Wrocławiu tj. DOLMED, oraz 
w Łodzi tj. Mag Med.

Jednocześnie w dalszym ciągu istniała możliwość ubie-
gania się o dofinasowanie kosztów opieki sanatoryjnej, 
z której w mijającej kadencji skorzystało 11 osób.

Budowa więzi środowiskowych

Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania inicjatyw na rzecz 
budowania więzi środowiskowej, zwłaszcza dla osób mniej 
aktywnych, skupionych w Kole Seniora SFP. Wśród najważ-
niejszych tego typu inicjatyw należy wymienić:
• cykl comiesięcznych spotkań filmowych w kinie Kultura;

• pokazy filmów w ramach DKF SFP (raz na dwa tygodnie);
• organizacja jubileuszy;
• organizacja wyjazdów integracyjnych dla członków 

Koła Seniora;
• działalność Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym;
• zapewnienie możliwości korzystania z Domu Pracy 

Twórczej „Willa Astoria” w Zakopanem;
• organizacja spotkań i uroczystości świątecznych (Śnia-

dania Wielkanocne, Zaduszki, Spotkanie Opłatkowe 
połączone z Galą Rozdania Nagród Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich);

• wszelkie wydarzenia towarzyszące najważniejszym 
krajowym festiwalom w Gdyni, Krakowie i Koszalinie;

• organizacja konferencji w Serocku z reprezentantami 
branży filmowej;

• Spotkania po projekcjach filmowych w Restauracji 
Cinema Paradiso.

Kultywowanie pamięci 

Szczególną pieczę przywiązujemy do pamięci po zmarłych 
członkach, czego przejawem było m.in. coroczne organizo-
wanie Zaduszek Filmowych. Sprawujemy opiekę nad groba-
mi członków m.in. Danuty Halladin, Wacława Kaźmierczaka, 
Ewy i Czesława Petelskich, Wandy Jakubowskiej, Jana 
Batorego, Stanisława Jędryki. Przeprowadziliśmy renowację 
nagrobków: Jana Batorego, Wandy Jakubowskiej, Wacława 
Kaźmierczaka. SFP pomaga w organizacji ceremonii żałob-
nych, zamieszcza nekrologii i wspomnienia w prasie, Serwi-
sie Internetowym SFP i „Magazynie Filmowym”.

10 października 2019 roku na warszawskim Powiślu uroczy-
ście odsłonięto pamiątkowy pomnik-ławeczkę poświę-
coną Jerzemu Janickiemu, twórcy scenariuszy takich 
seriali, jak „Polskie drogi” i „Dom”. Ławeczka powstała 
z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Fun-
dacji im. Jerzego Janickiego. Pomnik-ławeczkę odsłonili 
Jacek Bromski oraz Krystyna Czechowicz-Janicka, wdowa 
i prezes zarządu Fundacji im. Jerzego Janickiego. W uroczy-
stości brali również udział m.in. Agnieszka Janicka-Twar-
dowska, córka i wiceprezes zarządu Fundacji im. Jerzego 
Janickiego, Krystyna Grandowska i Janusz Kłoniecki z Rady 
Fundacji im. Jerzego Janickiego, twórca pomnika Janusz 

Pastwa, Alicja Kocan z Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Piotr Śliwiń-
ski czy współscenarzysta „Domu” Andrzej Mularczyk. 
Ławeczkę odsłonięto na Skwerze Jerzego Janickiego, 
który znajduje się u zbiegu ulic Czerniakowskiej i Ludnej 
na warszawskim Powiślu. Wcześniej na ścianie kamienicy 
przy ulicy Dobrej 18/20, w której mieszkał Jerzy Janicki, 
pojawiła się tablica pamiątkowa poświęcona scenarzyście 
serialu „Dom”.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz 
Rady i Zarządu Dzielnicy Żoliborz 9 października 2020 roku 
odsłonięta została tablica upamiętniająca Andrzeja 
Wajdę – Prezesa i wieloletniego Prezesa Honorowego 
SFP. Szklana stela inskrypcyjna, zaprojektowana przez 
Marka Moderau, stanęła u zbiegu ulic Hauke-Bosaka i 
Śmiałej na warszawskim Żoliborzu, w miejscu, w którym 
przez kilkadziesiąt lat, mieszkał i pracował Andrzej Wajda. 
W uroczystym odsłonięciu wzięli udział: Jacek Bromski – 
Prezes SFP, Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, 
Radosław Śmigulski – Dyrektor PISF oraz Krystyna Janda, 
która odczytała list Krystyny Zachwatowicz-Wajdy.

1.
Odsłonięcie pomnika-ławeczki 
poświęconego Jerzemu 
Janickiemu, 2019
fot. Sylwia Olszewska/SFP

1. 
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NOWA SIEDZIBA SFP
PRZY UL. PAŃSKIEJ 85 
W WARSZAWIE, 
DOM PRACY TWÓRCZEJ  
W KAZIMIERZU DOLNYM,
RESTAURACJA CINEMA 
PARADISO

Pańska 85 – nowa siedziba SFP 

Przeprowadzka do nowej siedziby Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich przy ulicy Pańskiej 85 rozpoczęła się 
w 2017 roku. Pierwsi przenieśli się pracownicy Studia 
Munka, następnie w maju 2018 rok pracownicy SFP. Nowa 
siedziba, z będącą jej integralną częścią Restauracją „Pań-
ska 85” oraz salą kinową, stała się bardzo szybko ważnym 
miejscem pracy, integracji i spotkań środowiska polskich 
filmowców.

To niezwykle ważne wydarzenie w historii Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich dlatego warto przybliżyć jego kon-
tekst. Zmierzające ku końcowi postępowanie administra-
cyjne o zwrot spadkobiercom po dawnych właścicielach 
nieruchomości, w skład której wchodzi m.in. wynajmowa-
ny przez Stowarzyszenie od m.st. Warszawy budynek przy 
Krakowskim Przedmieściu 7, zmusiły nas do znalezienia 
nowej siedziby. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 
sytuacji finansowej Stowarzyszenia, zapoznaniu się 
z ofertami warszawskiego rynku nieruchomości, zdecydo-
waliśmy się na zakup nieruchomości przy ul. Pańskiej 85 
w Warszawie. Ostatecznie transakcja została sfinalizowa-
na 24 czerwca 2014 roku, przy czym została poprzedzona 
negocjacjami cenowymi, a także audytem prawno-tech-

nicznym wraz z wyceną nieruchomości przygotowanym 
na zlecenie Stowarzyszenia przez specjalistyczną, nieza-
leżną firmę Integra Eko Inwestment Sp. z o.o.

Nieruchomość składająca się z gruntu o pow. 889 m² 
będącym w użytkowaniu wieczystym SFP oraz nierucho-
mości budynkowej stanowiącej własność SFP składającej 
się z: czterokondygnacyjnego budynku głównego o pow. 
użytkowej 1782 m², pięciokondygnacyjnej oficyny lewej 
o powierzchni użytkowej 571 m² oraz jednokondygna-
cyjnej oficyny prawej o powierzchni użytkowej 253 m², 
a także podpiwniczenia pod dziedzińcem wewnętrznym 
o powierzchni 141,4 m² poddana została kompleksowej, 
gruntownej przebudowie i adaptacji, z zachowaniem 
wszystkich procedur, wymogów i standardów przewi-
dzianych prawem budowlanym, przy realizacji tego typu 
inwestycji. Cały proces inwestycyjny przebiegał bardzo 
sprawnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę przedsię-
wzięcia, a także obostrzenia administracyjne wynikające 
z zabytkowego statusu przedmiotowej nieruchomości. 
Działania inwestycyjne zostały objęte profesjonalnym 
nadzorem budowlanym i inwestorskim, dającym rękoj-
mię jakości wykonanych prac budowlanych i zasadności 
poczynionych nakładów finansowych.

Prace remontowe trwały od 2015 roku aż do 2019 roku. 
Zaczynając od remontu części biurowej, oranżerii, patia, 
części gastronomicznych, a kończąc na skomplikowanych 
pracach obniżenia poziomu gruntu w celu wybudowania 
sali kinowej. Przeprowadzka do nowej siedziby rozpo-
częła się w 2017 roku. Pierwsi przenieśli się pracownicy 
Studia Munka, następnie w maju 2018 rok pracownicy 
SFP. Nowoczesne i funkcjonalne przestrzenie biurowe, 
sala kinowa – wykorzystywana do pokazów specjalnych 
i kolaudacji, czy wreszcie Restauracja „Pańska 85”, stano-
wią wymarzoną przestrzeń do pracy oraz integracji środo-
wiska polskich filmowców.

Wybór tej nieruchomości nie był przypadkowy - zabytko-
wa kamienica Herszki Duńskiego jest częścią dziedzictwa 
polskiej kinematografii. Przy ul. Pańskiej 85 w latach 80. 
XX wieku powstały zdjęcia do dwóch pierwszych serii 
serialu „Dom” w reżyserii Jan Łomnickiego. Czynszów-
ka, której historia sięga schyłku XIX wieku, wcieliła się 

1.  
Siedziba SFP, Pańska 85;
2.  
Kino Kultura i Restauracja Cinema 
Paradiso;
3.  
Dom Pracy Twórczej 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich i Restauracja „Stara 
Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym

1. 

2. 3. 
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w serialowy adres Złota 25. Odrestaurowany pod okiem 
konserwatora zabytków budynek stał się w 2018 roku sie-
dzibą Stowarzyszenia Filmowców Polskich, symbolicznym 
domem polskiego kina.

Dom Pracy Twórczej  
w Kazimierzu Dolnym
Dom Pracy Twórczej działa od 2013 roku spełniając funkcję 
odpoczynku, twórczego skupienia, spotkań środowisk 
twórczych podczas wydarzeń kulturalnych takich, jak m.in. 
pokazy filmowe, warsztaty, wernisaże, różnego rodzaju 
wydarzenia artystyczne i kulturalne, towarzyszące lokalnym 
festiwalom filmowym, których celem jest propagowanie 
szeroko rozumianej kultury filmowej w społeczeństwie, 
a także sprzyjanie rozwojowi i pogłębieniu więzi wspólno-
towych oraz integracji środowiskowej twórców filmowych. 
W latach 2016-2021 w Domu Pracy Twórczej zakwatero-
wano blisko 1370 członków Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.

W latach 2016-2021 miały miejsce wydarzenia kulturalne 
oraz integracja środowisk twórczych w ramach działalności 
Domu Pracy Twórczej:

• Projekcje w Kinie Plenerowym działającym od maja do 
końca września (pomijając rok 2020 i 2021 z powodu 
pandemii) wyświetlono 111 filmów, łącznie dla 2179 
osób;

• Współudział w organizacji corocznym Festiwalu Filmu 
i Sztuki „Dwa Brzegi” w zakresie zakwaterowania 
i wyżywienia gości Festiwalu;

• Wystawy plakatów Andrzeja Pągowskiego;
• Wystawa plakatów pt. „Klasyka Kina Polskiego”;
• Przez cztery tygodnie pokazano 40 plakatów przybli-

żających widzom pracę z drugiej strony kamery i zaan-
gażowanie twórców oraz odtwórców głównych ról.

Od rozpoczęcia działalności na bieżąco staramy się ulepszać 
nasz obiekt, aby spełniał oczekiwania członków w zakresie 
twórczego wypoczynku oraz zewnętrznych gości. Restau-
racji w zakresie gastronomicznym. W związku z tym w 2017 
roku rozpoczęliśmy prace budowlane, które polegały na 

umocnieniu fundamentów budynku. Modernizacja ta 
zakończyła się w 2018 roku. Natomiast w celu ulepszenia 
obiektu Restauracyjnego w 2019 roku rozpoczęliśmy prze-
budowę zaplecza kuchennego oraz wymieniliśmy większość 
wyposażenia gastronomicznego. Dzięki malowniczemu, 
zabytkowemu miejscu oraz uroczej miejscowości jaką jest 
Kazimierz Dolny, twórcy mają idealne warunki pracy, która 
przekłada się pośrednio i bezpośrednio na działalność 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Restauracja Cinema Paradiso 
w Warszawie
Stowarzyszenie Filmowców Polskich uruchomiło Restaura-
cję Cinema Paradiso w 2019 roku. Mieści się ona przy jednej 
z najbardziej reprezentacyjnych ulic Warszawy – Krakow-
skim Przedmieściu. Miejsce to pozwala realizować jeden 
z ważniejszych celów statutowych, którym jest „pogłębianie 
więzi środowiskowej i współudział w prawdziwym kształ-
towaniu stosunków między twórcami”. Dzięki temu, że 
Restauracja Cinema Paradiso tworzy wspólną przestrzeń 
z Kinem Kultura, daje to możliwość połączenia potencjałów 
jakie zawierają w sobie oba te miejsca – znakomitej kuchni 
i profesjonalnie wyposażonej sali kinowej. Kilkanaście razy 
w roku odbywają się tam spotkania, jubileusze oraz pokazy 
filmów o wysokich walorach artystycznych, co daje twór-
com znakomity pretekst do dzielenia się wspomnieniami 
oraz wymiany poglądów ze swoimi koleżankami i kolegami. 
Atmosfera tego niepowtarzalnego miejsca oraz znakomi-
tości znajdujące się na talerzach z pewnością stanowią 
świetne tło dla tych integrujących środowisko spotkań. 
Dzięki Cinema Paradiso, Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich udziela także członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom 
pomocy w postaci serwowania posiłków. Restauracja 
Cinema Paradiso to miejsce istotne nie tylko pod względem 
kulinarnym, ale i kulturalnym.
 

REPREZENTACJA
ŚRODOWISKA
FILMOWEGO / 
PROPAGOWANIE
I PROMOCJA POLSKIEJ
KINEMATOGRAFII
W KRAJU I ZA GRANICĄ

Działalność festiwalowa

Głównym obszarem aktywności było podejmowanie dzia-
łań ukierunkowanych na kreowanie, budowę, koordynację 
i kompleksową realizację wydarzeń o doniosłej randze 
i wysokich walorach artystycznych zarówno dla środowi-
ska twórców filmowych, jak i szerokiego spektrum społe-
czeństwa. W okresie sprawozdawczym – SFP wsparło na 
zasadach współorganizacji lub jako Partner, Mecenas, 
Patron, szereg imprez (festiwale, przeglądy, konferencje), 
odbywających się w kraju i za granicą.

W kraju

Priorytetowymi festiwalami dla SFP są cały czas 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – naj-
ważniejsze wydarzenie dla polskiego filmu fabularnego 
w Polsce, Krakowski Festiwal Filmowy – najstarszy festi-
wal w Polsce, dedykowany zagranicznym i polskim filmom 
dokumentalnym, animowanym i krótkometrażowym oraz 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 
– jedyna tego typu impreza w Polsce, o wieloletniej trady-
cji, w całości poświęcona pierwszym filmom i młodemu 
pokoleniu filmowców. Przy tych trzech festiwalach, Stowa-
rzyszenie utrzymało status Współorganizatora i wsparło je 
nie tylko finansowo, ale też organizacyjnie, merytorycznie 

i programowo. W przypadku Festiwalu w Gdyni, SFP 
miało zdecydowany wpływ na kształt imprezy, jej struk-
turę programową i organizacyjną, inicjuje również różne 
wydarzenia towarzyszące. Podczas każdej edycji Festiwalu 
działało stoisko SFP/ZAPA. Tradycyjnie też, organizowa-
no w ostatnim dniu Festiwalu – Forum SFP – spotkanie 
filmowców, gości festiwalu, przedstawicieli instytucji 
państwowych i rządowych oraz dziennikarzy, na którym 
omawiane i dyskutowane były najważniejsze w roku tema-
ty, dotyczące twórców filmowych i funkcjonowania całej 
branży. Dla członków SFP, którzy nie mogli uczestniczyć 
w Festiwalu osobiście, SFP organizowało w kinie Kultura 
tak zwane repliki, podczas których prezentowano kilka 
najciekawszych filmów Festiwalu.

Również na programowy kształt Festiwalu w Krakowie 
miały wpływ sugestie czołowych członków SFP – zasłużo-
nych dokumentalistów i animatorów, dbających o utrzy-
manie rangi Festiwalu na coraz bardziej konkurencyjnym 
rynku festiwalowym w Polsce. Podobnie jak w Gdyni, 
zachowana została tradycja organizowania podczas 
Festiwalu – Forum Dokumentu i Animacji – na którym 
poruszane były najważniejsze tematy w roku, związane 
z kondycją polskiego kina dokumentalnego i animowane-
go. Dla członków SFP, nie uczestniczących w Krakowskim 
Festiwalu Filmowym, organizowano w kinie Kultura repliki 
Festiwalu, w ramach których prezentowano kilkanaście 
filmów (animacje, fabuły, dokumenty), wybranych spośród 
nagrodzonych tytułów.

Festiwal w Koszalinie, jako trzeci najważniejszy dla 
SFP, praktycznie w całości jest konstruowany progra-
mowo przez Stowarzyszenie, utrzymywał cały czas pozy-
cję najważniejszej w Polsce imprezy dla młodych filmow-
ców, której marka rozpoznawalna jest już powszechnie, 
dzięki szerokiej, wspieranej przez SFP, promocji ogólno-
polskiej. Ponadto, utrzymane zostało wsparcie finansowe 
i merytoryczne dla Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage – imprezy zna-
nej i cenionej poza granicami Polski. Na Festiwalu tym 
wręczana była Nagroda SFP dla najlepszego operatora 
w Konkursie Etiud Studenckich. Utrzymywany został rów-
nież patronat Stowarzyszenia nad Konkursem Debiutów 
Operatorskich i Konkursem Debiutów Reżyserskich.
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SFP wspierało również przedsięwzięcia poświęcone 
filmowi animowanemu m.in.: Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy „Etiuda&Anima”, Międzynarodowy Festiwal Fil-
mów Animowanych ANIMATOR, Międzynarodowe Warszta-
ty Filmu Animowanego w Krakowie/Lanckoronie.

Stowarzyszenie dofinansowywało również wiele reno-
mowanych festiwali i imprez, obejmujących zasięgiem 
mniejszy krąg odbiorców, ale niezwykle istotnych dla 
promocji polskiej kinematografii, a jednocześnie uznanych 
przez środowisko filmowe, m.in.: Tarnowska Nagroda 
Filmowa, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Pro-
wincjonalia”, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, 
Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”, Festiwal 
Filmów – Spotkań Niezwykłych, Plenery „Film Spring 
Open”, Kino Dokumentu w Domu Sztuki na Ursynowie, 
Suspence Film Festival, Festiwal Piosenki i Ballady Fil-
mowej, Gdańsk DocFilm Festival oraz Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”.

Poza wydarzeniami branżowymi, SFP udzieliło wsparcia 
wartościowym wydawnictwom książkowym o tematyce 
filmowej, wśród których znalazły się m.in.: „Animacja 
autorska w PRL. Lata 1957-1968” autorstwa Hanny Margo-
lis, „Opowieści filmowe” Edwarda Żebrowskiego, „Różycz-
ka i inne scenariusze” Macieja Karpińskiego, „Dystrybucja 
filmowa. Od kina do streamingu” Anny Wróblewskiej 
i Sławomira Rogowskiego, „Świat przyspiesza, ja zwal-
niam” Damiana Jankowskiego i Wojciecha Marczewskiego, 
„Serce Chopina” autorstwa Jerzego Antczaka, publikacji 
z okazji 30-lecia Studia Filmowego Zebra pod redakcją 
Artura Majera.

„Andrzej Wajda. Ostatni Romantyk Polskiego Kina”
Dla uczczenia rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich wydało album „Andrzej Wajda. 
Ostatni romantyk polskiego kina”. Publikacja stanowi nie 
tylko podsumowanie dorobku jednego z największych pol-
skich reżyserów, to przede wszystkim afirmacja jego pasji 
do życia i kina. Album „Andrzej Wajda. Ostatni romantyk 
polskiego kina” był dostępny we wszystkich dobrych księ-
garniach w całej Polsce. Jego promocja odbyła się podczas 
42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Punk-
tem wyjścia albumu są słowa Andrzeja Wajdy: „Jeżeli to, 

co zostawiam po sobie, moje filmy, prace, różne działania, 
mają jakąś wartość, to się obronią, jeżeli nie mają, znikną.” 
Do rozmów na temat twórczości Andrzeja Wajdy autorki 
książki – Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska i Anna Serdiukow 
- zaprosiły polskich i zagranicznych twórców, którzy z nim 
pracowali. Nie tylko cenili i rozumieli, ale do dziś chcą go 
przywracać w pamięci widzów. Są wśród nich zarówno 
artyści o międzynarodowej sławie, jak Isabelle Huppert, 
czy Roman Polański, bliscy współpracownicy (m.in. Kry-
styna Janda, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn), jak 
i absolwenci Szkoły Wajdy. Z zebranych głosów, śladów, 
zdjęć – także tych z prywatnego archiwum - wyłania się 
imaginarium reżysera, kalejdoskop jego inspiracji, lęków, 
marzeń i mitów ukazanych w filmach takich jak „Kanał”, 
„Wesele” „Popiół i diament”, czy „Pokolenie”. Czy Andrzej 
Wajda był rzeczywiście ostatnim romantycznym artystą 
polskiego kina?

Album Filmowcy Powstania Warszawskiego
W 2013 roku w Parku Wolności Muzeum Powstania War-
szawskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich odsłonięty został Monument Pamięci Filmowców, 
autorów Kroniki Filmowej „Warszawa Walczy”. Wydany 
w sierpniu 2016 roku przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich album Michała Tomasza Wójciuka przybliża 
sylwetki bohaterskich „Filmowców Powstania Warszaw-
skiego”. Pielęgnowanie pamięci o ich heroizmie to dla nas 
nie tylko obowiązek, ale także wielki zaszczyt. Przy okazji 
wydania albumu wieloletni członek SFP, Andrzej Żyda-
czewski, przekazał dwa modele kamer (KINAMO 35mm 
i Cine Kodak 35mm) do zbiorów Muzeum Powstania War-
szawskiego. To właśnie kamery takich modeli były uży-
wane przez Biuro Informacji i Propagandy KG AK podczas 
walk powstańczych.

Folder SFP
Kompleksowej prezentacji działalności Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich służył dwujęzyczny (PL i EN) folder 
SFP. Wydawnictwo dystrybuowane było na największych 
polskich festiwalach oraz w Domu Pracy Twórczej SFP 
w Kazimierzu Dolnym. Wersja elektroniczna Folderu 
dostępna była na stronie www.sfp.org.pl

100/100. Przegląd i plebiscyt
Z inicjatywy Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP zrealizowa-
ny został w 2016 roku projekt „100/100. Epoka Polskiego 
Filmu Dokumentalnego”. Głównymi elementami przed-
sięwzięcia, realizowanego w celu upamiętnienie stulecia 
polskiego filmu dokumentalnego, były: przegląd ponad 100 
najlepszych polskich filmów dokumentalnych (w kinach 
Kultura i Iluzjon), wydanie obszernego katalogu imprezy 
oraz plebiscyt na najlepszy w historii polski film dokumen-
talny. Pierwsze miejsce w plebiscycie zajął film „Wszystko 
może się przytrafić” w reżyserii Marcela Łozińskiego.

Ekran Historii
W 2016 SFP wspólnie z PISF zorganizowało w kinie Kultura 
„Ekran Historii. Przegląd polskich filmów historycznych 
z lat 2005-2015”, podczas którego zaprezentowano polskie 
filmy historyczne wyprodukowane z latach 2005-2015 
dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej . W ciągu 5 dni pokazanych zostało 11 filmów takich 
reżyserów jak Ryszard Bugajski, Jan Komasa, Waldemar 
Krzystek i Władysław Pasikowski.

Kinokozetka
W 2017 roku zrealizowany został cykl pokazów filmowych 
pod nazwą „Kinokozetka”, których istotnymi elementem 
była rozmowa z publicznością, przybierająca formę tera-
peutyczną. Odbyło się 6 pokazów, gospodarzami spotka-
nia byli krytyk filmowy Tomasz Raczek i psycholog Armen 
Mekhakyan.

FERA General Assembly
W 2018 roku w siedzibie SFP zorganizowana została kon-
ferencja Federation of European Film Directors. Jest to 
coroczne spotkanie członków FERA reprezentujących reży-
serów z 26 państw europejskich, które za każdym razem 
odbywa się w innym europejskim mieście. W konferencji 
wzięło 60 osób. W realizację wydarzenia zaangażowani byli 
również Polski Instytut Sztuki Filmowej i Mazovia Warsaw 
Film Comission. Podczas konferencji zaprezentowano 
filmy Studia Munka.

Box filmowy „Absurdy PRL-u”
W trzydziestą rocznicę upadku komunizmu i zmiany nazwy 
Państwa Polskiego z Polskiej Republiki Ludowej na III 

Rzeczpospolitą, SFP przygotowało eleganckie wydawnic-
two z płytami Blu-ray oraz katalog zawierający historycz-
no-filmoznawcze omówienie poszczególnych tytułów: 
„Polowanie na muchy”, „Rejs”, „Nie lubię poniedziałku”, 
„Trzeba zabić tę miłość”, „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, 
„Rewers”, „Bilet na księżyc”. Oprawę graficzną wydawnic-
twa przygotował Andrzej Pągowski. Przedsięwzięcie zosta-
ło dofinansowane przez PISF.

Cezary nad Wisłą
Z okazji ceremonii wręczenia nagród Francuskiej Akademii 
Sztuki i Techniki Filmowej – Cezarów w 2020 roku w kinie 
Kultura zorganizowano przegląd nagradzanych filmów, 
które nie doczekały się regularnej dystrybucji w polskich 
kinach. Przegląd „Cezary nad Wisłą” został zorganizowany 
we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce.

Przeglądy filmów azjatyckich 
SFP chętnie podejmowało współpracę z przedstawicielami 
azjatyckiej branży filmowej na zasadzie wzajemnej pro-
mocji kina rodzimego: chińskiego, wietnamskiego i japoń-
skiego w Polsce oraz polskiego w Chinach, Wietnamie 
i Japonii. W 2018 roku zorganizowany został wraz z China 
Film Group Corporation przegląd „Nowe Kino Chińskie”. 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego 
świata filmowego i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej 
w Warszawie oraz delegacja filmowców z Chin. Delegacji 
z Chin został zaprezentowany potencjał Warszawy oraz 
Krakowa jako lokacji filmowych. Partnerem wydarzenia 
było Polsko-Chińskie Centrum Biznesu oraz Fundacja Kręgi 
Sztuki. Polski Instytut Sztuki Filmowej wsparł finansowo 
przedsięwzięcie. W 2019 roku wraz z Wietnamskim Urzę-
dem Kinematografii Ministerstwa Kultury i Turystyki został 
przeprowadzony Przegląd Filmów Wietnamskich w kinie 
Kultura w Warszawie i Kinie pod Baranami w Krakowie. 
Przedstawiciele delegacji wietnamskiej zostali zaproszeni 
do udziału w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. W tym samym roku zorganizowany został również 
Przegląd Filmów Japońskich z udziałem przedstawicieli 
japońskiej firmy dystrybuującej polskie filmy w Japonii 
– Mermaid Films. W 2021 roku ponownie został zorganizo-
wany Przegląd Filmów Wietnamskich, podczas którego 
pokazano pięć najnowszych produkcji wietnamskich. 
Przegląd cieszył się wysoką frekwencją, większość biletów 
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w ramach 75 proc. udostępnionych na widowni miejsc 
została wyprzedana. Przegląd odbył się również w Krako-
wie w Kinie pod Baranami, a dwa filmy zostały pokazane 
w Toruniu podczas Kongresu Azjatyckiego, którego Wiet-
nam był gospodarzem.

Bliżej Kina. Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisa-
mi dla niesłyszących
Planowany na kwiecień 2020 przegląd „Bliżej Kina – 
pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla 
niesłyszących” organizowany przede wszystkim z myślą 
o osobach niesłyszących, słabosłyszących i niewidzących, 
został ze względu na pandemię zrealizowany dopiero 
we wrześniu 2021 roku.. Wyselekcjonowanych zostało 6 
filmów: „Supernova”, „Pan T.”, „Cicha Noc”, „Sala samo-
bójców”, „Ondyna”, „Najpiękniejsze fajerwerki ever”, do 
których następnie przygotowano dostosowania. Plakat 
przeglądu zaprojektował Andrzej Pągowski. Przegląd 
otrzymał dofinansowanie ze strony Polskiego Instytut 
Sztuki Filmowej. Przedsięwzięcie zostało przygotowane we 
współpracy z Fundacją Kultura bez Barier.

Działania na rzecz ekologii
W 2020 roku w ramach Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” zorganizowany został specjal-
ny panel pod hasłem „Zielona produkcja filmowa” 
z udziałem przedstawicieli branży filmowej. W 2021 roku 
we współpracy z BNP Green Film Festival zrealizowany 
został cykl Eko-pokazy połączony ze spotkaniami z twór-
cami i warsztatami w Kinie Kultura. Zostały pokazane filmy 
„Wieś pływających krów”, „Antropocen. Epoka człowieka”, 
„Na okładce” i „Łowcy miodu”. SFP również ufundowało 
nagrodę dla najlepszego filmu dotyczącego kwestii ekolo-
gicznych w konkursie polskim BNP Green Film Festival.

Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich, podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
(2021) podpisał Porozumienie na rzecz zielonej produkcji 
audiowizualnej – Film dla klimatu. Manifest jest pierwszym 
krokiem w kierunku rozpoczęcia procesu zmiany zacho-
dzącej w polskim sektorze audiowizualnym.

Za granicą

W latach 2017, 2020, 2021 SFP wraz z Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej brało udział w organizowaniu polskich 
stoisk w ramach targów Marché du Film na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Cannes oraz w 2017 roku 
ramach targów European Film Market na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Stowarzyszenie, w większości przy wykorzystaniu dotacji 
PISF udzielonej w ramach Programu Operacyjnego PISF 
„Promocja polskiego filmu za granicą”, wspierało rów-
nież finansowo, programowo i merytorycznie, festiwale 
polskiego filmu w Los Angeles, Nowym Jorku, Seattle, 
Houston, Pittsburgh, Rochester, Austin, Toronto i Van-
couver. Festiwale te, organizowane przez pasjonatów 
polskiego kina, realizują nieocenioną misję propagowania 
rodzimej kinematografii w Ameryce Północnej, przyciąga-
jąc z roku na rok coraz szersze rzesze nie tylko polonii, ale 
i widzów amerykańskich.

SFP kontynuowało współpracę z Instytutem Polskim 
w Bukareszcie, w celu organizacji pokazów najnowszego 
polskiego kina w Rumunii i Mołdawii. Odbiorcą przeglą-
dów była, co niezwykle cenne, głównie widownia „niepo-
lonijna”. Podobną współpracę nawiązaliśmy z Instytutem 
Polskim w Rzymie przy organizacji Festiwali Filmów Pol-
skich CiakPolska. Współpracowaliśmy również z Instytu-
tem Polskim w Berlinie przy realizacji Festiwalu filmPOL-
SKA, skierowanego do szerokiej publiczności berlińskiej 
i regionu Brandenburgii. Wspieraliśmy również polskie 
inicjatywy filmowe w Czechach: Babie Lato Filmowe oraz 
Festiwal Kina Środkowoeuropejskiego 3KinoFest.

Poza Europą zaangażowaliśmy się w organizację Festiwali 
Polskich Filmów w Nowej Zelandii. Współpracowaliśmy 
również przy organizacji Festiwali Polskich Filmów 
w Japonii. Organizowaliśmy również pokazy polskich 
filmów w Wietnamie we współpracy z Vietnam Cinema 
Department. Corocznie proponowaliśmy także polskie 
filmy do nagrody dla najlepszego filmu zagranicznego 
Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival 
w Chinach.

Stulecie Odzyskania Niepodległości
SFP zorganizowało filmowe obchody Stulecia Odzyskania 
Niepodległości Polski. Seria przeglądów pt. „100 Years of 
Poland’s Regained Independence. Polish History in Film 
Masterpieces” objęła ponad trzydzieści miast na pięciu 
kontynentach. Pokazy filmów historycznych odbywały się 
od kwietnia do grudnia 2018 r. W ramach cyklu, z dziejami 
naszego kraju zapoznali się mieszkańcy Nowej Zelandii, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Rumunii, Japo-
nii, Chin, Wietnamu i Brazylii. Prezentowano następujące 
tytuły: „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Czło-
wiek z marmuru”, „Noce i dnie”, „Pianista”, „Miasto 44” 
i „Wołyń”. Powstało również ekskluzywne wydawnictwo 
(box filmowy) zawierający siedem płyt Blu-ray z utworami 
prezentowanymi na arenie międzynarodowej. Uzupełnie-
niem wydawnictwa był katalog filmowy zawierający eseje 
historyczno-filmoznawcze przybliżające odbiorcom czasy, 
w których osadzona została akcja prezentowanych dzieł. 
Katalog był również dystrybuowany jako materiał promu-
jącym zagraniczne przeglądy. Został on przetłumaczony 
na pięć języków obcych (niemiecki, angielski, wietnamski, 
japoński, chiński). W realizacje projektu zaangażowani 
zostali historycy i filmoznawcy, m.in.: prof. Andrzej Pitrus, 
dr Łukasz Jasina, dr Robert Antoni Traba, prof. Anette 
Insdorf, prof. Helena Goscilo, dr Daniel Fedorowicz, prof. 
Brian Porter-Szucs, prof. Justin Wilmes, dr Armand Sag 
oraz twórcy filmowi i artyści: Andrzej Pągowski, Allan Star-
ski, Wiesława Starska, Arkadiusz Jakubik, Zofia Wichłacz, 
Michalina Łabacz, Krzysztof Zanussi, Karol Strasburger. 
Projekt otrzymał wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. Poza zagranicznymi przeglądami 
w celu uczczenia Stulecia Niepodległości została zorga-
nizowana również polska edycja wydarzenia. W ramach 
festiwalu Tarnowska Nagroda Festiwalu, polscy widzowie 
mieli okazję ponownie obejrzeć na wielkim ekranie siedem 
wybitnych utworów o tematyce historycznej.

Programy skierowane do dzieci 
i młodzieży
Stowarzyszenie Filmowców Polskich realizowało z powo-
dzeniem projekty skierowane do widowni najmłodszej. 
W roku 2022 minie już osiemnaście lat od momentu 
uruchomienia programu Polskie Kino Młodego Widza, 
w tym Gdyni Dzieciom, jako sekcji Festiwalu Filmowego 
w Gdyni. Prace w ramach projektu Polskie Kino Młode-
go Widza skupione zostały na zainteresowaniu młodej 
widowni najnowszymi filmami fabularnymi i animowa-
nymi, produkcjami zarówno rodzimej, jak i zagranicznych 
kinematografii. Podstawowym celem zadania jest umożli-
wienie bezpośredniego kontaktu młodego widza z kinem, 
skutkującego rozwojem wrażliwości dzieci i młodzieży oraz 
stymulującego potrzebę regularnego obcowania ze sztuką.

Kolejnym projektem są „Spotkania ze sztuką filmową” 
zrealizowane w 2017 roku przy wsparciu finansowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to 
różnorodne wydarzenia kulturalne dla najmłodszych, 
bazujące na dorobku polskiej i światowej kinematografii. 
Podstawowym założeniem programu jest uświadomienie 
młodej widowni, że film poprzez kompleksowe połączenie 
obrazu, głosu, muzyki stał się sztuką interdyscyplinarną 
i właśnie jako sztukę należy go odbierać.

Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci 
i młodzieży do aktywnego i świadomego uczestnic-
twa w kulturze. Wszystkie, zaproponowane w ramach 
„Spotkań ze sztuką filmową” wydarzenia (w połączeniu 
z różnymi dziedzinami sztuki), to kompleksowe działania 
wspierające edukację kulturalną.

W obydwu ww. programach projekcje połączono z warsz-
tatami (z realizacji filmu animowanego, fabularnego, 
scenografii, aktorskimi i.in.) oraz spotkaniami z wybitnymi 
twórcami filmów, zarówno polskimi, jak i z krajów euro-
pejskich i poza europejskich. Młodym widzom oferowano 
również gry i zajęcia edukacyjne oraz różnorodne kon-
kursy. Co roku, przy organizacji projektów dla młodych 
widzów, wprowadzane są nowe elementy, co zwiększa 
atrakcyjność przedsięwzięć, a jednocześnie przyciąga 
nową widownię.
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Dodatkowo w 2019 roku zorganizowany został filmowy 
Dzień Dziecka w kinie Kultura, w ramach którego odbył 
się pokaz filmowy „Dnia czekolady” oraz warsztaty pla-
styczne. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z warszawskich 
domów dziecka.

Patronaty honorowe i medialne

Patronaty udzielane przez Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich stanowią ważny element polityki wizerunkowej. 
Przyznawanie patronatów wpisuje się również w jeden 
z ważniejszych celów statutowych SFP jakim jest upo-
wszechnianie kultury filmowej – dlatego wśród obejmowa-
nych patronatem wydarzeń są nie tylko te najważniejsze 
imprezy filmowe jak Gdynia, Kraków czy Koszalin, ale 
często te mniejsze, o lokalnym charakterze. SFP udziela 
patronatów honorowych oraz medialnych z wykorzysta-
niem serwisu www.sfp.org.pl i „Magazynu Filmowego”. 
Rekomendacja Stowarzyszenia sprawia, że to niemate-
rialne wsparcie pozwala często organizatorom tych mniej-
szych wydarzeń filmowych pozyskać dodatkowe środki 
umożliwiające ich realizację. Patronatem obejmowane są 
najczęściej festiwale, przeglądy, wystawy, konkursy czy 
warsztaty, rzadziej książki i płyty DVD/BD czy CD. Wśród 
wydarzeń filmowych objętych patronatami przez SFP 
znalazły się m.in.:

• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
• Krakowski Festiwal Filmowy,
• Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi 

i Film”,
• Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmo-

wych Camerimage,
• Tarnowska Nagroda Filmowa
• Festiwal Filmowy „Czerwiec ‚76”,
• Sensacyjne Lato Filmów/Suspense Film Festival,
• Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa,
• Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameralne Lato” 

w Radomiu,
• Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjo-

nalia”,
• Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”,
• Film Spring Open,

• Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale 
Kino”

• Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda&Anima”
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych 

„Animator”
• Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Hommage à 

Kieślowski”
• Forum Kina Europejskiego „Cinergia”
• Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religij-

nych dla Dzieci „Mundi”
• Polish Film Festival w Los Angeles
• Seattle Polish Film Festival
• Toronto Polish Film Festival „Ekran”
• Festiwalu Filmów Animowanych „Animocje”
• Mazurski Tydzień Historyczny „Walkiria”
• Świdnicki Festiwal Filmowy „Spektrum”
• WAMA Film Festival
• Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów 

Fabularnych „Cinemaforum”
• Przegląd Filmów o Sztuce Zakopane
• Festiwal Scenariopisarstwa „Script Fiesta”
• Konkurs Scenariuszowy „Script Pro”
• Festiwal Filmów Emigracyjnych „Emigra”
• Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych „OKFA”
• Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy Grand Prix 

Komeda
• Montaż Film Festiwal
• Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu
• Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych 

w Łodzi
• Festiwal Filmowy Przeźrocza
• Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomie-

rzu
• Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”
• Solanin Film Festiwal
• Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Nauko-

wa w ramach projektu „Wiara – Kultura – Kino”
• Bez końca. Dialogi Krzysztofa Kieślowskiego

Listy rekomendacyjne do nagród 
i odznaczeń
Stowarzyszenie Filmowców Polskich prowadzi działania 
na rzecz honorowania swoich członków najważniejszymi 
odznaczeniami państwowymi. Dzięki rekomendacji SFP 
w 2017 roku Order Orła Białego otrzymał Franciszek Piecz-
ka. Do odznaczenia Orderem Orła Białego został zgłoszony 
także Sylwester Chęciński. Dziewięcioro twórców filmów 
dla dzieci i młodzieży (Janusz Łęski, Jerzy Łukaszewicz, 
Grzegorz Kędzierski, Krystyna Krupska, Jacek Lipski, 
Marek Piestrak, Wiktor Skrzynecki, Waldemar Szarek, 
Kazimierz Tarnas) zostało zgłoszonych do odznaczenia 
Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Do odznacze-
nia Medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” zgłoszeni 
zostali także: Jarmo Jääskeläinena, Henryk Bielski, Halina 
Wodiczko i Mirosław Chojecki. Feliks Falk został zgłoszony 
do Nagrody im Cypriana Kamila Norwida. W porozumieniu 
z sekcjami i kołami SFP dokonane zostały zgłoszenia do 
Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Działanie 
takie wspiera przedsięwzięcia, w które zaangażowane jest 
SFP lub bezpośrednio jego członkowie.

Nagrody i odznaczenia 

Nagroda SFP za całokształt działalności twórczej
W okresie kadencji przypadł nam zaszczyt uhonorowania 
swoich kolegów i koleżanek Nagrodą SFP za wybitne 
osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinema-
tografii.

Laureatami w poszczególnych latach zostali:

2016
• Józef Hen (nagroda specjalna)
• Andrzej Kołodyński
• Stanisław Lenartowicz
• Wojciech Marczewski
• Andrzej Szenajch
• Edward Zajiček 
• Zorika Zarzycka

2017
• Marcel Łoziński
• Franciszek Pieczka (nagroda specjalna)
• Maciej Putowski
• Tadeusz Roman
• Witold Sobociński
• Zdzisław Leszek Wronko
• Bronisław Zeman

2018
• Henryk Bielski
• Ryszard Kirejczyk (nagroda specjalna)
• Paweł Kędzierski
• Krystyna Krupska-Wysocka
• Andrzej Mularczyk
• Stanisław Śliskowski
• Krzysztof Wodziński
• Jerzy Wójcik

2019
• Feliks Falk (nagroda specjalna)
• Teresa Gruber
• Piotr Kamler
• Janusz Majewski (nagroda specjalna)
• Maria Oleksiewicz
• Wacław Pilkowski
• Andrzej Ramlau

2020
• Jan Freda
• Andrzej J. Jaroszewicz
• Irmina Romanis
• Jerzy Skolimowski
• Bogdan Sölle
• Andrzej Werner

2021
• Jerzy Armata
• Andrzej Dudziński
• Jerzy Karpiński
• Irena Kosecka
• Rafał Marszałek
• Tomasz Tarasin
• Krzysztof Zanussi (nagroda specjalna)
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Nagroda Perspektywa im. Janusza „Kuby” Morgen-
sterna
Nagroda przyznawana od 2012 roku za najbardziej obie-
cujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada 
wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. 
Kapituła pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Mor-
genstern w latach 2016-2022 przyznała następującym 
twórcom nagrodę:
· Jan P. Matuszyński za film „Ostatnia Rodzina”  

(VI edycja 14 listopada 2016),
· Paweł Maślona za film „Atak paniki”  

(VII edycja 20 listopada 2017),
· Ewa Bukowska za film „53 wojny”  

(VIII edycja 19 października 2018),
· Łukasz Kośmicki za film „Ukryta Gra”  

(IX edycja 18 listopada 2019),
· Jan Holoubek za film „25 lat niewinności. Sprawa 

Tomka Komedy” (X edycja 31 maja 2021),
· Bartosz Blaschke za film „Sonata”  

(XI edycja 28 marca 2022).

Nagroda za 2022 rok zostanie przyznana jesienią  
2022 roku.

Nagroda polskiej sekcji FIPRESCI – Koła Piśmiennictwa 
SFP – „Złote Taśmy”
Tradycyjnie przyznano nagrody dla najlepszych – zda-
niem krytyków – filmów wprowadzonych do dystrybucji 
w poszczególnych latach i tak:

w 2017 za filmy wprowadzone w 2016 roku 
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· ex aequo „Ostatnia Rodzina”, reż. Jan P. Matuszyński 

i „Wołyń”, reż. Wojciech Smarzowski
 Wyróżnienia
· „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”, reż. Paweł 

Łoziński
· „Komunia”, reż. Anna Zamecka
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma
· „Paterson”, reż. Jim Jarmusch

Wyróżnienia
· „Syn Szawła”, reż. László Nemesa
· „Anomalisa”, reż. Charlie Kaufman i Duke Johnson

w 2018 za filmy wprowadzone w 2017 roku  
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· „Dzikie róże”, reż. Anna Jadowska
 Wyróżnienia
· „Cicha Noc”, reż. Piotr Domalewski
· „Pewnego razu w listopadzie…”, reż. Andrzej 

Jakimowski
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma 
· „Manchester by the Sea”, reż. Kenneth Lonergan
 Wyróżnienia
· „Sieranevada” , reż. Cristi Puiu
· „Klient”, reż. Asghar Farhadi

w 2019 za filmy wprowadzone w 2018 roku  
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· ex aequo „Kler”, reż. Wojciech Smarzowski  

i „Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski
 Wyróżnienia
· „Jak pies z kotem”, reż. Janusz Kondratiuk
· „Over the Limit”, reż. Marta Prus
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma 
· „Roma”, reż. Alfonso Cuarón
 Wyróżnienia
· „Niemiłość”, reż. Andriej Zwiagincew
· „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”, reż. Martin 

McDonagh

w 2020 za filmy wprowadzone w 2019 roku  
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· „Boże Ciało”, reż. Jan Komasa

 Wyróżnienia
· „Supernova”, reż. Bartosz Kruhlik
· „Mowa ptaków”, reż. Xawery Żuławski
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma
· „Ból i blask”, reż. Pedro Almodóvar
 Wyróżnienia
· „Wysoka dziewczyna”, reż. Kantemir Bałagow
· „Joker”, reż. Todd Phillips

w 2021 za filmy wprowadzone w 2020 roku 
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. Mariusz 

Wilczyński 
 Wyróżnienia
· „Jak najdalej stąd”, reż. Piotr Domalewski
· „Sala samobójców. Hejter”, reż. Jan Komasa
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma 
· „Nędznicy”, reż. Ladj Ly 
 Wyróżnienia
· „Szarlatan”, reż. Agnieszka Holland
· „Babyteeth”, reż. Shannon Murphy

w 2022 za filmy wprowadzone w 2021 roku  
uhonorowano:
W kategorii filmu polskiego:
 Złota Taśma
· „Wszystkie nasze strachy”, reż. Łukasz Ronduda, 

Łukasz Gutt 
 Wyróżnienia
· „Moje wspaniałe życie”, reż. Łukasz Grzegorzek
· „Wesele”, reż. Wojciech Smarzowski 
W kategorii filmu zagranicznego:
 Złota Taśma
· „Aida”, reż. Jasmila Zbanić
 Wyróżnienia
· „Nomadland”, reż. Chloe Zhao
· „Na rauszu”, reż. Thomas Vinterberg

Promocja medialna inicjatyw kół 
i sekcji SFP
Wspieramy organizacyjnie i promocyjnie wydarzenia 
inicjowane przez poszczególne koła i sekcje SFP oraz 
zapewniamy obsługę medialną. Wśród najważniejszych 
przedsięwzięć należy wymienić:

· Forum Dokumentu i Animacji podczas Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego,

· Forum SFP podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni,

· Nagrody SFP,
· Złote Taśmy Koła Piśmiennictwa,
· Nagroda Perspektywa im. Janusza „Kuby” 

Morgensterna,
· pokazy najnowszych polskich filmów dla dyplomatów,
· premiery zrekonstruowanych cyfrowo polskich filmów,
· premiery filmów wyprodukowanych przez Studio 

Munka-SFP,
· przeglądy twórczości nieżyjących twórców filmowych 

(m.in.: Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza),
· jubileusze przedstawicieli środowiska
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INTERNETOWY SERWIS SFP
WIRTUALNA BAZA  
„AKTORZY POLSCY”
WIRTUALNY SERWIS  
„FILMOWCY POLSCY”
INTERNETOWA BAZA  
FILMOWA SFP

Serwis Internetowy SFP

Serwis Internetowy SFP (www.sfp.org.pl) konsekwentnie 
zajmował się najważniejszymi tematami ze sfery polskiej 
kinematografii, realizując tym samym misję wynikającą 
ze Statutu SFP. Serwis w sposób pogłębiony prezentuje 
zagadnienia związane z polskim rynkiem audiowizualnym 
i w pierwszej kolejności adresuje je do branży filmowej. To 
czytelne sprofilowanie serwisu znajduje odzwierciedlenie 
w pozytywnych opiniach jego użytkowników. Redakcja 
SI SFP jest cały czas otwarta na sugestie członków SFP, 
doskonaląc zawartość serwisu.

Starając się łączyć potencjały, SI SFP korzysta z materia-
łów publikowanych w „Magazynie Filmowym”, budując 
w ten sposób archiwum wiedzy o polskim rynku filmo-

wym. Publikując zapowiedzi artykułów z kolejnych wydań 
„Magazynu Filmowego”, SI SFP zapewnia także wsparcie 
temu wydawnictwu.
Dziennikarze Serwisu Internetowego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich (SI SFP) towarzyszyli wszystkim waż-
niejszym wydarzeniom branżowym, od reportażowych 
wizyt na planach nowo powstających filmów polskich (ze 
szczególnym uwzględnieniem produkcji Studia Munka 
– SFP) po relacje z konferencji prasowych, premier oraz 
festiwali filmów fabularnych, dokumentalnych i animo-
wanych, a także wydarzeń specjalnych, czy też imprez 
poświęconych kinu niezależnemu. W sumie w latach 2016 
- 2021 zamieszczono w SI SFP 8934 artykuły. W tym samym 
okresie wprowadzono do zasobów serwisu 48 186 zdjęć 
umieszczonych w 406 galeriach oraz 2012 materiały wideo.

Materiały informacyjne, wywiady, relacje wideo i fotogra-
ficzne, rysunki satyryczne, kalendarz polskich premier, 
tygodniowy boxoffice polskich kin – to najmocniejsze 
strony SI SFP. Warto także podkreślić, że dzięki niekomer-
cyjnemu charakterowi SI SFP wolny jest od nachalnych 
treści i form reklamowych, przez co korzystanie z niego 
– w odróżnieniu od innych serwisów filmowych – jest 
niezwykle przyjazne. SI SFP oparty jest na autorskim 
projekcie graficznym i autorskim systemie informatycz-
nym (będącym własnością SFP), zbieżnym z zasadami 
Responsive Web Design, czyli techniki projektowania 
strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się 
automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym 
jest wyświetlany np. przeglądarki komputerowej, smartfo-
na czy tabletu.

W latach 2016 - 2021 SI SFP odwiedziło 3 401 795 użyt-
kowników, miało miejsce 4 817 419 sesji oraz 7 557 042 
odsłon.

Komunikacji z szeroko pojmowanym środowiskiem filmo-
wym służą również media społecznościowe. Aktualizowane 
na bieżąco strony (fan page): w serwisie społecznościowym 
Facebook: f/StowarzyszenieFilmowcowPolskich (polubienia 
strony: 12 517), f/PortalFilmowy (polubienia strony: 8314) 
i f/KinoKulturaWarszawa (polubienia strony: 13 336). Na 
przestrzeni ostatnich lat Facebook gruntownie przebudował 
swoje statystyki (liczone są zasięgi konkretnych publika-

cji, ogólna liczba polubień strony nie jest już tak ważna) 
dlatego można zaprezentować zagregowane dane z lata 
2020 – 2021. f/StowarzyszenieFilmowcowPolskich (zasięg 
naturalny: 318 161, zasięg płatny: 688 881), f/PortalFilmowy 
(zasięg naturalny: 115 843, zasięg płatny: 688 881) i f/Kino-
KulturaWarszawa (zasięg naturalny: 560 992, zasięg płatny: 
688 881). SFP było także obecne w takich serwisach społecz-
nościowych, jak Twitter, Instagram i YouTube.

Wirtualna baza „Aktorzy Polscy” 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich w ramach wypełnia-
nia celów statutowych stale rozwija i udoskonala projekty 
wdrożone w latach ubiegłych, jak również nieustanie 
poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań i narządzi 
wychodzących naprzeciw oczekiwaniom środowiska 
polskich filmowców.

Wirtualna Baza Castingowa „Aktorzy Polscy”, dostępna 
pod adresem www.aktorzypolscy.pl, umożliwia twórcom 
filmowym dobór obsady aktorskiej przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii. Dzięki nowatorskiej koncepcji 
i niekomercyjnemu podejściu „Aktorzy Polscy” stali się 
już największą bazą castingową w Polsce, która docelo-
wo zawierać ma profile wszystkich rodzimych aktorów.

Baza adresowana jest do profesjonalistów filmowych 
i teatralnych, w tym reżyserów, reżyserów castingu, pro-
ducentów, a także do wszystkich aktorów zawodowych, 
studentów wydziałów aktorskich oraz aktorów, którzy 
wprawdzie nie posiadają formalnego wykształcenia, ale 
mają w swoim dorobku znaczącą filmografię. Obecnie 
w Wirtualnej Bazie Castingowej znajduje się około 1400 
aktywnych profili aktorskich.

Wirtualna Baza Castingowa umożliwia wyszukiwanie 
aktorów według licznych kryteriów związanych zarówno 
z parametrami fizycznymi, jak również z wykształceniem, 
dorobkiem zawodowym czy posiadanymi umiejętnościa-
mi i uprawnieniami.

Warto podkreślić, że korzystanie z Wirtualnej Bazy 
Castingowej jest całkowicie bezpłatne dla wszyst-

kich użytkowników, a realizacja projektu ma na celu 
usprawnienie przepływu informacji w branży filmowej 
oraz aktywizację zawodową polskich aktorów. Obecny 
kształt serwisu jest owocem licznych konsultacji z reżyse-
rami castingu oraz aktorami, dzięki czemu dostosowuje 
się do wymagań wszystkich użytkowników, wspomaga-
jąc ich rozwój zawodowy i ułatwiając codzienną pracę. 
Zadbano o przygotowanie nowoczesnej identyfikacji 
wizualnej projektu. Logotyp serwisu znalazł się na szeregu 
materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, które są 
na bieżąco dystrybuowane wśród aktorów oraz twórców 
filmowych. Udało się nam zaprosić do współpracy zna-
nych i cenionych aktorów oraz filmowców, którzy zostali 
ambasadorami projektu. W gronie osób oficjalnie poleca-
jących Wirtualną Bazę Castingową „Aktorzy Polscy” zna-
leźli się m.in. Roman Polański, Jacek Bromski, Małgorzata 
Szumowska, Michał Kwieciński, Marek Koterski, Janusz 
Majewski, Andrzej Seweryn, Olgierd Łukaszewicz, Agata 
Buzek, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Bar-
tłomiej Topa, Marcin Kowalczyk, Mateusz Kościukiewicz, 
Małgorzata Potocka, Małgorzata Zajączkowska, Marcin 
Bortkiewicz oraz Philippe Tłokiński.

Jednym z najważniejszych aspektów rozwoju i powo-
dzenia projektu „Aktorzy Polscy” jest współdziałanie 
z agencjami aktorskimi. Mimo początkowych obaw 
i pewnej rezerwy do naszego projektu ze strony agencji, 
głownie wynikających z poczucia niepewności, co do 
tego, iż rzeczywiście nie stanowimy dla nich zagrożenia 
jako konkurencja, udało nam się zaprosić do współpracy 
szereg renomowanych agencji, takich jak: Skene Agencja 

Strona wyszukiwania Wirtualnej 
Bazy Castingowej „Aktorzy Polscy”
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Aktorska, Bumerang Agencja Aktorsko-Operatorska, Agen-
cja Aktorska Tradycja, Róża Stańco Agencja Artystyczna, 
Coolkeyplay, Oxy Managent, Agencja Aktorska Nomine.

Dbamy również o długoterminową współpracę z pań-
stwowymi oraz prywatnymi uczelniami aktorskimi w całej 
Polsce, w których udało się przeprowadzić szeroko zakro-
joną kampanię informacyjną na temat projektu „Aktorzy 
Polscy”. Rozwój serwisu wymaga oczywiście efektywnej 
kooperacji z instytucjami zewnętrznymi. Do tej pory 
nawiązaliśmy regularną współpracę z partnerami takimi 
jak Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Teatr Polonia, 
Och Teatr, Film Commission Poland itp. Pozostaje w kon-
takcie z teatrami w całej Polsce. Projekt został objęty 
patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury 
oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Serwis „Filmowcy Polscy” 

Najnowszym przedsięwzięciem Zespołu ds. Wirtualnych 
Baz Filmowych jest serwis „Filmowcy Polscy”, dzięki 
któremu twórcy filmowi zyskują możliwość doboru 
współpracowników online. Baza „Filmowcy Polscy” 
ułatwia wyszukiwanie najlepszych specjalistów na każdym 
etapie produkcji.

Innowacyjna formuła serwisu wraz z jego niekomercyjnym 
charakterem sprawiają, że jest on niezbędnym narzędziem 
każdego filmowca poszukującego nowatorskich rozwią-
zań. Serwis umożliwia wyszukiwanie członków ekipy 
filmowej wg rozbudowanej listy kryteriów. Podstawowym 

z nich jest specjalizacja zawodowa. Wyróżniliśmy 19 kate-
gorii (od reżyserii, scenariusza i zdjęć, po obsługę planu 
czy ewolucje kaskaderskie).

Twórcy filmowi uzupełniają w swoich profilach informacje 
dotyczące wykształcenia, lokalizacji, umiejętności, obsługi 
profesjonalnego sprzętu i oprogramowania. Mogą również 
zamieścić w serwisie ogłoszenia oraz informacje o sprzęcie, 
jakim dysponują. Najważniejszą z zalet serwisu jest to, że 
profile są na bieżąco aktualizowane przez samych twórców.

Uroczysta premiera bazy „Filmowcy Polscy” odbyła 
się we wrześniu 2015 roku, podczas 40. Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni. Działania związane z promocją serwisu 
„Filmowcy Polscy” skoncentrowane są obecnie na pozy-
skiwaniu nowych użytkowników oraz partnerów, takich jak 
uczelnie filmowe, regionalne fundusze i komisje filmowe 
oraz inne instytucje kultury. W kolejnych latach planujemy 
intensywną promocję bazy „Filmowcy Polscy” na polskich 
festiwalach filmowych. Aby umożliwić korzystanie z serwi-
su zagranicznym twórcom, planującym realizację swoich 
produkcji w Polsce, przygotowujemy anglojęzyczną wersję 
serwisu. Uruchomienie wersji anglojęzycznej zacieśni 
naszą współpracę w regionalnymi funduszami filmowymi 
oraz pozwoli na pozyskiwanie zagranicznych partnerów.

Należy podkreślić, że baza „Filmowcy Polscy” jest zin-
tegrowana z serwisem „Aktorzy Polscy”, a w przyszłości 
serwisy te zostaną poszerzone o kolejne narzędzia uspraw-
niające proces produkcji filmowej.

Internetowa Baza Filmowa SFP

Kolejnym projektem wychodzącym szerzej poza środowi-
sko samych filmowców jest Baza Filmowa Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, ukierunkowana na szerzenie wiedzy 
o polskich produkcjach filmowych i ich twórcach. Do tej 
pory (kwiecień 2022 roku) do bazy dostępnej przez stronę 
www.sfp.org.pl wprowadzono ponad 35 496 rekordów 
filmowych, z czego ponad 19 410 stanowią filmy polskie 
(w tym koprodukcje z polskim udziałem). Należy podkre-
ślić, że priorytetowym zadaniem zespołu jest oczywiście 
bieżące uzupełnianie informacji o dorobku zawodowym 
członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

„MAGAZYN FILMOWY”
PISMO 
STOWARZYSZENIA
FILMOWCÓW 
POLSKICH

„Magazyn Filmowy” – pismo Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich – to jedyny periodyk poświęcony wyłącznie pol-
skiej branży filmowej. Po raz pierwszy stowarzyszeniowe 
wydawnictwo ukazało się ponad dwadzieścia lat temu 
– w lutym 2002 roku. Nosiło wówczas nazwę „Biuletyn 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich” i ukazywało się raz 
na kwartał. W połowie 2007, zyskując efektowną szatę gra-
ficzną, pismo zmieniło nazwę na „Magazyn Filmowy SFP”. 
Pięć lat później podwoiło swą objętość, a w 2013 roku 
– częstotliwość ukazywania: kwartalnik stał się dwumie-
sięcznikiem. W styczniu 2014 roku do rąk czytelników trafił 
pierwszy numer „Magazynu…” wydawanego w cyklu mie-
sięcznym. Zmiana częstotliwości wydań poparta została 
działaniami ukierunkowanymi na rozszerzenie zawartości 
treściowej oraz udoskonalanie strony wizualnej pisma. Od 
2017 roku funkcję redaktora naczelnego „Magazynu Filmo-
wego” pełni Tomasz Raczek, doświadczony krytyk filmowy 
i publicysta, właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik, 
gospodarz programów telewizyjnych i radiowych, autor 
książek o tematyce filmowej.

Na łamach miesięcznika prezentowane są najważniejsze 
zagadnienia dotyczące rodzimego środowiska filmowe-
go, przekrojowe raporty, wywiady z twórcami, relacje 
z najistotniejszych krajowych i zagranicznych imprez 
filmowych. Szczegółowo odnotowywane zostają znaczące 
sukcesy polskich filmowców zarówno w obszarze filmu 
fabularnego, jak i dokumentów oraz animacji.

W latach 2016-2017 każdemu wydaniu miesięcznika 
towarzyszyła płyta DVD z notacjami archiwalnymi, poświę-
conymi wybitnym postaciom polskiego kina, a zarazem 

członkom SFP. W wydaniu grudzień 2017-styczeń 2018 
zainaugurowano nową serię DVD – „100 Lat Niepod-
ległej Polski – Polskie Kino Historyczne”. Do kolejnych 
wydań pisma dołączane były filmy uznanych polskich 
twórców, opowiadające o drogach Polski do niepodle-
głości oraz o najnowszej historii naszego kraju („Lekcja 
martwego języka” w reżyserii Janusza Majewskiego, 
„Noce i dnie” Jerzego Antczaka, „Popiół i diament”, 
„Ziemia obiecana” i „Katyń” Andrzeja Wajdy, „Bilet na 
Księżyc” Jacka Bromskiego, „Miasto 44” oraz „Powsta-
nie Warszawskie” Jana Komasy, „Prawo i pięść” Jerzego 
Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, „Zmory” Wojcie-
cha Marczewskiego). W związku z 100. rocznicą uro-
dzin Jerzego Kawalerowicza, wraz z numerem 2/2022 
„Magazynu…”, czytelnicy otrzymali płytę z filmem tego 
reżysera – „Pociąg”. Na okładce DVD zamieszczono 
reprodukcję nowego plakatu do filmu, opracowanego 
specjalnie dla „Magazynu Filmowego” przez Maksa 
Bereskiego. Jako insert do nr 3/2022 „Magazynu…” uka-
zała się płyta z filmem „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy.

Ale „Magazyn Filmowy” to nie tylko periodyk. Redakcja 
stara się brać czynny udział w wielu istotnych wydarze-
niach filmowych, roztaczając medialny patronat nad 
wieloma ważnymi festiwalami, wystawami oraz książ-
kami o tematyce filmowej.
Pismo jest dystrybuowane wśród członków SFP oraz 
wśród najważniejszych firm i instytucji związanych 
z polskim rynkiem audiowizualnym; otrzymują go także 
goście akredytowani na największych polskich festi-
walach filmowych, które są współorganizowane przez 
SFP: Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 
Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Koszalińskim 
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

„Magazyn Filmowy” jest statutowym, niekomercyjnym 
wydawnictwem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
dostępnym w wersji drukowanej (w nakładzie około 
2 tys. egz.) oraz w wersji elektronicznej  
(www.sfp.org.pl/magazyn_filmowy).

Strona główna serwisu  
„Filmowcy Polscy”
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NUMER „Magazynu...” WYWIAD NUMERU TEMAT NUMERU

nr 1 (53)/styczeń 2016 Małgorzata Szumowska: Grać na swoich zasadach Promocja polskiego filmu za granicą

nr 2 (54)/ luty 2016 Jerzy Stuhr: Wierzę, że w moim życiu nie ma przypadków Audiodeskrypcja w Polsce

nr 3 (55)/marzec 2016 Andrzej Wajda: Wygrana walka o kino Polski film dokumentalny

nr 4 (56)/kwiecień 2016 Janusz Majewski: Uciekać przed zaszufladkowaniem Rekonstrukcje cyfrowe

nr 5 (57)/maj 2016 *** SFP ma 50 lat

nr 6 (58)/czerwiec 2016 Filip Bajon: Moje miejsce to plan filmowy Charakteryzacja

nr 7 (59)/ lipiec 2016 Marcel Łoziński: Żeby coś dostać, trzeba najpierw dać Sztuka operatorska w erze cyfrowej

nr 8 (60) /sierpień 2016 Dariusz Gajewski: Obcość oswojona Polskie seriale

nr 9 (61)/wrzesień 2016 Karolina Bielawska: Film jest jak dziecko, musisz wybierać to, co dla 
niego najlepsze Film polski na eksport

nr 10 (62)/październik 2016 Jerzy Skolimowski: Żadne przebudzenie nie cofnie tego, co raz się 
przyśniło Kino polskiego Października

nr 11 (63)/ listopad 2016 *** Andrzej Wajda – In Memoriam

nr 12 (64)/grudzień 2016 Juliusz Machulski: Nie robię filmów na festiwale Krzysztof Kieślowski - inspiracje

nr 1 (65)/styczeń 2017 Magdalena Łazarkiewicz: Z teatru do kina Agenci sprzedaży

nr 2 (66)/luty 2017 Tomasz Wasilewski: Zawsze chcę więcej Agencje aktorskie

nr 3 (67)/marzec 2017 Jerzy Hoffman: Nie miałem czasu się nudzić Młody polski dokument

nr 4 (68)/kwiecień 2017 Ewa Wiśniewska: Jeszcze nie raz was zaskoczę! Kinoterapia

nr 5 (69)/maj 2017 Kazimierz Karabasz: Odczytywanie czasu Polskie science fiction

nr 6 (70)/czerwiec 2017 Marta Nieradkiewicz: Bezczelność marzeń Kino dla dzieci

nr 7-8 (71-72)/lipiec-sierpień 2017 Andrzej Stachecki: Zawód - producent Wakacje z filmem

nr 9 (73)/ wrzesień 2017 Jerzy Gruza: Dobroe utro, panie Jurek! Kto ocenia polskie filmy?

nr 10 (74)/październik 2017 Bohater numeru: Janusz Głowacki - Ironia i współczucie / Wywiad 
numeru: Jakub Pruszkowski – Film z efektami musi mieć historię ***

nr 11 (75)/listopad 2017 Piotr Domalewski: Nie miałem żadnych oczekiwań Polskie horrory

nr 12-1 (76-77)/grudzień 2017-styczeń 2018 Allan Starski: Obudzić w sobie pasję Boże Narodzenie w polskim filmie

nr 2 (78)/luty 2018 Dorota Kobiela, Katarzyna Lewińska, Małgorzata Szumowska, Anna 
Zamecka: Kwestia płci Polskie filmy w dystrybucji zagranicznej

nr 3 (79)/marzec 2018 Jagoda Szelc: Talent z wysokiej wieży Muzyka w polskim kinie

nr 4 (80)/kwiecień 2018 Ryszard Bugajski: Nie boję się przekraczać granic Bóg w polskim filmie

nr 5 (81)/maj 2018 Bohater numeru: Jerzy Skolimowski – Hej, żeglujże żeglarzu… Historia w polskim filmie

nr 6 (82)/czerwiec 2018 *** Historia polskiego fotosu filmowego

nr 7-8 (83-84)/lipiec-sierpień 2018 Roman Polański: Nie wyobrażam sobie innej drogi Sound design

nr 9 (85)/wrzesień 2018 Janusz Kondratiuk: Reżyser tworzy własny kosmos 10 lat Studia Munka

nr 10 (86)/październik 2018 Zofia Wichłacz: Niewinna czarodziejka Księża w polskim filmie fabularnym

nr 11 (87)/listopad 2018 Agnieszka Holland: Ciekawiej dziś mówić o świecie niż o kinie Historia polskiego internetu filmowego

nr 12-1 (88-89)/grudzień 2018-styczeń 2019 Tomasz Kot: W aktorstwie ważne jest, aby znać rozmiar swojego 
buta Seriale jakościowe

nr 2 (90)/luty 2019 Bohater numeru: Łukasz Żal - Od Offskara do Oscara? Miłość w polskim kinie w XXI wieku

nr 3 (91)/marzec 2019 Borys Lankosz: Jeśli film jest snem Polska szkoła operatorska

nr 4 (92)/kwiecień 2019 Krzesimir Dębski, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Marzena Majcher, 
Mikołaj Trzaska: Czasami trzeba fałszować

Rynek kinowy – dystrybutorzy 
niezależni

nr 5 (93)/maj 2019 Krystyna Janda: Nie straciłam marzeń Tłumacze list dialogowych

nr 6 (94)/czerwiec 2019 Jerzy Stuhr: Sztuka ma moc Kino moralnego niepokoju

nr 7-8 (95-96)/lipiec-sierpień 2019 Dawid Ogrodnik: Nigdy nie kalkulowałem Sceny erotyczne w polskim kinie

nr 9 (97)/wrzesień 2019 Krzysztof Zanussi: Lepiej być niż mieć, z jednym wyjątkiem 70 lat Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych

nr 10 (98)/październik 2019 Janusz Gajos: W aktorstwie szukam prawdy Piłsudski i Legiony w polskim filmie

nr 11 (99)/listopad 2019 Bartosz Kruhlik: Ufam pierwotnym instynktom Polskie kryminały

nr 12-1 (100-101)/grudzień 2019-styczeń 2020 Bartosz Bielenia: Urodzony performer Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego  
30 lat po premierze

nr 2 (102)/luty 2020 Tomasz Bagiński: Nagiąć rzeczywistość do marzeń Kino na Youtubie

nr 3 (103)/marzec 2020 Jan Komasa: Idę tam, gdzie jest mój strach Polskie westerny

nr 4 (104)/kwiecień 2020 Jerzy Antczak: Kino rozgrzewa moją duszę Polskie kino sportowe

nr 5 (105)/maj 2020 Wojciech Pszoniak: Bez emocji sztuka aktorska nie istnieje Polskie kino w czasie zarazy

nr 6 (106)/czerwiec 2020 Leszek Dawid, Bartosz Konopka: Tandem doskonały Złota era polskiego dubbingu

nr 7-8 (107-108)/lipiec-sierpień 2020 Joanna Kulig: Cały ten jazz! Sierpień 1980 w polskim kinie

nr 9 (109)/wrzesień 2020 Antoni Komasa-Łazarkiewicz: Zawieszam poprzeczkę coraz wyżej Kino klaustrofobiczne

nr 10 (110)/październik 2020 Milenia Fiedler: Pootwierajmy szerzej drzwi Praca z dziećmi w polskim kinie

nr 11 (111)/listopad 2020 Mariusz Wilczyński: Zatrzymać to, co znika 25 lat SFP-ZAPA

nr 12-1 (112-113)/grudzień 2020-styczeń 2021 Radosław Śmigulski: Przetrwać pandemię Co dalej z filmem i kinami?

nr 2 (114)/luty 2021 Agnieszka Holland: W kinie europejskim liczy się odwaga Biografie współczesnych postaci 
w polskich filmach i serialach

nr 3 (115)/marzec 2021 Krystyna Zachwatowicz-Wajda: Spokój był w nas 95 lat z Andrzejem Wajdą

nr 4 (116)/kwiecień 2021 Jacek Petrycki: Kamera dała mi poczucie wolności Polskie filmy w światowych serwisach VOD

nr 5 (117)/maj 2021 Piotr Dumała: Sobą być, to cała metoda Ekranizacje twórczości Stanisława 
Lema

nr 6 (118)/czerwiec 2021 Jan Holoubek: Kino – miłość na krawędzi szaleństwa 40 lat Festiwalu „Młodzi i Film”

nr 7-8 (119-120)/lipiec-sierpień 2021 Olga Bołądź: Boom na kobiety Remanent z pandemii

nr 9 (121)/wrzesień 2021 Bohaterka numeru: Agnieszka Holland – Pościel historii, łóżko 
natury Polscy scenarzyści

nr 10 (122)/październik 2021 Tomasz Ziętek: Życie mierzone planami filmowymi 100-lecie urodzin Andrzeja Munka

nr 11 (123)/listopad 2021 Łukasz Gutt, Łukasz Ronduda: Połączyć dwa światy Kino w pajęczynie algorytmów

nr 12-1 (124-125)/grudzień 2021-styczeń 2022 Krzysztof Zanussi: O czym tu marzyć? Walka o kinowego widza

nr 2 (126)/luty 2022 ***
100. rocznica urodzin Jerzego 
Kawalerowicza

nr 3 (127)/marzec 2022 *** 90. urodziny Jerzego Hoffmana

nr 4 (128)/kwiecień 2022 Magdalena Łazarkiewicz: Miłość, przyjaźń, wolność Wojna w polskim filmie

„MAGAZYN FILMOWY”  
– wywiady i tematy numerów w latach 2016-2022
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KINO KULTURA

Wprowadzenie

Kino Kultura położone bezpośrednio na Trakcie Królew-
skim, w zabytkowej, odrestaurowanej kamienicy, w której 
do 2019 mieściła się siedziba Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Obecnie przestrzeń tę zajmuje Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kino Kultura oferuje dwie sale projekcyjne:
- sala Kultura – 234 miejsca
- sala Rejs – 60 miejsc (Wykres 8.)

Założenia działalności kina Kultura:

• dominacja repertuaru europejskiego, w tym polskie-
go, uzupełnionego o wybrane tytuły kina amerykań-
skiego, dobór repertuaru ze względu na wysokie walo-
ry artystyczne;

• organizacja imprez filmowych, festiwali, przeglądów, 
konferencji oraz pokazów specjalnych, których celem 
jest upowszechnianie kultury filmowej, tematyka 
imprez charakteryzuje się dużą różnorodnością od 
filmów dokumentalnych, po animowane, ekspery-
mentalne, a także kino narodowe i branżowe;

• modernizacja kina i doskonalenie techniczne urzą-
dzeń projekcyjnych;

• kino jako miejsce przyjazne środowisku filmowemu;
• kino jako miejsce przyjazne dystrybutorom i produ-

centom filmowym, organizacja pokazów specjalnych, 
premier prasowych itp.;

• przynależność do organizacji branżowych: Sieć Kin 
Studyjnych oraz Europa Cinemas.

Modernizacja

W okresie sprawozdawczym, korzystając z dofinasowania 
udzielonego przez PISF w ramach Programu Operacyjnego 
„Rozwój kin. Priorytet: modernizacja kin”, poczyniliśmy 
nakłady na modernizację kina Kultura, podwyższając tym 
samym jego standard oraz optymalizując jego możliwości 
użytkowe i funkcjonalne.

W latach 2020-2021 z powodzeniem udało nam wymienić 
ekrany, zarówno w Sali Rejs, jak i w Sali Kultura, a także 
zamontować i uruchomić biletomat, usprawniający proces 
zakupu Udało nam się również przeprowadzić prace reno-
wacyjne: wymianę drzwi do Sali Rejs, wymianę wykładzin 
w obu salach, wymianę widocznie zniszczonej maskowni-
cy w sali Kultura, założenie oświetlenia przeszkodowego, 
w sali „Rejs” i „Kultura” celem zapewnienia oświetlenia 
stopni. Zakupiono także mikrofony oraz wzmacniacz, który 
zamontowano w Sali Kultura w celu umożliwienia mode-
racji spotkań, dyskusji, nagłośnienia organizowanych 
wydarzeń z poziomu Sali. Odrestaurowaliśmy również 
Neon Kina Kultura na fasadzie od Krakowskiego przedmie-
ścia. Środki finansowe na wymienione prace pozyskaliśmy 
z dotacji PISF przyznane w ramach Programu Operacyjne-
go „Rozwój Kin. Priorytet: modernizacja kin”.

Sala Rejs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród orga-
nizatorów konferencji prasowych, pokazów zamkniętych, 
kolaudacji. Kino Kultura jest idealnym miejscem do organi-
zacji konferencji, premier i pokazów filmowych.

Działalność kina w ujęciu 
statystycznym 
W okresie sprawozdawczym wg stanu na dzień 31.12.2021 
roku wprowadziliśmy na ekrany kina Kultura przeszło  
715 tytułów (2016 rok – 139; 2017 rok – 136; 2018 rok – 112; 
2019 rok – 134; 2020 rok – 76 ; 2021 rok – 118). (Wykres 9.)

Nasze kino odwiedziło łącznie 243 304 widzów.  
Zagrano 14 102 seanse. Wpływy ze sprzedaży biletów 
wyniosły 3 427 932,59 zł netto. (Tabela 2.)

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w powyższym zesta-
wieniu ujęto również projekcje zrealizowane w ramach 
wewnętrznych „niebiletowanych” imprez i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie, co 
oczywiście rzutuje na osiągane wyniki z tytułu sprzedaży 
biletów. To skutek realizacji świadomej polityki SFP, 
zgodnie z którą działalność kina podporządkowana 
jest przede wszystkim realizacji celów statutowych 
w zakresie propagowania, promocji i upowszechniania 
polskiej kultury filmowej.

Jednocześnie w latach 2016-2019, w ramach wypełniania 
umowy najmu pomiędzy SFP a PISF dotyczącej zasad 
i warunków funkcjonowania kina Kultura, było ono wie-
lokrotnie, nieodpłatnie użyczane Polskiemu Instytutowi 
Sztuki Filmowej na potrzeby organizacji wydarzeń kultu-
ralnych, pokazów, itp., które w sposób naturalny stanowiły 
doskonałe dopełnienie oferty kulturalnej kina.

Wykres 11.  Ilość miejsc w kinie Kultura
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Wykres 9.
Liczba nowych tytułów wprowadzonych 
w poszczególnych latach

2016 2017 2018 2019 2020 2021 RAZEM

Liczba widzów 51 999 57 883 47 064 51 426 17 328 17604 243 304

Liczba seansów 3 149 3 222 2 562 2870 980 1319 14 102

Liczba widzów na seans 16,51 17,96 18,37 17,92 17,68 13,35 16,97

Przychód z biletów netto 754 426,72 zł 809 541,54 zł 651 687,61 zł 725 130,47 zł 244 682,44 zł 242 463,81 zł 3 427 932,59 zł

Pozostałe przychody 75 266,25 zł 66 576,42 zł 73 450,06 zł 100 735,00 zł 30 168,44 zł 46 038,84 zł 392 235,01 zł

Średnia cena biletu 14,51 zł 13,99 zł 13,85 zł 14,10 zł 14,12 zł 13,77 zł 14,06 zł

Tabela 2.
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Główne wydarzenia  
w kinie KULTURA 2016-2021:
• Noc Muzeów: lata 2016, 2017, 2018, 2019
• DKF SFP: lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
• Pokazy dla Koła Seniora SFP : lata 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021
• Nagroda „Złote Taśmy”: lata 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020
• Nagroda Perspektywa im. Janusza „Kuby” Morgen-

sterna: lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
• Uroczysty pokaz filmu Ryszarda Bugajskiego „Zaćma” 

- 2016
• Uroczysta premiera filmu dokumentalnego „Mój ojciec 

Staś” - 2016
• Uroczyste pożegnanie Andrzeja Żuławskiego - pokaz 

filmu „Cosmos” - 2016
• Pokazy nagrodzonych filmów Grand Off - 2016
• Przegląd wybranych filmów historycznych Ekran 

Historii
• Przegląd filmów Krzysztofa Kieślowskiego w 20. 

rocznicę śmierci - 2016
• Spotkania wielkanocne członków SFP - lata 2016, 

2017, 2018, 2020, 2021
• Epoka Dokumentu - przegląd najlepszych polskich 

dokumentów - 2016
• Pokaz filmu „,Jonasz w brzuchu Lewiatana” w roczni-

cę Śmierci Jonasza Kofty - 2016
• Pożegnanie Andrzeja Kondratiuka - pokaz filmu 

„Gwiezdny pył” - 2016
• Przegląd filmów Tadeusza Konwickiego - 2016
• Uroczysty pokaz filmu „21 × Nowy Jork” - 2016
• Akademia Polskiego Filmu – projekt zainicjowany 

przez PISF, a realizowany we współpracy z Filmoteką 
Narodową, Cyfrowym Repozytorium Filmowym – 2016

• Uroczyste premiery filmów po rekonstrukcjach cyfro-
wych – 2016, 2017

• Pokazy polskich filmów dla korpusu dyplomatyczne-
go w Polsce. Wydarzenie kulturalne, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem kolejnych ekip zagranicz-
nych przedstawicielstw. Filmy współczesne są prezen-
towane dyplomatom jeszcze przed oficjalną kinową 
premierą. Niestety ze względu na pandemię trwającą 
od 2020 pokazy musiały zostać zawieszone. Ostatni 

pokaz dla dyplomatów został zorganizowany na po-
czątku 2020 roku.

• Premiery filmów wyprodukowanych przez Studio Mło-
dzi i Film im. Andrzeja Munka – lata 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021

• Repliki Krakowskiego Festiwalu Filmowego – lata 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

• Repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdy-
ni – lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

• Festiwalowe noce „Od zmierzchu do świtu” – 2016
• Tydzień Kina Irańskiego – 2016
• Uroczysty pokaz filmu „11 minut” - 2016
• KOR – pokazy filmów związanych z działalnością 

Komitetu Obrony Robotników – 2016
• Zaduszki SFP – lata 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
• Uroczysta premiera filmu „Fale” – 2016
• Festiwal Filmów Koreańskich – The Warsaw Korean 

Film Festival – lata 2016, 2017, 2018
• Festiwal Filmów Emigracyjnych – EMIGRA – lata 2016, 

2017, 2018
• Uroczysty pokaz filmu „Andrzej Wajda. Moje Inspira-

cje” – 2016
• Kinokozetka – cykl pokazów filmowych, których istot-

nym elementem jest rozmowa z publicznością. Pro-
wadzący: Tomasz Raczek i Armen Mekhakyan – 2017, 
2018

• Uroczyste premiery filmów dokumentalnych: „Zdzi-
sław Najder. Chciałem zostać Lotnikiem”, „Zjazd 
absolwentów, czyli punkt odniesienia” , „Szrajberka 
z Auschwitz” , „Mój wróg, moja miłość” - 2017

• Przegląd Filmów Wietnamskich – 2017, 2019, 2021
• Okolicznościowe spotkania środowiska filmowego 

– pożegnania i wspomnienia Marka Serafińskiego, 
Haliny Paszkowskiej, Grzegorza Królikiewicza, Piotra 
Szulkina, Witolda Sobocińskiego – 2017, 2018

• Przegląd filmowy Nowe Kino Chińskie – 2018
• Uroczyste premiery filmów dokumentalnych: „Jeszcze 

lecimy…”, „Kosarewicz. Ktoś widzi lepiej”, „Niebo bez 
gwiazd”, „Paryż. Czas dokonany”, „Rzeczpospolita. 
Reaktywacja”, „Ossolińczycy. 200 lat historii”, „Wieś 
pływających krów” – 2018

• 100 lat Niepodległej – festiwal NIEPODLEGŁA na Kra-
kowskim Przedmieściu - 2018, 2019

• Film the Book – pilotażowa edycja projektu łączącego 

polską branżę wydawniczą i filmową – 2018
• II edycja Teatroteka Fest – festiwal ekranizacji teatral-

nych – 2018
• Sylwester dla członków SFP z przedpremierowymi 

pokazami filmowymi – 2018, 2019, 2021
• Pokaz wspomnieniowy filmów Pawła Kędzierskiego – 

2019
• KINOMAKI – Przegląd Kina Japońskiego – 2019
• Uroczysta premiera filmu „Solid Gold” – 2019
• Cezary nad Wisłą – przegląd kina francuskiego - 2020
• Warsaw Hot Doc Selection – pokazy wybranych 

polskich filmów dokumentalnych, w we współpracy 
z DOC LAB – 2020, 2021

• Pokazy filmów o tematyce ekologicznej (pokazy fil-
mów, spotkania z gośćmi, warsztaty) – 2021

• Przegląd filmów „Bliżej kina” – pokazy polskich filmów 
w wersjach dostosowanych dla osób niedowidzących 
i niedosłyszących - 2021

• Udział w Warszawskim Tygodniu Kin Studyjnych – 
wydarzeniu skupiającym się na studyjnych kinach 
w Warszawie – 2021

• Wręczenie Jantara Jantarów Magdalenie Łazarkiewicz 
i pokaz filmu „Ostatni dzwonek” – 2021

Zdjęcie.
Publiczność premiery „Jakoś 
to będzie” w reżyserii Sylwestra 
Jakimowa (produkcja Studio 
Munka – SFP), która odbyła się 
w kinie Kultura
fot. Wojciech Olkuśnik/East News/
SFP
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STUDIO 
„MŁODZI I FILM”
IM. ANDRZEJA MUNKA

Studio Munka działające w strukturach Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich jest producentem krótko i długome-
trażowych debiutów filmowych. Studio zostało powołane 
w 2008 roku przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
na mocy porozumień zawartych pomiędzy SFP a Polskim 
Instytutem Sztuki Filmowej, Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Telewizją TVP i od początku 
nastawione jest na produkcję ambitnych filmów artystycz-
nych. Dbamy przede wszystkim o to, żeby młodzi twórcy 
mogli rozwijać swój talent w sprzyjających warunkach. 
Działamy w przekonaniu, że w najważniejszym dla reży-
sera debiutanckim filmie, istotna jest twórcza atmosfera 
i stworzenie zindywidualizowanych warunków rozwoju. 
W Studiu Munka każdy projekt ma swojego Opiekuna Arty-
stycznego, który gwarantuje indywidualne wsparcie mery-
toryczne na wszystkich etapach pracy nad filmem. O roz-
wój projektów dbają też Rady Artystyczne Programów. 
Realizujemy program dla fabularnych projektów pełno-
metrażowych – „Debiut Pełnometrażowy”, program dla 
projektów fabularnych średniometrażowych „60 Minut” 
oraz trzy programy dla krótkich metraży: „30 Minut”, 
„Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”, poświęconych 
odpowiednio fabułom, dokumentom i animacjom.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono w sumie 27 nabo-
rów do programów krótkometrażowych (10 naborów 
do programu „30 Minut”, 9 do „Pierwszego Dokumentu” 
i 9 do „Młodej Animacji”), w ramach, których zgłoszono 
łącznie 1015 projektów, z czego do produkcji ostatecznie 
skierowano 56 fabuł, 34 dokumentów oraz 16 animacji. 
Krótkie metraże powstały w ramach koprodukcji z blisko 
100 partnerami, którym powierzono jednocześnie funkcję 
producenta wykonawczego. Ściśle współpracowaliśmy 
także z Regionalnymi Funduszami Filmowymi, które 
wspierały finansowo zarówno krótkie, jak i pełne metraże. 
Na początku 2015 roku zawarliśmy porozumienie o współ-

pracy z telewizją TVN S.A., na mocy którego telewizja 
ta zobowiązała się do współfinansowania - w ramach 
koprodukcji - filmów objętych programem „30 Minut”, a na 
początku 2021 z telewizją Canal+, która dołączyła jako 
koproducent również do programu „30 minut” Wszystkie 
filmy wyprodukowane w ramach programów krótkome-
trażowych mają swoje uroczyste premiery w kinie Kultura 
w Warszawie.

Filmy wyprodukowane w latach 
2016 - 2022

Program „30 Minut”

1.  „Wielki tydzień” reż. Jarosław Fret 2016
2. „Totalna harmonia” reż. Roman Jarosz, 2016
3. „Romantik” reż. Mateusz Rakowicz, 2016 (film powstał 

w ramach koprodukcji polsko – francuskiej)
4. „Pan Rudnicki i samochody” reż. Andrzej Mańkowski, 

2016
5. „Otwarcie” reż. Piotr Adamski, 2016
6. „Niekoniecznie o Jędrzeju” reż. Olga Kałagate, 2016
7.  „NDR” reż. Grzegorz Dębowski, 2016
8. „Lew” reż. Tymur Yashchenko, 2016
9. „Baraż” reż. Tomasz Gąssowski, 2016
10.  „Spitsbergen” reż. Michał Szcześniak, 2017
11. „Pars Pro Toto” reż. Katarzyna Łęcka, 2017
12. „ Nazywam się Julita” reż. Filip Dzierżawski, 2017
13. „Najpiękniejsze fajerwerki ever” reż. Aleksandra 

Terpińska, 2017 (film powstał w ramach konkursu 
poświęconego Krzysztofowi Kieślowskiemu)

14. „Jerry” reż. Roman Przylipiak, 2017
15. „Ja i mój tata” reż. Aleksander Pietrzak, 2017
16. „F 63.9” reż. Jarosław Sztandera, 2017
17. „60 kilo niczego” reż. Piotr Domalewski, 2017
18. „Users” reż. Jakub Piątek, 2018
19. „Ukołysz mnie” reż. David Tejer, 2018
20. „Sztangista” reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, 2018
21. „Relax” reż. Agnieszka Elbanowska, 2018
22. „Pokój studentowi, tanio” reż. Rafał Samusik, 2018
23. „Chłopcy z motylkami” reż. Marcin Filipowicz, 2018
24. „Atlas” reż. Maciej Kawalski, 2018
25.  „Tak jest dobrze” reż. Marcin Sauter, 2018

26.  „Reisefieber” reż. Mateusz Bednarkiewicz, 2019
27.  „Pustostan” reż. Agata Trzebuchowska, 2019
28. „Ondyna” reż. Tomasz Śliwiński, 2019
29. „Okno z widokiem na ścianę” reż. Kobas Laksa, 2019
30. „Moje serce” reż. Damian Kocur, 2019
31.  „Marcel” reż. Marcin Mikulski, 2019
32. „Home sweet home” reż. Agata Puszcz, 2019
33. „Festyn” reż. Grzegorz Krawiec, 2019
34.  „Egzamin” reż. Bartosz Paduch, 2019
35.  „Ostatni gwizdek” reż. Karol Lindholm, 2020
36. „O człowieku, który kupił mleko” reż. Jagoda Madej, 

2020
37.  „Noamia” reż. Antonio Galdamez, 2020
38.  „Na jedną noc”, reż. Mally Yina, 2020
39.  „Monika W.” reż. Paulina Skibińska, 2020
40.  „Maria nie żyje” reż. Martyna Majewska, 2020
41.  „Kamień” reż. Bartosz Kozera, 2020
42.  „Czy potwory jedzą kiwi” reż. Paweł Podolski, 2020
43.  „Chodźmy w noc” reż. Kamila Tarabura, 2020
44.  „Alicja i żabka” reż. Olga Bołądź, 2020
45.  „Synthol” reż. Piotr Trojan, 2021
46. „Stancja” reż. Adrian Apanel, 2021
47.  „Mój syn zamyka się w łazience” reż. Kuba Januszew-

ski, 2021
48.  „Gęś” reż. Maria Wider, 2021
49. „Droga” reż. Edyta Wróblewska, 2021
50. „Ceremonia” reż. Tadeusz Kabicz, 2021
51. „Victoria” reż. Karolina Porcari, 2022
52. „Nic mnie w Tobie nie przeraża” reż. Justyna Nowak, 

2022

Program „Pierwszy Dokument”

1. „Więzi” reż. Zofia Kowalewska, 2016
2. „Trzy rozmowy o życiu” reż. Julia Staniszewska, 2016
3. „Przyszły lata, idą zimy” reż. Karol Pałka, 2016
4. „Przed świtem” reż. Łukasz Borowski, 2016
5. „Polonez” reż. Agnieszka Elbanowska, 2016
6. „Ostatni sezon” reż. Sławomir Witek, 2016
7. „Amerykański sen” reż. Marek Skrzecz, 2016
8. „Wolta” reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała, 2017
9. „Obcy na mojej kanapie” reż. Grzegorz Brzozowski, 2017
10. „Euforia” reż. Natalia Pietsch, 2017
11. „2012 metrów ciszy” reż. Rafał Leszczyński, 2017

12. „Wnętrze lwa” reż. Karol Lindholm, 2018
13. „Tańczę dla ciebie” reż. Katarzyna Lesisz, 2018
14. „Radwan” reż. Teresa Czepiec, 2018
15. „Odprawa” reż. Filip Drzewiecki, 2018
16. „Love 404” reż. Agata Baumgart, 2018
17. „Gość” reż. Sebastian Weber, 2018
18. „Dzień Pierwszy” reż. Daniel Banaczek, 2018
19. „Synek” reż. Paweł Chorzępa, 2019
20. „Koniec sezonu” reż. Stanisław Cuske, 2019
21. „Harda” reż. Marcin Polar, 2019
22. „Gruba Kaśka” reż. Julia Pełka, 2019
23. „19/91” reż. Emilia Śniegoska, 2019
24. „Wielki strach” reż. Pawlina Carlucci Sforza”, 2020
25. „We have one heart” reż. Katarzyna Warzecha, 2020
26. „Trochę raju” reż. Andrzej Cichocki, 2020
27. „Raisa” reż. Dorota Migas – Mazur, 2020
28. „Pięć dni lęku” reż. Bartłomiej Żmuda, 2020
29. „Między nami” reż. Dorota Proba, 2020
30. „Dad you’ve never had” reż. Dominika Łapka, 2020
31. „Solar Voyage” reż. Adam Żądło, 2021
32. „Mikrokosmosy” reż. Dorota Roś, 2021
33. „Lata świetlne, reż. Monika Proba, 2021
34. „Kulisy” reż. Ada Smyk, 2021
35. „Granica” reż. Michał Kawecki, 2021
36. „Tempo home” reż. Kamil Bembista, 2022 
37. „Opowiedz mi o mnie” reż. Maciej Miller, 2022

Program „Młoda Animacja”

1. „Piórnikt” reż. Magdalena Pilecka, 2016
2. „Limbo” reż. Jacek Piotrowicz, 2016
3. „Fikotko wróć” reż. Wojciech Kołyszko, 2016
4. „Debiut” reż. Katarzyna Kijek, 2016
5. „Arka Noego” reż. Adam Zienowicz, 2017
6. „Tebelgeza” reż. Tessa Was, 2018
7. „Świat, który uleciał na grzbiecie krowy” reż. Wojciech 

A. Hoffmann, 2018
8. „29” reż. Aleksandra Brożyna, 2018
9. „Story” reż. Jolanta Bańkowska, 2019
10. „Re- cycle” reż. Mateusz Lenart, 2019
11. „Własne śmieci” reż. Daria Kopiec, 2020
12. „Zbyt amerykański film” reż. Dawid Jezierski, 2021
13. „Turbo love” reż. Alicja Jasina, 2021
14. „Męty” reż. Katarzyna Kurop, 2021
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Program „60 Minut”

1. „Supernova” reż. Bartosz Kruhlik, 2019
2. „Eastern” reż. Piotr Adamski, 2019
3. „Wiarołom” reż. Piotr Złotorowicz, 2021
4. „Braty” reż. Marcin Filipowicz, 2022 – film przed pre-

mierą

Program „Debiut Pełnometrażowy”

1. „Królewicz Olch”, reż. Kuba Czekaj , 2016
2. „Fale” reż. Grzegorz Zariczny, 2016
3. „Cicha Noc”, reż. Piotr Domalewski, 2017
4. „53 wojny” reż. Ewa Bukowska, 2018
5. „Jakoś to będzie” reż. Sylwester Jakimow, 2021

Promocja i dystrybucja filmów

Co roku produkcje Studia Munka prezentowane są 
w ramach międzynarodowych targów filmowych, towarzy-
szących festiwalom:

• Berlinale;
• Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Krótkome-

trażowych w Clermont-Ferrand;
• Krakowskiemu Festiwalowi Filmowemu;
• DOK Leipzig;
• IDFA;
• Visions du Reel;
• CPH:DOX;
• FIPA DOC.

W październiku 2016 roku film dokumentalny „Więzi” 
w reż. Zofii Kowalewskiej trafił na shortlistę oscarową 
w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film dokumental-
ny. Film był jednym z największych sukcesów festiwalo-
wych Studia Munka, zdobywając ponad 30 nagród w kraju 
i za granicą, m.n.in na festiwalach IDFA, DOK Leipzig, 
MiradasDoc w Hiszpanii, Flickerfest w Australii oraz na 
wielu krajowych festiwalach, m.in. w Krakowie, Koszalinie 
i Białymstoku.

Studio Munka co roku zgłasza swoje krótkie metraże 
do rywalizacji oscarowej. W latach 2016-2022 zgłoszone 
zostały następujące filmy, które uzyskały wcześniej presti-
żowe międzynarodowe nagrody kwalifikujące do ubiega-
nia się o nominację do Oscara:

• „Więzi”, reż. Zofia Kowalewska
• „Gwizdek”, reż. Grzegorz Zariczny
• „Baraż”, reż. Tomasz Gąssowski
• „Najpiękniejsze fajerwerki ever”, reż. Aleksandra Ter-

pińska
• „Atlas”, reż. Maciej Kawalski
• „Gość”, reż. Sebastian Weber
• „Love 404”, reż. Agata Baumgart
• „Sztangista”, reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
• „We Have One Heart”, reż. Katarzyna Warzecha
• „Chodźmy w noc”, reż. Kamila Tarabura

Międzynarodową promocję ww. tytułów wspierały wyna-
jęte przez Studio zagraniczne agencje PR. Dzięki ich dzia-
łaniom udało się zwiększyć zainteresowanie filmami ze 
strony festiwali, nadawców telewizyjnych oraz portali VOD.

Film „Sztangista” został wytypowany przez Międzynarodo-
wy festiwal Filmowy w Dramie (Grecja) jakom kandydat 
do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii Najlep-
szy film krótkometrażowy w 2019 roku.

Promocję krótkich metraży Studia Munka na międzynaro-
dowych festiwalach i targach filmowych wspiera Krakow-
ska Fundacja Filmowa w ramach programu KFF Sales & 
Promotion.

Wyprodukowane w latach 2016-2022 filmy pełnometrażo-
we Studia są reprezentowane przez międzynarodowych 
agentów sprzedaży:

• „Cicha noc” przez Intamovies;
• „Supernova”, „Eastern”, „Jakoś to będzie”, „Braty”, 

„Wiarołom” oraz „Chleb i sól” przez IKH Pictures Pro-
motion

Międzynarodowa agencja sprzedaży New Europe Film 
Sales odpowiada za sprzedaż filmów krótkometrażowych 
„Story”, „Sztangista” oraz „Najpiękniejsze fajerwerki ever”.

Za dystrybucję pełnych metraży Studia Munka w Polsce 
odpowiadają firmy dystrybucyjne:

• Forum Film Poland odpowiada za dystrybucję „Cichej 
nocy” oraz „Supernovej”;

• Against Gravity odpowiada za dystrybucję „Eastern” 
oraz „Między nami” (film dokumentalny);

• Next Film odpowiada za dystrybucję „53 wojen”;
• Kino Świat odpowiada za dystrybucję „Jakoś to bę-

dzie”;
• Stowarzyszenie Kin Studyjnych wprowadzi film „Bra-

ty” do kin we wrześniu 2022 roku.

Nasze archiwalne animacje, dokumenty i fabuły dostępne 
są za darmo w Internecie za pośrednictwem strony Naro-
dowego Instytutu Audiowizualnego tzw. NINATEKI. 

Ponad 20 filmów dokumentalnych Studia Munka znajduje 
się w katalogu międzynarodowego portalu VOD DAFilms, 
poświęconemu kinu dokumentalnemu.

Ponadto, wybrane tytuły były prezentowane w telewizjach 
TVN, TVP Kultura, Kino Polska, Ale kino+, Canal+. Licen-
cja na film „Sztangista” została sprzedana do ZDF ARTE. 
Krótkometrażowy dokument „Kulisy” od czerwca 2022 
roku będzie emitowany przez szwedzką telewizję SVT 
przed transmisjami oper.

W roku 2018 firma dystrybucyjna M2 Films wprowadziła 
do polskich kin 4 bloki najlepszych metraży Studia Munka. 
W 2021 Stowarzyszenie Kin Studyjnych prezentowało 4 
wybrane filmy krótkometrażowe w ramach bloku filmów, 
który trafił do repertuaru kin studyjnych w całym kraju. 
Nasze filmy można również oglądać w ramach projektu 
„Kino za Rogiem”. Ponadto regularnie udostępniamy 
konkretne tytuły kinom studyjnym i instytucjom kultury na 
potrzeby jednorazowych pokazów.

Przywiązujemy dużą wagę do szerzenia wiedzy o osiągnię-
ciach i sukcesach naszych produkcji w mediach. Ponadto, 
stale aktualizujemy informacje na stronie internetowej 
Studia. Prężnie działamy na portalach społecznościowych 
: Facebooku oraz Instagramie. Dla każdej produkcji przy-
gotowywane są plakaty artystyczne oraz zwiastuny; dla 
filmów z programu „30 minut’, „60 minut” i „Debiut peł-
nometrażowy” także relacje z planów. Dla filmów o naj-
większym potencjale dystrybucyjnym przygotowywane są 
pressboki.

W latach 2016-2017 przygotowaliśmy Wydawnictwo 
Płytowe DVD Polskie Debiuty, czyli kompilację wypro-
dukowanych w danym roku filmów z wszystkich trzech 
programów krótkometrażowych. Co ważne, poza rozpo-
wszechnianiem DVD na krajowych i zagranicznych festiwa-
lach w środowisku branżowym, staraliśmy się udostępniać 
je także szerokiemu odbiorcy, prezentując filmy z Polskich 
Debiutów na ogólnodostępnych wydarzeniach i pokazach, 
także plenerowych. Biorąc pod uwagę spadające zaintere-
sowanie nośnikiem DVD, podjęliśmy decyzję o stworzeniu 
w 2018 roku platformy VOD Munkoteka, która zastąpiła 
wydawnictwo DVD.

Działania edukacyjne

Studio Munka jest co roku współorganizatorem debat 
poświęconych najważniejszym zagadnieniom branży 
filmowej, kina artystycznego w Polsce i młodej krytyki 
filmowej na Festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie.

W 2018 Studio Munka z okazji swojej 10. rocznicy istnienia 
opublikowało kompendium swojej produkcji filmowej 
zawierające pełny opis filmów, reprodukcje plakatów oraz 
zamówione u krytyków teksty analityczne.
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Festiwale, przeglądy, nagrody 

Produkcje Studia Munka-SFP podróżują po festiwalach na 
całym świecie, zdobywając liczne nagrody. Udaje nam się 
utrzymać wysoką liczbę pokazów festiwalowych naszych 
filmów w kraju i za granicą; szczegółowe statystyki za 
ostatnie lata znajdują się poniżej:

W 2021 roku filmy Studia Munka brały udział w 121 mię-
dzynarodowych i 38 krajowych festiwalach filmowych. 
W ramach tych festiwali w Polsce odbyło się 194, a za grani-
cą 199 pokazów filmów. Produkcje Studia Munka otrzymały 
49 nagród i wyróżnień na festiwalach krajowych i 40 nagród 
oraz wyróżnień za granicą. Pomimo dużych zmian na rynku 
festiwalowym, związanych z pandemią COVID-19, skutkują-
cych m.in. odwołaniem części festiwali, udało się utrzymać 
bardzo dużą liczbę pokazów filmów na festiwalach, a liczba 
otrzymanych nagród była nawet wyższa niż w roku 2021.

W 2020 r. filmy Studia Munka brały udział w 113 międzyna-
rodowych i 34 krajowych festiwalach filmowych. W ramach 
tych festiwali w Polsce odbyło się 169, a za granicą 161 
pokazów filmów. Filmy Studia Munka otrzymały 56 nagród 
i wyróżnień na festiwalach krajowych i 30 nagród i wyróż-
nień za granicą. Pomimo dużych zmian na rynku festiwa-
lowym, związanych z pandemią COVID-19, skutkujących 
m.in. odwołaniem części festiwali, udało się utrzymać bar-
dzo duża liczbę pokazów filmów na festiwalach, a liczba 
otrzymanych nagród była nawet wyższa niż w roku 2019.

W 2019 r. filmy Studia Munka brały udział w 133 międzyna-
rodowych i 42 krajowych festiwalach filmowych. W ramach 
tych festiwali w Polsce odbyły się 194, a za granicą 190 
pokazów filmów. Filmy Studia Munka otrzymały 46 nagród 
i wyróżnień na festiwalach krajowych i 30 nagród i wyróż-
nień za granicą.

Filmy Studia Munka co roku znajdują się w zestawieniach 
największych sukcesów polskiego kina publikowanych 
przez PISF i portal polishdocs.com. W 2021 były to filmy: 
„We have one heart” i „Trochę raju”, w 2020 – „Synek” 
i „Wnętrze lwa”, w 2019 – „Supernova”, „Story” i „Harda”, 
w 2018 – „Tańczę dla Ciebie” i „Wolta”, w 2017 – „Najpięk-
niejsze fajerwerki ever”, a w 2016 – „Więzi”.

W marcu 2022 w geście solidarności z Ukrainą zorgani-
zowaliśmy w kinie Kultura pokaz filmów Studia Munka 
reżyserowanych przez twórców z Ukrainy lub powstałych 
w Ukrainie: „Sztangista”, „Moloch” i „Lew”.

Poniżej lista największych sukcesów filmów Studia Munka 
w latach 2016-2022:

„Cicha noc”, reż. Piotr Domalewski
• 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Nagrody: Wielka Nagroda „Złote Lwy”, Nagroda za 
główną rolę męską dla Dawida Ogrodnika, Nagroda 
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, Nagroda Jury Mło-
dzieżowego, Nagroda Dziennikarzy, Don Kichot (Na-
groda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmo-
wych), Kryształowa Gwiazda Elle za najlepszy debiut 
dla Piotra Domalewskiego

• Polskie Nagrody Filmowe Orły 2018. Nagrody 
w kategoriach: Najlepszy film, Najlepsza reżyseria 
(Piotr Domalewski), Najlepszy scenariusz (Piotr Do-
malewski), Najlepsze zdjęcia (Piotr Sobociński Jr), 
Najlepszy dźwięk (Jerzy Murawski, Marcin Kasiński, 
Kacper Habisiak), Najlepsza główna rola męska (Da-
wid Ogrodnik), Najlepsza drugoplanowa rola kobieca 
(Agnieszka Suchora), Najlepsza drugoplanowa rola 
męska (Arkadiusz Jakubik), Odkrycie roku (Piotr Do-
malewski), Nagroda Publiczności

• Kijów (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Mołodist”) 
- Nagroda Publiczności

• Los Angeles (Festiwal Filmów Polskich)-Nagroda im. Pio-
tra Łazarkiewicza dla Młodego Talentu (Tomasz Ziętek)

• Chicago (Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce) Nagro-
da „Odkrywcze Oko” dla młodego utalentowanego 
twórcy (Piotr Domalewski)

• Paryż (Festiwal „KinoPolska”) - Nagroda Główna
• Tbilisi (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda 

za reżyserię
• Moskwa (Festiwal Filmów Polskich „Wisła”) Nagroda 

Główna oraz Nagroda Publiczności
• Kraków (Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego 

„Off Camera”) Nagroda FIPRESCI oraz Nagroda Pu-
bliczności

„Supernova”, reż. Bartosz Kruhlik
• 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Nagroda za 

debiut reżyserski lub drugi film (Bartosz Kruhlik)
• Pune, Indie (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Na-

groda za reżyserię (Bartosz Kruhlik)
• Odkrycia Empiku. Nagroda w kategorii: Film
• Polskie Nagrody Filmowe Orły 2020 – nominacje w ka-

tegoriach: Najlepszy film, Najlepsza reżyseria (Bartosz 
Kruhlik), Odkrycie roku: za reżyserię (Bartosz Kruhlik), 
Odkrycie roku: za scenariusz (Bartosz Kruhlik)

• Dublin, Irlandia (Dublin International Film Festival) 
Nagroda Krytyków w kategorii: Najlepszy film

• Monterrey, Meksyk (Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy) Nagroda dla najlepszego pełnometrażowego filmu 
fabularnego oraz Nagroda Publiczności

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Grand Prix „Wielki Jantar” oraz Nagro-
da Dziennikarzy

• Tarnów (Tarnowska Nagroda Filmowa) Grand Prix
• Kraków (Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego 

„Off Camera”) Nagroda Główna w Konkursie Polskich 
Filmów Fabularnych

• Tirana (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Nagroda 
dla najlepszego debiutu

• Praga (Międzynarodowy Festiwal Filmowy 3Kino) 
Nagroda Specjalna Jury

• Skopje (Kinenova Film Festival) Nagroda za najlepszy 
scenariusz

• Toruń (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych „Camerimage”) Wyróżnienie Specjal-
ne w Konkursie Filmów Polskich

• Bali International Film Festival Balinale, Indonezja. 
Nagroda dla najlepszego filmu fabularnego

• 12th Toronto Polish Film Festival Ekran, Kanada. 
Nagroda Publiczności

• 16th New York Polish Film Festival, USA. Nagroda im. 
Krzysztofa Kieślowskiego „Ponad granicami”

„Eastern”, reż. Piotr Adamski
• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”): Nagroda za odkrycie aktorskie (Maja 
Pankiewicz), Nagroda za muzykę (Pro8lem), Nagroda 
Dziennikarzy

• Ischia (Ischia Film Festival) Nagroda dla najlepszego 
filmu pełnometrażowego oraz Nagroda za najlepszą 
reżyserię

• Lublin (Lubelski Festiwal Filmowy) Nagroda dla filmu 
pełnometrażowego

„53 wojny”, reż. Ewa Bukowska
• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”): Nagroda za rolę kobiecą (Magdalena 
Popławska), Nagroda Jury Młodzieżowego, Nagroda 
„Perspektywa” im. Janusza „Kuby” Morgensterna

• Wrocław (Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza 
Szymkowa) „Złoty Szczeniak” za pierwszoplanową 
kreację aktorską kobiecą (Magdalena Popławska)

„Najpiękniejsze fajerwerki ever”, reż. Aleksandra  
Terpińska
• Cannes (Semaine de la Critique) Nagroda Canal+ oraz 

Złota Szyna, Nagroda Stowarzyszenia Kolejarzy Kino-
manów „Ceux du rail”

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Nagroda za krótkometrażowy film 
fabularny oraz Nagroda za zdjęcia do filmu krótkome-
trażowego

• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na-
groda Filmowej Małopolski w Konkursie Filmów Krót-
kometrażowych oraz Nagroda firmy „Dr Irena Eris” 
za „najodważniejsze spojrzenie” w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych

• Warszawa (Międzynarodowe Forum Krótkometrażo-
wych Filmów Fabularnych „Cinemaforum”) Grand Prix

• Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Ma-
chulskiego. W kategorii: Najlepszy montaż (Magdalena 
Chowańska)

• Princeton (Princeton Independent Film Festival) Złoty 
Puchar oraz Nagroda Zespołowa „Grand Performance”

• Rzeżyca (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótko-
metrażowych „Open Place”) Nagroda dla najlepszego 
filmu fabularnego oraz Nagroda dla najlepszej aktorki 
(Justyna Wasilewska)
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„Więzi”, reż. Zofia Kowalewska
• Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy. Międzynaro-

dowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych) Srebrny 
Smok. Nagroda za najlepszy film dokumentalny

• Lipsk (Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumental-
nych i Animowanych) Złoty Gołąb

• Amsterdam (Międzynarodowy Festiwal Filmów Doku-
mentalnych IDFA) Nagroda Specjalna Jury

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Nagroda za krótkometrażowy film 
dokumentalny oraz Nagroda za zdjęcia

• Zagrzeb (Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumen-
talnych „ZagrebDox”) Wyróżnienie

• Wilno (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino Pa-
vasaris”) Nagroda Główna w konkursie filmów krótko-
metrażowych

• Sydney (Flickerfest International Short Film Festival) 
Nagroda dla najlepszego krótkiego filmu dokumental-
nego

• Sharm El-Sheikh (Sharm El-Sheikh Arab & European 
Film Festival) Nagroda za najlepszą reżyserię

• Luksemburg (Central and Eastern European Film 
Festival „CinEast”) Nagroda Publiczności w kategorii 
krótkometrażowego dokumentu

• Herceg Novi (Film Festival Herceg Novi) Grand Prix
• Guia de Isora (Międzynarodowy Festiwal Filmów Doku-

mentalnych „MiradasDoc”) Wyróżnienie w Konkursie 
Krótkich Dokumentów

• Auckland - Wellington (Doc Edge Film Festival) Nagro-
da dla najlepszego filmu krótkometrażowego

• Talent Trójki (Nagroda Programu 3 Polskiego Radia) 
w kategorii: Film dla Zofii Kowalewskiej

• Września (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia”) „Jańcio Wodnik” za najlepszy krót-
kometrażowy film dokumentalny

• Poznań (Short Waves Festival) Nagroda Publiczności 
oraz Wyróżnienie w Konkursie Polskim

„Trochę raju”, reż. Andrzej Cichocki
• 61. Krakowski Festiwal Filmowy. Srebrny Lajkonik za 

film dokumentalny do 30 minut oraz Nagroda za naj-
lepsze zdjęcia

• 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra-
żowych Żubroffka. I Nagroda w konkursie polskim 

DOKUMENT.PL
• 40. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi 

i Film. Nagroda za zdjęcia w Konkursie Krótkometrażo-
wych Debiutów Filmowych

• 25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumental-
nych OFF CINEMA. Brązowy Zamek

• 25. Pärnu International Film Festival, Estonia. Nagroda 
Best Doc for Kids

• Autumn in Voronet Film Festival, Rumunia. Nagroda za 
najlepsze zdjęcia w konkursie dokumentalnym

• 7. Przeźrocza Festiwal Filmowy. Nagroda za najlepsze 
zdjęcia w konkursie Błysk Oka

„We Have One Heart”, reż. Katarzyna Warzecha
• Chicago (Międzynarodowy Festiwal Filmowy) Złoty 

Hugo w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Doku-
mentalnych

• Luksemburg (Central and Eastern European Film 
Festival „CinEast”) Nagroda Publiczności dla krótko-
metrażowego filmu dokumentalnego

• Meksyk (DocsMX) Nagroda
• 30. Aspen Shortfest, USA. Jury Award in the Documen-

tary Category oraz Ellen Jury Award
• 30. Flickerfest International Short Film Festival, Au-

stralia. Wyróżnienie
• Anibar International Animation Festival, Kosowo. 

Wyróżnienie
• dotdotdot Open-Air Short Film Festival, Austria. Na-

groda Publiczności
• Short Waves Festival. Nagroda Publiczności w Konkur-

sie Polskim
• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”) Wyróżnienie za krótkometrażowy film 
dokumentalny

• Radom (Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameral-
ne Lato”). Nagroda Specjalna

„Chodźmy w noc”, reż. Kamila Tarabura
• Warszawa (Warszawski Festiwal Filmowy). Nagroda 

dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego
• 50. Kyiv International Film Festival Molodist, Ukraina. 

Wyróżnienie w Konkursie Międzynarodowym oraz 
Nagroda Jury Ekumenicznego za najlepszy film krót-
kometrażowy

• Łagów (Lubuskie Lato Filmowe). Wyróżnienie 
(Agnieszka Rajda)

„Marcel”, reż. Marcin Mikulski
• Łagów (Lubuskie Lato Filmowe). Srebrne Grono w ka-

tegorii krótkich filmów fabularnych
• Olsztyn (WAMA Film Festival). Grand Prix Konkursu 

Filmów Krótkich
• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagro-

da Specjalna Jury w Konkursie Filmów Krótkometra-
żowych oraz Nagroda Filmowej Małopolski w Konkur-
sie Filmów Krótkometrażowych

• Nicea (Festiwal Krótkiego Metrażu). Nagroda Studenc-
ka

• 37. European Film Festival of Lille, Francja. Nagroda 
Décalé

• The Pigeon International Film Festival, Islandia. Na-
groda za najlepszą reżyserię

• Short Waves Festival. Nagroda Publiczności w Konkur-
sie Polskim

• Sopot (Sopot Film Festival). Statuetka Parasolnika dla 
Najlepszego Filmu Krótkometrażowego

„Ondyna”, reż. Tomasz Śliwiński
• Warszawa (Warszawski Festiwal Filmowy). Wyróżnie-

nie w Konkursie Filmów Krótkometrażowych (Bartosz 
Bielenia)

• Rijeka (Międzynarodowy Festiwal Filmów Studenc-
kich). Nagroda Publiczności

• Gdańsk (Gdańsk DocFilm Festival „Godność i Praca”). 
Wyróżnienie w Konkursie Polskich Krótkometrażo-
wych Filmów Fabularnych

• 18. In the Palace International Film Festival, Bułgaria. 
Nagroda dla najlepszego filmu w konkursie Not Short 
At All

• Arizona International Film Festival, USA. Nagroda dla 
najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego

• 54. WorldFest-Houston International Film Festival, 
USA. Platynowy Remi

„Kamień”, reż. Bartosz Kozera
• 15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. I Nagroda 

w Konkursie Filmów Krótkometrażowych
• 50. Lubuskie Lato Filmowe. Złote Grono w Konkursie 

Krótkich Filmów Fabularnych
• 4. Jeonju International Short Film Festival, Korea Płd. 

Grand Prix
• GOSH! Film Festival, Francja. Najlepszy film, Najlepsza 

reżyseria, Najlepszy scenariusz, Wyróżnienie Cinéma 
des Potes

• Vancouver (Vancouver Polish Film Festival). Nagroda 
dla najlepszego filmu krótkometrażowego

„Własne śmieci”, reż. Daria Kopiec
• SXSW Film Festival, USA. Nagroda Specjalna
• Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy - Konkurs Pol-

ski). Srebrny Lajkonik dla najlepszego filmu animowa-
nego

• Kraków (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Etiuda & 
Anima”). Grand Prix „Złoty Żmij” w konkursie „Anima.
PL”

• Maribor (Międzynarodowy Festiwal Filmowy Stop 
Trik). Wyróżnienie Specjalne

• Jelenia Góra (Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
„Zoom-Zbliżenia”). Nagroda dla najlepszego filmu 
animowanego

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”). Wyróżnienie za krótkometrażowy film 
animowany

„Między nami”, reż. Dorota Proba
• Warszawa (Docs Against Gravity Film Festival). Nagro-

da dla najlepszego filmu polskiego
• Toruń (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”). 

„Złoty Anioł” w konkursie filmów polskich „From 
Poland”

„Sztangista”, reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
• Warszawa (Warszawski Festiwal Filmowy). Nagroda 

Główna w Konkursie Filmów Krótkometrażowych
• Kijów (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Mołodist”) 

Nagroda dla najlepszego filmu w Konkursie Krajowym
• Nagroda Ukraińskich Krytyków Filmowych. Nagroda 

dla najlepszego filmu krótkometrażowego
• Białystok (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krót-

kometrażowych „żubrOFFka”) Grand Prix, I Nagroda 
w Konkursie Międzynarodowym „Okno na wschód”, 
Nagroda za zdjęcia oraz Nagroda New Europe Talent 
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Award dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy 
Środkowej i Wschodniej

• Angers (Europejski Festiwal Debiutów Filmowych 
„Premiers Plans”) Grand Prix Jury Europejskich Fil-
mów Krótkometrażowych

• Brno (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra-
żowych) Wyróżnienie

• Soria (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra-
żowych) Nagroda „Angel Mayor”

• Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Ma-
chulskiego. W kategorii: Najlepszy film i Najlepsze 
zdjęcia (Michał Rytel-Przełomiec)

„Story”, reż. Jola Bańkowska
• światowa premiera na festiwalu Berlinale w sekcji 

Generation
• Drama (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkome-

trażowych) Nagroda dla najlepszego filmu animowa-
nego

• Triest (ShorTS International Film Festival) Wyróżnienie 
Specjalne

• Bukareszt (Animation Bucharest International Film 
Festival) Nagroda Główna

• Kazimierz Dolny (Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”) 
Wyróżnienie

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Nagroda Canal+

„Synek”, reż. Paweł Chorzępa
• Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy - Konkurs Polski) 

Srebrny Lajkonik dla najlepszego filmu dokumental-
nego

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Nagroda za krótkometrażowy film 
dokumentalny

• Poznań (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Off Cine-
ma”) „Srebrny Zamek”

• Budapeszt (Verzio International Human Rights Docu-
mentary Film Festival) Nagroda za najlepszy debiut

• Gdańsk (Gdańsk DocFilm Festival „Godność i Praca”) 
Nagroda Główna „Wielka Brama Wolności”

• Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Ma-
chulskiego. W kategorii: Najlepszy film dokumentalny

• Radom (Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „Kameral-
ne Lato”) Wyróżnienie Honorowe za montaż

„Tańczę dla ciebie”, reż. Katarzyna Lesisz
• Amsterdam (Międzynarodowy Festiwal Filmów Do-

kumentalnych IDFA) Nagroda dla najlepszego filmu 
w konkursie Kids & Docs

• Monselice (Euganea Film Festival) Wyróżnienie Spe-
cjalne

• Luksemburg (Central and Eastern European Film Festi-
val „CinEast”) Nagroda Publiczności dla najlepszego 
krótkometrażowego filmu dokumentalnego

„Atlas”, reż. Maciej Kawalski
• Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy - Konkurs Polski) 

Srebrny Lajkonik dla najlepszego krótkometrażowego 
filmu fabularnego

• Koszalin (Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”) Nagroda Canal+ dla najlepszej fabuły

• Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagro-
da Multimedia Polska w Konkursie Filmów Krótkome-
trażowych

• Opole (Festiwal Filmowy „Opolskie Lamy”) Nagroda 
Publiczności

• Hamilton (Bermuda International Film Festival) Grand 
Prix

• Huesca (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkome-
trażowych) Nagroda „Złoty Tancerz”

• Waszyngton (DC Shorts International Film Festival) 
Nagroda Publiczności

• Syracuse (Syracuse International Film Festival) Nagro-
da Judges’ Citation

• Rzeszów (Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy 
End”) Grand Prix

„Obcy na mojej kanapie”, reż. Grzegorz Brzozowski
• Kraków (Krakowski Festiwal Filmowy. Konkurs Polski) 

Srebrny Lajkonik dla najlepszego filmu dokumental-
nego

• Poznań (Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Off Cine-
ma”) Nagroda Publiczności

• Łódź (Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”) 
Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza

„Baraż”, reż. Tomasz Gąssowski
• Warszawa (Warszawski Festiwal Filmowy) Nagroda dla 

najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego
• Września (Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 

„Prowincjonalia”) „Jańcio Wodnik” za najlepszy krót-
kometrażowy film fabularny

• Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) Srebrne Grono w kate-
gorii krótkich filmów fabularnych

• Łódź (Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki „Tran-
satlantyk”) II Nagroda w Konkursie Polskich Filmów 
Krótkometrażowych

• Brest (Europejski Festiwal Filmów Krótkometrażo-
wych) Nagroda „Prix Conseil Départemental du Fini-
stere”

• Rzeżyca (Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótko-
metrażowych „Open Place”) Nagroda dla najlepszego 
reżysera (Tomasz Gąssowski) oraz najlepszego aktora 
(Jacek Borusiński, Oliwier Kozłowski)

• Gdańsk (Gdańsk DocFilm Festival „Godność i Praca”) 
Nagroda w Konkursie Polskich Krótkometrażowych 
Filmów Fabularnych

• Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Ma-
chulskiego w kategorii: Najlepszy scenariusz (Tomasz 
Gąssowski) i Najlepszy aktor (Jacek Borusiński)


