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Regulamin Sekcji Producentów Filmów Fabularnych  

zrzeszonych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. 

 

§ 1 

1. Sekcja Producentów Filmów Fabularnych (zwana dalej Sekcją) działa zgodnie ze statutem Krajowej 
Izby Producentów Audiowizualnych (zwanej dalej  Izbą) oraz regulaminem Sekcji. 

2. Zebrania Członków sekcji mogą odbywać się w formule fizycznej, online lub mieszanej.  

3. Członkowie Sekcji w każdej sprawie mogą oddawać głosy osobiście, online lub mailowo.  

 

§ 2 

Podstawowymi zadaniami Sekcji są: 

- działania na rzecz rozwoju produkcji i koprodukcji oraz dystrybucji filmów fabularnych, 

- ochrona interesów członków Sekcji, w tym, w szczególności podejmowanie działań mających 
na celu ochronę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych producentów filmów 
fabularnych, 

- przedstawianie stanowiska Sekcji wobec Izby, PISF, ZAPA i innych podmiotów, których 
działalność związana jest z produkcją i koprodukcją oraz dystrybucją filmów fabularnych, 

- udział we wszelkich działaniach Izby związanych z podejmowaniem decyzji wpływających na 
warunki produkcji i koprodukcji oraz dystrybucji filmów fabularnych,  

- reprezentowanie środowiska producentów filmów fabularnych na różnych forach, 

- kontakty i konsultacje z przedstawicielami dystrybutorów filmów i innymi podmiotami 
zaangażowanymi w produkcje i koprodukcję filmów, 

- analizowanie rynku polskiego oraz rynków zagranicznych w zakresie produkcji i koprodukcji 
oraz dystrybucji filmów fabularnych oraz obowiązujących przepisów, 

- tworzenie dobry praktyk rynkowych zarówno w relacjach dystrybutor – producent jak również 
producent – ekipa,  

- dążenie do ujednolicania zasad produkcji i koprodukcji oraz dystrybucji filmów fabularnych, 

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami i organizacjami w zakresie 
działalności Sekcji,  

- inicjowanie i współorganizacja szkoleń branżowych w ramach Izby. 

§ 3 

Członkami Sekcji mogą zostać osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych zrzeszonych w Izbie 
nie powiązani kapitałowo lub organizacyjnie z nadawcami telewizyjnymi i dystrybutorami filmów.  

§ 4 

1. Nowych Członków Sekcji przyjmuje spośród członków Izby zebranie Sekcji zwykłą większością 
głosów Członków Sekcji uczestniczących w zebraniu,  na podstawie rekomendacji aktywnie 
działającego Członka Sekcji.  

2. Członków Sekcji wyklucza spośród członków Izby zebranie Sekcji zwykłą większością głosów 
Członków Sekcji uczestniczących w zebraniu, na podstawie udokumentowanego, rażącego 
łamania regulaminu Sekcji lub wniosku Komisji Dyscyplinarnej Izby.  
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§ 5 

Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek ustania członkostwa w Izbie lub w przypadku zaistnienia 
powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Członka Sekcji z nadawcą telewizyjnym lub dystrybutorem 
filmów. 

§ 6 

Każdy Członek Sekcji ma prawo do: 

- udziału we wszelkich działaniach Sekcji z jednym głosem stanowiącym, 

- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Sekcji. 

 

§ 7 

Do obowiązków każdego Członka Sekcji należy: 

- czynny udział we wszelkich przedsięwzięciach Sekcji, 

- przestrzeganie statutu Izby,  

- przestrzeganie regulaminu Sekcji, 

- budowanie dobrych relacji i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 

 

§ 8 

Władzami Sekcji jest Zarząd Sekcji w składzie przewodniczący oraz dwóch do czterech 
wiceprzewodniczących. 

§ 9 

Zarząd Sekcji wybierają Członkowie Sekcji zwykłą większością głosów  
członków Sekcji obecnych na zebraniu. Wybory odbywają się w sposób jawny. 

 

§ 10 

1. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 3 lata. Zarząd Sekcji pełnią swe funkcje społecznie. 

2. Jeżeli, w wyniku wygaśnięcia mandatu, liczba członków Zarządu Sekcji stanie się niższa niż 
minimalna liczba określona w Regulaminie, dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym 
zebraniu Sekcji. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu Sekcji, Zarząd Sekcji działa w 
pomniejszonym składzie. 

§ 11 

Finansowanie działań Sekcji odbywa się ze środków pochodzących ze składek członków Sekcji na rzecz 
Izby, na wniosek Zarządu Sekcji, za zgodą Zarządu Izby.  

§ 12 

1. Sekcja może podejmować uchwały i formułować wspólne stanowisko. Uchwały i wspólne 
stanowisko przyjmowane są w formie jawnego głosowania zwykłą większością głosów w 
obecności członków Sekcji.  

2. Uchwały i wspólne stanowiska podejmowane przez Sekcję konsultowane są z Zarządem Izby. 


