REGULAMIN SEKCJI ZAWODOWYCH ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO FILMOWCÓW
1. Sekcje Zawodowe Związku Zawodowego Filmowców (zwane dalej Sekcjami) są organami
pomocniczymi Zarządu ZZF, powoływany w celu lepszego reprezentowania w pracach władz Związku
interesów i potrzeb poszczególnych grup zawodowych, zrzeszonych w ZZF.
2. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd ZZF w drodze uchwały.
3. Minimalna liczba członków Sekcji w momencie jej powołania wynosi 5 osób.
4. W celu założenia nowej sekcji, lub wyodrębnienia z już istniejącej sekcji nowej, 5 osób musi złożyć
wniosek do Zarządu ZZF.
5. Do poszczególnych Sekcji mogą należeć członkowie Związku, pracujący w tym samym pionie lub
wykonujące ten sam lub podobny zawód filmowy.
6. Członkowie związku, jeśli wykonują kilka zawodów filmowych, lub pracują w różnych pionach, mogą
należeć do kilku sekcji właściwych dla tych zawodów/pionów.
7A. Zapisanie do sekcji następuje w momencie przyjęcia nowego członka, jeżeli istnieje sekcja właściwa
dla wskazanego przez niego w deklaracji zawodu filmowego. Zostaje on zapisany do sekcji właściwej
dla pierwszego wskazanego przez niego zawodu. O przyjęciu do kolejnych sekcji decydują ich Zarządy,
po otrzymaniu stosownego wniosku. Zarząd Sekcji po podjęciu decyzji informuje o niej Zarząd ZZF.
7B. W przypadku braku sekcji właściwej dla nowo przyjętego członka zostanie on zapisany do sekcji w
momencie jej utworzenia.
8. Sekcja konstytuuje się z chwilą wyłonienia Zarządu Sekcji w trakcie zebrania wyborczego członków
Sekcji.
9. Zebrania wyborcze Sekcji odbywają się po utworzeniu sekcji i po wyborze nowego Zarządu ZZF
10. Zarząd Sekcji może zwołać nadzwyczajne zebranie wyborcze Sekcji w okolicznościach innych niż
opisane w p. 9:
a. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub skreślenia z listy członków Związku przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego Zarządu Sekcji;
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji.
11. W skład Zarządu Sekcji wchodzą (w zależności od liczby członków Sekcji w dniu zebrania
wyborczego):
a. w przypadku Sekcji liczących do 9 osób: przewodniczący i wiceprzewodniczący;
b. w przypadku Sekcji liczących powyżej 9 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
Członek Związku Zawodowego Filmowców może pełnić funkcję w zarządzie tylko jednej sekcji
(można łączyć funkcję w Zarządzie Sekcji z funkcjami w zarządzie związku)
12. Sekcja licząca w dniu zebrania wyborczego ponad 29 członków może powołać dodatkowo w skład
Zarządu Sekcji jedną lub dwie osoby w funkcji członka Zarządu Sekcji.

13. W przypadku zmiany liczby członków Sekcji, skutkujące przekroczeniem progów określonych w p.
11 i 12 w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji, dostosowanie składu Zarządu Sekcji nie jest
wymagane.
14. Zebrania wyborcze Sekcji zwołuje Zarząd ZZF po wcześniejszej konsultacji z Zarządem Sekcji i
informuje członków Sekcji o pierwszym i drugim terminie oraz o miejscu zebrania wyborczego nie
później niż 10 dni przed wyznaczoną datą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
15. Dla swojej ważności zebranie wyborcze w pierwszym terminie wymaga obecności co najmniej
połowy członków Sekcji, a w drugim terminie – obecności co najmniej jednej osoby ponad liczbę funkcji
przewidzianych w p. 11 niniejszego regulaminu dla Sekcji o danej liczbie członków.
16. Możliwe jest zwołanie zebrania w formie wideokonferencji , lub w formie mieszanej.
17. Zebrania wyborcze Sekcji są protokołowane.
18. Dopuszcza się wybór na funkcję przewidzianą dla danej Sekcji osoby nieobecnej na zebraniu
wyborczym jedynie pod warunkiem uprzedniego złożenia przez tę osobę pisemnej zgody na
kandydowanie zaoczne. Zgoda winna zawierać dane identyfikacyjne nieobecnego kandydata oraz
wyraźne wskazanie, o jaką funkcję w Zarządzie Sekcji się ubiega.
19. Członkowie Sekcji uczestniczą w pracach Sekcji poprzez udział w zebraniach roboczych Sekcji.
20. Zebrania robocze Sekcji zwołuje jej przewodniczący i informuje o tym Zarząd Związku.
21. Zebrania robocze Sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
22. Wnioski i postulaty członków Sekcji, Zarządy Sekcji składają na piśmie lub drogą elektroniczną do
Zarządu ZZF
23. Uchwały Sekcji są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego.
24. Przewodniczący Sekcji lub pod jego nieobecność inny wskazany przez niego członek Zarządu Sekcji
reprezentuje Sekcję na poszerzonych zebraniach Zarządu ZZF z głosem doradczym.
25. Zarząd ZZF rozwiązuje Sekcję. gdy liczba członków Sekcji spadnie poniżej 5 osób.
26. Nazwa istniejącej sekcji może zostać zmieniona na wniosek Zarządu Sekcji, po wcześniejszej
konsultacji, zmiany nazwy dokonuje zarząd ZZF w drodze uchwały.
27. Kandydować do władz sekcji i głosować na zebraniu wyborczym mogą tylko członkowie , którzy nie
mają zaległości w opłacaniu składek
28. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd ZZF

