




Z jakich wzorców korzystaliście – europejskich czy 
światowych – przy tworzeniu związku? 
W.P.: Korzystaliśmy głównie (choć niewyłącznie) z wzor-
ców europejskich. W wielu państwach europejskich 
związki zawodowe ściśle współpracują ze wszystkimi 
organizacjami filmowymi i wspólnie dbają o lepsze filmy 
i dobre warunki pracy. 
 
K.W.: Część z nas ma doświadczenie w pracy z innymi 
związkami zawodowymi oraz przyjaciół i współpra-
cowników pracujących w innych krajach. Tworząc Ko-
deks Dobrych Praktyk staraliśmy się inspirować – jak 
wspomniał Witek – warunkami pracy w Europie Za-
chodniej, ale też w bardziej odległych krajach, jak Au-
stralia i Nowa Zelandia. Staraliśmy się jednak zachować 
balans i wprowadzić to stopniowo, dostosowując nasze 
warunki do polskich realiów. Skoncentrowaliśmy się 
na tym, co już część z nas ma wpisane w umowach 
oraz dodaliśmy kilka paragrafów, które przez lata wy-
mazane zostały z umów i z pamięci, jak na przykład 
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele 
i święta. 
Opracowując zasady pracy, inspirujemy się dyrektywami 
unijnymi, które obligują kraje członkowskie do poprawy 
warunków pracy. Okazuje się, że branża filmowa była 
bardzo oporna na wprowadzenie tych zmian, które po-
winny funkcjonować u nas od ponad 10 lat. 
Poza tym bardzo dużym problemem w Polsce jest mob-
bing, szantaże i zastraszanie pracowników, co powoduje, 
że indywidualne osoby boją się negocjować, domagać 
się wynagrodzenia czy płatnych nadgodzin. To się 
zmieni. Jako związek będziemy wykorzystywać prawo 
antydyskryminacyjne i przeciwdziałać wszystkim for-
mom wywierania presji na pracowników filmowych. 
Każdy z nas wykonuje swój zawód profesjonalnie i stara 
się być najlepszy w tym, co robi. Postaramy się, żeby 
już nigdy nie usłyszał „mam sto osób na Twoje miejsce”, 
„jak Ci się nie podoba, to idź pracować na poczcie”. Po-
wszechna agresja słowna ze strony pracodawców 
zmieni się wkrótce diametralnie.  
 
Jakie doświadczenia filmowców z innych państw uwa-
żacie za najlepsze i dlaczego? Które chcecie zaadap-
tować na polski grunt? 
K.W.: Zdecydowanie najważniejszym i pierwszym ele-
mentem, który chcemy poprawić, jest wyznaczenie czy-
telnych granic czasu pracy i odpoczynku. W tej chwili 
przekraczamy normy unijne przynajmniej o kilkadziesiąt 
procent, a praca w systemie 6 dni pracy przez 12 godzin 

to już o połowę więcej niż limit unijny. A przecież nie 
wliczamy w to nadgodzin, które są codziennością i pro-
ducenci wyliczają je, jako alternatywę dla dodatkowych 
dni zdjęciowych. Sześciodniowy tydzień zdjęciowy 
w  Polsce z jedną nadgodziną dziennie, to dokładnie 
dwa razy więcej godzin przepracowanych w tygodniu 
niż na planie w Danii!  
Dzień pracy na polskich planach filmowych powinien 
zostać skrócony i nie będzie do tego potrzeba żadnych 
nakładów – wystarczy organizować nasz czas efektyw-
niej. Nigdzie w Europie nie słyszy się na planach pytania 
„na co czekamy?” U nas codziennie. Trudno mi zrozu-
mieć, dlaczego ludziom nie zależy na poprawie efek-
tywności pracy. Często czekanie jest spowodowane nie-
przygotowaniem i improwizacją. Niski koszt nadgodzin 
nie mobilizuje do szukania rozwiązań na efektywną or-
ganizację pracy.  
 
Zewsząd słychać głosy, wskazujące na potrzebę unor-
mowania sytuacji prawnej, w szczególności dotyczącej 
czasu pracy na planach filmowych, zapobiegania 
mobbingowi i zapewnienia bezpieczeństwa. Jakie za-
tem cele stawia przed sobą Związek Zawodowy  
Filmowców? 
W.P.: W tym zakresie jest wiele do zrobienia. W naszym 
kraju brakuje dokumentu, który określałby czas pracy 
w branży filmowej. Jest tylko ustna umowa, bardzo 
ogólna, mało precyzyjna. W każdej produkcji ma ona 
trochę inną odmianę. Trochę jak głuchy telefon. Na przy-
kład kwestie dotyczące dojazdu na plan zdjęciowy: do 
30 minut od siedziby WFDiF, do 30 km, do 50 km, do 
30 minut od granic Warszawy itp. Tyle wersji słyszałem. 
Podpisując umowę, każda osoba negocjuje i określa ta-
kie warunki pracy (godziny, nadgodziny, wolne dni, wolne 
po nocy, przerwy, dojazdy). Przy każdym filmie powtarza 
się to samo. Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy 
wszystkie organizacje filmowe podpiszą się pod wspól-
nym dokumentem, dotyczącym czasu i bezpieczeństwa 
pracy. Wierzymy, że jest to możliwe i że taki dokument 
będzie obowiązywał nas wszystkich nie tylko na planach 
filmowych, ale także podczas pre- i postprodukcji.  
W tym roku powstał film, w którym przepracowałem 
130 nadgodzin w 30 dni. Wierzę, że za kilka lat nie będzie 
to już możliwe. 
Chcemy monitorować i zająć się mobbingiem w naszym 
środowisku. Mamy Sąd Koleżeński, który będzie przy-
patrywał się każdej zgłoszonej sprawie. Wyniki anoni-
mowej ankiety Brygidy Dyllus na temat przemocy na 
planach filmowych są porażające. Ponad 95 procent 
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osób doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej. 
Czas to wreszcie zmienić. 
Chcemy podjąć temat bezpieczeństwa na planie filmo-
wym. Będziemy dążyć do wprowadzenia zmian w Roz-
porządzenia Ministra Kultury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy produkcji filmowej. 
Chcemy powołać fundusz dla ofiar wypadków na pla-
nach filmowych. 
Chcemy zadbać o rozwój członków związku, prowadzić 
szkolenia, warsztaty, rozwijać sekcje branżowe. Każda 
sekcja może prowadzić własne zasady, szkolenia, kodeks 
etyki i kodeks pracy, rozwijać wspólnie swoje umiejęt-
ności, wymieniać się doświadczeniami. 
Fundusz pomocowy dla ofiar wypadków i ubezpieczenia 
grupowe – to kolejny ważny cel, jaki przed sobą stawiamy. 
Chcemy też głośno mówić o podstawowych aspektach 
pracy na planie, takich jak wzajemny szacunek, cisza, 
odłożenie telefonów komórkowych i nieprzychodzenie 
do pracy pod wpływem alkoholu (sic!). 
 
K.W.: Dokładnie, wymienione przez Ciebie w pytaniu 
zagadnienia, to są nasze cele statutowe. Powstały prze-
cież dyrektywy unijne, rozporządzenia i ustawy, które 
obligują nas do pracy w „normalny” sposób. Ze względu 
na to, że działamy jako freelancerzy, od zawsze wma-
wiano nam, że nas nie dotyczą, bo przywileje mają tylko 
pracownicy etatowi. Okazuje się, że nie – przynależność 
do związku otwiera nam wiele furtek do lepszych wa-
runków pracy. Wszystkie te furtki otworzymy i skorzys-
tamy z każdej możliwości poprawy naszych warunków. 
Filmowcy na całym świecie borykają się z tymi samymi 
problemami – wydłużającymi się godzinami pracy i po-
garszającymi się warunkami bezpieczeństwa na pla-
nach. Jeżeli spojrzeć na to z boku, brakuje tu logiki. Uda-
jemy, że nie jesteśmy pracownikami, tylko „firmami” i że 
nie mogą nas dotyczyć ograniczenia w czasie pracy, 
ale z drugiej strony podpisujemy umowy, w których 
czas pracy przekracza bezpieczne normy określone np. 
przez WHO.  
 
Dobrze że znaleźli się odważni, gotowi mówić o tym 
głośno, bo trudno wesprzeć osamotnionego pracow-
nika w walce o jego prawa. Często, jak wspomnieliście, 
te osoby, zatrudnione na umowach śmieciowych nie 
mają nawet statusu pracownika, co oznacza, że ich 

roszczenia nie podlegają analizie Państwowej Inspekcji 
Pracy. O kilkumiesięcznym oczekiwaniu na honoraria 
nie wspomnę, to nierzadka praktyka. W jakim zakresie 
zamierzacie przeciwdziałać takim patologicznym sy-
tuacjom jako Związek Zawodowy Filmowców? 
W.P.: Osobiście nie czuję się pokrzywdzony i uciśniony. 
Mam szczęście pracować u producentów uczciwych, 
słownych, dbających o całą ekipę i płacących w terminie. 
Wiem, że nie zawsze tak jest. Specyfika naszej pracy 
jest taka, że pracujemy na umowach b2b, umowach 
o dzieło czy umowach zlecenie. Współpracujemy jednak 
z kancelarią prawną, która przygotuje wzory umów, jak 
również będzie dążyła do wyeliminowania krzywdzą-
cych zapisów. Chcemy pomagać egzekwować zaległe 
płatności. Związek umożliwia różne formy nacisku wo-
bec firm notorycznie uchylających się od płatności i ła-
miących prawo. 
 
K.W.: Zgodnie z wyrokami Trybunału Europejskiego, 
osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych 
mogą korzystać ze wszystkich przywilejów dyrektywy 
unijnej, opisującej godziny pracy. To że Kodeks Pracy 
w Polsce jako „pracowników” uznaje tylko osoby za-
trudnione na podstawie umowy o pracę, nie ma zna-
czenia w kontekście europejskim. Jedyny problem, który 
mamy, to osoby działające jako jednoosobowe działal-
ności gospodarcze. Takie osoby bardzo często zostały 
zmuszone przez producentów zarówno filmowych jak 
i  reklamowych do założenia działalności. Jednak jako 
związek zawodowy, możemy ich teraz przyjąć w swoje 
szeregi i zapewnić takie same warunki jak innym człon-
kom, między innymi dzięki układom zbiorowym, które 
chcemy zawrzeć z producentami.  
Natomiast jeżeli chodzi o kilkumiesięczne opóźnienia 
w  płatnościach, jest to rzeczywiście patologia i o jej 
skali świadczy funkcjonująca na Facebooku grupa Ka-
talog Niepłatników Filmowych. Dla mnie jest to nieby-
wałe, że tyle osób ma problemy z odzyskaniem płatno-
ści. Dużo osób zwleka z ponagleniami, pozwami czy 
innymi formami windykacji, bo chcą załatwiać sprawy 
polubownie, żeby nie stracić kontaktu w przyszłości. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to się musi skończyć 
i nie musimy się specjalnie zastanawiać, jak to zrobić. 
W  ostatnich dniach zrobiło się głośno o warunkach 
pracy w filmie oraz o problemach z płatnościami. W tej 
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chwili kancelarie prawne same zwracają się do nas 
z chęcią nawiązania współpracy, bo windykacja to jest 
bardzo dobry interes dla nich. Sam korzystam z bardzo 
skutecznej firmy windykacyjnej i uważam, że jest to 
właściwa forma zakończenia tego procederu w Polsce.  
 
Czy osoby, które borykają się z tego rodzaju proble-
mami, będą mogły liczyć na bezpłatną pomoc 
prawną?  
W.P.: Z czasem na pewno będzie to możliwe. Nie zrobimy 
oczywiście wszystkiego od razu; to potrwa kilka miesięcy, 
a może nawet i lat, ale jeśli wszyscy się zaangażują, mamy 
szansę na zmianę niekorzystnych sytuacji. Po pierwszych 
24 godzinach od otwarcia związku jestem optymistą. 
Nasz cel do końca roku został osiągnięty w ciągu jednej 
doby. Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń. 
 
K.W.: Taki jest nasz pomysł, żeby członkowie związku oraz 
osoby, które się do nas zwrócą, miały łatwiejszy dostęp 
do pomocy prawnej. Jak wspomniałem, indywidualne 
osoby boją się podejmować jakiekolwiek kroki prawne ze 
względu na czas procesów, koszty sądowe, koszty zwią-
zane z pomocą prawną oraz z obawy, że po takiej inter-
wencji nikt nie będzie chciał ich zatrudnić. Kancelarie, które 
chcą z nami współpracować będą oferować pełen zakres 
takich usług. I nikt nie będzie musiał szukać na własną 
rękę i wybierać „w ciemno” prawników czy firm windyka-
cyjnych. Kancelarie, z którymi rozmawiamy, mają doświad-
czenie w funkcjonowaniu naszej branży i jako związek 
chcemy, żeby mogli to doświadczenie wykorzystać. 
 
Z jakimi jeszcze organizacjami, instytucjami ZZF za-
mierza współpracować w przyszłości? Jak widzicie 
Wasze działania na najbliższe miesiące, przyszły rok 
i za kilka lat? 
K.W.: Plan, który sobie założyliśmy jest bardzo prosty 
– chcemy rozmawiać na najpierw z tymi, z którymi naj-
łatwiej będzie znaleźć płaszczyznę porozumienia. Na 
początek chcieliśmy się skupić na rynku filmowym, bo 
tutaj mimo dużej polaryzacji, są partnerzy do rozmów. 
Rzeczywiście jest sporo producentów o złej sławie, ale 
jest też wielu naprawdę znakomitych. Z większością tych 
drugich pracujemy przy projektach na co dzień i wiemy, 
że część jest zainteresowana rozmowami i ustaleniem 
jasnych reguł gry. Osobiście bardzo się ucieszyłem z po-

wstania Polskiej Gildii Producentów, kiedy zobaczyłem, 
jakie osoby do niej należą. Z wieloma z nich pracowałem 
w ciągu ostatnich lat, bardzo cenię sobie tę współpracę. 
Praktycznie nie mam nic do zarzucenia żadnemu z nich. 
Choć znalazłyby się jakieś sporne kwestie odnośnie do 
czasu pracy, które chętnie bym poprawił.  
Oczywiście mamy długą listę organizacji z którymi też 
chcemy się spotkać, ale gdzieś na początku tej drogi 
umieściłbym też serwisy streamingowe realizujące coraz 
więcej produkcji w Polsce. Jedna z takich platform po-
siada własną infolinię, na którą zgłasza się nadużycia 
na planie, przypadki dyskryminacji i niebezpieczne sy-
tuacje. Takie rozwiązanie wydaje się dobrym pomysłem, 
ale otrzymywaliśmy sygnały, że w praktyce niestety nie 
działa. Zgłoszenia są przyjmowane i wracają jako pytania 
do producenta, ale nie są podejmowane żadne kroki, 
żeby problemy rozwiązać. Pomysł takiej infolinii jest bar-
dzo dobry i zgodny z naszymi planami pomocy dla pra-
cowników na planie, jednak w momencie kiedy nie 
działa, przynosi to odwrotny skutek, bo osoby zgłasza-
jące nadużycia czują się rozczarowane. Chcemy poroz-
mawiać, czy jako związek możemy pomóc w pozytyw-
nym rozwiązywaniu takich problemów. 
 
Kto może zostać członkiem ZZF i gdzie zainteresowani 
mogą znaleźć informacje na temat związku?  
W.P.: Mamy stronę internetową, za pośrednictwem któ-
rej można wypełnić deklarację członkowską. Jesteśmy 
na Facebooku. ZZF otwarty jest dla wszystkich profes-
jonalnie pracujących przy tworzeniu utworów audiowi-
zualnych, filmów. Również dla takich osób, które nie 
pracują bezpośrednio na planie filmowym (camp, kie-
rowcy, scaut, budowa dekoracji). 
 
K.W.: Jak powiedziano wcześniej, członkiem związku 
może zostać każda osoba pracująca na planie filmowym, 
która wykonuje tę działalność obecnie bądź aktywnie 
pracowała w przeszłości. Warunki przyjęcia są opisane 
w Regulaminie Przyjęcia Członków Związku razem z for-
mularzem na naszej stronie internetowej (filmocy.art) 
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