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List otwarty w sprawie projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych 
w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji 

cyfrowej i jego wpływu na osoby z niepełnosprawnością wzroku 

 

Jako organizacje reprezentujące środowisko osób z niepełnosprawnością wzroku oraz 
działających na ich rzecz, wspólnie apelujemy do przedstawicieli rządu i parlamentu o dokonanie 
istotnych zmian w projekcie Ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów 
zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Obecne jej zapisy, które ograniczają 
zaproponowane dofinansowanie w wysokości 100 zł wyłącznie do dekoderów pomijają specjalne 
potrzeby osób z niepełnosprawnością w odbiorze telewizji, szczególnie tych niewidzących i 
niedowidzących. Tym samym doprowadzają do pogłębienia zjawiska wykluczenia cyfrowego, na 
które te środowiska są najbardziej narażone. 

Z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy informację o nadchodzącej zmianie standardu 
nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. To nie tylko nowa jakość i szerszy wybór usług, ale dla osób 
z niepełnosprawnościami przede wszystkim kolejna możliwość wygodnego korzystania z oferty 
telewizyjnej, pomimo niepełnosprawności. Należy mieć świadomość tego, że jest to możliwe głównie 
dzięki technologii oferowanej przez tzw. smart TV, która pozwala na bezwzrokową obsługę 
telewizorów oraz umożliwia (za pomocą udogodnień w dostępie do emitowanych treści) osobom 
niewidomym i słabowidzącym w większym stopniu uczestniczyć w życiu społeczeństwa 
informacyjnego XXI w. Telewizory typu smart umożliwiają m.in. bezwzrokowe włączenie funkcji 
audiodeskrypcji, wyszukiwanie kanałów, dostosowanie preferencji systemowych czy wybranie źródła 
sygnału. Wszystko to jednak jest znacznie utrudnione lub wcale nie jest możliwe w przypadku 
dekoderów. 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku również muszą dostosować się do nadchodzącej 
zmiany sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Niestety zaproponowany w projekcie ustawy 
mechanizm dofinansowania nie oferuje im w tym zakresie wsparcia, na które mogą liczyć inni, 
ponieważ urządzenia typu smart TV, które są jedynym narzędziem dla nich pomocnym w wygodnym 
odbiorze programów telewizyjnych, nie są nim objęte. W sytuacji tej grupy, zakup dekodera nie 
stanowi zatem rozwiązania. Na polskim rynku nie ma bowiem tego typu urządzeń, które dzięki 
udźwiękowieniu swojego interfejsu, umożliwiłyby osobom z niepełnosprawnością wzroku 
samodzielne zarządzanie i obsługę odbiornika. 

Mając na uwadze powyższe, apelujemy, by nie prowadzić do podziału polskiego 
społeczeństwa na grupę, która otrzyma wsparcie w uzyskaniu dostępu do nowej technologii i tych, 
którzy nie zasługują na pomoc w korzystaniu z owoców postępu. Prosimy o zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnościami stosownego wsparcia przy nadchodzącej zmianie nadawania sygnału 



naziemnej telewizji cyfrowej i rozszerzenie dofinansowania proponowanego przez rząd na zakup 
telewizorów z funkcją udźwiękawiającą dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

 

Tomasz Strzyminski, Fundacja Audiodeskrypcja 

Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 

Andrzej Brzeziński, Polski Związek Niewidomych 

Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior 


