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BM-WP.055.19.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 

z 14 października 2020 r. w sprawie dostępu do polskiej kinematografii osób z dysfunkcją 

słuchu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest jednym 

z priorytetów Rady Ministrów, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w uchwaleniu ustawy

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych oraz Rządowego Programu Dostępność Plus do 2025 r. 
Aktualnie procedowany jest również projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia 

dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030. Przyjęcie Strategii 

poświęconej osobom niepełnosprawnym jest jednym z warunków horyzontalnych 

finansowania polityki spójności UE w latach 2021-2027, który odnosi się bezpośrednio do 

procesu wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. MKiDN 

aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu postanowień ww. dokumentów.

MKiDN realizuje szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności kultury dla 

osób z niepełnosprawnościami, w tym również w obszarze kinematografii i twórczości 

audiowizualnej. Dostrzegamy wyzwania związane z dostępem osób z dysfunkcjami narządu 

słuchu do treści medialnych i kinematografii, w związku z czym podejmujemy działania 

zmierzające do wypracowania adekwatnych rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, 

uwzględniających dostępne dane i rekomendacje, w tym m.in. wnioski z raportów, o których 

wspomina Pani Senator, jak również diagnoz sporządzanych na potrzeby ww. dokumentów 

rządowych, raportów instytucji kultury i Najwyższej Izby Kontroli, zasobów Głównego 
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Urzędu Statystycznego, projektów badawczych realizowanych w ramach dofinansowań 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz opinii i postulatów przekazywanych przez 

organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami. Aktualnie finalizujemy 

postępowanie związane z zamówieniem ekspertyzy dotyczącej dostępności kinematografii

w Polsce oraz instrumentów wsparcia publicznego stosowanych w tym zakresie w innych 

krajach. Ekspertyza ta powinna być gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie przygotowana przez MKiDN nowelizacja ustawy

z dnia 22 marca 2018 r. o radiofonii i telewizji, która zobowiązuje nadawców telewizyjnych 

do zapewnienia 50% emitowanych programów z audiodeskrypcją i napisami na żywo. Ustawa 

przewiduje stopniowe zwiększanie ilości programów z udogodnieniami zgodnie z poniższym 

harmonogramem:

- w 2019 r. co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu,

- w 2020 r. i 2021 r. co najmniej 25% kwartalnego czasu nadawania programu,

- w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 35% kwartalnego czasu nadawania programu,

- od 2024 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu.

Zgodnie z art. 4 ocena stosowania przedmiotowych regulacji oraz weryfikacja 

możliwości dalszego podnoszenia ww. limitu ustawowego nastąpią w 2025 r.

Również z inicjatywy MKiDN w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym 

wspieraniu produkcji audiowizualnej w katalogu polskich kosztów kwalifikowalnych 

uwzględniono koszty produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu 

audiowizualnego osobom niepełnosprawnym, w tym audiodeskrypcji i napisów dla 

niesłyszących. Operatorem mechanizmów finansowego wspieraniu produkcji audiowizualnej 

jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W ramach realizowanych przez MKiDN programów dotacyjnych środki finansowe 

przeznaczane są również na przedsięwzięcia adresowane do osób z niepełnosprawnościami,

w tym m.in. niwelujące bariery w dostępie do filmów dla osób głuchych i niedosłyszących oraz 

niewidomych i niedowidzących. Począwszy od 2019 r. wymagamy od wszystkich 

wnioskodawców przedstawienia informacji na temat wykorzystania środków z dotacji w celu 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W 2019 r. przyznaliśmy 74 dotacje na projekty kierowane wprost do osób 

niepełnosprawnych. Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 3,75 mln zł. Wśród objętych 

wsparciem projektów znalazł się m.in. projekt Adapter.pl realizowany przez Fundację 

Katarynka, w którego ramach powstała i rozwija się platforma dostępu do filmów dla osób 

niepełnosprawnych. Katalog filmów i materiałów audiowizualnych z audiodeskrypcją oraz 

napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na PJM obejmuje szerokie spektrum gatunków – 

od animacji i kina familijnego, przez dramat, filmy obyczajowe, sensację, aż po dokument

i krótki metraż.
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Polski Instytut Sztuki Filmowej od 2016 r. wdraża mechanizmy zapewniające osobom 

z niepełnosprawnościami dostęp do utworów filmowych powstających z udziałem środków 

publicznych. Jednym z warunków otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego 

Produkcja Filmowa jest wymóg wykonania przez producenta filmu fabularnego, 

dokumentalnego lub pełnometrażowego filmu animowanego ścieżki z audiodeskrypcją oraz 

napisów dla osób niesłyszących. Audiodeskrypcja i napisy są dołączane do kopii wzorcowej 

filmu, stanowiącej podstawę do produkcji kopii dystrybucyjnych.

Szereg działań w omawianym obszarze realizuje również Filmoteka Narodowa-

Instytut Audiowizualny (FINA). Instytucja ta prowadzi m.in. pierwszy w Polsce portal 

udostępniający polskie dziedzictwo audiowizualne. W serwisie VOD NINATEKA 

udostępniane są materiały w wersjach uwzględniających potrzeby osób niedowidzących, 

niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących. Dostępne są m.in. polskie fabuły, dokumenty, 

animacje, bajki oraz przedstawienia teatralne. Aktualnie 207 materiałów audiowizualnych 

opatrzonych jest transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących, a 101 materiałów 

profesjonalnym tłumaczeniem na PJM. Do końca stycznia 2021 r. planowane jest również 

zapewnienie dostępności stu godzin materiałów dodatkowych poświęconych polskiej 

kinematografii – wykładów oraz spotkań z wybitnymi filmowcami. Tłumaczenia do 

wybranych materiałów powstały we współpracy z nauczycielami dzieci i młodzieży 

niesłyszącej. Projekty FINA realizowane są również w ścisłej współpracy z organizacjami 

reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami.

MKiDN oraz instytucje kultury utrzymują stały kontakt z organizacjami działającymi 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W kwietniu 2019 r. odbyła się pierwsza ogólnopolska 

konferencja pn. Sztuka i niepełnosprawność: przekraczanie granic. W 2020 r. 

przeprowadziliśmy też przegląd obowiązujących przepisów prawa pod kątem zapewnienia 

dostępności, w którym czynny udział wzięły m.in. podmioty działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

Aktualnie współpracujemy również z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz Fundacją Kultury Bez Barier w celu pozyskania dodatkowych 

środków z funduszy europejskich na wsparcie procesu zwiększania dostępności kultury

i dziedzictwa narodowego.

Pragnę zapewnić Panią Senator, że działania związane z zapewnianiem równego 

dostępu osób z dysfunkcjami narządu słuchu do treści medialnych i kinematografii będą 

kontynuowane i rozwijane.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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