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 BM-WP.055.26.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Artura Dunina 
na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego, 
które pozwoli miastu Łodzi dokończyć budowę Narodowego Centrum Kultury Filmowej, 
uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ma na uwadze dobro całej 
kultury polskiej, w tym również kinematografii, i w ramach dostępności środków finansowych 
udziela wsparcia finansowego. Instytucja EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi otrzymało 
dofinansowanie w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) 
na realizację projektu pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług 
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w kwocie 25.832.368,44 PLN. Decyzja o dofinansowaniu 
została podjęta w oparciu o złożony wniosek oraz w przekonaniu, że jest on przemyślany, 
dobrze przygotowany i możliwy do realizacji w ramach przedstawionego budżetu. 
Zaplanowany termin realizacji zadania to 30 czerwca 2023 r.

Ponadto, zgodnie z zawartą w 2015 r. umową pomiędzy Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego a Miastem Łódź  w sprawie współprowadzenia instytucji kultury 
pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, Minister w każdym roku budżetowym 
zapewnia środki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej EC1 Łódź – Miasto 
Kultury, z przeznaczeniem na działalność specjalistycznego oddziału Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 zł. Dodatkowo w 2020 roku 
instytucja otrzymała dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 601.831 zł 
z przeznaczeniem na zakup licencji i nośników na potrzeby wystawiennicze w ekspozycjach 
stałych Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

Ministerstwo w ramach sprawowanego mecenatu państwa wspiera polską 
kinematografię. Nadmieniam, że w celu wspierania rozwoju kinematografii w roku 2005 
utworzony został na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, który realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie 
kinematografii, udzielając dofinansowań w ramach ogłaszanych każdego roku Programów 
Operacyjnych. Uwzględniając trudną sytuację środowiska polskiej kinematografii wywołaną 
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następstwem wirusa COVID-19 w roku 2020, została zwiększona dotacja podmiotowa dla 
PISF o 40 mln zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środki finansowe 
w wysokości 120 000 000 zł, które w ramach Programów Operacyjnych Instytutu kierowane 
są do branży kinematograficznej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.  Środki te w 
istotny sposób wspomagają branżę kinematograficzną w trudnym okresie pandemii. 

Dodatkowo informuję, że wsparcie ze środków finansowych pozostających 
w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskują również inne 
podmioty mające swoja siedzibę w mieście Łodzi, prowadzące działalność w zakresie 
kinematografii. Należą do nich m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna 
 i Teatralna im. Leona Schillera (800 tys. na realizację filmów studenckich), Stowarzyszenie 
„Łódź Filmowa” (200 tys. zł. na zakup wyposażenia, 103,8 tys.  zł na organizację festiwalu), 
Muzeum Kinematografii (800.000 zł na wystawę „Łódź Filmowa”, 62.800 zł na Festiwal 
„Człowiek w zagrożeniu”, 140.000 zł na rozbudowę i modernizację  infrastruktury).
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