
E,y::p:::'P3- ::Y--,
'{.NTYI([ ZflUd -{\il2O,1 

""

elugezJoupel'qcfctzsdlseru up mgsrduu r rlcdfulsaporpnp urdl m'tudumurdsoulederu

uoqoso oEaupnzrmolpn" ruoaun op d51sop qcfctfur,rrporun l\g1eruJoJ rlclnpord flzso>1

5rs eruerud,n qcfupmo{g11urtul a\glzso{ qcplslod p.orga\ flrulsn nqelord I 'tsn 71 'U" l11. (g

i..[emo1qe1 IJoIS" urercSlod 5rs tlnEnlsod erg11'ngn qcusrdeztd m u>lrupamlodpo o8elons

oSectluur eru '..tao1qa1 tEorp" eruel$errlo 6rs ulu(7n ,{melsn npleford z t4d g 'uu ld. (z

2,pwpb4 eu tuprpeur 5tn1sn tupnzmorpne f,cblezJJulsop

lor-urpod" urercSlod lsunuoluu 5rs tfntnlsod f,nelsn [e1 fsrdezr4 '(..AIn" oryl [epp)

1[z1,na1e1 r ruoJolper o 't Z66l erupruE 6Z eqp z er^\Blsn m ectlndStsdm aru ,,ettepbq eu

rEnlsn leulenzrarrorpru uJl\?lsop" eruelgarrlo efzn oplsoz fmelsn nqelord 6 qd 7'uB A\ (I
:uruerupu8uz ectfnd5tsu eu

iSertn ?rJgJMz urr(qprcqc 'qcf.molg?ezczs 11lsear>l eruerrn.oruo op cbzpoqcezt4

'rlzmrelel r ruoJorper o'tZ66I erupnrE

6Z eqp z dinelsn USI I SI 'uu rurusrdazrd rr\gcmep?u qcft uu nu(uozoluu rurulzbli*oqo z

blnpuodserorl dmqsn elec erseDlgz wft 6 .qilufdzr^\elel Argc^rupuu qcplqod fe,trouer8ord

ercreJo /t\ qcnlsfedorne 1[cfpnu mto urplslod qdz5[ 
^\ 

erulonrerd qcduozronld,t

1fcfpne lcFouceqo oruezsl5r,nz eu gemf,ldm 'rupergod qgsods a '7erum-or ttoul dnulsn

fsrdezr4 'qrepodso8 BroDles o8el fg,razor uu mfldm dulsfzro>1 Veztmf,m e?otu leupnanolpne

rfc>lnpord zJezt uu r8qsn qc(cbzcperrng r qcfcblnzruu8ro ,rgtorupod urcrudsrn o8emosueug

ntuzruuqcetu eaerd nurelv(s oteplqod op eruezpemordm dpug fe,nofer;tr erueco 11

'npleford otal purel eu (..epeA urnofe-ry" o1p[ [epp) 1f4ma1e1l 11uoJolpu1 dpeg femofer;tr

5rutdo leTruod uull\ulspeztd ''t g1g7 urud.req ZZ nrup /r\ oteuutn(z4o 'faulenzrlr\orpnu

rfclnpord nruurerdsm uilnosueug o fnulsn nplelord otarnoptzr erJorrupezrd n UrcZZ

-gt1-dl[-S1419 oteuozleuzo "r 8I0Z urudrers 9I ulup z uursrd op nrueztrtr\uu /V[

5ez.r;qul6 eluud,{unouBzs

nurfas IITBIaTUBX BJozS Brdbtr;eg
plsrg8pod urupv uud

rt>Ior 8I0Z uluFezr^ 
hTur'ltezsrul[

gwt 5'75' rfto'5Q

lf4metel I
IIuoJoTpeU fpug felrro lurX

LJVZf,INCOMiJiZUd
v6L7 ru n{nrp o([



4) przepisy zawarte w projekcie nie obliguj4 producent6w utwor6w audiowizualnych do

wytwarzania udogodniefi dla os6b niepelnosprawnych z dysfunkcj4 wzroku lub sluchu.

Warto zwr6ci6 uwagg, ite obowi4zek taki nie wynika r6wnie2 z przepis6w

obowi4zuj4cych na gruncie urtv. Przepis art. 18a ust. 1 urtv, zobowi4zuje nadawc6w

jedynie do zapewniania dostgpu osobom niepelnosprawnym z dysfunkcj4 sluchu lub

wzroku do audycji w rozpowszechnianym programie, co nie jest r6wnoznaczne

z obowi4zkiem wytwarzania takich udogodniefi. W ocenie Krajowej Rady w projekcie

ustawy nale2aloby wprowadzii przepis nakladajqcy na producenta utworu

audiowizualnego, wyprodukowanego ze Srodk6w finansowych pochodzqcych

ze wsparcia, obowiqzek wytworzenia i dol1czenia do kazdego takiego utworu udogodnieri

dla os6b niepelnosprawnych z dysfunkcjq wzroku lub sluchu w formie napis6w dla

nieslysz4cych lub audiodeskrypcji w rozumieniu przepis6w urtv.

Ponadto proponuje sig nastgpuj 4ce zmiany w projekcie ustawy:

a) dodanie w art. I ust. 5 po punkcie 9 punktu 10 w nastgpujQcym brzmieniu:

,,10) zwigkszenie udogodnief dla os6b niepetnosprawnych z dysfunkcjq wzroku

lub sluchu";

b) nadanie nastgpujqcego brzmienia art. 14 ust. 1 pkt 10:

,,10) wytworzenia udogodnieri w formie napis6w i audiodeskrypcji w rozumieniu

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2018 r. poz.

915) umo2liwiaj.lcych dostgp do utwor6w audiowizualnych osobom

niepelnosprawnym z dysfunkcj4 wzroku lub stuchu";

Zdaniem Krajowej Rady art. 10 ust. 1 pkt 6 powinien otrzymat nastgpuj4ce brzmienie:

,,6) treSci pornograficznych i erotycznych";

Na marginesie tylko, w nawi4zaniu do art. 15 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy, nale|y

zawr6ci6 uwagg, 2e wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o DzialalnoSci

Gospodarczej niejest oznaczony osobnym numerem, a podmiot wpisany do tej ewidencji

podlega identyfikacjipoprzez sw6j numer NIP.

Zpowalantem,

5)

6)

Itold Kolodziejski


