Warszawa, 20 stycznia 2017 roku

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał
w sprawie projektu Ustawy z dnia 28 grudnia 2016 roku
o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

W związku z trwającymi konsultacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat
projektu Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnym przedstawiamy opinię
podmiotów z rynku audiowizualnego, członków Stowarzyszenia Sygnał.
Stowarzyszenie Sygnał działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców,
dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści
multimedialnych. Powstało w 2001 roku. Obecnie jego w skład wchodzi ponad 20 firm z branży
mediów i telekomunikacji. To nadawcy, twórcy treści, operatorzy platform cyfrowych, firmy sektora
IT. Firmy działające w Polsce bądź wchodzące w skład międzynarodowych korporacji: A+E Networks,
BBC Worldwide Polska, Cyfrowy Polsat, Discovery Polska, FOX International Channels Poland, HBO
Polska, Irdeto, ITI Neovision, Kino Polska TV, MTG World Ltd, NAGRA, Onet, Sony Pictures Television,
Telewizja Polsat, Telewizja Polska S.A., Turner Broadcasting System Poland, TVN, Universal Networks
International, Viacom International Media Networks Northern Europe, The Walt Disney Company
(Polska), ZPR Media.
Na wstępie pragniemy wyrazić poparcie dla założeń stojących za konsultowanym projektem, a więc
wprowadzenia w Polsce dodatkowych mechanizmów wsparcia produkcji audiowizualnych.
Dotychczasowe mechanizmy publicznego wsparcia produkcji, zarówno ze względu na ich zakres
podmiotowy, przedmiotowy, jak i system podziału środków jest niewystarczający względem
potencjału i specyfiki współczesnego rynku kreatywnego w Polsce. Utworzenie dodatkowego
funduszu, który poszerzałby wachlarz możliwości wsparcia produkcji i opierałby się na przejrzystych
zasadach działalności ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku audiowizualnego i zachęcenia
zagranicznych producentów do koprodukcji z podmiotami z polskiego rynku. Z zaniepokojeniem
jednak odbieramy, iż założenia te nie mają pokrycia w proponowanych zapisach ustawy.
1. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że ten akt prawny ma prowadzić do kompleksowego
rozwoju polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwoju kultury i promocji polskiego
dziedzictwa kulturowego. Jednakże forma i sposób, w jaki Państwo ma realizować ten cel
może nie uwzględnić specyfiki polskiego rynku audiowizualnego. Z treści uzasadnienia nie
wynika, aby projekt ustawy bazował na szczegółowych i wszechstronnych analizach
ekonomicznych i społecznych odnoszących się do polskiego rynku audiowizualnego. W
materiałach związanych z projektem ustawy, znajdujących się na wskazanej stronie
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internetowej, pojawiają się tylko informacje na temat badań prowadzonych w innych
państwach. Fakt, że w innych krajach członkowskich UE istnieją pewne formy udogodnień
finansowych dla produkcji audiowizualnej jest tylko punktem odniesienia do dokonywania
dalszych szczegółowych ustaleń odnoszących się do specyficznych polskich uwarunkowań
gospodarczych i społecznych. Warto przy tym zauważyć, że w wielu państwach
członkowskich UE udogodnienia te przybierają postać różnego rodzaju zachęt podatkowych
lub quasi-podatkowych, co wydaje się godnym rozważenia także w polskich warunkach. Treść
uzasadnienia projektu ustawy nie odwołuje się jednak do tego typu wszechstronnych badań i
analiz, które z jednej strony oceniałyby obecny rynek audiowizualny w Polsce, a z drugiej,
precyzyjnie diagnozowały, w jaki dokładnie sposób należy wspierać sektor audiowizualny w
naszym kraju. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że takie wsparcie i pomoc dla tej branży
nie musi wiązać się tylko z wydatkowaniem konkretnych środków publicznych. Często równie
ważne jest wprowadzenie pewnych zachęt podatkowych lub formalnych udogodnień
wiążących się z realizacją utworów audiowizualnych. np. usprawnienie współpracy z
organami/instytucjami państwowymi lub samorządowymi, skrócenie i ułatwienie formalności
np. przy wydawaniu zezwoleń na realizację zdjęć w miastach, w budynkach publicznych,
zezwoleń dotyczących zajmowania pasów ruchu, dróg itp., a także dotyczących dzierżawy
infrastruktury państwowej na potrzeby realizacji audiowizualnych.
2. Nieuzasadnione są wyłączenia w katalogu podmiotów mających prawa o ubieganie się o
środki z Funduszu. Na liście wyłączeń znalazł się szereg podmiotów zarówno prywatnych jak
i państwowych, które mają kluczowe znaczenie dla współczesnego rynku produkcji
audiowizualnych. Wyłączenie ich z praw do ubiegania się o dofinansowanie byłoby sprzeczne
z celami Ustawy mówiącymi o poprawie warunków funkcjonowania przemysłu
audiowizualnego w Polsce, zwiększeniu aktywności polskich przedsiębiorców działających w
sektorze audiowizualnym, podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności tych
przedsiębiorców, polepszeniu wykorzystania potencjału technicznego i kreatywnego, czy w
końcu rozwój kultury i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie.
Zgodnie z projektem (art. 14), wsparcie finansowe nie może być udzielone: (1) dostawcy
audiowizualnej usługi medialnej, chyba że ta działalność jest dla danego podmiotu
działalnością drugorzędną lub pomocniczą; (2) podmiotowi dokonującemu rozprowadzania
programów drogą kablową, satelitarną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
(3) podmiotowi będącemu dostawcą publicznie dostępnych usług telefonicznych, będącemu
jednocześnie podmiotem rozprowadzającym programy i dostawcą audiowizualnej usługi
medialnej; (4) podmiotowi świadczącemu usługi udostępniania zasobów systemu
teleinformatycznego w celu przechowywania danych; (5) podmiotowi, dla którego spółką
dominującą (w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
handlowych) jest podmiot określony w pkt. 1 – 4 powyżej.
Postanowienie to wydaje się sprzeczne z nadrzędnym celem, dla którego powoływany jest
Fundusz, czyli stwarzaniem warunków dla rozwoju szeroko rozumianego polskiego przemysłu
twórczości audiowizualnej oraz innych dziedzin gospodarki i życia społecznego. Powoływane
w uzasadnieniu do projektu przykłady produkcji filmowych, w przeważającej większości
powstały jako koprodukcje, w których koproducentami były albo stacje telewizyjne, albo
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dostawcy usług VOD, albo inni dostawcy audiowizualnych usług medialnych, czy to
linearnych, czy na żądanie. To właśnie te podmioty posiadają najlepsze zaplecze
organizacyjne, doświadczenie branżowe oraz zasoby osobowe, techniczne i finansowe,
pozwalające na stworzenie najlepszych produkcji audiowizualnych, które dzięki wsparciu
Funduszu, mogłyby osiągnąć światowe sukcesy.
Nieuzasadnione są także wykluczenia w zakresie ubiegania się o środki z Funduszu spółek
zależnych od podmiotów dystrybuujących treści. Jest to niezgodne ze specyfiką
funkcjonowania rynku audiowizualnego, gdzie spółki nieraz łączą działalność produkcyjną z
dystrybucyjną bądź dwa podmioty odpowiadające za poszczególne obszary są ze sobą
powiązanie. Stosowanie tego typu wyłączeń wykluczyłoby z praw do ubiegania się o
dofinansowanie wielu producentów audiowizualnych o istotnym znaczeniu artystycznym.
Ponadto budzą wątpliwości także nieczytelne kryteria związane z uznaniem, iż dany podmiot
ma charakter główny/dominujący wobec drugiego.

Ponadto, w uzasadnieniu do projektu ustawy wielokrotnie odwoływano się do produkcji
ambitnych seriali wysokiej jakości artystycznej i technicznej. Produkcja takich utworów
audiowizualnych z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 14 analizowanego projektu
ustawy jest nieuzasadniona, bo to właśnie te podmioty są konieczne do zapewnienia
dystrybucji tego typu utworów audiowizualnych i pomijanie ich w procesie produkcji stwarza
zagrożenie, że utwory nie będą dostosowane do realiów szeroko rozumianego rynku usług
audiowizualnych, które najlepiej znają i rozumieją dostawcy tych usług. Jak wynika z treści
uzasadnienia ustawy, proponowany system wsparcia ma służyć kompleksowemu rozwojowi
polskiego przemysłu audiowizualnego oraz rozwojowi kultury i promocji polskiego
dziedzictwa kulturowego; tak więc, to wysoka wartość konkretnego utworu audiowizualnego
powinna być decydująca, niezależnie od tego, jaki podmiot ją produkuje. Taki system może
zagwarantować pewną rywalizację stymulującą do zachowania możliwie najwyższego
poziomu polskich utworów audiowizualnych.
W gronie podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania powinni znaleźć się
wszyscy przedsiębiorcy jeśli są producentami/koproducentami dominującymi. W
proponowanej wersji ustawy nie jest bowiem jasne, czy kilku koproducentów może złożyć
oddzielnie wniosek na ten sam film czy możliwość taką ma jedynie podmiot dominujący.
Należy także podkreślić, że zastosowane w projekcie ustawy, wyłączenia podmiotowe
powodują naruszenie naturalnych mechanizmów konkurencji na rynku produkcji
audiowizualnych. Pozbawienie możliwości korzystania z dofinansowania z Funduszu przez
podmioty wymienione w ustawie dyskryminuje je i zamiast powodować rozwój gospodarczy,
wskazany w uzasadnieniu do projektu ustawy, może przyczynić się do zwolnienia
gospodarczego na tym rynku.
Nieuzasadnione jest także formalne wykluczenie z możliwości finansowania pewnych
utworów audiowizualnych (art. 16 projektu ustawy), których wartość dla kultury polskiej
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może być istotna (np. dotyczących zdarzeń z życia kulturalnego, sporządzonych na potrzeby
nauki, wykonań utworów słownych i słowno-muzycznych).
W projekcie nie uwzględniono możliwości bezpośredniego wsparcia finansowego na rozwój
infrastruktury produkcji audiowizualnej, która umożliwi współpracę z zagranicznymi
twórcami (np. budowa hal zdjęciowych, zakup sprzętu, zaplecza produkcyjnego).
3. Zasadne jest zawężenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego kontroli. Kontrola
dotyczyć powinna jedynie przedsiębiorcy, któremu przyznano wsparcie finansowe, a zakres
kontroli zawężony powinien być do badania wyłącznie przebiegu produkcji objętej
finansowaniemz Funduszu. Niedopuszczalnym jest, aby prawa do przeprowadzenia kontroli
oraz sprawozdawczość względem Funduszu rozszerzona została na podmioty, które nie mają
podpisanej umowy z Funduszem i nie są bezpośrednimi jego beneficjentami.

Obecne brzmienie art. 30 projektu ustawy wymaga doprecyzowania, że kontrola
przedsiębiorców, którym przyznano wsparcie finansowe w zakresie dotyczącym dokumentacji
finansowej produkcji utworu audiowizualnego, obejmuje tylko produkcje objęte tym
finansowaniem.
Precyzując zakres podmiotowy kontroli w Artykule 30 należy także wykreślić ust. 6:
Art. 30.6. Przepisy ust 1-5 stosuje się odpowiednio do kontroli dystrybutorów i koproducentów
wykonywanej na podstawie zgody, o której mowa w art. 26 ust.3.
który w nieuzasadniony sposób rozszerza kontrolę przeprowadzaną przez Fundusz lub biegłych
rewidentów na podmioty niebędące beneficjentami bezpośrednimi Funduszu, czyli
dystrybutorów oraz koproducentów. Podobnie Artykuł 26 punkt 3 nadaje Funduszowi prawa
wykraczające poza zakres podmiotowy swojej działalności. Niedopuszczalnym jest, aby prawo do
ubiegania się o dofinansowanie zależne było od pozyskania od podmiotów trzecich danych
wrażliwych (jak dane finansowe i treść umów handlowych) i ich zgody na przeprowadzenie
kontroli w związku z projektem niedotyczącym ich bezpośrednio. Wykreślony powinien być
zatem ustęp 3 Artykułu 26:
Art. 26.3. Umowa jest zawierana pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do uzyskania
od koproducentów, dystrybutorów i producentów zlecających usługę na rzecz produkcji utworu
audiowizualnego objętego wsparciem finansowym zgody na przekazywanie danych dotyczących
jego dystrybucji oraz, w przypadku dystrybutorów i koproducentów, ich zgody na
przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 30

4. W odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych kin należy wskazać, że proponowane
gromadzenie dziennych danych o frekwencji w kinach jest bezcelowe, a przede wszystkim
nierealne do wdrożenia przy obecnych metodach pomiaru i analizy danych. Gromadzenie
danych dziennych wymagałoby wdrożenia dodatkowego narzędzia informatycznego
pobierającego dane z systemów raportowania kin oraz środków na jego obsługę, które
powinny być zagwarantowane ustawowo. Na potrzeby realizacji celu ustawy wystarczająca
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wydaje się być frekwencja miesięczna zbierania danych. Dane te natomiast powinny być
zbierane przez Fundusz w związku z realizacją celów ustawowych, a nie przez inne jednostki,
jak PISF.
5. Kluczowe dla efektywności i wiarygodności Funduszu w oczach krajowych i zagranicznych
producentów są kryteria przyznawania środków, zasady ich podziału i pewność zwrotu
poniesionych kosztów.

Obecna propozycja w Art. 23 ust 3 stanowi, iż Fundusz rozpatruje wnioski w kolejności ich
złożenia do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w rocznym planie finansowym
Funduszu. Takie uznaniowe podejście prowadzić może do nierównego traktowania podmiotów
wnioskujących i ograniczania dostępności środków przewidzianych w funduszu do wybranych
podmiotów. Środki powinny być dysponowane w sposób proporcjonalny i transparentny
pomiędzy wszystkie podmioty wnioskujące, które spełniają kryteria formalne. Nabór wniosków
powinien mieć miejsce raz w roku, a w przypadku niewyczerpania Funduszu na dany rok,
powinien zostać ogłoszony nabór dodatkowy.
Środki powinny być dysponowane w sposób procentowo proporcjonalny i transparentny
pomiędzy wszystkie podmioty wnioskujące, które spełniają kryteria formalne i złożyły wniosek
we wskazanym terminie. W przypadku, gdy środków jest mniej niż wskazana przez uprawnionych
kwota, po analizie jaki procent wnioskowanych środków zaspokaja budżet Funduszu, każdy
z podmiotów powinien otrzymać kwotę pomniejszoną o taki sam procent od kwoty
wnioskowanej. W projekcie ustawy brakuje także zapisu, iż wydanie decyzji powyżej limitu
rocznego rodzi skutki po stronie Funduszu, a nie wnioskującego.
Podpisanie umowy z wnioskodawcą powinno być gwarantem wypłaty środków wsparcia
produkcji w zakresie kosztów kwalifikowanych. Zwrot kosztów produkcji w określonym w
umowie wymiarze powinien mieć charakter automatyczny. Dokonywanie podwójnej weryfikacji
projektu pod względem spełniania kryteriów określonych w ustawie prowadzi do niepewności
tego instrumentu wsparcia finansowania produkcji, co byłoby sprzeczne z celami ustanowienia
funduszu związanymi z zachętami m.in. koprodukcji międzynarodowych do lokowania swoich
przedsięwzięć na terenie Polski.
Ustawa nie określa jasno kryteriów przyznawania środków, a jedynie wskazuje kompetencje
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym zakresie, który poprzez rozporządzenie ustali
szczegółowe zasady dyspozycji środków. Takie ustalanie mechanizmu niejako in blanco jest
niekonstytucyjne i niezgodne z zasadą poprawnej legislacji. Ustawa zawierać powinna opis zasad
przyznawania punktów podmiotom wnioskującym o środki z Funduszu. Brak transparentnego
systemu prowadzi do zmiany pomocy publicznej dla produkcji audiowizualnej z automatycznej na
selektywną.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z rynku polskiego wskazać można, że błędem jest
zastosowanie wymogu wykazania we wniosku tylko 50% źródeł finansowania. Tak niski wymóg
gwarancji finansowania projektu w praktyce oznacza w Polsce wykonalność na poziomie koło
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45%. Środki z Funduszu mają być refundowane zatem wnioskujący powinien wykazać pełen
budżet produkcji za wyjątkiem kwoty wnioskowanej. Takie rozwiązanie daje większą stabilność
projektową, a Fundusz byłby rozdysponowany pomiędzy projekty o wysokim
prawdopodobieństwie realizacji. Zastosowanie niskiego progu wykazu sposobu finansowania
produkcji prowadzić może do zamrożenia środków dla projektów o niskiej szansie na realizację
i niewydatkowanie środków przy jednoczesnym ograniczaniu wsparcia dla projektów o wyższej
stabilności.
Ponadto, ustawa nie wskazuje jasno, czy Fundusz ma być przeznaczany jedynie na koprodukcje
międzynarodowe z myślą o przyciągnięciu do Polski zagranicznego kapitału czy także na
koprodukcje krajowe.
Należy także zwrócić uwagę, iż zaproponowany system finansowania jest niejasny z perspektywy
m.in. podatkowej oraz płynności finansowej podmiotu otrzymującego dotację, szczególnie
w przypadku, gdy produkcja konkretnego utworu audiowizualnego trwa kilka lat.
6. Ustawa wymaga doprecyzowania także w zakresie aspektów formalno-prawnych. Nie jest
bowiem jasnym np. jaki charakter ma mieć umowy pomiędzy Funduszem i producentem
uzyskującym dofinansowanie. Podobnie nie jest wskazane, czy decyzja Dyrektora Funduszu
ma mieć charakter decyzji administracyjnej czy inną formę.

7. Niezależnie od wskazanych wyżej uwag, należy dodatkowo podkreślić, że z art. 32 projektu
ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej wynika, iż cały szereg kwestii,
które mają fundamentalny wpływ na funkcjonowanie zaproponowanego systemu wsparcia
produkcji audiowizualnej, ma wynikać z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W materiałach udostępnionych do konsultacji brak jednak projektu tego
rozporządzenia oraz pozostałych wzorów dokumentacji, co uniemożliwia kompleksowe
odniesienie się także do projektu samej ustawy.
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