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z przykrością fakt, że do dzisiaj nie otrzymałem od Pana odpowiedzi na

wystąpienie z 29 kwietnia br. w sprawie nadawania filmom wyświetlanym w kinach oznaczenia

kategorii wiekowej oraz objęcia tym obowiązkiem także filmów utrwalanych na nośnikach, np.

DyD. Brak regulacji prawnej w dziedzinie nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom

kinematograficznym po raz pierwszy został zgłoszony Panu Ministrowi pięć lat temu (wystąpienie

z 29 października 2008 r.) i powtórzony w kolejnych wystąpieniach z 28 listopada 2011 r.

i 29 kwietnia 2013 r. Do dzisiaj nie otrzymałem żadnych informacji o opracowaniu rozwiązania lub

jego projektu normującego to jakże istotne zagadnienie.

Równocześnie pragnę poinformować Pana Ministra, że praktyki przedsiębiorców,

dystrybutorów filmów i właścicieli kin, polegające na wadliwym nadawaniu filmom oznaczenia

kategorii wiekowej, zbyt głośnej emisji ponadprzeciętnie rozbudowanych bloków reklamowych

przed seansami filmów dziecięcych oraz wyświetlaniu przed takimi filmami reklam

nieodpowiednich dla młodej lub bardzo młodej widowni, stanowią temat licznych skarg,

nieustannie napływających do Rzecznika Praw Dziecka. Żywe społeczne zainteresowanie ciągle

nierozwiązariym problemem upoważnia mnie do upominania się o zainicjowanie przez Pana

Ministra koniecznych działań.
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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo w sprawie nadawania filmom wyświetlanym w kinach

oznaczania kategorii wiekowych (sygn. ZS S/500/12-2/201 3/JZ) uprzejmie informuję, iż trwają

konsultacje z Polskim Instytutem Sztyki Filmowej dotyczące możliwych działań w tym zakresie.

We wstępnej opinii wyrażonej w piśmie z dnia 10 stycznia br. (którego kopię uprzejmie

załączam) Dyrektor PISF, Pani Agnieszka Odorowicz wyraziła gotowość zaangażowania w

prace nad regulacjami dotyczącymi oznaczania kategorii wiekowych filmom wyświetlanym w

kinach oraz kwestii reklamy w kinach. W chwili obecnej PISF rozpoczął prace nad

przygotowaniem wstępnych propozycji legislacyjnych, które mogłyby rozwiązać problemy

podniesiony w Pańskim piśmie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Dziecka będzie na bieżąco

informowany o postępach prac prowadzonych w PISF oraz MKiDN.

Z iiyrazarni szacunku,
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W związku z pismami Rzecznika Praw Dziecka w sprawie nadawania filmom
wyświetlanym w kinach oznaczenia kategorii wiekowej oświadczam, że Polski
Instytut Sztuki Filmowej gorąco popiera taką ideę. Filmy rozpowszechniane w kinach,
a także reklamy emitowane obok nich powinny być dostosowane do wieku
odbiorców, a dzieciom i młodzieży w tym względzie należna jest szczególna ochrona.
Brak odpowiednich regulacji dziś skutkuje tym, że promocja jak i dystrybucja filmów
nie podlega żadnym rygorom czy ograniczeniom. Często filmy adresowane do
młodzieży czy dorosłych są reklamowane jako repertuar dziecięcy. Dzieci i rodzice
zwiedzeni taką promocją idą do kina, w kasie, ani u wejścia na salę, nikt nie
wyprowadza ich z błędu i w efekcie dostają się na seans, na którym wyświetla się im
filmy zawierające zbrutalizowany, zwulgaryzowany lub po prostu zbyt trudny obraz
świata. Jeszcze większa swoboda panuje w zakresie reklam emitowanych przed
„filmami dla dzieci”. Na sali często prócz dzieci są dorośli więc reklamodawcom
trudno jest zrezygnować z okazji do promowania dorosłych produktów. A wszystko
po to by sprzedać więcej biletów, podnieść frekwencję i więcej zarobić.

Jeszcze kilka lat temu podobna wolność funkcjonowała na rynku gier
komputerowych czy na antenach telewizyjnych. Dziś oba obszary zostały pod tym
względem uregulowane. W przypadku gier stało się w skutek przyjęcia rozwiązań
unijnych, w telewizjach na drodze nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Podobna
zmiana musi się dokonać w obszarze szerokiej eksploatacji filmów i to nie tylko na
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płaszczyźnie dystrybucji kinowej, ale i innych platform ze szczególnym

uwzględnieniem DyD/Blue-ray oraz VOD. Powołane do tego ciało musi
klasyfikować filmy, nadawać im kategorie, a także kontrolować system
rozpowszechniania i w razie naruszeń karać winnych. Kontroli powinny podlegać
także kina, które musiałyby bezwzględnie respektować przyznane kategorie i nie
dopuszczać małoletnich do oglądania nieodpowiednich obrazów.

Polski Instytut Sztuki Filmowej deklaruje pełną gotowość zaangażowania w
prace nad przygotowanie projektu takich regulacji. Charakter i zakres tychże wymaga
jednak, aby stało się to w drodze nowelizacji ustawy, a wcześniej inicjatywy
sformułowanej przez uprawniony do tego organ. System ekspercki w Instytucie
mógłby być także źródłem rekomendacji kategorii wiekowej filmów przed
ostatecznym ich oznaczeniem, choć dotyczyłoby to jedynie obrazów
dofinansowanych przez PISF.
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