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Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące projektu rozporządzenia Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w 

programach telewizyjnych1, chciałabym poinformować, że Rzecznik Praw 

Obywatelskich postanowił podjąć sprawę, na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 

627, t.j. ze zm.).

1 Projekt rozporządzenia dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/krrit/projekt-rozporzadzenia-
krrit-w-sprawie-udogodnien-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-programach-telewizyjnych2. 
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Rzecznik Praw Obywatelskich 16 marca 2022 r. skierował wystąpienie do 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji2, w którym zostały 

uwzględnione uwagi przekazane Rzecznikowi w związku z tym projektem przez 

organizacje pozarządowe i obywateli.

W swoim wystąpieniu Rzecznik wyraził m.in. obawy związane z modyfikacją 

definicji tłumaczenia na język migowy oraz podkreślił, że napisy dla niesłyszących oraz 

tłumaczenie na język migowy są kierowane do różnych grup odbiorców i powinny być 

stosowane łącznie. W ocenie Rzecznika, doprecyzowania wymaga także sposób 

wykonania obowiązku informowania o audycji z udogodnieniami, która jest 

emitowana równolegle z tą samą audycją bez udogodnienia na bardziej popularnym 

kanale. Informacja o audycji z udogodnieniami powinna pojawić się na obu 

programach, by głuchy odbiorca oglądający bardziej popularny program mógł ją 

otrzymać i przełączyć się na kanał z audycją z udogodnieniem. Obiekcje Rzecznika 

wzbudziło również obniżenie niektórych udziałów udogodnień i zwolnienie wybranych 

nadawców z obowiązku zamieszczania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami 

- przepis § 10 projektowanego rozporządzenia, zdaniem Rzecznika, wykracza poza 

upoważnienie ustawowe dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określone w art. 18a 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 805, t.j.) do wydania w tej materii rozporządzenia, gdyż określa grupę nadawców, 

którzy zwolnieni są z obowiązku zapewnienia udogodnień, nie zaś rodzaj programów, 

w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Pragnę zapewnić, że Rzecznik będzie kontynuował działania mające na celu 

zapewnienie dostępności informacji, komunikacji i ochrony zdrowia dla osób z 

niepełnosprawnościami, w tym osób głuchych i słabosłyszących, działając również jako 

2 Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRRiT z 16 marca 2022 r. dotyczące projektu rozporządzenia w 
sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych (znak: 
XI.815.22.2022), dostępne pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-
03/Do_KRRiT_udogodnienia_OzN.pdf.
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organ pełniący funkcję niezależnego mechanizmu monitorującego wdrażanie 

postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych3.

Dziękuję za okazane Rzecznikowi zaufanie i przedstawienie uwag do projektu 

rozporządzenia. 

Z poważaniem

Anna Mikołajczyk

Naczelnik Wydziału

/-podpisano elektronicznie/

3 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.).
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