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Szanowny Panie Rzeczniku,
W odpowedzi na pismo z dnia 17 st>'cznia 2018 r., l.dz. VII.712.1.2016.MM w sprawie
wpł>'wających skarg podmiotów ubiegających się o przyznanie dofinansowania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej (dalej jako: PISF) i kwestionujących decyzje d>Tektora PISF o braku
dofinansowania projektu ze środków Instytutu, uprzejmie informuję, iż ukształtowana
procedura prz>-znawania dofinansowania przez PISF służ}'jak najlepszej oceny mer^tory^cznej
zgłaszanych projektów, opierając się na włączeniu przedstawcieli środowska filmowego do
procesu decyzyjnego. Dzięki temu działalność Instytutu ciesz>' się zaufaniem polskich
filmowców, przyczyniając się istotnie do rozwoju polskiej kinematografii, który obserwujemy
w ostatnich latach. Nie oznacza to oczywiście, że - podobnie jak w przypadku wielu innych
procedur konkursowych - niektóre z decyzji nie są kontestowane przez osoby, którym
odmówiono dofinansowania lub nałożone na nie obowiązki dalszej pracy nad projektem
przed podjęciem ostatecznej dec>-zji o dofinansowaniu.
Pragnę wyjaśnić, że prz>'znawanie dofinansowania nie odb>'wa się w tr>'bie
postępowania administracyjnego lecz w drodze konkursu. Decyzję pozytywną otrzymują
projekty, które spełniają warunki formalne oraz otrzymały najwyższą ocenę za wartość
merytoryczną projektu. Oceny merytorycznej dokonują niezależni eksperci wyłonieni ze
środowisk twórczych. W ramach przyznawanych kompetencji dyTektor PISF - w oparciu o
przedstawione przez ekspertów oceny projektów - może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób,
ale zawsze kieruje się wynikami niezależnej oceny merytorycznej, preferując projekty, które
oceniono na najwyższą liczbę punktów i rekomendowano do dofinansowania.
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o dofinansowanie, wTiioskodawcy, którzy nie otrzymali decyzji o dofinansowaniu, bądź
przyznana kwott ich nie satysfakcjonuje, zgodnie z obowiązującym Programem Operacyjnym
PISF - mogą złożyć odwołanie do Dyrektora Instytutu. Zgodnie z informacją od PISF, nie
wszystkie złożone wnioski do Programów Operacyjnych spełniają wymagania formalne
uprawniające do przyznania dofinansowania. W 2017 r. do Instytutu wpłynęło 619 wniosków
do programu produkcja filmowa, z czego 409 otrzymało decyzję negatywną (liczba wniosków,
które nie otrzymały dofinansowania

wTaz

z wnioskami, Ictóre zostały odrzucone z powodów

formalnych). Odwołania od decyzji złożono w 104 przypadkach, z czego 24 rozpatrzono
pozytywnie, finalnie przyznając dofinansowanie.
Zmiana Irybu przyznawania dofinansowania z konkursowego na administracyjny sugerowana prz ^z osoby informujące Pana Rzecznika - oznaczałaby długi stan niepewności
prawnej i zagrożenie płynności finansowej Instytutu. Ewentualna uchylenie decyzji Dyrektora
PISF po Idlku latach trwania postępowania sądowo-administracyjnego, oznaczałoby
konieczność

ponownego

rozpatrywania

wniosku

o dofinansowanie przy

budżecie

ograniczomm ::e Ys-zględu na dofinansowania już przyznane w danym okresie. Dla
wnioskodawców czasem bardziej racjonalne byłoby - podobnie jak obecnie - dopracowanie
projekt i złożenie go do ponownej oceny. Odmowa dofinansowania w danej sesji, nie oznacza
przecież zamknięcia drogi do jego uzyskania w przyszłości - taki zaś skutek miałaby - ze
względu na po^vagę rzeczy osądzonej - ostateczna decyzja administracyjna odmawiająca
przyznania dofinansowania. Warto także podkreślić, że co do zasady sąd administracyjny
bada legalność podjętych decyzji, a nie ocenia jakichkolwiek

wniosków od strony

merytorycznej. Byłoby to zresztą trudne do wyobrażenia w tym przypadku - sąd
administracyjn\ musiałby zmienić się w komisję ekspercką w dziedzinie kinematografii.
Podsumowując,

zmiana

trybu

przyznawania

dofinansowania

z konkursowego na

administracyjny rodziłaby szereg poważnych i negatywnych konselcwencji w przyszłości,
także dla podmi jtów wnioskujących o dofinansowanie produkcji filmowej.
Mając powyższe na uwadze, uważam, iż brak jest uzasadnienia do podjęcia działań
legislacyjnych riających na celu dokonania zmiany w trybie przyznawania dofinansowań
przez dyrektora PISF.
Z poważaniem
Pilbtr Gliński
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