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1. Wstęp

W grudniu 2014 roku przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się manife-
stacja środowiska niewidomych pod hasłem „My nie widzimy nic, a wy — czy widzicie 
nas?”1. Wśród postulatów, oprócz spraw bytowych i związanych z dostosowaniem prze-
strzeni publicznej, pojawiły się kwestie związane z uczestnictwem społeczności nie-
widomych w kulturze w Polsce . Jeden z organizatorów manifestacji miał stwierdzić, że 
„Niewidomy bez przewodnika i lektora nic nie może, żyje w izolacji w domu”2. Przywo-
łana manifestacja uzmysławia, że społeczność niewidomych oprócz dysfunkcji wzroku 
mierzy się z rozmaitymi — czasami charakterystycznymi jedynie dla tej grupy — pro-
blemami związanymi z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Dotyczą one 
także uczestnictwa w życiu kulturalnym. Co więcej, sami niewidomi mają wątpliwości, 
jak świadczy o tym przywołane hasło, czy ich sytuacja jest dostrzegana przez Polaków, 
a zwłaszcza przez osoby mające wpływ na kształtowanie sytuacji społeczno-kulturowej 
na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym. W takich warunkach przygotowany 
został projekt badawczy Nie bądź ślepy na kulturę, w ramach którego opracowany został 
niniejszy raport.

Projekt realizowany przez Far Beyond Business we współpracy z Fundacją Badań i Praktyk 
Społecznych i finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ma na celu — w największym skrócie — poddać wieloaspektowej analizie sytuację osób 
niewidzących jako element życia kulturowego, a zwłaszcza różnorodne podejmowane 
przez nich działania oraz ograniczenia w sferze kultury. Bardziej szczegółowo stawia-
ne przed projektem i tym raportem zadania omówione zostały w pierwszym rozdziale. 
Jednym ze środków pozwalającym na opis jest analiza dostępnych danych zastanych 
o charakterze urzędowym, prawnym i statystycznym. Więcej informacji o sposobie prze-
prowadzenia zawarto w rozdziale Charakterystyka metody badawczej. Kolejny rozdział 
(4.) jest zatytułowany Zakres analizy — kogo uznaje się za osobę niewidomą i odnosząc 
się do problemów definicyjnych, stanowi konceptualizację kluczowego pojęcia badań. 

1 http://wyborcza.pl/1,91446,17075595,Manifestacja_niewidomych__w_Polsce_wciaz_bra-
kuje_dla.html
2 Tamże.
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Jest to ostatni rozdział o charakterze metodologicznym. Kolejne rozdziały są natomiast 
rezultatem analizy zebranych danych zastanych. W pierwszej kolejności (r. 5.) przedsta-
wione zostały dane dotyczące liczebności i charakterystyki społeczno-demograficznej 
osób niewidomych w Polsce. Następnie, w trzech kolejnych rozdziałach omówiona zosta-
je działalność na rzecz uczestnictwa w kulturze osób niewidomych podejmowana przez 
instytucje publiczne (r. 7.), organizacje pozarządowe (r. 8.) i w ramach projektów spo-
łecznych (r. 8.). Dwa ostatnie rozdziały mają charakter podsumowania. Pierwszy z nich 
(r. 9.) przyjmuje perspektywę historyczną i dotyczy przemian prawno-instytucjonalnego 
wymiaru dostępu do kultury osób niewidomych w latach 1989-2014. Drugi z rozdziałów 
podsumowujących zawiera najważniejsze wnioski dotyczące funkcjonowania omawianej 
sfery, zebrane pod kątem wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie efektyw-
ności działań na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. 
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2. Cel badań

Niniejszy raport z badań typu desk research stanowi jeden z elementów szerszego pro-
jektu badawczego Nie Bądź Ślepy na Kulturę — uczestnictwo osób niewidomych w życiu 
kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014, którego głównym celem jest wie-
lowymiarowa analiza biernego i aktywnego uczestnictwa w kulturze osób niewidomych 
w trakcie ostatniego ćwierćwiecza. W ramach całego projektu badawczego wyznaczo-
nych zostało kilka kluczowych problemów badawczych. Niniejszy raport dotyczy jednego 
z nich:

Jakie są instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania uczestnictwa osób niewido-
mych w kulturze?

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przyjęte zostało szerokie socjologiczne rozumienie 
instytucji, zgodnie z którym instytucje to wszelkie trwałe elementy ładu społecznego, 
które realizowane są w sposób uregulowany i usankcjonowany. Tak rozumianą instytucją 
jest na przykład instytucja małżeństwa, ale też regulujący zachowanie system prawa, 
a także działające według określonych zasad instytucje publiczne oraz organizacje po-
zarządowe.

W związku z tym, że przywołany problem wciąż dotyczy szerokiego spektrum zjawisk, 
postawiono szereg szczegółowych pytań badawczych pozwalających doprecyzować za-
kres badań:
1. W jaki sposób obowiązujące rozwiązania prawne legitymizują, ułatwiają bądź utrud-

niają i blokują działania na rzecz zwiększenia dostępu osób niewidomych do kultury?
2. Jaka jest polityka kulturalna państwa wobec osób niewidomych?
3. Jakie działania na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze podejmują insty-

tucje publiczne ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury?
4. Jakie formy aktywności na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze podej-

mują organizacje pozarządowe?
5. Jaka jest rola projektów społecznych w aktywizowaniu życia kulturalnego osób nie-

widomych?
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6. Jak w latach1989 -2015 ewoluowały instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania 
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze?

7. Jakie działania w sferze instytucjonalno-organizacyjnej pozwolą na zintensyfikowa-
nie działań na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze?

Wszystkie pytania badawcze odnoszą się do sytuacji w Polsce. W celu zachowania przej-
rzystości raportu przyjęto zasadę, aby każdemu z powyższych pytań badawczych po-
święcić odrębny rozdział lub podrozdział. Poprzedzać je będzie część raportu, w której 
omówione są metodologiczne aspekty badań.
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3. Charakterystyka metody badawczej

Analiza danych zastanych to ogólna nazwa różnego rodzaju badań niereaktywnych, 
w trakcie których nie są pozyskiwane dane w ramach interakcji badacza z informatora-
mi (respondentami), tak jak ma to miejsce w przypadku wywiadów i badań terenowych, 
lecz poddaje się analizie istniejące już dane wytworzone do innych celów. Mogą to być 
wyniki wcześniej przeprowadzonych badań, dane osobiste (pamiętniki, listy), oraz dane 
urzędowe (sprawozdania, protokoły, wykazy, zestawienia liczbowe, spisy, przepisy, etc.) 
gromadzone przez wszelkie instytucje. W literaturze przedmiotu można znaleźć infor-
macje o wtórnej analizie danych, co może sugerować, że po raz kolejny analizowane są 
zebrane wcześniej dane o charakterze naukowym (np. w ramach metaanalizy porów-
nującej różne badania przeprowadzone na ten sam temat) oraz o badaniach typu desk 
research, które zazwyczaj oznaczają rodzaj analizy danych zastanych opierający się na 
ogólnodostępnych (chociaż nie tylko) danych urzędowych wygenerowanych przez różne 
podmioty. Właśnie tego drugiego rodzaju dane są analizowane w projekcie badawczym, 
którego podsumowanie stanowi niniejszy raport. 

Jedne z pierwszych badań wykorzystujące dane urzędowe przeprowadzone zostały na 
początku XX wieku przez francuskiego socjologa Emila Durkheima. Przeanalizował on 
dane dotyczące samobójstw3 w różnych krajach europejskich, starając się określić wa-
runki społeczne, które wpływają na liczbę samobójstw . Od tego czasu dane zastane 
były wielokrotnie wykorzystywane na potrzeby różnych badań. W ostatnim czasie można 
zaobserwować wyraźny wzrost liczby badań prowadzonych w ten sposób. Jedną z przy-
czyn wzmożonej popularności wtórnej analizy danych jest rosnąca liczba dostępnych 
materiałów mogących być przedmiotem analizy. W dobie Internetu i elektronicznych 
baz danych, coraz więcej danych publicznych i prywatnych jest gromadzonych i łatwo 
dostępnych. Przyczyną dynamicznego rozwoju desk research jest również stosunkowo 
niski koszt tego rodzaju badań. Z kolei do wad tej metody należy zaliczyć brak kontroli 
nad procesem zbierania danych, co prowadzi do tego, że nie ze wszystkich dostępnych 
danych można skorzystać ze względu na ich niską jakość. Podobnym problemem jest 

3 E. Durkheim, Samobójstwo. Studium z socjologii. Przekł. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Na-
ukowa, 2006. 
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brak potrzebnych danych pozyskiwanych ściśle na potrzeby badania4.

Antoni Sułek twierdzi, że mimo ograniczeń badań typu desk research, „powszechna 
opinia socjologów i podręczniki metodologii zaliczają dokumenty i dane urzędowe do 
podstawowych i najbardziej wartościowych źródeł informacji w socjologii”5. Ostatecznie 
każda metoda badawcza ma swoje mocne i słabe strony. Poniżej zostały w formie tabeli 
syntetycznie przedstawione atuty i słabości badań typu desk research. 

Tabela 1. Najważniejsze zalety i wady socjologicznej analizy dokumentów i danych urzędowych

Zalety Wady

Rosnąca liczba dostępnych danych urzędo-
wych

Nie wszystkie potrzebne w badaniach dane są 
generowane albo dostępne

Niski koszt prowadzenia badań Brak kontroli nad definiowaniem zmiennych 
i procesem zbierania danych

Możliwość replikacji badań Problemy z rzetelnością zebranych danych 
wynikające z urzędowego charakteru pomiaru

W przypadku regularnie zbieranych danych 
urzędowych istnieje możliwość prowadzenia 
badań longitudinalnych oraz porównawczych

Agregatywny charakter dostępnych danych 
uniemożliwiający pogłębioną analizę danych

Część danych agregowanych jest autentycz-
nie i czynności badawcze nie mają wpływu na 
rzeczywistość

Ograniczona porównywalność wynikająca ze 
stosowania odmiennych metodologii przez 
różne instytucje

Źródło: zmodyfikowana wersja zaczerpnięta z: F. Czech, B. Kosiński, K. Wąchal, Raport z badań desk rese-
arch dotyczących obowiązujących w Polsce ram instytucjonalnych oraz podejmowanych przez instytucje 
publiczne i pozarządowe inicjatyw wpływających na aktywność kulturalną osób niesłyszących, Kraków 
2014, s.11.

Biorąc pod uwagę przywołane wady i zalety, istnieje kilka powodów, dla których zastoso-
wanie analizy danych urzędowych jest uzasadnionym rozwiązaniem. Przede wszystkim 
istnieje ogromna liczba danych na temat sytuacji osób niewidomych i działań podej-
mowanych na ich rzecz przez różnorakie instytucje publiczne i prywatne. Ich uzyskanie 
i analiza pozwoli uporządkować dostępną wiedzę urzędową o uczestnictwie osób nie-
widomych w kulturze. Gdyby nie zostały wzięte pod uwagę, analiza całego problemu 
badawczego byłaby w istotny sposób niepełna, a na niektóre szczegółowe pytania ba-
dawcze w ogóle nie byłoby można odpowiedzieć. Bez analizy typu desk research trudno 
sobie na przykład wyobrazić odpowiedź na pytanie badawcze dotyczące tego, w jaki spo-
sób obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne promują bądź utrudniają uczestnictwo 
osób niewidomych w kulturze. Kolejnym istotnym powodem zastosowania omawianej 

4  Więcej informacji na temat analizy danych urzędowych znaleźć można w: A. Sułek, Ogród 
metodologii socjologicznej, Warszawa: Scholar, 2002. 
5 A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 103.  
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metody jest jej funkcja eksploracyjna. Analiza danych zastanych może prowadzić do 
zidentyfikowania obszarów niewiedzy i być źródłem nowych, bardziej szczegółowych 
problemów badawczych. Z tego względu analiza dokumentów urzędowych zastosowana 
została w początkowym etapie realizacji całego projektu badawczego. Dzięki niej wska-
zane zostaną zagadnienia i szczegółowe problemy do bardziej pogłębionej eksploracji 
za pomocą innych metod (np. wywiady swobodne). Podsumowując, można powiedzieć, 
że metoda analizy danych zastanych porządkuje dostępny materiał, stanowi podstawę 
formułowanych wniosków i odpowiedzi na pytania badawcze oraz pozwala zidentyfiko-
wać obszary, które powinny być przeanalizowane za pomocą innych metod. Zastosowa-
nie triangulacji metod badawczych, czyli użycie różnych metod do analizy tego samego 
problemu, pozwala uniknąć słabości analizy typu desk research i uzyskać wielowymia-
rowy materiał do analizy. 

Analiza danych zastanych dotyczących działalności instytucji publicznych i organizacji 
pozarządowych na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze ma w znacznej mie-
rze charakter badań przeprowadzonych za pośrednictwem Internetu, chociaż się do nich 
nie ogranicza. Pierwszym istotnym źródłem informacji są dokumenty poszczególnych 
organizacji (statuty, sprawozdania, etc.) coraz częściej udostępniane za pośrednictwem 
witryn internetowych. Jako przykład wystarczy w tym miejscu przywołać Główny Urząd 
Statystyczny, który dygitalizuje swoje najistotniejsze raporty i podsumowania. Drugim 
ważnym źródłem są oficjalne strony organizacji, które często funkcjonują jako archiwum 
podejmowanych działań i dostarczają o nich bardziej szczegółowej informacji niż spra-
wozdania. Mimo pojawiających się czasami oporów dotyczących stosowania materiałów 
zamieszczanych w Internecie jako podstawy rzetelnej wiedzy przyjęte zostało założenie, 
że analizowane strony są jednym z narzędzi kreowania wizerunku organizacji i jako takie 
stanowią istotny element działalności organizacji, który należy analizować, zdając sobie 
sprawę, że w niektórych przypadkach — kiedy na przykład od danych informacji zależy 
uzyskanie dofinansowania na dalszą działalność6 — organizacja może dążyć do przed-
stawienia swoich działań w jak najkorzystniejszym świetle (w tym kontekście warto też 
pamiętać, że przedstawiciel organizacji w trakcie wywiadu również może obrać podobną 
strategię autoprezentacji).

Najkrócej można powiedzieć, że proces badania danych urzędowych składał się z trzech 
następujących po sobie etapów. Po pierwsze, stworzona została lista materiałów po-
trzebnych do odpowiedzi na każde z postawionych szczegółowych pytań badawczych. 
Na tym etapie przeprowadzone były (niezakwalifikowane jednak jako wywiady sensu 
stricto) konsultacje z przedstawicielami środowiska niewidomych dotyczące źródeł da-
nych. Po drugie, wyszczególnione materiały były gromadzone i wstępnie analizowane 
pod kątem przydatności zawartych tam danych. Na tym etapie wskazywane były też 

6 Więcej na temat rzetelności danych urzędowych zob. A. Sułek, dz. cyt.  
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dodatkowe źródła danych, które były wspomniane w analizowanych dokumentach. Na 
trzecim etapie uporządkowano i ustrukturyzowano materiał i na podstawie interpretacji 
pojedynczych informacji formułowano ogólniejsze wnioski odnoszące się do poszcze-
gólnych pytań badawczych. 

Zakres dostępnych materiałów odnoszących się do postawionych problemów badaw-
czych sprawiła, że zarówno w trakcie zbierania materiałów, jak i podczas samej analizy 
zastosowana została koncepcja teoretycznego nasycania próby. Oznacza to, że w sy-
tuacji gdy kolejne analizowane przypadki cechowały się wielokrotnie opisanymi już 
wcześniej właściwościami, traktowane były jako typowe i pozwalające wyciągać ostroż-
ne wnioski dotyczące ogólnych trendów. Taka metoda szacowania wielkości próby nie 
pozwala określić na przykład, jaki procent organizacji podejmuje określone działania, 
ale pozwala wysnuć wnioski, jakie działania były typowe dla analizowanych instytucji7. 
Taka wiedza z punktu widzenia postawionych problemów badawczych jest szczególnie 
pożądana i w zupełności wystarczająca. W tym kontekście należy też zaznaczyć, że ze 
względu na przywołaną rozległość materiałów w niniejszym raporcie nie została scha-
rakteryzowana działalność podejmowana w ramach wszystkich instytucji publicznych, 
organizacji pozarządowych czy projektów społecznych, która w jakimś stopniu odnosiła 
się do uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Taka analiza byłaby niezwykle rozle-
gła i monotonna, a wnioski wcale nie byłby znacząco inne. Z tego powodu w poszczegól-
nych rozdziałach opisane zostały przede wszystkim typowe, mające największy wpływ 
(np. pod względem liczby beneficjentów), ale także najbardziej innowacyjne formy dzia-
łań na rzecz osób niewidomych w sferze kultury. Z wyjątkiem rozdziału dotyczącego 
ram prawnych określających uczestnictwo w kulturze w zasadzie pominięte zostały też 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z których mogą również korzystać osoby 
niewidome (chyba że w projekcie przewidziano specjalny cykl działań skierowany stricte 
do niewidomych beneficjentów). Więcej informacji na temat zakresu analizy znajduje się 
w kolejnym rozdziale, który z metodologicznego punktu widzenia ma charakter koncep-
tualizacji problemu badawczego, a precyzyjniej mówiąc — kluczowego pojęcia z tego 
problemu. 
 

7 Więcej informacji na temat teoretycznego nasycenia próby: M. Ćwiklicki, Przesłanki stosowa-
nia teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecono-
mica”, 234, 2010, s. 248 
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4. Zakres analizy — kogo uznaje się za osobę niewidomą

Przed przystąpieniem do analizy jakiegokolwiek zagadnienia należy wyraźnie określić jej 
zakres. Mogłoby się wydawać, że wystarczające jest stwierdzenie, iż badania dotyczą osób 
niewidomych. Jest ono jednak niedostatecznie precyzyjne. Istnieją różne konwencje defi-
niowania omawianego tu zagadnienia oraz liczne terminy pokrewne, które zostaną omó-
wione w niniejszym rozdziale. Ich przegląd pozwoli uporządkować problematykę i szczegó-
łowo określić zakres analizy.

Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby definiowania osób niewidomych: prawny, 
medyczny, funkcjonalny. W sensie prawnym niewidomą jest osoba, która uzyskała od-
powiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Do tego stwierdzenia można sprowadzić 
artykuł ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W przywołanej ustawie przyjęto również roz-
wiązanie, że istnieją trzy stopnie niepełnosprawności oraz zapisano, iż minister wła-
ściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia szcze-
gółowe zasady orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności (Art. 
6c, ustęp 9). W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawno-
ści określono (art. 32), że „przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego 
stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu 
spowodowany przez (…) choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narzą-
du wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości 
wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami ko-
rekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni”.

Z przytoczonego cytatu wynika, że na poziomie rozporządzenia prawne rozumienie odwo-
łuje się do wiedzy medycznej. W tym miejscu można tylko zaznaczyć, że w poszczególnych 
krajach przyjmowane są zróżnicowane wartości graniczne służące do określenia, czy dana 
osoba jest niewidoma, i trzeba to brać pod uwagę w trakcie ewentualnych analiz porów-
nawczych. Na temat prawnych regulacji dotyczących osób niewidzących więcej informacji 
można znaleźć w rozdziale dotyczącym sytuacji prawnej. W tym miejscu należy natomiast 
podkreślić, że z medycznego punktu widzenia ślepota nie jest wcale zmienną dwuwar-
tościową (czy nawet czterowartościową, jak sugerować może rozróżnienie trzech stopni 
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niepełnosprawności8) i można wyróżnić różne stopnie oraz rodzaje dysfunkcji wzroku. 

W perspektywie medycznej zazwyczaj przyjmuje się, że osoby niewidzące to osoby ce-
chujące się przynajmniej jedną z poniższych cech:

• zupełny brak wzroku (np. w wyniku zaniknięcia nerwu wzroku), 
• ostrość wzroku nie przekracza 5% normalnej ostrości widzenia w lepszym oku,

przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych,
• pole widzenia nie jest większe niż 20 stopni (widzenie lunetowe).

Zarówno pole widzenia, jak i ostrość wzroku9 są stopniowalne i dlatego wyodrębnia się 
różne typy dysfunkcji wzroku . Do tego dodać należy różne inne upośledzenia wzroku, 
takie jak na przykład widzenie połowiczne polegająca na zaniku połowy pola widzenia 
po lewej lub prawej stronie. Z powodu tych różnic wprowadzono rozróżnienie na osoby 
niewidome i słabowidzące, u których ostrość wzroku wynosi od 5% do 30% normalnej 
ostrości widzenia w lepszym oku, a ich pole widzenia ogranicza się do 30 stopni. W kon-
tekście przywołanych informacji warto zwrócić uwagę, że nawet osoba niewidoma może 
mieć poczucie światła i może zauważać jego nagły brak albo zmianę miejsca jego źródła.

Ze względu na skomplikowanie medycznego orzecznictwa i występujący czasami brak 
możliwości szybkiego określenia skali wad wzroku używane są również funkcjonalne 
definicje pozwalające określić, czy dana osoba jest niewidoma lub słabowidząca (nie-

8 Do I grupy inwalidów (znaczny stopień niepełnosprawności) kwalifikowane są osoby z całko-
witą ślepotą obuoczną lub praktyczną ślepotą obuoczną – ostrość wzroku po korekcji w lep-
szym oku nie przekracza 5% normalnej ostrości, oraz osoby, u których pole widzenia zawężone 
jest do około 20 stopni – widzenie lunetowe. Do II grupy inwalidów (umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności) zalicza się osoby, u których ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku wynosi 
od 6% do 10% normalnej ostrości oraz osoby z zawężonym polem widzenia do około 30 stopni. 
Do III grupy inwalidów (lekki stopień niepełnosprawności) kwalifikują się osoby z obuoczną 
bezsoczewkowością, osoby jednooczne oraz osoby, których ostrość wzroku w lepszym oku po 
korekcji szkłami nie przekracza 25% normalnej ostrości. Osoby te nie są prawnie uznawane za 
niewidome.  
9 Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń przejmuje nastę-
pujące formy koncentrycznych uszkodzeń pola widzenia: niewielkie (średnica pola widzenia 
120 stopni i mniej), miarkowane (60 stopni i mniej), znaczne (20 stopni i mniej), głębokie (5 
stopni i mniej), widzenie lunetowe (widzenie tylko bardzo małą częścią siatkówki). Natomiast 
pod względem ostrości wzroku wyróżnia się wzrok całkowicie normalny (ostrość wzroku po ko-
rekcji pomiędzy 0,8 do 1,0), wzrok prawie normalny (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,8), 
słabowzroczność umiarkowana (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,3) stopień uszkodzenia 
ostrości wzroku umiarkowany, słabowzroczność znaczną (ostrość wzroku po korekcji poniżej 
0,1), słabowzroczność głęboka (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,05), ślepota prawie cał-
kowita (ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,02) i ślepotę całkowitą (ostrość wzroku po korekcji 
0,00). Por. WHO, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. A ma-
nual of classification relating to the consequences of disease, Genewa 1980, s. 80-85. 
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dowidząca). Za osobę niewidomą uznaje się osobę posługującą się technikami bez-
wzrokowymi — wykorzystując pozostałe zmysły, i specjalnymi pomocami o charakterze 
kompensacyjnym. Struktura poznania u niewidomych ma więc głównie charakter doty-
kowo-słuchowy. Natomiast osoba niedowidząca (słabowidząca) ma trudności z wykony-
waniem czynności wzrokowych, ale pomimo znacznego uszkodzenia wzroku posługuje 
się nim, wspomagając się różnymi pomocami optycznymi i technicznymi. Na podstawie 
takiego rozumienia osób niewidzących i słabowidzących buduje się bardziej precyzyj-
ne definicje operacyjne odwołujące się do funkcjonowania osób z dysfunkcjami wzro-
ku w życiu codziennym. Na przykład w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Stan 
zdrowia ludności Polski w 2009 r. (oraz we wcześniejszych analizach tego zagadnienia) 
przyjęto, że wskaźnikiem funkcjonalnej słabowzroczności lub ślepoty będzie deklaracja, 
czy respondent ma problemy z widzeniem druku w gazecie oraz widzeniem twarzy z od-
ległości czterech metrów10. Na podobnej zasadzie stosuje się czasami definicję zawo-
dową, według której osobami niewidomymi w kontekście zdolności do podejmowania 
pracy (vocationally blind persons) są osoby mające sprawność wzroku niewystarczającą 
do wypełniania funkcji w miejscu pracy oraz funkcji kierującej i kontrolującej w trakcie 
wykonywania pracy11. 

W zależności od przyjętej definicji istotnie zmienić może się liczba osób uznanych za 
osoby niewidzące. Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawarto w rozdziale 
o liczebności i charakterystyce społeczno-demograficznej osób niewidomych w Polsce 
(rozdział 3.), ale już teraz powinno być oczywiste, że populacja niewidomych w Polsce 
okaże się znacznie większa, jeżeli zastosuje się definicję funkcjonalną, a nie prawną. 

Aby nikogo nie wykluczać, na potrzeby badań przyjęta została szeroka definicja, zgod-
nie z którą osoba niewidoma to ktoś, kto z powodu dysfunkcji wzroku ma ograniczone 
możliwości w funkcjonowaniu w życiu codziennym, a zwłaszcza w sferze kultury, bez 
względu na to, czy posiada zaświadczenie o niepełnosprawności i czy posługuje się 
jedynie technikami bezwzrokowymi. Czasami — jeżeli wymaga tego kontekst opracowa-
nia, wprowadzane jest rozróżnienie na osoby niewidzące i słabowidzące. Jeżeli jednak 
nie jest to zaznaczone osoby niedowidzące są również brane pod uwagę. Uzasadnieniem 
takiego rozwiązania jest fakt, że wiele organizacji działających na rzecz osób niewi-
dzących skupia także osoby niedowidzące. Na przykład większość członków Polskiego 

10 GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., Warszawa 2011, s. 148. Warto dodać, iż w pierw-
szym polskim spisie powszechnym z  1921 roku, jak podaje Krystyna Slany,  uwzględniana 
była interesująca nas kategoria jako ślepych: „zaliczano osoby zupełnie niewidome jak również 
takie, które nie potrafią policzyć palców na ciemnym tle już w odległości jednego metra”. Por. 
K. Slany, Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań z 2011 r. – wybrane aspekty, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 
2/2014(11), s. 48.  
11 Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998, s. 99.  
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Związku Niewidomych, jak zostanie to ukazane w kolejnym rozdziale, stanowią osoby 
niedowidzące.

Pewnym wyjątkiem ograniczającym zakres analizy jest pominięcie w analizie danych na 
temat osób głuchoniewidomych. Ta stosunkowo nieliczna grupa charakteryzuje się spe-
cyficzną kumulacją obniżonych sprawności sensorycznych, które wymagają odrębnych 
działań i dlatego należałoby poświęcić jej odrębne badania. W badaniu wzięta natomiast 
pod uwagę została sytuacja i wszelkie działania na rzecz osób niewidzących dotkniętych 
jednocześnie obniżoną sprawnością ruchową czy intelektualną.

Omawiając kwestie definicyjne, warto również pamiętać, że w języku polskim funkcjo-
nuje rozróżnienie na osoby niewidome, które z dysfunkcją wzroku żyją od urodzenia, 
i ociemniałe, dla których ślepota jest cechą nabytą. W prezentowanych tu analizach pod 
uwagę brane są obie kategorie osób.
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5. Liczebność i społeczno-demograficzna  
charakterystyka niewidomych w Polsce

W związku z różnymi omówionymi w poprzednim rozdziale funkcjonującymi definicjami 
i z powodu braku obligatoryjnych list szacunki i dane dotyczące liczby osób niewidzą-
cych w Polsce są spore.

Według raportu Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. wśród osób powyżej 15 roku ży-
cia niewidomi stanowią 60,2 tysięcy. Z tych samych badań wynika, że aż ponad milion 
osób (1 041 tyś.) deklaruje, iż nie widzi druku w gazecie, kolejne prawie półtora miliona 
osób (1 472 tyś.) ma z tym duże problemy a ponad 5 milionów (5 368,4 tyś.) ma pewne 
trudności. Trochę lepiej wygląda sytuacja z dostrzeganiem twarzy z odległości 4 metrów. 
Łącznie ponad milion osób deklaruje, że twarzy nie widzi (393,4 tyś.) albo widzi ją z dużą 
trudnością (711,8 tyś.). Trzeba jednak pamiętać o tym, że przywołane tu liczby byłyby 
znacznie niższe, gdyby pod uwagę brano dostrzeganie twarzy i druku w okularach albo 
za pomocą szkieł kontaktowych. Można dodać, że według omawianych badań niemal 
dokładnie połowa mieszkańców Polski nosi okulary albo szkła kontaktowe12.

W zebranych przez GUS danych zaobserwować można korelację pozytywną między wie-
kiem a liczbą osób deklarujących, że są osobami „niewidomymi lub prawie nie widzą-
cymi”. Liczba takich osób gwałtownie rośnie wśród osób powyżej 50 roku życia. Przed-
stawia to tabela 2.

Tabela 2. 

wiek 15-19 
lat

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

liczba osób 
niewidzą-
cych w ty-
siącach

1,6 49,9 5 1,2 13,6 10,3 10,6 13

Źródło: GUS, Stan zdrowia…, s. 148.

12 GUS, Stan zdrowia…  
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Informacja o rosnącym odsetku osób niewidzących wraz z wiekiem może wydać się oczy-
wista i banalna, ale może mieć ona również istotne znaczenie dla uczestnictwa osób 
niewidomych w kulturze oraz planowania działań mających je zwiększyć. Okazuje się 
bowiem, że Internet, który w wielu przypadkach jest doskonałym narzędziem pozwa-
lającym na zaktywizowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami, nie będzie odpo-
wiedni w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku. Ale wcale nie dlatego, że dysfunkcje 
te uniemożliwiają korzystanie z komputera. Wiele osób niewidomych z niego korzysta 
dzięki m.in. oprogramowaniu OCR (ang. Optical Character Recognition). Problemem, któ-
ry czasami się pomija, jest fakt, że wielu niewidomych to osoby starsze i nie mają one 
odpowiedniego poziomu kompetencji informatycznych pozwalających korzystać z kom-
putera, Internetu i przywołanych programów. 

Należy wziąć pod uwagę, że przywołane badania GUS są reprezentatywne i oparte o de-
klaracje badanych. Oba te czynniki mogły mieć wpływ na zaprezentowane rezultaty. Po 
pierwsze — w badaniach reprezentatywnych zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że 
pomiar nie jest adekwatny w większym stopniu niż przyjęty margines błędu. Po drugie, 
respondenci mogli udzielić nieprawdziwej informacji celowo albo z powodu na przykład 
niezrozumienia pytania. To właśnie te dwa czynniki mogą wyjaśnić, dlaczego wśród osób 
w wieku 40-49 lat niespodziewanie znalazło się najmniej osób deklarujących, że nie wi-
dzi albo niedowidzi. Bez względu na te zastrzeżenia dane GUS stanowią najważniejsze 
systematycznie przeprowadzone badania pozwalające oszacować liczbę osób niewidzą-
cych oraz słabowidzących.

Czasami cytowane w różnych raportach dane są znacznie wyższe niż wcześniej omó-
wione. Na przykład w raporcie Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją 
wzroku — nowe podejście, nowe możliwości przygotowanym pod redakcją Małgorzaty 
Paplińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego znalazła się informacja, że „W Polsce liczba 
osób z uszkodzeniem wzroku przekracza 500 tysięcy. Według światowych danych sza-
cuje się, że poważne zaburzenia widzenia występują u 1% populacji, a całkowita liczba 
osób niewidomych i słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Wynika to z wielu po-
wodów. Jednym z nich są starzejące się społeczeństwa i niepełnosprawność wzrokowa 
związana z wiekiem. Inna przyczyna związana jest z postępem medycyny, która, ratując 
życie, nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób, wypadków, itp.”13. Z kolei 
w przygotowanym dla Rady Europejskiej Unii Niewidomych raporcie podsumowującym 
badanie braku aktywności zawodowej wśród osób niewidomych i słabowidzących prze-
czytać można, że „Całkowita liczba osób niewidomych i słabowidzących w wieku od 15 
do 64 lat w Polsce szacowana jest na 145 900 (0,5% całej populacji w tym wieku)”14. 

13 M. Paplińska, Edukacja równych szans. Uczeń i student z dysfunkcją wzroku — nowe podejście, 
nowe możliwości, Warszawa 2008, s. 14.  
14 P. Simkiss i F. Reid, Ukryta Większość — Raport podsumowujący Badanie braku aktywności za-



19

W raporcie, jak w wielu innych pracach, nie podano jednak źródła tej informacji, ani 

nawet definicji będącej podstawą szacunku.

Przy próbie oszacowania liczby osób niewidomych przydatne mogą być informacje 
o liczbie członków Polskiego Związku Niewidomych (dalej PZN), który jest największą 
organizacją zrzeszającą osoby z omawianą niepełnosprawnością. Ze strony internetowej 
PZN można dowiedzieć się, że „ze względu na ponad 65 tysięczną liczbę członków — je-
steśmy najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych 
i słabowidzących”15. Według danych zebranych w: Zbiorczy raport z diagnozy świadczo-
nych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce pod 
koniec 2010 roku do PZN należało 63 514 osób. Na tej podstawie można wnioskować, 
że liczba członków PZN pozostaje dość stabilna i oscyluje w okolicach 65 000. W kon-
tekście tych danych należy wziąć pod uwagę ocenę Agnieszki Żydek, która pisze: „Jak 
wynika ze sprawozdań Polskiego Związku Niewidomych (mimo że nie ma to odzwiercie-
dlenia w nazwie organizacji), osoby słabowidzące stanowią ponad 90 proc. wszystkich 

wodowej wśród osób niewidomych i słabowidzących w Szwecji, Niemczech, Rumunii, Holandii, 
Polsce, Francji i Austrii. Raport dla Rady Europejskiej Unii Niewidomych (EBU), s. 7. 
15 http://pzn.org.pl/ (24.10.2015).  
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jego członków”16. Według przywołanych już danych na 63 514 nieco ponad 5% (3 408) 
to osoby całkowicie niewidome. Trzeba jednak pamiętać, że jednocześnie zdecydowa-
na większość członków PZN ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  
(32 043 osób, czyli ponad 50%) albo w stopniu umiarkowanym (25 922 osób ponad 
40%). Należy dodać, że pozostałe 9% ogółu zarejestrowanych to członkowie podopiecz-
ni, głównie niepełnoletni, którzy jeszcze nie mieli wydanego orzeczenia o niepełno-
sprawności17. Uzupełnieniem przywołanych informacji o niepełnosprawności prawnej 
członków PZN są dane GUS, z których wynika, że z prawie 4,2 mln Polaków z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności 27,3%, czyli 1,15, miliona to osoby z uszkodzeniami 
i chorobami narządów wzroku18.

Przyjmując, że nie ma określonych czynników, które sprawiałby, że w pewnych regionach 
większy odsetek osób niewidomych należy do PZN, a w innych mniejszy, na podstawie 
dostępnych danych można określić województwa, w których liczba niewidomych jest 
największa. Dane te zostały przedstawione na Mapie 1.

16 A. Żydek, Słabowidzący – czyli kto?, „Integracja” 3/2006, http://www.niepelnosprawni.pl/
ledge/x/16132 (24.10.2015).  
17 Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób 
niepełnosprawnych w Polsce, s. 6.  
18 GUS, Stan zdrowia…, s. 71-74. W raporcie Okulistyka i choroby siatkówki podano jeszcze wyż-
szą liczbę – 1,39 miliona. Por. J. Gierczyński, Inwalidztwo wzroku w Polsce, w: B. Samoliński, 
J. Gierczyński, Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się, 
Warszawa 2015, s. 55-56.  
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Mapa 1. Członkowie PZN w poszczególnych województwach 
Źródło: Opracowanie własne na bazie danych z: Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych 
usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce, s. 6.

Z przedstawionej powyżej mapy wynika, jak można było się tego spodziewać, że lud-
niejsze województwa zamieszkuje większa liczba osób niewidzących. Aby sprawdzić, 
czy w którymś z województw jest relatywnie więcej osób niewidomych obliczono dla 
poszczególnych regionów liczbę niewidomych na 100 000 mieszkańców.

Tabela 3. Liczba członków PZN na 100 000 mieszkańców w poszczególnych województwach

warmińsko-mazurskie 282

podkarpackie 205

lubuskie 219

lubelskie 201

zachodniopomorskie 196

dolnośląskie 180

opolskie 178

kujawsko-pomorskie 175

śląskie 170

pomorskie 162

świętokrzyskie 158

małopolskie 139

łódzkie 136

podlaskie 136

mazowieckie 132

wielkopolskie 122
Źródło: obliczenia własne

Z przedstawionych w tabeli 3. danych wynika, że odsetek osób niewidomych należących 
do PZN nie jest taki sam w poszczególnych województwach. W województwie warmiń-
sko-mazurskim na 100 000 mieszkańców przypada ponad dwa razy więcej niewido-
mych niż w województwach wielkopolskim, mazowieckim, podlaskim czy małopolskim. 
Trudno wskazać jednoznaczne przyczyny tych rozbieżności, ale może mieć ona związek 
nie tylko z częstszym występowaniem pewnych chorób w określonych regionach, lecz 
również z prężniejszą działalnością PZN w niektórych województwach. Warto dodać, że 
struktura płci społeczności niewidomych ma charakter prawie zrównoważony. Wśród 
członków PZN 57% stanowią kobiety a 43% mężczyźni. Taki rozkład zmiennej płeć moż-
na tłumaczyć faktem, że oczekiwana dalsza długość życia kobiet jest wyższa niż męż-
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czyzn, a wśród osób starszych znacznie częściej stwierdza się dysfunkcje wzroku.

Podsumowując dane zebrane w tym rozdziale, trzeba stwierdzić, że trudno precyzyjnie 
określić liczbę osób niewidzących w całym kraju. Szacunkowo można przyjąć, że w Pol-
sce żyje 60-75 tysięcy osób funkcjonalnie niewidomych, a z dysfunkcjami wzroku zmaga 
się i stanowi grupę podwyższonego ryzyka nawet ponad milion osób. Biorąc pod uwagę, 
że społeczeństwo polskie się starzeje, można się spodziewać, że dysfunkcje wzroku 
będą stanowić coraz istotniejszy problem społeczny nie tylko pod względami bytowym 
i rehabilitacji zawodowej, ale również w wymiarze umożliwienia tej grupie uczestnictwa 
w kulturze.
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6. Sytuacja prawna

Omawianie sytuacji prawnej osób niewidomych należy rozpocząć od stwierdzenia, że 
żaden odrębny akt prawny obowiązujący w Polsce nie dotyczy wyłącznie sytuacji tej 
grupy obywateli. Inaczej jest na przykład w przypadku osób niesłyszących, których 
specyficzne problemy w dużej mierze są podstawowym przedmiotem ustawy z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Z tego, 
co zostało powiedziane, nie wynika jednak wcale, że w świetle obowiązującego pra-
wa osoby niewidome znajdują się dokładnie w tej samej sytuacji, co wszyscy pozostali 
obywatele. Na sytuację prawną osób niewidomych w największym stopniu wpływ mają 
rozwiązania dotyczące osób niepełnosprawnych. W tym miejscu warto przypomnieć in-
formację z poprzedniego rozdziału, że niewidomi stanowią ponad 1/4 wszystkich osób 
niepełnosprawnych prawnie. Należy też zaznaczyć, że prawodawstwo dotyczące osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności w ostatnich dekadach bardzo się rozwinęło 
i znacznie rozbudowany został katalog uprawnień przyznanych omawianej kategorii 
osób. Z tego powodu analiza sytuacji prawnej osób niewidomych zostanie ograniczo-
na w tym rozdziale do najważniejszych źródeł prawa krajowego i międzynarodowego 
mającego zastosowanie w Polsce. Przede wszystkim odnosić się będzie do kluczowych 
rozwiązań dotyczących problemu defaworyzacji oraz uczestnictwa w kulturze. Nie bę-
dzie natomiast mowy o rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i sprawach bytowych. 
W ostatniej części rozdziału omówione zostaną rozwiązania, które znalazły się w usta-
wach regulujących inne kwestie niż niepełnosprawność, ale mają wpływ na uczestnictwo 
w kulturze osób z dysfunkcjami wzroku (przede wszystkim Ustawa z dnia 29 grudnia 
1992 roku o radiofonii i telewizji).

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zapisano w art. 73, że 
„Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogła-
szania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultur”. 
Ponadto w ustawie zasadniczej stwierdza się, że „Osobom niepełnosprawnym władze 
publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przyspo-
sobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej” (Art. 69). Siłą rzeczy, ze względu na 
szeroki zakres regulowanej materii, w ustawie zasadniczej jeszcze tylko w jednym miej-
scu (Art. 68 gwarantujący „zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej”) wprowadzone 
zostały zapisy o charakterze specjalnego sytemu prawnego. Bardziej szczegółowe re-
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gulacje zapisane zostały w ustawach. Niemniej jednak należy pozytywnie ocenić przy-
wołane zapisy w Konstytucji, ponieważ legitymizują one akty prawne niższego rzędu19. 

Przepisy o podobnym stopniu ogólności wprowadzone zostały również w prawodawstwie 
podstawowym Unii Europejskiej. Po raz pierwszy potrzebę działań mających zapobiec 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność zapisano w Traktacie Amsterdamskim 
z 1997 roku. Artykuł 13. tego traktatu zyskał następujące brzmienie: „1. Bez uszczerbku 
dla innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat 
powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopo-
gląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”. Jak w swojej analizie zauważa 
Marek Piasecki, przywołany zapis stwierdza „trzy niezwykle istotne rzeczy. Po pierw-
sze, osoby niepełnosprawne stanowią wyodrębnioną grupę społeczną, która może być 
przedmiotem polityki Unii Europejskiej. Po drugie, grupa ta podlega praktykom dyskry-
minacyjnym i jest społecznie i ekonomicznie marginalizowana. Po trzecie, na poziomie 
Unii Europejskiej można podejmować niezbędne środki do zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność”20.

Traktat Amsterdamski, podobnie jak konstytucja Rzeczypospolitej Polski, jest aktem re-
gulującym wiele sfer życia i z tego powodu bardziej szczegółowe regulacje Unii Europej-
skiej dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych znaleźć można w aktach pochodnych. 
Charakterystycznym dla Unii Europejskiej aktem prawnym tego typu są dyrektywy, które 
określają państwom członkowskim cel, a konkretnie sytuację prawną, która ma być uzy-
skana, ale nie wskazują sposobu realizacji. Akty te inicjują i wyznaczają ramy prawodaw-
stwa państw członkowskich, ale każde z nich może przyjąć inne rozwiązania prowadzące 
do wskazanego w dyrektywie celu. Istotne znaczenie dla sytuacji osób niepełnospraw-
nych ma dyrektywa Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych 
ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (2000/78/We). 
Przywołana dyrektywa ma na celu między innymi określić zasady równego traktowa-
nia. Dlatego zostało w niej zdefiniowane precyzyjniej niż w akcie prawa pierwotnego, 
jak rozumiana jest dyskryminacja oraz „zasada równego traktowania”, które w art.  
2 zdefiniowane zostały następująco: „Dla celów niniejszej dyrektywy “zasada równego 

19 Odnoszące się do osób niewidomych ustalenia dotyczące sytuacji prawnej osób niepeł-
nosprawnych zaczerpnięte zostały po weryfikacji z: F. Czech, B. Kosiński, K. Wąchal, Raport  
z badań Desk Research dotyczących obowiązujących w Polsce ram instytucjonalnych oraz po-
dejmowanych przez instytucje publiczne i pozarządowe inicjatyw wpływających na aktywność 
kulturalną osób niesłyszących, Kraków 2013.  
20 M. Pisaecki, Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika w aktach prawnych Unii 
Europejskiej, w: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych, Lublin 2008, s. 91.  
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traktowania” oznacza brak jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej bądź pośredniej 
ze względów wymienionych w art. 1.2. Dla celów ust. 1: (a) dyskryminacja bezpośrednia 
ma miejsce wówczas, gdy z jakiegokolwiek względu wymienionego w art. 1 dana osoba 
traktowana jest mniej korzystnie niż inna osoba jest, bywa lub byłaby traktowana w po-
równywalnej sytuacji; (b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce wówczas, gdy pozornie 
neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka przyczynia się do stworzenia szczegól-
nie niekorzystnej sytuacji dla osób o danej religii lub danym wyznaniu, danej niepełno-
sprawności, danym wieku lub orientacji seksualnej w porównaniu z innymi osobami”.

Powyższy zapis niesie szczególnie istotne konsekwencje. Oznacza on bowiem, że 
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej za dyskryminację muszą w swoim 
prawodawstwie uznać nie tylko rozwiązania prawne i praktyki explicite defaworyzują-
ce osoby niepełnosprawne albo inne grupy (np. ograniczające dostęp do wykonywania 
określonego zawodu). Za dyskryminację (pośrednią) uznaje się również sytuację, gdy 
konkretne akty prawne i wynikające z nich procedury uwzględniają “zasady równego 
traktowania”, ale sytuacja pewnej grupy osób pozostaje szczególnie niekorzystna. In-
nymi słowy, jeżeli akty prawne regulujące sytuację na rynku pracy nie dyskryminują 
w żaden możliwy do precyzyjnego wskazania sposób określonej grupy, ale grupa ta jest 
w wyraźnie trudniejszej sytuacji, na przykład stopa bezrobocia wśród członków tej grupy 
jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku wszystkich osób w wieku produkcyjnym, można 
ją uznać za defaworyzowaną. W konsekwencji działania polityczne mające na celu wy-
równywać szanse można wdrażać bez wskazania konkretnych aktów prawnych, polityki, 
procedur, decyzji dyskryminujących jedną z grup, wyłącznie na podstawie informacji 
o sytuacji tej grupy na rynku pracy względem innych grup (o ile przywołana dyrektywa 
wdrożona została do systemu prawa krajowego).

Należy zaznaczyć, że akty prawne Unii Europejskiej nie są jedynymi aktami zewnętrzny-
mi dotyczącymi sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, do których przestrze-
gania (np. poprzez ratyfikację) zobowiązała się Rzeczpospolita Polska. Jednak w zde-
cydowanej większości są to akty prawne o charakterze ogólnym, które nie wnoszą nic 
nowego poza omówioną powyżej zasadę równego traktowania. Przysługująca wszystkim 
równość wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją zapisane zostały w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych Narodów Zjednoczonych, a także w Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przywołane źródła prawa, jak sygnalizowano, 
powtarzają tylko najbardziej ogólne deklaracje niedyskryminacji na rynku pracy (i nie 
tylko) i nie wymuszają dodatkowych działań ze strony państwa. Główna ich funkcja po-
lega zazwyczaj jedynie na tym, że jaskrawe łamanie tych postanowień otwiera drogę do 
ostracyzmu społeczności międzynarodowej. Nieco inaczej jest w przypadku Konwencji. 
Złamanie zawartych tam regulacji otwiera drogę (w przypadku wyczerpania drogi krajo-
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wej) do złożenia skargi przez obywatela na państwo do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, który może zasądzić odszkodowanie dla poszkodowanego oraz zmianę po-
lityki i obowiązujących przepisów prawnych.

Wskazane w poprzednim akapicie akty prawa międzynarodowego mają charakter ogól-
ny. Dopiero w ostatnim czasie w społeczności międzynarodowej dostrzeżono potrzebę 
zbudowania specjalnego międzynarodowego systemu prawnego, który reguluje sytu-
ację osób niepełnosprawnych. Za przełomowy pod tym względem akt międzynarodo-
wego prawa publicznego należy uznać Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych 
przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., na 
mocy rezolucji nr 61/106. Kluczowy, jeżeli chodzi o uczestnictwo osób niewidomych 
w życiu kulturalnym, jest artykuł 30., który stanowi, że: „1. Państwa Strony uznają prawo 
osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu 
kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby nie-
pełnosprawne: 
(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich for-
mach, 
(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju dzia-
łalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach, 
(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, 
takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, 
będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej. 

2. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepeł-
nosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, 
artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogace-
nia społeczeństwa. 

3. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne z prawem międzynarodowym, 
w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuza-
sadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do ma-
teriałów w dziedzinie kultury. 

4. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami, 
do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych 
i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie”.

Konwencja zapewnia więc osobom niepełnosprawnym wielowymiarowe prawo do dostę-
pu, uczestnictwa, korzystania i realizowania się w sferze kultury. Należy zwrócić uwagę, 
na punkt 4. artykułu 30., w którym explicite zapisano prawo do uznania tożsamości 
kulturowej osób niewidomych. Istotne jest również to, że w odróżnieniu od wcześniej 
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omówionych konwencji, postanowiono utworzyć Komitet do spraw Praw Osób Niepeł-
nosprawnych mający monitorować wdrażanie postanowień konwencji na szczeblu kra-
jowym. 

Omawiając ogólną sytuację prawną, warto też zwrócić uwagę, że w Polsce obowiązuje 
Karta praw osób niepełnosprawnych, pod wieloma względami stanowiąca krajowy od-
powiednik konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która jednak jest zdecydo-
wanie mniej od niej rozbudowana. Dokument przyjęto uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (M.P. Nr 50, poz. 474 i 475). W ostatnim, 10 punkcie, 
artykułu 1 gwarantuje ona prawo osób niepełnosprawnych do „pełnego uczestnictwa 
w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji 
i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb”. Oprócz tego Karta zapewnia 
również „dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecz-
nym”.

W sierpniu 1997 roku Sejm nie tylko uchwalił przyjęcie przywołanej Karty praw osób 
niepełnosprawnych, ale też znowelizował ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Już z tytułu tego aktu prawnego wynika, że 
dotyczy on nie tylko zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zawodowej, 
ale też rehabilitacji społecznej. W artykule 9 zapisano, że celem rehabilitacji społecz-
nej jest: „umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym” 
i „realizowana jest przede wszystkim przez: „1) wyrabianie zaradności osobistej i po-
budzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; 2) wyrabianie umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych; 

3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transporto-
wych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; 4) kształtowanie 
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami nie-
pełnosprawnymi”. W tym samym artykule zapisano również, że do podstawowych form 
aktywności wspomagającej proces społecznej zalicza się uczestnictwo osób niepełno-
sprawnych w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych. Wydaje 
się, że takie rozumiane rehabilitacji społecznej oraz form aktywności wspomagających 
ten proces ma charakter zawężający, gdyż stosunkowo mało uwagi poświęcono roli 
kultury i kulturoterapii, które uznać należy za istotne sposoby pobudzania aktywności 
społecznej oraz likwidacji barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Z tego 
powodu warto rozważyć uzupełnienie najważniejszej ustawy regulującej sytuację osób 
niepełnosprawnych o zapisy dotyczące aktywizacji kulturowej jako formy rehabilitacji.
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6.1 Akty prawne dotyczące wyłącznie osób niewidomych

Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego mającym regulować sprawy związane 
z uczestnictwem osób niewidomych w kulturze jest traktat z Marrakeszu o ułatwieniu 
dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, słabowidzącym i osobom 
z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem z 27 czerwca 
2013 roku. Traktat został wypracowany przez Światową Organizację Własności Intelektu-
alnej będącą jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. 24 czerwca 2014 roku 
traktat został podpisany przez stronę polską. Celem Traktatu jest ustanowienie między-
narodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z utworów pu-
blikowanych w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa. Kluczowy artykuł (art. 
4 ust. 1.) traktatu brzmi: „Umawiające się Strony przewidują w swoich krajowych prze-
pisach dotyczących praw autorskich ograniczenia i wyjątki w zakresie prawa do zwie-
lokrotniania, prawa do rozpowszechniania i prawa do publicznego udostępniania, tak 
jak to przewidziano w traktacie WIPO o prawie autorskim, w celu ułatwienia beneficjen-
tom dostępu do kopii utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełno-
sprawnym. Ograniczenia i wyjątki przewidziane w prawie krajowym powinny dopuszczać 
możliwość wprowadzania zmian niezbędnych do udostępniania utworów w innych niż 
uznane za tradycyjne formatach”. Umawiające się strony zobowiązały się również, aby 
„kopie utworów w formacie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym sporzą-
dzone na mocy ograniczeń lub wyjątków lub z mocy prawa mogły być rozpowszechniane 
lub udostępniane przez upoważniony podmiot beneficjentom lub upoważnionym pod-
miotom w państwie innej Umawiającej się Strony” (Art. 5 ust. 1.). Takie rozwiązanie ma 
zapewnić osobom niewidomym i słabowidzącym możliwość korzystania z zagranicznych 
wydań książek i prasy w ramach dozwolonego użytku publicznego. Ma ono również uła-
twić udostępnianie książek wydanych w języku polskim niewidomym na całym świecie, 
zwłaszcza Polakom mieszkającym za granicami kraju21. 

Omówione powyżej kwestie na gruncie polskiego prawa zostały ujęte w Ustawie z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuł 33 tej ustawy 

21 Por. http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/polska-podpisala-traktat-z-marrake-
szu-o-ulatwieniu-dostepu-do-utworow-opublikowanych-w-druku-osobom-niewidomym-slabo-
widzacym-i-innym-niepelnosprawnym-617.php (24.10.2015). 
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ma następujące brzmienie: „Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla 
dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich 
upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wyni-
kającym z natury upośledzenia”. Szczegółowy komentarz do przywołanej ustawy oraz 
innych przepisów dotyczących opisem udostępniania niewidomym dóbr chronionych 
prawem autorskim wraz z charakterystyką różnych form udostępniania dzieł znaleźć 
można w publikacji Studenci niewidzący i słabowidzący — poradnik dla wyższych uczelni. 
Prawo autorskie — dozwolony użytek utworów przygotowanej przez Fundację Instytut 
Rozwoju Regionalnego22. 

Drugą sferą, w której zagwarantowano osobom niewidomym uprawnienia mające umoż-
liwić pełniejsze uczestnictwo w kulturze jest dostęp do programów telewizyjnych. Usta-
wa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji wraz z późniejszymi nowelizacjami 
w artykule 21 określa, że „Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z re-
alizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności (…) zapewnianie dostęp-
ności programów lub ich części i innych usług dla osób niepełnosprawnych z powodu 
dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu 
słuchu”. W celu realizacji tak określonej misji artykuł 18a określa, że „Nadawcy progra-
mów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób 
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych 
z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień: 
audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy, tak aby 
co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i tele-
sprzedaży, posiadało takie udogodnienia”23. Należy jednak dodać, że w punkcie 2. tego 
artykułu stwierdzono, że „ Krajowa Rada może określić, w drodze rozporządzenia, niższy 
niż określony w ust. 1 udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami od-
bioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób nie-
pełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, uwzględniając różnorodną ofertę 
programową w różnym czasie antenowym, możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, 
sposób rozpowszechniania i specjalizację programu, bez nakładania nieuzasadnionych 
obowiązków na nadawców”. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w swoim rozporządze-
niu z 28 maja 2013 r. skorzystała z uprawnień zagwarantowanych w omawianej ustawie 
i ustanowiła ulgi w wymaganym 10% udziale audycji udostępnianych osobom niewido-

22 A.Waszkielewicz, A. Przednowek, Studenci niewidzący i słabowidzący – poradnik dla wyż-
szych uczelni. Prawo autorskie – dozwolony użytek utworów, Kraków 2007. http://www.awf.
wroc.pl/files_mce/STUDENCI/Ksztalcenie%20niepelnosprawnych/2013/content_server2.pdf 
(24.10.2015).
23 W tym miejscu warto zaznaczyć, że przywołana ustawa definiuje w artykule 4.  autodeskrypcję 
jako „werbalny, dźwiękowy opis obrazu i treści wizualnych zawartych w audycji audiowizualnej 
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku, umieszczony 
w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją”.  
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mym w programach o profilu muzycznym (1%), o ograniczonym czasie nadawania (1% 
lub 5%) oraz o ograniczonym zasięgu technicznym sieci (1% lub 5%)24.

Kontynuując wątek uczestnictwa w kulturze wizualnej, trzeba dodać, że na podstawie 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia 
się z opłat abonamentowych osoby niewidome (których ostrość wzroku nie przekra-
cza 15%). Natomiast na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerw-
ca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub 
zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów 
potwierdzających ich uprawnienia ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje 
„osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami”. Z kolei w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia  
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe wynika, że przesyłka dla ociemniałych nadana 
przez: „osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu 
wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą” i adresowana do biblioteki 
lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych”. Wskazane 
w ustawie listy bibliotek oraz organizacji osób niewidomych ogłasza minister właściwy 
dla spraw pracy i polityki społecznej i zostaną one omówione w kolejnych rozdziałach.

Ostatnia poruszona kwestia dobrze podsumowuje prawne rozwiązania na rzecz uczest-
nictwa osób niewidomych w kulturze w Polsce. W systemie prawnym jest mowa o wyka-
zie bibliotek i organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewi-
domych. Wyróżnienie poprzez umieszczenie w wykazie specjalnej kategorii jednostek 
działających na rzecz danej grupy można uznać za dostrzeżenie przez ustawodawcę 
specjalnego znaczenia tego rodzaju podmiotów oraz świadomości specjalnych potrzeb 
osób niewidomych. Jednak lista ta tworzona jest w oparciu o artykuł z prawa pocztowe-
go, który wymaga stworzenia takiego spisu w celu ustalenia jednej konkretnej kwestii, 
a mianowicie wskazanie instytucji, z którymi osoby niewidome mogą za darmo prowa-
dzić korespondencję listowną. Organizacje umieszczone w wykazie nie mają żadnych 
innych dodatkowych uprawnień niż zwolnienie z opłat pocztowych. Znamienne jest to, 
że sama lista wynika jedynie z ustawy o prawie pocztowym a nie np. z ustawy dotyczącej 
spraw kultury albo osób niepełnosprawnych.
 

24 Por. Uchwała KRRiT w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji z udogod-
nieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób 
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2013 r.).  
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7. Działalność instytucji publicznych  
na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze 

Instytucje publiczne stanowią liczną i zróżnicowaną sferę w istotny sposób oddziałującą 
na życie społeczne. Jak podaje Wojciech Wytrążek: „instytucje publiczne to organizacje 
działające w sferze spraw publicznych, regulowanej przez normy prawa publicznego, 
którego zadaniem jest ochrona interesu publicznego. W polskim prawie są one utoż-
samione z podmiotami publicznymi, takimi jak: organy administracji rządowej, organy 
kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także 
jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, jednostki budżetowe, samorządowe 
zakłady budżetowe, fundusze celowe, samodzielne publiczne, zakłady opieki zdrowot-
nej, ZUS, KRUS, NFZ, państwowe lub samorządowe osoby prawne”25. Innymi słowy za 
instytucje publiczne uznaje się wszystkie podmioty, którym powierzona jest realizacja 
zadań publicznych. 

Nie istnieje jedna instytucja publiczna zajmująca się całościowo sytuacją osób niewi-
domych. Nie ma też jednego podmiotu publicznego koordynującego działania na rzecz 
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Tego rodzaju działania zazwyczaj stanowią 
jedną z form aktywności z różnych instytucji publicznych wyspecjalizowanych w sferze 
kultury i edukacji. W tym rozdziale zostaną omówione te mające największy wpływ na 
aktywizację osób niewidomych w dziedzinie kultury. W celu uporządkowania zebranego 
materiału wyróżniono trzy typy instytucji. Pierwszą stanowią instytucje koordynujące, 
których celem jest koordynowanie, nadzorowanie, wyznaczanie celów działania i spo-
sobów realizacji działań przez inne podmioty w określonej sferze życia społecznego. 
Drugą grupę stanowią jednostki systemu edukacyjnego pełniące lokalnie funkcję kultu-
rotwórcze rozmieszczone w całym kraju i będące instytucjami, z którymi ze względu na 
obowiązek edukacji, długotrwałą styczność ma wiele osób niewidomych. Trzecią grupę 
stanowią instytucje kultury, które ze względu na dobrowolne uczestnictwo w ich dzia-
łaniach można uznać za uzupełniający, ale niezwykle istotny i pozwalający znacznie 
pogłębić wybrane formy życia kulturalnego, element instytucjonalnego systemu obiegu 

25 Por. W. Wytrężek, Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicz-
nych, w: Podstawy naukoznawstwa, T. 2, (red.) P. Kawalec, R. Wodzisz, P. Lipski, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2011.s. 316-317.  
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kultury. Każdemu z trzech typów instytucji poświęcono osobny podrozdział.
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7.1 Instytucje centralne

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako urząd obsługujący Ministra właści-
wego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego inicjuje, określa zasady, koordynuje 
i kontroluje działania w tym zakresie. Bardzo długo (do roku 2015) nie istniała żadna 
opracowana na potrzeby Ministerstwa strategia działania czy wieloletni program dzia-
łania na rzecz pełniejszego uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych, w tym 
niewidomych. W związku z tym nie istniał także żaden specjalny fundusz albo kategoria 
środków przeznaczone na tego typu cele. Jeżeli chodzi o osoby niewidome, to wśród 
różnych celów działania Ministerstwa wymieniony był jeden ich dotyczący: „prowadze-
nie (…) dofinansowań do wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki, 
w tym wydań dla niewidomych, z Funduszu Promocji Twórczości”.

W tej sytuacji rola MKiDN w działaniach na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kulturze 
osób niewidomych, aż do roku 2015 sprowadzała się przede wszystkim do wspierania 
inicjatyw organizacji pozarządowych i instytucji kultury, które składały wnioski o dofi-
nansowanie w trybie konkursowym. Jak wynika z danych udostępnianych przez MKiDN 
w 2014 roku dofinansowało następujące przedsięwzięcia, których kluczowymi benefi-
cjentami były osoby niewidome:

Tabela 4. Projekty dofinansowane przez MKiDN w 2014 dot. osób niewidomych

nazwa wspieranej organi-
zacji

tytuł projektu kwota dofinansowania

Miejska Biblioteka Publicz-
na im. Ł. Górnickiego GALE-
RIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu. Aktywiza-
cja czytelnicza osób z dys-
funkcją wzroku. 

13 000.0

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnospraw-
nym „LARIX” Imienia Hen-
ryka Ruszczyca

Nagranie i bezpłatne udo-
stępnienie niewidomym 17 
książek mówionych w naj-
nowszym standardzie cy-
frowym. 

50 000.00

Stowarzyszenie „De Facto” Niewidzialna Galeria Sztuki 
dla Osób Niewidomych.

70 000.00
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Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnospraw-
nym „LARIX” Imienia Hen-
ryka Ruszczyca

Wypożyczalnia odtwarza-
czy cyfrowej książki mówio-
nej dla osób niewidomych 
i słabowidzących —Edycja 
2014 

100 000.0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych na różnych stronach MKiDN

Należy dodać, że w ramach programu Obserwatorium kultury finansowanego ze środków 
MKiDN realizowany jest również projekt badawczy Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnic-
two osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989-2014 
w ramach którego realizowane są badania prezentowane w tym tomie.

Z innych działań trzeba także wymienić, że w 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju 
Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.

Za formą działań pośrednich MKiDN na rzecz osób niewidomych można uznać wspie-
ranie przedsięwzięć mających na celu cyfryzację różnych dokumentów kultury oraz ich 
udostępnianie za pośrednictwem Internetu. Tego rodzaju materiały cyfrowe mogą sta-
nowić interesującą i szeroko dostępną formę uczestnictwa w kulturze osób niewido-
mych. Przykładem jest biblioteka multimedialna Ninateka znajdująca się pod adresem 
internetowym www.ninateka.pl, która udostępnia liczącą kilka tysięcy materiałów do-
tyczących kultury, w tym słuchowiska, koncerty, debaty oraz filmy i spektakle teatralne 
zaudiodeskrypcją.

W 2011 roku MKiDN zaczęło prace nad utworzeniem bazy danych zawierającej informa-
cje o dostępności polskich muzeów dla osób niepełnosprawnych26. Z informacji umiesz-
czonych na stronie MKiDN wynika, że tylko jedna instytucja (Zachęta — Narodowa Ga-
leria Sztuki w Warszawie) udostępnia osobom niewidomym i słabowidzącym obiekty 
i dzieła sztuki przez dotyk oraz posiada opracowania w systemie audiodeskrypcji lub 
reprodukcje tyflograficzne27. Tymczasem z informacji zebranych w podrozdziale dotyczą-
cym instytucji kultury wynika, że jest przynajmniej jeszcze kilka placówek udostępnia-
jących obiekty i dzieła sztuki przez dotyk albo oferujących inne formy ułatwień dla osób 
niewidzących. Niekompletność ministerialnej bazy wynika, że wpis na nią ma charakter 
fakultatywny – instytucje kultury same mogą zgłaszać taką dostępność, ale nie mają 
obowiązku tego robić. Wydaje się, że zarówno dla celów informacyjnych jak i decyzyj-

26 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na 
rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,s. 135.  
27 http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/muzea-bez-barier/lista-obiektow-udostepnianych-przez-do-
tyk-1 
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nych kompletna baza na wzór bazy ułatwień architektonicznych dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich byłaby przydatna i łatwa do sporządzenia przy okazji two-
rzenia innych raportów na potrzebyministerstwa.

Analizując zakres działalności poszczególnych ministerstw i instytucji publicznych na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, istnieją podstawy aby przyjąć, że 
MKiDN powinno w większym stopniu podejmować działania na rzecz osób niewidomych. 
Instytucje takie jak PFRON czy ministerstwa właściwe dla spraw pracy i zabezpieczenia 
socjalnego oraz zdrowia zajmują się problemami bytowymi osób niewidomych, ich reha-
bilitacją i aktywizacją na rynku pracy. Żaden inny urząd centralny nie jest bardziej kom-
petentny w sprawie aktywizacji kulturowej i upowszechniania kultury, także wśród osób 
o specjalnych potrzebach, jak w przypadku osób z dysfunkcją wzroku. Chodzi o uwzględ-
nianie problematyki uczestnictwa w kulturze osób niewidomych w sposób analogiczny 
do tego, co Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględnia specjalne potrzeby uczniów 
niepełnosprawnych.

Krokiem w tym kierunku było uruchomienie w roku 2015 programu „Kultura Dostępna”. 
Strategicznym celem programu było wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu 
do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji spo-
łecznej.

Ważnym aspektem programu było uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony 
dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne. Priorytetowo 
w programie były traktowane zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu naro-
dowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej 
i artystycznej, integrujące społecznie. Ważnym założeniem programu jest umożliwianie 
uczestnictwa oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: 
dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością. Program zo-
stał uruchomiony w czerwcu 2015 roku. W listopadzie 2015 roku został włączony do 
corocznych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszych 2 edy-
cjach nakonkurs przeznaczono po 5 mln zł. W edycji trzeciej pula wynosiła 5 750 000 zł.

• Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jednym z podstawowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) jest określa-
nie zasad pracy i nadzór nad placówkami dydaktycznymi, które zapewniają wszystkim 
uczniom, także niewidomym, w okresie kształcenia edukację kulturalną i kontakt z kul-
turą. Działania tych instytucji mające na celu aktywizację kulturową uczniów niewido-
mych omówione zostały w kolejnym podrozdziale. W tym miejscu należy jedynie zazna-
czyć, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej środki finansowe z budżetu państwa na 
edukację uczniów niewidzących przekazywane są według algorytmu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej w ramach wagi P28=4,000, co oznacza czterokrotność 
kwoty przeznaczanej na dziecko bez niepełnosprawności.

Inne działania podejmowane przez MEN na rzecz społeczności osób niewidomych wią-
żą się przede wszystkim z publikacją książek i materiałów dydaktycznych dla tej gru-
py. Według Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych  
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w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych „w ramach zadania zle-
conego polegającego na wykonaniu adaptacji i wydrukowaniu pismem Braille’a oraz 
w druku powiększonym podręczników szkolnych i książek pomocniczych w zakresie 
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej dla potrzeb uczniów nie-
widomych i słabowidzących, (…) zostały przeznaczone na to zadanie środki w wysokości 
3.232.463 zł. Dzięki realizacji zadania zleconego w sposób, znacząco zwiększyła się 
liczba tytułów podręczników szkolnych, których adaptacja do potrzeb uczniów niewido-
mych jest dostępna na bieżąco dla wszystkich szkół i placówek, do których uczęszczają 
ci uczniowie. Dodatkowo w 2012 r. w ramach dofinansowanie do druku podręczników 
dla uczniów niewidomych zawarto 39 porozumień z jednostkami samorządu terytorial-
nego na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla 
uczniów niewidomych, na kwotę 1.186.140 zł. Podmioty realizowały zadanie poprzez 
zakup materiałów niezbędnych do wydruku (papier, elementy oprawy podręcznika lub 
książki, itp.), druk lub zlecenie wydrukowania podręczników szkolnych i książek pomoc-
niczych dla uczniów niewidomych. W ramach porozumienia mogły również być wyko-
nywane adaptacje podręczników. Celem podjętych działań było zapewnienie uczniom 
niewidomym dostępu do zaadaptowanych podręczników szkolnych i książek pomocni-
czych. W 2012 r. wydrukowano łącznie 2049 podręczników szkolnych oraz 4.648 ksią-
żek pomocniczych w brajlu. W wyniku ogłoszonego w ub.r. otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym 
czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie 
Braille’a oraz w druku powiększonym, zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewido-
mych na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w kwocie 69.633 zł”28.

Kontynuując podjęty wątek należy dodać, że Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostęp-
nia kartograficzne opracowania specjalne w postaci map tyflologicznych przeznaczonych 
dla osób niewidomych i słabowidzących w specjalnej technologii druku i rysunku wypu-
kłego. Wśród publikacji tego typu znajdują się: Szkolny Tyflologiczny Atlas Geograficzny 
Polski, Plan Warszawy dla niewidomych i słabo widzących, Geograficzny atlas Europy dla 
niewidomych i słabowidzących oraz Atlasu Świat dla niewidomych i słabowidzących, na 
którego przygotowanie w nakładzie 500 sztuk wydatkowano kwotę 364 290 zł.

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jest organem państwowym mającym stać 
na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii 
i telewizji. Zgodnie z omówioną w poprzednim rozdziale ustawą z 1992 r. o radiofonii 
i telewizji jednym z zadań KRRiT jest nadzorowanie, aby nadawcy zapewniali dostęp-
ność programów dla „osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku 
oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, przez wprowadzanie 

28 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych…,s. 42.  
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odpowiednich udogodnień: audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń 
na język migowy, tak aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, 
z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia”29. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę, że liczony jest całkowity czas trwania audycji wyposażonej w któ-
rekolwiek z udogodnień. Ma to bardzo istotne konsekwencje, o czym świadczy wykres 1.

Wykres 1. Udział programów z audiodeskrypcją nadawanych w poszczególnych stacjach TV

 
Źródło: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/audycje-dla-
-niewidomych-i-nieslyszacych.pptx

Z danych udostępnianych przez KRRiT wynika, że tylko jednemu kanałowi (TTV) udało się 
w 2014 roku nadać 10% programów z audiodeskrypcją. Mniej więcej połowa analizowa-
nych najpopularniejszych stacji telewizyjnych nadała mniej niż 2% programów z takim 
udogodnieniem. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być to, że nadawcy w celu 

29 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konsultacje/2015/napisy-dla-niesly-
szacych/rekomendacje_napisy_do-konsultacji-spolecznych_17.11.2015.pdf  
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wywiązania się z ustawowego obowiązku nadania 10% programów dla osób z dysfunk-
cjami narządu wzroku i słuchu, emitowali programy z napisami dla niesłyszących, które 
są prostsze i tańsze w przygotowaniu30. Innymi wskazywanymi w przywołanym źródle 
przyczynami braku wypełnienia ustalonych limitów są przeszkody techniczne wynika-
jące z niekompatybilności analogowych i cyfrowych emisji sygnałów oferty telewizyjnej 
oraz ze zbyt małej w stosunku do podaży przepustowości transponderów satelitów ge-
ostacjonarnych oferowanych dla transmisji31.

• Pełnomocnik Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz obsługujące go biu-
ro powołane zostało w 1991 roku na podstawie ustawy (w 1997 zastąpionej nową usta-
wą kilkakrotnie od tego czasu nowelizowaną) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z artykułem 34 obowiązującej ustawy 
Pełnomocnik nadzoruje wykonanie zadań wynikających z ustawy oraz koordynuje działa-
nia dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej. Do jego zadań, według przywołanego 
artykułu, należy również „inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków 
niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowa-
nie w społeczeństwie”. Z analizy zapisów na stronie internetowej Pełnomocnika oraz 
umieszczonych tam dokumentów wywnioskować można, że aktywizacja kulturowa nie 
była jak dotąd na pewno priorytetem ani w ogóle istotnym obszarem działań Pełnomoc-
nika. Przy pełnomocniku działa Polska Rada Języka Migowego, która w swoich pracach 
zajmuje się między innymi problematyką dostępu do kultury i informacji osób niesły-
szących, ale nie ma odpowiednika takiej rady w przypadku innej grupy osób z niepełno-
sprawnością sensoryczną — niewidomych. W zakładce Kultura, turystyka, sport witryny 
internetowej biura Pełnomocnika znaleźć można tylko informacje o instytucjach kultury 
dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz o liczbie polskich 
reprezentantów w Igrzyskach Paraolimpijskich i innych zawodach sportowych32. W pra-
cach Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych V kadencji trwa-
jącej do 30 września 2015 roku sprawy kultury również były poruszane sporadycznie. 
Z tych powodów wskazane byłoby, aby Pełnomocnik powołany do koordynacji działań 
na rzecz niepełnosprawnych przygotował strategię działań dotyczących uczestnictwa 
w kulturze osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych.

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niesłyszących

Podstawowym celem powołanego w 1991 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest wspieranie rehabilitacji i zatrudnienia osób nie-

30 Por. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/KRRiT/aktualnosci/audycje-dla-
-niewidomych-i-nieslyszacych.pptx (27.10.2015)  
31 Por. Tamże. 
32 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,87,kultura-turystyka-sport (4.11.2015) 
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pełnosprawnych. Beneficjentami funduszu mogą być więc również osoby niewidome 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Środki znajdujące się w dyspozycji PFRON prze-
znaczane są przede wszystkim na wspieranie rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej. 
Niemniej jednak część realizowanych projektów mających na celu rehabilitację w mniej-
szym lub większym stopniu może mieć wpływ na zwiększenie uczestnictwa osób niewi-
domych w kulturze. Przede wszystkim PFRON na podobnej zasadzie jak MKiDN w trybie 
konkursowym finansuje działania organizacji pozarządowych na rzecz niepełnospraw-
nych. Jeden z priorytetów ogłaszanych postępowań konkursowych sformułowano na-
stępująco: „Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”. 
Jak wynika z informacji opublikowanych na witrynie PFRON, w ramach tego konkursu 
w 2015 roku były dofinansowane przedsięwzięcia o charakterze kulturowym na rzecz 
osób niewidomych, takie jak: 

• V Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych zorganizowany przez Mazowiec-
kie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto” (kwota wsparcia: 
64000 zł);

• Wielkie spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich — XIII edycja REHA 
FOR THE BLIND zorganizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych z siedzibą 
w Warszawie (kwota wsparcia 24 964 840 zł ).

W ramach wspierania działań mających na celu wzrost aktywności osób niepełnospraw-
nych w różnych dziedzinach życia (trzeba dodać, że na realizację tego celu przeznaczono 
mniejsze środki niż na inicjatywy dotyczące rehabilitacji zajęciowej) znacznie częściej 
wspierano działania o charakterze sportowym niż kulturowym. Na podstawie dokumen-
tów udostępnionych na stronie internetowej PFRON trudno stwierdzić, czy stosunkowo 
mała liczba wspartych działań o charakterze kulturowym wynika z faktu, że niewiele było 
tego rodzaju wniosków, czy też z faktu, że kryteria przyznawania środków je w jakiś spo-
sób dewaloryzowały (na przykład poprzez preferowanie wsparcia wydarzeń sportowych 
podczas oceny wniosków).

Kolejny podrozdział dotyczy kulturotwórczej roli systemu edukacyjnego. Przechodząc 
do tego zagadnienia, warto dodać, że PFRON w ramach programu „Pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie wyższym” w ramach umów z zakwalifikowanymi oso-
bami niepełnosprawnymi dofinansowuje studia. W 2014 roku podpisano umowy  
z 11 933 osobami niepełnosprawnymi na kwotę ponad 30 mln zł. Nie udało się ustalić, 
jaką część wśród beneficjentów stanowiły osoby niewidome33.

Podsumowując, należy uznać, że PFRON jest kolejną obok Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób niepełnosprawnych instytucją powstałą na początku ostatniej dekady XX wieku, 

33 http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-pfro/2596,Programy-i-
-zadania-PFRON-skierowane-do-osob-niepelnosprawnych-w-tym-dzieci-dotyc.html (22.11.2015)
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za pomocą której zaczęto budować system rozwiązań dla osób niepełnosprawnych na 
niespotykaną wcześniej skalę. Jak pokazuje jednak przykład PFRON, który dysponuje 
największym funduszem na wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej, problema-
tyka uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, w tym osób niewidomych, nie 
tylko nie jest priorytetem tego systemu, ale też nie jest przedmiotem strategicznego 
planowania i ma charakter albo pośredni, albo okazjonalny.
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7.2 Kulturotwórcza funkcja jednostek systemu edukacyjnego

Pierwszymi instytucjami publicznymi, z którymi mają kontakt osoby niewidome, są szko-
ły. Jest to kontakt długotrwały (jeżeli uczeń kontynuuje naukę na studiach wyższych to 
okres nauki trwać może 17 lat albo więcej), w trakcie którego realizowana jest również 
funkcja kulturowa — uczniom przekazywana jest wiedza o kulturze i dziedzictwie naro-
dowym oraz dąży się do animacji ich biernego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z da-
nych udostępnianych przez Centrum Informacji Edukacyjnej — będące państwową jed-
nostką budżetową podlegającą Ministrowi Edukacji Narodowej — wynika, że większość 
dzieci niewidomych (w tym słabowidzących) uczy się w szkołach ogólnodostępnych. 
Rosnący w ostatnich latach odsetek uczniów z dysfunkcjami wzroku uczęszczających 
do szkół ogólnodostępnych jest konsekwencją realizacji założeń edukacji włączającej. 
W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 3125 uczniów niewidomych i sła-
bowidzących, podczas gdy w szkołach specjalnych 296 uczniów. Na poziomie gimna-
zjów liczby te wynoszą odpowiednio 1711 i 235, a na poziomie szkół ponadgimnazjal-
nych 867 i 545. Z przedstawionych danych wynika, że im wyższy poziom edukacji, tym 
większy odsetek uczniów w szkołach specjalnych. Bardziej szczegółowe dane można 
znaleźć w Tabeli 5. Należy zaznaczyć, że omówione powyżej i zaprezentowane w tabeli 
dane nie uwzględniają uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. niepełno-
sprawne umysłowo osoby niewidome).

Tabela 5. Uczniowie niewidomi i słabowidzący według typu placówek edukacyjnych w roku 
szkolnym 2014/2015 — stan na 30 września 2014 r.

TYP PLACÓWKI RODZAJ PLACÓWKI NIEWIDOMI SŁABOWIDZĄCY

Przedszkole brak specyfiki 23 581

specjalna 13 161

Szkoła podstawowa brak specyfiki 40 3085

specjalna 70 226

Gimnazjum brak specyfiki 16 1695

specjalna 49 186

Zasadnicza szkoła za-
wodowa

brak specyfiki 0 102

specjalna 26 100
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Liceum ogólnokształ-
cące

brak specyfiki 11 424

specjalna 34 128

Technikum brak specyfiki 4 322

specjalna 37 157

Szkoła policealna 
(ponadgimnazjalna)

brak specyfiki 11 13

specjalna 20 43

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do 
pracy dla uczniów 
z upośledzeniem 
umysłowym w stop-
niu umiarkowanym 
lub znacznym oraz 
dla uczniów z więcej 
niż jedną niepełno-
sprawnością

specjalna 0 0

Sześcioletnia ogólno-
kształcąca szkoła mu-
zyczna I stopnia

brak specyfiki 0 5

Sześcioletnia szkoła 
muzyczna I stopnia

brak specyfiki 28 26

Czteroletnia szkoła 
muzyczna I stopnia

brak specyfiki 10 19

Sześcioletnia ogólno-
kształcąca szkoła mu-
zyczna II stopnia

brak specyfiki 2 0

Sześcioletnia szkoła 
muzyczna II stopnia

brak specyfiki 7 0

Sześcioletnia ogól-
nokształcąca szkoła 
sztuk pięknych

brak specyfiki 0 2

Czteroletnie liceum 
plastyczne

brak specyfiki 0 4

Policealna szkoła ar-
tystyczna

brak specyfiki 0 0

Zespół wychowania 
przedszkolnego

brak specyfiki 0 0

Punkt przedszkolny brak specyfiki 2 13

RAZEM 403 7292
Źródło: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html (3.11.2015 r.).
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Funkcją placówek edukacyjnych jest rozwijanie zarówno czynnego, jak i biernego 
uczestnictwa w kulturze. Rozpatrując rolę systemu edukacyjnego w promocji aktyw-
nego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze, należy zwrócić uwagę na fakt, że  
97 niewidomych uczniów uczęszcza do szkół muzycznych, 4 do liceów plastycznych 
i 2 do sześcioletnich szkół sztuk pięknych. Wynika z tego, że o ile do szkół muzycznych 
uczęszcza co 224. uczeń, to wśród uczniów niewidomych jest to uczeń co 70. Pod wzglę-
dem rozpowszechniania biernych form uczestnictwa w kulturze wiele zależy od władz 
i pedagogów zatrudnionych w konkretnej placówce, a różnice między nimi są dosyć 
duże. Trudno byłoby w tym miejscu omówić wszystkie formy działalności w poszcze-
gólnych placówkach. Dlatego niniejsza analiza ogranicza się do szkół dla uczniów nie-
widomych, których według danych GUS tylko na poziomie ponadgimnazjalnym w roku 
szkolnym 2013/2014 roku działało 28 w całym kraju34. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
często w ramach jednego ośrodka funkcjonują szkoły na różnych poziomach nauczania 
(od szkoły podstawowej do zawodowej). Z analizy stron internetowych ośrodków edu-
kacyjnych dla uczniów niewidzących i słabowidzących wynika jednak, że do najczęściej 
realizowanych form upowszechniania kultury należą:

• wycieczki krajoznawczo-integracyjne,
• konkursy (np. wiedzy o historii),
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• przeglądy pieśni patriotycznych, festiwale kolęd, jasełka,
• wymiany uczniów (także ze szkołami z zagranicy),
• akademie z okazji świąt narodowych.

Wymienione formy działań placówek edukacyjnych mających na celu rozwój kulturalny 
uczniów niewidomych należą do typowego zakresu działań edukacyjnych podejmowa-
nych we wszystkich rodzajach szkół. Po części wynika to z faktu, że większość z tych form 
upowszechniania kultury nie wymaga dużych środków ani wielkiego nakładu pracy. Po-
dejmowane działania stosunkowo rzadko mają charakter długotrwałych projektów lub 
działań cyklicznych (wyjątkiem są obchody świąt narodowych) aktywizujących uczest-
nictwo w kulturze. Raczej są to jednorazowe wydarzenia uzupełniające klasyczny proces 
dydaktyczny odbywający się w klasach. Opierając się na danych ze stron internetowych, 
można dojść do wniosku, że rozwój kulturalny uczniów rzadko jest animowany w ramach 
kół zainteresowań (np. rzeźbiarskich, muzycznych, etc.) pozwalających na długofalo-
wy rozwój wybranych form aktywnego uczestnictwa w kulturze. Incydentalny charakter 
ma również zazwyczaj współpraca placówek dydaktycznych z lokalnymi ośrodkami kul-
tury. Podsumowując, można powiedzieć, że analiza edukacji kulturowej prowadzi do 
wniosku, że szkoły zazwyczaj nie dysponują szeroko zakrojoną strategią aktywizacji 

34 GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, s. 93. Warto dodać, że według 
danych GUS z poprzedniego roku szkolnego – 2012/2013 – takich placówek było 30.
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i edukacji kulturalnej łączącej program nauczania z elementami edukacji nieformalnej 
realizowanymi długofalowo także poza placówką, we współpracy z innymi podmiotami.

Warto zaznaczyć, że różne działania, które mogłyby się znaleźć w postulowanych stra-
tegiach edukacji kulturalnej poszczególnych jednostek są jednak realizowane. Należą 
do nich wymienione wcześniej typy działań. Ponadto trzeba odnotować, że niektóre 
szkoły dla niewidomych włączały się również w organizację z innymi instytucjami kul-
tury ogólnopolskich przedsięwzięć mających na celu promowanie kultury i dziedzictwa 
narodowego. Przykładem może być włączenie się uczniów i kadry Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińsku we 
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonaku w Narodowe Czytanie Lalki 
Bolesława Prusa35. Należy dodać również, że część szkół realizuje większe projekty kul-
turalne finansowane ze źródeł zewnętrznych. Zazwyczaj są one realizowane wspólnie 
z organizacjami pozarządowymi i zostaną omówione w kolejnym rozdziale. W ten sposób 
środowiska tworzące się wokół poszczególnych ośrodków kształcących osoby niewido-
me starają się zaradzić niewystarczającym funduszom na działalność w sferze animacji 
kultury w budżecie placówek edukacyjnych. Istnieją bowiem organizacje założone w celu 
wsparcia działania na rzecz uczniów i absolwentów tych szkół, które poszukują źródeł 
finansowania i ściśle współpracują z jednostkami edukacyjnymi. 

Kontynuując temat edukacji, trzeba uwzględnić jeszcze rolę ośrodków akademickich. 
Według danych GUS na uczelniach w Polsce studiuje 2452 studentów niewidomych i sła-
bowidzących. Najczęściej wybierane są studia na kierunkach biznesowych, prawniczych 
i administracyjnych (542 osoby) oraz społecznych (361 osób). 320 osób wybrało studia 
humanistyczne i związane ze sztuką36. Fakt, że studenci niewidzący są rozproszeni na 
różnych wydziałach i kierunkach studiów wpływa na specyfikę działań mających umoż-
liwić im pełniejsze uczestnictwo w kulturze. Niemniej jednak należy uznać, że w ostat-
nich latach sytuacja osób niewidomych na uczelniach poprawiła się. Wynika to z tego, 
że w ramach wielu uczelni publicznych stworzono Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, 
które nie tylko zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań mających na celu 
równe traktowanie studentów z różnymi niepełnosprawnościami w dostępie do eduka-
cji zawierającej elementy kulturoznawcze (np. udostępniane są studentom stanowiska 
tyflo-biblioteki oraz oferowane doradztwo i szkolenia dla studentów w zakresie nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania), ale też inicjują 
działania o charakterze kulturowym. Dobrym przykładem tego typu działań jest organi-
zowany od 2012 roku przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego festiwal Dotknij kultury. W jego ramach prócz koncertów odbywają się wystawy 

35 http://www.niewidomi.edu.pl/index.php/aktualnosci/2-ogloszenie/161-narodowe-czyta-
nie-lalki-boleslawa-prusa (3.11.2015) 
36 GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Warszawa 2015, s. 157. 
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eksponatów historycznych, makiet oraz prac artystycznych w formie grafiki wypukłej. 
Na przykład podczas „Dotknij kultury 2015” zaprezentowane zostały portrety autorstwa 
Olgi Boznańskiej, zaadaptowane do potrzeb osób niewidomych w formie grafiki wypu-
kłej37. Cyklicznie organizowany festiwal otwarty jest dla wszystkich chętnych (nie tylko 
studentów UJ i nie tylko z niepełnosprawnością wzrokową) i pełni funkcję aktywizacji 
kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym, ale też pozwala uświadomić problem 
dostępu do kultury dla osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju wydarzenie pokazuje, 
jakie znaczenie ma powoływanie w ramach uczelni biur ds. osób niepełnosprawnych, 
których pracownicy patrzą całościowo na funkcjonowanie uczelni, w tym na ich rolę kul-
turotwórczą, z perspektywy osób niepełnosprawnych.

37 Więcej informacji: http://www.dotknijkultury.pl/wydarzenia (3.11.2015).  
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7.3 Instytucje kultury

Przez instytucje kultury rozumie się takie organizacje o charakterze publicznym zajmują-
ce się upowszechnianiem kultury, jak biblioteki, muzea, teatry, kina, opery, itd. Wyróżnia 
się podległe bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje pań-
stwowe (np. Instytut Adama Mickiewicza, Muzea Narodowe, Archiwum Państwowe) oraz 
instytucje samorządowe (np. wojewódzkie lub gminne ośrodki kultury i bibliotek). Nie 
istnieje jedna instytucja kultury, której głównym celem statutowym byłaby koordynacja 
działań na rzecz uczestnictwa osób niewidomych w kulturze albo szerzej — niepełno-
sprawnych. Istnieją natomiast instytucje kultury, a precyzyjniej biblioteki, których celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Wykaz tych 
instytucji zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wykazu bibliotek, 
organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statu-
towym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. W rozporządzeniu 
wymieniono18 instytucji:

1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
10.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
12.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna — Książnica Kopernikańska w Toruniu
13.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
14.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
15.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim
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17.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego 
w Gdańsku

18.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Analizując informacje o działalności wymienionych instytucji udostępnione na ich witry-
nach internetowych (w tym roczne sprawozdania z działalności merytorycznej), można 
dojść do wniosku, że główną formą działalności jest udostępnianie książek pisanych 
brajlem oraz tzw. książek mówionych, czyli książek nagranych na kasetach magnetofo-
nowych oraz, w znacznie mniejszym zakresie, książek na nośnikach CD i mp3. Ponadto 
biblioteki zazwyczaj udostępniają tzw. Czytak, czyli odtwarzacz książek mówionych, 
zapisanych cyfrowo na kartach elektronicznych oraz Auto-Lektora, czyli urządzenie 
czytające głosem syntetycznym pismo drukowane. Standardem są również komputery 
z dostępem do Internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem ułatwiającym pracę 
osobom niedowidzącym. Wreszcie osobom, które z powodu inwalidztwa lub choroby nie 
mogą przyjść osobiście do biblioteki, książki są dowożone do domu. Niektóre biblioteki 
(np. Dział Zbioru dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Socjalnego 
w Warszawie) oferują również możliwość wypożyczanie on-line, a nawet wysłanie za 
granicę zbiorów dostosowanych do potrzeb czytelników niewidomych. 

Rzadziej formą działalności wymienionych w przywołanym rozporządzeniu instytucji kul-
tury są różnego rodzaju cykliczne bądź jednorazowe wydarzenia kulturalne oraz projekty 
aktywizujące38. Tego rodzaju wydarzenia — podobnie jak w przypadku szkół — zazwyczaj 
mają charakter jednorazowy i organizowane są we współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, z którymi wspólnie pozyskują finansowanie ze środków zewnętrznych w ramach 
różnego rodzaju konkursów grantowych. Należy zaznaczyć, że tego rodzaju projekty 
aktywizujące są realizowane nie tylko przez instytucje kultury, których celem statuto-
wym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dobrym przykładem 
jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, które na swoich stronach internetowych  

38 Do tej kategorii nie należą projekty mające na celu uzyskanie środków na zakup sprzętu oraz 
księgozbioru na potrzeby osób niewidomych. Na przykład Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie w swoim sprawozdaniu rocznym informuje, że: „W 2014 r. Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna w Krakowie przystąpiła do projektu Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 
mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014 realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest do-
finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka w ramach projektu 
otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia – urządzenie Czytak Plus, które jest 
przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytaka wraz z książka-
mi audio będą mogli wypożyczać użytkownicy korzystający z Wypożyczalni Książki Mówionej 
i Brajlowskiej. Biblioteka, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix”, otrzymała bezpłatnie 
także pakiet prawie 1 000 cyfrowych książek mówionych” (Zob. Sprawozdanie Merytoryczne  
z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2014, s. 38.).  
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informuje, że: „od kilku lat prowadzi projekt Dotknij sztuki adresowany do osób niewido-
mych. Zespół muzeum przeszedł szkolenie przeprowadzone przez Fundację Kultury bez 
Barier. W przedsięwzięcie to zaangażowana jest konserwator sztuki współczesnej Zofia 
Kerneder-Giemborek. Muzeum organizuje warsztaty dla osób niewidomych, zajęcia in-
tegracyjne i warsztaty tyflograficzne. Obecnie we współpracy z Fundacją Siódmy Zmysł 
trwają prace nad wdrożeniem innowacyjnego projektu Open Art — Sztuka współczesna 
dla wszystkich, mającego na celu stworzenie multimedialnego przewodnika na smartfo-
ny i tablety, który ułatwi dostęp do dzieł sztuki zarówno osobom z dysfunkcjami słuchu 
i wzroku, jak i osobom bez takich niepełnosprawności. Dzięki temu chcemy wspierać 
wspólne i integracyjne zwiedzanie. W przewodniku zostaną udostępnione dzieła sztu-
ki współczesnej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Krakowie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK)39.

Innymi instytucjami kultury, które podejmują działania mające na celu pełniejszy dostęp 
osób niewidomych do kultury jest na przykład Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Zamek 
Królewski w Warszawie — Muzeum i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Do działań 
podejmowanych przez tego rodzaju placówki należą:

• zajęcia edukacyjne mające przybliżyć sztukę w ogóle i eksponaty niewidomym  
odbiorcom

• specjalnie przygotowane ścieżki zwiedzania dla osób z deficytami wzroku
• organizacja specjalnych wystaw dla osób z niepełnosprawnościami wzroku
• dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzą-

cych
• tworzenie opisów eksponatów i miejsc w systemie audio deskrypcji.

Podsumowując omawiany wątek, można wyciągnąć wniosek, że takie instytucje kultu-
ry jak muzea i galerie przede wszystkim dążą do zapewnienia pełniejszego dostępu 
do gromadzonych zbiorów osobom niewidomym. Działalność wymienionych instytucji 
kultury jest więc analogiczna do działań podejmowanych przez biblioteki wojewódzkie 
wymienione w przywołanym na początku rozdziału rozporządzeniu. Jest to niewątpliwie 
działalność podstawowa obu rodzajów instytucji kultury — muzeów i bibliotek — które 
przede wszystkim dążą do zwiększenia dostępu do swoich zbiorów. Oceniając jednak 
całościowo działalność instytucji kultury, można odnieść wrażenie, że stosunkowo mało 
jest inicjatyw publicznych instytucji kultury, które pozwalałyby na aktywne uczestnic-
two w kulturze poprzez na przykład organizowanie kółek muzycznych, recytatorskich, 
rzeźbiarskich, pisarskich, historycznych czy krajoznawczych. Tego rodzaju działalność 
zazwyczaj prowadzą lokalne ośrodki kultury, które czasami współdziałają z organizacja-
mi pozarządowymi działającymi na rzecz osób niewidomych. Współpraca jest cenna, ale 
często ma charakter akcyjny, jednorazowy. Dlatego warto byłoby rozważyć, aby wykaz 

39 https://www.mocak.pl/dotknij-sztuki-konferencja-prasowa (3.11.2015). 
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instytucji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych posze-
rzyć o inne instytucje kultury niż biblioteki, takie jak właśnie ośrodki kultury. Miałoby 
to sens, gdyby autonomiczne instytucje kultury wpisane na taką listę w zamian za wpi-
sanie do celów statutowych działania na rzecz uczestnictwa w kulturze mogły liczyć na 
przykład na stałe określone w budżecie środki na tego typu działalność albo inne formy 
strukturalnej zachęty do podejmowania tego typu działań.
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8. Organizacje pozarządowe 

Według raportu stowarzyszenia Klon/Jawor w Polsce istnieje ponad 60 000 fundacji 
i stowarzyszeń (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych)40. Trudno precyzyjnie okre-
ślić, ile z nich, zajmując się działaniami w sferze kultury, realizuje projekty i działania 
cykliczne włączające osoby niewidome i mające na celu ich uczestnictwo w kulturze. 
Czasami mogą być to działania incydentalne, a w statusie i nazwie organizacji tego typu 
aktywność na rzecz osób niewidomych nie znajduje odzwierciedlenia. W tym raporcie 
uwaga koncentruje się na działalności organizacji, do których celów statutowych na-
leżą wszelkie działania na rzecz osób niewidomych. Dane na temat takich informacji 
uzyskane były z dwóch źródeł. Pierwszym jest wykaz organizacji zamieszczony w przy-
woływanym już wcześniej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wy-
kazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, któ-
rych celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. 
Wymienione zostały w nim 33 organizacje pozarządowe. Drugim źródłem jest inter-
netowa baza organizacji pozarządowych (http://bazy.ngo.pl/), administrowana przez 
stowarzyszenie Klon/Jawor. Analizie poddane zostały strony internetowe organizacji ze 
szczególnym uwzględnieniem udostępnianych tam dokumentów (statuty, sprawozda-
nia, etc.). Przedmiotem analizy były wszystkie organizacje wymienione w przywołanym 
rozporządzeniu oraz te organizacje zamieszczone w bazie, których nazwa wskazywała, 
że ważną sferą ich działań jest kultura. Taki dobór ma pozwolić z jednej strony uchwycić 
charakterystyczne cechy organizacji działających na rzecz osób niewidomych poprzez 
analizę najbardziej rozpoznawalnych i zaangażowanych w sprawy całego środowiska 
organizacji, które dostrzeżone zostały przez organy władzy państwowej i wpisane na 
listę, a z drugiej nie pominąć istotnych z punktu widzenia raportu organizacji zajmują-
cych się przede wszystkim działalnością na polu kultury. 

Poszczególne organizacje były analizowane przede wszystkim pod kątem deklarowa-
nych celów działalności i obecności wśród nich zadań o charakterze kulturalnym oraz 
pod kątem rzeczywistych działań w tej sferze. Zbierano informacje zarówno o działal-

40 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Ra-
port z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 9.  
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ności długofalowej, podstawowej, jak i o projektach społecznych i innych akcjach. Pro-
jekty rozumiane są jako zaplanowany zbiór działań prowadzących do z góry określo-
nych skutków; mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter od stricte biznesowych albo 
politycznych po społeczne41. Analizując poszczególne projekty, zwracano uwagę na ich 
kilka aspektów. Po pierwsze, jaki jest cel projektu i w jaki sposób jest on realizowany 
(za pomocą jakich działań). Po drugie, jakie organizacje wdrażają projekt (np. czy to jest 
jedna organizacja czy konsorcjum). Po trzecie, jakie jest źródło finansowania projektu. 
W pierwszej kolejności zostaną scharakteryzowane poszczególne realizowane projekty, 
tak aby uchwycić ich specyfikę i zakres działania. Na tej podstawie pod koniec rozdziału 
wyciągnięte zostaną wnioski dotyczące działań projektowych jako całości.

• Polski Związek Niewidomych

Zarówno pod względem liczby członków, jak i funduszy pozyskiwanych na rzecz osób 
niewidomych zdecydowanie największą organizacją jest Polski Związek Niewidomych 
(PZN). PZN został założony w 1951 i od początku pełnił funkcję centralnej organiza-
cji działającej na rzecz osób niewidomych. PZN przyjął następującą wizję swoich dzia-
łań: „Polski Związek Niewidomych to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, 
dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo 
rzecznik spraw tego środowiska”42. 

Działalność PZN ma charakter wieloaspektowy i dotyczy wszystkich sfer życia osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową — medyczno-rehabilitacyjnej, socjalno-bytowej, zawodo-
wej i kulturowej. Zgodnie z artykułem 9 Statutu PZN do celów tej organizacji należą 
między innymi:

• organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, 
a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci, 

• działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i innych wy-
dawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośni-
kach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz zwiększenia dostępności 
pomocy dydaktycznych, 

• prowadzenie specjalistycznych bibliotek43.

Jak już było wzmiankowane PZN to najliczniejsza organizacja zrzeszająca osoby niewi-
dome — liczy około 65 000 członków44. Posiada ona struktury w każdym województwie 
i w zdecydowanej większości powiatów. Sieć liczy 350 kół terenowych rozsianych po 

41 Por. S. Mazur (red.), Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Kraków 
2004, s. 11.  
42 http://pzn.org.pl/o-nas/misja-i-wizja/  
43 http://pzn.org.pl/o-nas/statut-pzn/rozdzial-ii-cele-i-srodki-dzialania/  
44 Szczegółowe informacje zostały przytoczone w rozdziale dotyczącym liczebności osób niewi-
domych.
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całej Polsce. Te cechy sprawiają, że rola PZN jest nie do przecenienia we wprowadza-
niu jakichkolwiek rozwiązań na rzecz osób niewidomych w skali ogólnopolskiej. Na 
podstawie Sprawozdania z działalności Polskiego Związku Niewidomych za 2014 rok 
sporządzonego zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie można wyciągnąć pierwsze wnioski odnośnie 
do skali działań PZN. W 2014 roku PZN wypracował przychody w wysokości ponad  
44 mln zł. Największym źródłem przychodów były wpłaty z PFRON i jednostek samo-
rządu terytorialnego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktyw-
ności Zawodowej czy Środowiskowych Domów Samopomocowych. Na realizację celów 
statutowych wydano ponad 28 milionów złotych. Należy odnotować, że PZN i zależne 
od niego instytucje, takie jak ośrodki rehabilitacyjne i domy pomocy społecznej zatrud-
niają łącznie pracowników na 515 etatach, co umożliwia podejmowanie długotrwałych, 
systematycznych działań na rzecz niewidomych45. Wśród działań na rzecz aktywizacji 
kulturowej osób niewidomych podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych 
poszczególne jednostki wymieniały następujące aktywności:

• organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności kulturalnej i ar-
tystycznej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, 

• wydawanie czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, powiększonym 
drukiem i na innych nośnikach informacji, 

• organizację specjalistycznych bibliotek i za ich pośrednictwem szerzenie kultury 
poprzez popularyzację czytelnictwa, 

• prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, warsztatów 
terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej i innych placówek46.

Dla integracji środowiska osób niewidomych w skali ogólnopolskiej i jego aktywizacji 
kulturowej istotna jest działalność wydawnicza PZN. Do wydawanych przez PZN czaso-
pism należą: dwumiesięcznik „Pochodnia” ukazujący się w czterech wersjach: w braj-
lu, w druku powiększonym, na płycie CD (czytane mową syntetyczną) i elektronicznej 
wysyłanej e-mailem (w postaci plików html i rtf), kwartalnik „Nasze Dzieci” (w druku 
powiększonym oraz w wersji elektronicznej), Miesięcznik „Promyczek” (Ukazuje się 
w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym i w wersji elektronicznej — html), mie-
sięcznik „Światełko” (Ukazuje się w wersji brajlowskiej, w druku powiększonym oraz 
w wersji elektronicznej). Ponadto jednostki terenowe PZN wydają kwartalniki „Dźwięk 
Słowa” i „Oko”, oraz miesięczniki „Przewodnik” i „Gazeta Mówiona”. Ze względu na 
tematykę opracowania należy też odnotować kwartalnik kulturalny okręgu mazowiec-

45 http://pzn.org.pl/o-nas/sprawozdania-opp/sprawozdanie-z-dzialalnosci-polskiego-zwiaz-
ku-niewidomych-za-2014-rok-sporzadzone-zgodnie-z-art-12-ust-4-ustawy-z-dnia-6-kwietnia-
-1984-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/
46 Tamże.  
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kiego „Sekrety Żaru”47. Jak można wnosić już po liczbie i charakterze przywołanych cza-
sopism, PZN prowadzi prężną działalność wydawniczą, która jest istotną formą obiegu 
kultury w środowisku niewidomych. Czasopisma skierowane są do różnych grup do-
celowych (dzieci, młodzież, dorośli, mieszkańcy określonych regionów i całej Polski). 
W większości z nich pojawiają się działy poruszające zagadnienia dotyczące życia kul-
turalnego niewidomych. Można tam przeczytać informacje o wydarzeniach kulturalnych 
i publikacjach, sprawozdania i recenzje. Odmienny charakter ma kwartalnik „Sekrety 
ŻARu”, który ma stricte kulturalny charakter i należy go uznać za kwartalnik kulturalno-
-literacki, wydawany przez działający przy PZN Klub Twórczości ŻAR. Należy zaznaczyć, 
że przygotowanie i publikacja czterech z wymienionych tytułów („Pochodnia”, „Nasze 
Dzieci”, „Promyczek”, „Światełko”) wspierana jest ze środków uzyskiwanych z insty-
tucji publicznych. Omawiając działalność wydawniczą, trzeba również odnotować, że 
PZN administruje serwisem internetowym (pzn.org.pl), na którym niewidomi internauci 
z całego kraju mogą znaleźć wiele treści o charakterze kulturowym. Część materiałów 
pokrywa się z tymi zamieszczonymi w przywołanych czasopismach, ale część aktualnych 
informacji publikowana jest tylko w Internecie. 

Drugą formą obiegu kultury w ramach PZN są oddziały terenowe, które oprócz innej dzia-
łalności często również inicjują życie kulturalne lokalnych społeczności niewidomych. 
Doskonałym przykładem tego rodzaju działalności jest przywołany już Klub Twórczości 
ŻAR funkcjonujący od 2001 roku w Warszawie przy Mazowieckim okręgu PZN. W ramach 
tego klubu, oprócz wydawania kwartalnika „Sekrety ŻARu”, działa grupa literacka Po-
etica i zespół muzyczny Echo. Od piętnastu lat członkowie klubu organizują również 
Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej48. W przeszłości w ramach klubu funkcjo-
nowały też sekcje plastyczna i teatralna. Należy zaznaczyć, że aktywność o charakterze 
kulturowym podejmowana jest nie tylko w wyspacjowanym Klubie Twórczości ŻAR, ale 
również w wielu oddziałach terenowych PZN. W tym przypadku zazwyczaj można mó-
wić o wydarzeniach o charakterze integracyjno-kulturalnych, takich jak organizacja Dnia 
Białej Laski oraz innych spotkań okolicznościowych (Andrzejki, Wigilia itp.) połączonych 
z występami i pokazami osób niewidomych, wycieczki do miejsc związanych z dziedzic-
twem narodowym i kulturą, zajęcia twórcze w świetlicach (np. dla dzieci) i w trakcie 
turnusów rehabilitacyjnych, spotkania z ludźmi kultury. Intensywność tego rodzaju ak-
tywności kulturowej w poszczególnych klubach jest różna i po części wydaje się skore-
lowana z wielkością danego koła terenowego. Wstępna analiza materiałów i sprawoz-
dań zamieszczanych na stronach internetowych sugeruje, że zazwyczaj aktywniejsze 
są koła bardziej liczne i znajdujące się w większych miastach. Prowadzi to do wniosku, 
że dobre skutki przyniosłoby przygotowanie projektu szkoleniowego (albo wręcz sys-
temu) pozwalającego członkom PZN (i innych organizacji na rzecz osób niewidomych) 

47 http://pzn.org.pl/czasopisma-wydawane-przez-pzn/ (22.11.2015).
48 Więcej informacji: http://www.pzn-mazowsze.org.pl/klubtwor/ProMemoria.html  
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— zwłaszcza z mniejszych ośrodków, zdobyć kompetencje z zakresu animacji kultury. 
W sytuacji, gdy intensywność i zakres podejmowanych działań w znacznym stopniu wy-
nika nie z odgórnych instrukcji i nakazów, na przykład o charakterze administracyjnym, 
lecz zależy od oddolnej inicjatywy osób niewidomych, należy zadbać o wykształcenie 
liderów środowiska, którzy będą inicjować różne wydarzenia nie tylko z zakresu bierne-
go i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Uzupełnieniem codziennej, realizowanej w sposób ciągły i długofalowy, działalności 
wydawniczej i w kołach terenowych są różnorodne projekty społeczne realizowane przez 
PZN. Często mają one charakter jednorazowy i trwają najczęściej od roku do trzech lat, 
chociaż zdarzają się także projekty krótsze. Środki na ich przeprowadzenie zazwyczaj są 
pozyskiwane w trybie konkursowym ze środków zewnętrznych — zarówno ze środków 
polskich, jak i zagranicznych, głównie europejskich. Ich liczba gwałtownie wzrosła na 
początku XXI wieku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która za pośrednic-
twem konkursów projektowych alokuje duże środki na prowadzenie działań społecz-
nych. Większość z tych projektów ma charakter rehabilitacyjny albo ma na celu poprawę 
sytuacji osób niewidomych na rynku pracy. Najważniejsze projekty społeczne na rzecz 
aktywizacji osób niewidomych w sferze kultury są omówione w kolejnym rozdziale. 
W tym miejscu należy stwierdzić jedynie, że PZN — łącznie struktury centralne, okręgi 
wojewódzkie i koła terenowe — są największym grantobiorcą, jeżeli chodzi o omawiany 
rodzaj projektów społecznych. W ostatnich latach projekty tego rodzaju stanowią coraz 
istotniejszy element działań w sferze kultury podejmowanych przez PZN.

• Kulturalni niewidomi 

Projekt realizowany w 2015 roku ma na celu pokazanie szerokiej publiczności twórczości 
artystycznej osób niewidomych i słabowidzących oraz wspólne poznawanie dzieł literac-
kich przez osoby niewidome i widzące. Zaproszeni artyści niewidomi zaprezentują swoje 
prace malarskie, rzeźbiarskie lub rękodzieło na wystawach, zagrają koncert, wystawią 
przedstawienia teatralne. Dla niewidomych i widzących dzieci zostanie zorganizowane 
wspólne czytanie dzieł znanych pisarzy, połączone z zabawami integracyjnymi i konkur-
sem czytania brajla, za który przewidziano nagrody rzeczowe. Projekt „Kulturalni niewi-
domi” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Kultura — Interwencje 201549.

• Kuźnia. Warsztaty integracji społeczno-zawodowej  
niewidomych twórców i artystów 

W latach 2006-2008 Krajowe Centrum Kultury PZN realizowało projekt mający na celu 
„udzielanie wsparcia osobom niewidomym uzdolnionym artystycznie w wejściu na rynek 
pracy oraz wywołanie pozytywnych zmian postaw potencjalnych pracodawców i odbior-

49 http://pzn.org.pl/kulturalni-niewidomi/  
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ców wobec twórczości osób niewidomych i słabowidzących”50. Projekt został dofinansowy-
wany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W trakcie realizacji projektu podejmowano takie 
działania jak:

• zorganizowano warsztaty pracy twórczej w obszarach: muzyka, plastyka i słowo;
• zorganizowano zajęcia aktywizujące w zakresie samodzielnego utrzymania się 

z pracy twórczej i zarobkowej działalności artystycznej przez uczestnictwo w za-
jęciach z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami (m.in. ds. 
promocji i marketingu w sztuce);

• zorganizowano kampanię medialną oraz wydarzenia artystyczne (wystaw, kon-
certów, spotkań literackich, prezentacji) w różnych częściach kraju mające na 
celu zmianę postaw i wzrost świadomości społecznej dotyczącej niewidomych 
twórców i ich wkładu w kulturę europejską;

• zorganizowano cykliczne zajęcia i wyjazdy szkoleniowe oraz obozy z zakresu 
doskonalenia własnych umiejętności muzycznych, plastycznych oraz słowno- 
-literackich dla 45 osób;

• przygotowano publikacje książkowe i fonograficzne, w tym albumy tematyczne51.

• Sztuka drogą do niezależności

Instytut Tyflologiczny i Centrum Kultury Niewidomych ze środków PFRON w 2012 roku 
zrealizowały projekt, w ramach którego promowano aktywność kulturalną 160 osób nie-
widomych i słabowidzących. Celem projektu było pokazanie, że osoby niewidome mogą 
być twórcami w różnych dziedzinach sztuki. Dla niewidomych artystów zrealizowano wy-
jazdowe kilkudniowe plenery plastyczne, warsztaty muzyczne oraz warsztaty literackie 
i teatralne. Uczestnicy warsztatów przygotowali prace zaprezentowane w trakcie Ogólno-
polskiego Festiwalu Twórczości Osób Niewidomych i Słabowidzących zorganizowanego 
w Warszawie52.

• Euro — Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących  
i Ich Sympatyków „Pomorze” w Gdańsku

Euro — Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków 
„Pomorze” w Gdańsku zostało założone w 1998 roku. Głównym celem Stowarzysze-
nia — zgodnie z nazwą — jest zrzeszenie i działanie na rzecz osób niewidomych i sła-
bowidzących, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz ich bliskich z regionu pomorskiego. 

50 http://stara.pzn.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=76:kunia-
-warsztaty-integracji-spoeczno-zawodowej-n  
51 http://stara.pzn.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=76:kunia-
-warsztaty-integracji-spoeczno-zawodowej-n  
52 http://stara.pzn.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=173:sztuka-
-drog-do-niezalenoci&Itemid=6  



56

Wśród głównych celów Stowarzyszenia wymienione są m.in. takie działania jak „tworze-
nie i rozwój kultury i reaktywowanie folkloru regionalnego w tym Kaszub” oraz „rozwój 
zainteresowań i hobby”. Działalność na rzecz uczestnictwa w kulturze beneficjentów 
owej organizacji skupia się w dużym stopniu na kulturze regionalnej, w tym wypadku — 
kulturze kaszubskiej, nie zapominając jednak o całościowym, twórczym i rozwojowym 
udziale w szeroko rozumianej kulturze. Jednocześnie Stowarzyszenie wspiera działal-
ność własną beneficjentów i ich zainteresowania, wspierając ich rozwój i dając możli-
wości do podążania za nimi. 

• Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie (FIRR)

Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie jest organizacją po-
zarządową typu non-profit, założoną w 2003 roku. Zgodnie ze statutem organizacji jej 
celem jest „działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób niewi-
domych i słabowidzących”53 oraz „zapewnienie równych praw i podmiotowości osób 
z niepełnosprawnościami w Polsce. Zmieniamy prawo. Wspieramy szkoleniowo i dorad-
czo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu. Propagujemy pełny udział 
w społeczeństwie, w tym włączającą edukację. Promujemy użycie najnowszych techno-
logii, które mogą zastąpić oczy czy ręce. Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełno-
sprawnościami”54. Istnieje kilka głównych sposobów, za pomocą których FIRR realizuje 
tak określone cele. Po pierwsze, jest to działalność ekspercka i wydawnicza. W ramach 
działań FIRR przygotowane zostały poradniki, ekspertyzy i raporty dotyczące działań na 
rzecz osób niewidomych (np. Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze 
studentami z niepełnosprawnością wzroku55 czy Kreowanie wizerunku osób niewidomych 
i słabowidzących56). W ramach swojej działalności fundacja wydaje także czasopismo 
internetowe dla osób niewidomych „Tyfloświat” na temat nowoczesnych technologii 
wspomagających oraz stronę internetową tyflopodcast.net o podobnej tematyce. FIRR 
organizuje również konferencje poruszające zagadnienia związane z sytuacją osób nie-
widomych. Po drugie, FIRR realizuje także szkolenia dla osób niewidomych oraz projekty 
społeczne na rzecz tej grupy beneficjentów. W znacznej mierze dotyczą one aktywizacji 
zawodowej i wspomagania niepełnosprawnych studentów. Część projektów ma charak-
ter międzynarodowy i realizowane są z licznymi partnerami organizacji. Podsumowując, 
chociaż działania FIRR zazwyczaj tylko pośrednio dotyczą sfery kultury, to jednak jej 
działalność jest niezwykle cenna ze względu na duże doświadczenie eksperckie i udział 
w monitorowaniu działalności instytucji publicznych. 

53 http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Ite-
mid=191&lang=pl  
54 http://www.firr.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite-
mid=116&lang=pl  
55 http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Wskazowki_dla_wykladowcow_wzrok.pdf 
56 http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/FIRR_Kreowanie_wizerunku_osob_niewidomych_i_sla-
bowidzacych.pdf  
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• Fundacja „Jasne Strony” w Warszawie

Fundacja „Jasne Strony” z siedzibą w Warszawie została założona w styczniu 2012 roku. 
Cele statutowe Fundacji wskazujące na jej kulturowe ukierunkowanie to:
„1. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących
2. Integracja różnych środowisk związanych z książką dla niewidomego czytelnika 
3. Wspieranie rozwoju wartościowej książki dostępnej dla dzieci niewidomych
4. Promocja w kraju i na świecie wartościowej książki dostępnej dla dzieci niewidomych
6. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci niepełnospraw-
nych, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym 
i opiekuńczo — wychowawczym”57.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie Ogólnopolskiej Wypożyczalni Książek 
Dotykowych (http://ksiazkidotykowe.pl) oraz spotkania z autorami, tworzenie książek 
dla osób niewidomych, prowadzeniem akcji i kampanii mających na celu promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabowidzących, inicjowanie i współorganizo-
wanie przedsięwzięć mogących rozwijać zainteresowanie książką dotykową dla dzie-
ci niewidomych, organizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających czytelnictwo wśród 
dzieci niepełnosprawnych, organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów, 
imprez integracyjnych i kulturalnych. Podsumowując, fundacja „Jasne Strony” ma bar-
dzo wyraźnie sprofilowaną przestrzeń działania w sferze kultury — kreowanie kapitału 
kulturowego z książek dotykowych58. 

• Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie powstała w roku 
1990. Do beneficjentów Fundacji należą osoby z niepełnosprawnością wzroku — za-
równo dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Jako swoją misję Fundacja określa wszech-
stronne działania pomocowe na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w zakresie 
leczenia, uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych, oraz wszelką rehabilitację 
i pomoc w zakresie doskonalenia zawodowego59.

Wśród wymienionych w statucie fundacji obszarów działalności wskazano między inny-
mi takie zadania jak „promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury 
i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących” oraz „pomoc 
osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i mło-
dzieży w zakresie (…) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie”60. 
Analizując jednak dostępne sprawozdania roczne z trzech ostatnich lat, należy stwier-

57 http://jasnestrony.org/fundacja/statut-fundacji/  
58 Więcej informacji na stronie: www.jasnestrony.org  
59 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=2374
60 http://www.niewidomi.org/pages/read/2  
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dzić, że działania w sferze kultury są realizowane w niewielkim stopniu. Na tej podsta-
wie można uznać, że jest to dość częsty przypadek organizacji, która aby nie zamykać 
sobie drogi do ubiegania się o środki na działalność kulturową szeroko określiła swoje 
cele w statusie, ale w rzeczywistości działania o charakterze kulturowym nie stanowią 
ważnego pola działania fundacji. 

• Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” w Warszawie

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” z siedzibą w Warszawie zo-
stała założona w 2005 roku. Jest to jedna z organizacji pozarządowych, która postawiła 
sobie za cel szeroki zakres działań na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku. Do głównych 
celów fundacji należą pomoc w wymiarze zdrowotnym, prawnym i edukacyjnym, a także 
wdrażania ich i ułatwiania im dostępu do swobodnego życia w społeczeństwie informa-
cyjnym. Wśród swoich celów statutowych Fundacja nie wymienia takich, które bezpo-
średnio miałyby związek z uczestnictwem osób niewidomych i słabowidzących w kultu-
rze, chociaż wskazuje jako cel działania polegające na „wspieraniu rozwoju efektywnej 
samoprezentacji osób niewidomych i słabowidzących, ułatwianiu niewidomym i słabo-
widzącym włączania się w nurt życia społeczeństwa informacyjnego”61. Ze sprawozdań 
merytorycznych wynika, że w ostatnich latach działalność o charakterze kulturowym 
wiązała się przede wszystkim z publikowaniem pomocy i książek dla osób niewidomych. 
Między innymi przygotowano barwno-wypukły atlas Bliżej skarbów kultury zawierający 
mapę i opisy z najważniejszymi obiektami kultury polskiej oraz analogicznie przygoto-
wany atlas Bliżej kultury ludowej. Oba projekty realizowane były z funduszy uzyskanych 
w ramach konkursów zorganizowanych przez MKiDN62. 

• Fundacja „Praca dla Niewidomych” w Warszawie

Fundacja „Praca dla Niewidomych” została utworzona w 1991 roku decyzją Komitetu 
Pomocy Niewidomych w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku, który jest jednocześnie fun-
datorem Fundacji. Jej działalność, oprócz realizowania zadań wytyczonych przez wyżej 
wymieniony Komitet, skupia się również na realizacji własnych projektów, inicjatyw i po-
mysłów, które w pełni dedykowane są osobom niewidomym i słabowidzącym63. Swo-
je cele Fundacja definiuje szeroko jako niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 
w szczególności osobom z dysfunkcją narządu wzroku. Wśród podejmowanych działań, 
według zapisów statutowych związanych z rozwojem i edukacją kulturową, czy też po 
prostu uczestnictwem w życiu kulturowym osób niepełnosprawnych, Fundacja wymie-
nia: 

61 http://www.trakt.org.pl/fundacja/statut/  
62 http://www.trakt.org.pl/wp-content/uploads/sprawozdania/sprawozdanie_merytoryczne_
trakt_2013.pdf  
63 http://www.fdpn.org.pl/historia-fundacji.html  
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„11. przyczynianie się do polepszenia warunków życia i samorealizacji osób niepełno-
sprawnych; 
12. współpracę z osobami, instytucjami i jednostkami administracji rządowej i samo-
rządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia, szkołami, pla-
cówkami kultury i sportu w celu zbierania informacji i wymianę doświadczeń w dziedzi-
nie integracji oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych;
22. prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu kultury i turystyki oraz wspieranie tury-
styki dla osób niepełnosprawnych”64.

Sposobem realizacji celów o charakterze kulturowym są drobne projekty polegające 
na przykład na organizacji cyklu wycieczek pod wspólnym tytułem Poznajmy wiślań-
skie ogrody albo stworzenie warsztatu rękodzieła dla pracowników Rolniczego Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Zakład ten, który zatrudnia 80 osób, w tym  
58 osób niepełnosprawnych, pozostaje kluczowym ogniwem działania fundacji. Jest to 
więc kolejna organizacja pozarządowa, w której statucie jest mowa o działaniach doty-
czących sfery kultury, ale w rzeczywistości realizowane są one w niewielkim stopniu.

• Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie skierowana jest do 
osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa śląskiego — zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Charakter działalności Fundacji jest w dużej mierze pomocowy i sku-
piony na organizacji warunków rozwoju dla swoich beneficjentów w obszarach eduka-
cji, leczenia i rehabilitacji. Sama Fundacja opisuje swoją aktywność jako podejmowaną 
w dwóch głównych obszarach: „specjalistycznym systemie opieki nad osobami niewi-
domymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem oraz pomocy finansowej i organi-
zacyjnej w zakresie rehabilitacji narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży”65.
Wśród celów statutowych Fundacja wymienia także:
„1. wydawanie książek
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
3. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
4. pozostała działalność wydawnicza
11. pozaszkolne formy edukacji artystycznej
19. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
20. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych”66 

Podstawowym sposobem realizacji celów statutowych jest między innymi prowadze-
nie Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy czym skupiają się w dużym stopniu na pracy 
manualnej i artystycznej w zakresie prac wikliniarsko-plastycznych, technicznych,  

64 http://www.fdpn.org.pl/statut.html  
65 http://www.rfpn.org  
66 http://www.rfpn.org/fundacja/statut-fundacji.html  
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w tym szycie i kaletnictwo, obróbka i preparowanie dekoracyjne drewna i metalu, rów-
nież prac z zakresu tkactwa67.

• Fundacja „Szansa dla Niewidomych” w Warszawie

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” została założona w 1992 roku. W statucie organi-
zacji, wśród wyszczególnionych celów można znaleźć również takie, które dotykają sfery 
uczestnictwa osób niewidomych i słabo widzących w kulturze: „promowanie, wspiera-
nie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzą-
cych”68. W celu realizacji tak postawionego zadania Fundacja podejmuje następujące 
określone w Statucie działania: „organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych 
imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem, organizowanie kon-
certów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych”69.

Przykładami konkretnych działań Fundacji nastawionych na zwiększenie dostępu do kul-
tury osób niewidomych i słabowidzących są takie inicjatywy jak:

• Tydzień filmów z audiodeskrypcją — projekt realizowany w latach 2011 i 2013, któ-
rego celem jest projekcja przeznaczonych zarówno dla osób dorosłych, młodzieży 
i dzieci, filmów z zastosowaniem metody audiodeskrypcji. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego70.

• „Digitalizacja unikatowych zbiorów pisanych w alfabecie Brajla” — realizowany 
w roku 2010 projekt nosił tytuł: „Ratunek dla brajlowskiego dziedzictwa kultury”, 
w ramach którego unikatowy zbiory biblioteczne Biblioteki Centralnej Polskiego 
Związku Niewidomych zostały zdigitalizowane i dostosowane do potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzących. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego71.

• „Wydawnictwo tyflograficzne o architekturze i wnętrzach Pałacu Poznańskich 
w Łodzi dla osób niewidomych i słabowidzących” — projekt zrealizowany w roku 
2013, w Łodzi, którego efektem był opublikowany przewodnik dla osób niewido-
mych i słabowidzących pt. „Architektura i wnętrza Pałacu Poznańskich w Łodzi”72.

• „Chcemy realizować swoje marzenia!” — Celem projektu realizowanego w latach 
2014-2015 było przeprowadzenie dla osób niewidomych i słabowidzących kur-
sów języka angielskiego oraz kursu komputerowego, których efekt końcowy sta-
nowił międzynarodowy egzamin językowy oraz egzamin ECDL73.

67 http://www.rfpn.org/fundacja/oferta-uslug.html  
68 http://szansladlaniewidomych.org/16,statut-fundacji  
69 Tamże.  
70 http://szansadlaniewidomych.org/499,tydzien-filmow-z-audiodeskrypcja  
71 http://szansadlaniewidomych.org/301,digitalizacja-unikatowych-zbiorow-pisanych-w-alfa-
becie-brajla  
72 http://szansadlaniewidomych.org/744,architektura-i-wnetrze-palacu-poznanskich-w-lo-
dzi  
73 http://szansadlaniewidomych.org/901,chcemy-realizowac-swoje-marzenia  
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Podsumowując, można powiedzieć, że intensywna działalność Fundacji „Szansa dla 
Niewidomych” nie tylko skierowana jest do odbiorców w różnym wieku i o rożnym za-
awansowaniu niepełnosprawności, ale jest także wszechstronna, wielowymiarowa i po-
dejmowana na wielu obszarach aktywności. Bierze pod uwagę również potrzeby osób 
niewidomych i słabowidzących względem kultury i udziału w kulturze, nie bagatelizu-
jąc wagi nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu medycznego, a także 
znaczenia równouprawnienia i stwarzania równych szans dla osób niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych.

• Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Stowarzyszenie „De Facto”, z siedzibą w Płocku, zostało założone w 2006 roku. Dzia-
łalność Stowarzyszenia kierowana jest do ogółu osób niepełnosprawnych i wiąże się 
z szeroko rozumianą aktywizacją beneficjentów w zakresie społecznym, zawodowym, 
szkoleniowym, edukacyjnym, technicznym i informacyjnym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych74.

Wśród celów statutowych Stowarzyszenie nie wyróżnia tych, które wiązałyby się z dzia-
łalnością na rzecz uczestnictwa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabo-
widzących, w kulturze, czy też wdrażania ich w życie kulturowe. Niemniej w sposobach 
realizacji celów statutowych znajduje się punkt mówiący o działalności w kontekście 
kultury: „upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych po-
przez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi 
poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na 
nośnikach dostępnych dla niewidomych, (…) upowszechnianie wśród osób niepełno-
sprawnych dóbr kultury i sztuki, w tym organizowanie seansów i spektakli dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych”75.

Z pośród realizowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw kulturowych dedykowanych oso-
bom niewidomym należy wymienić:

• „Festiwal Kultury i Sztuki Dla Osób Niewidomych” — głównym celem festiwalu 
jest przełamywanie barier stojących przed osobami z dysfunkcją wzroku w kon-
takcie szczególnie ze sztuką filmową. W ramach programu odbywają się pokazy 
filmowe z audiodeskrypcją. Festiwal realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego76.

• „Niewidzialna Galerię Sztuki dla Osób Niewidomych” — realizowany w latach 
2014- 2015 projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ma na celu stworzenie bazy audiodeskrypcji dotyczących najważ-

74 http://www.defacto.org.pl/statut2.html  
75 Tamże  
76 http://www.ikfon.defacto.org.pl  
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niejszych dzieł sztuki w dziedzinie malarstwa, rzeźby i architektury światowej, 
europejskiej i polskiej. Jak sama nazwa wskazuje projekt dedykowany osobom 
o różnym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok77.

Rekapitulując można powiedzieć, że Stowarzyszenie „De Facto” podejmuje istotne dzia-
łania mające na celu aktywizację kulturową osób niewidomych. Działania Stowarzysze-
nia są wielowymiarowe i wieloaspektowe.

• Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych  
w Warszawie

Założone w 2000 roku Stowarzyszenie wśród swoich głównych celów wymienia idee 
„inicjowania, upowszechniania, rozwijania, integrowania i realizowania działań reha-
bilitacyjno-edukacyjnych osób z dysfunkcją narządu wzroku”78. Do głównych czynności 
i działań realizowanych w zakresie Stowarzyszenia należy promocja rehabilitacji osób 
niewidomych i słabowidzących przez organizowanie wystaw, konkursów, festynów oraz 
festiwali, dodatkowo Stowarzyszenie zajmuje się testowaniem i promowaniem sprzętu 
rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Wśród aktywności Sto-
warzyszenia wymienia ono również popularyzację wiedzy na temat osób z dysfunkcja-
mi wzroku m.in. przez prowadzenie działalności wydawniczej. Stowarzyszenie wspiera 
także procesy mające na celu likwidację barier komunikacyjnych i architektonicznych 
ze względu na osoby niewidome i słabowidzące79. Wśród aktywności Stowarzyszenia 
mają miejsce działania zakrawające o chęć wspierania udziału osób niewidomych oraz 
słabowidzących w kulturze i współtworzenia kultury, związane z plastyką i pracami 
technicznymi, w które Stowarzyszenie angażuje swoich beneficjentów. Nie są to jednak 
działania regularne.

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym  
„Nadzieja” w Radomiu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” zostało 
założone w 2006 roku w Radomiu. Swoją działalność kieruje do dzieci niepełnospraw-
nych ze względu na wzrok, a misją Stowarzyszenia jest, jak można przeczytać na jego 
stronach, „udzielanie wszechstronnej pomocy (…) poprzez tworzenie warunków do ada-
ptacji beneficjentów do środowiska społecznego”80. Przede wszystkim Stowarzyszenie 
angażuje się, jako w jeden ze swoich głównych celów, we wspieranie Ośrodka Szkole-
niowo-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu. Wśród 
swoich celów statutowych Stowarzyszenie uwzględnia także działanie na rzecz eduka-

77 http://www.defacto.org.pl/galeria2.html  
78 http://www.srnis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97Itmid=101  
79 Tamże.  
80 www.nadziejaradom.org/onas.php  
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cji, działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, charytatywnej, opiekuńczej dla 
dzieci, studentów, młodzieży i dorosłych. Ze sprawozdań merytorycznych można się 
dowiedzieć, że na przykład w 2014 roku podjęto następujące formy działań w zakresie 
aktywizacji kulturowej: Konkurs Piosenki Integracyjnej „Śpiewajmy razem”; konkurs 
plastyczny „Tworzymy książeczkę dotykową”; „Piknik z plastyką” „Mikołaj”; wycieczka 
do Sandomierza”81.

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących  
„Tęcza” w Warszawie

Stowarzyszenie „Tęcza” zostało założone w roku 1990 i prowadzi działalność w zakresie 
wykrywania niepełnosprawności wzrokowej, kompleksowej opieki dla swoich benefi-
cjentów oraz edukowania na temat dróg i sposobów pracy z dziećmi niewidomymi oraz 
ich rehabilitacji. Wśród celów statutowych Stowarzyszenie wymienia głównie te związa-
ne z pomocą zdrowotną i socjalną, terapeutyczną, zarówno dla bezpośrednio poszko-
dowanych niepełnosprawnością jak i ich rodzin i bliskich. Uwzględnione zostają także 
cele dotyczące kwestii sytuacji społecznej i funkcjonowania w życiu codziennym i oby-
watelskim osób niewidomych. Wśród działań mających pomagać swoim beneficjentom 
uczestniczyć w życiu kulturalnym, wdrażać ich w nie i aktywizować, Stowarzyszenie jako 
jeden z celów statutowych uwzględnia82: „nauka i edukacja, działalność oświatowa, wy-
chowanie dzieci i osób, przede wszystkim niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami (…) promowanie, wspieranie rozwoju i upowszech-
nienie kultury i sztuki osób niewidomych i słabowidzących, w tym osób ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami”83.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje według planu zawartego w statucie, to znaczy po-
przez uczestnictwo i współtworzenie placówek edukacyjnych, w tym szkół niepublicz-
nych, przedszkoli i różnych typów ośrodków rehabilitacyjno-szkoleniowych, wszelkiego 
rodzaju poradnictwo z zakresie zdobywania umiejętności zawodowych i społecznych. 
Wśród aktywności związanych z szeroko rozumianą działalnością kulturową Stowarzy-
szenie wymienia w statucie:

• organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, i prowadzenie innych form, 
usprawnienia fizycznego dzieci, osób niewidomych i słabowidzących, w tym 
osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin

• organizowanie wystaw, konkursów, i innych imprez kulturalnych związanych 
z twórczością osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych, słabowidzących 
i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, promowanie, rozpowszechnianie 
wiedzy na temat ich twórczości

81 http://www.nadziejaradom.org/sprawozdania.php  
82 http://tecza.org/images/doc/statut_stowarzyszenie_tecza_zatwierdzony_przez_sad_2014.
pdf  
83 Tamże.  
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• organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez in-
tegracyjnych

• współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statuto-
wych84.

Stowarzyszenie w ramach swej działalności realizuje projekt Pracowni Ceramicznej „Tę-
cza”, dzięki któremu osoby niewidome i słabowidzące biorą udział w tworzeniu dzieł 
plastycznych i technicznych, z dużym naciskiem na ćwiczenie motoryki małej i pracy 
manualnej, mającej na celu stymulację i usprawnianie umiejętności, a także — poprzez 
sztukę — wyrażanie swoich emocji i uczuć. Prace wykorzystywane są później w specjal-
nej Galerii, można je również nabyć, jednocześnie wspierając finansowo działalność 
całej organizacji85.

• Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika zostało założone 1998 roku i ma swoją 
siedzibę w Warszawie. Działalność owej organizacji została zainicjowana przez miło-
śników Edwina Kowalika, a jej głównym założeniem było wspieranie i upowszechnianie 
aktywnego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze muzycznej. Organizacja ma na 
celu wspieranie zarówno zespołów muzycznych, jak i indywidualnych artystów, kompo-
zytorom, ze wszystkich kategorii muzycznych. Główną misją Towarzystwa jest dbałość 
o kształcenie osób utalentowanych muzycznie, bez względu na ich niepełnosprawność, 
dostosowując do nich materiały dźwiękowe i nutowe, a także upowszechniając inte-
resujące imprezy artystyczne86. Wśród celów statutowych Towarzystwo wymienia: „1. 
prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej wśród dzieci i dorosłych, w szczegól-
ności na rzecz środowiska niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych 2. działalność 
na rzecz integracji społecznej niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym 3. obejmowanie opieką w szczególny sposób osób niewidomych, kształtujących się 
muzycznie i prowadzących działania muzyczne”87.

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez następujące formy działania wymienione 
w statucie:
„a) organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych, czyli koncerty, konferencje, se-
minaria, szkolenia, wykłady, warsztaty, turnusy rehabilitacyjne,
b) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, czasopism, materiałów 
edukacyjnych i nut,
c) dokonywanie tłumaczeń materiałów szkoleniowych i książek,
d) digitalizacja i archiwizacja zbiorów nutowych i tekstowych,
e) opracowanie specjalistycznego oprogramowania dla osób niepełnosprawnych,

84 Tamże  
85 www.ceramika.tecza.org  
86 http://idn.org.pl/towmuz/Towarzystwo.html  
87 http://idn.org.pl/towmuz/Statut.html  
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f) udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym zdobywającym wykształcenie lub 
podnoszącym kwalifikacje,
g) pomoc niepełnosprawnym artystom i ich zespołom artystycznym w zakupie instru-
mentów muzycznych i innego niezbędnego wyposażenia,
h) udzielanie informacji o istniejących formach działalności artystycznej i edukacyjnej 
w środowisku niepełnosprawnych i promowanie ich,
i) działalność związana z projekcją filmów,
j) utrwalenie i promocja dorobku niepełnosprawnych artystów”88.

Na swojej stronie internetowej członkowie towarzystwa tak opisują swoje działania: 
„Promujemy twórczość niewidomych muzyków — profesjonalistów i amatorów, or-
ganizując koncerty i utrwalając ich muzyczny dorobek w postaci nagrań. Wspieramy 
kształcenie muzyczne niewidomych dzieci i młodzieży. Wydajemy pismem brajla nuty 
i podręczniki muzyczne. Zbieramy informacje o życiu i twórczości niewidomych muzy-
ków. W latach 2002-2009 wydaliśmy w wersji brajlowskiej i elektronicznej 31 numerów 
kwartalnika pt. „Nowy Magazyn Muzyczny” wraz z brajlowskim Dodatkiem nutowym”89.

Podsumowując należy stwierdzić, że Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika jako 
jedno z nielicznych działających na rzecz osób niewidomych nastawione jest stricte na 
działalność artystyczną i kulturową.

• Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach dedykuje swoją działalność osobom 
ociemniałym, niewidomym i słabowidzącym, aby zapewnić im wszechstronną opiekę 
w zakresie wychowania i rehabilitacji, a także wsparcia duchowego i religijnego. Jest to 
organizacja działająca przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służeb-
nic Krzyża, co sprawia, że charakter organizacji jest nacechowany religijnie. Działalność 
organizacji skupia się na wspieraniu rozwoju podopiecznych od najmłodszych lat, dba-
jąc o ich edukację i umożliwiając rehabilitację. Wychowankowie objęci są rehabilitacją 
wzroku (słabowidzący), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową, hipote-
rapią, muzykoterapią. Ponadto w Laskach prowadzony jest dom dla dzieci głuchoniewi-
domych90.

Wśród celów działalności Towarzystwo wymienia także działania związa-
ne z zaangażowaniem należących do niego członków w aktywne życie kultu-
ralne, wśród których — jako środki realizacji celów statutowych — wymienia:  
„a. biblioteki, wypożyczalnie książek i czytelnie, 
b. wydawnictwa książek i czasopism dla niewidomych oraz o problematyce tyflologicznej, 

88 Tamże.  
89 http://idn.org.pl/towmuz/Dzialalnosc.html  
90 Tamże.  
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c. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, d. imprezy kulturalne 
i rozrywkowe zarówno dla niewidomych, jak i z udziałem niewidomych, e. wytwarzanie 
pomocy edukacyjnych”91.

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich prowadzi długofalowe, 
istotne działania na rzecz aktywizacji kulturowej swoich podopiecznych, które są uzu-
pełnieniem działalności edukacyjnej. Istotne znaczenie ma zwłaszcza działające przy 
Towarzystwie Ognisko Muzyczne, do którego, według informacji ze Sprawozdania za 
rok 2014 rok, uczęszcza ponad 100 osób. Uczą się one grać na takich instrumentach 
jak fortepian, perkusja, trąbka, flet, akordeon czy organy i gitara basowa. Prowadzone 
są też zajęcia ze śpiewów chóralnych, muzykoterapii i emisji głosu. Oprócz tego prowa-
dzone są zajęcia w ramach Studium Muzyki Kościelnej. O intensywności zajęć świadczy 
to, że „w II półroczu miało miejsce 26 wydarzeń w Szkole Muzycznej. Wyjeżdżaliśmy 
poza Laski ośmiokrotnie. W Ośrodku występowaliśmy 18 razy”92. Inną formą działalno-
ści kulturowej jest prowadzenie biblioteki gromadzącej, syntezującej i udostępniającej 
informacje tyflologiczne oraz materiały audiowizualne.

• Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA powstała w 2010 roku, aby, jak 
można przeczytać na jej stronie internetowej: „propagować tą technika(sic!) na Dolnym 
Śląsku oraz w całej Polsce. Chcemy wyjść naprzeciw osobom niewidomym i poprzez swoją 
działalność — umożliwić ludziom z dysfunkcją wzroku odbieranie sztuk wizualnych takich 
jak teatr, kino, malarstwo, a także ułatwić poruszanie się po przestrzeni publicznej, po-
przez tworzenie audioprzewodników”93.

Wciągu pięciu lat działalności członkom organizacji udało się zrealizować wiele działań 
mających na celu przełamać bariery w dostępie do kultury osobom niewidomym. Za pomo-
cą techniki audiodeskrypcji udostępniane zostały oprócz licznych filmów także koncerty 
(Orange Warsaw festiwal) czy sztuki teatralne (Dziady w Teatrze Polskim) oraz prowadzone 
są warsztaty przygotowywania audiodeskrypcji oraz szkolenia dla młodzieży, nauczycieli 
czy instytucji kultury. Fundacja nie tylko przystosowuje ogólnodostępne wydarzenia do 
potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, ale również przygotowuje zupełnie nowe, uwzględ-
niające potrzeby tej grupy. Taki charakter ma Festiwal Wyobraźni, w trakcie którego pre-
zentowane są klasyczne polskie obrazy filmowe, oraz Warsztaty Wyobraźni — Bajka bez 
Barier, w trakcie których przez dwa tygodnie młode osoby z dysfunkcjami słuchu stworzyły 
ścieżkę dźwiękową, a młodzież z dysfunkcjami wzroku przygotowała scenografię i posta-
cie poszczególnych bohaterów bajki o zwierzętach na podstawie wierszy Jana Brzechwy94. 

91 http://www.laski.edu.pl/pl/statut  
92 http://www.laski.edu.pl/pl/node/561  
93 http://fundacjakatarynka.pl/o-nas/   
94 fundacjakatarynka.pl/projekty/    
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Fundacja Katarynka wyróżnia się także prężnością pod względem pozyskiwania środków 
na swoje działania od instytucji zewnętrznych oraz współpracą z licznymi podmiotami, 
takimi jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, 
Województwo Dolnośląskie, Miasto Wrocław, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, studiami filmowymi, a nawet klubami sportowymi, jak Śląsk Wro-
cław czy Legia Warszawa. Dzięki tej współpracy organizowane są różne projekty spo-
łeczne:

• Adapter. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących. 
Jak piszą autorzy projektu na stronie internetowej: „Adapter to pierwsze na świecie 
kino w sieci stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców. Jest to autor-
ski projekt Fundacji KATARYNKA”95. Planuje się, że w 2016 roku na portalu dostępne 
będzie za pośrednictwem Internetu (http://www.adapter.pl/) za darmo ponad 100 
filmów z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących. Sam nowatorski projekt 
sfinansowany jest ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania PFRON. 

• Rozwinięciem tego projektu są działania nazwane Adapter w szkole, którego ce-
lem jest udostępnienie filmów z audiodeskrypcją dla młodzieży oraz zaangażowanie 
ośrodków szkolno-wychowawczych w edukację filmową. Ze względną na ogólnopol-
ski charakter tego stricte kulturowego, innowacyjnego projektu wydaje się, że może 
on stanowić wzór dla innych działań skierowanych do osób z dysfunkcjami senso-
rycznymi.

• Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania Czytelnictwa  
Osób Niewidomych i Słabowidzących

Fundacja „Klucz” została założona w 2005 roku. Zgodnie ze Statutem „Celem Fundacji 
jest wspieranie edukacji i czytelnictwa wśród osób niewidomych, słabowidzących i dys-
lektyków. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

• prowadzenie Krajowej Biblioteki Książki Cyfrowej dla niewidomych, słabowidzą-
cych i dyslektycznych, 

• współpracę z ośrodkami szkolno-wychowawczymi, szkołami publicznymi i nie-
publicznymi na wszystkich poziomach nauczania oraz innymi instytucjami 
oświatowymi, 

• pozyskiwanie środków na działalność statutową, 
• produkcję i dystrybucję książek multimedialnych, 
• digitalizację książek drukowanych i mówionych, 
• upowszechnianie nowoczesnych technologii wyrównujących szanse osób nie-

pełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty, 
• szkolenia dla instytucji oraz osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

95 http://fundacjakatarynka.pl/projekty/adapter-filmoteka-bez-barier-portal-filmowy-dla-nie-
widomych-i-nieslyszacych/  
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• szkolenia osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z nowoczesnych 
technologii wspierających dostęp do informacji, 

• prowadzenie internetowego serwisu promującego edukację i nowoczesne tech-
nologie wspierające osoby niepełnosprawne, 

• inne formy wspierania osób niepełnosprawnych”96.

Z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacji, jej osiągnięcia zostały podsumowane w ar-
tykule zamieszczonym na stronie internetowej: „W ciągu dziesięciu lat udało się nam 
wydać 230 tytułów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Płyty z książkami przekazywaliśmy 
stu bibliotekom na terenie całego kraju obsługującym osoby niepełnosprawne wzroko-
wo, bibliotece prowadzonej przy polonijnym domu opieki społecznej „Copernicus Lod-
ge” w Kanadzie oraz Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Narodowej. Około czterdzieści 
procent nakładu lektur szkolnych przekazywaliśmy do jedenastu ośrodków szkolno-wy-
chowawczych dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym wzrokiem (…). Na podkreślenie za-
sługuje fakt, że nasza Fundacja jako jedyna w Polsce wydaje książki dla niewidomych 
i słabowidzących w pełnym formacie DAISY, czyli w uniwersalnym formacie, stosowa-
nym na całym świecie. (…)W 2008 roku rozpoczęliśmy realizację kilkuletniego zadania, 
którego celem jest wydanie w standardzie DAISY (…)wszystkich lektur szkolnych dla 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, według wykazu zgodnego z obowiązującym 
rozporządzeniem MEN. (…)W ciągu dziesięciu lat Fundacja Klucz podejmowała również 
inne formy działalności na rzecz niewidomych i słabowidzących (…) Pod wspólnym ty-
tułem „Klucze do samodzielności” zamieściliśmy dwadzieścia artykułów popularyzu-
jących problematykę tyflologiczną. Od stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy zamieszczanie 
cyklu artykułów „Z laską przez tysiąclecia” traktujących o losach niewidomych w różnych 
okresach historycznych, o rozwoju rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, 
o rozwoju stowarzyszeń i instytucji działających na ich rzecz oraz o innych zagadnieniach 
rozwoju świadomości środowiskowej”97. Należy więc uznać, że znaczna część Fundacja 
„Klucz” reprezentuje ten nieliczny typ organizacji działających na rzecz niewidomych, 
które zajmują się przede wszystkim sferą kultury i wyspecjalizowały się w jednym ob-
szarze działań (promocja czytelnictwa). 

• Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzących  
i Innych Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” zostało założone w 2003 roku w Ostrowie Wielkopol-
skim w ramach działającego od 1976 roku przy lokalnym kole PZN Zespołu Artystycz-
nego „Lira”. Istotą działalności Stowarzyszenia jest wspieranie działającego w jego 
obrębie Chóru (liczącego około 40 osób) wykonującego pieśni religijne, ludowe, pa-
triotyczne i biesiadne. Chór od lat prowadzi intensywną działalność koncertową w kra-

96 http://www.klucz.org.pl/wyciag_ze_statutu.php   
97 http://www.klucz.org.pl/Jubileusz.php  
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ju i zagranicą, uświetniając także wydarzenia organizowane przez i dla społeczności 
osób niewidomych (np. dzień białej laski). Oprócz tego członkowie Chóru biorą udział 
w warsztatach muzycznych98. Różne przedsięwzięcia chóru są finansowane m.in. z fun-
duszy uzyskanych od MKiDN, PFRON oraz władz lokalnych. Stowarzyszenie Śpiewacze 
„Lira” jest wyjątkową organizacją z tego względu, że promuje aktywne uczestnictwo 
osób niewidomych w kulturze. 

• Fundacja Kultura bez Barier 

Działalność Fundacji Kultury bez Barier rozpoczęła się w 2008 roku jako kontynuacja 
projektu „Poza Ciszą i Ciemnością”99, który był jednym z wielu realizowanych przez Fun-
dację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i miał na celu przybliżenie świata kultury artystycznej 
osobom z wadami narządów wzroku i słuchu. Twórcom tego przedsięwzięcia przyświe-
cała idea powszechnego dostępu do dóbr kultury, która nie była należycie spełniona 
w przypadku osób niepełnosprawnych100. Projekt koncentrował się przede wszystkim na 
działaniach, które miały przybliżać świat sztuki głuchym tak, aby mogli oni doznawać go 
w podobny sposób jak osoby bez podobnej dysfunkcji. Tak postawiony cel realizowano 
między innymi poprzez następujące działania:

• wykonanie adaptacji w 7 muzeach: Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek 
Królewski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, Mu-
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Fabryka Schindlera Oddział Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie oraz 
w Domu Spotkań z Historią;

• opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do 41 filmów;
• wykonanie audiodeskrypcji i napisów do 16 wydanych i dostępnych w ogólnej 

sprzedaży filmów na DVD, m.in. do „Dziewczynki w trampkach” w reż. Haify Al-
-Mansour, „Wypełnić pustkę” w reż. Ramy Burhstein i „Obławy” w reż. Marcina 
Krzyształowicza;

• wykonanie audiodeskrypcji do filmu „Chce się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy. 
Tytuł ten był drugim w Polsce przykładem filmu z audiodekskrypcją, który trafił 
do dystrybucji kinowej w całym kraju.

• opatrzyć audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących zarejestrowane i wyda-
ne na DVD występy Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

• Fundacja Kultura bez Barier współpracuje z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audio-
deskrypcji „Katarynka” w pracach nad przyjaznym dla osób z niepełnosprawno-
ściami sensorycznymi portalem filmowym Adapter. 

98 http://www.lira.ostrowwlkp.pl/  
99 http://kulturabezbarier.org/o-fundacji,m,mg,1  
100 http://dzieciom.pl/potrzebuje-pomocy/projekty-fundacji/poza-cisza-i-ciemnoscia    
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• „Mis-Kon” Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewi-
domych

Według danych z bazy organizacji pozarządowych Małopolskie Integracyjne Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych powstało w 2014 roku. W statusie Stowarzyszenia 
określono, że jednym z celów działania jest: „Rozwój i popularyzacja kultury i oświaty, 
kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych 
i niewidomych” oraz wskazano, że sposobami realizacji celów są między innymi: „9) Pro-
mowanie twórczości artystycznej; 10) Organizowanie wystaw; 11) Wyjazdy na konkursy 
i przeglądy teatralne; Wieczorki literackie i występy artystyczne; Warsztaty artystyczne: 
-plenery, rzeźba w drewnie, malarstwo, glina, linoryt, tkactwo; 7) Prowadzenie działal-
ności wydawniczej wynikającej z celów Stowarzyszenia; 8) Nawiązywanie i utrzymywanie 
krajowych i zagranicznych kontaktów kulturalno-oświatowych i sportowych”101. Na pod-
stawie analizy strony internetowej można dojść do wniosku, że Stowarzyszenie zajmuje 
się przede wszystkim organizacją rajdów krajoznawczych (także na tandemach) dla pod-
opiecznych, ale organizowane są też wyjścia do teatru. Organizacja prowadzi także pogo-
towie biblioteczne i w jego ramach pomaga wyszukiwać i wypożyczać książki.

• Fundacji Niewidomi na Tandemach

Idea stworzenia Fundacji jest wynikiem realizowanego w 2013 roku społecznego projek-
tu „Tandemowa Wyprawa Niewidomych od źródeł Wisły do ujścia”. To przedsięwzięcie 
zapoczątkowało instytucjonalizację mającą przyczynić się do realizacji kolejnych projek-
tów łączących aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem oraz integracją społeczną. Fundacja 
zarejestrowana jest w Malborku, ale działają w niej osoby z różnych części kraju. Udało 
się im zorganizować różne rajdy oraz zdobyć w konkursie środki na organizacje takich 
projektów jak:

• „Odkrywamy 60 Pomników Historii Polski. Integracja społeczna osób zagro-
żonych wykluczeniem w dostępie do kultury”. Projekt realizowany w 2015 roku ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Funda-
cji Niewidomi na Tandemach. Specjalni na potrzeby projektu przygotowana została 
publikacja: 60 Pomników Historii Polski. Przewodnik po polskim dziedzictwie naro-
dowym, dostępny dla osób niewidomych i słabo widzących, wydrukowana w piśmie 
punktowym Braille’a wraz z tyflografikami oraz w druku powiększonym dla osób słabo 
widzących. Chętni mogą rozwiązać dostępny na stronie internetowej test z pytaniami 
dotyczącymi kwestii poruszanych w książce. Dodatkowo w ramach projektu zorgani-
zowany został rajd szlakiem pomników historii wiodący między innymi przez Gdynię, 
Sopot, Gdańsk, Tczew, Pelplin Gniew, Chełmno i Toruń102. 

101 http://www.miskon.com.pl/statut.php  
102  http://tnijurl.com/a3f80b685ec0/  
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PODSUMOWANIE ANALIZY NGO

Ze względu na typ działalności można wyróżnić trzy rodzaje organizacji działających 
na rzecz osób niewidomych. Pierwszą grupę stanowią organizacje prowadzące wielo-
wymiarową, różnorodną działalność na rzecz niewidomych. Przede wszystkim zajmują 
się one rehabilitacją, aktywizacją zawodową i pomocą socjalną oraz prawną. Często 
są to organizacje działające w jednym mieście albo zrzeszające uczniów i ich rodziców 
oraz absolwentów szkół kształcących osoby niewidome. Do tej grupy należy największa 
liczba organizacji, w tym zdecydowanie największa organizacja — PZN, którego istotna 
cześć działalności odbywa się na poziomie lokalnym w ramach kół terenowych. Do dru-
giej grupy zaliczyć można organizacje zajmujące się wszechstronną działalnością na 
rzecz osób niepełnosprawnych, z której również korzystają osoby niewidome. Należą do 
niej również zrzeszające osoby niewidome organizacje o charakterze sportowym i tury-
stycznym (np. Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura” czy Włocławsko-Brodnicki 
Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek” i Klub Sportowy Niewidomych 
i Słabowidzących „Karolinka” w Chorzowie). Trzecią grupę stanowią organizacje o cha-
rakterze kulturowym („Mis-Kon” Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-
-Oświatowe Niewidomych, Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira” Niewidomych, Słabowidzą-
cych i Innych Niepełnosprawnych, Fundacja „Klucz” na rzecz Edukacji i Upowszechniania 
Czytelnictwa Osób Niewidomych i Słabowidzących). Organizacji, które można zaliczyć 
do ostatniej grupy jest zdecydowanie najmniej. Nie znaleziono też informacji o istotnych 
działaniach i projektach na rzecz animacji kulturalnej osób niewidomych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe działające w sferze kultury (niespecjalizujące się w dzia-
łaniach na rzecz osób niepełnosprawnych).

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że w przypadku 
większości organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych kwestie 
kulturowe mają charakter drugorzędny albo wręcz marginalny. Niewielka liczba i mały 
zasięg działań mających na celu aktywizację kulturową osób niewidomych cechuje za-
zwyczaj organizacje, które jako jedno z licznych pól swojej aktywności wymieniły działa-
nia o charakterze kulturowym. Można przypuszczać, że w przypadku znacznej części tych 
organizacji pozarządowych zapis w statucie o działaniach na rzecz przełamywania barier 
i zwiększenia uczestnictwa w kulturze zapisany został zapobiegawczo, aby nie zamykać 
sobie drogi do ewentualnego uczestnictwa w projektach i konkursach grantowych tego 
rodzaju. Jeżeli jednak organizacje z pierwszej grupy podejmują jakieś działania o cha-
rakterze animacji kulturowej, to najczęściej są to warsztaty garncarskie albo inne zajęcia 
manualne, które stanowią część procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Druga for-
ma promowania uczestnictwa w kulturze wśród członków tych organizacji wiąże się z za-
zwyczaj skromnym programem artystycznym, przygotowywanym z okazji świąt, rocznic, 
spotkań i uroczystości okolicznościowych (np. dzień białej laski, gwiazdka). Stosunkowo 
rzadko organizowane są wspólne wyjścia do instytucji kultury, czy inne formy wspólnego 
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korzystania z treści kultury wysokiej. Mało jest też na przykład wydarzeń artystycznych 
angażujących niewidomych artystów. Trzecią formą działania są wycieczki integracyjne 
mające wymiar kulturowy w tym sensie, że odwiedza się miejsca ważne ze względu na 
dziedzictwo narodowe i historię kultury. Ten rodzaj przełamywania barier kulturowych 
ma największe znaczenie wśród drugiej grupy organizacji, czyli wśród organizacji o cha-
rakterze sportowo-turystycznym. Natomiast w trzeciej grupie, wśród organizacji dzia-
łających z założenia na polu kultury, działalność statutowa rzeczywiście dotyczy stricte 
różnych obszarów aktywizacji kulturowej — promocji czytelnictwa, kultury muzycznej 
oraz udostępniania zdygitalizowanych tekstów kultury audiowizualnej. Podsumowując 
— zakres i różnorodność działań w sferze kultury ma charakter ograniczony.

Można też dodać uwagę odnoszącą się do organizacji wpisanych do ministerialnego 
Wykazu organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem 
statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Na potrzeby 
analizy przyjęto założenie, że są to organizacje wiodące, rozpoznawalne w środowi-
sku. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to wyłania się obraz, w którym tak naprawdę tylko 
kilka organizacji rzeczywiście aktywnie i wielowymiarowo działa na rzecz środowiska 
osób niewidomych na szeroką skalę — na poziomie ponad lokalnym. W wykazie bo-
wiem funkcjonują takie organizacje, których zasięg jest wyłącznie lokalny, a aktywność 
bardzo ograniczona. Być może taka ocena wynika z niedostatecznego wykorzystania 
przez część organizacji Internetu jako medium komunikacji. Wskazuje się bowiem na 
możliwości tyfloinformatyki i rozwój technologii ułatwiających korzystanie z kompute-
ra osobom niewidomym, ale na podstawie analizowanych stron internetowych organi-
zacji pozarządowych należy stwierdzić, że to wciąż możliwości potencjalne. W niemal  
1/4 przypadków strony internetowe badanych organizacji w ogóle nie funkcjonują. 
W części przypadków strony internetowe nie są zaprojektowane zgodnie z wytyczny-
mi tyfloinformatyki i nie zawierają ułatwień dla osób słabowidzących. Czasami pojawia 
się wrażenie, że niektóre witryny nie są realizowane w ogóle z myślą o niewidomych 
internautach. Również częściej niż w pojedynczych przypadkach pojawiają się jedynie 
podstawowe informacje o organizacji, ale nie ma już wiadomości o bieżącej działalności 
i innych aktualizacji, takich jak na przykład roczne sprawozdania. Podsumowując — tyl-
ko nieliczne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych prowadzą 
przemyślaną, konsekwentną politykę informacyjną za pośrednictwem Internetu. 

Przyczyny małej aktywności na polu kulturowym i informacyjnym organizacji pozarzą-
dowych działających na rzecz osób niewidomych mogą być różne. Najważniejsze jednak 
jest to, aby nie przyjąć najprostszego rozwiązania, że wynika to po prostu z braku chęci. 
Przyczyną może być natomiast krótki okres działalności wielu organizacji i związany 
z tym brak doświadczenia, a także brak środków oraz zasobów ludzkich do stworzenia 
profesjonalnej strony internetowej oraz zrealizowania dużych przedsięwzięć o charakte-
rze kulturowym. Wiele organizacji skupia się na kluczowych celach swojej działalności, 
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do których nie należą te wymienione powyżej. Z tych względów kluczową rolą jest wspar-
cie ze strony instytucji państwowych. Ostatecznie rozwój kultury i dbanie o kultywację 
wartości i dziedzictwa narodowego jest istotnym zadaniem państwa. Takie wsparcie 
może mieć różnorodny charakter — od specjalnych programów grantowych na rzecz 
promocji kultury wśród osób niewidomych i niepełnosprawnych, po mobilizowanie lo-
kalnych ośrodków kultury do działań na rzecz tej grupy osób za pomocą różnego rodzaju 
zachęt administracyjnych.

Należy też zauważyć pozytywne zmiany jeżeli chodzi o działalność trzeciego sektora na 
rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Od początku XXI wieku istotnie zwięk-
sza się znaczenie projektów jako formy prowadzenia działalności społecznej. Wzrost 
popularności projektów wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, ta forma finansowania 
działalności społecznej jest stosowana na szeroką skalę w strukturach Unii Europej-
skiej. W związku z tym, wraz z integracją Polski ze strukturami europejskimi, pojawiły 
się możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie działalności projektowej na 
skale zdecydowanie większą niż wcześniej. Po drugie, ze względu na transparentność 
(tryb konkursowy przyznawania środków) organy administracji publicznej zaczęły czę-
ściej ogłaszać konkursy na projekty mające zapewnić realizację zadań publicznych. Po 
trzecie, wzrosła liczba instytucji zagranicznych przyznających fundusze na realizację 
projektów różnego rodzaju (np. Norweski Mechanizm Finansowy, Open Society Institu-
te). Po czwarte, metoda projektów stała się w Polsce dobrze znana i wiele organizacji 
wypracowało standardy zarządzania projektami oraz poszukiwania środków na ten typ 
działalności. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy w ostatnim czasie prowadzonych jest coraz więcej 
projektów. Tych dużych, długofalowych i międzynarodowych projektów jest wciąż sto-
sunkowo mało, chociaż sytuacja w ostatnim czasie zaczęła się zmieniać. Najważniejsze 
jest to, że pojawiają się projekty o charakterze innowacyjnym, które mogą w długotrwały 
sposób przeobrazić uczestnictwo osób niewidomych w kulturze w skali ogólnopolskiej 
(np. projekt Adapter koordynowany przez fundację „Katarynka”). Nie należy pomijać 
również znaczenia projektów mniejszych, przyczynkarskich, takich jak publikacja atla-
sów czy książek dla osób niewidomych. Trzeba pamiętać, że środki uzyskiwane w po-
szczególnych konkursach przeznaczone były nie tylko dla osób niewidomych, co de 
facto pokazuje, że mają one wartość dla całej kultury. Jednak należy również zdawać 
sobie sprawę, że projekty społeczne, ze względu na swoją akcyjność, jednorazowość, 
określony okres trwania (najczęściej rok albo dwa), nie powinny być jedynym sposobem 
funkcjonowania, a raczej uzupełnieniem działań podstawowych.
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9. Wnioski. Ewolucja instytucjonalno-organizacyjna  
uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych  
w kulturze po 1989 roku

Ze względu na temporalny wymiar analizy, można powiedzieć, że ten rozdział wpisuje się 
w historyczną perspektywę badawczą. Na podstawie zaprezentowanych i omówionych 
w poprzednich rozdziałach danych dotyczących sytuacji prawnej oraz działań instytucji 
publicznych i organizacji pozarządowych zostały wskazano najistotniejsze przemiany 
instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych w kul-
turze. Jest to więc forma podsumowania omawianych już wcześniej zagadnień poprzez 
spięcie poszczególnych wątków i umieszczenie ich w szerszym kontekście społeczno-
-historycznym.

Zasadniczo — zgodnie z celami projektu badawczego — zakres czasowy analizy obejmu-
je lata 1989-2014, ale pod uwagę były brane również dokumenty z 2015 roku i dlatego 
można powiedzieć, że w rozdziale omawiane są przemiany, które miały miejsce w całym 
dotychczasowym okresie istnienia III Rzeczypospolitej. W tym czasie instytucjonalno-or-
ganizacyjny wymiar działań na rzecz osób niewidomych i ich dostępu do kultury uległ 
głębokim przemianom na różnych poziomach. Aby precyzyjnie uchwycić złożoność tej 
transformacji wyróżnione zostały trzy kluczowe sfery przemian: prawno-instytucjonalna, 
społeczna oraz ideowa. które w znaczny sposób wpłynęły na dostęp osób niewidomych 
do kultury. Chociaż są one tutaj analitycznie wydzielone, to w rzeczywistości w różny 
sposób poszczególne wymiary łączą się ze sobą.

Pierwszym z kluczowych procesów jest zasadnicza zmiana polityki społecznej wobec 
osób niepełnosprawnych w nowej sytuacji ustrojowej. Najistotniejszym wyrazem tej 
zmiany było przyjęcie Ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. To na jej podstawie utworzono PFRON oraz sta-
nowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ustawę można uznać za 
wyznacznik początku budowy wieloaspektowej, długofalowej polityki państwa wobec 
niepełnosprawnych. Stanowi ona narzędzie dostosowania polityki do sytuacji społecz-
no-politycznej, która pojawiła się po 1989 roku. Wcześniej, kiedy państwo odgrywało 
dominującą rolę w gospodarce, a najważniejsze podmioty gospodarcze były upaństwo-
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wione, wiele zdolnych do pracy osób niepełnosprawnych — w tym niewidomych — praco-
wało w państwowych zakładach zamkniętych. Znaczna ilość z tych zakładów okazała się 
jednak niewydolna i w warunkach wolnej konkurencji po 1989 roku zbankrutowała albo 
zredukowała zatrudnienie. Osoby niepełnosprawne były niejednokrotnie uznawane za 
obciążenie i zwalniane w pierwszej kolejności, co sprawiło, że grupa ta mocniej odczu-
wała skutki transformacji systemowej. Dlatego celem przywołanej ustawy, wielokrotnie 
już nowelizowanej, było ustanowienie mechanizmów, które pozwoliłby zwiększyć za-
trudnianie osób niepełnosprawnych. 

Nie wchodząc głębiej w analizę przyjętych rozwiązań, należy zauważyć, iż miały one 
dwoisty charakter. Z jednej strony wprowadzone przepisy dotyczące dużych podmiotów 
gospodarczych zapewniające preferencje tym, które zatrudniały osoby niepełnosprawne 
i wprowadzające dodatkowe obciążenia dla tych, które tego nie robiły. Z drugiej strony 
przepisy miały na celu stworzyć mechanizmy organizacji rehabilitacji i terapii, tak aby 
zwiększyć liczbę samodzielnych i aktywnych zawodowo niepełnosprawnych. 

Ustawa ma w znacznej mierze charakter społeczno-gospodarczy i nie wiąże się bez-
pośrednio ze sferą kultury, ani też nie dotyczy wyłącznie osób niewidomych. Niemniej 
jednak jej znaczenie dla omawianego w tym raporcie zagadnienia dostępu osób niewi-
domych do kultury było zasadnicze. W głównej mierze dlatego, że w strukturze państwa 
pojawiły się jednostki organizacyjne koordynujące i prowadzące działania na rzecz nie-
widomych (i wszystkich innych osób niepełnosprawnych), które miały przełożenie także 
na sferę kultury. Już sam fakt uregulowania zasad rehabilitacji zawodowej był kataliza-
torem nowych organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niesłyszących, 
które oprócz aktywizacji zawodowej podejmować zaczęły często inicjatywy integracyj-
ne o charakterze kulturowym. Co więcej, PFRON, jak wynika z danych przedstawionych 
w rozdziale 7.1, część środków przeznacza na dofinansowanie innych działań o cha-
rakterze społecznym niż aktywizacja zawodowa. Również powołany na mocy ustawy 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, koordynując różne przedsięwzięcia 
i podejmując ogólne działania na rzecz środowiska (np. konsultując ustawy pod kątem 
interesów i problemów osób niepełnosprawnych), miał pewne znaczenie dla kwestii 
związanych z uczestnictwem w kulturze. Co prawda, jak już stwierdzono w rozdziale 
7., kultura nie stanowiła nigdy priorytetu działań Pełnomocnika, ale lobbował on na 
rzecz całego środowiska osób niepełnosprawnych i wciąż ma potencjalnie dużą rolę do 
odegrania. Podsumowując, można więc powiedzieć, że ustawa o rehabilitacji zawodo-
wej była ważnym impulsem do samoorganizowania się społeczeństwa obywatelskiego 
działającego na rzecz osób niewidomych, które z resztą jest w znacznym stopniu współ-
tworzone przez te osoby.

Przywołana Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych stanowiła jedynie pierwszy etap w realizacji polityki 
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społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Można przyjąć, że od tego czasu proble-
mom osób niepełnosprawnych poświęcono znacznie więcej regulacji prawnych niż we 
wcześniejszych okresach. Przykładem są zapisy dotyczące finansowania i standardów 
edukacji osób niepełnosprawnych (w tym pojawienie się idei polityki włączającej), czy 
nadawania programów telewizyjnych w systemie audiodeskrypcji przyjęte w ustawie  
z 1992 roku o radiofonii i telewizji, przywołane w rozdziałach 6. i 7. Innym, jednym 
z nowszych przykładów, jest ratyfikowanie przez Polskę traktat z Marrakeszu z 27 czerw-
ca 2013 roku o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, 
słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawa-
nie się z drukiem. Nie tylko na poziomie regulacyjnym, ale i — jak wcześniej już była 
mowa — instytucjonalnym, polityka społeczna wobec niepełnosprawnych została po  
1989 znacznie zintensyfikowana. 

Pozytywny kierunek przemian prawno-instytucjonalnych nie oznacza, że funkcjonująca 
obecnie polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych jest optymalna i nie wyma-
ga dalszych zmian. Wśród ekspertów od polityki społecznej pojawiają się nawet głosy, 
że „od szeregu lat system wsparcia instytucjonalnego w Polsce jest modyfikowany, lecz 
nie prowadzi to do wystarczającej i trwałej poprawy położenia społecznego niepełno-
sprawnych. Osiągnęliśmy punkt, w którym nie wystarcza uzupełnianie i ulepszanie do-
tychczasowych mechanizmów, ale trzeba podjąć zadanie uformowania nowego, spój-
nego systemu społecznej (w tym — zawodowej) inkluzji osób niepełnosprawnych”103. 
Jednym z zarzutów wobec aktualnie prowadzonej polityki społecznej jest zbyt mała uwa-
ga poświęcana aktywizacji obywatelskiej — w tym kulturalnej, jako sposobowi głębokiej 
integracji społecznej. 

Z przeprowadzonej na potrzeby tego raportu analizy można wyciągnąć podobne wnioski. 
Kilkukrotnie (np. we fragmencie analizującym działania Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych) wskazywane były rozwiązania dowodzące, że polityka społeczna 
nie ma charakteru całościowego, a działania na rzecz zwiększenia dostępu i uczestnic-
twa osób niewidomych w kulturze (oraz innych osób niepełnosprawnych) nie są wpisa-
ne w szerszą działalność i prowadzone są niejako przy okazji innych inicjatyw. Z tego 
powodu różne projekty często mają charakter jednorazowy, akcyjny i nieskoordynowa-
ny z innymi działaniami na rzecz niewidomych. Podsumowując ten wątek należy więc 
stwierdzić, że w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wypracowano zręby systemu pu-
blicznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ale wymagany jest jego dalszy roz-
wój w postaci rozszerzenia pola działania i jego modyfikacji. 

103 B. Gaciarz, W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka 
słów o projekcie badawczym, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr 
II/2014(11), s. 8.  
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Drugim polem głębokich przemian po 1989 roku jest aktywność obywatelska — sektor 
pozarządowy. Jeżeli omówione powyżej przemiany prawne i w działaniu instytucji pu-
blicznych mają charakter polityczny, to zaangażowanie obywatelskie uznać można za 
sferę społeczną. W rzeczywistości jednak te dwie sfery — odgórnych rozwiązań i oddol-
nej aktywności — są za sobą mocno splecione. Przejawia się to w tym, że dwa wyraźne 
momenty przemian w aktywności obywatelskiej miały swój wymiar polityczny. Pierw-
szy moment przełomowy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wiąże się 
z przemianami ustrojowymi rozpoczętymi w 1989 roku. Wątpliwości nie budzi fakt, że 
po upadku komunizmu nastąpiło w Polsce przebudzenie obywatelskie mierzone aktyw-
nością różnego rodzaju organizacji pozarządowych. W cytowanym już raporcie Stowa-
rzyszenia Klon/Jawor można przeczytać, że: „blisko ćwierć wieku od odrodzenia sektora 
pozarządowego w Polsce w kraju działa około 60 tysięcy fundacji i stowarzyszeń (nie 
licząc OSP), z których ponad jedna czwarta to organizacje ze stażem przekraczającym 
15 lat. To zupełnie inny sektor niż jeszcze dziesięć lat temu, kiedy to podmioty o ta-
kim doświadczeniu stanowiły mniej niż jedną dziesiątą, zaś ponad połowa stowarzy-
szeń i fundacji miała za sobą nie więcej niż 5 lat działalności”104. Wniosek o młodym 
i prężnie rozwijającym się trzecim sektorze w Polsce potwierdza się również w wypad-
ku organizacji działających na rzecz osób niewidomych. Świadczy o tym fakt, że przed  
1989 rokiem powstały tylko 3 z 33 organizacji wymienionych w omawianym w rozdzia-
le 7. rozporządzeniu w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub 
ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemniałych105. Natomiast ponad 1/3 z tych organizacji powstała już 
w XXI wieku. Po 1989 roku nastąpiła więc rewolucyjna zmiana w przestrzeni oddolnych 
społecznych działań na rzecz osób niewidomych. W okresie PRL środowisko to w zasa-
dzie reprezentował tylko PZN, a wraz z transformacją ustrojową zaczęła powstawać cała 
sieć organizacji, chociaż PZN wciąż pełni kluczową rolę. Istnienie takiej sieci nie ozna-
cza, że organizacje ściśle ze sobą współpracują i zawsze czy zazwyczaj przedstawiają to 
samo środowisko. Chociaż znaleźć można różne przykłady współpracy (na przykład przy 
realizacji projektów społecznych), to jednak nie wykształciło się zinstytucjonalizowane 
forum koordynowania działań organizacji na rzecz osób niewidzących, które mogłoby 
pozwolić na większą skuteczność w kontaktach z instytucjami publicznymi. Powstające 
nowe organizacje zazwyczaj znajdują swoje nisze, w których działają — najczęściej są 
to działania na rzecz jakiejś lokalnej wspólnoty osób niewidzących, na przykład absol-
wentów i uczniów jednego z ośrodków. Można więc mówić o elementach synergii działań 
— niewidomi mogą w wielu przypadkach korzystać z pomocy i ofert różnych organizacji.

 

104 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, dz. cyt., s. 6.  
105 W trakcie analizy w 3 przypadkach nie znaleziono informacji o roku założenia danej organi-
zacji.   
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Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe dotyczą wielu istotnych aspek-
tów życia osób niewidomych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że priorytetowymi ce-
lami niezmiennie pozostają kwestie związane z aktywizacją zawodową, pomocą socjalną 
oraz integracją środowiska. W analizowanych stowarzyszeniach i fundacjach inicjatywy 
mające na celu zwiększenie dostępu osób niewidomych do kultury zazwyczaj mają dru-
gorzędne znaczenie. Działania o charakterze kulturowym często są realizowane jako 
element działań priorytetowych, takich jak integracja środowiska czy warsztaty aktywi-
zujące. Nieliczne są organizacje stawiające sobie za główny cel animację kulturową osób 
niewidomych (takich jak omówiony w rozdziale 8. Działający przy PZN w Warszawie Klub 
Twórczości „ŻAR” czy działające w latach 1988-2006 Krajowe Centrum Kultury Niewi-
domych, zorganizowane przy PZN i potem funkcjonujące w Kielcach przy Wojewódzkim 
Domu Kultury). Stosunkowo mało jest również grup poetyckich, zespołów muzycznych 
czy klubów dyskusyjnych niewidomych, w których regularnie można zaspokajać potrze-
by kontaktu z kulturą. 

Taka sytuacja wynika w znacznej mierze z braku odrębnego programu bądź strategii 
aktywizacji poprzez kulturę i kulturoterapii dla osób niewidomych oraz z innymi niepeł-
nosprawnościami. Na abstrakcyjnym poziomie podkreśla się znaczenie działań kulturo-
wych w tych grupach, ale nie przekładają się one na konkretniejsze programy działania. 
W dużym stopniu z tego względu inicjatywy o charakterze kulturowym pojawiają się, 
gdy zostaną pod względem finansowym i organizacyjnym określone jako wydarzenia 
np. integracyjne. 

Brak adekwatnych ram organizacyjnych nie wyjaśnia jednak wszystkiego. Dowodem 
na to jest fakt, że w przypadku organizacji działających na rzecz osób niesłyszących 
można mówić o wyraźnym, skokowym wzroście inicjatyw w sferze kultury od początku 
XXI wieku, kiedy położenie socjalne wielu osób zaczęło się stopniowo poprawiać106. 
Katalizatorem zwrotu kulturowego w organizacjach działających na rzecz osób niesły-
szących była z pewnością swoista ideologizacja tożsamości tej grupy odwołująca się do 
koncepcji Kultury Głuchych jako mniejszości kulturowej107. Pojawia się pytanie dlaczego 
podobny ruch nie wykrystalizował się wśród osób niewidomych i jaki to ma związek ze 
specyfiką obu niepoprawności sensorycznych warunkujących dostępność do kultury. 
Istnieją argumenty za tym, aby uznać, że część odpowiedzi stanowi rozwój technolo-

106 F. Czech, B. Kosiński, K. Wąchal, Raport z badań desk research dotyczących obowiązujących 
w Polsce ram instytucjonalnych oraz podejmowanych przez instytucje publiczne i pozarządowe 
inicjatyw wpływających na aktywność kulturalną osób niesłyszących, Kraków 2014.  
107 Tamże oraz F. Czech, E. Wiącek, Kultura głuchych, „Znak” 713/2014. W tym miejscu należy 
zwrócić również uwagę, że rozwój Kultury Głuchych był możliwy dzięki istnieniu odrębnych języ-
ków używanych przez osoby z tą niepełnosprawnością sensoryczną (Polski Język Migowy itd.). 
Takich odrębnych systemów komunikacyjnych ułatwiających budowę autonomicznej tożsamo-
ści nie ma w wypadku osób niewidomych.  
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giczny. Jak podkreślają sami niewidomi ostatnie ćwierćwiecze było okresem ogromne-
go postępu technologicznego, który znacznie poszerzył możliwości obcowania z różne-
go rodzaju wytworami kultury. Wiele mówi już tytuł XII edycji konferencji Reha For The 
Blind® In Poland z 2014 roku zorganizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych: 
„25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych — od izolacji do  
integracji”108. W biuletynie podsumowującym to wydarzenie można przeczytać m.in.: 
„Tegoroczną edycję Konferencji poświęciliśmy tematowi, który zasługuje na szczególną 
uwagę. 25 lat temu nasza ojczyzna zmieniła się z kraju pełnego smutku i zawodu, na kraj 
szans i nadziei. (...) Tak się składa, że w tym samym czasie polscy niewidomi doczekali 
się rehabilitacyjnej rewolucji. Nawet w tej dziedzinie musieliśmy się otworzyć na świat, 
szczególnie świat zachodnich demokracji, by i u nas niewidomi [mogli] wziąć udział 
w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, powstały rozmaite urządzenia niwelujące skutki inwalidztwa wzroku: synte-
zatory mowy, brajlowskie monitory, elektroniczne powiększalniki obrazu, brajlowskie 
drukarki, stanowiska pracy intelektualnej - przy komputerach. Pierwszym na rynku urzą-
dzeniem, które zmieniło warunki egzystowania w naszym środowisku, był mój synteza-
tor mowy Readboard”109. O znaczeniu przemian technologicznych dla poszerzenia do-
stępu do kultury świadczy zaś następujący fragment: „Za ojca polskiej tyfloinformatyki, 
czyli informatyki zajmującej się technologiami dla osób niewidomych, uznaje się dra 
Stanisława Jakubowskiego, który jako pierwszy w Polsce najszerzej zajmował się tymi 
zagadnieniami oraz przywoził z Zachodu najnowsze informacje o postępach. W 1989 r. 
Jan Grębecki wraz z innym niewidomym informatykiem Markiem Kalbarczykiem stwo-
rzyli pierwszy polski syntezator mowy, do którego rok później Marek Kalbarczyk napi-
sał oprogramowanie udźwiękawiające system operacyjny DOS. Kolejnym przełomem 
lat 90-tych była komputeryzacja Biblioteki Centralnej PZN oraz opracowanie przez Igora 
Busłowicza specjalistycznego oprogramowania do obsługi bibliotecznej czytelników 
przez niewidomych bibliotekarzy. W 2007 r. dzięki staraniu autora niniejszego opra-
cowania w Bibliotece Centralnej PZN powstała pierwsza na świecie wypożyczalnia cy-
frowych książek mówionych dla niewidomych”110. W świetle przytoczonych wypowiedzi 
można stwierdzić, że o ile w środowisku osób niesłyszących, w którym technologiczne 

108 http://pliki.szansadlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.
pdf (27.11.2015).  
109 M. Kalbarczyk, 25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych — od 
izolacji do integracji, „Biuletyn konferencyjny — REHA For The Blind In Poland 2014”, s. 7 
http://pliki.szansadlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.
pdf(27.11.2015)  
110 M. Ciborski, Osiągnięcia środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 25 latach, 
„Biuletyn konferencyjny — REHA For The Blind In Poland 2014”, s. 62-63, http://pliki.szansa-
dlaniewidomych.org/Biuletyny%20REHA/Biuletyn_konferencyjny_2014.pdf(27.11.2015)  
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innowacje budziły znacznie większe opory111, zaczęto podkreślać odrębność od osób 
słyszących wyrażającą się w idei Kultury Głuchych, która posłużyła za budulec tożsa-
mości i katalizator aktywności kulturotwórczej, to w środowisku osób niewidomych nie 
pojawiły się analogiczne trendy prowadzące do rosnącej aktywności na polu kultury. 
Tymi procesami można też tłumaczyć fakt, że w środowisku osób niewidomych rzadziej 
spotkać można się z działaniami mającymi na celu zwiększenie aktywnego uczestnic-
twa w kulturze, tak jak to wygląda w Kulturze Głuchych, którą współtworzą m.in. grupy 
migające poezją, grupy plastyczne. Nie oznacza to, że nie ma grup współtworzonych 
przez niewidomych artystów (takich jak przywołany „ŻAR”). Są one jednak stosunkowo 
nieliczne, a charakterystyczny rys organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niewidomych stanowi raczej przełamywanie barier społecznych i w dostępie do dóbr 
kultury, poprzez wdrażanie rozmaitych nowatorskich rozwiązań technologicznych. Jed-
nak wątek ten niezmiennie od 25 lat stanowi tylko uzupełnienie działań o charakterze 
socjalnym, integracyjnym i mających poprawić sytuację niewidomych na rynku pracy.

Jeżeli chodzi nie o kierunki działalności, lecz o formę, to inicjatywy podejmowane na 
rzecz niewidomych nie różnią się od tych inicjowanych na rzecz innych grup z niepełno-
sprawnościami oraz na rzecz uczestnictwa w kulturze. Charakter tych działań w znacznym 
stopniu określają zasady finansowania trzeciego sektora, które w ostatnim ćwierćwieczu 
uległy istotnym zmianom. W zasadzie można mówić o okresie przed i po 2004 roku.  
Cezura ta wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, 2004 roku był pierwszym pełnym ro-
kiem funkcjonowania uchwalonej rok wcześniej i nowelizowanej później ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uregulowała ona trzeci sektor i zmieni-
ła możliwości pozyskiwania środków na działania między innymi przez wprowadzenie 
mechanizmu przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. Jest to nowe źródło finansowania działalności statutowej. Dla przykładu 
w 2014 roku PZN uzyskał w ten sposób ponad 50 000 zł.

Jeszcze bardziej dalekosiężne zmiany wiązały się z przystąpieniem w 2004 roku do Unii 
Europejskiej. W tym czasie nie tylko zwiększyła się skokowo liczba funduszy rozdzie-
lanych w ramach różnych programów (np. Europejski Fundusz Społeczny) na inicjaty-
wy realizowane przez organizacje pozarządowe, ale jednocześnie zasadniczo zmienił 
się sposób ich finansowania. Rozpowszechnił się konkursowy mechanizm wspierania 
konkretnych projektów (działań) organizacji pozarządowych. Ten mechanizm dotowa-
nia działań był obecny już wcześniej, ale spopularyzował się w związku z tym, że sto-
sowany był przy rozdzielaniu funduszy unijnych, a ponadto wdrożono go do rozdziału 
różnych środków wewnętrznych — np. z puli MKiDN albo PFRON. Jest on transparentny 
i pozwala na precyzyjny wybór i kontrolę wspieranych działań (zamiast wspierania po-
szczególnych instytucji). Jego zaletą jest też to, że wymusza na organizacjach wdrażanie 
profesjonalnego zarządzania projektami oraz sprawozdawczości i może mobilizować do 
współdziałania różne organizacje chcące realizować większe projekty w ramach konsor-

111 Zob. np. F. Czech, E. Wiącek, dz. cyt.  
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cjum. Jednocześnie popularyzacja modelu finansowania działań społeczno-kulturowych 
w postaci konkursów grantowych na projekty społeczne skutkuje swoistą akcyjnością 
— jednorazowością i krótkoterminowością działań. System ten polega na tym, że jakaś 
organizacja pozarządowa lub inny podmiot otrzymuje wsparcie na konkretne, jednora-
zowe przedsięwzięcie albo trwający najczęściej rok albo dwa projekt i po tym okresie 
realizowane zadania zostają zawieszone (o ile nie uda się uzyskać środków na konty-
nuację działań, co wcale nie jest regułą). Analizując sferę działań w trzecim sektorze na 
rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych, można dostrzec wskazane trendy. Po 
pierwsze, rzeczywiście od początku tego wieku rośnie liczba jednorazowych projektów 
(jednak wciąż prowadzone są działania bardziej długofalowe), chociaż wciąż stosun-
kowo niewiele jest dużych, bardziej długofalowych i realizowanych na większą skalę 
(ogólnopolską) działań, w które zaangażowane są różne podmioty. 

Podsumowując zachodzące po 1989 roku przeobrażenia, należy zwrócić również uwagę 
na przemiany dotyczące myślenia o roli osób niewidomych (i w ogóle niepełnospraw-
nych) w społeczeństwie. Ma ono charakter bardziej abstrakcyjny od sfery rozwiązań 
prawnych i działań instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Jest ono 
jednak niezwykle istotne, ponieważ kształtuje wdrażane rozwiązania. Aby wprowadzić 
rzeczywiste zmiany w jakiejś dziedzinie nie wystarczy jedynie wdrożyć nowe rozwią-
zania prawne, instytucjonalne i proceduralne, ale konieczne jest też odpowiednie my-
ślenie, które sprawia, że pożądane działania będą podejmowane. Zasadniczy przełom 
w postrzeganiu niepełnosprawności zbiegł się z przemianami społeczno-politycznymi 
1989 roku. To w tym czasie upowszechniać zaczęła się idea integracji i przełamywania 
społecznej izolacji osób niepełnosprawnych. Tak o tym procesie pisze Sylwia Zielińska: 
„ostatnim etapem transformacji po 1989 roku była zmiana sposobu postrzegania dru-
giej osoby. W okresie PRL-u osoby niepełnosprawne były izolowane od środowiska osób 
zdrowych. Z jednej strony nie zauważano potrzeb tej grupy, z drugiej zaś sądzono, że nie 
będą oni w stanie egzystować w społeczeństwie. Zmiana w nastawieniu do osób z dys-
funkcjami, nazywanych w okresie PRL-u inwalidami, wynikała bezpośrednio ze świado-
mościowych zmian pozostałej, zdrowej reszty społeczeństwa. Zmiany w postrzeganiu 
pozwoliły zainicjować nowe rozwiązania prawne i instytucjonalne adresowane do osób 
niepełnosprawnych”112. Przejawem przywołanej zmiany paradygmatów i dążenia do 
wyrwania z izolacji osób niepełnosprawnych była zarówno idea edukacji włączającej 
prowadząca do promocji nauczania integracyjnego, jak i zapisane w ustawie o rehabilita-
cji społecznej i zawodowej rozwiązania mające zachęcać pracodawców do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. W ten nurt myślenia wpisywały się też kampanie społeczne 
mające uwrażliwić całe społeczeństwo na sytuacje osób niepełnosprawnych. Wszystkie 

112 S. Zielińska, Różne obszary dyskryminacji. Czy można mówić o dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych w przestrzeni politycznej na przykładzie Polski?, „Pogranicze. Studia Społeczne. Tom 
XXII 2013, s. 216.  
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te działania miały prowadzić do tego, aby niepełnosprawni, kiedy to tylko możliwe, nie 
funkcjonowali w zamkniętym środowisku szkół specjalnych i ośrodków pracy chronio-
nej i stali się samodzielnymi, aktywnymi członkami społeczeństwa, a nie wstydliwymi 
problemami rodzin.

Wiele zrobiono — zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i społecznym w dziedzinie 
realizacji spopularyzowanej po 1989 roku wizji osób niepełnosprawnych w społeczeń-
stwie, ale z pewnością cel nie został jeszcze w pełni osiągnięty. W toku prac zdano sobie 
sprawę ze słabych punktów coraz bardziej popularnego sposobu myślenia o niepełno-
sprawności i został on uzupełniony czy też poszerzony. Z punktu widzenia tego raportu 
najistotniejsze jest to, że wraz z biegiem czasu zaczęto podkreślać, że kapitał kulturowy 
osób niepełnosprawnych jest ważnym uwarunkowaniem ich zdolności do podmiotowe-
go działania w społeczeństwie i dlatego należy uznać jego rozwój za integralny aspekt 
działań na rzecz tego środowisko, a nie tylko jako realizowane przy okazji uzupełnie-
nie innych elementów. Taką holistyczną filozofię działań wobec osób niepełnospraw-
nych zakładającą istotną rolę rozwoju kulturowego i społecznego tak charakteryzuje 
przywołana już wcześniej Barbara Gaciarz: „imperatywem jest włączanie problematy-
ki niepełnosprawności w główny nurt polityki państwa i władz publicznych wszystkich 
szczebli (disability mainstreaming), co wymaga ustanawianie takich rozwiązań insty-
tucjonalnych, które umożliwiają szerokie włączanie osób niepełnosprawnych w nurt 
różnych aktywności społecznych na pełnoprawnych zasadach. Jest to podejście silnie 
związane z zasadami polityki antydyskryminacyjnej, tkwiącej u podstaw europejskiego 
modelu społecznego, w istocie rzeczy uznające emancypację osób niepełnosprawnych 
za najważniejsze przesłanie działania władz publicznych adresowanego do tego środo-
wiska”113. W przypadku osób niewidomych tak szeroko realizowana idea włączania za-
kładająca istotne znaczenie kultury i kulturoterapii wciąż jest realizowana w niewielkim 
stopniu i nie w sposób systemowy. Świadczy o tym fakt, że nie istnieje strategia dzia-
łań na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych (nawet jako część ogólniejszego 
programu działań). Inicjatywy w tym zakresie — z których wiele zostało przywołanych 
w tym raporcie — są cenne, ale nie tworzą spójnego, przemyślanego, długofalowego, 
wzajemnie się zazębiającego systemu działań. Można więc powiedzieć, że w Polsce nie 
funkcjonuje jeszcze systemowy sposób działania na rzecz uczestnictwa w kulturze osób 
niesłyszących, a szereg niezależnych inicjatyw oddolnych oraz rozwiązań instytucjonal-
nych i prawnych, które mogą w przyszłości stać się podstawami takiego systemu.

113 B. Gaciarz, dz. cyt., s. 18.  
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10. Podsumowanie

W poprzednich rozdziałach zawarte zostały analizy różnych sfer rzeczywistości społecz-
nej i ich roli w działaniach na rzecz aktywizacji kulturowej osób niewidomych. Ostatni 
rozdział podsumował te analizy przez wskazanie ogólniejszych trendów, które można 
było zaobserwować w Polsce po 1989 roku. Na bazie tych analiz i obserwacji można 
wyciągnąć wnioski na temat pożądanych działań, które pozwolą zwiększyć poziom ak-
tywnego i biernego uczestnictwa osób niewidomych w kulturze. Są one zebrane w ni-
niejszym rozdziale. Ze względu na charakter tego raportu mają one przede wszystkim 
ukierunkowanie socjologiczno-politologiczne i dotyczą zagadnień ogólnych, związanych 
z funkcjonowaniem sfery instytucjonalno-organizacyjnej. Wskazane zostało pięć kluczo-
wych kierunków działań.

1. Konieczność opracowania strategii działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób 
niewidomych w kulturze. Wydaje się, że naturalnym podmiotem inicjującym i koordy-
nującym powstawanie strategii powinien być Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełno-
sprawnych, ale może wystarczający mógłby się okazać wewnętrzny dokument MKiDN, 
w którym za jeden z celów działania wyróżnia się finansowanie poprawy dostępu do 
kultury osób niepełnosprawnych. Strategia może stanowić część ogólniejszego progra-
mu, ważne jednak, aby wypracowana została lista kluczowych form działań i sposobów 
ich realizacji. Powinny być w niej wskazane cele długoterminowych działań oraz priory-
tetowe zadania, które powinny być finansowane z budżetu państwa albo preferowane 
w konkursach grantowych (organizowanych np. przez PFRON czy MKiDN). Takie działanie 
pozwoli przełamać słabe strony mechanizmu konkursów grantowych polegające na ak-
cyjności i jednorazowości działań.

2. Włączanie problematyki niepełnosprawności w główny nurt polityki państwa i władz 
publicznych wszystkich szczebli (disability mainstreaming) poprzez opracowanie zasad 
działań kluczowych instytucji na rzecz zwiększenia dostępu do kultury osób niewido-
mych. W ramach tych działań powinny zostać wypracowane spójne z ogólniejszą strate-
gią wytyczne i procedury obowiązujące w poszczególnych instytucjach i organizacjach. 
Na przykład może to być wewnętrzny dokument MKiDN, w którym ustala się osobny 
konkurs grantowy na finansowanie działań z zakresu aktywizacji osób niepełnospraw-
nych w dziedzinie kultury na zasadach analogicznych do konkursu na działania z za-
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kresu edukacji kulturowej czy promocji kultury polskiej za granicą. Innym przykładem 
przyjętych zadań mogłaby być na przykład zasada, że warunkiem uzyskania wsparcia 
finansowego z MKiDN (zarówno organizacji pozarządowych jak i publicznych instytucji 
kultury) jest posiadanie strony internetowej przystosowanej do potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, którą opracowano na zlecenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Inną formą działania może być stworzenie kompletnej bazy 
danych o działaniach instytucji podległych MKiDN podejmowanych na rzecz ułatwienia 
dostępu do kultury osobom niewidomym — na wzór bazy ułatwień architektonicznych 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeszcze inną formą działań mogły-
by być szkolenia z problematyki dostępności osób niewidomych do kultury (i w ogóle 
osób niepełnosprawnych) dla pracowników instytucji kultury o zasięgu zarówno lokal-
nym, jak i krajowym.

3. Utworzenie wyspecjalizowanej instytucji kultury zajmującej się inicjowaniem i koordy-
nacją działań na rzecz zwiększenia dostępu osób niewidomych do kultury. Nawiązywa-
łoby ono do tradycji Krajowego Centrum Kultury Niewidomych i mogłoby pełnić między 
innymi takie funkcje jak:

• edukacja widomej większości o sytuacji, problemach i twórczości niesłyszącej 
mniejszości;

• przełamywanie stereotypów, połączone z edukacją antydyskryminacyjną i pro-
mocją tolerancji poprzez organizacje wspólnych wydarzeń artystycznych niewi-
domych i widzących uczniów i dorosłych;

• dokumentacja i wspieranie twórczości niewidomych twórców;
• aktywizacja kulturalna niewidomych i wspieranie ich twórczości;
• koordynacja działań organizacji pozarządowych na rzecz uczestnictwa osób nie-

widomych w kulturze. 

Jednym z instrumentów realizacji polityki państwa jest powoływanie wyspecjalizowa-
nych instytucji przybierających różne formy organizacyjne, które mają długofalowo re-
alizować określone zadania finansowane regularnie z dotacji budżetowych. Tego rodzaju 
instytucja mogłaby umożliwić realizację dwóch celów, które trudno jest osiągnąć or-
ganizacjom pozarządowym zaangażowanym w ułatwianie dostępu do kultury osobom 
niewidomym. Po pierwsze, za sprawą regularnego finansowania pozwoliłaby realizować 
cykliczne i długofalowe projekty kulturowe. W ten sposób przełamana zostałaby zdia-
gnozowana wcześniej w tym rozdziale słabość obecnego systemu w postaci akcyjności 
i jednorazowości działań realizowanych w ramach konkursów projektowych. Taka in-
stytucja mogłaby również koordynować do pewnego stopnia działania poszczególnych 
organizacji pozarządowych i organizować szkolenia dla liderów społeczności niepełno-
sprawnych. Po drugie, za sprawą stabilnego wsparcia budżetowego i statusu instytucji 
publicznej miałby znacznie większe szanse stać się szeroko rozpoznawalną jednostką 
docierającą do większej liczby odbiorców i podejmującą długofalowe działania na zde-
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cydowanie większą skalę niż pełne dobrej woli, ale pozbawione regularnego wsparcia, 
organizacje pozarządowe.

4. Aktywizacja i szkolenie liderów w środowisku osób niesłyszących. W świetle prze-
prowadzonych w różnych grupach kulturowych badań nie ulega wątpliwości, że kom-
petencje oraz liczba liderów stanowi koło zamachowe działalności danego środowiska. 
Dlatego w celu zwiększenia skuteczności działań organizacji pozarządowych na rzecz 
aktywizacji kulturowej osób niewidomych konieczne jest wykształcenie kompetentnych 
liderów środowiska, którzy będą mobilizować do działań. Z tego powodu wskazane jest 
nie tyle, aby przygotować projekt i uzyskać grant na jakieś pomijane do tej pory działania 
animacji kulturowej (choć to także może być istotną formą działania), ale też organizo-
wanie ogólnopolskich cyklów szkoleń z zakresu przygotowania wniosków grantowych, 
zarządzania projektami, fundraisingu i zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa czy 
rachunkowości dla członków organizacji zrzeszających osoby niesłyszące. Obrazowo 
można powiedzieć, że ten postulat sprowadza się do zasady: dać wędkę a nie rybę. 
Tego rodzaju działania pozwoliłby także bardziej zintegrować środowisko oraz zwiększyć 
współpracę poszczególnych organizacji pozarządowych między sobą i z instytucjami 
kultury.

5. Wykorzystanie możliwości rewolucji technologicznej i podejmowanie działań na rzecz 
większego dostępu osób niewidomych za pośrednictwem Internetu. Medium to ma 
ogromny potencjał jeżeli chodzi o efektywne i ekonomiczne upowszechnianie osobom 
niewidomym dostępu do kultury Po pierwsze, można w ten sposób udostępniać na spe-
cjalnych prawach różne teksty kultury dostosowane do potrzeb osób niewidomych (filmy 
z audiodeskrypcją, audiobooki, etc.) na zasadach takich jak oferują omawiane portale 
Ninateka czy Adapter. Tego rodzaju inicjatywy należy wspierać i dążyć do ich intensywnej 
rozbudowy. Po drugie, Internet może być miejscem, w którym udostępnia się aktualne 
informacje na temat dostępności instytucji kultury, takich jak muzea dla osób niewido-
mych, oraz o różnych działaniach aktywizujących tę grupę beneficjentów (innymi słowy 
baz danych, które były postulowane w punkcie 2.). Jednak aby tego rodzaju działania 
były skuteczne potrzebna jest nie tylko budowa stron internetowych, ale też wsparcie 
w kształceniu informatycznym osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz rozwoju 
tyfloinformatyki i zwiększenia dostępności do Internetu.

Przedstawiony katalog działań nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z ogra-
niczonym dostępem osób niewidomych do kultury. Jego wdrożenie pozwoli jednak prze-
łamać największą słabość aktualnej sytuacji, jaką jest brak całościowego spojrzenia 
i chaotyczność, akcyjność oraz krótkofalowość, na którą jednak składa się wiele skądi-
nąd często interesujących, nowatorskich i potrzebnych działań. 
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