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[Dla jednostek publicznych]
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Funkcjonowanie instytucji kultury

Pierwsza sfera, w której zdaniem ekspertów można wprowadzić duże zmiany, 
wiąże się z funkcjonowaniem instytucji kultury. W ich opinii myślenie o dostępno-
ści dla wszystkich odbiorców powinno się zacząć na długo przed otwarciem danej 
placówki. Ekspertka pracująca w jednym z dużych polskich muzeów opowiadała: My 
jesteśmy totalnie zafascynowani brytyjskimi muzeami i holenderskimi. To co oni ro-
bią… Zawsze wszyscy mówili, że Anglosasi są fantastyczni. Ale to co w Holandii w tej 
chwili robią… Holendrzy w tej chwili biją ich na głowę, naprawdę, to jest niesamowite. 
Tam przede wszystkim jest po pierwsze pełna partycypacja. Jeżeli powstaje muzeum, 
powstaje wystawa, starają się zaprosić ile się da grup społecznych do omówienia wy-
stawy, która jeszcze jest w powijakach. Udogodnienia absolutnie są pod tych ludzi, 
oni mówią, czego chcą od muzeum. Przywołana w tej wypowiedzi wizja jest urzeczy-
wistnieniem idei projektowania uniwersalnego (ang. universal design) polegającej 
na takim urządzaniu przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej, aby 
było one dostępne dla wszystkich ich użytkowników bez względu na ich specjalne 
potrzeby bez potrzeby późniejszych działań na rzecz dostosowania, które zazwyczaj 
są trudne do zrealizowania i mają charakter kompromisowy. Wątek ten pojawił się już 
w analizie, kiedy była mowa o tym, że nie wszystkie nowe instytucje kultury w Pol-
sce – w tym powstające ostatnio licznie muzea – spełniają te warunki.

 
Rola animatorów ds. osób niepełnosprawnych

Drugie rozwiązanie, które mogłoby poprawić funkcjonowanie instytucji kultury po-

lega na zatrudnieniu specjalisty-konsultanta zajmującego się potrzebami osób z różny-

mi niepełnosprawnościami: Jest cudowne rozwiązanie, które mają i w Tate Gallery  i w Bri-

tish Museum. Mają tam osobę, która jest niepełnosprawna i jest na etacie w muzeum.  

I to jest niesamowite, to jest też człowiek, który ma również swojego asystenta, bo on nie może 

się poruszać sam, bo akurat jeżeli chodzi o British tam ten pan jest niewidomy (…), jest na 

etacie, totalnie wszystko przez tego człowieka przechodzi. Od remontu toalet po wystawy, któ-

re są organizowane, program edukacyjny, politykę promocyjną. Wszystko przechodzi przez 

niego i to jest fantastyczne, on totalnie wszystko wie, co się dzieje w muzeum. Szkoli na przy-

kład również personel pierwszego kontaktu, czyli osoby na przestrzeni galerii, czy w kasach, 

żeby umiały się zachować i umiały opowiedzieć w odpowiedni sposób. Jest takim rzecznikiem. 
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I w większości instytucji kultury w Wielkiej Brytanii taki rzecznik występuje. U nas tego nie 

ma nigdzie, nigdzie tego totalnie nie ma. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w Polsce takie 
rozwiązanie nie jest zupełnie obce, ponieważ, jak powiedziała ekspertka z branży muzealnej na 

przykład w Galerii Sztuki Zachęta, że jest osoba, która się nazywa nawet specjalista do spraw 

dostępności. Z uzyskanych informacji nie wynika, czy jest to osoba niepełnosprawna. Na-

tomiast ekspertka przyznała, że w części większych muzeów w Polsce, nawet jeżeli nie ma 

odrębnego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, edukatorzy muzealni spełniają 

część ich funkcji i na przykład konsultują poszczególne rozwiązania z ekspertami i organi-

zacjami pozarządowymi zajmującymi się określonymi grupami osób. Dzieje się to jednak 

zazwyczaj doraźnie, na przykład w trakcie przygotowania jakiegoś projektu społecznego lub 

edukacyjnego realizowanego przez muzeum albo, czasami, przy pracach nad nową wystawą. 

Dlatego pojawiła się sugestia, że dobrym pomysłem mogłoby być nie tyle stworzenie odręb-

nego stanowiska specjalisty do spraw dostępności, co może być drogim rozwiązaniem, ale 

wyznaczenie jednemu z pracowników, na przykład edukatorowi muzealnemu, funkcji koor-

dynatora do spraw dostępności, który w mniejszym zakresie realizowałby te same zadania. 

Ważne jest to, że problem dostępności instytucji kultury byłby monitorowany permanentnie 

a nie incydentalnie. Koordynator – oprócz innych swoich obowiązków – byłby odpowied-

nio przeszkolony przez ekspertów, utrzymywałby kontakt z organizacjami trzeciego sektora  

i placówkami edukacyjnymi pracującymi z osobami ze szczególnymi potrzebami, suge-

rując rozwiązania dotyczące zwiększenia dostępności siedziby i wydarzeń w danej sie-

dzibie kultury, jednocześnie przekazując o informacje o dostępnych działaniach poten-

cjalnym odbiorcom z niepełnosprawnościami. Dodać można, że funkcja koordynatora do 

spraw niepełnosprawności nie musi funkcjonować jedynie w muzeach, ale też na przykład  

w teatrach czy filharmoniach i operach oraz bibliotekach. 

Podobny pomysł do omówionej idei pełnomocników i koordynatorów do spraw do-

stępności przedstawiła inna ekspertka: W Paryżu są niewidomi przewodnicy. Jest muzeum 

przygotowane w taki sposób, że jest niewidomy przewodnik, odpowiednio wykształcony, ze 

wszystkimi certyfikatami europejskimi, i on jako osoba niewidoma oprowadza grupy, nieko-

niecznie niewidomych, widzących też. Wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby funkcjono-

wać zwłaszcza w mniejszych instytucjach kultury, których kadra jest wąska i nie stać ich na 

zatrudnienie pełnomocnika do spraw dostępności, a pracownicy mają zbyt dużo obowiąz-

ków, aby przejąć funkcję koordynatorów. Spełnić mógłby je niewidomy przewodnik (albo 

szerzej przewodnik/kustosz z niepełnosprawnością). Warunkiem powodzenia tego projektu 

jest jednak jakaś forma systemowego dofinansowania tych stanowisk lub innych zachęt, po-

nieważ trudno jest zakładać, że placówki bez nich będą działać w tym kierunku.
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Pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami kultury

Kolejny pomysł, który się pojawił w trakcie wywiadów dotyczył pogłębienia 
współpracy między poszczególnymi instytucjami kultury w zakresie wymiany do-
świadczeń oraz współpracy przy przygotowywaniu wystaw i wypożyczaniu materia-
łów ułatwiających dostęp do kultury osób niewidomych (np. replik) albo tworzenie 
objazdowych wystaw, które można  pokazywać także w mniejszych ośrodkach. Eks-
pertka pracująca w jednym z muzeów stwierdziła, że zalążek takich działań już ist-
nieje: Zachęta, już przeze mnie przywoływana, stworzyła taki pakiet dzieł, nie wiem 
ilu, kilkunastu zdaje się, które były nawet tak bardzo estetycznie zapakowane w taką 
teczkę, i one były faktycznie rozsyłane do różnych instytucji zajmujących się podob-
nym tematem. Czyli jakby z inicjatywy Zachęty, coś podobnego zostało zainicjowane. 
Należy zaznaczyć, że postulat głębszej współpracy – nie tylko między instytucjami 
kultury, ale też między instytucjami kultury, placówkami pedagogicznymi, władza-
mi samorządowymi i organizacjami pozarządowymi – pojawiał się w wielu wypowie-
dziach. Często jednak informatorzy nie mieli konkretnego pomysłu, jak ona miałaby 
wyglądać. Na pewno zgadzali się z tym, że warto byłoby, aby cyklicznie były orga-
nizowane seminaria dotyczące dostępności do kultury, na których można byłoby 
wymienić się doświadczeniami. Powracała też kilkakrotnie widoczna w przywołanej 
ostatnio wypowiedzi konkluzja, że wiele dobrych rozwiązań już w Polsce funkcjonu-
je i należy je upowszechnić. Jako przykłady takich modelowych instytucji podawano 
Zachętę – Narodową Galerię Sztuki w Warszawie, nowopowstałe Muzeum Śląskie 
w Katowicach i Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, ale też Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli. 

Odpowiednie finansowanie dla projektów społecznych

Projekty społeczne to drugie pole aktywności na rzecz uczestnictwa w kultu-
rze osób niewidomych, odnośnie do którego eksperci zgłaszali wiele  innowacyjnych 
pomysłów. Omawiając bariery uniemożliwiające pełniejsze uczestnictwo w kulturze 
niewidomych pojawiła się diagnoza, że wiele projektów czasowych ma charakter jed-
norazowej, stosunkowo krótkotrwałej akcji: projekty są na krótki czas zazwyczaj roz-
pisywane, potem, po 3 miesiącach, po pół roku, te osoby zostają bez niczego, bo one 
zostają bez opieki. W tym kontekście pojawił się pomysł grantów odnawialnych po-
zwalających realizować zadania przez wiele lat, a nie tylko jednorazowo. Komentując 
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ten pomysł należy zauważyć, że istnieje mechanizm realizacji bardziej długotrwałych 
projektów wykorzystywany przez polskie samorządy, jakim są zadania zlecone, które 
w wielu przypadkach realizują stowarzyszenia i fundacje. Główny problem polega 
więc być może na zachwianiu proporcji między środkami dostępnymi na jednorazowe 
projekty realizowane z różnych funduszów a zestawem gwarantowanych świadczeń 
realizowanych w systemie ciągłym w oparciu o mechanizm zadań zleconych. Pożąda-
nym działaniem mogłaby być również optymalizacja polityki grantowej polegająca 
na przykład na preferencji grantów pozwalających uzyskać narzędzia i kompetencje 
umożliwiające dalsze samodzielne działanie organizacji już po zakończeniu okresu 
projektu. Problem polega jednak na tym, że takie rozwiązanie są już częściowo wpro-
wadzane i ich skuteczność jest ograniczona. 

W trakcie rozmów pojawiła się sugestia, że chcąc działać na rzecz zwiększenia 
uczestnictwa osób niewidomych w kulturze warto byłoby stworzyć odrębny fundusz 
przyznający granty na ten konkretny cel. Obecnie, jak przyznała jedna z informato-
rek w przywołanej wyżej wypowiedzi, działania o charakterze aktywizacji kulturowej 
i likwidowania barier dostępu do kultury realizowane są przy okazji, w stopniu, w ja-
kim uda się je wpisać w ramy ogólniejszych zadań  na przykład z zakresu integracji 
społecznej osób z niepełnosprawnością. Inny ekspert działający w organizacji po-
zarządowej wypowiadał się w podobnym duchu: W tej chwili jest głównie nacisk na 
zwiększenie samodzielności tych osób, ale bez jakichś takich specjalnych wydatków, 
no właśnie, na kulturę, tylko wręcz na naukę takich czynności życia codziennego, na-
ukę, no czynności takich przystosowawczych do życia. (…) No właśnie przydałby się 
jakiś nacisk na to żeby te środki tak rozdzielić, żeby było i na kulturę, i powiedzmy, 
na sport i na wycieczki, i na jakieś zielone szkoły, i turnusy rehabilitacyjne. W trakcie 
rozmów o kwestii specjalnego funduszu na projekty kulturowe pojawiło się pytanie, 
skąd czerpać na nie pieniądze, ponieważ wszystkie działania, które realizuje na przy-
kład PFRON są istotne i nie powinno się ich likwidować (przy tej okazji podkreślano 
potrzebę zwiększenia funduszów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowe-
go pozwalającego niewidomym samodzielnie korzystać z Internetu i dostępnych tam 
wielorakich tekstów kultury). Dobrym pomysłem jeżeli chodzi o program wsparcia 
uczestnictwa w kulturze osób niewidomych wydaje się program Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dotyczący realizacji kultury dostępnej, który ma właśnie 
za zadanie integrację i zwiększanie aktywności kulturowej osób zagrożonych wyklu-
czeniem (nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale też na przykład osób starszych 
czy z mniejszości kulturowych). Problem polega na tym, że w trakcie wywiadów żaden 
z respondentów nie przywołał spontanicznie tego działania ministerstwa. Można po 



6

tym wnosić, że świadomość programu jest z jakiegoś powodu niska. Być może po-
przedzona diagnozą sytuacji zwiększenie sumy przeznaczonej na ten program i jego 
popularyzacja byłaby rozwiązaniem omawianej kwestii. W tym kontekście należy 
przywołać jeszcze jeden postulat, który pojawił się w kilku wypowiedziach w kon-
tekście programu. Eksperci podkreślali, aby nie tworzyć specjalnych wydarzeń kul-
turalnych z etykietą „dla niewidomych”, lecz raczej starać się wykorzystać kulturę 
jako narzędzia integracji troszcząc się o dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku już 
istniejących, ogólnodostępnych wydarzeń i instytucji.

Indywidualny dostęp do kultury

Odrębnym problemem jest kwestia indywidualnego dostępu do kultury. Projek-
ty społeczne zazwyczaj skierowane są do całego środowiska osób niewidomych i je 
integrują. W poprzednim rozdziale wskazano, że znacznie łatwiej jest zorganizować 
wydarzenie kulturalno-artystyczne dla uczniów placówki edukacyjnej albo człon-
ków organizacji zrzeszającej osoby niewidome. Podejmując ten temat, respondenci 
wskazywali na działania na rzecz uczestnictwa w kulturze niewidomych pozwalają-
ce jednocześnie przełamać swoistą akcyjność: Myślę, że większa dostępność była-
by wtedy, kiedy nie byłoby tylko zniżek na różnego rodzaju wejścia do miejsc kultury 
tylko w tygodniu „Kocham Kraków ze wzajemnością”, bo jak pan wie, w tym tygo-
dniu niepełnosprawni mogą wszędzie. Przesyt opery przez tydzień może naprawdę 
komuś zbrzydzić tą operę, a nie zachęcić go do chodzenia. Więc mam taki wniosek, 
aby wejście do  wielu miejsc instytucji kultury było po prostu tańsze. Nawet za darmo 
i przewodnik płaci 50%. Od krytyki tak rozumianej akcyjności wyszła również inna 
ekspertka – pracowniczka stowarzyszenia działającego na rzecz osób niewidomych, 
sama z dysfunkcją wzroku – która wskazała inny sposób przełamania tej bariery niż 
zniżki: Kolejną kwestią to jest to, że czemu ludzie nieraz nie chodzą na przykład do 
muzeów po szkole. Kiedy się idzie z grupą, to przewodnik wie, zdejmuje te sznurki 
i się dotyka, i mam. A jeżeli się chodzi samemu, to w każdej sali trzeba mówić, że 
tu jestem osobą niewidomą i czy coś tam mogę dotknąć. I jest to też pewien rodzaj 
dyskomfortu. Są audioprzewodniki i to jest super, to już jest bardzo duże ułatwienie. 
One są fajne, te audioprzewodniki. Ale chodzi właśnie o dotykanie, Może i by się to 
tak po ludzku dało załatwić, przygotowuje się opiekunów wystaw, osoby, które tam są 
na salach i pilnują, że tu będzie o tej mniej więcej i o tej godzinie przychodziła osoba 
niewidoma i wtedy, żeby była możliwość dotknięcia czegoś. Bardzo dobrą rzeczą, ale 
to by było rewelacyjne, byłoby cudowne, gdyby teatry i kina na przykład nawiązały – 
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kina, już nawet nieraz to robią – współpracę choćby ze studentami filmoznawstwa i na 
przykład jeden spektakl w miesiącu, powiedzmy, czy nawet rzadziej, ale dany spektakl 
byłby z audiodeskrypcją. I po prostu każdy ma słuchaweczkę, i sobie słucha. I to by 
było rewelacyjne na pewno. Chodzi o to aby stworzyć bazę asystentów, studentów do 
których można się zgłosić, aby asystowali niewidomym. No, to byłoby super. 

Znacznie szerzej do problemu indywidualnego uczestnictwa w kulturze pod-
szedł ekspert mający kontakt z niewidomymi jako wychowawca i jednocześnie 
działacz organizacji pozarządowej: Ja panu powiem tak, jeżeli byśmy spojrzeli na 
szkolnictwo powiedzmy w XIX wieku, w XX na początku i tak dalej, na co kładziono 
szczególny nacisk? (…) Śpiew, muzyka, taniec, przedmioty artystyczne, jazda konna. 
Czyli powinno się w tym początkowym nauczaniu kłaść szczególny nacisk na przed-
miot właśnie artystyczne. Owszem, matematyka, polski i tak dalej, pisanie, liczenie 
jest bardzo ważne, ale my w tej wczesnej edukacji zapominamy o tym, co jest najważ-
niejsze, czyli właśnie o plastyce, o muzyce, jeszcze do tego powinien być ruch. I gdyby 
w tym nauczaniu początkowym to były najważniejsze przedmioty ja myślę, że edu-
kacja by szła w zupełnie innym kierunku (…) Mamy pewne zaniedbania, jeśli chodzi 
o najmłodszych. My nie nauczyliśmy tych najmłodszych tego, że ta kultura, ta wysta-
wa, to muzeum, ten koncert, ten teatr jest tak ważny. Dzieci nie umieją odebrać tego 
i nie interesują się. W tej wypowiedzi dostrzec można myśl – wyrażoną także przez 
innych respondentów – że nie należy zapominać o edukacji artystycznej i kulturalnej 
niewidomych. Jeżeli zostaną wykształcone odpowiednie postawy, to niewidomi sami 
będą robić wszystko, co możliwe, aby jak najaktywniej uczestniczyć w życiu kultural-
nym. Pod tym względem nie ma żadnych różnic między osobami niewidomymi i ich 
widzącymi rówieśnikami.
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