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[Dla osób niewidomych]
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	 Brief

Poniżej przedstawiamy katalog najważniejszych aktów prawnych, norm regulu-
jących nasze życie, wraz z komentarzem, jakie dokładnie prawa w zakresie uczestnic-
twa w kulturze nam one zapewniają. Warto zaznaczyć że nie wszyscy chcemy w kul-
turze uczestniczyć, zazwyczaj z niechęci lub jej nieznajomości. Rozpowszechniajmy 
znajomość praw w naszym kręgu jak i promujmy kulturę wśród osób niewidomych. 
Nieznajomość prawa szkodzi, jak mówi stare przysłowie. A więc pamiętajmy o na-
szych prawach!

	 Prawo	dla	Osób	Niewidomych

Każdy ma swoje prawa i obowiązki. Nie inaczej jest z osobami niewidomymi. 
Znajdują się oni jednak w pewnej wyjątkowej sytuacji, a więc i katalog ich praw i obo-
wiązków ma unikatowy charakter. 

Nadrzędne	akty	prawne:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Jako najważniejszy akt prawny obowiązujący w Polsce gwarantuje każdej oso-

bie wolność twórczości artystycznej oraz wolność korzystania z dóbr kultury. Nie ma 
tutaj żadnych wyjątków i nie można tego prawa w żaden sposób ograniczać! Dodatko-
wo Konstytucja wskazuje, że władze publiczne powinny udzielać osobom niepełno-
sprawnym pomocy zarówno w kwestiach zdrowotnych, zawodowych, edukacyjnych, 
ale także w zakresie tzw. komunikacji społecznej, czyli prawidłowych relacji i kon-
taktów z innymi osobami. Życie kulturalne jest jedną z form utrzymania tych relacji. 

2. Traktat Amsterdamski
Jednym z najważniejszych dokumentów, który reguluje ustawodawstwo w całej 

Unii Europejskiej jest Traktat Amsterdamski z roku 1997. Gwarantuje on szczególne 
prawa osobom niepełnosprawnym, wskazując, że jest to grupa w trudniejszej sytu-
acji, podlegająca marginalizacji i na poziomie całej Unii Europejskiej należy podej-
mować działania na rzecz wyrównania jej szans życiowych.

Szczegółowe	akty	prawne	międzynarodowe
1. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie usta-

nowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu 
zawodu (2000/78/We).
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Wprowadza tzw. zasadę „równego traktowania”. Co to oznacza? Że żadna gru-
pa (w tym osoby niewidome) nie może być dyskryminowana, czyli traktowana gorzej 
od innych, i to zarówno w wymiarze bezpośrednim jak i pośrednim. Wymiar bezpo-
średni oznacza bezpośrednie, gorsze traktowanie jednej grupy. Ale ważne jest też to, 
że dokument ten wprowadził w całej Unii Europejskiej zakaz dyskryminacji pośred-
niej. Oznacza to, że niedopuszczalne są także działania, które pozornie gwarantu-
ją otwartość i dostępność dla wszystkich, ale w praktyce i tak stawiają jakąś grupę 
w trudniejszym położeniu. Czyli nie wystarczy już oznajmić, że publiczna szkoła jest 
otwarta i dostępna dla wszystkich! Jeśli nie ma udostępnionych dla osób niewido-
mych materiałów edukacyjnych, ani przygotowanych nauczycieli, to w praktyce oso-
by niewidome i tak nie mają możliwości korzystania z tej z pozoru otwartej szkoły. 
Żeby szkoła była naprawdę dostępna dla wszystkich, trzeba podjąć konkretne, do-
datkowe działania, by każda grupa miała faktycznie równe szanse. Warto o tej zasa-
dzie pamiętać!

2. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., na mocy rezolucji nr 61/106

Jest to bardzo ważny dokument! Mówi on wprost, że osoby niepełnosprawne 
mają prawo pełnego udziału w życiu kulturalnym. Władze państwowe powinny podjąć 
działania, by stało się to możliwe, dostosowując przekaz sztuki do możliwości osób 
niepełnosprawnych, np. dokonać odpowiednich tłumaczeń, dzięki którym mogliby 
mieć dostęp do telewizji, filmów, teatru w formie, która będzie dla nich zrozumiała. 
W końcu będą miały też dostęp do wszelkich instytucji kultury, takich jak muzea, 
biblioteki, kina. Co jednak jest być może jeszcze ważniejsze, Państwa Narodów Zjed-
noczonych, w tym Polska, powinny także podejmować działania, by wspierać niepeł-
nosprawnych artystów, twórców dzieł sztuki, tak by mogli oni w pełni uwolnić swój 
potencjał twórczy, potencjał artystyczny. Dokument mówi wprost, że powinno tak być 
nie tylko dla ich własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia całego społeczeństwa. 
Dostęp do dzieł sztuki nie może być w sposób nieuzasadniony blokowany przez inne 
przepisy, zwłaszcza dotyczące prawa autorskiego!

3. Traktat z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów oso-
bom niewidomym, słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożli-
wiającymi 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 ustanowie-
nie międzynarodowego standardu korzystania przez osoby z niepełnosprawnościa-
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mi z utworów publikowanych  w postaci druku i pozostających pod ochroną prawa. 
Traktat zakłada, by poszczególne kraje przewidziały w swoich krajowych przepisach 
dotyczących praw autorskich ograniczenia i wyjątki w zakresie prawa do zwielokrot-
niania, prawa do rozpowszechniania i prawa do publicznego udostępniania, w celu 
ułatwienia beneficjentom dostępu do kopii utworów w formacie umożliwiającym do-
stęp osobom niepełnosprawnym. Takie rozwiązanie ma zapewnić osobom niewido-
mym i słabowidzącym możliwość korzystania z zagranicznych wydań książek i prasy 
w ramach dozwolonego użytku publicznego. Ma ono również ułatwić udostępnianie 
książek wydanych w języku polskim niewidomym na całym świecie, zwłaszcza Pola-
kom mieszkającym za granicami kraju.

Szczegółowe	akty	prawne	krajowe
1. Karta praw osób niepełnosprawnych z dnia 1 sierpnia 1997 r.
Jest to krajowy odpowiednik Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie jest ona jednak aż tak rozbudowana. Gwa-
rantuje jednak, podobnie jak konstytucja, możliwość pełnego udziału osób niepeł-
nosprawnych w życiu kulturalnym i artystycznym zgodnie ze swoimi oczekiwaniami 
i potrzebami. Oprócz tego Karta zapewnia również dostęp do dóbr i usług umożliwia-
jących pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dokument ten jednak nie wskazuje 
jeszcze żadnych gotowych rozwiązań, jak te gwarancje mają być zrealizowane.

	 Profil	uczestnictwa	w	kulturze	osób	niewidomych

W ramach projektu próbowaliśmy stworzyć profil uczestnictwa w kulturze osób 
niewidomych, tzn. chcieliśmy sprawdzić w jaki sposób i w jakim stopniu osoby niewi-
dome korzystają z różnych dóbr kultury, jakie działania są podejmowane najczęściej, 
a jakie najrzadziej. W tym miejscu postaramy się zebrać najważniejsze informacje.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że większość zaobserwowanych tendencji nie 
odbiega od sytuacji osób pełnosprawnych. Np. kwestia dostępności czasu wolne-
go. Badanie pokazało, że im wyższe wykształcenie posiadają osoby niewidome, tym 
mniej mają czasu wolnego. Dla przykładu ok. 41% osób z wyższym wykształceniem 
dysponuje mniej niż 3 godzinami czasu, dla osób ze średnim wykształceniem odse-
tek ten wynosi ok. 26% zaś dla osób z wykształceniem podstawowym lub zawodo-
wym ok. 17%.

Osoby niewidome w swoim czasie wolnym preferują przede wszystkim czytanie 
książek (ok. 68%), słuchanie muzyki (34%) oraz oglądanie telewizji (29%). Trochę 
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mniej popularne są działania wymagające wyjścia z domu: spacery, wycieczki (ok. 
25%), spotkania poza domem (ok. 21%) oraz sport (18%).

Wśród sposobów spędzania wolnego czasu związanych z życiem artystycznym 
bądź kulturalnym 4,5% osób wskazało na działalność artystyczną, chodzenie do 
kina bądź teatru jest ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jedynie dla 2% 
badanych.

Książki
Czytanie książek jest najczęściej podejmowaną aktywnością w wolnym czasie, 

co ciekawe, po literaturę sięgają w większym stopniu kobiety (ok. 77% deklaruje czy-
tanie książek, jako sposób spędzania wolnego czasu), w przypadku mężczyzn jest 
trochę słabiej (zaledwie 58%). 

Ogólne tendencje wskazują, że wraz z wiekiem rośnie zainteresowanie książka-
mi, podobnie jeśli chodzi o wykształcenie. W grupie osób o wykształceniu podstawo-
wym lub zawodowym czytanie książek preferuje ok. 56%, wśród osób o wykształce-
niu średnim ok. 63% oraz wśród osób z wykształceniem wyższym – ok. 80%. Warto 
zaznaczyć, że poziom czytelnictwa wśród osób niewidomych jest znacząco wyższy, 
niż poziom czytelnictwa mierzony dla całej populacji Polski. Wpływ na to może mieć 
duża popularyzacji różnych rozwiązań technologicznych umożliwiających osobom 
niewidomym kontakt z literaturą. 

Najczęstszą formą czytania książek są audiobooki nagrane przez lektora. Jest 
to tradycyjna forma udostępniania literatury osobom niewidomym, dostępna już 
w latach 60-tych. Znaczący wpływ na popularność tej formy czytania ma też zapew-
ne fakt, iż książki w tej formie wciąż stanowią główną część zasobów bibliotek dla 
osób niewidomych. Drugą, co do popularności formą czytania książek są w bada-
nej grupie e-booki. Do czytania e-booków osoba niewidoma musi użyć komputera 
lub urządzenia przenośnego wyposażonego w czytnik ekranu i syntezator mowy. Tak 
więc czytanie w tej formie jest ściśle powiązane z poziomem komputeryzacji. Płeć 
silnie różnicuje preferencje czytania książek w tej formie – tylko ok. 35% kobiet de-
klaruje najczęstsze czytanie tą techniką, dla mężczyzn odsetek ten wynosi ok. 61%. 
Być może różnica ta jest wynikiem odmiennej tolerancji głosu syntetycznego dla obu 
płci. Daje się zauważyć wyraźny spadek popularności czytania w alfabecie brajla, 
która to technika do końca lat 80-tych była jedynym, oprócz audiobooków, sposo-
bem czytania książek przez osoby niewidome. 
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Muzyka
Słuchanie muzyki będące drugim, co do częstości wskazań preferowanym spo-

sobem spędzania wolnego czasu częściej wskazują mężczyźni ok. 42% niż kobiety 
ok. 28%. Widać też wyraźną preferencję wśród osób młodych (w przedziale wieku od 
16 do 24 lat). 

Telewizja
Mężczyźni nieco mniej czasu poświęcają na oglądanie telewizji niż kobiety, 

czas poświęcany na oglądanie telewizji wzrasta wraz z wiekiem. Odsetki oglądają-
cych telewizję są odwrotnie proporcjonalne do wykształcenia i wynoszą dla osób 
z wykształceniem podstawowym i zawodowym ok. 75%, średnim ok. 72% i wyższym 
ok. 60%. Zależność ta ma być może związek z mniejsza liczbą wolnego czasu jaką 
dysponują osoby lepiej wykształcone. Osoby, które oglądają telewizje poproszono 
o bliższe określenie swoich preferencji odnośnie treści programowych nadawanych 
przez TV. Zwraca uwagę fakt, że programy z dziedziny kultury i sztuki cieszą się rela-
tywnie bardzo wysokim zainteresowaniem wśród osób niewidomych (ok.70% osób 
wskazało je jako interesujące). Pod względem poziomu zainteresowania wyprzedza-
ją je jedynie programy informacyjne (ok. 75%) oraz podróżnicze (ok. 73%). Relatyw-
nie najmniejszym zainteresowaniem wśród telewidzów z dysfunkcją wzroku cieszą 
się programy religijne, sportowe oraz lokalne.

Czasopisma	
Czytanie czasopism i/lub gazet codziennych deklaruje ok. 41% ogółu respon-

dentów. Kobiety czytają czasopisma częściej (ok. 47%) niż mężczyźni (32%). Najczę-
ściej czytane czasopisma to: Polityka (ok. 23%), Newsweek (ok. 22%) oraz gazety 
regionalne (ok. 16%). Podobnie, jak w przypadku książek, osoby niewidome mogą 
czytać czasopisma w różny sposób, korzystając z różnych technik wspierających. 
Około 66% ogółu osób czytających gazety i/lub czasopisma czyta je w formie elek-
tronicznej specjalnie opracowanej dla osób niewidomych.

Internet
Około 87% ogółu respondentów korzysta z Internetu. Odsetek ten jest równie 

wysoki u kobiet jak i u mężczyzn. Jak łatwo się domyślić, znaczenie ma jednak wiek, 
osoby w wieku powyżej 60 lat znacząco rzadziej korzystają z Internetu w porównaniu 
z osobami młodszymi. Korzystanie z Internetu wzrasta wraz z wykształceniem i wy-
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nosi dla osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym ok. 79%, z wykształ-
ceniem średnim – ok. 88% oraz wykształceniem wyższym ok. 91%. Odsetek osób 
niekorzystających z Internetu jest ponad dwukrotnie wyższy wśród osób zamieszka-
łych w mniejszych miejscowościach (ok. 16%) w porównaniu z mieszkańcami miast 
wojewódzkich (ok. 9%).

Tematyka stron internetowych odwiedzanych przez osoby z dysfunkcją wzroku 
nie odbiega od tematyki stron odwiedzanych przez osoby pełnosprawne. Relatywnie 
najliczniej odwiedzane są strony portali społecznościowych (ok. 19%), portali ogól-
noinformacyjnych (ok. 17%), serwisy pocztowe (ok.17%) oraz filmowe (ok. 15%). 
Odwiedzanie stron o tematyce kulturalnej deklaruje ok. 8% rozmówców korzystają-
cych z Internetu.  

Instytucje	kultury
Odsetek respondentów, którzy odwiedzili w ostatnim roku instytucje kultury 

jest nadspodziewanie wysoki. Dotyczy to szczególnie takich instytucji jak muzea, 
kina czy teatry, które z uwagi na bariery dostępowe były do niedawna odwiedzane 
przez osoby niewidome jedynie sporadycznie. Relatywnie wysoki odsetek osób, któ-
re w ostatnim roku odwiedzały poszczególne instytucje kultury znajduje wyjaśnienie 
w technologiach wspierających zastosowanych w tych instytucjach. 

Deskrybowane projekcje filmowe i przedstawienia teatralne oraz wystawy pla-
styczne z udogodnieniami dla osób niewidomych wciąż jeszcze stanowią novum 
w polskich realiach.  Imprezy takie są w większości przypadków aranżowane przez 
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i współpra-
cujące w tym zakresie z instytucjami kultury. Organizacje te zapewniają nie tylko 
technologię wspomagającą, ale z reguły zajmują się także zapewnieniem widowni. 
W konsekwencji znaczna część wizyt osób z dysfunkcją wzroku w instytucjach kultury 
ma charakter grupowy i jest zorganizowana przez którąś z organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz tego środowiska.
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