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Porządek posiedzenia: 

 1. Wpływ niedosłuchu na życie człowieka. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota 

Tobiszowska,  

 
senator: 

 Marek Plura,  

 
goście, m.in.: 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu: 

prezes Roman Gołębiewski, 

wiceprezes Leszek Wierzowiecki, 

członek zarządu Iwona Król, 

członek zarządu Andrzej Kwiatkowski, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 

ordynator Oddziału Klinicznego Audiologii i Foniatrii Szpitala Klinicznego im. Heliodora 

Święcickiego Alicja Sekula, 

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO: 

prezes zarządu Aleksandra Włodarska vel Głowacka, 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera: 

kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii, konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i 

foniatrii prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, 

Polski Związek Głuchych: 

prezes zarządu Krzysztof Kotyniewicz, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących: 

prezes zarządu Witold Cieśla, 

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym": 

dyrektor Biura Zarządu Tomasz Michałek, 



 

 

Akademia Polskiego Języka Migowego (APJM): 

tłumacz języka migowego Paweł Żurawski, 

Parlament Europejski: 

poseł Jarosław Duda, 

poseł Karol Karski. 

 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Posiedzenie komisji miało charakter tematyczny. Zostało zorganizowane we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu w roku 

2020. 

Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom 

Niedosłyszącym – ECHO, mówiąc o wpływie niedosłuchu na życie człowieka, stwierdziła, że 

niedosłuch staje się chorobą cywilizacyjną, a grupami najbardziej narażonymi na utratę słuchu 

są dzieci i młodzież szkolna. W Polsce ok. 40 tys. ludzi nie słyszy w ogóle, 900 tys. ma 

poważnie uszkodzony słuch, a ponad 4 mln. ma problemy ze słuchem. 

Dr hab. n. med. Alicja Sekula ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w wystąpieniu nt. podstaw procesu słyszenia dobrze 

oceniła wdrożony Polsce w 2002 r. – jako jeden z pierwszych na świecie – system badań 

przesiewowych, który przyczynia się do wczesnej wykrywalności niedosłuchu, skutecznego 

leczenia dzieci z uszkodzonym słuchem i ich prawidłowego rozwoju. 

Według danych, które przedstawiła prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, konsultant krajowy 

w dziedzinie audiologii i foniatrii, w Polsce liczba dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem 

jest niestety nadal zdecydowanie wyższa niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że ponad 466 mln ludzi na świecie cierpi na 

poważny niedosłuch, co obecnie stanowi 6,1% całej populacji. Liczba osób 

z niepełnosprawnością słuchową będzie wzrastać w najbliższych dekadach. WHO przewiduje, 

że w roku 2050 będzie to ok. 900 mln osób, tj. 9% prognozowanej populacji świata (10 mld). 

W Polsce wykonuje się stosunkowo dużą liczbę operacji wszczepiania implantów 

ślimakowych, przywracających słuch, a zarazem poziom finansowania zakupu aparatów 

słuchowych i wzmacniaczy słuchu jest nadal zbyt niski, co nie sprzyja korzystaniu przez 

pacjentów ze sprzętu z zastosowaniem najnowszych technologii, jak podkreślił w swoim 

wystąpieniu prof. Roman Gołębiewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W dyskusji podkreślano, że w Polsce poważnym problemem jest brak sankcji za niestosowanie 

przepisów regulujących problemy zdrowotne i społeczne osób głuchych. Głusi nie mają m.in. 

stałego dostępu do tłumaczy języka migowego w urzędach, placówkach edukacyjnych 

i leczniczych. Z tego samego powodu mają ograniczony dostęp do informacji, zasobów kultury 

i instytucji kulturalnych. 

Uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę m.in. na brak tłumaczenia na język migowy 

komunikatów i konferencji rządowych, związanych z sytuacją wywołaną koronawirusem 

SARS-CoV-2. Zwracano uwagę na bezradność osób głuchych w sytuacjach, gdy pozbawieni są 

istotnych dla ich życia i bezpieczeństwa informacji o zagrożeniach. Senator Marek Plura 

zgłosił postulat rozpoczęcia nowego etapu prac nad ustawą o języku migowym, które miałyby 

doprowadzić do rozwiązania tych i innych problemów. 
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