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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego 

i sportu Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ostatnie lata były złotym okresem dla polskiej kinematografii. Wiele produkcji zyskało uznanie na arenie 

międzynarodowej. Polskie filmy zdobyły również szereg nominacji i prestiżowych nagród, takich jak Złota 

Palma czy Nagroda Akademii Filmowej. 

Każdy z nas jest dumny z osiągnięć naszych rodaków i chce zaznajomić się z ich nagradzaną twórczością, 

żeby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących danej produkcji. Niestety osoby z dysfunkcją słuchu 

nie mogą w pełni uczestniczyć w seansie, jeśli projekcja danego filmu jest realizowana bez napisów i audio-

deskrypcji. 

To utrudnienie sprawia, że osoby te rzadko decydują się na korzystanie z oferty kin w zakresie polskich 

produkcji. Konsekwencją takiego ograniczenia jest częstsze sięganie po nielegalne źródła kultury lub długie 

oczekiwanie na ukazanie się danej produkcji na DVD czy Blu-ray lub w innej formie umożliwiającej włącze-

nie funkcji pozwalającej na zrozumienie filmu. Konieczność długiego oczekiwania na taką możliwość całko-

wicie przekreśla uczestnictwo tych osób w bieżącym życiu kulturalnym. 

Nie ma dokładnych informacji na temat tego, ile osób z dysfunkcją narządu słuchu żyje w Polsce. Według 

informacji prasowej podanej przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Związku Głuchych 

Jarosława Duszaka (27.09.2020 r., Radio Opole) od 2 do 4 milionów ludzi żyjących w naszym kraju cierpi 

w różnym stopniu na uszczerbek słuchu, a około 80 tysięcy z nich komunikuje się za pomocą języka migo-

wego. Te dane, choć nakreślono je jedynie w przybliżeniu, ukazują skalę wykluczenia osób niesłyszących 

i słabosłyszących z życia kulturalnego oraz dostępu do poszczególnych sfer życia społecznego. Jak wynika 

z raportu „Sytuacja osób głuchych w Polsce”, opublikowanego w 2014 r. przez rzecznika praw obywatel-

skich, „polska kinematografia jest praktycznie nieznana odbiorcom głuchym i słabosłyszącym”. 

„Raport Finalny. Analiza szans i barier uczestnictwa osób głuchych w życiu artystyczno-kulturalnym 

w Polsce”, stworzony w 2014 r. w ramach projektu „Nie bądź głuchy na kulturę”, a dofinansowany przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskazuje na liczne możliwości zwiększania udziału osób 

niesłyszących w życiu artystyczno-kulturalnym. W wymienionym dokumencie zarekomendowano zwiększe-

nie zakresu czasu, w jakim w telewizji i kinie wyświetlane są napisy dla niesłyszących. To rozwiązanie przy-

niosłoby korzyści nie tylko osobom z dysfunkcją narządu słuchu, ale również obcokrajowcom zamieszkują-

cym w Polsce, którzy dopiero uczą się naszego języka. Ponadto twórcy raportu zalecają rozważenie kwestii 

zobowiązania producentów filmowych do udostępnienia przygotowanych na podstawie scenariuszy plików 

tekstowych z zapisem ścieżki audio, co pozwoliłoby na wykorzystanie napisów na pokazach polskich filmów 

w kinach. 

W ramach walki z dyskryminacją ludzi g/Głuchych powstają urządzenia, które wyrównują szanse wszyst-

kich uczestników seansu na pełne zrozumienie treści filmu. Właściciele zagranicznych multipleksów najczę-

ściej zakupują sprzęt odsłuchowy, o który można poprosić obsługę przy wejściu. Takie rozwiązanie pozwala 

na uczestnictwo w każdej projekcji. Nie ma wtedy konieczności uprzedniego przygotowywania napisów wy-

świetlanych podczas pojedynczych seansów, które byłyby kierowane do osób z dysfunkcją słuchu. Obecnie 

najczęściej stosowanym wariantem są urządzenia z systemem napisów kodowanych, które zapewniają nie 

tylko automatyczne wczytywanie słów z mowy, ale również audiodeskrypcję. Tego typu urządzenia dostępne 

są w formie umożliwiającej umieszczenie wyświetlacza na wysokości ekranu, w miejscu, gdzie standardowo 

pojawiają się napisy. Drugim wariantem są okulary wyświetlające napisy wewnątrz szkieł. 

Wykluczenie osób niesłyszących z życia kulturalnego jest przejawem dyskryminacji pośredniej. Proszę 

więc o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jakie projekty i programy wspierające osoby z dysfunkcją narządu słuchu są obecnie realizowane z do-

finansowaniem Ministerstwa? Jakie są kwoty dofinansowań tychże projektów? Jaki jest czas ich trwania? 

2. Czy Ministerstwo opracowuje strategię zwiększenia dostępu do polskiej twórczości filmowej dla osób 

z niepełnosprawnościami? Kto za nią odpowiada? Czy są prowadzone konsultacje w tym zakresie? Jeśli tak, 



to kto i z kim je przeprowadza? Proszę o szczegółowe informacje. 

3. Czy w celu efektywnego działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami słuchu 

został powołany zespół specjalistów? Jeśli tak, to kiedy? Czy do jego tworzenia zostali zaproszeni przedsta-

wiciele organizacji pozarządowych, sieci kin i producentów filmowych? Jakie są wstępne wnioski z prac 

zespołu? Czy Ministerstwo przewiduje w tym zakresie wsparcie finansowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości 

i dla kogo? 

4. Czy Ministerstwo podjęło jakieś działania w związku z realizacją postulatów zawartych w finansowa-

nym przez MKiDN raporcie? Jeśli tak, to jakie inicjatywy podjęto? W jaki sposób zostały one zrealizowane? 

Jakie były wnioski końcowe? 

5. Czy środki zaradcze zaproponowane w kwestii zwiększenia dostępu osób z dysfunkcją narządu słuchu 

do polskiej kinematografii, zawarte w Raporcie zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(„Sytuacja osób głuchych w Polsce”, 2014 r.), zostały zrealizowane przez minione 6 lat? Jeśli tak, to które 

i kiedy to nastąpiło? Jeśli nie, to czy planowane jest podjęcie jakichś prac nad przedmiotowym zagadnieniem 

w ciągu najbliższych 3 lat? 

6. Czy wykorzystano inne niż te, które wskazano w wymienionych raportach, środki umożliwiające oso-

bom g/Głuchym dostęp do polskiej kinematografii? Jeśli tak, to jakie? 
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