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W dniu 1 kwietnia 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, dalej 

jako: ustawa o języku migowym). W drodze przepisów przywołanej ustawy minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego został zobowiązany do wydania 

rozporządzenia określającego zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru tłumaczy PJM, 

SJM i SKOGN (art. 16 ustawy o języku migowym) oraz rozporządzenia określającego 

zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych szkolenia PJM, SJM i SKOGN dla osób doświadczających trwale 

lub okresowo trudności w komunikowaniu się (art. 18 ust 4). Jako Rzecznik Praw 

Obywatelskich z dużym niepokojem przyjmuję fakt, że pomimo upływu siedmiu miesięcy 

od daty uchwalenia ustawy o języku migowym, żadne z przywołanych powyżej 

rozporządzeń nie zostało wydane. W mojej ocenie opóźnienie w przygotowaniu aktów 

wykonawczych do ustawy o języku migowym w praktyce odsunie w czasie możliwość 

skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy wybranego tłumacza języka 

migowego lub tłumacza-przewodnika nawet na kilka miesięcy. Dla osób 

z niepełnosprawnościami oznacza to dalsze ograniczenie w korzystaniu z praw i wolności 

człowieka i obywatela na równi z innymi ludźmi. 
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Mając powyższe na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 

ze zm., dalej jako: ustawa o RPO), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 

o udzielenie wyjaśnień na temat stanu prac nad projektem wymienionych powyżej 

rozporządzeń oraz przewidywanego terminu ich zakończenia. Ponadto będą zobowiązana za 

udzielenie informacji o działaniach jakie podjęto w celu powołania Polskiej Rady Języka 

Migowego, do której zadań należy m.in. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego 

stosowania komunikacji migowej oraz upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku 

migowym. W szczególności zwracam się z prośbą o przedstawienie projektu zarządzenia, 

o którym mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o języku migowym lub wskazania przewidywanego 

terminu opublikowania tego projektu. Wreszcie, z punktu widzenia skuteczności ustawy 

o języku migowym, niezwykle istotne jest upowszechnianie informacji o nowych 

uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym. Na podstawie przepisu art. 12 

pkt 2 ustawy o RPO, zwracam się więc z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sposobu 

wywiązywania się przez organy administracji publicznej z obowiązku wymienionego 

w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o języku migowym, począwszy od pierwszych dni obowiązywania 

nowych regulacji. 


