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I kwietnia 2 weszła w Życie ustawa z dnia 19 sierpnia 201l r. o języku

migowym i środkach komunikowania się (Dz' U. Nr 209 poz. |243 z pőźn. zm.). Ustawa

przyznď1e osobom doświadczającym trwale lub okĺesowo trudności w komunikowaniu się

(osobom uprawnionym) okľeślone uprawnienia w sferze kontaktów z organami administracji

publicznej, jednostkarni systemu, podmiotami leczniczymi' jednostkami Policji, Państwowej

StraŻy Pozarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych

obszarach (podmiotami zobowiązanymi). osoby te mają w szczególności prawo do

skorzystania zpomocy osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 \at izostała wybrana

przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia poľozumienia z osobą upľawnioną i udzielenia jej

pomocy w załatwieniu spľaw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu,

podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Strazy PoŹarnej i straŻy gminnych

oľaz jednostkach ochotniczych działających w tych obszaľach _ aľt. 3 pkt l ustawy o języku

migowym i Środkach komunikowania się) oraz prawo dostępu do usługi pozwalającej na

komunikowanie się w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi (możliwość skoľzystania

z usług tłumacza PJM, SJM i SKGON bądż pracownika posługującego się PJM lub SJM;

mozliwość komunikowania się z wykorzystaniem środków wspieľania komunikowania się).

PovĺyŻsza ustawa kierowana jest do szeľokiej grupy odbiorców. Do grona osób

posiadających pľoblemy z komunikowaniem się moŻna zaliczyć, osoby głuche,

głuchoniewidome oraz niedosłyszące. Szacuje się, Że w Polsce zyje blisko 700.000 osób

z uszkodzeniem bądź chorobą narządu słuchu. Według szacunkowych danych Polskiego
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Związku Głuchych 40.000 osób głuchych używa w komunikowaniu się roznych foľm języka

niewerbalnego. Towaľzystwo Pomocy Głuchoniewidomym szacuje zaś, że 3.000 osób

w Polsce jest głuchoniewidomych.l

Podkľeślić na|eŻy, Że dla osób, które urodziły się głuche lub stľaciły słuch

w dzieciństwie, ięryk polski jest językiem obcym, a opanowanie go w stopniu

umożliwiającym czytanie i pisanie bywa niemożliwe. osoby te posługują się w kontaktach

Życia codziennego językami niewerbalnymi. Podstawowym celem ustawy o języku migowym

i środkach komunikowania się jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wspaľcia osobom

upľawnionym w pokonaniu istniejących barier w komunikowaniu się z osobami słyszącymi,

przede wszystkim w kontaktach z instýucjami publicznymi, służbami ľatowniczo_

interwencyj nym i oraz zakładami opi eki zdrowotnej'

Chciałbym zwrőcić, szczególną uwagę na konięczność zagwarantowania uprawnień

w zakľesie kontaktów nieletnim doświadczonym trwale lub okresowo tľudnością

w komunikowaniu się, zatľzymanych ptzez Policję, a następnie umieszczonych w policyjnych

izbach dzięcka.

W sýuacji zattzymania niezbędne jest natychmiastowe nawiązanie kontaktu z nieletnim.

Art.3Żg $ 3 ustawy z dnia26 października 1982 ľ. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(tekst jedn. Dz. U ' z 2016 r. poz. 1654 z pożn' zm.) stanowi, Że zatrzymaneeo nieletniego

informuje się natychmiast o przyczynach zatrzymania oľaz pľzysługujących mu prawach,

w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, pľawie do odmowy składania wyjaśnień

lub odpowiedzi na poszczegőlne pýania i pľawie złoŻeniazaŻalenia na czynności naruszające

jego prawa. Nieletniego na|eŻy niezwłocznie przesłuchać. Nieletniemu, na jego Żądanie,

umozliwia się nawiązanie kontaktuzrodzicem albo opiekunem lub z adwokatem.

Dlatego tak ważne jest wsparcie i pomoc dziecku, które w sýuacji utrudnionego kontaktu

i braku informacji, nie ma pojęcia gdzie i d|aczego trafiło' co niewątpliwie powodować może

u niego wzmożony lęk.

Mając povĺyŻsze na uwadze, na podstawie art. 10 ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (tekst jedn. Dz. U. z2017 ľ. poz.922), zwracam się do

Pana Ministta z prośbą o udzielenie informacji o wdľoŻonych w jednostkach Policji oľaz

policyjnych izbach dziecka rozwiązaniach ułatwiających komunikowanie się z nieletnimi

doświadczonymi trwale lub okľesowo tľudnością w komunikowaniu się, stopniu

t Biuletyn Rzecznika Praw obywatęlskich 2Ol4, rlr 5,Zasada równego traktowania - prawo i praktyka, nr 13,
obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analĺza i zalecenia.
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przygotowania kadry do kontaktőw z nieletnimi doświadczonymi trwale lub okresowo

trudnością w komunikowaniu się, stanu przygotowania do korzystania z altematywnych form

komunikowania się, umożliwiających nawiązanie kontaktu z nieletnimi posługującymi się

językiem migowym oľaz dostępu do zrozumiałej dla nich informacji.
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Do wiadomości:

Pan dľ Adam Bodnaľ

Rzecznik Praw Obywatelskich
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