RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena LIPOWICZ
RPO - 734684 - I/13/AM
00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77
Fax 0-22 827 64 53

Pani
Agnieszka Kozłowska - Rajewicz
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego
Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło blisko 100 skarg w sprawie
nieuwzględnienia w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata
2013 - 2016 działań mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu nauczania języka
polskiego jako języka obcego oraz Polskiego Języka Migowego głuchych uczniów
(działanie w celu strategicznym 1.3 w obszarze edukacja). W tej samej sprawie w dniu 24
maja 2013 r. do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło również pismo (.................
............................................) Dyrektorki Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych,
skierowane do Pani Minister.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700),
Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania określać ma cele i priorytety
działań na rzecz równego traktowania. Podzielam zdanie wyrażone przez skarżących oraz
Polski Związek Głuchych, iż sytuacja osób głuchych, w szczególności w obszarze edukacji,
wymaga podjęcia przez rząd pilnych działań mających na celu zapewnienie im równego
traktowania w obszarze edukacji.
Prawo do edukacji bez dyskryminacji i na zasadach równych szans gwarantowane
jest przez art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez
Polskę w 2012 r. i tym samym stanowiącej część krajowego porządku prawnego i możliwej
do bezpośredniego stosowania. W art. 24 Konwencja nakłada na państwo obowiązek
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ułatwiania nauki języka migowego i zapewnienia, że edukacja osób głuchych będzie
prowadzona w najodpowiedniejszym języku

i przy pomocy sposobów i środków

komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki oraz w środowisku, które maksymalizuje
rozwój edukacyjny i społeczny. W mojej ocenie oraz w ocenie skarżących, którzy zwrócili
się do Pani Minister, prawo osób głuchych do edukacji w najodpowiedniejszym dla nich
języku - Polskim Języku Migowym - nie jest w Polsce realizowane.
O niedostosowaniu szkół dla głuchych i faktycznym braku możliwości nauczania
głuchych uczniów Polskiego Języka Migowego mowa jest w wydanym przez Rzecznika
Praw
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Dyrektorkę Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych. Głusi uczniowie trafiając do
szkół nie znają języka polskiego ani języka migowego - nauczyciele posługują się
niezrozumiałym dla głuchych, opartym na języku polskim Systemie Językowo-Migowym,
a podręczniki napisane są w języku polskim. Głusi uczniowie nie uczą się też swojego
naturalnego, pierwszego języka - Polskiego Języka Migowego. Stałym postulatem
środowiska osób głuchych oraz jedną z rekomendacji wskazanego wyżej raportu jest
zapewnienie w szkołach dla głuchych uczniów nauczania dwujęzycznego, tj. przede
wszystkim nauczania Polskiego Języka Migowego oraz języka polskiego, jako języka
obcego, a w dalszej kolejności zapewnienie nauczania wszystkich przedmiotów w Polskim
Języku Migowym1.
W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie ma potrzeby podejmowania na
poziomie rządowym dodatkowych działań w obszarze edukacji osób głuchych. Pismem
z dnia 14 maja 2013 r. skierowanym do Pani Minister, Pan Tadeusz Sławecki, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wyjaśnił, że dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny,
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rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z rozporządzeniami
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepelnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Zasada równego
traktowania. Prawo i praktyka, nr 3, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 71.
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oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489, z późn. zm.) oraz w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz
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ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.). Ponadto
według Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoły mają możliwość organizacji nauczania
Polskiego Języka Migowego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. poz. 204).
Ze stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika jedynie, że nauczyciele
i dyrektorzy w szkołach dla głuchych mogą zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami
organizować lekcje języka migowego jako zajęcia rewalidacyjne lub w ramach godzin do
dyspozycji dyrektora szkoły jako „zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów",
czy dodatkowe zajęcia edukacyjne „rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów",
przyznane na wniosek dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę - tak więc jedynie
od decyzji nauczycieli i dyrektorów szkół zależy, czy w szkole organizowane są dodatkowe
lekcje Polskiego Języka Migowego czy lekcje języka polskiego jako języka obcego.
Nauczyciele i dyrektorzy często nie mają jednak wiedzy o specyfice nauczania
i komunikowania się głuchych, nie uwzględniają też nauczania w Polskim Języku
Migowym w indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych. Taka organizacja
nauki nie jest zatem obowiązkiem szkół dla głuchych i możliwa jest jedynie w bardzo
ograniczonym wymiarze godzinowym.
Polski Język Migowy jest podstawowym i najważniejszym środkiem komunikacji
osób głuchych - nie jest zatem wystarczające uwzględnienie go w ramach zajęć
dodatkowych czy rozwijających zainteresowania uczniów. Niezbędne jest podjęcie działań
na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej, mających na celu opracowanie i wdrożenie
systemu nauczania języka polskiego na zasadzie nauczania języka obcego i Polskiego
Języka Migowego we wszystkich szkołach dla głuchych.
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.) uprzejmie proszę Panią
Minister o wyjaśnienie, czy w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego
Traktowania na lata 2013 - 2016 zostaną ostatecznie uwzględnione działania mające na
celu wdrożenie systemu nauczania dwujęzycznego i tym samym realizację gwarantowanego
przez Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych prawa do edukacji głuchych
uczniów w języku migowym.
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