Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Polska Rada Języka Migowego
Polska Rada Języka Migowego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji
rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada powołana została na podstawie art. 19 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1824).

Członkowie Rady
Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na 4-letnią kadencję. Rada składa się z 17
członków, w tym z Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady powołuje się:
przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym po jednym przedstawicielu ministra:
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Edukacji i Nauki,
Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Sprawiedliwości,
Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz kandydatów zgłaszanych przez zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje oraz
organy.

Zadania Rady
Do zakresu działania Rady należy:
1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na
rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie
dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób
uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Kontakt
Polska Rada Języka Migowego:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Telefon: 22 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Podstawa prawna
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) pdf 411
kb
Zarządzenie nr 4 Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu działania
Polskiej Rady Języka Migowego 100 kb
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