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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 marca 2021 r., znak: XI.520.1.2021.MW, dotyczące możliwości wskazania Polskiego Języka
Migowego (dalej: PJM), jako języka używanego w kontaktach domowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
w 2021 r. (dalej: NSP 2021), uprzejmie informuję, że został on wprowadzony do słownika języków zastosowanych w aplikacji
spisowej.
W związku z powyższym, respondenci, którzy będą chcieli zadeklarować PJM jako język używany w domu, w pytaniu "Jakim
językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?" po zaznaczeniu odpowiedzi „polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)”
lub „wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)” będą mieli możliwość wyboru pozycji „polski język migowy”. Inny sposobem
będzie możliwość, po wybraniu ze słownika języków pozycji „inny (wpisać poniżej)”, wprowadzenia wybranego języka w polu
tekstowym.
Przykład:
Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
 wyłącznie polskim
 polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
(słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
(słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego).
Osoby z uszkodzeniem słuchu, głuche lub słabosłyszące oraz osoby mieszkające z nimi będą miały możliwość wskazania lub
wpisania PJM w formularzu spisowym, co finalnie pozwoli nam oszacować ilu obywateli komunikuje się w tym języku.

Chciałbym dodać, że problematyka niepełnosprawności w NSP 2021 uwzględnia m.in. pozyskanie danych na temat posiadanych
przez respondentów ograniczeń w wypełnianiu codziennych czynności (zarówno potwierdzonych orzeczeniami prawnymi jaki i
deklarowanych), a także o grupach schorzeń powodujących te ograniczenia, w tym dotyczące uszkodzeń i chorób narządu słuchu.
Zgromadzone dane pozwolą na dokonanie pełnej charakterystyki osób niepełnosprawnych, rozpoznanie skali i rozmiarów
niepełnosprawności w Polski na możliwie najniższym poziomie podziału terytorialnego.
Podkreślam, że zbierane podczas spisu dane odnoszące się do posiadanych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu, będą
gromadzone na zasadzie dobrowolności. Podejście takie uwarunkowane jest przede wszystkim zapisami art. 51 Konstytucji RP,
które nie dopuszczają pozyskiwania informacji o stanie zdrowia (w tym o niepełnosprawności) na zasadzie obowiązku. Zbieranie
informacji tym zakresie, odbywać się będzie w oparciu o deklarację i subiektywną ocenę respondenta.
Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wyczerpujące.
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