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WSTĉP
Prezentowany dokument jest drugim raportem z realizacji Konwencji ramowej o ochronie
mniejszoĞci narodowych przygotowanym przez Rzeczpospolitą Polską dla Sekretarza
Generalnego Rady Europy. Poprzedni raport zostaá przekazany w dniu 10 lipca 2002 r.,
dokument przedstawiany obecnie obejmuje lata 2002-2006. Prezentowane w nim informacje
tylko w niektórych przypadkach zawierają dane sprzed dnia 1 stycznia 2002 r. lub dotyczą
sytuacji po dniu 31 grudnia 2006 r. W treĞci starano siĊ nie powtarzaü informacji, które zostaáy
juĪ przekazane Sekretarzowi Generalnemu w lipcu 2002 r. W poszczególnych czĊĞciach
i rozdziaáach zwracano jednak uwagĊ czy informacje te pozostają aktualne i w jakim zakresie.
II raport koncentruje siĊ na nowych elementach i rozwiązaniach. Starano siĊ go tak
skonstruowaü, aby jego zasadniczym przedmiotem byáy zmiany jakie dokonaáy siĊ Polsce w
sprawozdawanym okresie. Wyjątek stanowi czĊĞü VI, w której opisano stan prawny. Ze wzglĊdu
na czĊste nowelizacje wczeĞniej wydanych aktów prawnych, za celowe uznano przekazanie
Sekretarzowi Generalnemu aktualnego zestawienia wszystkich obowiązujących w Polsce
przepisów, dotyczących praw mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
W trakcie przygotowywania II raportu szczególną uwagĊ zwrócono na zalecenia zawarte
w rezolucji ResCMN (2004)10 w sprawie realizacji przez PolskĊ postanowieĔ Konwencji
ramowej o ochronie mniejszoĞci narodowych, przyjĊtej w dniu 30 wrzeĞnia 2004 r. podczas
898 spotkania zastĊpców ministrów. Starano siĊ w taki sposób skonstruowaü dokument, aby
jasno z niego wynikaáo jakie dziaáania zostaáy podjĊte w związku z tymi zaleceniami.
Przygotowując II raport kierowano siĊ takĪe uwagami zawartymi w Opinii Dotyczącej Polski
Komitetu Doradczego Konwencji ramowej o ochronie mniejszoĞci narodowych, przyjĊtej dnia 27
listopada 2003 r.
Istotnym novum w stosunku do sytuacji przedstawionej w pierwszym raporcie

jest

przyjĊcie w dniu 6 stycznia 2005 r. ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o
jĊzyku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.). Do ustawy tej niniejszy raport bĊdzie
siĊ jeszcze wielokrotnie odwoáywaá. W tym miejscu wspomniano o niej w celu wyjaĞnienia
kwestii terminologicznych. Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy pod pojĊciem mniejszoĞci
narodowe, którym posáuguje siĊ Konwencja, w odniesieniu do Polski naleĪy rozumieü
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mniejszoĞci narodowe i etniczne. Po wejĞciu w Īycie ustawy dostosowano do niej terminologiĊ
uĪywaną w innych aktach prawnych.
W trakcie prac nad raportem prowadzono szerokie konsultacje, w szczególnoĞci z
organizacjami mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym. Nie wszystkie zgáoszone uwagi udaáo siĊ uwzglĊdniü, czĊĞü byáa bowiem zbyt
szczegóáowa, nie mieĞciáa siĊ w formule raportu lub miaáa bardziej charakter komentarza niĪ
informacji. Uwagi, których nie moĪna byáo zamieĞciü w tekĞcie zasadniczym zostaáy zapisane w
aneksie.
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CZĉĝû I: OGÓLNA
1. Charakterystyka ustroju paĔstwa, podziaá administracyjny, rozmieszczenie
geograficzne mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
1.1 Charakterystyka ustroju paĔstwa, podziaá administracyjny.
Rzeczpospolita Polska zajmuje powierzchniĊ 312 683 km² i jest zamieszkana przez
38 157 055 obywateli (dane Gáównego UrzĊdu Statystycznego wg stanu na 2006 r.). Graniczy z
Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Sáowacką, Ukrainą, Republiką
Biaáorusi, Republiką Litewską oraz Federacją Rosyjską. Rzeczpospolita Polska jest paĔstwem
jednolitym, o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Parlament jest dwuizbowy i skáada
siĊ z izby niĪszej – Sejmu (liczącego 460 posáów) oraz izby wyĪszej – Senatu (liczącego 100
senatorów). Parlament wybierany jest na czteroletnią kadencjĊ w wyborach powszechnych,
bezpoĞrednich, w gáosowaniu tajnym, a w przypadku Sejmu takĪe w wyborach równych
i proporcjonalnych. W obecnej kadencji posáami i senatorami są m.in. przedstawiciele
mniejszoĞci narodowych i spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym. Kadencja
parlamentu koĔczy siĊ w 2009 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest w wyborach powszechnych na
piĊcioletnią kadencjĊ. Obecna kadencja prezydencka koĔczy siĊ w roku 2010.
Polska dzieli siĊ na 16 województw, te zaĞ na 314 powiatów i 2478 gmin, z których 65
ma status miasta na prawach powiatu. Dokonując z dniem 1 stycznia 1999 r. nowego podziaáu
administracyjnego kraju brano pod uwagĊ m. in. strukturĊ narodowoĞciową.
1.2 Rozmieszczenie geograficzne mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
UĪywanemu w Konwencji ramowej o ochronie mniejszoĞci narodowych terminowi
„mniejszoĞci narodowe” na gruncie prawa polskiego odpowiada termin „mniejszoĞci narodowe
i etniczne”. Zapisy Konwencji ramowej odnoszą siĊ wiĊc w takim samym stopniu do mniejszoĞci
narodowych, jak i mniejszoĞci etnicznych. RóĪnice definicyjne pomiĊdzy mniejszoĞciami
narodowymi i etnicznymi zostaáy opisane w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.).
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Zgodnie z ustawą mniejszoĞciami narodowymi są nastĊpujące mniejszoĞci: biaáoruska, czeska,
litewska, niemiecka, ormiaĔska, rosyjska, sáowacka, ukraiĔska oraz Īydowska, natomiast
mniejszoĞciami etnicznymi – mniejszoĞci: karaimska, áemkowska, romska i tatarska. NajwiĊksze
skupiska mniejszoĞci narodowych i etnicznych znajdują siĊ w województwach: opolskim 105
5091 obywateli polskich (9,91 % mieszkaĔców województwa), podlaskim 53 807 (4,45 %
mieszkaĔców województwa), Ğląskim 32 679 (0,69 % mieszkaĔców województwa), warmiĔskomazurskim 17 096 (1,20 % mieszkaĔców województwa), dolnoĞląskim 8429 (0,29 %
mieszkaĔców województwa), zachodnio-pomorskim 5956 (0,35 % mieszkaĔców województwa),
maáopolskim 5734 (0,18 % mieszkaĔców województwa) i pomorskim 5560 (0,26 %
mieszkaĔców województwa).
Ponadto tereny województwa pomorskiego zamieszkuje spoáecznoĞü posáugująca siĊ
jĊzykiem regionalnym (kaszubskim). W trakcie Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i
MieszkaĔ z 2002 r. 52 665 osób zadeklarowaáo posáugiwanie siĊ w kontaktach domowych
jĊzykiem kaszubskim. Na terenie województwa pomorskiego jest 52 588 takich osób i stanowią
one 2,41 % mieszkaĔców województwa. Postanowienia Konwencji są realizowane wobec tej
grupy w zakresie praw jĊzykowych.

2. Status prawa miĊdzynarodowego w ustawodawstwie krajowym.
Zgodnie z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz., 483 z póĨn. zm.) Ĩródáami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy miĊdzynarodowe, rozporządzenia oraz na
obszarze dziaáania organów, które je ustanowiáy, akty prawa miejscowego.
Polska respektuje podstawowe zasady prawa miĊdzynarodowego, zgodnie z duchem
Karty

Narodów

Zjednoczonych

oraz

Aktu

KoĔcowego

Konferencji

BezpieczeĔstwa

i Wspóápracy w Europie, jednoczeĞnie bĊdąc stroną umów miĊdzynarodowych np. Konwencji
WiedeĔskiej o prawie traktatów z 1963 r.
Przepis art. 91 Konstytucji stanowi, Īe ratyfikowana umowa miĊdzynarodowa, po jej
ogáoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi czĊĞü krajowego porządku
prawnego i jest bezpoĞrednio stosowana, chyba Īe jej stosowanie jest uzaleĪnione od wydania
1

O ile nie podano inaczej wszystkie dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z
2002 r.
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ustawy. Umowa miĊdzynarodowa, ratyfikowana za uprzednią zgodą wyraĪoną w ustawie, ma
pierwszeĔstwo przed ustawą, jeĪeli ustawy tej nie da siĊ pogodziü z umową. JeĪeli natomiast
wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizacjĊ
miĊdzynarodową, prawo stanowione przez tĊ organizacjĊ jest stosowane bezpoĞrednio, mając
pierwszeĔstwo w przypadku kolizji z ustawami.

3. LiczebnoĞü mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
PolskĊ zamieszkują obecnie przedstawiciele 13 mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
których liczebnoĞü potwierdzona w ostatnim spisie powszechnym z 2002 r. wynosi 253 273 osób.
Stanowi to ok. 0,7 % wszystkich obywateli polskich. LiczebnoĞü poszczególnych mniejszoĞci
oraz osób posáugujących siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem regionalnym przedstawia siĊ
nastĊpująco:
Deklarowana
Deklarowane uĪywanie
MniejszoĞci przynaleĪnoĞü do
w domu jĊzyka
narodowe
mniejszoĞci
mniejszoĞci narodowej
i etniczne
narodowych
lub etnicznej oraz
lub etnicznych
jĊzyka regionalnego
biaáoruska
47 640
40 226
czeska
386
1 226
karaimska
43
litewska
5 639
5 696
áemkowska
5 850
5 605
niemiecka

147 094

196 841

ormiaĔska

262

321

romska

12 731

15 657

rosyjska
sáowacka
tatarska

3 244
1 710
447

12 125
794
9

ukraiĔska

27 172

21 055

Īydowska

1 055

243
(jĊzyki jidysz
i/lub hebrajski)

Województwa o najwiĊkszym skupieniu mniejszoĞci
lub spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym
podlaskie (46 041)
áódzkie (111), Ğląskie (61)
mazowieckie (21), dolnoĞląskie (11)
podlaskie (5097)
dolnoĞląskie (3082), maáopolskie (1580), lubuskie (784)
opolskie (104 399), Ğląskie (30 531), warmiĔskomazurskie (4311)
mazowieckie (73), wielkopolskie (26), Ğląskie (23)
maáopolskie (1678), mazowieckie (1291), áódzkie
(1018),
mazowieckie (614), podlaskie (511)
maáopolskie (1572)
podlaskie (319)
warmiĔsko-mazurskie (11 881), zachodniopomorskie
(3703), podkarpackie (2984), pomorskie (2831)
mazowieckie (397), dolnoĞląskie (204)

Osoby posáugujące siĊ w
kontaktach domowych jĊzykiem
52 665
pomorskie (52 588)
regionalnym
ħródáo: Gáówny Urząd Statystyczny (GUS). Narodowy Spis Powszechny LudnoĞci i MieszkaĔ 2002r.
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W 5 gminach przedstawiciele mniejszoĞci narodowych stanowią wiĊkszoĞü mieszkaĔców.
Gminy te znajdują siĊ w województwie podlaskim i są to - zamieszkaáe przez mniejszoĞü
biaáoruską gminy: Orla (powiat bielski – 68,47 % mieszkaĔców), CzyĪe (powiat hajnowski –
81,59 % mieszkaĔców), Dubicze Cerkiewne (powiat hajnowski – 81,23 % mieszkaĔców), gmina
Hajnówka (powiat hajnowski – 64,22 % mieszkaĔców) oraz zamieszkaáa przez mniejszoĞü
litewską gmina PuĔsk (powiat sejneĔski – 74,36 % mieszkaĔców).

4. Charakterystyka mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym w Polsce.
4.1 Ogólna charakterystyka.
Zamieszkujące PolskĊ mniejszoĞci to spoáecznoĞci w wiĊkszoĞci starzejące siĊ.
Procentowy udziaá osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i wiĊcej w przypadku kobiet/65 lat i
wiĊcej w przypadku mĊĪczyzn), który wĞród ogóáu ludnoĞci Polski wynosi 15,0 % osiąga w
przypadku zdecydowanej wiĊkszoĞci mniejszoĞci narodowych i etnicznych wartoĞci wyĪsze od
Ğredniej. Przykáadowo w wieku poprodukcyjnym jest 44,05 % Rosjan, 37,84 % Sáowaków,
37,05 % Czechów i 33,98 % Biaáorusinów. Tylko wĞród Ormian (11,07 %) i Romów (4,50 %)
wspóáczynnik ten jest niĪszy od Ğredniej ogólnokrajowej.
WĞród przedstawicieli 6 mniejszoĞci (Rosjanie, ĩydzi, Czesi, Sáowacy, Biaáorusini,
Niemcy) mniej niĪ 15 % populacji stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). Dla
porównania Ğrednia dla ogóáu ludnoĞci Polski wynosi 23,2 % populacji. Najmáodsze są
mniejszoĞci: romska (36,31 % populacji stanowi grupa w wieku przedprodukcyjnym), ormiaĔska
(25,95 % ) i karaimska (23,26 %).
WĞród osób posáugujących siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem regionalnym, równieĪ
widaü nieznaczną tendencjĊ do starzenia siĊ populacji. Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r. 21,59 % osób uĪywających w kontaktach
domowych jĊzyka regionalnego to osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast 13 % tej populacji
to osoby w wieku przedprodukcyjnym.
WĞród przedstawicieli mniejszoĞci narodowych i etnicznych widoczna jest wzglĊdna
równowaga w liczbie kobiet i mĊĪczyzn, z wyjątkiem mniejszoĞci rosyjskiej, w której aĪ 78 %
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stanowią kobiety. Odsetek kobiet wĞród mniejszoĞci jest najniĪszy w przypadku ĩydów
(43,79 %), Ormian (45,80 %) i Karaimów (46,51 %). Nie odbiega on jednak znacząco od Ğredniej
ogólnopolskiej , wynoszącej 51,57 % populacji.
Stan cywilny (badany dla osób mających 15 i wiĊcej lat), a wiĊc odsetek osób Īonatych
bądĨ zamĊĪnych, oscyluje wokóá 60 % i nie róĪni analizowanych mniejszoĞci od wynoszącej
57,6 % Ğredniej krajowej. NajwyĪszy odsetek osób Īonatych lub zamĊĪnych odnotowano wĞród
mniejszoĞci: sáowackiej (63,06 %), karaimskiej (62,86 %) i ormiaĔskiej (62,56 %). Specyficzny i
mocno odbiegający od Ğredniej krajowej (28,6 % populacji) jest odsetek Romów, którzy nie
wstąpili w związki maáĪeĔskie. W trakcie Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i
MieszkaĔ przeprowadzonego w 2002 r. aĪ 52,16 % osób naleĪących do romskiej mniejszoĞci
etnicznej zadeklarowaáo, Īe jest panną bądĨ kawalerem.
WĞród osób uĪywających w domu jĊzyka regionalnego odnotowano w trakcie spisu
powszechnego najwyĪszy, spoĞród omawianych grup, odsetek osób pozostających w związkach
maáĪeĔskich, wynoszący aĪ 65,26 % populacji.
Pod wzglĊdem miejsca zamieszkania mniejszoĞci narodowe i etniczne moĪna podzieliü na
dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią mniejszoĞci, których wiĊkszoĞü czáonków zamieszkuje
miasta. Osoby naleĪące do tych mniejszoĞci są potomkami spoáecznoĞci, które przez wieki
migrowaáy na tereny Polski. W miastach mieszka ponad 90% Karaimów, ĩydów, Tatarów i
Romów. Ponadto wĞród Czechów, Ormian i Rosjan wspóáczynnik zamieszkiwania w miastach
przewyĪsza znacznie wynoszącą 61,8 % populacji Ğrednią ogólnopolską. Drugą grupĊ stanowią
mniejszoĞci tradycyjnie utrzymujące siĊ z rolnictwa. WĞród nich wspóáczynnik zamieszkiwania
na wsi przewyĪsza Ğrednią dla ludnoĞci Polski (38,2 %), osiągając rekordowe wyniki w
odniesieniu do mniejszoĞci sáowackiej (92,05 %), litewskiej (76,77 % ) i niemieckiej (70,51 %).
Poziom wyksztaácenia jest ĞciĞle związany z miejscem zamieszkania - zatem nie dziwi
fakt, iĪ najwiĊkszy odsetek osób z wyĪszym wyksztaáceniem jest wĞród, zamieszkaáych gáównie
w miastach, przedstawicieli mniejszoĞci: karaimskiej (58,33%), Īydowskiej (42,48%),
ormiaĔskiej (40,29%), rosyjskiej (37,77%) i tatarskiej (18,75%). NaleĪy zauwaĪyü, Īe odsetek
osób z wyĪszym wyksztaáceniem jest wĞród osób naleĪących do mniejszoĞci narodowych
i etnicznych generalnie wyĪszy od wynoszącej 9,9 % Ğredniej krajowej. Uwaga ta dotyczy,
oprócz wspomnianej wczeĞniej, mniejszoĞci: ukraiĔskiej, czeskiej i litewskiej. W przypadku
mniejszoĞci áemkowskiej wartoĞü ta jest praktycznie równa Ğredniej krajowej i wynosi 9,88 %.
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Nieznacznie od Ğredniej ogólnokrajowej odbiegają dane dotyczące wyĪszego wyksztaácenia
mniejszoĞci biaáoruskiej (9,24 %), naleĪy jednak zauwaĪyü, Īe jest on i tak wyĪszy od Ğredniej
wartoĞci dla województwa podlaskiego (9,1 %), w którym zamieszkuje ponad 96 % osób
naleĪących do tej mniejszoĞci. Wyniki zdecydowanie odbiegające od Ğredniej ogólnopolskiej
uzyskaáy mniejszoĞci: romska (0,14 %), niemiecka (3,12 %) i sáowacka (4,46 %).
Przypadek mniejszoĞci romskiej jako specyficzny bĊdzie omówiony w dalszej czĊĞci tego
rozdziaáu. Sytuacja mniejszoĞci sáowackiej róĪni siĊ znacznie na niekorzyĞü od Ğredniej wartoĞci
dla województwa maáopolskiego (10,1 %). NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe na pozycjĊ tego
województwa rzutuje waĪny oĞrodek miejski i akademicki, jakim jest Kraków. Gdy zestawimy
sytuacjĊ mniejszoĞci sáowackiej (mieszkającej w ponad 92 % na wsi) z udziaáem osób z wyĪszym
wyksztaáceniem wĞród ludnoĞci wiejskiej województwa maáopolskiego (4,2%) wynik ten
przestaje dziwiü (obie wartoĞci są do siebie zbliĪone). RównieĪ dane dotyczące mniejszoĞci
niemieckiej (3,12 %) róĪnią siĊ znacznie na niekorzyĞü od Ğredniej województw: opolskiego
(8,0 %) i Ğląskiego (8,9 %), w których zamieszkuje ponad 91 % osób naleĪących do tej
mniejszoĞci. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe podobnie, jak w przypadku mniejszoĞci sáowackiej, na
pozycjĊ obu wspomnianych województw mają wpáyw znajdujące siĊ na ich terenie liczne oĞrodki
akademickie (m.in. Opole, Katowice, Gliwice, CzĊstochowa). Sytuacja mniejszoĞci niemieckiej
(mieszkającej w ponad 70 % na wsi) jest zbliĪona do Ğredniej ogólnopolskiej dla osób
zamieszkujących wieĞ (4,2 % populacji), nie odbiega równieĪ znacząco od Ğredniej osób z
wyĪszym wyksztaáceniem wĞród ludnoĞci wiejskiej województwa opolskiego (3,8 %) i Ğląskiego
(5,1 %).
Wpáyw zamieszkiwania na wsi na wybór ĞcieĪki edukacyjnej przedstawicieli mniejszoĞci
sáowackiej i niemieckiej widaü równieĪ przy analizie wyksztaácenia. Odsetek osób z
wyksztaáceniem podstawowym ukoĔczonym i zasadniczym zawodowym jest wĞród tych
mniejszoĞci najwyĪszy ze wszystkich mniejszoĞci i wynosi, w przypadku mniejszoĞci sáowackiej
– 77 % i niemieckiej – 74 % (wĞród innych mniejszoĞci wskaĨnik ten nie przekracza 54 %).
Podobny wskaĨnik dla ogóáu spoáeczeĔstwa wynosi 53 %. Wyksztaácenie podstawowe lub
zasadnicze zawodowe jest cechą charakterystyczną osób zamieszkaáych na polskiej wsi. Na tym
poziomie, wedáug danych spisowych, edukacjĊ koĔczy 67,7 % mieszkaĔców wsi.
Kolejnym waĪnym wskaĨnikiem ukazującym poziom edukacji wĞród osób naleĪących do
mniejszoĞci jest liczba osób, które nie ukoĔczyáy edukacji na poziomie podstawowym. WskaĨnik
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ten dla ogóáu ludnoĞci Polski wynosi 3,64 % populacji. WĞród zdecydowanej wiĊkszoĞci
mniejszoĞci narodowych i etnicznych wskaĨnik ten jest niĪszy od Ğredniej ogólnopolskiej,
osiągając w przypadku mniejszoĞci tatarskiej – 1,50 %, Īydowskiej 1,54 % czy niemieckiej
2,24 %. NajwyĪsze wartoĞci wskaĨnik ten osiągnąá w przypadku mniejszoĞci litewskiej 10,65%,
biaáoruskiej 18,01% i romskiej 50,76 %. W przypadku dwóch pierwszych wyraĨnie widoczny
jest wpáyw miejsca zamieszkania (wieĞ).
Przypadek mniejszoĞci romskiej wymaga odrĊbnej analizy. MniejszoĞü ta jest bez
wątpienia jedyną mniejszoĞcią, w której problemy edukacyjne są widocznym i palącym
problemem. Instytucje paĔstwowe wraz z wáadzami samorządowymi oraz organizacjami
spoáecznoĞci romskiej zauwaĪają ten problem i podejmują liczne dziaáania mające na celu
podwyĪszenie poziomu edukacji. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ w ramach realizowanego od 2004 r.
Programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce sprawy edukacji traktowane są jako
priorytetowe.
Generalnie naleĪy stwierdziü, Īe poza mniejszoĞcią romską poziom wyksztaácenia osób
naleĪących do mniejszoĞci jest ogólnie wyĪszy od Ğredniej krajowej i wiąĪe siĊ z miejscem
zamieszkania.
OdnoĞnie poziomu edukacji osób naleĪących do spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym moĪna zauwaĪyü, Īe podobnie jak wĞród mniejszoĞci sáowackiej i niemieckiej, jest
on silnie zdeterminowany miejscem zamieszkania. Osoby uĪywające w kontaktach domowych
jĊzyka regionalnego, w zdecydowanej wiĊkszoĞci mieszkają na wsi - 83,44 % populacji. SpoĞród
omawianych grup – jedynie wĞród Sáowaków jest wiĊcej osób mieszkających na wsi. Podobnie
jak u Sáowaków i Niemców ma to wyraĨne konsekwencje dla poziomu edukacji. Tylko 2,16 %
osób uĪywających w kontaktach domowych jĊzyka regionalnego ma wyksztaácenie wyĪsze,
natomiast analogicznie do Sáowaków i Niemców zdecydowanie dominują osoby z
wyksztaáceniem podstawowym ukoĔczonym lub zasadniczym zawodowym. Grupa ta liczy w
przypadku osób uĪywających w kontaktach domowych jĊzyka kaszubskiego áącznie aĪ 82,40 %
badanej populacji.
Poziom wyksztaácenia to doskonaáy punkt wyjĞcia dla okreĞlenia aktywnoĞci
ekonomicznej poszczególnych mniejszoĞci. PowyĪej 15 roku Īycia najwiĊcej osób pracujących
jest wĞród mniejszoĞci: ormiaĔskiej 52,22%, Īydowskiej 46,69%, biaáoruskiej 46,67%, litewskiej
46,53% oraz karaimskiej 45,71 %. Dla pozostaáych mniejszoĞci wartoĞü ta jest niĪsza od
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wynoszącej 42,25 % Ğredniej ogólnopolskiej. Stan ten nie wynika jednak z problemów osób
naleĪących do mniejszoĞci narodowych i etnicznych ze znalezieniem pracy, spowodowany jest
raczej wspomnianym juĪ powyĪej wyĪszym wĞród mniejszoĞci odsetkiem osób znajdujących siĊ
w wieku poprodukcyjnym.
Stopa bezrobocia w przypadku wszystkich mniejszoĞci, z wyjątkiem mniejszoĞci
romskiej, jest niĪsza od Ğredniej krajowej. W trakcie Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci
i MieszkaĔ 11,37 % mieszkaĔców Polski zadeklarowaáo siĊ jako bezrobotni. Dla porównania
wĞród opisywanych spoáecznoĞci wspóáczynnik ten wahaá siĊ od 2,86 % w przypadku
mniejszoĞci karaimskiej do 11,34 % w przypadku mniejszoĞci tatarskiej. W pozostaáych grupach
generalnie nie przekraczaá 8 % populacji.
Na niekorzyĞü odbiega wyáącznie sytuacja mniejszoĞci romskiej, gdzie procent osób
bezrobotnych wynosi 30,98 % badanej populacji. W rzeczywistoĞci sytuacja tej spoáecznoĞci jest
jeszcze trudniejsza, bowiem dokonując analizy statusu mniejszoĞci narodowych i etnicznych na
rynku pracy naleĪy zwróciü uwagĊ, Īe w przypadku mniejszoĞci romskiej tylko 8,29 % badanych
zadeklarowaáo, iĪ pracuje zawodowo (3,64 % to pracownicy najemni, 4,41 % – to pracodawcy,
pracujący na wáasny rachunek oraz pomagający czáonkowie rodzin). Przypadek mniejszoĞci
romskiej jest jedynym, który w tak wyraĨny sposób odbiega od Ğrednich wartoĞci
reprezentowanych przez resztĊ obywateli polskich i to zarówno naleĪących, jak i nie naleĪących
do mniejszoĞci.
AktywnoĞü zawodowa osób uĪywających w kontaktach domowych jĊzyka regionalnego
nie odbiega od Ğrednich wartoĞci wyliczonych dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych. WĞród
tej spoáecznoĞci 44,89 % populacji to osoby pracujące, natomiast procent osób bezrobotnych w
tej populacji wynosi 7,82 %.
Generalnie naleĪy zauwaĪyü, Īe sytuacja poszczególnych mniejszoĞci narodowych i
etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym nie odbiega znacznie, poza
mniejszoĞcią romską, od Ğredniej ogólnopolskiej. Uzyskane w trakcie Narodowego Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ dane nie wskazują, Īe przynaleĪnoĞü do mniejszoĞci, z
wyjątkiem Romów, determinowaáa sytuacjĊ spoáeczno-ekonomiczną obywateli. Wpáyw na to
mają raczej inne zmienne, m.in. miejsce zamieszkania (wieĞ-miasto, region kraju) oraz wiek
badanych.
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4.2 Charakterystyka poszczególnych mniejszoĞci narodowych i etnicznych
w Polsce.
Biaáorusini to mniejszoĞü narodowa tradycyjnie zamieszkaáa na poáudniowo-wschodnich
terenach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ narodowoĞü biaáoruską zadeklarowaáo 47 640 obywateli
polskich, w tym: w województwie podlaskim - 46 041, mazowieckim - 541, warmiĔskomazurskim - 226, lubelskim - 137, pomorskim - 117, zachodnio-pomorskim - 117. NajwiĊksze
skupiska obywateli polskich narodowoĞci biaáoruskiej znajdują siĊ w poáudniowo-wschodnich
powiatach województwa podlaskiego: hajnowskim (39,1 % mieszkaĔców powiatu), bielskim
(19,80 %), siemiatyckim (3,46 %), biaáostockim (3,2 %) i w Biaáymstoku2 (2,53 %). Na terenie
12 gmin województwa podlaskiego przedstawiciele mniejszoĞci biaáoruskiej stanowią ponad 20
% mieszkaĔców gminy, w tym w 4 - ponad 50 %.
W Parlamencie zasiada jeden przedstawiciel mniejszoĞci biaáoruskiej wybrany z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.
mniejszoĞü biaáoruska wystawiaáa swoich kandydatów na terenie województwa podlaskiego.
CzĊĞü Ğrodowisk mniejszoĞci biaáoruskiej powoáaáa odrĊbny komitet wyborczy – Biaáoruski
Komitet Wyborczy. Na terenie powiatu hajnowskiego komitet ten wystĊpowaá jako Komitet
Wyborczy Biaáorusko-Ludowy, a w powiecie bielskim zawiązaá KoalicjĊ Bielską. Ponadto
kandydaci reprezentujący mniejszoĞü biaáoruską ubiegali siĊ o mandaty z list innych komitetów
wyborczych. W wyniku wyborów trzech przedstawicieli mniejszoĞci biaáoruskiej, ubiegających
siĊ o mandat z list komitetów Lewica i Demokraci oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, zostaáo
wybranych do sejmiku województwa podlaskiego. Przedstawiciele mniejszoĞci biaáoruskiej
zasiadają równieĪ w radach powiatów hajnowskiego i bielskiego. Kilku przedstawicieli
mniejszoĞci biaáoruskiej zostaáo wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast
województwa. Ponad trzydzieĞci osób naleĪących do tej mniejszoĞci zasiada, z ramienia
komitetów mniejszoĞci biaáoruskiej oraz innych komitetów wyborczych, w radach gmin
województwa podlaskiego, w czĊĞci z nich osoby naleĪące do mniejszoĞci wchodzą w skáad
ugrupowaĔ sprawujących wáadzĊ.

2

MieĞcie na prawach powiatu.
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W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka biaáoruskiego uczyáo siĊ w 40 placówkach
oĞwiatowych 3 535 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.3
Zdecydowana wiĊkszoĞü przedstawicieli mniejszoĞci biaáoruskiej naleĪy do Polskiego
Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego.
Gáówne organizacje:
x

Biaáoruskie Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne,

x

Związek Biaáoruski w Rzeczypospolitej Polskiej - w skáad którego wchodzą,
dziaáające autonomicznie: Biaáoruskie Stowarzyszenie Literackie "BiaáowieĪa",
Biaáoruskie

Towarzystwo

Historyczne,

Stowarzyszenie

Dziennikarzy

Biaáoruskich, Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Biaáoruskie Zrzeszenie
Studentów, Towarzystwo „Chatka” z GdaĔska oraz partia polityczna Biaáoruskie
Zjednoczenie Demokratyczne,
x

Biaáoruskie Forum Samorządowe w Rzeczypospolitej Polskiej,

x

Związek MáodzieĪy Biaáoruskiej,

x

Stowarzyszenie „Muzeum i OĞrodek Kultury Biaáoruskiej” w Hajnówce,

x

Towarzystwo Kultury Biaáoruskiej,

x

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MáodzieĪy Uczących siĊ JĊzyka Biaáoruskiego
„AB-BA”.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:
x

„Niwa" - tygodnik,

x

„Czasopis" - miesiĊcznik,

x

„Bielski Hostineü” – kwartalnik,

x

„Biaáoruskie Zeszyty Historyczne" – póárocznik,

x

„Termapiáy” – rocznik,

x

„Annus Albaruthenicus” – rocznik.

3

Wszystkie dane dotyczące oĞwiaty mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ
jĊzykiem regionalnym pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Niepubliczne media:
x

Biaáoruskie Radio „Racja” – nadające programy w jĊzyku biaáoruskim.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

Festiwal Muzyki Máodej Biaáorusi „Basowiszcza",

x

Festiwal „Piosenka Biaáoruska" w Biaáymstoku,

x

Festiwal Poezji ĝpiewanej i Piosenki Autorskiej „JesieĔ Bardów",

x

MiĊdzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda”,

x

ĝwiĊto Kultury Biaáoruskiej w Biaáymstoku,

x

ĝwiĊto „Kupalle" w BiaáowieĪy,

x

Polsko-Biaáoruskie Warsztaty Literackie „BiazmieĪĪa”,

x

Konkurs Poezji i Prozy „Debiut”.

Czesi to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 386 obywateli polskich,
w tym: w województwie áódzkim - 111, Ğląskim - 61, dolnoĞląskim - 47, mazowieckim - 37.
Pierwsza migracja czeska na tereny Polski miaáa miejsce w poáowie XVI w. i związana byáa z
przeĞladowaniami religijnymi Braci Czeskich. NastĊpne fale migracji miaáy miejsce w pierwszej
poáowie XVII w., drugiej poáowie XVIII w. i na początku XIX w. – ta ostatnia związana byáa
z rozwojem przemysáu wáókienniczego w àodzi. Obecnie najwiĊcej osób narodowoĞci czeskiej
mieszka w miejscowoĞci Zelów (powiat beáchatowski, województwo áódzkie).
MniejszoĞü czeska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. MniejszoĞü ta nie
wystawiaáa równieĪ swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2006 r.
Mieszkający w Polsce Czesi tradycyjnie są ewangelikami.
Gáówna organizacja:
x

dziaáalnoĞü spoáeczno-kulturalna osób naleĪących do mniejszoĞci czeskiej
koncentruje siĊ wokóá Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
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NajwaĪniejszy tytuá prasowy:
x

sprawy dotyczące mniejszoĞci czeskiej poruszane są na áamach czasopisma
„Kalendarz Zelowski - rocznik spoáeczno-kulturalny czesko-braterskiej parafii
ewangelicko-reformowanej w Zelowie”.
NajwiĊksza impreza kulturalna:

x

coroczny konkurs przedszkolnych zespoáów teatralnych.

Karaimi są najmniej liczną mniejszoĞcią etniczną w Polsce. Podczas przeprowadzonego w
2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ narodowoĞü karaimską
zadeklarowaáo 43 obywateli polskich. Karaimi mieszkają przede wszystkim w Warszawie
i okolicach, Wrocáawiu oraz w TrójmieĞcie. Pierwsze grupy Karaimów przybyáy z Krymu w XIII
wieku i osiedliáy siĊ na ziemiach ksiĊstwa halicko-woáyĔskiego (àuck, Halicz, Lwów). Na
przeáomie XIII/XIV w. duĪa grupa Karaimów zostaáa osiedlona w Trokach koáo Wilna. Na
obecne tereny Polski Karaimi przesiedlili siĊ po II wojnie Ğwiatowej w wyniku repatriacji ze
wschodnich kresów Rzeczypospolitej.
MniejszoĞü karaimska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. MniejszoĞü ta nie
wystawiaáa równieĪ swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych

w

2006 r.
Karaimi zatracili znajomoĞü ojczystego jĊzyka, wyróĪnia ich natomiast religia karaimska,
wywodząca siĊ z judaizmu. Istotne znaczenie w Īyciu mniejszoĞci karaimskiej ma dziaáalnoĞü
Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Gáówna organizacja:
x

Związek Karaimów Polskich.
NajwaĪniejszy tytuá prasowy:

x

Awazymyz – ukazuje siĊ 3 razy do roku.

Litwini to mniejszoĞü narodowa tradycyjnie zamieszkaáa na póánocnych terenach województwa
podlaskiego. NarodowoĞü litewską podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu
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Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 5 639 obywateli polskich, w tym: w
województwie podlaskim - 5 097, mazowieckim - 99, warmiĔsko-mazurskim - 83, pomorskim 75, zachodniopomorskim - 67, dolnoĞląskim - 53. NajwiĊksze skupisko osób naleĪących do
mniejszoĞci litewskiej znajduje siĊ na terenie powiatu sejneĔskiego w województwie podlaskim,
gdzie 21,20 % obywateli polskich zadeklarowaáo w trakcie spisu powszechnego narodowoĞü
litewską. Litwini zamieszkują gáównie gminĊ PuĔsk - 74,36 % mieszkaĔców, gminĊ wiejską
Sejny – 18,52 %, gminĊ miejską Sejny – 7,80 % oraz naleĪącą do powiatu suwalskiego gminĊ
Szypiliszki – 2,66 % mieszkaĔców.
MniejszoĞü litewska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach
samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszoĞü litewska nie wystawiáa swoich
komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący tĊ mniejszoĞü ubiegali siĊ o mandaty z list
lokalnych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów trzy osoby naleĪące do mniejszoĞci
litewskiej zasiadają w radzie powiatu sejneĔskiego. W radzie gminy PuĔsk przedstawiciele
mniejszoĞci litewskiej mają 14 mandatów (na 15 moĪliwych), ponadto czáonkowie mniejszoĞci
zasiadają w radach miasta i gminy Sejny. Przedstawiciel mniejszoĞci litewskiej peáni równieĪ
funkcjĊ wójta gminy PuĔsk.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka litewskiego jako ojczystego uczyáo siĊ w 17
placówkach oĞwiatowych 686 uczniów. W wiĊkszoĞci wspomnianych placówek oĞwiatowych
jĊzyk litewski jest jĊzykiem wykáadowym – taki model nauczania mniejszoĞü litewska wybraáa
jako jedyna mniejszoĞü w Polsce. Nauczanie jĊzyka i w jĊzyku litewskim zorganizowane jest na
wszystkich poziomach nauczania.
Zdecydowana wiĊkszoĞü przedstawicieli mniejszoĞci litewskiej to wierni KoĞcioáa
Rzymskokatolickiego.
Gáówne organizacje:
x

Wspólnota Litwinów w Polsce,

x

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,

x

Litewskie Towarzystwo Ğw. Kazimierza,

x

Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski w Sejnach".
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NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:
x

„Aušra" - dwutygodnik,

x

„Aušrelé" - miesiĊcznik dla dzieci,

x

„Šaltinis” – kwartalnik.
NajwaĪniejsze imprezy kulturalne:

x

Jarmark Folklorystyczny „Zielna",

x

Festiwal Teatrów Stodolanych,

x

Festiwal Teatrów DzieciĊcych,

x

„Sąskrydis” - zlot litewskich zespoáów artystycznych,

x

Koncert Zaduszkowy „Velines”.

àemkowie to mniejszoĞü etniczna, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 5 850 obywateli polskich,
w tym: w województwie dolnoĞląskim - 3 082, maáopolskim - 1 580, lubuskim - 784,
podkarpackim - 147, zachodniopomorskim - 66. Tradycyjnie czáonkowie tej mniejszoĞci
zamieszkiwali tzw. àemkowszczyznĊ, czyli Beskid Niski i czĊĞü Beskidu Sądeckiego. Na tereny
obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 1947 r. w
wyniku akcji "Wisáa" (potĊpionej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 r.).
WspóáczeĞnie jedynie czĊĞü àemków mieszka na terenach historycznej àemkowszczyzny
(województwo maáopolskie).
CzĊĞü àemków podkreĞla swoją przynaleĪnoĞü do narodu ukraiĔskiego, inni deklarują, Īe
z narodem tym nie mają związków.
MniejszoĞü áemkowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach
samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszoĞü áemkowska nie wystawiáa swoich
komitetów wyborczych, jednoczeĞnie kandydaci reprezentujący tĊ mniejszoĞü ubiegali siĊ o
mandaty z list róĪnych komitetów wyborczych. Osoby naleĪące do mniejszoĞci kandydowaáy w
województwach: lubuskim, maáopolskim i dolnoĞląskim.
W wyniku wyborów szeĞciu przedstawicieli mniejszoĞci áemkowskiej zasiada w radach
czterech gmin województwa maáopolskiego, a piĊciu innych w radach czterech gmin
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województwa dolnoĞląskiego. Ponadto przedstawiciel mniejszoĞci áemkowskiej zostaá wójtem w
jednej z gmin województwa maáopolskiego.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka áemkowskiego uczyáo siĊ w 37 placówkach
oĞwiatowych 295 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.
àemkowie w zdecydowanej wiĊkszoĞci naleĪą do dwóch KoĞcioáów: KoĞcioáa
Katolickiego Obrządku BizantyĔsko-UkraiĔskiego oraz Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa
Prawosáawnego.
Gáówne organizacje:
x

Stowarzyszenie àemków,

x

Zjednoczenie àemków (czáonek wspierający Związek UkraiĔców w Polsce),

x

Fundacja Wspierania MniejszoĞci àemkowskiej „Rutenika",

x

Stowarzyszenie „Ruska Bursa" w Gorlicach,

x

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury àemkowskiej w
Zyndranowej.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:

x

„Besida" - kwartalnik,

x

„Zahoroda" – kwartalnik,

x

„Watra" – kwartalnik,

x

„Rocznik Ruskiej Bursy”- rocznik,

x

„àemkiwska Storinka" - dodatek do ukraiĔskiego tygodnika "Nasze Sáowo".
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

„àemkowska Watra" w Zdyni,

x

„àemkowska Watra na ObczyĨnie" w Michaáowie,

x

ĝwiĊto àemkowskiej Tradycji „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej k. Dukli,

x

Europejskie Spotkania MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą",

x

„àemkowska JesieĔ Twórcza" w Gorlicach i Krynicy,

x

„MiĊdzynarodowe Biennale Kultury àemkowskiej" w Krynicy,

x

„Spotkania z Kulturą àemkowską" w Gorzowie Wlkp.
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Niemcy

to

najliczniejsza

mniejszoĞü

narodowa

zamieszkująca

PolskĊ.

Podczas

przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ
narodowoĞü niemiecką zadeklarowaáo 147 094 obywateli polskich, w tym: w województwie
opolskim - 104 399, Ğląskim - 30 531, dolnoĞląskim - 1 792, warmiĔsko-mazurskim - 4 311,
pomorskim - 2 016, zachodniopomorskim - 1 014, wielkopolskim - 820, kujawsko-pomorskim 636, lubuskim – 513, mazowieckim - 351, áódzkim - 263. NajwiĊksze skupiska obywateli
polskich narodowoĞci niemieckiej znajdują siĊ w centralnych i wschodnich powiatach
województwa opolskiego: strzeleckim (20,62 % mieszkaĔców powiatu), opolskim (19,82 %),
krapkowickim (18,38 %), oleskim (16,82 %), prudnickim (14,93 %), kĊdzierzyĔsko-kozielskim
(13,15 %), kluczborskim (9,75 %) i opolskim-miejskim (2,46 %) oraz w zachodnich powiatach
województwa Ğląskiego: raciborskim (7,24 %), gliwickim (4,25 %), i lublinieckim (3,10 %). Na
terenie 27 gmin województwa opolskiego i jednej gminy województwa Ğląskiego przedstawiciele
mniejszoĞci niemieckiej stanowią ponad 20 % mieszkaĔców gminy.
W Parlamencie zasiada dwóch przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej, wybranych z listy
wyborczej komitetu mniejszoĞci niemieckiej. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w
2006 r. mniejszoĞü niemiecka wystawiaáa swoich kandydatów na terenie zamieszkaáych przez
Niemców gmin województwa opolskiego, Ğląskiego i warmiĔsko-mazurskiego. Na terenie
Opolszczyzny Ğrodowiska mniejszoĞci powoáaáy komitet wyborczy „MniejszoĞü Niemiecka”.
Lokalne komitety wyborcze mniejszoĞci powstaáy równieĪ na terenie województwa Ğląskiego.
Kandydaci mniejszoĞci startowali takĪe z list innych komitetów wyborczych. W wyniku
wyborów siedmiu przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej zasiada w sejmiku województwa
opolskiego (przedstawiciel mniejszoĞci peáni funkcjĊ wicemarszaáka województwa). W
województwie opolskim mniejszoĞü wspóátworzy koalicjĊ rządzącą. Ponadto w sejmiku
województwa

warmiĔsko-mazurskiego

mandat

sprawuje

przedstawicielka

mniejszoĞci

niemieckiej, wybrana z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (jednoczeĞnie peáni funkcjĊ
wicemarszaáka województwa). Czterdziestu siedmiu przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej
zasiada w radach powiatów: strzeleckiego, kĊdzierzyĔsko-kozielskiego, krapkowickiego,
opolskiego, oleskiego, kluczborskiego i prudnickiego w województwie opolskim, piĊciu zasiada
w radzie powiatu raciborskiego w województwie Ğląskim. W powiatach strzeleckim i opolskim
przedstawiciele mniejszoĞci uzyskali wiĊkszoĞü mandatów. Dwudziestu szeĞciu przedstawicieli
mniejszoĞci niemieckiej zostaáo wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast
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województwa opolskiego, jeden reprezentant mniejszoĞci peáni funkcjĊ wójta w gminie na
terenie województwa Ğląskiego. W radach miast i gmin województwa opolskiego zasiada 304
radnych naleĪących do mniejszoĞci niemieckiej. Na terenie województwa Ğląskiego mniejszoĞü tĊ
reprezentuje 22 radnych, natomiast w województwie warmiĔsko-mazurskim dwoje. W gminach i
powiatach zamieszkaáych przez przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej odgrywają oni znaczącą
rolĊ we wáadzach samorządowych, kierując niektórymi z jednostek samorządu terytorialnego
samodzielnie bądĨ w koalicjach z innymi komitetami.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka niemieckiego uczyáo siĊ w 350 placówkach
oĞwiatowych 35 456 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.
Przedstawiciele mniejszoĞci niemieckiej są w wiĊkszoĞci katolikami, a tylko nieliczni
(gáównie zamieszkujący województwa Polski póánocnej) deklarują przynaleĪnoĞü do KoĞcioáa
Ewangelicko – Augsburskiego.
Gáówne organizacje:
x

Związek Niemieckich StowarzyszeĔ Spoáeczno-Kulturalnych w Polsce - Związek
reprezentuje 10 Towarzystw Spoáeczno–Kulturalnych dziaáających w 10
województwach i ok. 600 kóá terenowych. Do Związku naleĪy 10 czáonków
(organizacji) staáych i 7 organizacji zrzeszonych. Czáonkowie stali to:
Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne Niemców na ĝląsku Opolskim, Towarzystwo
Spoáeczno-Kulturalne

Niemców

w

województwie

Ğląskim,

Towarzystwo

Spoáeczno-Kulturalne MniejszoĞci Niemieckiej w województwie zachodniopomorskim, Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne MniejszoĞci Niemieckiej w
województwie wielkopolskim, Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne MniejszoĞci
Niemieckiej w województwie áódzkim, Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne
MniejszoĞci Niemieckiej w województwie lubuskim, Towarzystwo SpoáecznoKulturalne MniejszoĞci Niemieckiej w województwie dolnoĞląskim, Związek
StowarzyszeĔ Niemieckich w byáych Prusach Wschodnich, Związek MniejszoĞci
Niemieckiej w województwie pomorskim, Związek LudnoĞci Pochodzenia
Niemieckiego
stowarzyszonymi

w

województwie
są:

Związek

kujawsko-pomorskim.

MáodzieĪy

MniejszoĞci

Organizacjami
Niemieckiej

w

Rzeczypospolitej Polskiej, Związek ĝląskich Rolników, Związek ĝląskich Kobiet
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Wiejskich,

ĝląskie

Towarzystwo

Medyczne,

GórnoĞląskie

Towarzystwo

ĝpiewacze, Towarzystwo Dobroczynne Niemców na ĝląsku, Konwersatorium im.
Josepha von Eichendorffa i Niemieckie Towarzystwo OĞwiatowe,
x

Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i PrzyszáoĞü",

x

Stowarzyszenie Mazurskie,

x

ĝląskie Stowarzyszenie Samorządowe.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:

x

„Schlesisches Wochenblatt" - tygodnik,

x

„Mitteilungsblatt" - miesiĊcznik,

x

„Masurische Storchenpost" - miesiĊcznik,

x

„Zeszyty Edukacji Kulturalnej-Heft für Kultur und Bildung"- kwartalnik.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

Festiwal Kultury MniejszoĞci Niemieckiej w Polsce,

x

Dni Kultury Niemieckiej na ĝląsku Opolskim,

x

Konkurs Recytatorski w JĊzyku Niemieckim „MáodzieĪ Recytuje PoezjĊ”,

x

Festyn Letni „Sommerfest” w Olsztynku,

x

Przegląd Orkiestr i Kapel MniejszoĞci Niemieckiej w LeĞnicy,

x

Przegląd Zespoáów DzieciĊcych i MáodzieĪowych MniejszoĞci Niemieckiej w
LeĞnicy,

x

Festiwal Chórów i Zespoáów ĝpiewaczych MniejszoĞci Niemieckiej w Walcach.

Ormianie to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w
2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 262 obywateli
polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 73, wielkopolskim - 26, Ğląskim - 23,
maáopolskim - 22, lubuskim - 20. Kolonie ormiaĔskie powstaáe okoáo XI w. na Rusi Kijowskiej
(Lwów, àuck, Kamieniec Podolski) weszáy w skáad paĔstwa Polskiego za panowania Kazimierza
Wielkiego. W 1356 r. kolonie w KamieĔcu Podolskim i we Lwowie uzyskaáy potwierdzenie
swojej autonomii, a Lwów zostaá siedzibą biskupa ormiaĔskiego. Po II wojnie Ğwiatowej polscy
Ormianie z dawnych kresów poáudniowo-wschodnich w wiĊkszoĞci repatriowali siĊ na obecne
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tereny paĔstwa Polskiego. NajwiĊksze skupiska polskich Ormian znajdują siĊ w Warszawie,
Poznaniu i Krakowie. WaĪnym centrum kulturalnym mniejszoĞci ormiaĔskiej są teĪ Gliwice.
MniejszoĞü ormiaĔska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. MniejszoĞü ta nie
wystawiaáa równieĪ swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych

w

2006 r.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka ormiaĔskiego uczyáo siĊ w 2 placówkach
oĞwiatowych (w Warszawie i Krakowie) 40 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.
Mieszkający w Polsce Ormianie są przewaĪnie katolikami obrządku ormiaĔskiego lub
áaciĔskiego.
Gáówne organizacje:
x

OrmiaĔskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Krakowie,

x

Związek Ormian w Polsce im. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w
Gliwicach,

x

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie.
NajwaĪniejszy tytuá prasowy:

x

„Biuletyn OrmiaĔskiego Towarzystwa Kulturalnego" - kwartalnik.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

Obchody rocznicy ludobójstwa Ormian w 1915 r.,

x

Ogólnopolskie Spotkania ĝrodowiska OrmiaĔskiego,

x

Dni ormiaĔskie w Krakowie.

Romowie to mniejszoĞü etniczna, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 12 731 obywateli
polskich, w tym: w województwie maáopolskim - 1 678, dolnoĞląskim - 1 319, mazowieckim - 1
291, Ğląskim - 1 189, wielkopolskim - 1 086, áódzkim - 1 018, opolskim - 847, podkarpackim 712, zachodniopomorskim - 699, lubelskim - 670, kujawsko-pomorskim - 634, warmiĔskomazurskim - 426, podlaskim - 365, ĞwiĊtokrzyskim - 338, lubuskim - 272, pomorskim - 187.
Romowie w Polsce naleĪą do czterech grup etnicznych: Polska Roma, Romowie Karpaccy
(Bergitka Roma), Keáderasze i Lowarzy.
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Pierwszy dokument poĞwiadczający obecnoĞü Romów w Polsce datowany jest na rok
1401 i pochodzi z Krakowa. Od XV w. wzdáuĪ áuku Karpat i od strony Niziny WĊgierskiej
przybywaáy do Polski i osiedlaáy siĊ grupy wĊdrujących Romów. Ich potomkami są Romowie
Karpaccy. Od XVI wieku do Polski zaczĊli przybywaü z Niemiec Romowie nazwani póĨniej
Polska Roma. W II poáowie XIX w. z terenów Siedmiogrodu i Woáoszczyzny rozpoczĊáa siĊ
migracja Keáderaszy (Kelderari - kotlarze) i Lowarów (Lovari - handlarze koĔmi).
Romowie Karpaccy (prowadzący osiadáy tryb Īycia od kilkuset lat) zamieszkują górskie
tereny województwa maáopolskiego. NajwiĊkszy odsetek osób narodowoĞci romskiej
zamieszkuje gminĊ wiejską Bukowina TatrzaĔska w powiecie tatrzaĔskim, gdzie 1,10 %
mieszkaĔców gminy zadeklarowaáo w trakcie spisu powszechnego narodowoĞü romską.
Stosunkowo duĪe skupiska osób naleĪących do grupy Bergitka Roma znajdują siĊ takĪe w
miastach Górnego i Dolnego ĝląska oraz w Nowej Hucie, gdzie w latach 50-tych XX wieku
zatrudniano Romów w ramach tzw. polityki produktywizacyjnej. WiĊkszoĞü Romów naleĪących
do pozostaáych trzech grup prowadziáa niegdyĞ wĊdrowny tryb Īycia. Obecnie przedstawiciele
tych spoáecznoĞci mieszkają gáównie w miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocáawiu, àodzi,
Krakowie, Mielcu i Puáawach oraz wielu mniejszych oĞrodkach miejskich. Jest to konsekwencją
przymusowej polityki osiedleĔczej prowadzonej przez wáadze PRL.
MniejszoĞü romska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące
tĊ mniejszoĞü kandydowaáy w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. do wáadz
niektórych gmin województw: mazowieckiego, maáopolskiego, opolskiego i dolnoĞląskiego z list
róĪnych komitetów wyborczych. ĩaden z kandydatów związanych z tą mniejszoĞcią nie uzyskaá
jednak mandatu.
Romowie

w

Polsce

to

w

zdecydowanej

wiĊkszoĞci

czáonkowie

KoĞcioáa

Rzymskokatolickiego, są jednak takĪe wĞród nich wyznawcy prawosáawia, czáonkowie KoĞcioáa
ZielonoĞwiątkowców i Związku ĝwiadków Jehowy.
Gáówne organizacje:
x

Centralna Rada Romów,

x

Stowarzyszenie Romów w Polsce,

x

Centrum Kultury Rromów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Spoáeczne z
siedzibą w Tarnowie,
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x

Stowarzyszenie MniejszoĞci Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we
Wáocáawku,

x

Stowarzyszenia Romów we Wrocáawiu „Romani Bacht”,

x

Stowarzyszenie Romów w Limanowej,

x

Towarzystwo Spoáeczno – Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z
siedzibą w KĊdzierzynie – KoĨlu,

x

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku,

x

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w àodzi,

x

Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano WaĞt”,

x

Romskie Stowarzyszenie OĞwiatowe „Harangos” z siedzibą w Krakowie,

x

Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,

x

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kaáe Jakha” z siedzibą w
Krakowie,

x

Stowarzyszenie Romów w Krakowie,

x

Stowarzyszenie SpoáecznoĞci Romskiej „Familia” w Tarnowie,

x

Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie,

x

Stowarzyszenie Twórców i Przyjacióá Kultury CygaĔskiej z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:

x

„Dialog – Pheniben” – miesiĊcznik,

x

„Rrom po Drom” – dwumiesiĊcznik,

x

„Romano Atmo” – dwumiesiĊcznik.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

MiĊdzynarodowe Spotkania Zespoáów CygaĔskich „Romane Dyvesa” w
Gorzowie Wielkopolskim,

x

MiĊdzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku,

x

Obchody dnia pamiĊci o zagáadzie Romów i Sinti organizowane na terenie byáego
obozu KL Auschwitz-Birkenau w OĞwiĊcimiu,
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x

UroczystoĞci upamiĊtniające likwidacjĊ w 1942 r. tzw. ZigeunerlagerLitzmannstadt Getto w àodzi,

x

MiĊdzynarodowy Tabor PamiĊci Romów Tarnów-ĩabno-Szczurowa.

Rosjanie to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 3244 obywateli polskich,
w tym: w województwie mazowieckim - 614, podlaskim - 511, dolnoĞląskim - 362, Ğląskim 275, zachodniopomorskim - 221, pomorskim - 199, áódzkim - 179, wielkopolskim - 160,
lubuskim - 124, warmiĔsko-mazurskim - 112, maáopolskim - 106. Rosjanie mieszkający w Polsce
wywodzą siĊ gáównie z kolejnych fal migracyjnych, w ramach których przybywali do Polski: w
okresie rozbiorów, po rewolucji paĨdziernikowej, w okresie PRL oraz po rozpadzie ZSRR.
Przedstawiciele spoáecznoĞci rosyjskiej naleĪą w wiĊkszoĞci do Polskiego Autokefalicznego
KoĞcioáa Prawosáawnego. Ponadto w województwie podlaskim i warmiĔsko-mazurskim
mieszkają staroobrzĊdowcy (starowiercy). Grupa ta, jako grupa wyznaniowa, powstaáa w drugiej
poáowie XVII wieku w wyniku rozáamu w rosyjskiej cerkwi prawosáawnej. Pod koniec XVIII
wieku staroobrzĊdowcy osiedlili siĊ na obecnych terenach Polski (Suwalszczyzna i Mazury)
uchodząc przed przeĞladowaniami religijnymi. NajwaĪniejszym czynnikiem identyfikacji tej
grupy jest religia (prawosáawie w obrządku Wschodniego KoĞcioáa StaroobrzĊdowego),
a ĞwiadomoĞü narodowa stanowi czynnik drugorzĊdny.
MniejszoĞü rosyjska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące
tĊ mniejszoĞü kandydowaáy w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. z list
róĪnych komitetów wyborczych. ĩaden przedstawiciel mniejszoĞci rosyjskiej nie uzyskaá jednak
mandatu.
Gáówne organizacje:
x

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe z siedzibą w Biaáymstoku,

x

Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska" z siedzibą w Warszawie,

x

Stowarzyszenie „Rosyjski Dom” z siedzibą w Warszawie,

x

Stowarzyszenie StaroobrzĊdowców w Polsce z siedzibą w Borze k/Augustowa.
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NajwiĊksze imprezy kulturalne:
x

Dni Kultury Rosyjskiej w Biaáymstoku,

x

Rosyjskie Wieczory organizowane w Warszawie,

x

Spotkania i Wieczory Rosyjskie organizowane w Biaáymstoku,

x

Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej,

x

Pikniki StaroobrzĊdowców w Gabowych Grądach.

Sáowacy to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 1 710 obywateli polskich,
w tym: w województwie maáopolskim - 1 572, Ğląskim - 40, mazowieckim - 20. Sáowacy
zamieszkują tradycyjnie tereny Spisza i Orawy. NajwiĊksze skupiska mniejszoĞci sáowackiej to
gminy: wiejska Nowy Targ (3,25 % ludnoĞci), àapsze NiĪne (2,64 %) i Jabáonka (1,25 %) powiatu nowotarskiego oraz gmina Bukowina TatrzaĔska (2,84 %) - powiatu tatrzaĔskiego.
MniejszoĞü sáowacka nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące
tĊ mniejszoĞü kandydowaáy w wyborach samorządowych przeprowadzonych

w 2006 r. do

wáadz niektórych gmin województwa maáopolskiego z list róĪnych komitetów wyborczych.
Mandat uzyskaáa jedna kandydatka związana z mniejszoĞcią sáowacką.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka sáowackiego uczyáo siĊ w 11 placówkach
oĞwiatowych 279 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.
Sáowacy są w wiĊkszoĞci wiernymi KoĞcioáa Rzymskokatolickiego.
Gáówna organizacja:
x

Towarzystwo Sáowaków w Polsce.
NajwaĪniejszy tytuá prasowy:

x

„Život" - miesiĊcznik.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

Dni Kultury Sáowackiej w Maáopolsce,

x

Przegląd KrajaĔskich Orkiestr DĊtych,

x

Przegląd Zespoáów Folklorystycznych w Krempachach.
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Tatarzy to mniejszoĞü etniczna, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 447 obywateli polskich,
w tym: w województwie podlaskim - 319, pomorskim - 28, mazowieckim - 22, wielkopolskim 20. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na BiaáostocczyĨnie (Bohoniki i Kruszyniany)
oraz miasta: Biaáystok, SokóákĊ, DąbrowĊ Biaáostocką i GdaĔsk.
Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego od koĔca XIV
wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej Záotej Ordy oraz z
Krymu. Tatarzy w Polsce zatracili znajomoĞü swojego ojczystego jĊzyka, pozostali natomiast
wierni religii muzuámaĔskiej. Istotne znaczenie w Īyciu mniejszoĞci tatarskiej odgrywa
dziaáalnoĞü MuzuámaĔskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
MniejszoĞü tatarska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. MniejszoĞü ta nie
wystawiaáa równieĪ swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2006 r.
Gáówna organizacja:
x

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
NajwaĪniejszy tytuá prasowy:

x

„Rocznik Tatarów Polskich"- rocznik.
NajwiĊksza impreza kulturalna:

x

Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich.

UkraiĔcy to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego
w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 27 172
obywateli

polskich,

w

tym:

w

województwie

warmiĔsko-mazurskim

-

11

881,

zachodniopomorskim - 3 703, podkarpackim - 2 984, pomorskim - 2 831, dolnoĞląskim - 1 422,
podlaskim - 1 366, lubuskim - 615, mazowieckim - 579, maáopolskim - 472, lubelskim - 389,
Ğląskim - 309. W wyniku przeprowadzonej w 1947 r. przez ówczesne wáadze komunistyczne
akcji "Wisáa" niemal caáa ludnoĞü ukraiĔska, zamieszkująca tereny poáudniowo-wschodniej
Polski, zostaáa przesiedlona na tereny Polski póánocnej i zachodniej. W efekcie najwiĊksze
skupiska mniejszoĞci ukraiĔskiej znajdują siĊ obecnie na terenach województw: warmiĔsko-
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mazurskiego, dolnoĞląskiego i zachodniopomorskiego. CzĊĞci UkraiĔców udaáo siĊ uniknąü
przesiedlenia z rodzimych terenów, a czĊĞci pozwolono na powrót po 1956 r. Stąd teĪ skupiska
mniejszoĞci ukraiĔskiej w województwach podkarpackim i maáopolskim. NajwiĊksze skupiska
obywateli polskich narodowoĞci ukraiĔskiej znajdują siĊ w powiatach: wĊgorzewskim (6,03 %
mieszkaĔców powiatu), goádapskim (2,34 %), giĪyckim (2,42 %), kĊtrzyĔskim (1,53 %),
bartoszyckim (3,30 %), elbląskim (2,07 %) i braniewskim (3,59 %) - województwa warmiĔskomazurskiego, w powiecie: sanockim (1,04 % mieszkaĔców) i w PrzemyĞlu4 (1,20 %) województwa podkarpackiego, powiecie czáuchowskim (1,19 %) - województwa pomorskiego i
powiecie szczecineckim (1,12 %) - województwa zachodniopomorskiego. àącznie na terenie 9
gmin

województw:

warmiĔsko-mazurskiego,

zachodniopomorskiego

i

podkarpackiego

przedstawiciele mniejszoĞci ukraiĔskiej stanowią ponad 10 % mieszkaĔców gminy.
MniejszoĞü ukraiĔska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach
samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszoĞü ukraiĔska nie wystawiáa swoich
komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący tĊ mniejszoĞü ubiegali siĊ o mandaty z list
róĪnych komitetów wyborczych, czĊĞü z nich kandydowaáa z poparciem Związku UkraiĔców w
Polsce. Osoby naleĪące do mniejszoĞci kandydowaáy gáównie na terenie województwa
warmiĔsko-mazurskiego. Poszczególni kandydaci zostali równieĪ zgáoszeni w województwach:
zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim i dolnoĞląskim. W wyniku wyborów: przedstawiciel
mniejszoĞci ukraiĔskiej zasiada w sejmiku województwa warmiĔsko-mazurskiego (peáni funkcjĊ
przewodniczącego sejmiku województwa), oĞmiu zasiada w samorządach powiatowych
(powiaty: ostródzki, kĊtrzyĔski, goádapski, bartoszycki - województwa warmiĔsko-mazurskiego,
powiaty: koszaliĔski i szczecinecki – województwa zachodniopomorskiego), dwóch peáni
funkcjĊ wójta (województwa dolnoĞląskie i warmiĔsko-mazurskie), osiem osób zasiada w radach
gmin na terenie województwa warmiĔsko-mazurskiego, jedna w radzie miasta PrzemyĞla
(województwo podkarpackie).
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka ukraiĔskiego uczyáo siĊ w 162 placówkach
oĞwiatowych 2740 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci.
UkraiĔcy w Polsce naleĪą w wiĊkszoĞci do dwóch koĞcioáów: KoĞcioáa Katolickiego
Obrządku BizantyĔsko-UkraiĔskiego i Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego.

4

MieĞcie na prawach powiatu.
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Gáówne organizacje:
x

Związek UkraiĔców w Polsce,

x

Związek UkraiĔców Podlasia,

x

Towarzystwo UkraiĔskie w Lublinie,

x

Fundacja Ğw. Wáodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,

x

Związek Ukrainek,

x

UkraiĔskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce,

x

UkraiĔskie Towarzystwo Lekarskie,

x

Stowarzyszenie UkraiĔców - WiĊĨniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,

x

Organizacja MáodzieĪy UkraiĔskiej „PàAST”,

x

UkraiĔskie Towarzystwo Historyczne,

x

Związek NiezaleĪnej MáodzieĪy UkraiĔskiej.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:

x

„Nasze Sáowo" - tygodnik,

x

„Nad Buhom i Narwoju" - dwumiesiĊcznik.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

„Festiwal Kultury UkraiĔskiej” w Sopocie,

x

„MáodzieĪowy Jarmark” w GdaĔsku,

x

Festiwal Kultury UkraiĔskiej na Podlasiu "Podlaska JesieĔ”,

x

„Bytowska Watra”,

x

„Spotkania Pogranicza” – GáĊbock,

x

„Dni Kultury UkraiĔskiej" – organizowane w Szczecinie i GiĪycku,

x

DzieciĊcy Festiwal Kultury w Elblągu,

x

„Na Iwana, na Kupaáa” w Dubiczach Cerkiewnych,

x

Festiwal UkraiĔskich Zespoáów DzieciĊcych w Koszalinie,

x

„Noc na Iwana Kupaáa” w Kruklankach,

x

Jarmark Folklorystyczny „ Z malowanej skrzyni” w KĊtrzynie,

x

„Pod wspólnym niebem” w Olsztynie,
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x

Dni teatru ukraiĔskiego w Olsztynie.

ĩydzi to mniejszoĞü narodowa, do której przynaleĪnoĞü podczas przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ zadeklarowaáo 1 055 obywateli polskich,
w tym: w województwie mazowieckim - 397, dolnoĞląskim - 204, Ğląskim - 92, áódzkim - 65,
maáopolskim - 50. ĩydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w duĪych miastach.
Pierwsze wzmianki o ĩydach na terenach polskich pochodzą z X wieku, a pierwszym oficjalnym
polskim dokumentem nadającym ĩydom przywileje i autonomiĊ byá statut kaliski z XIII wieku.
ĩydzi napáywali do Polski ze wzglĊdu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów
w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego Īycia i rozwoju wáasnej kultury oraz
gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomiĊ gmin wyznaniowych. Liczba ĩydów w
Polsce tradycyjnie oscylowaáa w okolicach 10 % populacji (najwiĊcej w Europie). Rozwój
Īydowskiego Īycia w Polsce zostaá brutalnie przerwany przez II wojnĊ Ğwiatową i hitlerowską
politykĊ Endlösung. Z ok. 3,5 miliona polskich ĩydów wojnĊ przeĪyáo ok. 300 tys. W okresie
PRL-u w kilku falach emigracyjnych wyjechaáa wiĊkszoĞü polskich ĩydów. Po roku 1989
nastąpiáo odrodzenie Īycia Īydowskiego w Polsce. Wiele osób powróciáo do swoich Īydowskich
korzeni. Powstaáy nowe organizacje dziaáające na rzecz rozwoju Īycia spoáecznoĞci Īydowskiej
w Polsce.
MniejszoĞü Īydowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. MniejszoĞü ta nie
wystawiaáa równieĪ swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2006 r.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka hebrajskiego uczyáo siĊ w 2 placówkach
oĞwiatowych (w Warszawie i Wrocáawiu) 66 uczniów naleĪących do tej mniejszoĞci. JĊzyk
jidysz (tradycyjny jĊzyk ĩydów polskich) nauczany jest na kursach organizowanych przez
organizacje Īydowskie.
ĩydzi to wyznawcy religii mojĪeszowej. Istotne znaczenie w Īyciu mniejszoĞci
Īydowskiej odgrywa dziaáalnoĞü Związku Gmin Wyznaniowych ĩydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Gáówne organizacje:
x

Towarzystwo Spoáeczno - Kulturalne ĩydów w Polsce,
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x

Stowarzyszenie ĩydowski Instytut Historyczny,

x

Stowarzyszenie ĩydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie ĝwiatowej,

x

Fundacja „Shalom”,

x

Fundacja Ochrony Dziedzictwa ĩydowskiego.
NajwaĪniejsze tytuáy prasowe:

x

„Dos Jidisze Wort - Sáowo ĩydowskie" - dwutygodnik,

x

„Midrasz" – miesiĊcznik.

.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:
x

Festiwal Kultury ĩydowskiej „Warszawa Singera”,

x

Dni KsiąĪki ĩydowskiej w Warszawie,

x

Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim,

x

Spotkania z Kulturą ĩydowską Simha we Wrocáawiu,

x

Koncert Hawdaáowe organizowane we Wrocáawiu.

4.3 Charakterystyka spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym.
JĊzykiem kaszubskim jako jĊzykiem najczĊĞciej uĪywanym w kontaktach domowych, zgodnie z
danymi przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ,
posáuguje siĊ 52 665 osób, w tym w województwie pomorskim - 52 588. NajwiĊksze skupiska
osób uĪywających w kontaktach domowych jĊzyka regionalnego znajdują siĊ w nastĊpujących
powiatach województwa pomorskiego: kartuskim (27,57 % mieszkaĔców powiatu), puckim
(15,43 %), wejherowskim (5,13 %) i bytowskim (2,50 %). Na terenie 10 gmin województwa
pomorskiego osoby posáugujące siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem regionalnym stanowią
ponad 20 % mieszkaĔców gminy.
W parlamencie zasiada 10 posáów i jeden senator reprezentujący spoáecznoĞü kaszubską.
ParlamentarzyĞci ci zostali wybrani do Sejmu i Senatu z list Platformy Obywatelskiej oraz Prawa
i SprawiedliwoĞci. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. spoáecznoĞü
uĪywająca jĊzyka regionalnego nie wystawiáa swoich komitetów wyborczych. Kandydaci
reprezentujący tĊ spoáecznoĞü ubiegali siĊ o mandaty we wáadzach samorządowych
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województwa pomorskiego z list róĪnorakich komitetów wyborczych. W wyniku wyborów: 11
osób związanych ze spoáecznoĞcią kaszubską zasiada w sejmiku województwa pomorskiego
(przedstawiciel

spoáecznoĞci

kaszubskiej

Przedstawiciele

spoáecznoĞci

kaszubskiej

peáni

funkcjĊ

zasiadają

przewodniczącego

równieĪ

w

radach

sejmiku).
powiatów:

czáuchowskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, wejherowskiego i bytowskiego. Ponad 28
osób związanych ze spoáecznoĞcią kaszubską zostaáo wybranych na stanowiska wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast województwa pomorskiego. Osoby naleĪące do spoáecznoĞci
kaszubskiej zasiadają takĪe, z ramienia róĪnorakich partii politycznych i komitetów wyborczych,
w radach wielu gmin województwa, kierując niektórymi z jednostek samorządu terytorialnego.
W roku szkolnym 2005/2006 jĊzyka kaszubskiego uczyáo siĊ w 104 placówkach
oĞwiatowych 4478 uczniów naleĪących do tej spoáecznoĞci.
Osoby uĪywające w kontaktach domowych jĊzyka regionalnego są w wiĊkszoĞci
wiernymi KoĞcioáa Rzymskokatolickiego.
Gáówne organizacje:
x

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,

x

Instytut Kaszubski,

x

Fundacja „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”,

x

Stowarzyszenie „Ziemia Pucka”.
NajwaĪniejszy tytuá prasowy:

x

„Pomerania" - miesiĊcznik.
Niepubliczne media:

x

Radio „Kaszɺbɺ” – nadające programy w jĊzyku kaszubskim.
NajwiĊksze imprezy kulturalne:

x

Zjazdy Kaszubów – organizowane corocznie na terenie województwa
pomorskiego,

x

Konkurs Wojewódzki Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”,

x

Spotkania piszących po kaszubsku,
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x

Warsztaty regionalne „Remusowa kara”,

x

Dyktando kaszubskie „Piszã pò kaszëbskù” - królewiónka w paáacu”,

x

Turniej GawĊdziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia,

x

Konkurs mowy kaszubskiej „By nie zapomnieü mowy ojców” im. Jana
DrzeĪdĪona.

5. Opis sytuacji na terenach zamieszkaáych przez poszczególne mniejszoĞci.
NajwiĊksze skupiska mniejszoĞci wystĊpują w województwach póánocnej i poáudniowej
Polski (województwa: podlaskie – 53, 8 tys., warmiĔsko-mazurskie – 17,1 tys., pomorskie – 5,6
tys. (bez osób posáugujących siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem regionalnym),
zachodniopomorskie – 6,0 tys., dolnoĞląskie – 8,4 tys., opolskie – 105,5 tys., Ğląskie – 32,7 tys. i
maáopolskie - 5,7 tys.).
ĝrednia stopa bezrobocia, wedáug danych GUS z koĔca lipca 2006 r., wynosi w Polsce
15,7 %. SpoĞród województw, w których są znaczne skupiska osób naleĪących do mniejszoĞci
wyĪszy od Ğredniej wskaĨnik jest w województwach: warmiĔsko-mazurskim (24,5 %),
zachodniopomorskim (21,9 %), dolnoĞląskim (18,1 %), opolskim (17,1 %) oraz pomorskim
(16,7 %). NiĪsza niĪ Ğrednia krajowa stopa bezrobocia jest natomiast w województwach: Ğląskim
(14,0 %), podlaskim (13,7 %) oraz maáopolskim (12,0 %). Warto zaznaczyü, Īe w porównaniu z
danymi GUS z koĔca grudnia 2000 r. stopa bezrobocia nieznacznie wzrosáa wĞród wszystkich
województw z wyjątkiem podlaskiego, dolnoĞląskiego i warmiĔsko-mazurskiego. W ostatnim
czasie zauwaĪalny jest jednak spadek stopy bezrobocia.
PKB na jednego mieszkaĔca, wedáug danych GUS na 2004 r., wynosi w Polsce 24.181 PLN.
SpoĞród województw, w których mieszkają znaczne skupiska osób naleĪących do mniejszoĞci,
PKB na 1 mieszkaĔca wyĪszy niĪ Ğrednia krajowa jest w województwach: Ğląskim (27.177 PLN)
i dolnoĞląskim (24.632 PLN). NiĪszy jest natomiast w pomorskim (23.616 PLN),
zachodniopomorskim (22.494 PLN), opolskim (20.785 PLN), maáopolskim (20.671 PLN),
warmiĔsko-mazurskim (18.778 PLN) i podlaskim (18.056 PLN)5. JednoczeĞnie jednak cztery z
wymienionych województw (Ğląskie, dolnoĞląskie, pomorskie i zachodniopomorskie) znajdują
siĊ w grupie szeĞciu województw o najwyĪszym PKB na jednego mieszkaĔca.
5

Dane na 2004 r. Dane za kolejne lata nie są jeszcze dostĊpne.
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6. Podstawowe dane
Stopa bezrobocia
Bezrobotni
w%
zarejestrowani w tys.
(stan na koniec lipca (stan na koniec lipca
2006 r.)
2006 r.)

Powierzch
nia w km²
(2006 r.)

LudnoĞü
(2006 r.)

PKB na 1
mieszkaĔca w
PLN (2004 r.)6

POLSKA

312 683

38 157 055

24 181

2443,4

15,7

DolnoĞląskie

19 948

2 888 232

24 632

202,1

18,1

KujawskoPomorskie
Lubelskie

17 970

2 068253

21 633

165,7

20,0

25 114

2 179 611

16 777

145,5

15,8

Lubuskie

13 984

1 009 198

21 641

78,2

20,8

àódzkie

18 219

2 577 465

22 274

174,4

15,9

Maáopolskie

15 144

3 266 187

20 671

154,3

12,0

Mazowieckie

35 579

5 157 729

36 636

302,9

12,6

Opolskie

9 412

1 047 407

20 785

63,5

17,1

Podkarpackie

17 926

2 098 263

16 886

146,6

16,6

Podlaskie

20 180

1 199 689

18 056

64,1

13,7

Pomorskie

18 293

2 199 043

23 616

136

16,7

ĝląskie

12 294

4 685 775

27 177

253,8

14,0

ĝwiĊtokrzyskie

11 691

1 285 007

18 714

103,3

18,4

WarmiĔskoMazurskie
Wielkopolskie

24 203

1 428 601

18 778

131

24,5

29 826

3 372 417

26 001

182,6

12, 7

Zachodniopomorskie

22 902

1 694 178

22 494

139,1

21,9

ħródáo: Gáówny Urząd Statystyczny (GUS).

6

Dane za kolejne lata nie są jeszcze dostĊpne.
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CZĉĝû II: REALIZACJA KONWENCJI RAMOWEJ O OCHRONIE
MNIEJSZOĝCI NARODOWYCH
Artykuá 1
Ochrona mniejszoĞci narodowych oraz praw i wolnoĞci osób naleĪących do tych mniejszoĞci
stanowi integralną czĊĞü miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka i, jako taka, wchodzi w
zakres wspóápracy miĊdzynarodowej.
Informacja na temat statusu prawa miĊdzynarodowego w ustawodawstwie krajowym
przekazana zostaáa w czĊĞci pierwszej (rozdziaá 2).
Artykuá 2
Postanowienia niniejszej Konwencji Ramowej bĊdą stosowane w dobrej wierze, w duchu
zrozumienia i tolerancji oraz w zgodzie z zasadami dobrego sąsiedztwa, przyjaznych
stosunków i wspóápracy pomiĊdzy paĔstwami.
Ratyfikowanie

przez

PolskĊ

Konwencji

oznaczaáo

koniecznoĞü

dostosowania

ustawodawstwa krajowego do wymienionych w niej zasad. PamiĊtano o tym w trakcie prac nad
projektem ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym.
Przygotowując poszczególne przepisy ustawy kierowano siĊ zasadami zawartymi w Konwencji.
W niektórych przypadkach przepisy Konwencji zostaáy przytoczone wprost. W konsekwencji,
dziĊki przyjĊciu ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym,
do polskiego systemu prawnego implementowane zostaáy wszystkie zasady zawarte w
Konwencji.
Aktualny pozostaje komentarz do omawianego artykuáu zgáoszony w pierwszym raporcie.
NaleĪy przypomnieü, Īe strona polska zadeklarowaáa w nim, Īe cele wymienione w preambule
Konwencji

są celami paĔstwa Polskiego. Oznacza to uznanie, Īe ochrona mniejszoĞci

narodowych i etnicznych jest niezbĊdna dla stabilizacji, bezpieczeĔstwa i pokoju w Europie, Īe
róĪnorodnoĞci etnicznej, jĊzykowej i kulturalnej naleĪy siĊ szacunek. Jest to równieĪ wyrazem
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gáĊbokiego przekonania, Īe róĪnorodnoĞü wzbogaca paĔstwo i jego obywateli. Polska - jako
strona Konwencji - wnosi do wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy bogactwo kultur
mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
Do takiej postawy zobowiązuje PolskĊ takĪe jej tradycja. Rzeczpospolita byáa w Europie
przez wieki ostoją tolerancji religijnej i narodowoĞciowej. Efektem tej tolerancji jest
wielowiekowa obecnoĞü w Polsce np. mniejszoĞci tatarskiej, Īydowskiej, ormiaĔskiej,
karaimskiej czy romskiej, które - przeĞladowane w innych krajach - w Polsce znalazáy swój dom.
W krajach demokratycznych obecnoĞü mniejszoĞci narodowych jest waĪnym faktem
spoáecznym i kulturowym. W wyniku zmian jakie dokonaáy siĊ w Polsce po 1989 r. mniejszoĞci
narodowe i etniczne korzystają z peáni praw wynikających z przepisów zawartych w prawie
krajowym i miĊdzynarodowym. Polski Rząd pilnie wsáuchuje siĊ w gáosy mniejszoĞci, dąĪąc do
stworzenia warunków, które zapewniáyby harmonijny rozwój ich kultury i toĪsamoĞci oraz
promocjĊ postaw otwartoĞci i tolerancji wĞród spoáeczeĔstwa polskiego, zwáaszcza wĞród
máodzieĪy. Podejmowanie odpowiednich Ğrodków w celu wspierania dziaáalnoĞci zmierzającej
do ochrony zachowania i rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych
jest ustawowym obowiązkiem polskich organów wáadzy publicznej.
Artykuá 3
1. KaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej ma prawo do swobodnej decyzji
o traktowaniu jej jako osoby naleĪącej bądĨ teĪ nie naleĪącej do takiej mniejszoĞci, a wybór
taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociągnie za sobą jakichkolwiek
niekorzystnych skutków.
Komentarz do art. 3 ust. 1 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Jednoczenie
naleĪy zwróciü uwagĊ, Īe zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym „KaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci ma prawo do
swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby naleĪącej bądĨ teĪ nienaleĪącej do mniejszoĞci, a
wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą
jakichkolwiek niekorzystnych skutków”. Warto zauwaĪyü, Īe przepis ten jest powtórzeniem
art. 3 ust. 1 Konwencji. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy „nikt nie moĪe byü obowiązany,
inaczej niĪ na podstawie ustawy, do ujawnienia informacji o wáasnej przynaleĪnoĞci do
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mniejszoĞci lub ujawnienia swojego pochodzenia, jĊzyka mniejszoĞci lub religii” , a zgodnie z
art. 4 ust. 3 „nikt nie moĪe byü obowiązany do udowodnienia wáasnej przynaleĪnoĞci do danej
mniejszoĞci”.
Warto w tym miejscu poinformowaü o jeszcze jednym nowym elemencie, który
wprowadziáa ustawa o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym.
Art. 2 zawiera definicje mniejszoĞci narodowej i mniejszoĞci etnicznej oraz wylicza mniejszoĞci
narodowe i etniczne wystĊpujące w Polsce. ĩeby pewną wspólnotĊ moĪna byáo uznaü za
mniejszoĞü narodową lub etniczną, jej czáonkowie muszą posiadaü obywatelstwo polskie, a ona
sama musi speániaü áącznie szeĞü warunków, przy czym piĊü warunków jest wspólnych dla
mniejszoĞci narodowych i etnicznych, a jeden okreĞla róĪnicĊ miĊdzy nimi.

MniejszoĞcią

narodową lub etniczną jest wiĊc, wedáug tej definicji, grupa obywateli polskich, która speánia
nastĊpujące kryteria:
1) jest mniej liczebna od pozostaáej czĊĞci ludnoĞci Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróĪnia siĊ od pozostaáych obywateli jĊzykiem, kulturą lub tradycją;
3) dąĪy do zachowania swojego jĊzyka, kultury lub tradycji;
4) ma ĞwiadomoĞü wáasnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej
wyraĪanie i ochronĊ;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
najmniej 100 lat.
Za mniejszoĞü narodową uznaje siĊ grupĊ, która utoĪsamia siĊ z narodem
zorganizowanym we wáasnym paĔstwie, a za mniejszoĞü etniczną grupĊ nieutoĪsamiającą siĊ z
takim narodem. Zgodnie z przyjĊtymi kryteriami, ustawa wymienia mniejszoĞci narodowe
(biaáoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiaĔską, rosyjską, sáowacką, ukraiĔską i Īydowską)
oraz etniczne (karaimską, áemkowską, romską i tatarską). Ponadto, ustawa definiuje jĊzyk
regionalny7, którym w jej rozumieniu jest jĊzyk kaszubski. NaleĪy podkreĞliü, Īe wszystkie

7

Art. 19. 1. Za jĊzyk regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą JĊzyków
Regionalnych lub MniejszoĞciowych, uwaĪa siĊ jĊzyk, który:
1) jest tradycyjnie uĪywany na terytorium danego paĔstwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupĊ
liczebnie mniejszą od reszty ludnoĞci tego paĔstwa;
2) róĪni siĊ od oficjalnego jĊzyka tego paĔstwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego jĊzyka
paĔstwa, ani jĊzyków migrantów.
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przepisy ustawy w takim samym stopniu odnoszą siĊ do mniejszoĞci narodowych, jak
i etnicznych.
2.

Osoby naleĪące do mniejszoĞci narodowych mogą korzystaü z praw i wolnoĞci

wynikających z zasad zawartych w niniejszej Konwencji Ramowej indywidualnie, jak teĪ
wspólnie z innymi.
Komentarz do art. 3 ust. 2 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto, zgodnie
z art. 4 ust. 4 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
„osoby naleĪące do mniejszoĞci mogą korzystaü z praw i wolnoĞci wynikających z zasad
zawartych w niniejszej ustawie indywidualnie, jak teĪ wspólnie z innymi czáonkami swojej
mniejszoĞci.” Warto zauwaĪyü, Īe przepis ten stanowi powtórzenie art. 3 ust. 2 Konwencji.
Artykuá 4
1. Strony zobowiązują siĊ zagwarantowaü osobom naleĪącym do mniejszoĞci narodowych
prawo do równoĞci wobec prawa oraz jednakową ochronĊ prawa. W tym wzglĊdzie,
jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci narodowej jest
zabroniona.
Komentarz do art. 4 ust. 1 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto,
dyskryminacji wynikającej z przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci narodowych lub etnicznych zabrania
przepis art. 6 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym.
Nową jakoĞü stworzyáo wejĞcie Polski do Unii Europejskiej i w związku z powyĪszym
obowiązywanie dyrektyw 2000/43/WE i 2000/78/WE. Rozbudowane zostaáy, w stosunku do
omawianych w I raporcie, przepisy zakazujące dyskryminacji na rynku pracy.
Przepis art. 18

3a

§ 1 Kodeksu pracy stanowi, Īe pracownicy powinni byü równo traktowani

w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostĊpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególnoĞci bez
wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, religiĊ, narodowoĞü, przekonania polityczne,
przynaleĪnoĞü związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjĊ seksualną, a takĪe bez
wzglĊdu na zatrudnienie na czas okreĞlony lub nieokreĞlony albo w peánym lub w niepeánym
41

wymiarze czasu pracy. Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu zostaáa wiĊc sformuáowana w
taki sposób, aby byáo oczywiste, Īe jej stosowanie jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy.
Zostaáa ona ujĊta generalnie i obejmuje zakaz niczym nieuzasadnionego rozróĪniania
pracowników. Zakaz dyskryminacji obejmuje wszystkie etapy stosunku pracy, począwszy od
doboru pracowników, ustalenia treĞci stosunku pracy i jego realizacji, na rozwiązaniu tego
stosunku koĔcząc.
Przepis art. 18

3b

§ 1 Kodeksu pracy stanowi, Īe na pracodawcy spoczywa obowiązek

udowodnienia, iĪ nie stosowaá praktyk dyskryminacyjnych wobec pracownika. Natomiast
zgodnie z art. 18

3b

§ 4 róĪnicowanie pracowników ze wzglĊdu na religiĊ lub wyznanie nie

stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeĪeli w związku z rodzajem i
charakterem dziaáalnoĞci prowadzonej w ramach koĞcioáów i innych związków wyznaniowych, a
takĪe organizacji, których cel dziaáania pozostaje w bezpoĞrednim związku z religią lub
wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione
wymaganie zawodowe.
Gwarancje przestrzegania zasady niedyskryminacji w stosunkach pracy zawarte zostaáy w
przepisach art. 18

3d

oraz Kodeksu pracy, zgodnie z którymi osoba, wobec której pracodawca

naruszyá zasadĊ równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokoĞci
nie niĪszej niĪ minimalne wynagrodzenie za pracĊ, ustalane na podstawie odrĊbnych przepisów.
Sprawy o odszkodowania z tytuáu dyskryminacji w miejscu pracy, jako oddzielna kategoria
spraw, są rozpoznawane przez sądy od dnia 1 stycznia 2002 r. Ponadto, zgodnie z przepisami
art. 18 3e skorzystanie przez pracownika z uprawnieĔ przysáugujących z tytuáu naruszenia zasady
równego

traktowania

w

zatrudnieniu

nie

moĪe

stanowiü

przyczyny

uzasadniającej

wypowiedzenie przez pracodawcĊ stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
Poza Kodeksem pracy zakaz dyskryminacji m. in. ze wzglĊdu na pochodzenie etniczne zostaá
wprowadzony w obowiązującej od dnia 1 czerwca 2004 r. ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy - w art. 18a ust. 4 nakáadającym na agencjĊ zatrudnienia zakaz
dyskryminowania ze wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, pochodzenie etniczne,
narodowoĞü, orientacjĊ seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne oraz ze wzglĊdu
na przynaleĪnoĞü związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej oraz w art. 36 – dotyczącym poĞrednictwa pracy, który okreĞla w ust. 4, Īe
poĞrednictwo pracy jest wykonywane nieodpáatnie m.in. zgodnie z zasadami równoĞci –
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oznaczającej obowiązek powiatowych urzĊdów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy
pomocy w jej znalezieniu, bez wzglĊdu na ich páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, pochodzenie
etniczne, narodowoĞü, orientacjĊ seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub
przynaleĪnoĞü związkową. UstĊp 5 tego artykuáu nakáada na pracodawców obowiązek
informowania powiatowych urzĊdów pracy o wolnych miejscach zatrudnienia lub przygotowania
zawodowego, zakazując jednoczeĞnie formuáowania wymagaĔ dyskryminujących kandydatów ze
wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, pochodzenie etniczne, narodowoĞü, orientacjĊ
seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü
związkową. W art. 38 – dotyczącym poradnictwa zawodowego - w ust. 2 pkt 3 ustala siĊ, Īe
poradnictwo zawodowe prowadzone przez powiatowe urzĊdy pracy jest realizowane zgodnie z
zasadami m.in. równoĞci w korzystaniu z usáug poradnictwa zawodowego bez wzglĊdu na páeü,
wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, pochodzenie etniczne, narodowoĞü, orientacjĊ seksualną,
przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynaleĪnoĞü związkową. Z kolei art. 123
formuáuje normĊ, Īe kto ze wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, pochodzenie
etniczne, narodowoĞü, orientacjĊ seksualną, przekonania zwáaszcza polityczne lub religijne lub
przynaleĪnoĞü związkową odmówiá zatrudnienia kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub
miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze nie niĪszej niĪ 3.000 PLN.
2. Strony zobowiązują siĊ do przyjĊcia, tam, gdzie to konieczne, odpowiednich Ğrodków
w celu popierania, we wszystkich sferach Īycia ekonomicznego, spoáecznego, politycznego
i kulturalnego peánej i rzeczywistej równoĞci pomiĊdzy osobami naleĪącymi do mniejszoĞci
narodowej a osobami naleĪącymi do wiĊkszoĞci. W tym wzglĊdzie wezmą pod uwagĊ
specyficzne warunki osób naleĪących do mniejszoĞci narodowych.
Komentarz do art. 4 ust. 2 zawarty w I raporcie, w czĊĞci dotyczącej przepisów
konstytucyjnych, pozostaje w peáni aktualny. Ponadto, art. 6 ust. 2 ustawy o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym zobowiązuje organy wáadzy publicznej do
podejmowania odpowiednich Ğrodków w celu: popierania peánej i rzeczywistej równoĞci w sferze
Īycia ekonomicznego, spoáecznego, politycznego i kulturalnego pomiĊdzy osobami naleĪącymi
do mniejszoĞci narodowych lub etnicznych, a osobami naleĪącymi do wiĊkszoĞci; ochrony osób,
które są obiektem dyskryminacji, wrogoĞci lub przemocy, bĊdących skutkiem ich przynaleĪnoĞci
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do mniejszoĞci narodowych lub etnicznych oraz umacniania dialogu miĊdzykulturowego.
Natomiast przepis art. 21 ust. 2 ustawy nakáada na ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych m.in. obowiązki dotyczące realizacji
zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu na pochodzenie etniczne.
MniejszoĞcią najbardziej naraĪoną na dyskryminacjĊ i wrogoĞü lub przemoc z przyczyn
etnicznych jest mniejszoĞü romska. Biorąc pod uwagĊ szczególnie trudną sytuacjĊ spoáecznoekonomiczną duĪej czĊĞci tej spoáecznoĞci oraz pozytywne rezultaty dziaáaĔ prowadzonych w
ramach PilotaĪowego programu rządowego na rzecz spoáecznoĞci romskiej w województwie
maáopolskim na lata 2001 – 2003 dziaáania prowadzone na terenie Maáopolski kontynuowane są
na terenie caáego kraju. Ramą tych dziaáaĔ jest przyjĊty przez RadĊ Ministrów w dniu 19 sierpnia
2003 r. Program na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce. Program bĊdzie realizowany w latach
2004 – 2013 z moĪliwoĞcią kontynuacji w latach nastĊpnych.
Koordynatorem Programu jest minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz
mniejszoĞci narodowych i etnicznych (Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji). Nadzór
nad realizacją zadaĔ Programu sprawują: wojewodowie (w odniesieniu do zadaĔ realizowanych
na obszarze województw), Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz Minister Edukacji
Narodowej (w zakresie dotyczącym edukacji).
W ramach Programu administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz
organizacje pozarządowe realizują szeroki wachlarz dziaáaĔ z zakresu poprawy sytuacji bytowej
i socjalnej, przeciwdziaáania bezrobociu, zdrowia, bezpieczeĔstwa, kultury i podtrzymywania
toĪsamoĞci romskiej, upowszechniania wiedzy o spoáecznoĞci romskiej oraz popularyzacji wĞród
Romów wiedzy obywatelskiej. Za priorytetowe, podobnie jak we wczeĞniejszym Programie
pilotaĪowym, uznano zadania edukacyjne (problematyka edukacji uczniów romskich zostaáa
omówiona w komentarzu do art. 12 ust. 3).
W hierarchii celów wynikających z Programu poprawa sytuacji bytowej plasuje siĊ
bezpoĞrednio po edukacji. Priorytetem pozostają zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy
sytuacji mieszkaniowej i sanitarnej, polegające na remontach i wsparciu budownictwa
mieszkaniowego, podáączeniu mieszkaĔ do kanalizacji i wodociągów, udostĊpnieniu bieĪącej
wody oraz energii elektrycznej.
Podejmowanie odpowiednich dziaáaĔ w celu popierania rzeczywistej równoĞci we wszystkich
sferach Īycia ekonomicznego, spoáecznego, politycznego i kulturalnego pomiĊdzy osobami
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naleĪącymi do mniejszoĞci narodowych i etnicznych a osobami naleĪącymi do wiĊkszoĞci,
realizowane jest równieĪ w ramach programów wspóáfinansowanych ze Ğrodków Unii
Europejskiej. Przykáadem takich dziaáaĔ są projekty realizowane w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (PIW EQUAL), w których testowane są
innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziaáania i zwalczania dyskryminacji oraz
nierównoĞci na rynku pracy. Celem prowadzonych w ramach PIW EQUAL projektów jest
równieĪ wypracowywanie nowych, modelowych rozwiązaĔ, które nastĊpnie są upowszechniane
w formie tzw. dobrych praktyk i/lub rekomendowane jako modelowe rozwiązania na poziomie
kraju, regionów, sektora. Dziaáania podejmowane w ramach PIW EQUAL kierowane są do grup
spoáecznych, które znajdują siĊ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w tym, miedzy innymi,
do mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
Obecnie w ramach projektów PIW EQUAL , testowane są, wymienione niĪej, modelowe
rozwiązania w obszarze zapobiegania i przeciwdziaáania dyskryminacji i nierównoĞci na rynku
pracy, której mogą doĞwiadczaü mniejszoĞci narodowe i etniczne:
x

Modelowy system dziaáaĔ umoĪliwiających poprawĊ sytuacji zawodowej spoáecznoĞci
romskiej (w ramach projektu „Romowie na rynku pracy”);

x

Model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia integracyjnych
spóádzielni socjalnych (w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej
Romów poprzez narzĊdzia gospodarki spoáecznej”);

x

Model instytucjonalnego wsparcia aktywnoĞci zawodowej i przedsiĊbiorczoĞci Romów.
Koncepcja Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów (w ramach projektu „Inicjatywa na
Rzecz Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci Romów – KXETANES – RAZEM”).

Z trudną sytuacją bytową Romów wiąĪą siĊ problemy zdrowotne. Dziaáania mające na celu
szeroko rozumianą profilaktykĊ zdrowotną realizowane są m.in. poprzez zatrudnianie i
dofinansowanie pracy pielĊgniarek Ğrodowiskowych, które niosą bezpoĞrednią pomoc medyczną,
prowadzą poradnictwo medyczne, a takĪe zajmują siĊ dystrybucją zakupionych z dotacji leków i
Ğrodków higieny osobistej. WaĪnymi uzupeánieniami powyĪszych dziaáaĔ są: badania
profilaktyczne i szczepienia ochronne oraz tzw. „biaáe dni”, w trakcie których lekarze róĪnych
specjalnoĞci udzielają bezpáatnych porad medycznych.
Trudna sytuacja bytowa i rodzące siĊ w jej wyniku inne problemy są m.in. konsekwencją
braku pracy. Problem ten dotyczy zdecydowanej wiĊkszoĞci spoáecznoĞci romskiej w Polsce.
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Obok dziaáaĔ edukacyjnych, które w przyszáoĞci mają pomóc Romom w znalezieniu
zatrudnienia, w ramach Programu podejmowane są bezpoĞrednie dziaáania umoĪliwiające im
wejĞcie na rynek pracy. W celu aktywizacji zawodowej spoáecznoĞci romskiej w ramach
Programu podjĊto, we wspóápracy z powiatowymi urzĊdami pracy, szereg dziaáaĔ mających na
celu utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie osób pochodzenia romskiego, dziĊki
subsydiowaniu ich miejsc pracy. WaĪnym uzupeánieniem dziaáaĔ w tej dziedzinie są szkolenia
podnoszące i zmieniające kwalifikacje zawodowe oraz poradnictwo zawodowe.
Jednym z czynników utrudniających integracjĊ Romów, ale równieĪ hamujących wchodzenie
Romów na rynek pracy, jest ich stereotypowy i zazwyczaj negatywny wizerunek
rozpowszechniony wĞród nie-romskiej wiĊkszoĞci. Stąd rodzi siĊ potrzeba wspierania
przedsiĊwziĊü, które dostarczają opinii publicznej rzetelnej wiedzy na temat Romów, a
równoczeĞnie sprzyjają podtrzymywaniu toĪsamoĞci etnicznej Romów. Podejmowane w ramach
Programu dziaáania prezentują dorobek kultury romskiej za poĞrednictwem zróĪnicowanych
form (dni kultury, koncertów, wystaw, plenerów, warsztatów itp.). NaleĪy podkreĞliü, Īe
wspóáorganizatorami i najczĊĞciej bezpoĞrednimi wykonawcami wspomnianych przedsiĊwziĊü są

stowarzyszenia

romskie,

co

jest

o

tyle

istotne,

Īe

inicjatywy

artystyczne

i kulturalne adresowane są równieĪ do osób, które bardzo rzadko stykają z tym Ğrodowiskiem.
Drugą grupĊ zadaĔ stanowi wspieranie istniejących i pomoc w powstawaniu nowych zespoáów
muzycznych dziaáających przy oĞrodkach i centrach kultury oraz Ğwietlicach szkolnych i
Ğrodowiskowych. Ponadto, na rynku ukazują siĊ publikacje i materiaáy edukacyjne skierowane
zarówno do Romów, jak i nie-Romów. Krakowski oddziaá TVP S.A. kontynuuje realizacjĊ
programu „Romski informator”. Program emitowany jest w jĊzyku romskim, z polskimi
napisami.
IntegracjĊ spoáeczną wspomagają równieĪ zadania, które mają na celu zwiĊkszanie
wspóáudziaáu spoáecznoĞci romskiej w spoáeczeĔstwie obywatelskim. Wzrost aktywnoĞci
obywatelskiej Romów jest ĞciĞle powiązany ze skutecznym rozwiązywaniem najwaĪniejszych i
najpilniejszych problemów tej spoáecznoĞci. Na odnotowanie zasáuguje systematyczne wsparcie
istniejących w kilku województwach Centrów Porad Obywatelskich, a takĪe pomoc w
organizacji nowych placówek tego typu. WaĪną rolĊ peánią równieĪ spotkania konsultacyjne z
udziaáem spoáecznoĞci romskiej, lokalnych wáadz, organizacji pozarządowych, straĪy gminnych i
Policji. Na wyróĪnienie zasáuguje dziaáalnoĞü Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w
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której

strukturze utworzone zostaáo stanowisko koordynatora ds. związanych z realizacją

Programu. Na terenach województwa maáopolskiego zamieszkanych przez Romów podobne do
wyĪej wspomnianych dziaáania podjĊli komendanci komend powiatowych i miejskich Policji .
àącznie, w latach 2002 - 2006 na dziaáania prowadzone w ramach obu Programów
przeznaczono Ğrodki budĪetowe w wysokoĞci prawie 22.000.000 PLN (okoáo 5.500.000 EURO),
co pozwoliáo przeprowadziü wiele przedsiĊwziĊü realizowanych gáównie przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym organizacje romskie). Do
powyĪszej kwoty naleĪy dodaü Ğrodki przeznaczone na finansowanie zadaĔ Programu przez
jednostki samorządu terytorialnego, w wysokoĞci okoáo 20 % Ğrodków przekazywanych na ten
cel z budĪetu paĔstwa. Do najwiĊkszych odbiorców pomocy finansowej naleĪą województwa
maáopolskie, dolnoĞląskie, Ğląskie, podkarpackie, z czego województwo maáopolskie otrzymuje
prawie 30% caáoĞci Ğrodków.
Ponadto w oparciu o przepisy oĞwiatowe jednostki samorządu terytorialnego, na których
terenie szkoáy organizują dodatkowe zadania dla uczniów pochodzenia romskiego, w tym
zatrudniają asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających, otrzymują subwencjĊ
oĞwiatową zwiĊkszoną o 150 % w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. ĝrodki przyjĊte zgodnie z ustĊpem 2 nie bĊdą uwaĪane za akt dyskryminacji.
Artykuá 5
1. Strony zobowiązują siĊ wspieraü tworzenie warunków koniecznych do utrzymywania
i rozwijania przez osoby naleĪące do mniejszoĞci narodowych ich kultury, jak równieĪ
zachowania zasadniczych elementów ich toĪsamoĞci, to jest ich religii, jĊzyka, tradycji
i dziedzictwa kulturowego.

Komentarz do art. 5 ust. 1 zawarty w I raporcie, w czĊĞci dotyczącej Konstytucji oraz sytemu
oĞwiaty, pozostaje w peáni aktualny. O pozytywnych zmianach jakie zaszáy w polskim systemie
oĞwiaty od czasu przekazania Sekretarzowi Generalnemu I raportu mowa bĊdzie w komentarzu
do art. 14. W tym miejscu naleĪy zwróciü uwagĊ na nowe elementy, dotyczące wspierania przez
organy wáadzy publicznej dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych, wprowadzone przez ustawĊ
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o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym. JuĪ w pierwszym zdaniu
art. 1 ust. 1 ustawy mowa jest o tym, Īe „ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem
i rozwojem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz zachowaniem
i rozwojem jĊzyka regionalnego”. Zasadnicze znaczenie dla realizacji art. 5 ust. 1 Konwencji ma
jednak art. 18 ustawy. Nakáada on na organy wáadzy publicznej obowiązek podejmowania
odpowiednich Ğrodków mających w celu wspieranie dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony,
zachowania i rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci. NowoĞcią w stosunku do wczeĞniej
obowiązujących rozwiązaĔ prawnych jest moĪliwoĞü przekazywania - na zadania realizowane
przez organizacje mniejszoĞci lub instytucje kulturalne mające istotne znaczenie dla kultury
mniejszoĞci - nie tylko dotacji celowych, ale takĪe podmiotowych. Wprowadzenie moĪliwoĞci
przekazywania dotacji podmiotowych jest realizacją postulatów zgáaszanych od lat przez
mniejszoĞci narodowe i etniczne.
Ustawa okreĞla dziesiĊü grup zadaĔ, na które mogą byü przekazywane dotacje. Są to:
1) dziaáalnoĞü instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczoĞci mniejszoĞci oraz
imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszoĞci;
2) inwestycje sáuĪące zachowaniu toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci;
3) wydawanie ksiąĪek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w jĊzykach mniejszoĞci
lub w jĊzyku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i
dĨwiĊku;
4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez
mniejszoĞci;
5) ochronĊ miejsc związanych z kulturą mniejszoĞci;
6) dziaáalnoĞü Ğwietlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji Īycia kulturalnego i artystycznego mniejszoĞci;
8) edukacjĊ dzieci i máodzieĪy realizowaną w róĪnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszoĞciach;
10) inne programy mające na

celu wspieranie dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony,

zachowania i rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci oraz programy wspierające
integracjĊ obywatelską mniejszoĞci.
WĞród wymienionych zadaĔ w szczególnoĞci naleĪy zwróciü uwagĊ na moĪliwoĞü
przekazywania dotacji na inwestycje, mniejszoĞci domagaáy siĊ bowiem od lat uchwalenia
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takiego przepisu. NaleĪy takĪe wskazaü, Īe na realizacjĊ wyĪej wspomnianych grup zadaĔ
organizacje mniejszoĞci oraz instytucje kulturalne mające istotne znaczenie dla kultury
mniejszoĞci mogą otrzymywaü dotacje podmiotowe.
Ustawa uwzglĊdniáa teĪ specyfikĊ mniejszoĞci i przewidziaáa, Īe dotacje dla nich, o ile są
przyznawane z czĊĞci budĪetu paĔstwa, której dysponentem jest minister wáaĞciwy do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, mogą byü udzielane z
pominiĊciem otwartego konkursu ofert. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz
mniejszoĞci narodowych i etnicznych, którym obecnie jest Minister Spraw WewnĊtrznych i
Administracji, corocznie ogáasza zasady postĊpowania w sprawach dotyczących udzielania
dotacji. NaleĪy podkreĞliü, Īe przedstawiciele mniejszoĞci uczestniczą w wypracowaniu tych
zasad (początkowo za poĞrednictwem Zespoáu do Spraw MniejszoĞci Narodowych, obecnie za
poĞrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych).
W 2005 r. Ğrodki przekazane przez Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji

na

wspomniane dotacje wyniosáy 5.900.000 PLN (ok. 1.490.000 EURO8). Rok 2006 byá pierwszym
rokiem, w którym budĪet paĔstwa ksztaátowany byá z uwzglĊdnieniem przepisów ustawy. W
związku z powyĪszym na dotacje przeznaczone na zadania związane z ochroną, zachowaniem i
rozwojem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci oraz z zachowaniem i rozwojem jĊzyka
regionalnego w ustawie budĪetowej na 2006 rok przewidziano kwotĊ 10.944.000 PLN (ok.
2.764.000 EURO). Zestawienie áącznych kwot przekazywanych poszczególnym mniejszoĞciom
z budĪetu paĔstwa obrazuje poniĪsza tabela. NaleĪy zauwaĪyü, Īe tabela ta nie uwzglĊdnia
Ğrodków, z których osoby naleĪące do mniejszoĞci korzystają na ogólnych zasadach (są to
wyáącznie dodatkowe kwoty związane z podtrzymywaniem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci
lub ochroną jĊzyka).

8

Kurs sprzedaĪy EURO (3,96 PLN za 1 EURO) na podstawie Tabeli kursów nr 46/C/NBP/2007 z dnia 5 marca
2007 r.
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FINANSOWANIE MNIEJSZOĝCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ SPOàECZNOĝCI
POSàUGUJĄCEJ SIĉ JEZYKIEM REGIONALNYM W 2006 r.
Dotacje na realizacjĊ zadaĔ mających na
celu ochronĊ, zachowanie i rozwój
MniejszoĞü narodowa
toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci
Program
lub etniczna lub
narodowych i etnicznych oraz zachowanie i na rzecz
spoáecznoĞü
EURO w
rozwój jĊzyka regionalnego
SUMA
spoáecznoĞci
przybliĪeniu
posáugująca
romskiej w
Dotacje
siĊ jĊzykiem
Polsce
Subwencja Edukacyjne
Dotacje
Dotacje
celowe
regionalnym
PodrĊczniki
oĞwiatowa
inne
celowe
przeznaczone podmiotowe
na inwestycje
9
Biaáoruska
0
6.130.815
0
1.769.410,60
0
72.316
7.972.541,60 2.013.268
Czeska
0
0
0
27.100
0
0
27.100
6.843
Karaimska
0
0
0
8.100
20.000
3.388
31.488
7.952
Litewska
397.000 1.262.593
0
579.131
743.000
22.781
3.004.505
758.713
10
àemkowska
220.850 1.331.927 15.000
822.453
195.448
22.573
2.608.251
658.649
Niemiecka
0
53.239.359
0
890.840
20.200
95.099
54.245.498 13.698.358
OrmiaĔska
0
0
0
85.980
0
10.899
96.879
24.464
Romska
0
8.780.681
0
830.610
24.328
33.711
5.992.66911
15.661.999
3.955.050
Rosyjska
0
0
0
0
0
0
0
0
Sáowacka
46.656 1.272.629
5.000
370.000
300.000
55.902
2.050.187
517.724
Tatarska
0
0
0
216.500
293.237
25.410
535.147
135.138
UkraiĔska
364.105 9.985.497
0
1.422.40012
329.897
77.246
12.179.145
3.075.542
13
ĩydowska
0
296.491
0
1.868.700
466.000
12.659
2.643.850
667.639
14
JĊzyk kaszubski
0
13.417.793
0
419.350
0
68.016
13.905.159
3.511.404
SUMA
1.028.611 95.717.785 20.000
9.310.574,60
2.392.110
500.000
5.992.669 114.961.749,60
15
259.750 24.171.158
5050
2.351.155
604.068
126.263
1.513.300
EURO w przybliĪeniu
29.030.745
Finansowanie wydatków
edukacyjnych

9

W tym 350.000 przyznane na audycje radiowe „Radia Racja” nadawane w jĊzyku biaáoruskim dla mniejszoĞci biaáoruskiej w Polsce.
W tym 25.000 przyznane z budĪetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11
W tym 5.000.000 pochodzące z rezerwy celowej budĪetu paĔstwa Pomoc dla spoáecznoĞci romskiej, 283.000 przyznane z budĪetu Ministra Spraw
WewnĊtrznych i Administracji oraz 709.669 przyznane z budĪetu Ministra Edukacji Narodowej.
12
W tym 25.000 przyznane z budĪetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13
W tym 925.700 przyznane z budĪetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14
W tym 220.000 przyznane na dziaáalnoĞü rozgáoĞni radiowej „Radio Kaszɺbɺ” (Dotacja celowa-media).
15
Kurs sprzedaĪy EURO (3,96 PLN za 1 EURO) na podstawie Tabeli kursów nr 46/C/NBP/2007 z dnia 5 marca 2007 r.
10

MniejszoĞci narodowe i etniczne oraz spoáecznoĞü kaszubska korzystają ze
zwiĊkszonej, w stosunku do ogóáu szkóá, subwencji oĞwiatowej. Kwota ta w roku 2006 r.
wyniosáa ogóáem 95.717.785 PLN (ok. 24.171.000 EURO).
Ponadto, organizacje mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym mogą korzystaü z dotacji przyznawanych
organizacjom pozarządowym w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Jest to fundusz powoáany celem pobudzenia i wzmocnienia inicjatyw
obywatelskich realizowanych z udziaáem organizacji pozarządowych. W 2006 r. na zadania
sáuĪące mniejszoĞciom narodowym i etnicznym przekazano z FIO kwotĊ 184.468, 92 PLN.
Organizacje mniejszoĞci narodowych i etnicznych są równieĪ beneficjentami Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Dziaáania 1.5 Sektorowego programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (w ramach przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu).
NaleĪy wskazaü, Īe powyĪsze dane obejmują jedynie Ğrodki przekazywane z budĪetu
paĔstwa, nie obejmują natomiast Ğrodków wydatkowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Warto w tym miejscu zaznaczyü, Īe odrĊbny przepis ustawy okreĞla, Īe Ğrodkami
mającymi na celu wspieranie dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci, mogą byü równieĪ Ğrodki przekazywane z budĪetu
jednostek samorządu terytorialnego.
2. Bez uszczerbku dla Ğrodków podejmowanych stosownie do ich generalnej polityki
integracyjnej, Strony powstrzymają siĊ od dziaáaĔ lub praktyk mających na celu
asymilacjĊ osób naleĪących do mniejszoĞci narodowych wbrew ich woli i bĊdą chroniü te
osoby przed jakimkolwiek dziaáaniem mającym na celu taką asymilacjĊ.
Komentarz do art. 5 ust. 2 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto,
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym, „zabrania siĊ stosowania Ğrodków mających na celu asymilacjĊ osób naleĪących
do mniejszoĞci, jeĪeli Ğrodki te są stosowane wbrew ich woli”. Warto zauwaĪyü, Īe przepis
ten jest zbliĪony w swoim brzmieniu do art. 3 ust. 2 Konwencji.
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Artykuá 6
1. Strony bĊdą umacniaü ducha tolerancji oraz dialog miĊdzykulturowy i podejmą
skuteczne Ğrodki w celu wspierania wzajemnego poszanowania, zrozumienia i wspóápracy
pomiĊdzy wszystkimi osobami Īyjącymi na ich terytoriach niezaleĪnie od ich toĪsamoĞci
etnicznej, kulturalnej, jĊzykowej i religijnej, zwáaszcza w zakresie edukacji, kultury i
Ğrodków przekazu.
Komentarz do art. 6 ust. 1 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.
JednoczeĞnie przepis art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych
oraz o jĊzyku regionalnym przewiduje, Īe organy wáadzy publicznej są obowiązane
podejmowaü odpowiednie Ğrodki w celu umacniania dialogu miĊdzykulturowego.
NaleĪy takĪe zwróciü uwagĊ na liczne dziaáania podejmowane w okresie
sprawozdawczym w celu umacniania tolerancji i dialogu miĊdzykulturowego. Dziaáania te
związane są m.in. ze ĝwiatową Konferencją Przeciwko Rasizmowi. W celu realizacji
zobowiązaĔ wynikających z Programu DziaáaĔ przyjĊtego podczas tej konferencji, w dniu 18
maja 2004 r. Rada Ministrów przyjĊáa Krajowy Program Przeciwdziaáania Dyskryminacji
Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji. Program realizowany jest w latach
2004 – 2009, z moĪliwoĞcią kontynuacji, przez wáaĞciwych ministrów, centralne organy
administracji rządowej, centralne instytucje publiczne, Rzecznika Praw Obywatelskich,
nadawców publicznych oraz przez organy administracji rządowej w województwach, w
Ğcisáej wspóápracy z organizacjami pozarządowymi. Zadaniem Krajowego Programu jest
realizacja dziaáaĔ mających na celu zwalczanie ksenofobii i rasizmu, w tym antysemityzmu
oraz wyksztaácenie w spoáeczeĔstwie polskim szeroko pojĊtej kultury tolerancji. Dziaáania
realizowane są w sferze badawczej i statystycznej, edukacji, kultury, zdrowia, Ğrodków
spoáecznego przekazu, zatrudnienia oraz sytuacji spoáecznej uchodĨców, czáonków
mniejszoĞci narodowych i etnicznych, migrantów oraz

innych osób, które mogą byü

obiektem dyskryminacji z przyczyn etnicznych bądĨ rasowych.
W okresie od sierpnia 2003 r. do listopada 2004 r. Polska zrealizowaáa takĪe Projekt
PHARE PL 2002/000-605-01-02 Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej, który powstaá
w ramach tzw. umowy bliĨniaczej (twinningu), zawartej miĊdzy Peánomocnikiem Rządu do
Spraw Równego Statusu Kobiet i MĊĪczyzn, a austriackim partnerem – Instytutem Praw
Czáowieka im. Ludwiga Boltzmanna.
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W ramach Wspólnotowego Programu DziaáaĔ na rzecz Zwalczania Dyskryminacji
2001 – 2006 zrealizowane zostaáy trzy projekty.
- WdroĪenie wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, w ramach którego
przeprowadzono szkolenia dla sĊdziów, adwokatów oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych, a takĪe opublikowano i rozpowszechniono dwa poradniki: Przeciwdziaáanie
dyskryminacji w Polsce – jak broniü swoich praw oraz Przeciwdziaáanie dyskryminacji w
Polsce – aspekty prawne i instytucjonalne.
- Ksztaátowanie postaw tolerancji wobec róĪnorodnoĞci, na który skáadaáy siĊ m. in. konkurs
dla studentów szkóá plastycznych na plakat antydyskryminacyjny, wystawa pokonkursowa,
druk zwyciĊskich plakatów oraz opracowanie i szeroka dystrybucja tzw. ulotek pierwszego
kontaktu dla pracowników i pracodawców a takĪe piĊü warsztatów antydyskryminacyjnych.
- Euroequality – promocja instytucji antydyskryminacyjnych 2004-2006, który realizowany
byá wspólnie z Hiszpanią (koordynator), Belgią, Finlandią, Irlandią i Buágarią. Celem projektu
byáo wzmocnienie strukturalno-organizacyjne instytucji rządowych oraz pozarządowych
zajmujących siĊ przeciwdziaáaniem dyskryminacji z przyczyn rasy i pochodzenia etnicznego
poprzez intensyfikacjĊ wspóápracy pomiĊdzy ww. paĔstwami w zakresie m. in. opracowania
instytucjonalnego modelu przeciwdziaáania dyskryminacji oraz wypracowania mechanizmów
wspóápracy instytucji zajmujących siĊ przeciwdziaáaniem dyskryminacji z partnerami
spoáecznymi.
W okresie sprawozdawczym Polska uczestniczyáa takĪe w spoáecznej kampanii Za
róĪnorodnoĞcią. Przeciwko dyskryminacji, której celem jest podniesienie ĞwiadomoĞci i
zwiĊkszenie wiedzy polskiego spoáeczeĔstwa na temat róĪnych form dyskryminacji.
Koordynatorem tej kampanii byá Rzecznik ds. Równego Statusu Kobiet i MĊĪczyzn.

2. Strony zobowiązują siĊ podjąü odpowiednie Ğrodki chroniące osoby, które mogą byü
obiektem zastraszania bądĨ teĪ aktów dyskryminacji, wrogoĞci lub przemocy bĊdących
skutkiem ich etnicznej, kulturalnej, jĊzykowej i religijnej toĪsamoĞci.
Komentarz do art. 6 ust. 2 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto
wskazaü naleĪy na zorganizowanie licznych szkoleĔ sáuĪących podniesieniu ĞwiadomoĞci
funkcjonariuszy publicznych w zakresie zwalczania dyskryminacji na tle etnicznym. Dotyczy
to m.in. dziaáaĔ podjĊtych przez Centralny Zarząd SáuĪby WiĊziennej, mających na celu
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uczulenie funkcjonariuszy i pracowników wiĊziennictwa na zagadnienia dotyczące likwidacji
wszelkich form nietolerancji. W 2004 r. na kursie przygotowawczym oraz we wszystkich
typach szkóá SáuĪby WiĊziennej, do ramowych i szczegóáowych programów nauczania
wprowadzono tematykĊ dotyczącą handlu ludĨmi, przeciwdziaáania dyskryminacji rasowej i
etnicznej, zwalczania i przeciwdziaáania antysemityzmowi, ksenofobii i nietolerancji.
Problematyka ta zostaáa równieĪ wáączona do programów corocznie odbywających siĊ
szkoleĔ funkcjonariuszy i pracowników wiĊziennictwa odpowiedzialnych za zaáatwianie
skarg, próĞb i wniosków osób przebywających w jednostkach penitencjarnych.
W 2004 r. wypracowano standard metodyczny i materiaá dydaktyczny dla szkolenia
przedstawicieli jednostek Policji. Na jego podstawie w 2005 r. w jednostkach terenowych
Policji przeprowadzono szkolenia dla ponad 60 tys. policjantów. Ich celem byáo
uwraĪliwienie policjantów na kwestie róĪnorodnoĞci, uĞwiadomienie im faktu istnienia
dyskryminacji i moĪliwoĞci/koniecznoĞci zapobiegania, reagowania, przeciwdziaáania jej
wystĊpowaniu, dostarczenie wiedzy prawnej na temat dyskryminacji.
W 2004 r. Ministerstwo SprawiedliwoĞci przygotowaáo Opracowanie dotyczące
zwalczania dyskryminacji rasowej, zawierające omówienie regulacji miĊdzynarodowych i
orzecznictwa instytucji miĊdzynarodowych w tym zakresie, jak równieĪ opis praktycznej
wspóápracy miĊdzy Policją i Prokuraturą wybranych paĔstw, mającej na celu zlikwidowanie
przestĊpstw o podáoĪu rasistowskim. Opracowanie to prezentuje praktyczne rozwiązania i
dobre praktyki wypracowane w innych paĔstwach i sáuĪyü ma pobudzeniu dyskusji nad
potrzebą i moĪliwoĞcią wypracowania podobnych mechanizmów w Polsce. Zostaáo ono
rozpowszechnione w prokuraturach i sądach powszechnych okrĊgowych i apelacyjnych; jak
równieĪ przekazane Prokuraturze Krajowej, Ministerstwu Spraw WewnĊtrznych i
Administracji

oraz

Komendzie

Gáównej

Policji

i

Peánomocnikom

Komendantów

Wojewódzkich Policji ds. Ochrony Praw Czáowieka.
Ochrona przed rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i związaną z nimi
nietolerancją w okresie sprawozdawczym przyjĊáa równieĪ wymiar instytucjonalny. W 2003
r. w Biurze PostĊpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wyznaczono prokuratora
do realizacji zadaĔ związanych z koordynowaniem dziaáaĔ karno-prawnych i pozakarnych
prokuratury dotyczących naruszenia wolnoĞci, nawoáywania do nienawiĞci na tle róĪnic
narodowoĞciowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.

Do kompetencji osoby

zajmującej to stanowisko naleĪy upowszechnianie informacji statystycznych dotyczących
wyników postĊpowaĔ i orzeczeĔ sądowych z zakresu przestĊpstw popeánianych na tle
rasowym i etnicznym.
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W celu intensyfikacji dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania rasizmowi, ksenofobii i
dyskryminacji na tle etnicznym w 2004 r. w strukturze MSWiA utworzono Zespóá
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.
W 2004 r. w Komendzie Gáównej Policji, we wszystkich 16 Komendach
Wojewódzkich Policji, w Komendzie Stoáecznej Policji oraz we wszystkich Szkoáach Policji
zostali ustanowieni Peánomocnicy ds. Ochrony Praw Czáowieka. Ich zadaniem jest
monitorowanie realizacji zaleceĔ organizacji stojących na straĪy praw czáowieka w zakresie
przestrzegania tych praw przez PolicjĊ. Do zadaĔ Peánomocników naleĪy m.in. gromadzenie
informacji o dobrych praktykach w zakresie ochrony praw czáowieka i ofiar przestĊpstw oraz
ich upowszechnianie wĞród policjantów, monitorowanie zjawiska dyskryminacji rasowej - w
tym antysemityzmu i ksenofobii – a takĪe dziaáaĔ podejmowanych przez PolicjĊ na rzecz
wspóápracy z mniejszoĞciami narodowymi i etnicznymi, przeciwdziaáanie handlowi ludĨmi i
przemocy domowej, ponadto do ich kompetencji naleĪy inicjowanie dziaáaĔ kontrolnych i
sprawdzających w odniesieniu do przestrzegania praw czáowieka oraz dziaáaĔ zmierzających
do podniesienia wiedzy i umiejĊtnoĞci funkcjonariuszy Policji w zakresie przestrzegania praw
czáowieka, jak równieĪ wspóápraca z pozaresortowymi instytucjami i organizacjami
zajmującymi siĊ problematyką ochrony praw czáowieka. Peánomocnicy Komendantów ds.
Ochrony Praw Czáowieka inicjują dziaáania, mające na celu wáaĞciwe Ğciganie i karanie
przestĊpstw popeánianych na tle etnicznym, a takĪe koordynują szkolenia dla funkcjonariuszy
Policji dotyczące zapobiegania dyskryminacji.
W celu eliminacji treĞci rasistowskich i ksenofobicznych rozpowszechnianych przy
wykorzystaniu Internetu, Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i Administracji nawiązaáo
wspóápracĊ z Zespoáem NIFC (National Initiative for Children) Hotline Polska, dziaáającym
przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Jednym z zadaĔ Zespoáu jest
reagowanie na nielegalne treĞci w Internecie, propagujące ustrój faszystowski lub totalitarny,
rasizm, dyskryminacje etniczną, ksenofobiĊ i antysemityzm.
W 2005 r. Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji zawará porozumienie ze
Związkiem Biur Porad Obywatelskich – organizacją poĪytku publicznego mającą blisko 30
oddziaáów na terenie caáej Polski – w sprawie Ğwiadczenia poradnictwa obywatelskiego dla
osób indywidualnych, które są ofiarami dyskryminacji z przyczyn rasy i pochodzenia
etnicznego.
Z dniem 24 paĨdziernika 2006 r. Polska przystąpiáa do „Programu Stosowania Prawa
na rzecz Zwalczania PrzestĊpstw z NienawiĞci”, realizowanego przez Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Czáowieka OBWE. Program dotyczy szkolenia funkcjonariuszy
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Policji w zakresie róĪnych aspektów przestĊpstw z nienawiĞci oraz zakáada wypracowanie
strategii zwalczania tych przestĊpstw i opracowanie skutecznego systemu gromadzenia i
rozpowszechniania danych na ich temat.
Artykuá 7
Strony zapewniają poszanowanie praw kaĪdej osoby naleĪącej do mniejszoĞci narodowej
do swobodnego, pokojowego gromadzenia siĊ, swobodnego stowarzyszania siĊ, wolnoĞci
wyraĪania opinii, wolnoĞci myĞli, sumienia i religii.
Komentarz do art. 7 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.
Artykuá 8
Strony zobowiązują siĊ uznaü, Īe kaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej ma
prawo do uzewnĊtrzniania jego/jej religii lub przekonaĔ, jak równieĪ prawo do
zakáadania instytucji, organizacji i stowarzyszeĔ religijnych.
Stan prawny i sytuacja koĞcioáów i związków wyznaniowych, w stosunku do sytuacji
opisanej w I raporcie, nie ulegáy zmianie. Aktualizacji wymaga natomiast informacja na temat
zwrotu koĞcioáom i związkom wyznaniowym nieruchomoĞci oraz dane dotyczące Funduszu
KoĞcielnego.
Do Komisji Majątkowej (ds. KoĞcioáa Katolickiego) wpáynĊáo 3 063 wniosków, z
czego zakoĔczono dotychczas 2 727 postĊpowaĔ (dane na dzieĔ 31 stycznia 2007 r.)
Do Komisji Regulacyjnej (ds. KoĞcioáa Ewangelicko – Augsburskiego) wpáynĊáo
1 200 wniosków osób prawnych o wszczĊcie postĊpowaĔ regulacyjnych. Dotychczas
zakoĔczono 842 postĊpowania (470 zakoĔczyáo siĊ odrzuceniem lub oddaleniem wniosku
regulacyjnego bądĨ umorzeniem postĊpowania).
Do Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego KoĞcioáa Prawosáawnego
wpáynĊáo 486 wniosków. PostĊpowanie regulacyjne wszczĊto w 463 sprawach (wydano 45
orzeczeĔ o umorzeniu postĊpowania i 8 orzeczeĔ przenoszących wáasnoĞü na rzecz
koĞcielnych osób prawnych oraz zawarto 214 ugód, 1 orzeczenie o odszkodowanie i 1
orzeczenie o oddaleniu wniosku).
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Do Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ĩydowskich (wg stanu na
dzieĔ 31 stycznia 2007 r.) wpáynĊáo 5 544 wniosków, z czego wszczĊto 5 504
postĊpowania, zakoĔczono dotychczas caákowicie lub czĊĞciowo 1 174 postĊpowania (208
postĊpowaĔ zakoĔczono orzeczeniem o przywróceniu lub przeniesieniu wáasnoĞci, 316
ugodą, 550 zakoĔczono orzeczeniem o oddaleniu, odrzuceniu lub umorzeniu, 22
postĊpowania zakoĔczono brakiem uzgodnienia).
Do MiĊdzykoĞcielnej Komisji Regulacyjnej wpáynĊáo ogóáem 168 wniosków (wg Stanu
na luty 2007 r.) o wszczĊcie postĊpowaĔ regulacyjnych. PostĊpowanie zakoĔczono w 54
sprawach, w pozostaáych gromadzona jest dokumentacja. ZáoĪone do Komisji wnioski
dotyczą:
-

KoĞcioáa Adwentystów Dnia Siódmego – 12 wniosków,

-

KoĞcioáa ChrzeĞcijan Baptystów – 77,

-

KoĞcioáa Ewangelicko – Metodystycznego – 30,

-

KoĞcioáa Nowoapostolskiego – 22,

-

KoĞcioáa AnglikaĔskiego – 2,

-

Towarzystwa Biblijnego – 2,

-

MuzuámaĔskiego Związku Religijnego – 3,

-

KoĞcioáa Ewangelicznych ChrzeĞcijan – 1,

-

KoĞcioáa ZielonoĞwiątkowego – 2,

-

KoĞcioáa Ewangelicko-Reformowanego 16.

Wszystkie dane dotyczące dziaáalnoĞci poszczególnych komisji pochodzą, jeĪeli nie
zaznaczono inaczej, z grudnia 2006 r.
Na rzecz Funduszu KoĞcielnego w budĪecie paĔstwa w 2006 r. przeznaczono Ğrodki
w wysokoĞci 93.658.000 PLN (ok. 23.651.000 EURO).
Artykuá 9
1. Strony zobowiązują siĊ uznaü, Īe prawo kaĪdej osoby naleĪącej do mniejszoĞci
narodowej do wolnoĞci wyraĪania opinii obejmuje wolnoĞü posiadania wáasnych opinii
oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei w jĊzyku mniejszoĞci bez ingerencji
wáadz publicznych i bez wzglĊdu na granice paĔstwowe. Strony zapewnią w ramach ich
systemów prawnych, Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci narodowej nie bĊdą
dyskryminowane w dostĊpie do Ğrodków przekazu.

57

Przepisy konstytucyjne oraz zapisy traktatowe, o których mowa w komentarzu do art.
9 ust. 1, zawartym w I raporcie, obowiązują bez zmian. Znowelizowana zostaáa natomiast
ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póĨn. zm.). Wprowadzone zmiany polegaáy na wzmocnieniu przepisów dotyczących
obecnoĞci audycji dla mniejszoĞci w mediach oraz dodaniu przepisu dotyczącego udziaáu
przedstawicieli mniejszoĞci w radach programowych publicznej telewizji. W konsekwencji
w ustawie o radiofonii i telewizji zapisano, Īe do zadaĔ publicznej radiofonii i telewizji
naleĪy m.in.: uwzglĊdnianie potrzeb mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w
jĊzykach mniejszoĞci oraz jĊzyku regionalnym. Ponadto, ustawa przewiduje obecnie, Īe
powoáując rady programowe oddziaáów publicznego radia i telewizji emitujących programy w
jĊzykach mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz jĊzyku regionalnym, dyrektorzy
oddziaáów uwzglĊdnią kandydatów zgáaszanych przez organizacje spoáeczne tych mniejszoĞci
oraz spoáecznoĞci.
Rady programowe dziaáające w mediach publicznych, zgodnie z ustawą o radiofonii i
telewizji powoáywane są na kadencjĊ trwającą 4 lata. Kadencja rad programowych oddziaáów
terenowych TVP S.A. i rozgáoĞni regionalnych Polskiego Radia upáynie w marcu 2008 r. W
roku 2007 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powoáaáa skáady rad programowych tylko w
czterech oddziaáach TVP S.A. (w Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Opolu i Kielcach) i w
Regionalnej RozgáoĞni Polskiego Radia w Warszawie – Radio dla Ciebie S.A. Powoáane
zostaáy teĪ rady programowe dziaáające w spóáce TVP S.A. (Rada Programowa TVP S.A. i
Rada Programowa TV Polonia) oraz Rada Programowa dziaáająca w Spóáce Polskie Radio
S.A. Osoby związane z organizacjami mniejszoĞci narodowych i etnicznych zostaáy powoáane
do nastĊpujących rad programowych: Radio Biaáystok S.A., Radio Koszalin S.A., Radio
Kraków S.A., Radio Rzeszów S.A., Radio Wrocáaw S.A., OTVP Opole. Są to osoby
reprezentujące: WspólnotĊ Litwinów w Polsce, Biaáoruskie Towarzystwo SpoáecznoKulturalne w Polsce, Związek UkraiĔców w Polsce, Towarzystwo Spoáeczno-Kulturalne
ĩydów w Polsce, Stowarzyszenie àemków, Związek Karaimów Polskich i Towarzystwo
Spoáeczno-Kulturalne Niemców na ĝląsku Opolskim.
2. UstĊp 1 nie wyklucza prawa Stron do poddania procedurze koncesjonowania –
wykluczającej dyskryminacjĊ i opartej o obiektywne kryteria – rozgáoĞni radiowych
i stacji telewizyjnych lub przedsiĊbiorstw kinematograficznych.
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Do komentarza, który w doniesieniu do art. 9 ust. 2 zostaá zawarty w I raporcie, naleĪy
dodaü informacjĊ na temat niepublicznych rozgáoĞni radiowych nadających audycje w
jĊzykach mniejszoĞci narodowych i jĊzyku regionalnym. Obecnie z moĪliwoĞci emisji audycji
radiowych adresowanych do mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym korzysta trzech niepublicznych nadawców radiowych
(Biaáoruskie Radio „Racja”, Radio „Kaszëbë” i Radio „Vanessa”).
Biaáoruskie Radio „Racja” jest niepubliczną stacją radiową nadającą z Biaáegostoku
program w jĊzyku biaáoruskim. Swoje audycje stacja kieruje do mniejszoĞci biaáoruskiej w
Polsce oraz do obywateli Republiki Biaáorusi. Na antenie dominują informacje, publicystyka,
audycje o charakterze spoáeczno-kulturalnym oraz muzyka. Stacja nadawaáa swój program w
latach 1999 – 2002. W 2002 r. radio zawiesiáo emisjĊ z przyczyn finansowych. Ponownie
nadawanie audycji rozpoczĊto w lutym 2006 r. DziaáalnoĞü radia jest wspierana ze Ğrodków
budĪetu paĔstwa. Audycje Radia „Racja” moĪna odbieraü w Biaáymstoku i okolicach oraz
przez internet. Stacja ubiega siĊ teĪ o czĊstotliwoĞci umoĪliwiające jej odbiór na terenach
poáudniowo-wschodnich województwa podlaskiego.
Radio „Kaszëbë” jest niepubliczną stacją radiową nadającą swój program z
Wáadysáawowa (województwo pomorskie). Radio nadaje audycje od grudnia 2004 r. Blisko
40 % czasu antenowego zajmują audycje emitowane w jĊzyku kaszubskim. Program radia ma
charakter uniwersalny, dominują audycje o charakterze informacyjnym, publicystycznym,
kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym. WiĊkszoĞü audycji rozgáoĞnia poĞwiĊca szeroko
pojĊtej tematyce lokalnej. Ponadto na antenie Radia „Kaszëbë” prezentowana jest twórczoĞü
muzyczna wykonywana w jĊzyku kaszubskim. WáaĞciciele radia chcą stopniowo zwiĊkszaü
udziaá audycji i muzyki wykonywanej w jĊzyku kaszubskim. Audycje Radia „Kaszëbë”
moĪna obecnie odbieraü na póánocy i w centrum województwa pomorskiego oraz przez
internet. Stacja ubiega siĊ o czĊstotliwoĞci umoĪliwiające jej odbiór na terenach
poáudniowych województwa. DziaáalnoĞü radia jest wspierana ze Ğrodków Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto na antenie prywatnego Radia „Vanessa” nadającego program z Raciborza
(województwo Ğląskie) ukazują siĊ dwie audycje skierowane do mniejszoĞci niemieckiej.
Audycje te realizują osoby związane z Towarzystwem Spoáeczno-Kulturalnym Niemców
Województwa ĝląskiego. Autorzy audycji wnoszą Radiu „Vanessa” opáatĊ za ich emisjĊ.
Pierwsza z audycji to nadawany od 1997 r. raz w tygodniu 55 minutowy program - Die
deutsche stimme aus Ratibor. Audycja skierowana jest do starszej generacji sáuchaczy.
Program zawiera reportaĪe z Īycia mniejszoĞci niemieckiej, wiadomoĞci lokalne, Īyczenia i
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muzykĊ. Druga z audycji to 15 minutowy magazyn skierowany do máodzieĪy – Mittendrin.
Audycja zajmuje siĊ aktualnymi sprawami z Īycia máodzieĪy naleĪącej do mniejszoĞci. Obie
audycje dostĊpne są równieĪ, w poszerzonym zakresie, w internecie. Audycje są odbierane w
Raciborzu i w jego okolicach. W roku 2007 z budĪetu paĔstwa wspierane bĊdzie
przygotowanie i produkcja obu wspomnianych audycji.
3. Strony nie bĊdą zabraniaü tworzenia i wykorzystywania przez osoby naleĪące do
mniejszoĞci narodowych drukowanych Ğrodków przekazu. W ramach uregulowaĔ
prawnych odnoszących siĊ do rozgáoĞni radiowych i stacji telewizyjnych zapewnią, na ile
to moĪliwe, oraz uwzglĊdniając postanowienia ustĊpu 1, Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci
narodowych bĊdą miaáy moĪliwoĞü tworzenia i uĪywania ich wáasnych Ğrodków przekazu.
NaleĪy przypomnieü, o czym byáa juĪ mowa przy okazji komentarza do art. 5 ust. 1, Īe
zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych
oraz o jĊzyku regionalnym, organy wáadzy publicznej są obowiązane podejmowaü
odpowiednie Ğrodki w celu wspierania dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i
rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci, a Ğrodkami tymi mogą byü w szczególnoĞci
dotacje celowe lub podmiotowe na wydawanie ksiąĪek, czasopism, periodyków i druków
ulotnych w jĊzykach mniejszoĞci lub w jĊzyku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych
technikach zapisu obrazu i dĨwiĊku.
W związku ze zmianami organizacyjnymi, bĊdącymi wynikiem wprowadzenia ustawy
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym, kompetencje ministra
wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie dotowania zadaĔ
związanych z kulturą mniejszoĞci narodowych i etnicznych przejąá minister wáaĞciwy do
spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, którym obecnie jest
Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji. Podobnie jak wczeĞniej Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, takĪe Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji stara siĊ, aby
kaĪda z mniejszoĞci narodowych i etnicznych mogáa korzystaü przynajmniej z jednego
wáasnego czasopisma (w jĊzyku ojczystym lub polskim, przy czym preferowane są pisma w
jĊzyku ojczystym). Koszty wydawnicze pokrywane są wówczas prawie w caáoĞci z budĪetu
paĔstwa.
Niektóre mniejszoĞci wydają wiĊcej niĪ jedno czasopismo. Liczba czasopism mniejszoĞci
narodowych i etnicznych w Polsce jest stabilna, z niewielką tendencją wzrostową. Tytuáy
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najwaĪniejszych czasopism zostaáy wymienione w czĊĞci I pkt 5 raportu, przy charakterystyce
poszczególnych mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
Prawie wszystkie czasopisma mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym dotowane są z budĪetu paĔstwa przez ministra
wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych. W roku
2006 wydawnictw tych byáo 27. Ogólna kwota w budĪecie Ministra Spraw WewnĊtrznych
i Administracji, przeznaczona na ich ukazywanie siĊ wyniosáa w 2006 r. 3.175.476 PLN
(ok. 802.000 EURO).
4. W ramach swoich systemów prawnych, Strony przyjmą stosowne Ğrodki w celu
uáatwienia osobom naleĪącym do mniejszoĞci narodowych dostĊpu do Ğrodków przekazu
oraz w celu wspierania tolerancji i uáatwienia pluralizmu kulturowego.
Programy o i dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych są stale obecne w telewizji
i radiofonii publicznej.
a) Telewizja Polska S.A.
Telewizja Polska SA nadawaáa w 200516 r. audycje uwzglĊdniające potrzeby
mniejszoĞci narodowych i etnicznych w programie TVP 3 Regionalna (redagowanym w
Warszawie, a nastĊpnie dosyáanym satelitarnie do kaĪdego z oddziaáów terenowych) oraz w
programach pasm rozáączonych TVP 3 Regionalna. Audycje takie nie byáy w roku 2005 r.
nadawane w Programie 1 i Programie 2 TVP.
W 2005 r. audycje te zajĊáy w TVP 3 Regionalna áącznie 267,9 godz., tj. 0,2%
rocznego czasu emisji programów, z czego 198,4 godz. przeznaczono na ukazujący siĊ
w programie wspólnym magazyn Telenowyny poĞwiĊcony sprawom mniejszoĞci ukraiĔskiej.
Audycje uwzglĊdniające potrzeby mniejszoĞci narodowych i etnicznych byáy takĪe obecne w
programach 6 oddziaáów terenowych nadawanych w pasmach rozáączonych TVP 3
Regionalna. àącznie ich czas emisji wynosiá 69,5 godz., co stanowiáo 0,06% rocznego czasu
emisji programów. LiczbĊ godzin i udziaá audycji w jĊzykach mniejszoĞci nadawanych w 16
odmianach programu TVP 3 Regionalna zawiera zamieszczona poniĪej tabela.

16

Dane dotyczące 2006 r. nie są jeszcze dostĊpne.
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Oddziaáy terenowe

Audycje w jĊzyku narodowym

TVP S.A.

godz.

%

OTV Biaáystok

45,6

0,7%

OTV Bydgoszcz

12,4

0,2%

OTV GdaĔsk

12,4

0,2%

OTV Gorzów Wielkopolski

12,4

0,2%

OTV Katowice

15,9

0,2%

OTV Kielce

12,4

0,2%

OTV Kraków

12,4

0,2%

OTV Lublin

12,4

0,2%

OTV àódĨ

12,4

0,2%

OTV Olsztyn

23,8

0,3%

OTV Opole

27,6

0,4%

OTV PoznaĔ

12,4

0,2%

OTV Rzeszów

12,9

0,2%

OTV Szczecin

12,4

0,2%

OTV Warszawa

12,4

0,2%

OTV Wrocáaw

18,1

0,3%

Jak wynika z zamieszczonych powyĪej danych, audycje skierowane do mniejszoĞci
narodowych i etnicznych, poza wspomnianym juĪ magazynem Telenowyny, przygotowywano
i emitowano w programach nastĊpujących oddziaáów TVP SA: OTV w Biaáymstoku (33,2
godz., co stanowi 0,5% rocznego czasu emisji tej odmiany programu TVP 3 Regionalna),
OTV w Katowicach (3,5 godz., 0,05%), OTV w Olsztynie (11,4 godz., 0,2%), OTV w Opolu
(15,2 godz., 0,2%), OTV w Rzeszowie (0,5 godz., 0,01%) oraz OTV we Wrocáawiu (5,7
godz., 0,08%)17.
W programie oddziaáu terenowego w Biaáymstoku obecne byáy audycje adresowane
do nastĊpujących mniejszoĞci: biaáoruskiej (TydzieĔ Biaáoruski – w jĊzyku biaáoruskim),
ukraiĔskiej (Przegląd UkraiĔski – w jĊzyku ukraiĔskim), litewskiej (Panorama Litewska – w
jĊzyku litewskim), romskiej (My Romowie – w jĊzyku romskim), rosyjskiej (Rosyjski Gáos –
w jĊzyku rosyjskim), tatarskiej (Podlaski Orient – w jĊzyku polskim). W programie

17
Dane dotyczą jedynie programów przygotowywanych w poszczególnych oĞrodkach i w przeciwieĔstwie do
danych zamieszczonych w tabeli nie obejmują Telenowyn.
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oddziaáów terenowych w Katowicach i Opolu ukazywaá siĊ cykl audycji Schlesien Journal, a
w programie oddziaáu w Olsztynie – WieĞci ukraiĔskie.
W programie oddziaáu terenowego w GdaĔsku emitowano w 2005 r. przygotowywany
w jĊzyku kaszubskim magazyn Rodno zemia, poĞwiĊcony problemom Kaszubów
zamieszkujących tereny Pomorza. Czas nadawania tej audycji wynosiá w 2005 r. 41,6 godz.
(0,6%).
b) Radio publiczne18
W 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, audycje adresowane do mniejszoĞci
narodowych i etnicznych byáy obecne w programach wiĊkszoĞci rozgáoĞni regionalnych radia
publicznego. Nie nadawano ich natomiast w ogólnopolskich programach Polskiego Radia
oraz w programach miejskich rozpowszechnianych przez rozgáoĞnie regionalne.
RozgáoĞnie regionalne wyemitowaáy w roku 2005 ogóáem 985 godzin audycji
uwzglĊdniających potrzeby mniejszoĞci narodowych i etnicznych, co stanowiáo 0,7%
rocznego czasu nadawania. WiĊkszoĞü audycji nadawano w jĊzykach narodowych tych
mniejszoĞci (726 godz., tj. 0,5%). Pozostaáe audycje poĞwiĊcone mniejszoĞciom (259 godz.,
tj. 0,2%) byáy nadawane w jĊzyku polskim. Szczegóáowe dane dotyczące poszczególnych
rozgáoĞni przedstawia poniĪsza tabela.

18

Dane dotyczące 2006 r. nie są jeszcze dostĊpne.
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RozgáoĞnie
regionalne

Audycje dla mniejszoĞci
narodowych i etnicznych nadawane
w jĊzykach tych mniejszoĞci
Godz.
%

Audycje o mniejszoĞciach
Ogóáem
narodowych i etnicznych
nadawane w jĊzyku polskim
Godz.
%
Godz.
%

Biaáystok

286

3,3%

9

0,1%

295

3,4%

Bydgoszcz

0

0,0%

10

0,1%

10

0,1%

GdaĔsk

92

1,1%

32

0,4%

124

1,4%

Katowice

24

0,3%

23

0,3%

46

0,5%

Kielce

13

0,1%

0

0,0%

13

0,1%

Koszalin

34

0,4%

13

0,2%

47

0,5%

Kraków

23

0,3%

67

0,8%

90

1,0%

Lublin

0

0,0%

17

0,2%

17

0,2%

àódĨ

0

0,0%

10

0,1%

10

0,1%

Olsztyn

50

0,6%

39

0,4%

89

1,0%

Opole

115

1,3%

26

0,3%

141

1,6%

PoznaĔ

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Rzeszów

54

0,6%

0

0,0%

54

0,6%

Szczecin

26

0,3%

0

0,0%

26

0,3%

W-wa RDC
Wrocáaw
Zielona
Góra

0
10

0,0%
0,1%

1
10

0,0%
0,1%

1
20

0,0%
0,2%

0

0,0%

2

0,0%

2

0,0%

SUMA

726

0,5%

259

0,2%

985

0,7%

Jak wynika z powyĪszych danych, audycje w jĊzykach mniejszoĞci narodowych i
etnicznych nadawane byáy w 11 rozgáoĞniach. W 2005 r. najwiĊcej audycji w jĊzykach
narodowych mniejszoĞci adresowanych do mniejszoĞci narodowych i

etnicznych

wyemitowaáa, tak jak w latach poprzednich, rozgáoĞnia w Biaáymstoku (286 godz.), w której
nadawano audycje w jĊzykach biaáoruskim, ukraiĔskim i litewskim. Najmniej audycji w
jĊzykach narodowych nadano w programie Radia Wrocáaw (10 godz. w jĊzykach ukraiĔskim i
áemkowskim). JĊzyk ukraiĔski obecny byá takĪe na antenach rozgáoĞni w Rzeszowie,
Olsztynie, Krakowie i Koszalinie. Audycje w jĊzyku niemieckim nadawane byáy w
rozgáoĞniach opolskiej, katowickiej i olsztyĔskiej. Audycje o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych tworzone wyáącznie w jĊzyku polskim nadawano w rozgáoĞniach: w Zielonej
Górze, Warszawie, àodzi, Lublinie i Bydgoszczy.
W roku 2005 tak jak w latach ubiegáych, w programach Radia GdaĔsk i Radia
Koszalin obecne byáy równieĪ audycje w jĊzyku regionalnym.
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Podobnie jak w latach poprzednich w 2005 r. duĪy wysiáek programowy dotyczący
emisji audycji uwzglĊdniających potrzeby mniejszoĞci narodowych i etnicznych podjĊáa
rozgáoĞnia w Olsztynie - prawie trzy razy wiĊcej tego rodzaju audycji niĪ w programie
regionalnym (50 godzin rocznie) zawieraá program emitowany przez dodatkowy nadajnik w
Miákach (135 godzin rocznie).
c) Finansowanie audycji dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym ze Ğrodków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonując podziaáu wpáywów abonamentowych
uwzglĊdnia potrzeby mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Uchwaáą Nr 300/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. Rada przyjĊáa zasady podziaáu Ğrodków z rachunku bankowego KRRiT,
obejmujące wpáywy abonamentowe oraz wpáywy pozaabonamentowe, na spóáki radiofonii i
telewizji publicznej na lata 2006-2007. Zgodnie z pkt 25 zaáącznika do wyĪej wymienionej
uchwaáy, w ramach Ğrodków na pokrycie kosztów w programach regionalnych, na podstawie
zaáoĪeĔ finansowo-programowych zarządów spóáek regionalnej radiofonii, wyodrĊbnia siĊ
kwoty Ğrodków na finansowanie kosztów audycji dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
podając jednoczeĞnie áączną prognozowaną liczbĊ godzin tych audycji w nastĊpnym roku. W
związku

z

powyĪszym

Krajowa

Rada

Radiofonii

i

Telewizji

w

uchwale

z dnia 30 czerwca 2005 r. wyodrĊbniáa w ramach Ğrodków na pokrycie kosztów w
programach regionalnych, Ğrodki na koszty audycji dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
w kwocie áącznej 1.652.000 PLN, z tego:
1) Radio Biaáystok S.A.

770 tys. PLN (na 295 godzin)

2) Radio GdaĔsk S.A.

235 tys. PLN (na 131 godzin)

3) Radio Katowice S.A.

53

tys. PLN (na 46 godzin)

4) Radio Kielce S.A.

17

tys. PLN (na 13 godzin)

5) Radio Koszalin S.A.

64

tys. PLN (na 65 godzin)

6) Radio Kraków S.A.

52

tys. PLN (na 80 godzin)

7) Radio Lublin S.A.

14

tys. PLN (na 44 godziny)

8) Radio Olsztyn S.A.

70

tys. PLN (na 50 godzin)

9) Radio Opole S.A.

200 tys. PLN (na 144 godziny)

10) Radio Rzeszów S.A.

116 tys. PLN (na 54 godziny)

11) Radio Szczecin S.A.

30

tys. PLN (na 26 godzin)

12) Radio Wrocáaw S.A.

31

tys. PLN (na 20 godzin)

65

RównieĪ na 2007 rok Krajowa Rada wyodrĊbniáa w ramach Ğrodków na pokrycie
kosztów audycji dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych, w kwocie áącznej 1.463.000 PLN
(uchwaáą z dnia 29 czerwca 2006 r.), z tego:
1) Radio Biaáystok S.A.

560 tys. PLN (na 286 godzin)

2) Radio GdaĔsk S.A.

249 tys. PLN (na 130 godzin)

3) Radio Katowice S.A.

87

tys. PLN (na 48 godzin)

4) Radio Kielce S.A.

16

tys. PLN (na 13 godzin)

5) Radio Koszalin S.A.

80

tys. PLN (na 81 godzin)

6) Radio Kraków S.A.

52

tys. PLN (na 80 godzin)

7) Radio Lublin S.A.

16

tys. PLN (na 50 godzin)

8) Radio Olsztyn S.A.

46

tys. PLN (na 50 godzin)

9) Radio Opole S.A.

208 tys. PLN (na 145 godzin)

10) Radio Rzeszów S.A.

116 tys. PLN (na 54 godziny)

11) Radio Szczecin S.A.

14

tys. PLN (na 12 godzin)

12) Radio Wrocáaw S.A.

19

tys. PLN (na 20 godzin)

Artykuá 10
1. Strony zobowiązują siĊ uznaü, Īe kaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej ma
prawo do swobodnego uĪywania, bez jakiejkolwiek ingerencji, jego/jej jĊzyka mniejszoĞci,
zarówno prywatnie, jak i publicznie, ustnie oraz pisemnie.
Komentarz do art. 10 ust. 1 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.
JednoczeĞnie przepis art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o
jĊzyku regionalnym przewiduje, Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci mają prawo do
swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem mniejszoĞci w Īyciu prywatnym i publicznie oraz do
rozpowszechniania i wymiany informacji w jĊzyku mniejszoĞci.
2. Na obszarach zamieszkaáych tradycyjnie lub w znaczącej iloĞci przez osoby naleĪące do
mniejszoĞci narodowej, o ile osoby te tego sobie zaĪyczą, i tam, gdzie takie Īyczenie
odpowiada rzeczywistym potrzebom, Strony bĊdą staraü siĊ zapewniü, na tyle, na ile to
moĪliwe, warunki, które umoĪliwią uĪywanie jĊzyka mniejszoĞci w stosunkach pomiĊdzy
tymi osobami a organami administracyjnymi.
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Zasady dotyczące uĪywania jĊzyka mniejszoĞci przed urzĊdami zostaáy wprowadzone
ustawą o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym. Zgodnie z art. 9
ustawy jĊzyk mniejszoĞci moĪe byü uĪywany, jako jĊzyk pomocniczy, przed organami gminy.
Przy czym z uprawnienia tego mogą korzystaü tylko mieszkaĔcy gmin, w których liczba
mieszkaĔców naleĪących do mniejszoĞci jest nie mniejsza niĪ 20 % ogólnej liczby
mieszkaĔców gminy i które zostaáy wpisane do UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których
uĪywany jest jĊzyk pomocniczy. MoĪliwoĞü uĪywania jĊzyka pomocniczego oznacza, Īe
osoby naleĪące do mniejszoĞci mają prawo do zwracania siĊ do organów gminy w jĊzyku
pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej (dopuszcza siĊ wniesienie podania w jĊzyku
pomocniczym) oraz uzyskiwania, na wyraĨny wniosek, odpowiedzi takĪe w jĊzyku
pomocniczym, w formie pisemnej lub ustnej, przy czym procedura odwoáawcza odbywa siĊ
wyáącznie w jĊzyku urzĊdowym.
Wpisu do rejestru dokonuje, prowadzący go minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, na podstawie wniosku rady gminy.
Ustawa okreĞla procedurĊ, która powinna zostaü speániona, by gmina zostaáa wpisana do
rejestru. Na podstawie zawartego w ustawie upowaĪnienia Minister Spraw WewnĊtrznych
i Administracji wydaá rozporządzenie, w którym okreĞliá sposób prowadzenia rejestru oraz
wzór wniosku o wpisanie do tego rejestru. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 ustawy, na
odmowĊ dokonania przez Ministra wpisu do prowadzonego przez niego rejestru, radzie
gminy przysáuguje skarga do sądu administracyjnego. Ustawa przewiduje teĪ, Īe wykreĞlenie
gminy z rejestru moĪe siĊ odbyü wyáącznie na wniosek rady gminy.
Ustawa wprowadziáa mechanizm, który ma zachĊcaü pracowników samorządowych
do uczenia siĊ jĊzyków pomocniczych i w efekcie zapewniaü wysoką jakoĞü obsáugi osób
naleĪących do mniejszoĞci w ich jĊzykach ojczystych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy w
gminie wpisanej do rejestru pracownikom zatrudnionym w urzĊdzie gminy, w jednostkach
pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakáadach budĪetowych moĪe byü
przyznany dodatek z tytuáu znajomoĞci jĊzyka pomocniczego. Na podstawie zawartego w
ustawie upowaĪnienia Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji wydaá rozporządzenie,
w którym okreĞliá wykaz dyplomów, zaĞwiadczeĔ i certyfikatów potwierdzających znajomoĞü
jĊzyków mniejszoĞci.
UrzĊdowy Rejestr Gmin, w których jest uĪywany jĊzyk pomocniczy zacząá
funkcjonowaü z chwilą wpisania do niego pierwszej gminy, tj. w dniu 25 stycznia 2006 r.
Pierwszą gminą wpisaną do tego rejestru byáa gmina Radáów w województwie opolskim, a
jĊzykiem pomocniczym jĊzyk niemiecki. Wedáug stanu na koniec kwietnia 2007 r. rejestr
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obejmuje 17 gmin, w tym 15 z terenu województwa opolskiego, w których jĊzykiem
pomocniczym jest jĊzyk niemiecki, jedną z województwa podlaskiego, w której jĊzykiem
pomocniczym jest jĊzyk litewski oraz jedną z województwa pomorskiego, w której jĊzykiem
pomocniczym jest jĊzyk kaszubski. Pierwsze wnioski gmin o wpisanie do UrzĊdowego
rejestru gmin wymagaáy uzupeánieĔ i korekt, obecnie dziĊki nabytym doĞwiadczeniom
wiĊkszoĞü skáadanych wniosków jest poprawna i wpis do omawianego rejestru nie zajmuje
wiĊcej niĪ okoáo dwóch tygodni.
3. Strony zobowiązują siĊ zagwarantowaü prawo kaĪdej osoby naleĪącej do mniejszoĞci
narodowej do niezwáocznego poinformowania, w jĊzyku dla niego/niej zrozumiaáym,
o przyczynach jego/jej zatrzymania i o wszystkich oskarĪeniach wysuniĊtych przeciwko
niemu/niej oraz do obrony przez niego samego/nią samą w tym jĊzyku, takĪe, jeĞli to
konieczne, przy bezpáatnej pomocy táumacza.
Komentarz do art. 10 ust. 3 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.

Artykuá 11
1. Strony zobowiązują siĊ uznaü, Īe kaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej ma
prawo do uĪywania jego/jej nazwiska (patronimika) i imion w jĊzyku mniejszoĞci oraz do
ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjĊtym w ich ustawodawstwie.

Komentarz do art. 11 ust. 1 dotyczący przepisów prawa wewnĊtrznego oraz zobowiązaĔ
traktatowych zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto, art. 7 ust. 1 ustawy o
mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym jednoznacznie przesądziá,
Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci mają prawo do uĪywania i pisowni swoich imion i nazwisk
zgodnie z zasadami pisowni jĊzyka mniejszoĞci, w szczególnoĞci do rejestracji w aktach stanu
cywilnego i dokumentach toĪsamoĞci. Zgodnie z ust. 2 tego artykuáu imiona i nazwiska osób
naleĪących do mniejszoĞci zapisane w alfabecie innym niĪ alfabet áaciĔski podlegają
transliteracji. Na podstawie zawartego w ustawie upowaĪnienia Minister Spraw
WewnĊtrznych i Administracji wydaá rozporządzenie, w którym okreĞliá sposób transliteracji,
w taki sposób, aby uwzglĊdnione zostaáy zasady pisowni jĊzyka mniejszoĞci.
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2. Strony zobowiązują siĊ uznaü, Īe kaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej ma
prawo do umieszczenia w jego lub jej jĊzyku znaków, napisów i innych informacji
o charakterze prywatnym w sposób widoczny dla osób postronnych.
Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym osoby naleĪące do mniejszoĞci mają prawo do zamieszczania w jĊzyku
mniejszoĞci informacji o charakterze prywatnym.
3. W rejonach tradycyjnie zamieszkaáych przez znaczną iloĞü osób naleĪących do
mniejszoĞci narodowej, Strony bĊdą staraü siĊ, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym
takĪe tam, gdzie to stosowne, umowami z innymi paĔstwami oraz przy uwzglĊdnieniu ich
specyficznych warunków, umieszczaü równieĪ w jĊzyku mniejszoĞci, tradycyjne nazwy
lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile
istnieje tam wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania.
Zasady uĪywania nazw w jĊzykach mniejszoĞci zostaáy wprowadzone ustawą
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym. Zgodnie z art. 12 ust. 1
ustawy dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych oraz nazwy
ulic mogą byü uĪywane w jĊzykach mniejszoĞci. Dodatkowe nazwy mogą byü uĪywane
jedynie na obszarze gmin wpisanych do rejestru prowadzonego przez ministra wáaĞciwego do
spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Wpisu do tego rejestru
minister dokonuje na wniosek rady gminy. Przy czym dodatkowe nazwy mogą byü
wprowadzone na terenie caáej gminy lub w poszczególnych miejscowoĞciach. Nie mogą
nawiązywaü do nazw z okresu 1933-1945, nadanych przez wáadze Trzeciej Rzeszy
Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po roku 1933 wáadze
nazistowskie na masową skalĊ zmieniaáy nazwy miejscowoĞci, podobną akcjĊ – choü w
mniejszym zakresie - przeprowadziáy wáadze radzieckie po 1939 r. Intencją ustawodawcy
byáo unikniecie nawiązaĔ do jednego lub drugiego totalitaryzmu.
Ustawa przesądza, Īe dodatkowe nazwy umieszczane są po nazwie w jĊzyku polskim i
nie mogą byü stosowane samodzielnie, a ustalenie dodatkowej nazwy w jĊzyku mniejszoĞci
nastĊpuje zgodnie z zasadami pisowni tego jĊzyka (w przepisie tym chodzi w szczególnoĞci o
oddanie specyficznych dla jĊzyka mniejszoĞci znaków diakrytycznych lub wáaĞciwego dla
niego alfabetu).
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Przepis art. 12 ust. 7 ustawy okreĞla warunki, jakie muszą zostaü speánione, aby w
jĊzyku mniejszoĞci mogáa zostaü ustalona dodatkowa nazwa miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego. Po pierwsze ustalenie takiej nazwy jest moĪliwe, jeĪeli liczba mieszkaĔców
gminy, naleĪących do mniejszoĞci, jest nie mniejsza niĪ 20 % ogólnej liczby mieszkaĔców tej
gminy lub gdy za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowoĞci w jĊzyku mniejszoĞci
opowiedziaáa siĊ w trakcie konsultacji ponad poáowa uczestniczących w nich mieszkaĔców.
Po drugie, wniosek rady gminy musi uzyskaü pozytywną opiniĊ Komisji Nazw MiejscowoĞci
i Obiektów Fizjograficznych.
Zgodnie z art. 13 rada gminy przedstawia wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy
miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci na wniosek mieszkaĔców
gminy naleĪących do mniejszoĞci lub z inicjatywy wáasnej. W przypadku wniosku
dotyczącego nazwy miejscowoĞci zamieszkanej, rada gminy jest obowiązana uprzednio
przeprowadziü w tej sprawie konsultacje z mieszkaĔcami tej miejscowoĞci. Wniosek
przedstawiany jest ministrowi wáaĞciwemu do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci
narodowych i etnicznych za poĞrednictwem wojewody. Ustawa okreĞla procedurĊ związaną z
wpisaniem gminy do rejestru. Na podstawie zawartego w ustawie upowaĪnienia Minister
Spraw WewnĊtrznych i Administracji wydaá rozporządzenie, w którym okreĞliá wzory
wniosków rady gminy: o wpisanie gminy do rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy
miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci. W tym samym
rozporządzeniu minister okreĞliá sposób prowadzenia rejestru oraz szczegóáowy zakres
informacji zawartych w tym rejestrze. JednoczeĞnie, zgodnie z przepisem art. 13 ust.9 ustawy,
na odmowĊ dokonania przez Ministra wpisu do prowadzonego przez niego rejestru, radzie
gminy przysáuguje skarga do sądu administracyjnego.
Na podstawie zawartego w ustawie upowaĪnienia Minister Infrastruktury wydaá, w
porozumieniu z Ministrem Spraw WewnĊtrznych i Administracji, rozporządzenie, w którym
okreĞliá, Īe w przypadku gdy na znakach i tablicach wystĊpuje pojedyncza nazwa w jĊzyku
polskim, wielkoĞü liter, którymi zapisano dodatkową nazwĊ w jĊzyku mniejszoĞci, powinna
byü taka sama jak wielkoĞü liter, którymi zapisano nazwĊ w jĊzyku polskim. Natomiast w
przypadku, gdy wystĊpuje tam wiĊcej nazw w jĊzyku polskim, wielkoĞü liter, którymi
zapisano dodatkowe nazwy, powinna byü o jedną czwartą mniejsza od wielkoĞci liter,
którymi zapisano nazwy w jĊzyku polskim. Dodatkowe nazwy są zapisywane literami
alfabetu wáaĞciwego dla jĊzyka danej mniejszoĞci, z uwzglĊdnieniem znaków diakrytycznych.
Zgodnie z art. 15 ustawy koszty związane z wprowadzeniem i uĪywaniem jĊzyka
pomocniczego oraz koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych nazw ponosi budĪet
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gminy, z wyjątkiem kosztów związanych z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą z
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci,
które to ponosi budĪet paĔstwa. W ten sposób, zgodnie z intencją ustawodawcy, koszt
wprowadzenia dodatkowych nazw zostaáy podzielony pomiĊdzy budĪety paĔstwa i
samorządu.
Procedura związana z wpisaniem gminy do Rejestru gmin, na których obszarze uĪywane
są nazwy w jĊzyku mniejszoĞci jest jak widaü znacznie dáuĪsza i bardziej skomplikowana niĪ
w przypadku jĊzyka pomocniczego, dlatego w Polsce tylko w jednej gminie moĪna obecnie
uĪywaü dodatkowych nazw w jĊzyku mniejszoĞci. Rejestr zacząá funkcjonowaü w grudniu
2006 r., z chwilą wpisania do niego pierwszej gminy, tj. gminy Radáów (województwo
opolskie). Gmina ta przekazaáa 12 wniosków o ustalenie dodatkowych nazw miejscowoĞci w
jĊzyku niemieckim. Po ich zaopiniowaniu przez KomisjĊ Nazw MiejscowoĞci i Obiektów
Fizjograficznych, w której skáad wchodzą miĊdzy innymi specjaliĞci z zakresu
jĊzykoznawstwa, historii, geografii i kartografii, do rejestru wpisanych zostaáo 11 nazw
miejscowoĞci w jĊzyku niemieckim. W roku 2007 Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i
Administracji spodziewa siĊ wiĊkszej liczby wniosków o wpisanie do rejestru. Wedáug stanu
na koniec kwietnia 2007 r.: dwa wnioski - gminy SoĞnicowice i gminy Cisek (dodatkowe
nazwy w jĊzyku niemieckim) - zostaáy przekazane do uzupeánieĔ, wniosek gminy StĊĪyca
(dodatkowe nazwy w jĊzyku kaszubskim) – zostaá przekazany do zaopiniowania przez
KomisjĊ Nazw MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych, zaĞ dwa kolejne wnioski – gminy
Chmielno (dodatkowe nazwy w jĊzyku kaszubskim) i gminy Tarnów Opolski (dodatkowe
nazwy w jĊzyku niemieckim) - oczekują na weryfikacjĊ.
Artykuá 12
1. Strony podejmą, tam gdzie jest to wáaĞciwe, Ğrodki w zakresie oĞwiaty i badaĔ
naukowych, w celu szerzenia wiedzy o kulturze, historii, jĊzyku i religii ich mniejszoĞci
narodowych oraz wiĊkszoĞci ludnoĞci.
Na wszystkich uniwersytetach polskich funkcjonują filologie germaĔska i rosyjska oraz
slawistyka, które zawsze cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem. Ponadto, jĊzyki te nauczane
są na lektoratach organizowanych na wszystkich kierunków studiów. Na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Neofilologii, w ramach Instytutu
JĊzykoznawstwa, dziaáa Zakáad Baátologii, w którym wykáadana jest filologia litewska.
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RównieĪ na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Polonistyki, istnieje Katedra
JĊzykoznawstwa Ogólnego i Baátystyki, gdzie wykáadany jest jĊzyk litewski. Na
Uniwersytecie JagielloĔskim istnieje samodzielna Katedra Filologii Czeskiej i Sáowackiej,
natomiast na Uniwersytecie Wrocáawskim, w ramach Instytutu Filologii SáowiaĔskiej, Zakáad
Bohemistyki. Na innych uniwersytetach, np. na Uniwersytecie Warszawskim, lektoraty z
jĊzyków czeskiego i sáowackiego prowadzone są w ramach studiów slawistycznych. Na
Uniwersytecie

Warszawskim,

na

Wydziale

Lingwistyki

Stosowanej

i

Filologii

WschodniosáowiaĔskiej, dziaáają Katedra Biaáorutenistyki i Katedra Ukrainistyki. Podobne
katedry i zakáady istnieją na: Uniwersytecie JagielloĔskim (Katedra Ukrainistyki),
Uniwersytecie Wrocáawskim (Zakáad Ukrainistyki), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (Zakáad Ukrainistyki), Uniwersytecie im. Marii Curie-Skáodowskiej (Filologia
UkraiĔska) oraz na Uniwersytecie w Biaáymstoku (Katedra Filologii Biaáoruskiej). Wszystkie
katedry i zakáady wykáadające jĊzyk biaáoruski i ukraiĔski prowadzą takĪe zajĊcia z literatury
oraz kultury. W Katedrze Filologii Rosyjskiej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie od
roku akademickiego 2001/2002, dziaáa specjalnoĞü - filologia rosyjska z jĊzykiem rusiĔskoáemkowskim. Na wielu polskich uczelniach (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
JagielloĔski) prowadzone są studia judaistyczne, na których studenci poznają kulturĊ, tradycjĊ
i historiĊ ĩydów polskich oraz w ramach lektoratów uczą siĊ jĊzyków jidysz i hebrajskiego.
Od roku 2004 na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie dziaáa
podyplomowe studium z zakresu romologii.
W Polsce dziaáają liczne jednostki naukowe zajmujące siĊ badaniem historii
i wspóáczesnoĞci mniejszoĞci narodowych. Są to przede wszystkim: Zakáad BadaĔ
NarodowoĞciowych PAN w Warszawie, Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy
im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu, Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocáawskiego,
Zakáad Spraw NarodowoĞciowych Uniwersytetu Wrocáawskiego, Zakáad BadaĔ Etnicznych
Uniwersytetu Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie, Instytut Etnologii Uniwersytetu
JagielloĔskiego. Badania problemów narodowoĞciowych prowadzone są teĪ praktycznie we
wszystkich Instytutach Socjologii.
2. W związku z tym, Strony, miĊdzy innymi, zapewniają odpowiednie moĪliwoĞci
ksztaácenia nauczycieli i dostĊpu do podrĊczników oraz uáatwią kontakty pomiĊdzy
uczniami a nauczycielami z róĪnych Ğrodowisk.
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Nauczyciele jĊzyków mniejszoĞci narodowych i etnicznych ksztaáceni są w szkoáach
wyĪszych. Organizowane są teĪ dodatkowe kursy doksztaácające i doskonalące dla
nauczycieli. Doskonalenie nauczycieli jĊzyków mniejszoĞci narodowych jest na ogóá
organizowane w oparciu o struktury wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli.
Natomiast organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli pracujących z dzieümi i
máodzieĪą naleĪącymi do mniejszoĞci narodowych i etnicznych naleĪy do zadaĔ jednostek
samorządu terytorialnego. Zakres tego doradztwa jest uwarunkowany zgáaszanymi przez
nauczycieli potrzebami oraz moĪliwoĞciami finansowymi, organizacyjnymi i kadrowymi,
jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja tego zadania wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przeksztaácania i
likwidowania oraz organizacji i sposobu dziaáania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym
zakresu ich dziaáalnoĞci obowiązkowej oraz zadaĔ doradców metodycznych, warunków i
trybu powierzania nauczycielom zadaĔ doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84, poz.779).
W 2006 r. opiekĊ metodyczną nad szkoáami dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych
sprawowaáo 9 nauczycieli konsultantów i 7 doradców metodycznych specjalizujących siĊ w
jĊzykach mniejszoĞci.
Wydawanie i druk podrĊczników szkolnych i ksiąĪek pomocniczych są dofinansowywane
z budĪetu ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i wychowania na mocy art. 13 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty. Z tych samych Ğrodków finansowane są
opracowywanie, druk i dystrybucja programów nauczania jĊzyków mniejszoĞci narodowych
oraz historii i geografii krajów ich pochodzenia.
Kwestie związane z zapewnieniem ksztaácenia nauczycieli i dostĊpu do podrĊczników
znalazáy odzwierciedlenie w umowach miĊdzynarodowych. WspóápracĊ w zakresie nauki
i oĞwiaty gwarantują porozumienia zawarte pomiĊdzy Polską i jej sąsiadami. W umowach
tych strony zobowiązaáy siĊ do zapewnienia na swoich terytoriach odpowiednich warunków
do nauczania jĊzyka mniejszoĞci narodowej i pobierania nauki w tym jĊzyku oraz nauczania
w publicznych placówkach oĞwiatowych historii i kultury ojczystej mniejszoĞci.
Ramy prawne wspóápracy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w
zakresie nauki i oĞwiaty tworzą:
x

Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej wspóápracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.;
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x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o wspóápracy kulturalnej, sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyĪszym, sporządzona w Warszawie
dnia 23 lipca 1997 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o polsko-niemieckiej wspóápracy máodzieĪy, sporządzona w Bonn dnia 17
czerwca 1991 r.;

x

Porozumienie z dnia 1 paĨdziernika 2003 r. miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów
Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Wspóápraca MáodzieĪy";

x

Umowa miĊdzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a
Ministerstwem Nauki, BadaĔ i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie
Collegium Polonicum w Sáubicach, sporządzona w Warszawie dnia 2 paĨdziernika
2002 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o utworzeniu i dziaáalnoĞci Przedstawicielstwa Niemieckiej Akademickiej
SáuĪby Wymiany (DAAD), podpisana w Warszawie dnia 14 lipca 1997 r.;
WspóápracĊ miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w dziedzinie
edukacji regulują:

x

Ukáad miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Sáowacką Republiką Federacyjną o
dobrym sąsiedztwie, solidarnoĞci i przyjacielskiej wspóápracy, sporządzony w
Krakowie dnia 6 paĨdziernika 1991 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o
wspóápracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisana w Pradze dnia 30
wrzeĞnia 2003 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o
wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równowaĪnoĞci dokumentów o
wyksztaáceniu i nadaniu stopni i tytuáów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i
Republice Czeskiej, podpisana w Pradze dnia 16 stycznia 2006 r.;
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x

Program Wspóápracy miĊdzy Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a
Ministerstwem Szkolnictwa, MáodzieĪy i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej na lata
2006-2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.;

x

Porozumienie miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej
o wspóápracy transgranicznej, podpisane w Warszawie dnia 8 wrzeĞnia 1994 r.;.
Wspóápraca miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Sáowacką w sprawach
oĞwiatowych opiera siĊ na:

x

Ukáadzie miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Sáowacką Republiką Federacyjną
o dobrym sąsiedztwie, solidarnoĞci i przyjacielskiej wspóápracy, sporządzonym w
Krakowie dnia 6 paĨdziernika 1991 r.;

x

Programie wspóápracy miĊdzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a
Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Sáowackiej na lata 2003 – 2006, podpisanym w
Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.;

x

Umowie miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Sáowackiej o
wspóápracy kulturalnej, oĞwiatowej i naukowej, podpisanej w Bratysáawie dnia 23
marca 2000 r.;

x Umowie miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Sáowackiej o
wspóápracy naukowo-technicznej, podpisanej dnia 18 listopada 2004 r.;
x

Porozumieniu miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Sáowackiej o wspóápracy transgranicznej, podpisanym w Warszawie dnia 18 sierpnia
1994 r.;

x

Umowie miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Sáowackiej o
wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równowaĪnoĞci dokumentów o
wyksztaáceniu i nadaniu stopni i tytuáów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Sáowackiej, podpisanej w Warszawie w dniu 18 lipca 2005 r.;
Wspóápraca w zakresie edukacji miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą
prowadzona jest na podstawie:

x

Traktatu miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
stosunkach i wspóápracy z dnia 18 maja 1992 r.;

x

Umowy miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wspóápracy
w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty z dnia 20 maja 1997 r.;
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x

Umowy miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem Ministrów Ukrainy o
wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wyksztaáceniu i równowaĪnoĞci
stopni z dnia 11 kwietnia 2005 r.
Wspóápraca w zakresie edukacji z Republiką Biaáorusi realizowana jest w oparciu o:

x

Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką BiaáoruĞ o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej wspóápracy z dnia 23 czerwca 1992 r.;

x

Porozumienie o wspóápracy miĊdzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu
Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki BiaáoruĞ, podpisane w
Warszawie w dniu 28 kwietnia 2005 r.;

x

UmowĊ miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki BiaáoruĞ o
uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyĪszym, równowaĪnoĞci stopni naukowych i
stopni w zakresie sztuki z dnia 28 kwietnia 2005 r.
WspóápracĊ w dziedzinie nauki i oĞwiaty miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Litewską regulują:

x

Traktat miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych
stosunkach i dobrosąsiedzkiej wspóápracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia
1994 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o
wspóápracy w dziedzinach kultury, oĞwiaty i nauki, sporządzona w Wilnie dnia 17
grudnia 1998 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o
Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany MáodzieĪy, podpisana w Páocku dnia 1 czerwca
2007 r. (obecnie podlega procedurze zatwierdzenia);

x Program wspóápracy miĊdzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej i Ministerstwem OĞwiaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998-2001,
podpisany w Wilnie w dniu 16 listopada 1998 r. (strony uzgodniáy kontynuacjĊ
wspóápracy w oparciu o zapisy programu do momentu zawarcia nowego);
x

Protokóá Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa
Kultury i OĞwiaty Republiki Litewskiej w sprawie utworzenia dwustronnej Komisji do
badania problemów nauczania historii, podpisany dnia 21 lutego 1992 r.;
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x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o
wymianie i wspóápracy máodzieĪy, sporządzona w Olicie dnia 14 lutego 1997 r.
Ramy wspóápracy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską okreĞlają:

x

Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej
i dobrosąsiedzkiej wspóápracy, z dnia 22 maja 1992 r.;

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o
wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty, podpisana w Warszawie dnia 25
sierpnia 1993 r.;

x

Porozumienie miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji
Rosyjskiej o Wspóápracy MáodzieĪowej, podpisane w Moskwie dnia 9 kwietnia
1996 r.;

x

Porozumienie miĊdzy Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a
Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o wspóápracy w dziedzinie
edukacji, podpisane w Moskwie dnia 28 paĨdziernika 2005 r.
WspóápracĊ w dziedzinie nauki miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii
reguluje:

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o
wspóápracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia
1998 r.
WspóápracĊ w zakresie edukacji z PaĔstwem Izraele okreĞlają:

x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem PaĔstwa Izrael o
wspóápracy kulturalnej, naukowej i oĞwiatowej, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja
1991 r.;

x

Program Wykonawczy na lata 2005-2008 do Umowy miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem PaĔstwa Izrael o wspóápracy kulturalnej, naukowej i oĞwiatowej,
podpisany w Warszawie dnia 1 grudnia 2004 r.;

x

Umowa o Wymianie MáodzieĪy miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
PaĔstwa Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 29 sierpnia 1991 r.;

x

Wspólna Deklaracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i
Ministerstwa Spraw Zagranicznych PaĔstwa Izrael w sprawie przyjazdów
edukacyjnych izraelskiej máodzieĪy do Polski, podpisana dnia 11 wrzeĞnia 2006 r.
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Edukacja o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o spoáecznoĞci posáugującej siĊ
jĊzykiem regionalnym prowadzona jest w ramach ĞcieĪki edukacyjnej pod nazwą Edukacja
regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Nauczyciele przygotowujący program
dostosowują go do specyfiki regionu, stąd są to najczĊĞciej programy autorskie. Edukacja
regionalna ma na celu przybliĪenie uczniom historii i tradycji regionu oraz kultury, historii,
jĊzyka i religii mniejszoĞci narodowych i etnicznych związanych z ich „maáą ojczyzną”.
Edukacja regionalna dziĊki swej otwartej formule jest narzĊdziem ksztaátującym postawy
tolerancji i otwartoĞci máodych ludzi na otaczającą ich róĪnorodnoĞü.
Jednym z dziaáaĔ prowadzonych przez MSWiA w celu poprawy wiedzy na temat
wielokulturowoĞci byá zakup i rozdysponowanie w szkoáach, w których pracują asystenci
edukacji romskiej i nauczyciele wspomagający edukacjĊ romską, pakietów edukacyjnych
zawierających publikacje ksiąĪkowe i multimedialne o tej tematyce.
3. Strony zobowiązują siĊ popieraü równy dostĊp osób naleĪących do mniejszoĞci
narodowych do oĞwiaty na wszystkich poziomach.
Zgodnie z brzmieniem art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kaĪdy ma
prawo do nauki, która jest jednoczeĞnie obowiązkiem do 18 roku Īycia. Wáadze publiczne
zapewniają obywatelom powszechny i równy dostĊp do wyksztaácenia (art. 70 ust. 4
Konstytucji).
Realizując ten przepis podjĊto dziaáania w zakresie edukacji uczniów naleĪących do
romskiej mniejszoĞci etnicznej. Edukacja dzieci romskich to priorytet zapoczątkowanego w
2004 r. rządowego Programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce oraz realizowanego w
latach 2001-2003 PilotaĪowego programu rządowego na rzecz spoáecznoĞci romskiej w
województwie maáopolskim.
Nowym rozwiązaniem, realizowanym w ramach obu Programów byáo wprowadzenie do
szkóá nauczycieli i asystentów wspomagających edukacjĊ romską. Zadaniem asystentów
edukacji romskiej jest zapewnienie dzieciom i máodzieĪy uczącym siĊ w klasach
zintegrowanych, wszechstronnej pomocy w szkole oraz poza nią. W duĪej mierze to na nich
spoczywa obowiązek wspóápracy z rodzicami uczniów romskich. SzeĞcioletni okres pracy
asystentów zatrudnianych w ramach Programu pilotaĪowego i Programu ogólnopolskiego
przyniósá poprawĊ frekwencji i wyników nauczania uczniów romskich w szkoáach objĊtych
programem asystentów edukacji romskiej. Natomiast nauczyciele wspomagający edukacjĊ
romską są pedagogami merytorycznie przygotowanymi do pracy z dzieümi romskimi.
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Ich zadaniem jest bieĪący nadzór nad postĊpami dzieci w nauce, prowadzenie zajĊü
wyrównawczych, pomoc w odrabianiu lekcji i staáy kontakt z rodziną. W 2004 i 2005 r.
zostaáy zorganizowane szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji asystentów
edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających pracujących z dzieümi romskimi. Obecnie
na terenie caáego kraju pracuje okoáo 90 asystentów edukacji romskiej i podobna liczba
nauczycieli wspomagających. DziĊki pracy asystentów i nauczycieli oraz dziaáaniom
uzupeániającym (w tym w szczególnoĞci organizacji zajĊü wyrównawczych i dodatkowych)
znacznie zwiĊkszyáa siĊ liczba dzieci realizujących obowiązek szkolny (w niektórych
województwach wszystkie dzieci objĊte tym obowiązkiem uczĊszczają do szkoáy).
W ramach zadaĔ edukacyjnych dofinansowuje siĊ takĪe organizacjĊ kolonii i póákolonii
letnich, zimowisk, obozów harcerskich, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zajĊü
sportowych i rekreacyjnych. Uzupeánieniem dziaáaĔ podejmowanych w dziedzinie edukacji
jest pomoc materialna. Dotyczy ona gáównie dofinansowania umoĪliwiającego systematyczne
uczĊszczanie dzieci romskich do przedszkoli i klas zerowych. W tym zakresie trzeba równieĪ
wymieniü takie formy dziaáaĔ, jak: zaopatrzenie uczniów w podrĊczniki, przybory szkolne,
pomoce dydaktyczne, oraz dofinansowanie dojazdów do i ze szkoáy, a takĪe ubezpieczenia
uczniów od nieszczĊĞliwych wypadków.
Ponadto, realizując zadania edukacyjne Programu, Minister Spraw WewnĊtrznych
i Administracji powierzyá wyáonionym w konkursie organizacjom pozarządowym (w tym
stowarzyszeniom romskim) wdroĪenie systemu stypendialnego dla studentów romskich oraz
uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie. W wyniku przeprowadzonych konkursów od
2004 r. przyznawanych jest corocznie okoáo 50 stypendiów dla studentów romskich oraz
ponad 10 stypendiów dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych artystycznie.
Dziaáania edukacyjne na rzecz uczniów pochodzenia romskiego są finansowane ze
Ğrodków Programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce - w budĪecie paĔstwa utworzono
specjalną rezerwĊ, pozostającą w gestii Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji.
Oprócz Ğrodków pochodzących z rezerwy celowej finansowanie zadaĔ edukacyjnych
Programu jest uzupeániane ze Ğrodków Ministra Edukacji Narodowej oraz ze Ğrodków
budĪetowych przekazywanych w ramach subwencji oĞwiatowej jednostkom samorządu
terytorialnego. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoáy i placówki
publiczne zadaĔ umoĪliwiających podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci narodowej, etnicznej,
jĊzykowej i religijnej uczniów naleĪących do mniejszoĞci narodowych i grup etnicznych,
szkoáy realizujące dodatkowe zadania dla uczniów pochodzenia romskiego, w tym
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zatrudniające asystentów edukacji romskiej czy nauczycieli wspomagających edukacjĊ
romską, mogą otrzymaü dodatkowe Ğrodki finansowe na ten cel pochodzące ze zwiĊkszonej o
20 % lub 150% na jednego ucznia subwencji oĞwiatowej.
Artykuá 13
1. W ramach swoich systemów oĞwiatowych Strony uznają prawo osób naleĪących do
mniejszoĞci narodowej do zakáadania i prowadzenia ich wáasnych, prywatnych instytucji
oĞwiatowych i szkoleniowych.
Zgodnie z art. 70 ust. 3 Konstytucji, rodzice mają wolnoĞü wyboru dla swoich dzieci szkóá
innych niĪ publiczne. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo do zakáadania szkóá
podstawowych, ponadpodstawowych oraz zakáadów wychowawczych. Kwestia ta zostaáa
omówiona równieĪ w art. 5 ust 2 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póĨn. zm.). Prawo to dotyczy takĪe osób prawnych i
fizycznych reprezentujących Ğrodowiska mniejszoĞci narodowych w Polsce. Podmioty
prawne na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23
kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przeksztaácania i likwidowania oraz
organizacji i sposobu dziaáania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich
dziaáalnoĞci obowiązkowej oraz zadaĔ doradców metodycznych, warunków i trybu
powierzania nauczycielom zadaĔ doradcy metodycznego (Dz.U nr 84 poz.779) mogą zakáadaü
i prowadziü niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, w szczególnoĞci organizując
doskonalenie nauczycieli jĊzyków mniejszoĞci narodowych. Szkoáy organizujące nauczanie
jĊzyka lub w jĊzyku mniejszoĞci narodowych to gáównie szkoáy publiczne, których organami
prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty).
Funkcjonujące obecnie szkoáy niepubliczne to: prywatne placówki szkolne utworzone
w Warszawie i Wrocáawiu przez FundacjĊ „Lauder-Morasha”, Parafialna Szkoáa Romska w
Suwaákach oraz zaáoĪone przez FundacjĊ im. Biskupa A. Baranauskasa „Dom Litewski” w
Sejnach Szkoáa Podstawowa i Gimnazjum z Litewskim JĊzykiem Nauczania „Žiburys”.
2. Wykonywanie tego prawa nie pociąga za sobą Īadnych zobowiązaĔ finansowych Stron.
Pomimo braku w Konwencji tego typu zobowiązaĔ, w Rzeczypospolitej Polskiej
szkoáy niepubliczne otrzymują z budĪetu paĔstwa w formie dotacji Ğrodki na kaĪdego ucznia
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w wysokoĞci nie niĪszej, niĪ kwota przewidziana na ucznia danego typu i rodzaju szkoáy
publicznej prowadzonej przez jednostkĊ samorządu terytorialnego.
Artykuá 14
1. Strony zobowiązują siĊ uznaü prawo kaĪdej osoby naleĪącej do mniejszoĞci narodowej
do nauki jego/jej jĊzyka mniejszoĞci.
Polski system oĞwiaty w peáni gwarantuje prawo do nauki jĊzyków mniejszoĞci oraz
zapewnia warunki do organizowania nauki zarówno jĊzyków, jak i w jĊzykach mniejszoĞci
narodowych. Prawo osób naleĪących do mniejszoĞci narodowych do nauczania ich jĊzyków
ojczystych zostaáo sformuáowane w art. 13 ustawy o systemie oĞwiaty.
Polski system oĞwiaty zapewnia uczniom naleĪącym do mniejszoĞci

narodowych i

etnicznych podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci narodowej, etnicznej, jĊzykowej i religijnej,
a w szczególnoĞci naukĊ jĊzyka oraz wáasnej historii i kultury. Warunki i sposób
wykonywania tych zadaĔ zostaáy okreĞlone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoáy
i placówki

publiczne

zadaĔ

umoĪliwiających

podtrzymywanie

poczucia

toĪsamoĞci

narodowej, etnicznej, jĊzykowej i religijnej uczniów naleĪących do mniejszoĞci narodowych i
grup etnicznych (Dz.U. Nr 220, poz. 1853).
Nauka jĊzyka lub w jĊzyku mniejszoĞci moĪe siĊ odbywaü na wszystkich poziomach
nauczania

(w

przedszkolach,

szkoáach

podstawowych,

gimnazjach

i

szkoáach

ponadgimnazjalnych). Jest ona organizowana przez dyrektora przedszkola lub szkoáy
publicznej na zasadzie dobrowolnoĞci, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
(w przypadku starszej máodzieĪy – na wniosek samego ucznia). Ustalono równieĪ minimalną
liczbĊ uczniów, dającą podstawĊ prowadzenia nauki jĊzyka ojczystego, innego niĪ jĊzyk
polski w taki sposób, aby umoĪliwiü organizowanie nauczania w maáych Ğrodowiskach lub
w warunkach rozproszenia niektórych mniejszoĞci (dotyczy to zwáaszcza ukraiĔskiej
mniejszoĞci narodowej i áemkowskiej mniejszoĞci etnicznej). Przy tworzeniu klasy, w której
prowadzona jest nauka jĊzyka ojczystego wystarczy 7 uczniów na poziomie nauczania
podstawowego (szkoáy podstawowe i gimnazja) oraz 14 uczniów na poziomie szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.
W oparciu o powyĪsze rozporządzenie moĪliwe są nastĊpujące formy organizowania
nauczania jĊzyka mniejszoĞci:
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-

nauczanie w jĊzyku mniejszoĞci w szkoáach, w których jĊzyk ten jest jĊzykiem
wykáadowym,

-

nauczanie dwujĊzyczne w dwóch równorzĊdnych jĊzykach: jĊzyku polskim i jĊzyku
mniejszoĞci narodowej lub etnicznej,

-

nauczanie jĊzyka mniejszoĞci jako przedmiotu dodatkowego,

-

nauczanie jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub etnicznej w zespoáach miĊdzyszkolnych
(w przypadkach, gdy w poszczególnych szkoáach zgáosi siĊ zbyt maáa liczba
zainteresowanych).
Wyboru formy organizacyjnej nauczania jĊzyka mniejszoĞci dokonują rodzice lub

w przypadku starszej máodzieĪy - sami uczniowie. MniejszoĞü litewska, jako jedyna
mniejszoĞü w Polsce, wybraáa model nauczania jĊzyka ojczystego jako jĊzyka wykáadowego.
MniejszoĞci biaáoruska, áemkowska, sáowacka oraz spoáecznoĞü kaszubska wybraáy nauczanie
jĊzyka ojczystego jako dodatkowego przedmiotu. Formy organizacyjne, w których
prowadzone jest nauczanie pozostaáych mniejszoĞci (np. niemieckiej i ukraiĔskiej), są
zróĪnicowane i zaleĪne od lokalnych uwarunkowaĔ (moĪliwoĞci kadrowych, lokalowych,
liczby zainteresowanych uczniów).
Nauczanie jĊzyka mniejszoĞci finansowane jest z budĪetu paĔstwa. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
sposobu podziaáu czĊĞci oĞwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2007 (Dz.U. Nr 246, poz. 1799) organy prowadzące (dotujące) szkoáy
dla mniejszoĞci narodowych otrzymują z budĪetu paĔstwa subwencjĊ na zadania oĞwiatowe,
zwiĊkszoną o 20% w przeliczeniu na kaĪdego ucznia mniejszoĞci narodowej w duĪych
szkoáach i o 150% w przeliczeniu na kaĪdego ucznia w szkoáach maáych (tzn. takich, w
których liczba uczniów nie przekracza 84 w przypadku szkoáy podstawowej i 42 w przypadku
gimnazjum i szkóá ponadgimnazjalnych).
Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzeĞnia
2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i sáuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkoáach publicznych (Dz.U.
Nr 266 poz. 2231 z póĨn. zm.) od 2005 r. uczniowie szkóá, w których jĊzyk mniejszoĞci jest
jĊzykiem wykáadowym mogą przystĊpowaü do sprawdzianów po szkole podstawowej
i egzaminów po gimnazjum przeprowadzanych w jĊzyku mniejszoĞci.
2. W rejonach zamieszkaáych tradycyjnie lub przez znaczącą liczbĊ osób naleĪących do
mniejszoĞci narodowych, o ile jest na to wystarczające zapotrzebowanie, Strony bĊdą
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staraü siĊ zapewniü, na tyle, na ile to moĪliwe, w ramach swoich systemów oĞwiatowych,
osobom naleĪącym do tych mniejszoĞci, odpowiednie moĪliwoĞci uczenia siĊ jĊzyka
mniejszoĞci lub nauki w tym jĊzyku.
W wiĊkszych skupiskach mniejszoĞci narodowych i etnicznych powstaáa sieü szkolna
z nauczaniem jĊzyków mniejszoĞci.

W roku szkolnym 2005/6 skáadaáa siĊ ona z 823

placówek (wliczając przedszkola, klasy „0”, szkoáy podstawowe, gimnazja i szkoáy
ponadgimnazjalne oraz zespoáy miĊdzyszkolne) i obejmowaáa ogóáem 47 895 uczniów (w
roku 2002 odpowiednio - 620 placówek i 41 905 uczniów).
PoniĪej przedstawiono zestawienie liczbowe dotyczące placówek szkolnych i uczniów
naleĪących do poszczególnych mniejszoĞci, wraz z wymienieniem województw, w których
prowadzona jest nauka jĊzyka bądĨ w jĊzyku mniejszoĞci:
-

mniejszoĞü niemiecka – województwa: opolskie, Ğląskie i warmiĔskomazurskie (ogóáem 406 placówek, áącznie 36 462 uczniów),

-

spoáecznoĞü kaszubska – województwo pomorskie (ogóáem 109 placówek,
áącznie 4 521 uczniów),

-

mniejszoĞü biaáoruska – województwo podlaskie (ogóáem 41 placówek, áącznie
3 581 uczniów),

-

mniejszoĞü ukraiĔska – województwa: dolnoĞląskie, lubuskie, maáopolskie,
podkarpackie,

podlaskie,

pomorskie,

warmiĔsko-mazurskie,

zachodniopomorskie (ogóáem 188 placówek, áącznie 2 877 uczniów),
-

mniejszoĞü litewska – województwo podlaskie (ogóáem 19 placówek, áącznie
758 uczniów),

-

mniejszoĞü áemkowska – województwa: dolnoĞląskie, lubuskie, maáopolskie
(ogóáem 42 placówki, áącznie 303 uczniów),

-

mniejszoĞü sáowacka – województwo maáopolskie (ogóáem 13 placówek,
áącznie 288 uczniów),

-

mniejszoĞü Īydowska – Wrocáaw i Warszawa (2 placówki, 77 uczniów),

-

mniejszoĞü ormiaĔska – Warszawa i Kraków (2 placówki, okoáo 40 uczniów).

WiĊkszoĞü uczniów pochodzenia romskiego uczĊszcza do szkóá publicznych, ucząc
siĊ w jednej klasie ze swoimi polskimi rówieĞnikami. Jedynie niewielki odsetek uczniów
kontynuuje naukĊ w tzw. „klasach romskich”. NaleĪy podkreĞliü, Īe liczba „klas romskich”
systematycznie spada, obecnie w Polsce dziaáa okoáo 10 takich klas (gáównie w
województwach

maáopolskim,

podkarpackim

i

warmiĔsko-mazurskim).

Zjawisko

odchodzenia od „klas romskich” związane jest ĞciĞle z wprowadzeniem do szkóá asystentów
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edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających edukacjĊ romską. Szczególnym
przypadkiem jest Parafialna Podstawowa Szkoáa Romska w Suwaákach - jedyna szkoáa
niepubliczna, z uprawnieniami szkoáy publicznej, która organizuje bezpáatne nauczanie dzieci
pochodzenia romskiego, z uwzglĊdnieniem zajĊü sáuĪących podtrzymywaniu ich toĪsamoĞci
etnicznej i jĊzykowej. W efekcie wdroĪenia pilotaĪowego Programu rządowego na rzecz
spoáecznoĞci romskiej w województwie maáopolskim na lata 2001-2003, a od roku 2004 wieloletniego Programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce znacznie zmalaáa liczba
uczniów pochodzenia romskiego, którzy nie wypeániają obowiązku szkolnego lub porzucają
szkoáĊ. Wprowadzony w ramach programów rządowych system wspierania edukacji uczniów
romskich polega m.in. na zatrudnieniu asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli
wspomagających. Widocznym efektem tych dziaáaĔ jest wzrost frekwencji i poprawa
wyników nauczania uczniów romskich. W roku szkolnym 2005/2006 w zajĊciach
organizowanych w 330 placówkach oĞwiatowych uczestniczyáo áącznie 2075 dzieci romskich.
Reakcją na problemy oĞwiatowe zgáaszane przez mniejszoĞü litewską byáo
opracowanie Strategii rozwoju oĞwiaty mniejszoĞci litewskiej w Polsce, która zostaáa przyjĊta
w 2002 r. Strategia jest dokumentem wypracowanym wspólnie przez przedstawicieli
mniejszoĞci litewskiej w Polsce oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
Zapisy Strategii dotyczą miĊdzy innymi problemu likwidacji maáych szkóá z litewskim
jĊzykiem nauczania na terenie gminy Sejny. W efekcie spotkaĔ i dyskusji zdecydowano
o rozwiązaniu wskazującym na moĪliwoĞü koncentracji oĞwiaty dla mniejszoĞci litewskiej na
terenie gminy Sejny w ramach Centrum OĞwiaty Litewskiej. DziĊki zaangaĪowaniu Fundacji
im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach od dnia 1 wrzeĞnia 2005 r.
rozpoczĊáa dziaáalnoĞü szkoáa litewska „Žiburys”, dziaáająca w ramach Centrum OĞwiaty
Litewskiej w Sejnach. W skáad Centrum wchodzą przedszkole oraz szkoáa podstawowa i
gimnazjum z litewskim jĊzykiem nauczania. Szkoáa podstawowa oraz gimnazjum mają status
szkóá niepublicznych na prawach szkóá publicznych, a ich organem prowadzącym jest
Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa. ĝrodki finansowe na funkcjonowanie placówki
pochodzą m.in. z budĪetu paĔstwa w ramach przekazywanej jednostkom samorządu
terytorialnego subwencji oĞwiatowej. Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa
otrzymaáa równieĪ dodatkowe dofinansowanie z budĪetu paĔstwa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym. W grudniu 2006 r. przyjĊta zostaáa Strategia rozwoju oĞwiaty mniejszoĞci
niemieckiej w Polsce (w lutym 2007 r. zaakceptowana przez Ministrów Spraw WewnĊtrznych
i Administracji oraz Edukacji Narodowej).
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Liczba placówek wedáug typów szkóá - rok szkolny 2005/2006
MniejszoĞci
oraz
spoáecznoĞü
posáugująca
siĊ jĊzykiem
regionalnym
Szkoáy
podstawowe z
nauczaniem w
jĊzyku
mniejszoĞci
Szkoáy
podstawowe
dwujĊzyczne
Szkoáy
podstawowe z
dod. nauką jĊz.
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Gimnazja z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Gimnazja
dwujĊzyczne
Gimnazja z
dod. nauką
jĊzyka
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Licea z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Licea
dwujĊzyczne
Licea z dod.
nauką jĊzyka
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Szkoáy
zawodowe z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Szkoáy
zawodowe
dwujĊzyczne.
MiĊdzyszkolne
zespoáy
nauczania jĊz.
mniejszoĞci
àącznie

Biaáoruska

Kaszubska

Litewska

Niemiecka

Sáowacka

Ukrainska

àemkowska

OrmiaĔska

ĩydowska

àącznie

0

0

6

11

0

3

0

0

0

20

0

0

3

3

1

2

0

0

0

9

25

82

0

252

7

65

15

0

1

447

0

0

2

1

0

6

0

0

0

9

0

0

1

4

0

1

0

0

0

6

13

20

2

76

3

36

8

0

1

159

0

0

2

0

0

3

0

0

0

5

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

2

2

0

0

0

3

1

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

42

13

2

0

60

40

104

17

350

11

162

37

2

2

725
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Liczba uczniów wedáug typów szkóá – rok szkolny 2005/2006
MniejszoĞci
oraz
spoáecznoĞü
posáugująca
siĊ jĊzykiem
regionalnym
Szkoáy
podstawowe z
nauczaniem w
jĊzyku
mniejszoĞci
Szkoáy
podstawowe
dwujĊzyczne
Szkoáy
podstawowe z
dod. nauka jĊz.
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Gimnazja z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Gimnazja
dwujĊzyczne
Gimnazja z
dod. nauką
jĊzyka
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Licea z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Licea
dwujĊzyczne
Licea z dod.
nauką jĊzyka
mniejszoĞci
(lub jĊzyka
regionalnego)
Szkoáy
zawodowe z
nauczaniem w
jĊz.
mniejszoĞci
Szkoáy
zawodowe
dwujĊzyczne.
MiĊdzyszkolne
zespoáy
nauczania jĊz.
mniejszoĞci
àącznie

Biaáoruska

Kaszubska

Litewska

Niemiecka

Sáowacka

Ukrainska

àemkowska

OrmiaĔska

ĩydowska

àącznie

0

0

346

1271

0

112

0

0

0

1729

0

0

32

492

30

98

0

0

0

652

1722

3715

0

22620

182

878

135

0

65

29317

0

0

163

91

0

216

0

0

0

470

0

0

3

299

0

63

0

0

0

365

962

639

11

10554

67

363

86

0

1

12683

0

0

125

0

0

329

0

0

0

454

0

0

0

117

0

50

0

0

0

167

851

124

0

0

0

19

11

0

0

1005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

12

0

612

63

40

0

733

3535

4478

686

35456

279

2740

295

40

66

47575
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Artykuá 15
Strony stworzą warunki niezbĊdne dla rzeczywistego uczestniczenia przez osoby naleĪące
do mniejszoĞci narodowych w Īyciu kulturalnym, spoáecznym i gospodarczym, jak równieĪ
w sprawach publicznych, zwáaszcza tych, które ich dotyczą.
Przepisy prawa polskiego, o których mowa byáa przy okazji omawiania w I raporcie art.
15 oraz komentarz do nich, pozostają w peáni aktualne. NaleĪy jednak zaktualizowaü dane na
temat udziaáu mniejszoĞci w Īyciu publicznym.
W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyáy siĊ w dniu 25 wrzeĞnia
2005 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zasiadają dwaj przedstawiciele niemieckiej
mniejszoĞci narodowej – wybrani z listy wyborczej mniejszoĞci niemieckiej oraz jeden
przedstawiciel biaáoruskiej mniejszoĞci narodowej wybrany z listy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. W przypadku spoáecznoĞci ukraiĔskiej uzyskanie mandatu w Parlamencie
jest znacznie utrudnione ze wzglĊdu na czynnik rozproszenia przedstawicieli tej mniejszoĞci
na terytorium Polski. W Parlamencie zasiada ponadto jeden senator i dziesiĊciu posáów
reprezentujących spoáecznoĞü posáugującą siĊ jĊzykiem regionalnym. ParlamentarzyĞci ci
zostali wybrani z list Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i SprawiedliwoĞci.
Przedstawiciele mniejszoĞci narodowych i etnicznych są równieĪ licznie reprezentowani
na wszystkich szczeblach wáadz samorządowych. W wyniku wyborów samorządowych
przeprowadzonych w 2006 r. reprezentanci mniejszoĞci zasiadają w organach samorządów
województw:

opolskiego,

Ğląskiego,

podlaskiego,

maáopolskiego,

dolnoĞląskiego

i

warmiĔsko-mazurskiego. Na terenach niektórych gmin i powiatów, gdzie mniejszoĞci
wystĊpują

w

zwartych

skupiskach

(województwa:

podlaskie,

opolskie,

Ğląskie)

przedstawiciele mniejszoĞci sprawują wáadzĊ w samorządach samodzielnie lub w koalicjach z
innymi komitetami.
W wyniku wyborów dwunastu przedstawicieli mniejszoĞci zasiada w sejmikach
województw (w województwie opolskim mniejszoĞü niemiecką reprezentuje siedmiu
radnych, w województwie podlaskim mniejszoĞü biaáoruską reprezentuje trzech radnych,
natomiast w województwie warmiĔsko-mazurskim jedna radna reprezentuje mniejszoĞü
niemiecką, a jeden radny - ukraiĔską). Jeden z przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej peáni
funkcjĊ wicemarszaáka województwa opolskiego, a inny - wicemarszaáka województwa
warmiĔsko-mazurskiego.

Przedstawiciel

mniejszoĞci

ukraiĔskiej

przewodniczącego sejmiku województwa warmiĔsko-mazurskiego.
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peáni

funkcjĊ

Reprezentanci mniejszoĞci narodowych i etnicznych uzyskali mandaty w radach
siedemnastu powiatów (hajnowskiego, bielskiego i sejneĔskiego w województwie podlaskim,
ostródzkiego, kĊtrzyĔskiego, goádapskiego i bartoszyckiego w województwie warmiĔskomazurskim, koszaliĔskiego i szczecineckiego w województwie zachodniopomorskim,
raciborskiego w województwie Ğląskim oraz strzeleckiego, kĊdzierzyĔsko-kozielskiego,
krapkowickiego, opolskiego, oleskiego, kluczborskiego i prudnickiego w województwie
opolskim). W dwóch powiatach (strzeleckim i opolskim) przedstawiciele mniejszoĞci
uzyskali wiĊkszoĞü mandatów. Ponad trzydziestu przedstawicieli mniejszoĞci narodowych i
etnicznych zostaáo wójtami i burmistrzami. Natomiast okoáo czterystu przedstawicieli
mniejszoĞci zasiada, z ramienia komitetów wyborczych mniejszoĞci oraz innych komitetów
wyborczych, w radach miast i gmin województw: opolskiego, Ğląskiego, podlaskiego,
maáopolskiego, dolnoĞląskiego i warmiĔsko-mazurskiego, czĊĞcią z nich kierują reprezentanci
mniejszoĞci.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 35 zapewnia obywatelom polskim
naleĪącym do mniejszoĞci narodowych i etnicznych wolnoĞü zachowania i rozwoju wáasnego
jĊzyka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju wáasnej kultury, a takĪe daje prawo
mniejszoĞciom narodowym i etnicznym do tworzenia wáasnych instytucji edukacyjnych,
kulturalnych i instytucji sáuĪących ochronie toĪsamoĞci religijnej oraz uczestnictwa w
rozstrzyganiu spraw dotyczących ich toĪsamoĞci kulturowej.
Ponadto, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury jako program dziaáaĔ Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na lata

2004-2013 odwoáuje siĊ do Ğrodowisk mniejszoĞci

narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym
podkreĞlając, Īe wszystkie zaplanowane dziaáania zaprogramowane w strategii powinny byü
dostĊpne dla mniejszoĞci narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te spoáecznoĞci w
celu pielĊgnowania róĪnorodnoĞci kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej kultury.
Integralną czĊĞcią Strategii są narodowe programy kultury, bĊdące gáównym obszarem
wspóápracy z organizacjami dziaáającymi na rzecz upowszechniania, promowania oraz
zachowania kultury mniejszoĞci narodowych i etnicznych w Polsce, a takĪe zachowaniu i
rozwojowi jĊzyka regionalnego. Organizacje i instytucje kultury prowadzone przez
Ğrodowiska mniejszoĞci narodowych i etnicznych są podmiotami uprawnionymi do
uczestnictwa

w

programach

operacyjnych

na

równi

z

innymi

wnioskodawcami

wymienionymi w regulaminach programów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera zadania, odnoszące siĊ do
dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski związanego z udziaáem mniejszoĞci narodowych
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w ksztaátowaniu kultury narodowej mając na uwadze koniecznoĞü pielĊgnowania pamiĊci o
wspólnej, wielokulturowej przeszáoĞci oraz wzbogacenie oferty kulturalnej.
Artykuá 16
Strony

powstrzymają

siĊ

od

stosowania

Ğrodków

zmieniających

proporcje

narodowoĞciowe ludnoĞci w rejonach zamieszkaáych przez osoby naleĪące do mniejszoĞci
narodowych i mających na celu ograniczenie praw i wolnoĞci wynikających z zasad
zawartych w niniejszej Konwencji ramowej.
Komentarz do art. 16 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny. Ponadto, art. 5
ust. 2 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym zabrania
stosowania Ğrodków mających na celu zmianĊ proporcji narodowoĞciowych lub etnicznych na
obszarach zamieszkaáych przez mniejszoĞci. NaleĪy zwróciü uwagĊ na zbieĪnoĞü tego
przepisu z art. 15 Konwencji ramowej.
Artykuá 17
1. Strony zobowiązują siĊ nie ingerowaü w prawo osób naleĪących do mniejszoĞci
narodowych do ustanawiania i utrzymywania swobodnych i pokojowych kontaktów
poprzez granice z osobami legalnie przebywającymi w innych paĔstwach, w szczególnoĞci
z tymi, z którymi áączy ich toĪsamoĞü etniczna, kulturalna, jĊzykowa lub religijna, albo teĪ
wspólne dziedzictwo kulturowe.
Komentarz do art. 17 ust. 1 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.
2. Strony zobowiązują siĊ nie ingerowaü w prawo osób naleĪących do mniejszoĞci
narodowych do uczestniczenia w dziaáaniach organizacji pozarządowych zarówno na
szczeblu krajowym jak i miĊdzynarodowym.
Komentarz do art. 17 ust. 2 zawarty w I raporcie pozostaje w peáni aktualny.
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Artykuá 18
1. Strony bĊdą staraü siĊ zawieraü, tam, gdzie to konieczne, dwustronne i wielostronne
porozumienia z innymi paĔstwami, w szczególnoĞci z paĔstwami sąsiedzkimi, w celu
zapewnienia ochrony osobom naleĪącym do mniejszoĞci narodowych.
Zawarty w I raporcie komentarz do art. 18 ust. 1,

dotyczący zobowiązaĔ

traktatowych, pozostaje w peáni aktualny.
Ponadto, poniĪej przedstawiono listĊ umów miĊdzyrządowych o wspóápracy
kulturalnej, w których znalazáy siĊ zapisy dotyczące praw mniejszoĞci, zawartych przez
PolskĊ z sąsiadami –
Republiką Federalną Niemiec:
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o wspóápracy kulturalnej, sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. (Dz.U. z
1999 r. Nr 39, poz. 379);

x

Protokoáy posiedzeĔ polsko-niemieckiej Komisji Mieszanej do spraw wspóápracy
kulturalnej, której posiedzenia odbywają siĊ na przemian w obu krajach, w oparciu
o UmowĊ miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o wspóápracy kulturalnej sporządzoną w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.; Komisji
Mieszanej przewodniczą przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych obu
krajów, a w jej skáad wchodzą przedstawiciele resortów, w których kompetencji
pozostają sprawy dotyczące wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa
wyĪszego i oĞwiaty;

Republiką Czeską:
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej
o wspóápracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, sporządzona w Pradze dnia 30
wrzeĞnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2449);

Republiką Sáowacką
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Sáowackiej
o wspóápracy kulturalnej, oĞwiatowej i naukowej, sporządzona w Bratysáawie dnia 23
marca 2000 r. (M.P. z 2002 r. Nr 6, poz. 123);
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Ukrainą:
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wspóápracy
w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 29);

Republiką Biaáorusi
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki BiaáoruĞ
o wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty, sporządzona w Warszawie dnia 27
listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 76, poz. 365);

Republiką Litewską:
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej
o wspóápracy w dziedzinach kultury, oĞwiaty i nauki, sporządzona w Wilnie dnia 17
grudnia 1998 r. (M.P. z 2002 r. Nr 31, poz. 491);

Federacją Rosyjską:
x

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty, sporządzona w Warszawie dnia 25
sierpnia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133).

Kolejnymi porozumieniami, w których zawarte są odniesienia do praw mniejszoĞci są
umowy dotyczące miejsc pamiĊci. Dotychczas podpisano:
x

UmowĊ miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie
miejsc pamiĊci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzoną
w Warszawie dnia 21 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 545);

x

UmowĊ miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o grobach i miejscach pamiĊci ofiar wojen i represji, sporządzoną w Krakowie dnia
22 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 543);

x

UmowĊ miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki BiaáoruĞ
o ochronie grobów i miejsc pamiĊci ofiar wojen i represji, sporządzoną w BrzeĞciu
dnia 21 stycznia 1995 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 32, poz. 185).
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2. Tam, gdzie to stosowne, Strony podejmą Ğrodki zachĊcające do wspóápracy
transgranicznej.
Komentarz do art. 18 ust. 2 dotyczący zobowiązaĔ traktatowych, zawarty w I raporcie,
pozostaje w peáni aktualny.
W traktatach o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej wspóápracy zawartych miĊdzy
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, Ukrainą, Republiką Biaáorusi, Federacją
Rosyjską, Czeską i Sáowacką Republiką Federacyjną oraz Republiką Federalną Niemiec
znalazáy siĊ zapisy dotyczące wzajemnie korzystnej wspóápracy miĊdzy gminami, miastami
i innymi jednostkami administracyjno – terytorialnymi oraz regionami w szczególnoĞci na
obszarach przygranicznych.
Realizując postanowienia traktatów dwustronnych na początku lat dziewiĊüdziesiątych
zainicjowano wspóápracĊ regionów przygranicznych. Pierwszym euroregionem powoáanym
w Europie ĝrodkowo-Wschodniej byá - zainicjowany w ramach wspóápracy polskoniemiecko-czeskiej - Euroregion Nysa, utworzony w grudniu 1991 r. Poáudniowo-wschodnia
czĊĞü Polski, gdzie mieszka mniejszoĞü ukraiĔska i áemkowska, leĪy w granicach powstaáego
w lutym 1993 r. Euroregionu Karpaty. Obok wáadz polskich statut Euroregionu Karpaty
podpisali przedstawiciele wáadz regionalnych: Republiki WĊgierskiej, Rumunii, Ukrainy
i Republiki Sáowackiej. Wspóápraca polsko-sáowacka zacieĞniáa siĊ w ramach Euroregionu
Tatry, utworzonego w sierpniu 1994 r. i w ramach Euroregionu Beskidy, dziaáającego od
lutego 2000 r. Na tym obszarze mieszkają osoby naleĪące do mniejszoĞci romskiej,
sáowackiej i áemkowskiej. We wrzeĞniu 1995 r. utworzono Euroregion Bug, który swym
zasiĊgiem objąá przygraniczne tereny Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Biaáorusi i
Ukrainy, a wiĊc tereny zamieszkaáe przez mniejszoĞci biaáoruską, ukraiĔską i tatarską. Na
pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Biaáorusi i Federacji
Rosyjskiej, zamieszkaáym przez mniejszoĞci litewską i biaáoruską, w czerwcu 1997 r.
zawiązaáa siĊ wspóápraca w ramach Euroregionu Niemen. Euroregion Pradziad, dziaáający od
lipca 1997 r., leĪy na pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Euroregion
ten zamieszkują osoby naleĪące do mniejszoĞci niemieckiej. Polsko-Biaáoruski Euroregion
Puszcza Biaáowieska zostaá powoáany umową zawartą w dniu 25 maja 2002 r., zamieszkuje
go mniejszoĞü biaáoruska. Euroregion àyna-àywa, zarejestrowany w dniu 4 wrzeĞnia 2003 r.,
znajduje siĊ po obu stronach granicy polsko-rosyjskiej i jest zamieszkany przez mniejszoĞü
ukraiĔską.
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Artykuá 19
Strony zobowiązują siĊ do poszanowania i realizacji zasad zawartych w niniejszej
Konwencji ramowej i wprowadzania, tam, gdzie to konieczne, tylko takich ich ograniczeĔ,
restrykcji lub odstĊpstw, które są przewidziane w miĊdzynarodowych instrumentach prawnych
– w szczególnoĞci w Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci –
w takim zakresie, w jakim odpowiadają one prawom i wolnoĞciom wynikającym z powyĪszych
zasad.
Art. 2 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
wprowadziá definicjĊ mniejszoĞci narodowej i mniejszoĞci etnicznej, o czym byáa juĪ mowa w
komentarzu do art. 3.
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CZĉĝû III: Organy i instytucje odpowiedzialne za realizacjĊ polityki
wobec mniejszoĞci oraz podejmowane przez nie dziaáania
W okresie sprawozdawczym nastąpiáy waĪne zmiany w systemie organów i instytucji
odpowiedzialnych za realizacjĊ polityki wobec mniejszoĞci, związane z wejĞciem w Īycie
ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym. Do 2005 r.
kompetencje w zakresie mniejszoĞci byáy rozproszone (m.in. w zakresie kultury – naleĪaáy do
wyáącznej kompetencji Ministra Kultury, w zakresie edukacji – do Ministra Edukacji
Narodowej, w zakresie programów na rzecz mniejszoĞci romskiej - do Ministra Spraw
WewnĊtrznych i Administracji), choü Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji byá
koordynatorem dziaáaĔ na rzecz mniejszoĞci.
Ustawą o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym zostaáa
znowelizowana m.in. ustawa o dziaáach administracji rządowej. Nowelizacja ta poszerzyáa
zakres dotychczasowego dziaáu wyznania religijne o sprawy związane z zachowaniem i
rozwojem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i
rozwojem jĊzyka regionalnego (zmianie ulegáa w związku z tym takĪe nazwa dziaáu –
obecnie brzmi ona: wyznania religijne oraz mniejszoĞci narodowe i etniczne)19. JednoczeĞnie
art. 21 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym wskazaá
jako organ wáaĞciwy w sprawach objĊtych ustawą ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Na mocy przepisów obu ustaw
minister, który kieruje dziaáem - wyznania religijne oraz mniejszoĞci narodowe i etniczne jest
odpowiedzialny za sprawy mniejszoĞci. Obecnie ministrem tym jest Minister Spraw
WewnĊtrznych i Administracji. Uchwalenie ustawy wpáynĊáo na konsolidacjĊ kompetencji w
zakresie spraw mniejszoĞci, przyznając rolĊ organu wiodącego Ministrowi Spraw
WewnĊtrznych i Administracji i jednoczeĞnie przekazując kompetencje Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w zakresie kultury mniejszoĞci do wáaĞciwoĞci Ministra Spraw
WewnĊtrznych i Administracji.
UsuniĊcie zapisów dotyczących spraw, mniejszoĞci narodowych i etnicznych nie
oznaczaáo braku zainteresowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla tych
spraw i definitywnego zakoĔczenia wspóápracy z organizacjami dziaáającymi w tym obszarze.

19

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ministrowie kierują dziaáami administracji rządowej. KaĪdy z
ministrów moĪe kierowaü jednym lub kilkoma dziaáami. Ustawa z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o dziaáach
administracji rządowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z póĨn. zm.) wymienia wszystkie dziaáy
administracji rządowej i okreĞla zakres kompetencji ministrów kierujących danymi dziaáami.
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Podejmowane dziaáania odnosiáy siĊ do wspierania przez resort kultury wydarzeĔ
kulturalnych o znaczącej wartoĞci artystycznej.
Gáównym obszarem wspóápracy z organizacjami dziaáającymi na rzecz upowszechniania,
promowania oraz zachowania kultury mniejszoĞci narodowych i etnicznych jest
dofinansowanie, w ramach tzw. programów operacyjnych, wydarzeĔ artystycznych i
edukacyjnych. Poprzez wykorzystanie walorów sztuki w procesie integracji i edukacji
organizatorzy przedsiĊwziĊü zwiĊkszali ĞwiadomoĞü spoáeczną oraz obalali szkodliwe
stereotypy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspieraáo takĪe zadania,
odnoszące siĊ do dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski związanego z udziaáem
mniejszoĞci narodowych w ksztaátowaniu kultury narodowej.
Muzea, szczególnie z terenów przygranicznych, w swoich programach edukacyjnych,
naukowych zajmują siĊ tematyką mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Zabezpieczają i
naukowo opracowują dziedzictwo kulturowe tych spoáecznoĞci. Prowadzą badania
historyczne i etnograficzne, których wyniki prezentują w trakcie wystaw i konferencji. W ten
sposób wpáywają na zrozumienie i szacunek dla ich kultury, zwyczajów i przeszáoĞci.
Przykáady: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej na staáej ekspozycji prezentuje sztukĊ
sakralną trzech narodów: ĩydów, UkraiĔców i Polaków. Muzeum Kresów w Lubaczowie
przystĊpujĊ do budowy skansenu ukazującego wielokulturowoĞü tego regionu, wspóáistnienie
4 narodowoĞci: Polaków, UkraiĔców, ĩydów i Niemców. Muzeum OkrĊgowe w Tarnowie
specjalizuje siĊ w tematyce romskiej. Stworzyáo jedyną na Ğwiecie staáą wystawĊ prezentująca
kulturĊ i historiĊ Romów. Ruchoma wersja tej wystawy byáa prezentowana w wielu miastach
w Polsce i w Europie. W ramach rządowego programu na rzecz spoáecznoĞci romskiej
przygotowano program „Romskie dzieci w muzeum” – do tej pory uczestniczyáo w nim
kilkaset dzieci romskich a takĪe polskich ze szkóá, w których razem siĊ uczą. Od 1996 r.
muzeum realizuje projekt „Tabor pamiĊci Romów”. Muzeum OkrĊgowe w Tarnowie zajmuje
siĊ takĪe tematyką kultury i historii ĩydów, np. od 1996 r. realizuje projekt „Galicjaner sztetl”
(„Miasteczko Īydowskie”). Jest to festiwal kultury Īydowskiej obejmujący m.in. wystawy i
koncerty.
Troską organizatorów i pomysáodawców tego rodzaju imprez artystycznych byáo
zachowanie pamiĊci o wspólnej, wielokulturowej przeszáoĞci. Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wspierając te zadania ma na uwadze koniecznoĞü jej pielĊgnowania
oraz wzbogacania oferty kulturalnej. Inna, istotna zmiana związana z uchwaleniem ustawy o
mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym, polega na przejĊciu przez
KomisjĊ Wspólną Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych zadaĔ Zespoáu do Spraw
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MniejszoĞci Narodowych (przewiduje siĊ, Īe formalnie Zespóá bĊdzie istniaá równolegle z
Komisją do czasu uchwalenia regulaminu Komisji i rozpoczĊcia pracy jego zespoáów
problemowych).
Ustawa o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych, wskazując ministra wáaĞciwego do
spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych jako organ wiodący w
sprawach mniejszoĞci, naáoĪyáa jednoczeĞnie na wszystkie organy wáadzy publicznej
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek podejmowania odpowiednich Ğrodków w celu
wspierania dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju toĪsamoĞci
kulturowej mniejszoĞci. Organy te w zakresie swoich kompetencji podejmują dziaáania
zmierzające do zapewnienia wáaĞciwej realizacji praw przysáugujących mniejszoĞciom
narodowym i etnicznym oraz do propagowania postaw wzajemnej tolerancji i wspóápracy w
duchu

poszanowania

odrĊbnoĞci

kulturowej

oraz

wielowiekowego

dziedzictwa

Rzeczypospolitej wielu kultur i narodów. Szczególnie waĪną rolĊ w realizacji dziaáaĔ na rzecz
mniejszoĞci, poza wczeĞniej wymienionymi organami i instytucjami, peánią: Komisja
MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rada Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa oraz
wojewodowie.
W 2006 r. ze Ğrodków Rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego
realizatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spoáecznej sfinansowano cztery, zgáoszone
przez organizacje pozarządowe, projekty na rzecz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
jĊzyka regionalnego na áączną kwotĊ 184.568,92 PLN.

I
Komisja MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
istniejąca od 1989 r., podejmuje dziaáania polegające na:
wspóátworzeniu prawa dotyczącego mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
1. analizowaniu tematów problemowych,
2. konsultacjach i spotkaniach ze Ğrodowiskami mniejszoĞci,
3. podejmowaniu interwencji.
Cyklicznie odbywają siĊ posiedzenia komisji (równieĪ wyjazdowe) poĞwiĊcone
problemom poszczególnych mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
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W ramach prac Komisji ostatnich trzech kadencji Sejmu powstaá poselski projekt
ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, który zostaá
ostatecznie przyjĊty w dniu 6 stycznia 2005 r. pod nazwą - ustawa o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym.
II
Ochrona praw mniejszoĞci narodowych i etnicznych stanowi jeden z priorytetów
dziaáalnoĞci Rzecznika Praw Obywatelskich. Do koĔca 2000 r. w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich istniaáo wyodrĊbnione stanowisko ds. mniejszoĞci narodowych oraz
cudzoziemców. W 2001 r. zostaá utworzony Samodzielny Wydziaá Ochrony Praw
Cudzoziemców i MniejszoĞci Narodowych, a obecnie sprawy te naleĪą do wáaĞciwoĞci
Zespoáu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców. Zespóá zajmuje
siĊ m.in. zagadnieniami związanymi z ochroną praw obywateli polskich naleĪących do
mniejszoĞci narodowych i etnicznych, a w szczególnoĞci związanymi z realizacją zasady
równego traktowania oraz przeciwdziaáania rasizmowi, dyskryminacji i ksenofobii oraz z
prawem mniejszoĞci narodowych i etnicznych do zachowania i rozwoju wáasnego jĊzyka,
obyczajów i tradycji oraz rozwoju wáasnej kultury. Obok analizy stanu przestrzegania praw
mniejszoĞci, opracowywania wystąpieĔ oraz zaáatwiania spraw indywidualnych, do zadaĔ
Zespoáu w zakresie wyĪej wymienionych zagadnieĔ naleĪy:
-

utrzymywanie kontaktów z Komisją MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Sejmu
oraz z organami administracji publicznej, zajmującymi siĊ problematyką praw
mniejszoĞci narodowych i etnicznych,

-

utrzymywanie kontaktów z organizacjami spoáecznymi i kulturalnymi mniejszoĞci
narodowych i etnicznych, a takĪe z organizacjami pozarządowymi, w zakresie
problematyki przeciwdziaáania rasizmowi, dyskryminacji i ksenofobii,

-

uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i naradach organizowanych przez
agendy rządowe, organizacje pozarządowe oraz oĞrodki naukowe, dotyczących praw
mniejszoĞci narodowych i etnicznych, rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii,

-

podejmowanie badaĔ terenowych dotyczących sytuacji mniejszoĞci narodowych
i etnicznych oraz badaĔ dotyczących przestrzegania praw mniejszoĞci przez organy
administracji publicznej,
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-

gromadzenie materiaáów informacyjnych i publicystycznych, opracowaĔ naukowych
sáuĪących analizie i ocenie stanu przestrzegania praw mniejszoĞci narodowych
i etnicznych.
III

WejĞcie w Īycie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych zmieniáo zakres kompetencji organów administracji rządowej w zakresie realizacji
polityki paĔstwa wobec mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Ustawa uporządkowaáa sferĊ
kompetencji i zadaĔ organów administracji rządowej w sprawach mniejszoĞci narodowych i
etnicznych – wskazując, Īe organem wáaĞciwym w sprawach objĊtych ustawą jest minister
wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych (obecnie
jest nim Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji).
Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji20, realizując zadania paĔstwa związane
z podtrzymywaniem i rozwojem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz zachowaniem i rozwojem jĊzyka regionalnego, a takĪe z realizacją zasady równego
traktowania osób bez wzglĊdu na pochodzenie etniczne:
- sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszoĞci poprzez podejmowanie dziaáaĔ na rzecz
mniejszoĞci i inicjowanie programów dotyczących:
a) zachowania i rozwoju toĪsamoĞci, kultury i jĊzyka mniejszoĞci, przy zapewnieniu
peánej integracji obywatelskiej osób naleĪących do mniejszoĞci,
b) realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu na pochodzenie etniczne;
-

wspóádziaáa z wáaĞciwymi organami w zakresie przeciwdziaáania naruszaniu praw
mniejszoĞci;

-

dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i spoáecznej mniejszoĞci, w tym w zakresie
realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu na pochodzenie etniczne;

-

upowszechnia wiedzĊ na temat mniejszoĞci oraz ich kultury, a takĪe inicjuje badania
nad sytuacją mniejszoĞci, w tym w zakresie dyskryminacji wynikającej z
przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci, jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziaáania
jej wystĊpowaniu;

20

Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji kieruje dziaáem administracji rządowej - wyznania
religijne oraz mniejszoĞci narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegóáowego zakresu dziaáania Ministra
Spraw WewnĊtrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436, z póĨn. zm.).
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-

podejmuje dziaáania na rzecz zachowania i rozwoju jĊzyka regionalnego.

Ponadto, art. 31 ust. 3 ustawy zobowiązuje ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych (tj. Ministra Spraw WewnĊtrznych
i Administracji) do przygotowania, nie rzadziej niĪ raz na dwa lata, raportu dotyczącego
sytuacji mniejszoĞci w Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawienia go do zatwierdzenia Radzie
Ministrów.
NaleĪy jednak wskazaü, Īe wyĪej przedstawiony katalog zadaĔ i kompetencji nie ma
charakteru zamkniĊtego i wszystkie kwestie związane ze sferą dziaáania paĔstwa na rzecz
podtrzymywania toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci pozostają w kompetencjach ministra
wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
UrzĊdem obsáugującym ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz
mniejszoĞci

narodowych

i Administracji.

i

etnicznych

jest

Ministerstwo

Spraw

WewnĊtrznych

W strukturach MSWiA dziaáa Departament WyznaĔ Religijnych oraz

MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych, w ramach którego zadania na rzecz mniejszoĞci
realizują:

Wydziaá MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych, Zespóá Kultury MniejszoĞci

Narodowych i Etnicznych, Zespóá Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.
1. Do zakresu dziaáania Wydziaáu MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych naleĪy
prowadzenie spraw w zakresie stosunku paĔstwa wobec mniejszoĞci narodowych i
etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, a w szczególnoĞci:
-

opracowywanie - w porozumieniu z przedstawicielami innych ministrów - propozycji
do zaáoĪeĔ polityki paĔstwa wobec mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz jĊzyka
regionalnego,

-

opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych oraz jĊzyka regionalnego, w tym w szczególnoĞci koordynacja Programu
na rzecz spoáecznoĞci romskiej w Polsce,

-

udziaá w pracach komisji, której zadaniem jest ocena i wybór wniosków o udzielenie
dotacji na realizacjĊ zadaĔ mających na celu ochronĊ, zachowanie i rozwój toĪsamoĞci
kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jĊzyka
regionalnego,

-

podejmowanie dziaáaĔ na rzecz respektowania praw osób naleĪących do mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz osób posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym,
rozwiązywania ich problemów, a takĪe mających na celu przeciwdziaáanie zjawiskom
naruszania ich praw,
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-

obsáuga merytoryczna i organizacyjno-techniczna Komisji Wspólnej Rządu i
MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych, w tym przygotowywanie materiaáów na
posiedzenia Komisji oraz protokoáów z tych posiedzeĔ,

-

obsáuga Zespoáu do Spraw MniejszoĞci Narodowych,

-

prowadzenie UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których uĪywany jest jĊzyk pomocniczy,

-

prowadzenie Rejestru gmin, na których obszarze uĪywane są nazwy w jĊzyku
mniejszoĞci,

-

wspóádziaáanie z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz
uwzglĊdniania lokalnych potrzeb mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym,

-

utrzymywanie bieĪących kontaktów z kierownictwami organizacji spoáecznych
mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym,

-

przygotowywanie informacji problemowych i materiaáów dotyczących mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz jĊzyka regionalnego,

-

opracowywanie materiaáów związanych ze wspóápracą z instytucjami i organizacjami
dziaáającymi na rzecz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz jĊzyka regionalnego
w ramach Komisji Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji BezpieczeĔstwa i
Wspóápracy w Europie.

2. Zespóá Kultury MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych powstaá w wyniku przejĊcia
przez Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji, w konsekwencji wejĞcia w Īycie
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym, kompetencji ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego związanych z realizacją zadaĔ z zakresu praw mniejszoĞci. Zmiany
organizacyjne, które byáy wynikiem uchwalenia ustawy spowodowaáy likwidacjĊ w
strukturach ówczesnego Ministerstwa Kultury Departamentu Kultury MniejszoĞci
Narodowych, natomiast w strukturze Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji
– w Departamencie WyznaĔ Religijnych oraz MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych –
utworzono Zespóá Kultury MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych oraz samodzielne
stanowisko pracy ds. monitorowania programów rządowych na rzecz mniejszoĞci
narodowych i etnicznych. Zespóá prowadzi sprawy mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym – w zakresie dotyczącym
wspierania dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju toĪsamoĞci
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kulturowej mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju jĊzyka
regionalnego, a w szczególnoĞci:
-

gromadzi i ocenia pod wzglĊdem formalnym wnioski o dofinansowanie dziaáalnoĞci
zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju jĊzyka regionalnego,

-

opracowuje propozycje podziaáu dotacji przeznaczonych na wspieranie powyĪszej
dziaáalnoĞci oraz przygotowuje projekty umów w sprawach tych dotacji,

-

gromadzi, weryfikuje pod wzglĊdem formalnym sprawozdania skáadane przez
podmioty, które uzyskaáy dotacje oraz ocenia na podstawie tych sprawozdaĔ realizacjĊ
zadaĔ wynikających z umowy o dotacjĊ,

-

opracowuje analizy i materiaáy do ogáaszanej przez ministra informacji o
szczegóáowych zasadach postĊpowania w sprawach dotyczących dotacji,

-

udziela wyjaĞnieĔ i upowszechnia wiedzĊ na temat kultury mniejszoĞci narodowych i
etnicznych oraz jĊzyka regionalnego – w zakresie dotyczącym dotacji.

3. Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji, na mocy przepisów ustawy
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym, staá siĊ organem
wáaĞciwym w sprawie realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu na ich
pochodzenie etniczne, w zakresie mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Komórką
odpowiedzialną za realizacjĊ tego miĊdzy innymi zadania jest Zespóá Monitorowania
Rasizmu i Ksenofobii. Do zakresu zadaĔ Zespoáu naleĪy prowadzenie spraw związanych
ze wspóápracą Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z Europejskim Centrum
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (od dnia 1 marca 2007 r. – Agencją Praw
Podstawowych Unii Europejskiej, która jest nastĊpcą prawnym Centrum), a w
szczególnoĞci:
-

podejmowanie – w zakresie realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu
na pochodzenie etniczne – dziaáaĔ na rzecz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym oraz inicjowanie programów w
tym zakresie,

-

prowadzenie bazy danych o zjawiskach dyskryminacji etnicznej, rasizmu i ksenofobii,

-

opracowanie i wdroĪenie we wspóápracy z innymi urzĊdami administracji rządowej
systemu gromadzenia i analizowania danych spoáeczno-demograficznych w celu
monitorowania zjawisk rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii,
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-

opracowywanie a nastĊpnie aktualizowanie danych dydaktycznych dla Policji, StraĪy
Granicznej i organów rządowej administracji zespolonej w województwie,
ksztaácących postawy antyrasistowskie oraz zwalczający ksenofobiĊ i nietolerancjĊ,

-

prowadzenie analizy i sporządzanie raportów na temat wystĊpujących w Polsce
zjawisk rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii,

-

podejmowanie – w zakresie realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu
na pochodzenie etniczne – dziaáaĔ na rzecz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym oraz inicjowanie programów w
tym zakresie.

IV
Komisja Wspólna Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych zostaáa
utworzona na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym jako organ opiniodawczo-doradczy
Prezesa Rady Ministrów.
Do zadaĔ Komisji Wspólnej naleĪy w szczególnoĞci:
- wyraĪanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszoĞci, w tym ocena
sposobu realizacji tych praw oraz formuáowanie propozycji w zakresie dziaáaĔ
zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszoĞci,
- opiniowanie programów sáuĪących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i
rozwojowi toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszoĞci,
- opiniowanie wysokoĞci i zasad podziaáu Ğrodków przeznaczonych w budĪecie
paĔstwa na wspieranie dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci oraz zachowania i rozwoju jĊzyka regionalnego,
- podejmowanie dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania dyskryminacji osób naleĪących do
mniejszoĞci.
KomisjĊ Wspólną tworzą przedstawiciele: ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, ministra wáaĞciwego do spraw
administracji publicznej, ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i wychowania, ministra wáaĞciwego do
spraw finansów publicznych, ministra wáaĞciwego do spraw pracy, Ministra SprawiedliwoĞci,
ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych, ministra wáaĞciwego do spraw zabezpieczenia
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spoáecznego, ministra wáaĞciwego do spraw zagranicznych, Prezesa Gáównego UrzĊdu
Statystycznego, Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa, Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów oraz przedstawiciele mniejszoĞci narodowych (biaáoruskiej, czeskiej, litewskiej,
niemieckiej, ormiaĔskiej, rosyjskiej, sáowackiej, ukraiĔskiej, Īydowskiej) i etnicznych
(karaimskiej, áemkowskiej, romskiej i tatarskiej), a takĪe przedstawiciele spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym (kaszubskim). Czáonków Komisji Wspólnej powoáuje
i odwoáuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ
religijnych

oraz

mniejszoĞci

narodowych

i

etnicznych.

Równoprawnymi

wspóáprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są: przedstawiciel ministra wáaĞciwego do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz przedstawiciel
mniejszoĞci i spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym.
Zgodnie z ustawą o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym, w celu wyáonienia czáonków Komisji Wspólnej bĊdących przedstawicielami
mniejszoĞci oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, Minister Spraw
WewnĊtrznych i Administracji wystĊpuje do organizacji poszczególnych mniejszoĞci i
spoáecznoĞci z proĞbą o wskazanie uzgodnionych

kandydatów do Komisji. NastĊpnie

przekazuje Prezesowi Rady Ministrów wniosek o powoáanie czáonków Komisji.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyáo siĊ w dniu 21 wrzeĞnia 2005 r. Zgodnie z
regulaminem Komisji w jej ramach dziaáają nastĊpujące zespoáy: zespóá do spraw edukacji,
zespóá do spraw kultury i mediów oraz zespóá do spraw romskich. Koszty związane z
funkcjonowaniem Komisji Wspólnej pokrywane są z budĪetu paĔstwa, zaĞ obsáugĊ
organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i
Administracji.
Zgodnie z ustawą opinie Komisji są przekazywane Prezesowi Rady Ministrów oraz
Radzie Ministrów. Komisja Wspólna dysponuje równieĪ moĪliwoĞcią zwracania siĊ z proĞbą
o informacje i stanowiska do instytucji i Ğrodowisk naukowych oraz organizacji spoáecznych.
MoĪe zapraszaü do swoich prac przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji spoáecznych i Ğrodowisk naukowych.
Dotychczas czáonkowie Komisji opiniowali: wysokoĞü Ğrodków zaplanowanych w
budĪecie paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ sáuĪących podtrzymywaniu toĪsamoĞci kulturowej
mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi jĊzyka regionalnego na
lata 2006 i 2007, zasady podziaáu dotacji przyznawanych przez Ministra Spraw
WewnĊtrznych i Administracji w latach 2006, 2007 i 2008, projekt ustawy o ratyfikacji
Europejskiej karty jĊzyków regionalnych lub mniejszoĞciowych oraz projekt rozporządzenia Ministra
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Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoáy i
placówki publiczne zadaĔ umoĪliwiających podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci narodowej,
etnicznej i jĊzykowej uczniów naleĪących do mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym.
Porównując KomisjĊ Wspólną do Zespoáu do Spraw MniejszoĞci Narodowych i
Etnicznych naleĪy podkreĞliü, Īe Komisja jest ustawowo umocowanym organem
opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, co nadaje jej znacznie wyĪszą rangĊ niĪ
miaá Zespóá do Spraw MniejszoĞci Narodowych. Kompetencje Komisji Wspólnej zostaáy
wyraĨnie okreĞlone, a co siĊ z tym wiąĪe organy administracji rządowej zostaáy ustawowo
zobowiązane do konsultowania z Komisją Wspólną kwestii dotyczących mniejszoĞci.
Ponadto, czáonkami Komisji stali siĊ przedstawiciele mniejszoĞci oraz spoáecznoĞci
posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym. Natomiast formalnymi czáonkami Zespoáu byli
jedynie przedstawiciele strony rządowej, chociaĪ na wszystkie posiedzenia Zespoáu i jego
Podzespoáów zapraszani byli przedstawiciele mniejszoĞci. Rozszerzenie skáadu Komisji
Wspólnej w porównaniu z Zespoáem zapewniáo tej pierwszej wiĊkszą reprezentatywnoĞü oraz
zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”, w sposób formalny wáączyáo przedstawicieli
mniejszoĞci do prac nad polityką rządu w zakresie dotyczącym ich spraw.

V
Do czasu rozpoczĊcia prac przez KomisjĊ Wspólną Rządu i MniejszoĞci Narodowych
i Etnicznych organem uáatwiającym koordynacjĊ polityki rządu wobec mniejszoĞci byá Zespóá
do Spraw MniejszoĞci Narodowych. Zespóá ten zostaá utworzony w dniu 6 lutego 2002 r.,
jako kolegialny organ opiniodawczo - doradczy Prezesa Rady Ministrów. Zespóá
kontynuowaá dziaáania MiĊdzyresortowego Zespoáu do Spraw MniejszoĞci Narodowych,
istniejącego w latach 1997-2001. Posiedzeniom Zespoáu przewodniczyá podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych i Administracji, a jego zastĊpcą byá podsekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury. W skáad Zespoáu wchodzili przedstawiciele ministrów
wáaĞciwych do spraw: administracji publicznej, finansów publicznych, oĞwiaty i wychowania,
pracy,

sprawiedliwoĞci,

spraw

wewnĊtrznych,

zabezpieczenia

spoáecznego,

spraw

zagranicznych oraz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezesa UrzĊdu do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców, Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego, a takĪe Rady Ochrony PamiĊci
Walk i MĊczeĔstwa.
Dziaáania Zespoáu koncentrowaáy siĊ przede wszystkim na:
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-

opracowywaniu

planów

dziaáaĔ

rządu,

zmierzających

do

tworzenia

sprzyjających warunków rozwoju mniejszoĞci narodowych,
-

koordynacji dziaáaĔ administracji rządowej, realizującej zadania na rzecz
mniejszoĞci narodowych,

-

dokonywaniu ocen i formuáowaniu propozycji w zakresie realizacji praw
i potrzeb mniejszoĞci narodowych,

-

przeciwdziaáaniu naruszaniu praw mniejszoĞci narodowych,

-

inicjowaniu dziaáaĔ na rzecz popularyzacji wiedzy o mniejszoĞciach
narodowych oraz ich kulturze, a takĪe inicjowaniu badaĔ nad sytuacją
mniejszoĞci narodowych.

W ramach prac Zespoáu w latach 2002 – 2006 realizowano m. in. nastĊpujące zadania:
-

omawiano sejmowy projekt ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych
w Rzeczypospolitej Polskiej,

-

uzyskano dofinansowanie z rezerwy budĪetu paĔstwa na wyposaĪenie Domu
Kultury Sáowackiej w Kacwinie,

-

oceniono realizacjĊ i efekty dziaáania PilotaĪowego rządowego programu na
rzecz spoáecznoĞci romskiej w województwie maáopolskim na lata 2001-2003,

-

opracowano i przyjĊto StrategiĊ rozwoju oĞwiaty litewskiej w Polsce,

-

przeprowadzono konsultacje dotyczące podpisania przez PolskĊ Europejskiej
karty jĊzyków regionalnych lub mniejszoĞciowych,

-

omawiano problem finansowania inwestycji sáuĪących podtrzymywaniu
toĪsamoĞci

kulturowej mniejszoĞci oraz model finansowania kultury

mniejszoĞci,
-

omawiano propozycje dziaáaĔ sáuĪących przeciwdziaáaniu dyskryminacji z
powodu rasy i pochodzenia etnicznego,

-

opracowano StrategiĊ rozwoju oĞwiaty mniejszoĞci niemieckiej w Polsce,

-

omawiano zasady systemu stypendialnego dla studentów oraz uczniów
artystycznie uzdolnionych pochodzenia romskiego,

-

omawiano i przyjĊto projekt Rządowego programu na rzecz spoáecznoĞci
romskiej w Polsce.

W związku z powoáaniem Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i
Etnicznych Zespóá zakoĔczyá swoją dziaáalnoĞü. W latach 2006 i 2007 w ramach Zespoáu
odbywaáy siĊ jedynie posiedzenia Podzespoáu do Spraw Edukacji MniejszoĞci Narodowych.
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Dziaáania zespoáów problemowych Komisji, w tym zespoáu do spraw edukacji, mogą siĊ
rozpocząü dopiero po podpisaniu Regulaminu Komisji przez Prezesa Rady Ministrów

VI
Ustawa o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych w sposób wyraĨny wskazaáa zakres
zadaĔ wojewody w zakresie ochrony praw mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Jego
zadania zostaáy wymienione w art. 22 i naleĪy do nich:
- koordynowanie na obszarze województwa dziaáaĔ organów administracji rządowej,
realizujących zadania na rzecz mniejszoĞci;
- podejmowanie dziaáaĔ na rzecz respektowania praw mniejszoĞci oraz przeciwdziaáanie
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób naleĪących do mniejszoĞci;
- podejmowanie dziaáaĔ na rzecz rozwiązywania problemów mniejszoĞci;
- podejmowanie dziaáaĔ na rzecz respektowania praw osób posáugujących siĊ jĊzykiem
regionalnym.
Dodatkowo, na podstawie art. 32 ustawy, organy administracji rządowej, samorządu
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe są obowiązane do przekazywania wojewodzie,
w celu zaopiniowania, dokumentów dotyczących programów realizowanych z ich udziaáem
na terenie województwa, dotyczących mniejszoĞci lub zachowania i rozwoju jĊzyka
regionalnego, finansowanych w caáoĞci lub czĊĞci ze Ğrodków publicznych.
Ustawa o mniejszoĞciach narodowych

i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym

umoĪliwiáa wojewodom powoáywanie peánomocników do spraw mniejszoĞci narodowych i
etnicznych na czas nieoznaczony w trybie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póĨn.
zm.). W czĊĞci województw zostali powoáani peánomocnicy do spraw mniejszoĞci
narodowych i etnicznych, a w pozostaáych zadania związane z mniejszoĞciami są realizowane
przez wyznaczonych pracowników urzĊdów wojewódzkich.

VII
Prawa osób naleĪących do mniejszoĞci do nauki jĊzyka mniejszoĞci lub w jĊzyku
mniejszoĞci, a takĪe prawa tych osób do nauki historii i kultury mniejszoĞci realizowane są na
zasadach i w trybie okreĞlonym w ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty
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(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póĨn. zm.). Zgodnie z art. 17 ustawy o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym sprawy te powierzone zostaáy
Ministerstwu

Edukacji

Narodowej,

w

strukturze

którego

nie

ma

wprawdzie

wyspecjalizowanej komórki do spraw mniejszoĞci narodowych, ale zajmuje siĊ nimi
Departament Ksztaácenia Ogólnego i Specjalnego. W zaleĪnoĞci od rodzaju problemów
tematyka

mniejszoĞci

narodowych

jest

departamenty Ministerstwa Edukacji Narodowej.

równieĪ
Ponadto,

podejmowana
w

przez

Centralnej

inne

Komisji

Egzaminacyjnej zatrudniona jest osoba, której zakres obowiązków obejmuje kwestie
związane z mniejszoĞciami.

VIII
Rada Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa jest instytucją powoáaną na mocy ustawy z
dnia 21 stycznia 1988 o Radzie Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa (Dz.U. Nr 2, poz. 2, z
póĨn. zm.) do inicjowania i koordynowania dziaáalnoĞci związanej z upamiĊtnieniami
historycznych wydarzeĔ i miejsc oraz postaci w dziejach walk i mĊczeĔstwa Narodu
Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a takĪe bliskich Narodowi Polskiemu miejsc
walk i mĊczeĔstwa innych narodów na terytorium Polski. Do zadaĔ Rady w zakresie
problematyki mniejszoĞci narodowych naleĪy:
 opiniowanie i zatwierdzanie spraw związanych z pochówkami ofiar wojen i represji,
cmentarzami wojennymi i wszelkimi upamiĊtnieniami symbolicznymi mniejszoĞci
narodowych i etnicznych,
 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problemów ochrony grobów i
cmentarzy ofiar wojen i represji oraz wszelkich upamiĊtnieĔ mniejszoĞci narodowych
i etnicznych,
 wspóádziaáanie z organizacjami i Ğrodowiskami mniejszoĞci narodowych i etnicznych
na terenie Polski oraz z przedstawicielami rządów poszczególnych krajów
pochodzenia.
Realizując swoje zadania Rada Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa wspóápracuje z
wieloma instytucjami w kraju i

zagranicą wĞród których jest m.in. Ludowy Niemiecki

Związek Opieki Nad Grobami Wojennymi w Kassel, Wydziaá Memorialny Ambasady
Rosyjskiej w Warszawie oraz PaĔstwowa MiĊdzyresortowa Komisja ds. UpamiĊtnienia Ofiar
Wojny i Represji Politycznych dziaáająca przy Radzie Ministrów Ukrainy.
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CzĊĞü IV: Dane dotyczące przestĊpczoĞci
Choü

analiza

statystyk

dotyczących

popeániania

przestĊpstw

w

okresie

sprawozdawczym uzasadnia twierdzenie, Īe skala przestĊpczoĞci o podáoĪu etnicznym w
Polsce jest niewielka, to jednak zgodnie z zaleceniem Prokuratury Krajowej od 2004 r.
wszystkie postĊpowania przygotowawcze o czyny popeánione na tle etnicznym są objĊte
nadzorem sáuĪbowym prokuratur okrĊgowych w celu wyeliminowania przypadków
pochopnego odmawiania wszczĊcia postĊpowaĔ lub ich umarzania z powodu znikomej
szkodliwoĞci spoáecznej. Ponadto, prokuratury apelacyjne raz na kwartaá badają sprawy
przestĊpstw zakoĔczonych odmową wszczĊcia postĊpowania przygotowawczego lub jego
umorzeniem oraz dokonują oceny zasadnoĞci tych decyzji, a nastĊpnie przedstawiają
Prokuraturze Krajowej informacjĊ o wynikach badania i dalszych dziaáaniach w tych
sprawach. Ocena nadesáanych do Prokuratury Krajowej informacji wraz z uwagami i
spostrzeĪeniami jest przekazywana wszystkim jednostkom prokuratury w kraju do dalszego
stosowania oraz w celu ujednolicenia metodyki prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych
w tej kategorii przestĊpstw.
Analiza wyników postĊpowaĔ przygotowawczych w sprawach o przestĊpstwa
popeánione z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych przeprowadzona w Prokuraturze
Krajowej pozwala na stwierdzenie, Īe w okresie sprawozdawczym:
- wszystkie postĊpowania przygotowawcze byáy objĊte nadzorem sáuĪbowym
prokuratury nadrzĊdnej,
- wszystkie sprawy zakoĔczone prawomocną decyzją o umorzeniu postĊpowania
przygotowawczego lub odmową wszczĊcia dochodzenia zostaáy zbadane w
prokuraturach apelacyjnych,
- w latach 2004-2006 tylko jedna sprawa zostaáa zakoĔczona umorzeniem na
podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., tj. z powodu znikomej spoáecznej szkodliwoĞci
czynu,
- w wiĊkszoĞci spraw umorzonych w latach 2004-2006 jako podstawĊ takiej decyzji
wskazano niewykrycie sprawcy bądĨ sprawców przestĊpstwa,
- w pozostaáych sprawach umorzonych, bądĨ w których odmówiono wszczĊcia
postĊpowania, jako podstawĊ prawną rozstrzygniĊcia wskazywano brak znamion
przestĊpstwa oraz brak danych dostatecznie uzasadniających jego popeánienie,
- wzrastaü zaczyna liczba postĊpowaĔ związanych z przestĊpstwami popeánionymi z
pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych z wykorzystaniem internetu, a
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polegających gáównie na publikowaniu na róĪnych stronach internetowych treĞci
nawoáujących do nienawiĞci na tle róĪnic narodowoĞciowych, etnicznych,
wyznaniowych lub zniewaĪających z tych powodów. W 2005 r. na áączną liczbĊ
prowadzonych 43 spraw, odnotowano 3 związane z publikowaniem treĞci
rasistowskich w internecie.
Innym aspektem przestĊpczoĞci na tle etnicznym jest kwestia dziaáalnoĞci organizacji
i partii politycznych odwoáujących siĊ w swych programach do nienawiĞci rasowej
i narodowoĞciowej. RangĊ konstytucyjną (art. 13 Konstytucji) ma zakaz istnienia organizacji
i partii politycznych odwoáujących siĊ w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk
dziaáania - nazizmu, faszyzmu i komunizmu - a takĪe tych, których program lub dziaáalnoĞü
zakáada lub dopuszcza nienawiĞü rasową i narodowoĞciową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia wáadzy lub wpáywu na politykĊ paĔstwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub
czáonkostwa.
W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziaáania Dyskryminacji Rasowej,
Ksenofobii i Związanej z nimi Nietolerancji na lata 2004-2009 w 2005 r. Prokuratura Krajowa
m.in. podjĊáa dziaáania zmierzające do ustalenia czy w Polsce funkcjonują organizacje
dziaáające w oparciu o idee antysemickie lub rasistowskie. W szczególnoĞci polecono
wszystkim prokuratorom apelacyjnym zbadanie, czy w postĊpowaniach przygotowawczych
prowadzonych przez podlegáe im jednostki prokuratur wystĊpowaáy takie organizacje. W
efekcie, na terenie kraju nie stwierdzono funkcjonowania tego rodzaju organizacji.
Analizując dane na temat przestĊpczoĞci na tle etnicznym lub rasowym naleĪy podkreĞliü,
Īe mają one charakter zbiorczy i w przewaĪającym stopniu dotyczą osób, które nie są
czáonkami mniejszoĞci narodowych i etnicznych. Zaprezentowane poniĪej statystyki nie
pozwalają na dokonanie dokáadnych szacunków w jakim stopniu przestĊpczoĞü na tle
etnicznym dotyczy mniejszoĞci narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.
Skargi dotyczące dyskryminacji z przyczyn rasy, narodowoĞci i pochodzenia
etnicznego wpáywają do róĪnych instytucji, wĞród nich do Policji, prokuratury, Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz Zespoáu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii MSWiA. W okresie
od 2002 r. do 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podjąá postĊpowanie wyjaĞniające w 57
sprawach, w których skarĪący podnosili zarzut dyskryminacji na tle rasowym,
narodowoĞciowym lub etnicznym, z czego Rzecznik zakoĔczyá postĊpowanie wyjaĞniające w
46 sprawach dotyczących wspomnianej wyĪej problematyki. W 12 sprawach uzyskano
rozwiązanie pozytywne, w 6 sprawach Rzecznik odstąpiá od dalszego prowadzenia sprawy z
przyczyn obiektywnych, natomiast w 28 sprawach zarzuty siĊ nie potwierdziáy. SpoĞród 57
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podjĊtych do prowadzenia spraw, w 47 przypadkach sprawy badane byáy w aspekcie
indywidualnym, natomiast w 10 Rzecznik Praw Obywatelskich skierowaá wystąpienia
generalne do wáaĞciwych w sprawie organów administracji publicznej. Zaznaczyü przy tym
naleĪy, iĪ nie w kaĪdym z odnotowanych wyĪej przypadków kwestia rasizmu czy
dyskryminacji byáa gáównym przedmiotem skierowanej do Rzecznika skargi. W swej istocie
czĊĞü z tych spraw dotyczyáa zagadnieĔ z zakresu prawa karnego, prawa karnego
wykonawczego, dziaáalnoĞci Policji i innych organów Ğcigania, czy teĪ spraw
mieszkaniowych.
Liczba spraw z zakresu omawianej problematyki podjĊtych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia siĊ nastĊpująco:
- w 2002 r. – 9 spraw,
- w 2003 r. – 16 spraw,
- w 2004 r. – 12 spraw,
- w 2005 r. – 4 sprawy,
- w 2006 r. – 12 spraw.
W okresie od 2002 r. do 2005 r. do Rzecznika Praw Dziecka nie wpáynĊáy skargi, których
przedmiotem byáaby dyskryminacja na tle rasowym, narodowoĞciowym bądĨ etnicznym.
W latach 2002 -2005 nikt nie zostaá osądzony za czyny z art. 118 § 121, 222 i 323 k.k. W
odniesieniu do czynów z art. 119 k.k. w 2003 r. prawomocnie osądzono za czyny z art. 119 §
124 i 225 k.k. áącznie 5 osób, z których wszystkie zostaáy skazane na kary pozbawienia
wolnoĞci. W 2004 r. prawomocnie osądzono za czyn z art. 119 § 1 k.k. 3 osoby, z których
wszystkie zostaáy skazane, w tym 2 na karĊ samoistnej grzywny, a 1 na karĊ pozbawienia
wolnoĞci. W 2005 r. prawomocnie osądzono za czyn z art. 119 § 1 k.k. 6 osób, z których
wszystkie zostaáy skazane, w tym 1 na karĊ ograniczenia, a 5 na karĊ pozbawienia wolnoĞci.

21

„Kto, w celu wyniszczenia w caáoĞci albo w czĊĞci grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej,
wyznaniowej lub grupy o okreĞlonym Ğwiatopoglądzie, dopuszcza siĊ zabójstwa albo powoduje ciĊĪki uszczerbek
na zdrowiu osoby naleĪącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolnoĞci na czas nie krótszy od lat 12,
karze 25 lat pozbawienia wolnoĞci albo karze doĪywotniego pozbawienia wolnoĞci.”
22
„Kto, w celu okreĞlonym w § 1, stwarza dla osób naleĪących do takiej grupy warunki Īycia groĪące jej
biologicznym wyniszczeniem, stosuje Ğrodki mające sáuĪyü do wstrzymania urodzeĔ w obrĊbie grupy lub
przymusowo odbiera dzieci osobom do niej naleĪącym ,podlega karze pozbawienia wolnoĞci na czas nie krótszy
od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnoĞci”.
23
„Kto czyni przygotowania do przestĊpstwa okreĞlonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolnoĞci na
czas nie krótszy od lat 3.”
24
„Kto stosuje przemoc lub groĨbĊ bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej
przynaleĪnoĞci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowoĞci,
podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5.”
25
„Tej samej karze podlega, kto publicznie nawoáuje do popeánienia przestĊpstwa okreĞlonego w § 1.”
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W latach 2004-2005 nie byáo prawomocnie osądzonych osób dorosáych za czyn z art. 119 § 2
k.k.(brak danych za 2006 r.).
W odniesieniu do przestĊpstw z art. 25626 i 25727 k.k.:
W roku 2002:
- za czyn z art. 256 k.k. prawomocnie osądzono 7 osób, z których 6 skazano, a w stosunku
do 1 postĊpowanie warunkowo umorzono. SpoĞród osób skazanych wobec 2 orzeczono
samoistne grzywny, a wobec 4 orzeczono kary pozbawienia wolnoĞci,
- za czyn z art. 257 k.k. prawomocnie osądzono 8 osób, z których wszystkie zostaáy
skazane , w tym 2 na kary ograniczenia wolnoĞci, a 6 na kary pozbawienia wolnoĞci,
w roku 2003:
- za czyn z art. 256 k.k. prawomocnie osądzono 7 osób, z których 6 skazano, a w stosunku
do 1 postĊpowanie warunkowo umorzono. SpoĞród osób skazanych wobec 2
wymierzono kary samoistnej grzywny, wobec 1 karĊ ograniczenia wolnoĞci, a wobec 3
orzeczono kary pozbawienia wolnoĞci,
- za czyn z art. 257 k.k. prawomocnie osądzono 11 osób, z których 9 skazano, a w
stosunku do 2 postĊpowanie warunkowo umorzono. SpoĞród osób skazanych wobec 3
orzeczono samoistne grzywny, wobec 2 karĊ ograniczenia wolnoĞci, a wobec 4 karĊ
pozbawienia wolnoĞci,
w roku 2004:
- za czyn z art. 256 k.k. prawomocnie osądzono i skazano 7 osób. SpoĞród osób skazanych
wobec 1 osoby orzeczono samoistną grzywnĊ, wobec 3 karĊ ograniczenia wolnoĞci, a
wobec 3 karĊ pozbawienia wolnoĞci,
- za czyn z art. 257 k.k. prawomocnie osądzono 12 osób, z których 8 skazano, a stosunku
do 4 postĊpowanie warunkowo umorzono. SpoĞród osób skazanych wobec 2 orzeczono
samoistne grzywny, a wobec 6 karĊ pozbawienia wolnoĞci,
26

„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój paĔstwa lub nawoáuje do nienawiĞci na tle
róĪnic narodowoĞciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglĊdu na bezwyznaniowoĞü, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.”
27
„Kto publicznie zniewaĪa grupĊ ludnoĞci albo poszczególną osobĊ z powodu jej przynaleĪnoĞci narodowej,
etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowoĞci lub z takich powodów narusza
nietykalnoĞü cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3.”
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w roku 2005:
- za czyn z art. 257 k.k. prawomocnie osądzono i skazano 16 osób. SpoĞród osób
skazanych wobec 2 orzeczono samoistne grzywny, wobec 1 karĊ ograniczenia wolnoĞci,
wobec 12 karĊ pozbawienia wolnoĞci, a wobec 1 samoistny Ğrodek karny.
w roku 2006:
- Dane dotyczące 2006 r. nie są jeszcze dostĊpne.

Od listopada 2004 r. Zespóá Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii w MSWiA gromadzi
wszelkie informacje na temat przypadków dyskryminacji na tle etnicznym, rasowym, w tym
takĪe antysemityzmu (informacje te pochodzą z kilku Ĩródeá, m.in. z monitoringu prasy,
informacji otrzymywanych od innych organów administracji rządowej, a takĪe bezpoĞrednio
od ofiar zdarzeĔ lub od organizacji pozarządowych). W celu stworzenia profesjonalnej bazy
danych zawierającej informacje dotyczące zjawisk rasizmu, dyskryminacji rasowej,
antysemityzmu i ksenofobii prowadzone są prace, w których biorą udziaá przedstawiciele
Ministerstwa SprawiedliwoĞci, Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji, Komendy
Gáównej Policji, Gáównego UrzĊdu Statystycznego i Rzecznika Praw Obywatelskich.
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