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Zaáącznik nr 1
Stan Prawny
Polskie ustawodawstwo szczegóáowo okreĞla prawa mniejszoĞci narodowych. Wszystkie
przepisy Konwencji znajdują swoje odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
ratyfikowanych przez PolskĊ umowach miĊdzynarodowych oraz ustawach.
NajwaĪniejsze prawa dotyczące mniejszoĞci narodowych i etnicznych regulują
wymienione poniĪej przepisy:
-

wolnoĞü zachowania i rozwoju wáasnego jĊzyka - art. 35 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, art. 8 i rozdziaá 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz.U. Nr 17,
poz. 141, z póĨn. zm.),

-

wolnoĞü zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju wáasnej kultury - art. 35
ust. 1 Konstytucji, art. 1-7 ustawy z dnia 17 maja 1989 o gwarancjach wolnoĞci
sumienia i wyznania, rozdziaá 3 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych
oraz o jĊzyku regionalnym,

-

prawo do tworzenia wáasnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych oraz takich,
których celem jest ochrona toĪsamoĞci religijnej - art. 35 ust. 2 Konstytucji, art. 13
ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty, ustawa o gwarancjach
wolnoĞci sumienia i wyznania;

-

prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących wáasnej toĪsamoĞci
narodowej - art. 35 ust. 2 Konstytucji; art. 23-30 ustawy o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym,

-

prawo do swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem mniejszoĞci w Īyciu prywatnym
i publicznie - art. 27 Konstytucji, art. 2 ustawy z dnia 7 paĨdziernika 1999 r.
o jĊzyku polskim, rozdziaá 2 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych
oraz o jĊzyku regionalnym,

-

prawo do pisowni imion i nazwisk w brzmieniu jĊzyka mniejszoĞci - art. 7 ustawy
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym,

-

prawo dostĊpu do publicznych Ğrodków masowego przekazu - art. 54 Konstytucji,
art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy o radiofonii i telewizji;

-

prawo do nieskrĊpowanego wykonywania praktyk religijnych - art. 53 Konstytucji,
ustawa o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania;

-

prawo do swobodnego kontaktu z rodakami w kraju zamieszkania i za granicą traktaty dwustronne z: Republiką Federalną Niemiec, Ukrainą, Republiką
Biaáorusi oraz Republiką Litewską,

-

zakaz dyskryminacji oraz istnienia organizacji, których program lub dziaáalnoĞü
zakáada albo dopuszcza nienawiĞü rasową i narodowoĞciową - art. 13 Konstytucji,
art. 6 ustawy o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania, art. 119, 256, 257
Kodeksu karnego, art. 5 i 6 ustawy o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz
o jĊzyku regionalnym,

-

przywileje wyborcze dla komitetów wyborczych organizacji mniejszoĞci - art. 134
Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej;

-

prawo do zrzeszania siĊ - art. 58 Konstytucji, art. 1 ustawy Prawo
o stowarzyszeniach;
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WYCIĄG Z PODSTAWOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRAW
MNIEJSZOĝCI NARODOWYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483, z póĨn. zm)
Art. 5
Rzeczpospolita Polska strzeĪe niepodlegáoĞci i nienaruszalnoĞci swojego terytorium, zapewnia
wolnoĞü i prawa czáowieka i obywatela oraz bezpieczeĔstwo obywateli, strzeĪe dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronĊ Ğrodowiska, kierując siĊ zasada zrównowaĪonego rozwoju.
Art. 7
Organy wáadzy publicznej dziaáają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 11
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoĞü tworzenia i dziaáania partii politycznych. Partie
polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolnoĞci i równoĞci obywateli polskich w celu wpáywania
metodami demokratycznymi na ksztaátowanie polityki paĔstwa.
2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
Art. 12
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoĞü tworzenia i dziaáania związków zawodowych,
organizacji spoáeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeĔ, ruchów obywatelskich, innych
dobrowolnych zrzeszeĔ oraz fundacji.
Art. 13
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji 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.
Art. 25
1. KoĞcioáy i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
2. Wáadze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronnoĞü w sprawach przekonaĔ
religijnych, Ğwiatopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodĊ ich wyraĪania w Īyciu
publicznym.
3. Stosunki miĊdzy paĔstwem a koĞcioáami i innymi związkami wyznaniowymi są ksztaátowane
na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezaleĪnoĞci kaĪdego w swoim
zakresie, jak równieĪ wspóádziaáania dla dobra czáowieka i dobra wspólnego.
4. Stosunki miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a KoĞcioáem Katolickim okreĞlają umowa
miĊdzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
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5. Stosunki miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a innymi koĞcioáami oraz związkami wyznaniowymi
okreĞlają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez RadĊ Ministrów z ich
wáaĞciwymi przedstawicielami.
Art. 27
W Rzeczypospolitej Polskiej jĊzykiem urzĊdowym jest jĊzyk polski. Przepis ten nie narusza praw
mniejszoĞci narodowych wynikających z ratyfikowanych umów miĊdzynarodowych.
Art. 31
1. WolnoĞü czáowieka podlega ochronie prawnej.
2. KaĪdy jest obowiązany szanowaü wolnoĞü i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszaü do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoĞci i praw mogą byü
ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym paĔstwie dla
jego bezpieczeĔstwa lub porządku publicznego, bądĨ dla ochrony Ğrodowiska, zdrowia
i moralnoĞci publicznej, albo wolnoĞci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszaü
istoty wolnoĞci i praw.
Art. 32
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez wáadze
publiczne.
2. Nikt nie moĪe byü dyskryminowany w Īyciu politycznym, spoáecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 35
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim naleĪącym do mniejszoĞci narodowych
i etnicznych wolnoĞü zachowania i rozwoju wáasnego jĊzyka, zachowania obyczajów i tradycji
oraz rozwoju wáasnej kultury.
2. MniejszoĞci narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia wáasnych instytucji edukacyjnych,
kulturalnych i instytucji sáuĪących ochronie toĪsamoĞci religijnej oraz do uczestnictwa
w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich toĪsamoĞci kulturowej.
Art. 52
1. KaĪdemu zapewnia siĊ wolnoĞü poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
2. KaĪdy moĪe swobodnie opuĞciü terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 53
1. KaĪdemu zapewnia siĊ wolnoĞü sumienia i religii.
2. WolnoĞü religii obejmuje wolnoĞü wyznawania lub przyjmowania religii wedáug wáasnego
wyboru oraz uzewnĊtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej
religii przez uprawianie kultu, modlitwĊ, uczestniczenie w obrzĊdach, praktykowanie
i nauczanie. WolnoĞü religii obejmuje takĪe posiadanie ĞwiątyĔ i innych miejsc kultu
w zaleĪnoĞci od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej
tam, gdzie siĊ znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego
i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio.
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4. Religia koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej moĪe
byü przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie moĪe byü naruszona wolnoĞü sumienia
i religii innych osób.
5. WolnoĞü uzewnĊtrzniania religii moĪe byü ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeĔstwa paĔstwa, porządku publicznego,
zdrowia, moralnoĞci lub wolnoĞci i praw innych osób.
6. Nikt nie moĪe byü zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach
religijnych.
7. Nikt nie moĪe byü obowiązany przez organy wáadzy publicznej do ujawnienia swojego
Ğwiatopoglądu, przekonaĔ religijnych lub wyznania.
Art. 54
1. KaĪdemu zapewnia siĊ wolnoĞü wyraĪania swoich poglądów oraz pozyskiwania
i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna Ğrodków spoáecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są
zakazane. Ustawa moĪe wprowadziü obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie
stacji radiowej lub telewizyjnej.
Art. 57
KaĪdemu zapewnia siĊ wolnoĞü organizowania pokojowych zgromadzeĔ i uczestniczenia w nich.
Ograniczenie tej wolnoĞci moĪe okreĞliü ustawa.
Art. 58
1. KaĪdemu zapewnia siĊ wolnoĞü zrzeszania siĊ.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub dziaáalnoĞü są sprzeczne w Konstytucją lub ustawą.
O odmowie rejestracji lub zakazie dziaáania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
3. Ustawa okreĞla rodzaje zrzeszeĔ podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz
formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.
Art. 60
Obywatele polscy korzystający z peáni praw publicznych mają prawo dostĊpu do sáuĪby
publicznej na jednakowych zasadach.
Art. 70
1. KaĪdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku Īycia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania
obowiązku szkolnego okreĞla ustawa.
(...) –
3. Rodzice mają wolnoĞü wyboru dla swoich dzieci szkóá innych niĪ publiczne. Obywatele i
instytucje mają prawo zakáadania szkóá podstawowych, ponadpodstawowych i wyĪszych oraz
zakáadów wychowawczych. Warunki zakáadania i dziaáalnoĞci szkóá niepublicznych oraz udziaáu
wáadz publicznych w ich finansowaniu, a takĪe zasady nadzoru pedagogicznego nad szkoáami i
zakáadami wychowawczymi, okreĞla ustawa.
(...) –
Art. 79
1. KaĪdy, czyje konstytucyjne wolnoĞci lub prawa zostaáy naruszone, ma prawo, na zasadach
okreĞlonych w ustawie, wnieĞü skargĊ do Trybunaáu Konstytucyjnego w sprawie zgodnoĞci
z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ
5

administracji publicznej orzeká ostatecznie i jego wolnoĞciach lub prawach albo o jego
obowiązkach okreĞlonych w Konstytucji.
Art. 80
KaĪdy ma prawo wystąpienia, na zasadach okreĞlonych w ustawie, do Rzecznika Praw
Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolnoĞci lun praw naruszonych przez
organy wáadzy publicznej.
Art. 87
1. ħródáami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy miĊdzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. ħródáami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są na obszarze
dziaáania organów, które je ustanowiáy, akty prawa miejscowego.
Art. 91
1. Ratyfikowana umowa miĊdzynarodowa, po jej ogáoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej, stanowi czĊĞü krajowego porządku prawnego i jest bezpoĞrednio stosowana, chyba, Īe
jej stosowanie jest uzaleĪnione od wydania ustawy.
2. Umowa miĊdzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyraĪoną w ustawie ma
pierwszeĔstwo przed ustawą, jeĪeli ustawy tej nie da siĊ pogodziü z umową.
3. JeĪeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej
organizacjĊ miĊdzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpoĞrednio, mając
pierwszeĔstwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art. 208
1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straĪy wolnoĞci i praw czáowieka i obywatela
okreĞlonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób dziaáania Rzecznika Praw Obywatelskich okreĞla ustawa.
Art. 213
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straĪy wolnoĞci sáowa, prawa do informacji oraz
interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
Art. 1
Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem jĊzyka regionalnego, a takĪe sposób
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realizacji zasady równego traktowania osób bez wzglĊdu na pochodzenie etniczne oraz okreĞla
zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie tych spraw.
Art. 2
1. MniejszoĞcią narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która speánia
áącznie nastĊpujące warunki:
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;
6) utoĪsamia siĊ z narodem zorganizowanym we wáasnym paĔstwie.
2. Za mniejszoĞci narodowe uznaje siĊ nastĊpujące mniejszoĞci:
1) biaáoruską;
2) czeską;
3) litewską;
4) niemiecką;
5) ormiaĔską;
6) rosyjską;
7) sáowacką;
8) ukraiĔską;
9) Īydowską.
3. MniejszoĞcią etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która speánia
áącznie nastĊpujące warunki:
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 etnicznej i jest ukierunkowana na jej
wyraĪanie i ochronĊ;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej
100 lat;
6) nie utoĪsamia siĊ z narodem zorganizowanym we wáasnym paĔstwie.
4. Za mniejszoĞci etniczne uznaje siĊ nastĊpujące mniejszoĞci:
1) karaimską;
2) áemkowską;
3) romską;
4) tatarską.
Art. 3
Ilekroü w ustawie jest mowa o:
1) mniejszoĞciach - rozumie siĊ przez to mniejszoĞci narodowe i etniczne, o których mowa w
art. 2;
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2) jĊzyku mniejszoĞci - rozumie siĊ przez to wáasny jĊzyk mniejszoĞci narodowej lub etnicznej,
o których mowa w art. 2.
Art. 4
1. 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.
2. Nikt nie moĪe byü obowiązany, inaczej niĪ na podstawie ustawy, do ujawnienia informacji o
wáasnej przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci lub ujawnienia swojego pochodzenia, jĊzyka mniejszoĞci
lub religii.
3. Nikt nie moĪe byü obowiązany do udowodnienia wáasnej przynaleĪnoĞci do danej mniejszoĞci.
4. 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.
Art. 5
1. Zabrania siĊ stosowania Ğrodków mających na celu asymilacjĊ osób naleĪących do
mniejszoĞci, jeĪeli Ğrodki te są stosowane wbrew ich woli.
2. Zabrania siĊ stosowania Ğrodków mających na celu zmianĊ proporcji narodowoĞciowych lub
etnicznych na obszarach zamieszkaáych przez mniejszoĞci.
Art. 6
1. Zabrania siĊ dyskryminacji wynikającej z przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci.
2. Organy wáadzy publicznej są obowiązane podejmowaü odpowiednie Ğrodki w celu:
1) popierania peánej i rzeczywistej równoĞci w sferze Īycia ekonomicznego, spoáecznego,
politycznego i kulturalnego pomiĊdzy osobami naleĪącymi do mniejszoĞci a osobami
naleĪącymi do wiĊkszoĞci;
2) ochrony osób, które są obiektem dyskryminacji, wrogoĞci lub przemocy, bĊdących skutkiem
ich przynaleĪnoĞci do mniejszoĞci;
3) umacniania dialogu miĊdzykulturowego.
PRZEPISY DOTYCZĄCE UDZIAàU W ĩYCIU PUBLICZNYM
USTAWA
z dnia 17 maja 1989 r.
o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania
(Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z póĨn. zm.)
Art. 1
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia kaĪdemu obywatelowi wolnoĞü sumienia i wyznania.
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2. WolnoĞü sumienia i wyznania obejmuje swobodĊ wyboru religii lub przekonaĔ oraz wyraĪania
ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.
3. Obywatele wierzący wszystkich wyznaĔ oraz niewierzący mają równe prawa w Īyciu
paĔstwowym, politycznym, gospodarczym, spoáecznym i kulturalnym.
Art. 2
Korzystając z wolnoĞci sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególnoĞci:
1)
tworzyü wspólnoty religijne, zwane dalej "koĞcioáami i innymi związkami
wyznaniowymi", zakáadane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej,
posiadające wáasny ustrój, doktrynĊ i obrzĊdy kultowe,
2)
zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyü w czynnoĞciach i obrzĊdach
religijnych oraz wypeániaü obowiązki religijne i obchodziü ĞwiĊta religijne,
2a)
naleĪeü lub nie naleĪeü do koĞcioáów i innych związków wyznaniowych,
3)
gáosiü swoją religiĊ lub przekonania,
4)
wychowywaü dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii,
5)
zachowywaü milczenie w sprawach swojej religii lub przekonaĔ,
6)
utrzymywaü kontakty ze wspóáwyznawcami, w tym uczestniczyü w pracach
organizacji religijnych o zasiĊgu miĊdzynarodowym,
7)
korzystaü ze Ĩródeá informacji na temat religii,
8)
wytwarzaü i nabywaü przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych
oraz korzystaü z nich,
9)
wytwarzaü, nabywaü i posiadaü artykuáy potrzebne do przestrzegania reguá
religijnych,
10)
wybraü stan duchowny lub zakonny,
11)
zrzeszaü siĊ w organizacjach Ğwieckich w celu realizacji zadaĔ wynikających
z wyznawanej religii bądĨ przekonaĔ w sprawach religii,
12)
otrzymaü pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub
z przekonaniami w sprawach religii.
Art. 3
1. UzewnĊtrznianie indywidualnie lub zbiorowo swojej religii lub przekonaĔ moĪe podlegaü
jedynie ograniczeniom ustawowym koniecznym do ochrony bezpieczeĔstwa publicznego,
porządku, zdrowia lub moralnoĞci publicznej albo podstawowych praw i wolnoĞci innych osób.
2. Korzystanie z wolnoĞci sumienia i wyznania nie moĪe prowadziü do uchylania siĊ od
wykonywania obowiązków publicznych naáoĪonych przez ustawy.
3. Ze wzglĊdu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne obywatele mogą
wystĊpowaü o przeznaczenie do sáuĪby zastĊpczej na zasadach i w trybie okreĞlonych w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o sáuĪbie zastĊpczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180,
poz. 1496).
Art. 4
1. Prawo okreĞlone w art. 2 pkt 2 oraz prawo do posiadania i korzystania z przedmiotów
potrzebnych do uprawiania kultu i praktyk religijnych przysáugują równieĪ osobom:
1) peániącym sáuĪbĊ wojskową lub zasadniczą sáuĪbĊ w obronie cywilnej,
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2) przebywającym w zakáadach sáuĪby zdrowia(1) i opieki spoáecznej(2) oraz
dzieciom i máodzieĪy na krajowych koloniach i obozach organizowanych przez
instytucje paĔstwowe,
3) przebywającym w zakáadach karnych, poprawczych i wychowawczych oraz
aresztach Ğledczych, oĞrodkach przystosowania spoáecznego(3) oraz schroniskach
dla nieletnich.
2. Sposób realizacji uprawnieĔ okreĞlonych w ust. 1 regulują odrĊbne ustawy oraz przepisy
wydane na ich podstawie.
Art. 5
Obywatele mają prawo do swobodnego Ğwiadczenia na rzecz koĞcioáów i innych związków
wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekuĔczych.
Art. 6
1. Nikt nie moĪe byü dyskryminowany bądĨ uprzywilejowany z powodu religii lub przekonaĔ
w sprawach religii.
2. Nie wolno zmuszaü obywateli do niebrania udziaáu w czynnoĞciach lub obrzĊdach religijnych
ani do udziaáu w nich.
Art. 7
1. Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z wolnoĞci
sumienia i wyznania na równi z obywatelami polskimi.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio do bezpaĔstwowców.
Art. 42
1. Osoby naleĪące do koĞcioáów i innych związków wyznaniowych, których ĞwiĊta religijne nie
są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na wáasną proĞbĊ uzyskaü zwolnienie od pracy lub
nauki na czas niezbĊdny do obchodzenia tych Ğwiąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez
siebie religii.
2. Osoby niepeánoletnie mogą korzystaü z prawa okreĞlonego w ust. 1 na wniosek swych
rodziców bądĨ opiekunów prawnych.
3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, moĪe byü udzielone pod warunkiem
odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracĊ w dni
ustawowo wolne od pracy lub pracĊ w godzinach nadliczbowych.
4. Minister wáaĞciwy do spraw pracy oraz minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i wychowania,
minister wáaĞciwy do spraw szkolnictwa wyĪszego, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do
spraw wyznaĔ religijnych(16), w drodze rozporządzenia, okreĞlają szczegóáowe zasady udzielania
zwolnieĔ, o których mowa w ust. 1 i 2.
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USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855)
Art. 1
1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania siĊ w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami
Konstytucji oraz porządkiem prawnym okreĞlonym w ustawach.
2. Prawo zrzeszania siĊ w stowarzyszeniach moĪe podlegaü ograniczeniom przewidzianym
jedynie przez ustawy, niezbĊdnym do zapewnienia interesów bezpieczeĔstwa paĔstwowego lub
porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralnoĞci publicznej albo ochrony praw
i wolnoĞci innych osób.
Art.2
Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania siĊ w sprawach publicznych.
USTAWA
z dnia 5 lipca 1990 r.
Prawo o zgromadzeniach
(Dz.U. Nr 51, poz. 297, z póĨn. zm.)
Art. 1
1. KaĪdy moĪe korzystaü z wolnoĞci pokojowego zgromadzania siĊ.
2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwoáane w celu wspólnych obrad lub
w celu wspólnego wyraĪenia stanowiska.
USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z póĨn. zm.)
Art. 2
1. Czáonkami partii politycznych mogą byü obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy
ukoĔczyli 18 lat.
2. Zakaz przynaleĪnoĞci do partii politycznych okreĞlają odrĊbne ustawy.
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USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2001 r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 46, poz. 499, z póĨn. zm.)
Art. 134
1. Komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych
organizacjach mniejszoĞci narodowych mogą korzystaü ze zwolnienia list tych komitetów
z warunków, o którym mowa w art.133 ust. 1, jeĪeli záoĪą PaĔstwowej Komisji Wyborczej
oĞwiadczenie w tej sprawie najpóĨniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Wraz z oĞwiadczeniem
o którym mowa w zdaniu pierwszym, komitet jest obowiązany przedáoĪyü dokument wáaĞciwego
organu statutowego organizacji mniejszoĞci narodowej potwierdzający utworzenie komitetu
przez wyborców bĊdących czáonkami tej organizacji.
2. PaĔstwowa Komisja Wyborcza potwierdza niezwáocznie otrzymanie oĞwiadczenia, o którym
mowa w ust. 1. Potwierdzenie oĞwiadczenia jest wiąĪące.
USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
Art. 23
1. Tworzy siĊ KomisjĊ Wspólną Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych jako organ
opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwaną dalej "Komisją Wspólną".
2. Do zadaĔ Komisji Wspólnej naleĪy:
1) 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;
2) opiniowanie programów sáuĪących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i
rozwojowi toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci oraz zachowaniu i rozwojowi jĊzyka
regionalnego;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszoĞci;
4) 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;
5) podejmowanie dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania dyskryminacji osób naleĪących do
mniejszoĞci.
3. W celu realizacji swoich zadaĔ Komisja Wspólna:
1) wspóádziaáa z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z
zainteresowanymi organizacjami spoáecznymi;
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2) moĪe zwracaü siĊ do instytucji, placówek i Ğrodowisk naukowych oraz organizacji
spoáecznych w szczególnoĞci o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje;
3) moĪe zapraszaü do udziaáu w swoich pracach przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji spoáecznych i Ğrodowisk naukowych.
Art. 24
1. W skáad Komisji Wspólnej wchodzą:
1) przedstawiciele organów administracji rządowej:
a) ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych,
b) ministra wáaĞciwego do spraw administracji publicznej,
c) ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
d) ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i wychowania,
e) ministra wáaĞciwego do spraw finansów publicznych,
f) ministra wáaĞciwego do spraw pracy,
g) Ministra SprawiedliwoĞci,
h) ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych,
i) ministra wáaĞciwego do spraw zabezpieczenia spoáecznego,
j) ministra wáaĞciwego do spraw zagranicznych,
k) Prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego,
l) Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa,
m) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) przedstawiciele mniejszoĞci w liczbie:
a) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci biaáoruskiej,
b) jeden przedstawiciel mniejszoĞci czeskiej,
c) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci litewskiej,
d) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej,
e) jeden przedstawiciel mniejszoĞci ormiaĔskiej,
f) jeden przedstawiciel mniejszoĞci rosyjskiej,
g) jeden przedstawiciel mniejszoĞci sáowackiej,
h) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci ukraiĔskiej,
i) jeden przedstawiciel mniejszoĞci Īydowskiej,
j) jeden przedstawiciel mniejszoĞci karaimskiej,
k) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci áemkowskiej,
l) dwóch przedstawicieli mniejszoĞci romskiej,
m) jeden przedstawiciel mniejszoĞci tatarskiej;
3) dwóch przedstawicieli spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19;
4) sekretarz Komisji Wspólnej, którym jest pracownik urzĊdu obsáugującego ministra
wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
2. Prezes Rady Ministrów powoáuje i odwoáuje czáonków Komisji Wspólnej na wniosek ministra
wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
3. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
zawiadamia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacje mniejszoĞci oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, o zamiarze wystąpienia do
Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.

13

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgáaszają ministrowi wáaĞciwemu do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych swoich kandydatów na czáonków Komisji
Wspólnej w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. Poszczególne mniejszoĞci, o których mowa w art. 2, oraz spoáecznoĞü posáugująca siĊ
jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, zgáaszają ministrowi wáaĞciwemu do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych swoich kandydatów na czáonków Komisji
Wspólnej reprezentujących daną mniejszoĞü lub spoáecznoĞü posáugującą siĊ jĊzykiem, o którym
mowa w art. 19, w liczbie okreĞlonej dla tej mniejszoĞci lub dla tej spoáecznoĞci odpowiednio w
ust. 1 pkt 2 albo pkt 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
ust. 3.
6. JeĪeli w terminie okreĞlonym w ust. 5 któraĞ z mniejszoĞci lub spoáecznoĞü posáugująca siĊ
jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, nie zgáosi swoich kandydatów lub zgáosi liczbĊ kandydatów
inną niĪ okreĞlona odpowiednio dla tej mniejszoĞci w ust. 1 pkt 2, a dla spoáecznoĞci w ust. 1 pkt
3, wówczas minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych przedstawia tej mniejszoĞci lub spoáecznoĞci do zaopiniowania swoich kandydatów
na czáonków Komisji Wspólnej reprezentujących tĊ mniejszoĞü lub spoáecznoĞü. W przypadku
niewyraĪenia przez mniejszoĞü lub spoáecznoĞü opinii w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych kandydatów, wymóg uzyskania opinii uznaje siĊ za speániony.
7. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz
mniejszoĞci narodowych i etnicznych wskazuje jako kandydatów na czáonków Komisji Wspólnej
jedynie osoby zgáoszone przez organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz mniejszoĞci lub
spoáecznoĞü posáugującą siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, z zastrzeĪeniem ust. 6, a takĪe
kandydata na sekretarza Komisji Wspólnej.
Art. 25
1. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
wystĊpuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwoáanie czáonka Komisji Wspólnej w
przypadku:
1) záoĪenia przez czáonka rezygnacji z czáonkostwa w Komisji Wspólnej;
2) wystąpienia przez organ lub mniejszoĞü lub spoáecznoĞü posáugującą siĊ jĊzykiem, o którym
mowa w art. 19, których przedstawicielem jest czáonek, do ministra wáaĞciwego do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, z uzasadnionym wnioskiem o
odwoáanie czáonka ze skáadu Komisji Wspólnej;
3) skazania czáonka prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo popeánione z winy
umyĞlnej.
2. Czáonkostwo w Komisji Wspólnej wygasa w razie Ğmierci.
3. W przypadku wygaĞniĊcia czáonkostwa w Komisji Wspólnej lub odwoáania czáonka, Prezes
Rady Ministrów, na wniosek ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci
narodowych i etnicznych, powoáuje nowego czáonka Komisji Wspólnej. Przepisy art. 24 ust. 2-7
stosuje siĊ odpowiednio.
Art. 26
Rada Ministrów moĪe wáączyü w skáad Komisji Wspólnej, w drodze rozporządzenia,
przedstawiciela organu administracji rządowej innego niĪ wymieniony w art. 24 ust. 1 pkt 1. Do

14

powoáania i odwoáania czáonka Komisji Wspólnej stosuje siĊ odpowiednio przepisy art. 24 ust. 2,
3 i 7 oraz art. 25.
Art. 27
1. Wspóáprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są przedstawiciel ministra wáaĞciwego do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz przedstawiciel mniejszoĞci
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, wybrany przez czáonków
Komisji Wspólnej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Wspóáprzewodniczących Komisji Wspólnej powoáuje i odwoáuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych.
Art. 28
1. Posiedzenia Komisji Wspólnej odbywają siĊ nie rzadziej niĪ raz na 6 miesiĊcy.
2. Posiedzenia zwoáuje wspóáprzewodniczący Komisji Wspólnej, bĊdący przedstawicielem
ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, z
inicjatywy wáasnej lub na wniosek wspóáprzewodniczącego, bĊdącego przedstawicielem
mniejszoĞci i spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19.
3. W celu wypracowania wspólnego stanowiska mniejszoĞci i spoáecznoĞci posáugującej siĊ
jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, wspóáprzewodniczący, bĊdący przedstawicielem
mniejszoĞci i tej spoáecznoĞci, moĪe zwoáywaü posiedzenia, w których udziaá bĊdą brali tylko
czáonkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3. Stanowisko jest
niezwáocznie
przekazywane
pozostaáym
czáonkom
Komisji
Wspólnej
przez
wspóáprzewodniczącego.
4. W celu wypracowania wspólnego stanowiska administracji rządowej, wspóáprzewodniczący,
bĊdący przedstawicielem ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci
narodowych i etnicznych, moĪe zwoáywaü posiedzenia, w których udziaá bĊdą brali tylko
czáonkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1. Stanowisko jest
niezwáocznie
przekazywane
pozostaáym
czáonkom
Komisji
Wspólnej
przez
wspóáprzewodniczącego.
5. Stanowiska, o których mowa w ust. 3 i 4, a takĪe opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2, są
przekazywane Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.
6. Szczegóáowy regulamin pracy Komisji Wspólnej okreĞla, w drodze zarządzenia, Prezes Rady
Ministrów.
Art. 29
1. Czáonkom Komisji Wspólnej nie przysáuguje wynagrodzenie z tytuáu czáonkostwa w Komisji
Wspólnej.
2. Przedstawicielom organizacji mniejszoĞci oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem, o
którym mowa w art. 19, uczestniczącym w pracach Komisji Wspólnej przysáuguje zwrot kosztów
podróĪy i noclegów, na zasadach okreĞlonych w przepisach dotyczących wysokoĞci oraz
warunków ustalania naleĪnoĞci przysáugujących pracownikowi zatrudnionemu w paĔstwowej lub
samorządowej jednostce sfery budĪetowej z tytuáu podróĪy sáuĪbowej na obszarze kraju,
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
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Art. 30
1. ObsáugĊ organizacyjno-techniczną prac Komisji Wspólnej zapewnia urząd obsáugujący
ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych.
2. Koszty funkcjonowania Komisji Wspólnej są pokrywane z budĪetu paĔstwa z czĊĞci, której
dysponentem jest minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i
etnicznych.
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póĨn. zm.)
Art. 27
1. Zabrania siĊ przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynaleĪnoĞü wyznaniową, partyjną lub
związkową, jak równieĪ danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, naáogach lub Īyciu
seksualnym oraz danych dotyczących skazaĔ, orzeczeĔ o ukaraniu i mandatów karnych, a takĪe
innych orzeczeĔ wydanych w postĊpowaniu sądowym lub administracyjnym.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeĪeli:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodĊ na piĞmie, chyba Īe chodzi o usuniĊcie
dotyczących jej danych,
2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotyczą, i stwarza peáne gwarancje ich ochrony,
3) przetwarzanie takich danych jest niezbĊdne do ochrony Īywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie
zdolna do wyraĪenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,
4) jest to niezbĊdne do wykonania statutowych zadaĔ koĞcioáów i innych związków
wyznaniowych, stowarzyszeĔ, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji
o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod
warunkiem, Īe przetwarzanie danych dotyczy wyáącznie czáonków tych organizacji lub
instytucji albo osób utrzymujących z nimi staáe kontakty w związku z ich dziaáalnoĞcią i
zapewnione są peáne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,
5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbĊdne do dochodzenia praw przed sądem,
6) przetwarzanie jest niezbĊdne do wykonania zadaĔ administratora danych odnoszących siĊ do
zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest okreĞlony w
ustawie,
7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, Ğwiadczenia usáug
medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące siĊ zawodowo leczeniem lub
Ğwiadczeniem innych usáug medycznych, zarządzania udzielaniem usáug medycznych i są
stworzone peáne gwarancje ochrony danych osobowych,
8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostaáy podane do wiadomoĞci publicznej przez osobĊ,
której dane dotyczą,
9) jest to niezbĊdne do prowadzenia badaĔ naukowych, w tym do przygotowania rozprawy
wymaganej do uzyskania dyplomu ukoĔczenia szkoáy wyĪszej lub stopnia naukowego;
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publikowanie wyników badaĔ naukowych nie moĪe nastĊpowaü w sposób umoĪliwiający
identyfikacjĊ osób, których dane zostaáy przetworzone,
10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronĊ w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających z orzeczenia wydanego w postĊpowaniu sądowym lub administracyjnym.
USTAWA
z dnia 2 grudnia 1999r.
o narodowym spisie powszechnym ludnoĞci i mieszkaĔ w 2002r.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 1, poz.1, z póĨn. zm.)
Art.5
1 W ramach spisu zostanie przeprowadzone badanie narodowoĞci obejmujące wszystkie osoby
podlegające spisowi.
2. W badaniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną postawione nastĊpujące pytania:
1) do jakiej narodowoĞci zalicza siĊ osoba spisywana,
2) w jakim jĊzyku najczĊĞciej rozmawia siĊ w domu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ORAZ EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie zwolnieĔ od pracy lub nauki osób naleĪących do koĞcioáów i innych związków
wyznaniowych w celu obchodzenia Ğwiąt religijnych nie bĊdących dniami ustawowo
wolnymi od pracy
(Dz.U. Nr 26, poz.235)
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoĞci sumienia
i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§1
1. Pracownik naleĪący do koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego, którego ĞwiĊta religijne
nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, proĞbĊ o udzielenie zwolnienia od pracy, o którym
mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoĞci sumienia
i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504,
z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375), zwanej dalej
"ustawą", powinien zgáosiü pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca
zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie póĨniej niĪ 3 dni przed
dniem zwolnienia.
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siĊ w razie Ğwiąt religijnych przypadających w okreĞlonym dniu
kaĪdego tygodnia. W celu umoĪliwienia pracownikowi obchodzenia tych Ğwiąt pracodawca, na
proĞbĊ pracownika, ustala dla niego indywidualny rozkáad czasu pracy.
§2
1. UczeĔ lub student naleĪący do koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego, którego ĞwiĊta
religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgáasza proĞbĊ o udzielenie zwolnienia od
nauki, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, do szkoáy (innej placówki oĞwiatowowychowawczej lub opiekuĔczo-wychowawczej) albo szkoáy wyĪszej, zwanej dalej "szkoáą",
w sposób przyjĊty w szkole na początku roku szkolnego (akademickiego) lub w toku nauki, nie
póĨniej jednak niĪ 7 dni przed dniem zwolnienia.
2. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoáa okreĞla jednoczeĞnie sposób wyrównania zalegáoĞci
dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.
§3
W imieniu osoby niepeánoletniej proĞbĊ o udzielenie zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1
i w § 2 ust. 1, zgáaszają rodzice lub opiekunowie prawni.
§4
Traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia
12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnieĔ od pracy lub nauki osób naleĪących do koĞcioáów
i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia Ğwiąt religijnych nie bĊdących dniami
ustawowo wolnymi od pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 481).
§5
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.

PRZEPISY DOTYCZĄCE JĉZYKA

USTAWA
z dnia 7 paĨdziernika 1999 r.
o jĊzyku polskim
(Dz.U. Nr 90, poz. 999, z póĨn. zm.)
Art. 2
Ustawa nie narusza:
1) przepisów ustaw o stosunku paĔstwa do koĞcioáów i innych związków wyznaniowych, w
szczególnoĞci dotyczących uprawiania kultu i praktyk religijnych,
2) praw mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym.
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USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
Rozdziaá 2
UĪywanie jĊzyka mniejszoĞci
Art. 7
1. 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.
2. Imiona i nazwiska osób naleĪących do mniejszoĞci zapisane w alfabecie innym niĪ alfabet
áaciĔski podlegają transliteracji.
3. Minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym
do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych okreĞli, w drodze
rozporządzenia, sposób transliteracji, o której mowa w ust. 2, uwzglĊdniając zasady pisowni
jĊzyka mniejszoĞci.
Art. 8
Osoby naleĪące do mniejszoĞci mają w szczególnoĞci prawo do:
1) swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem mniejszoĞci w Īyciu prywatnym i publicznie;
2) rozpowszechniania i wymiany informacji w jĊzyku mniejszoĞci;
3) zamieszczania w jĊzyku mniejszoĞci informacji o charakterze prywatnym;
4) nauki jĊzyka mniejszoĞci lub w jĊzyku mniejszoĞci.

Art. 9
1. Przed organami gminy, obok jĊzyka urzĊdowego, moĪe byü uĪywany, jako jĊzyk pomocniczy,
jĊzyk mniejszoĞci.
2. JĊzyk pomocniczy moĪe byü uĪywany jedynie w gminach, w których liczba mieszkaĔców
gminy naleĪących do mniejszoĞci, której jĊzyk ma byü uĪywany jako jĊzyk pomocniczy, jest nie
mniejsza niĪ 20 % ogólnej liczby mieszkaĔców gminy i które zostaáy wpisane do UrzĊdowego
Rejestru Gmin, w których uĪywany jest jĊzyk pomocniczy, zwanego dalej "UrzĊdowym
Rejestrem".
3. MoĪliwoĞü uĪywania jĊzyka pomocniczego oznacza, Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci, z
zastrzeĪeniem ust. 5, mają prawo do:
1) zwracania siĊ do organów gminy w jĊzyku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej;
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2) uzyskiwania, na wyraĨny wniosek, odpowiedzi takĪe w jĊzyku pomocniczym w formie
pisemnej lub ustnej.
4. Dopuszcza siĊ wniesienie podania w jĊzyku pomocniczym. Wniesienie podania w jĊzyku
pomocniczym nie stanowi braku powodującego pozostawienie podania bez rozpoznania.
5. Procedura odwoáawcza odbywa siĊ wyáącznie w jĊzyku urzĊdowym.
6. Nikt nie moĪe uchyliü siĊ od wykonania zgodnego z prawem polecenia lub orzeczenia
wydanego w jĊzyku urzĊdowym, jeĪeli okolicznoĞci wymagają niezwáocznego jego wykonania,
aby mogáo osiągnąü swój cel.
7. WątpliwoĞci rozstrzygane są na podstawie dokumentu sporządzonego w jĊzyku urzĊdowym.
Art. 10
1. Wpisu do UrzĊdowego Rejestru dokonuje prowadzący UrzĊdowy Rejestr minister wáaĞciwy do
spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, na podstawie wniosku rady
gminy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraü w szczególnoĞci dane urzĊdowe
dotyczące liczby mieszkaĔców gminy, w tym liczby mieszkaĔców naleĪących do mniejszoĞci,
której jĊzyk ma byü uĪywany jako jĊzyk pomocniczy, oraz uchwaáĊ rady gminy o wyraĪeniu
zgody na wprowadzenie jĊzyka pomocniczego wraz ze wskazaniem jĊzyka mniejszoĞci, który ma
byü jĊzykiem pomocniczym.
3. Przed dokonaniem wpisu do UrzĊdowego Rejestru minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ
religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych weryfikuje wniosek, o którym mowa w
ust. 1. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
moĪe odmówiü dokonania wpisu do UrzĊdowego Rejestru, jeĪeli wniosek nie speánia wymogów
okreĞlonych w ust. 2.
4. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
odmawia dokonania wpisu do UrzĊdowego Rejestru, jeĪeli liczba mieszkaĔców gminy
naleĪących do mniejszoĞci, której jĊzyk ma byü uĪywany jako jĊzyk pomocniczy, jest mniejsza
niĪ 20 % ogólnej liczby mieszkaĔców tej gminy.
5. Na odmowĊ dokonania wpisu do UrzĊdowego Rejestru radzie gminy przysáuguje skarga do
sądu administracyjnego.
6. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych na
wniosek rady gminy wykreĞla gminĊ z UrzĊdowego Rejestru.
7. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
okreĞli, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw administracji publicznej, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia UrzĊdowego Rejestru oraz wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 1, uwzglĊdniając w szczególnoĞci dane pozwalające na jednoznaczną identyfikacjĊ gminy
(nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy) oraz informacje, o których mowa w ust. 2.
Art. 11
1. W gminie wpisanej do UrzĊdowego 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 obowiązującego na terenie tej
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gminy. Zasady przyznawania dodatku oraz jego wysokoĞü okreĞlają przepisy dotyczące zasad
wynagradzania pracowników samorządowych.
2. ZnajomoĞü jĊzyka pomocniczego potwierdza dyplom, zaĞwiadczenie lub certyfikat.
3. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
okreĞli, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw oĞwiaty i wychowania, w drodze
rozporządzenia, wykaz dyplomów, zaĞwiadczeĔ lub certyfikatów, o których mowa w ust. 2,
uwzglĊdniając wszystkie jĊzyki mniejszoĞci.
Art. 12
1. Dodatkowe tradycyjne nazwy w jĊzyku mniejszoĞci mogą byü uĪywane obok:
1) urzĊdowych nazw miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych,
2) nazw ulic
- ustalonych w jĊzyku polskim na podstawie odrĊbnych przepisów.
2. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą byü uĪywane jedynie na obszarze gmin
wpisanych do prowadzonego przez ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz
mniejszoĞci narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze uĪywane są nazwy w
jĊzyku mniejszoĞci, zwanego dalej "Rejestrem gmin". Wpisu do Rejestru gmin dokonuje minister
wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych na wniosek
rady gminy, na której obszarze nazwy te mają byü uĪywane, z zastrzeĪeniem ust. 7 i art. 13 ust.
1-7.
3. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, nie mogą nawiązywaü do nazw z okresu 19331945, nadanych przez wáadze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
4. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą byü wprowadzone na terenie caáej gminy
lub w poszczególnych miejscowoĞciach.
5. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, umieszczane są po nazwie w jĊzyku polskim i
nie mogą byü stosowane samodzielnie.
6. Ustalenie dodatkowej nazwy w jĊzyku mniejszoĞci nastĊpuje zgodnie z zasadami pisowni tego
jĊzyka.
7. Dodatkowa nazwa miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci moĪe byü
ustalona na wniosek rady gminy, jeĪeli:
1) liczba mieszkaĔców gminy naleĪących do mniejszoĞci jest nie mniejsza niĪ 20 % ogólnej
liczby mieszkaĔców tej gminy lub, w przypadku miejscowoĞci zamieszkanej, za ustaleniem
dodatkowej nazwy miejscowoĞci w jĊzyku mniejszoĞci opowiedziaáa siĊ w konsultacjach,
przeprowadzonych w trybie okreĞlonym w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póĨn. zm.1)), ponad poáowa
mieszkaĔców tej miejscowoĞci biorących udziaá w konsultacjach;
2) wniosek rady gminy uzyskaá pozytywną opiniĊ Komisji Nazw MiejscowoĞci i Obiektów
Fizjograficznych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzĊdowych
nazwach miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612).
8. Do ustalania dodatkowych nazw ulic w jĊzyku mniejszoĞci zastosowanie mają przepisy
ustawy, o której mowa w ust. 7 pkt 1.
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Art. 13
1. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, 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, w trybie okreĞlonym w art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym.
2. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, ministrowi wáaĞciwemu do
spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych za poĞrednictwem
wojewody.
3. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, powinien zawieraü:
1) uchwaáĊ rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego;
2) prawidáowe brzmienie urzĊdowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku
polskim;
3) w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których terenie
obiekt siĊ znajduje;
4) proponowane brzmienie nazwy dodatkowej w jĊzyku mniejszoĞci;
5) omówienie wyników konsultacji, o których mowa w ust. 1 i w art. 12 ust. 7 pkt 1;
6) informacjĊ o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.
4. Wymóg zasiĊgniĊcia opinii uznaje siĊ za speániony w przypadku niewyraĪenia opinii, o
których mowa w ust. 3 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opiniĊ.
5. Wojewoda jest obowiązany przekazaü ministrowi wáaĞciwemu do spraw wyznaĔ religijnych
oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, nie póĨniej
niĪ w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, doáączając swoją opiniĊ. Minister wáaĞciwy do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych przekazuje Komisji Nazw
MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych wniosek do zaopiniowania. Komisja Nazw
MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych przedstawia ministrowi wáaĞciwemu do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych swoją opiniĊ, za poĞrednictwem
ministra wáaĞciwego do spraw administracji publicznej, niezwáocznie po zapoznaniu siĊ z
wnioskiem.
6. Dodatkową nazwĊ miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci uwaĪa siĊ
za ustaloną, jeĪeli zostaáa wpisana do Rejestru gmin.
7. Wpisu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych
oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nazw
MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych.
8. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
odmówi wpisania do Rejestru gmin dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci lub wykreĞli nazwĊ z tego Rejestru, jeĪeli bĊdzie
nawiązywaáa do nazwy z okresu 1933-1945, nadanej przez wáadze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej
lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
9. Na odmowĊ dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 6, i na wykreĞlenie, o którym mowa w
ust. 8, radzie gminy przysáuguje skarga do sądu administracyjnego.
10. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw administracji publicznej, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, wzory wniosków rady gminy:
1) o wpisanie gminy do Rejestru gmin,
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2) o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku
mniejszoĞci
- biorąc pod uwagĊ szczegóáowy zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin.
11. Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych,
w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw administracji publicznej, okreĞli, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia Rejestru gmin oraz szczegóáowy zakres informacji
umieszczanych w tym Rejestrze, uwzglĊdniając okreĞlenie województwa i powiatu, na których
obszarze poáoĪona jest gmina, nazwĊ gminy, urzĊdową nazwĊ miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego oraz dodatkową nazwĊ w jĊzyku mniejszoĞci.
12. Minister wáaĞciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw
wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych i ministrem wáaĞciwym do spraw
administracji publicznej, okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáy dotyczące umieszczania na
znakach i tablicach dodatkowych nazw w jĊzyku mniejszoĞci, uwzglĊdniając w szczególnoĞci
wielkoĞü i styl czcionki nazw w jĊzyku polskim i w jĊzyku mniejszoĞci.
Art. 14
Przez liczbĊ mieszkaĔców gminy naleĪących do mniejszoĞci, o której mowa w art. 9 ust. 2,
art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 7 pkt 1, naleĪy rozumieü liczbĊ urzĊdowo ustaloną jako wynik
ostatniego spisu powszechnego.
Art. 15
1. Koszty związane z wprowadzeniem i uĪywaniem na obszarze gminy jĊzyka pomocniczego
oraz koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych nazw, o których mowa w art. 12 ust. 1, w
jĊzyku mniejszoĞci ponosi, z zastrzeĪeniem ust. 2, budĪet gminy.
2. Koszty związane z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy
miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci, ponosi budĪet paĔstwa.
Art. 16
Minister wáaĞciwy do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci narodowych i etnicznych
zarządza táumaczenie niniejszej ustawy na jĊzyki mniejszoĞci.
Rozdziaá 4
JĊzyk regionalny
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.
23

2. JĊzykiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest jĊzyk kaszubski. Przepisy art. 7-15 stosuje siĊ
odpowiednio, z tym Īe przez liczbĊ mieszkaĔców gminy, o której mowa w art. 14, naleĪy
rozumieü liczbĊ osób posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym, urzĊdowo ustaloną jako wynik
ostatniego spisu powszechnego.
Art. 20
1. Realizacja prawa osób posáugujących siĊ jĊzykiem, o którym mowa w art. 19, do nauki tego
jĊzyka lub w tym jĊzyku odbywa siĊ na zasadach i w trybie okreĞlonych w ustawie wymienionej
w art. 17.
2. Organy wáadzy publicznej są obowiązane podejmowaü odpowiednie Ğrodki w celu wspierania
dziaáalnoĞci zmierzającej do zachowania i rozwoju jĊzyka, o którym mowa w art. 19. Przepisy
art. 18 ust. 2 i 3 oraz ust. 5 stosuje siĊ odpowiednio.
3. ĝrodkami, o których mowa w ust. 2, mogą byü równieĪ Ğrodki przekazywane z budĪetu
jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania sáuĪące
zachowaniu i rozwojowi jĊzyka, o którym mowa w art. 19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób naleĪących do mniejszoĞci
narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niĪ alfabet áaciĔski
(Dz. U. Nr 102, poz. 855)
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§1
Sposób transliteracji imion i nazwisk osób naleĪących do:
1) mniejszoĞci biaáoruskiej, zapisanych w alfabecie biaáoruskim, okreĞla zaáącznik nr 1
rozporządzenia;
2) mniejszoĞci áemkowskiej, zapisanych w alfabecie áemkowskim, okreĞla zaáącznik nr 2
rozporządzenia;
3) mniejszoĞci ormiaĔskiej, zapisanych w alfabecie ormiaĔskim, okreĞla zaáącznik nr 3
rozporządzenia;
4) mniejszoĞci rosyjskiej, zapisanych w alfabecie rosyjskim, okreĞla zaáącznik nr 4
rozporządzenia;
5) mniejszoĞci ukraiĔskiej, zapisanych w alfabecie ukraiĔskim, okreĞla zaáącznik nr 5
rozporządzenia;
6) mniejszoĞci Īydowskiej:
a) zapisanych w alfabecie hebrajskim, okreĞla zaáącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) zapisanych w alfabecie jidysz, okreĞla zaáącznik nr 7 do rozporządzenia.
24

do
do
do
do
do

§2
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.
ZAàĄCZNIKI
ZAàĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI BIAàORUSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE BIAàORUSKIM
Znaki alfabetu biaáoruskiego

Znaki alfabetu polskiego

Ⱥ, ɚ
Ȼ, ɛ

A, a
B, b

ȼ, ɜ

W, w

Ƚ, ɝ
Ⱦ, ɞ
ȿ, ɟ

H, h
D, d

Ȭ, ɺ

 Jo, jo – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
 o – po Ʌ
3) o – po innych spóágáoskach
ĩ, Ī
Z, z
I, i
J, j
K, k
1) L, l – przed e, ɹ, ɸ, ɶ
2) à, á – w pozostaáych przypadkach

ɀ, ɠ
Ɂ, ɡ
ȱ, ɿ
Ƀ, ɣ
Ʉ, ɤ
Ʌ, ɥ
Ɇ, ɦ
ɇ, ɧ
Ɉ, ɨ
ɉ, ɩ
Ɋ, ɪ
ɋ, ɫ
Ɍ, ɬ
ɍ, ɭ
ȸ, ʆ

 Je, je – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
 e – po Ʌ
3) ie – po innych spóágáoskach

M, m
N, n
O, o
P, p
R, r
S, s
T, t
U, u
U, u
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Ɏ, ɮ
ɏ, ɯ
ɐ, ɰ
ɑ, ɱ
ɒ, ɲ
ɕ, ɵ
ɖ, ɶ
ɗ, ɷ
ɘ, ɸ

F, f
Ch, ch
C, c
Cz, cz
Sz, sz
Y, y
Ѵ Ѵ
E, e
1) Ju, ju – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach 
2) u – po Ʌ
3) iu – po innych spóágáoskach
1) Ja, ja – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach
 a – po Ʌ
3) ia – po innych spóágáoskach
pomija siĊ

ə, ɹ

Ѵ

Ѵ

ZAàĄCZNIK Nr 2
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI àEMKOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE àEMKOWSKIM

Znaki alfabetu polskiego

=QDNLDOIDEHWXĄHPNRZVNLHJR
A, a
Ȼ, ɛ
ȼ, ɜ
Ƚ, ɝ
ʈ, ʉ
Ⱦ, ɞ
ȿ, ɟ
ȯ, ɽ









Ⱥ, ɚ
B, b
W, w
H, h
G, g
D, d
E, e



ɀ, ɠ
Ɂ, ɡ
ȱ, ɿ
ɂ, ɢ
ɕ, ɵ
Ƀ, ɣ







Je, je – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
e – po Ʌ

 ie – po innych spóágáoskach
ĩ, Ī
Z, z
I, i
Y, y
Y, y
J, j
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K, ɤ
Ʌ, ɥ




Ɇ, ɦ
ɇ, ɧ
Ɉ, ɨ
ɉ, ɩ
Ɋ, ɩ
ɋ, ɫ
Ɍ, ɬ
ɍ, ɭ
Ɏ, ɮ
ɏ, ɯ
ɐ, ɰ
ɑ, ɱ
ɒ, ɲ
ɓ, ɳ
ɘ, ɸ

















ə, ɹ



ɖ, ɶ



ɔ, ɴ



K, k


L, l – przed ɽ, ɹ, ɸ, ɶ

 à, á – w pozostaáych przypadkach
M, m
N, n
O, o
P, p
R, r
S, s
T, t
U, u
F, f
Ch, ch
C, c
Cz, cz
Sz, sz
Szcz, Szcz
4) Ju, ju – na początku wyrazu, po
samogáoskach oraz po ɴ
5) u – po Ʌ
6) iu – po innych spóágáoskach oraz po ɶ
4) Ja, ja – na początku wyrazu, po
samogáoskach oraz po ɴ
 a – po Ʌ
 ia – po innych spóágáoskach
1) pomija siĊ – po ɥ, przed a, y, ɽ, ɹ, ɸ
2) i – przed o (po ɥ - takĪe wówczas, gdy
wystĊpuje przed o - pomija siĊ)

Ѵ, Ѵ

ZAàĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI ORMIAēSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ORMIAēSKIM
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ZAàĄCZNIK Nr 4
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI ROSYJSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ROSYJSKIM
Znaki alfabetu rosyjskiego
A, a
Ȼ, ɛ
ȼ, ɜ
Ƚ, ɝ
Ⱦ, ɞ
ȿ, ɟ

Ȭ, ɺ

ɀ, ɠ
Ɂ, ɷ
ɂ, ɢ
Ƀ, ɣ
Ʉ, ɤ
Ʌ, ɥ

Ɇ, ɦ
ɇ, ɧ
Ɉ, ɨ
ɉ, ɩ
Ɋ, ɪ
C, c
Ɍ, ɬ
ɍ, ɭ
Ɏ, ɮ

ɏ, ɯ

Znaki alfabetu polskiego
A, a
B, b
W, w
G, g
D, d
1) Je, je – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
2) e – po Ʌ, ɀ, ɒ, ɑ, ɓ, ɐ; w
nazwiskach obcego pochodzenia e po
wszystkich spóágáoskach zapisujemy
jako e
3) ie – po wszystkich innych
spóágáoskach
1) Jo, jo – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
2) o – po Ʌ, ɀ, ɒ, ɑ, ɓ
3) io – po wszystkich innych
spóágáoskach
ĩ, Ī
Z, z
1) I, I; równieĪ po ɑ, ɓ
2) ji – po ɶ
3) y – po ɀ, ɒ, ɐ
J, j
K, k
3) L, l – przed e, ɺ, ɹ, ɸ, ɢ, ɶ
4) à, á – przed spóágáoskami, przed
samogáoskami a, o, y, ɵ oraz na koĔcu
wyrazu
M, m
N, n
O, o
P, p
R, r
S, s
T, t
U, u
F, f
Ch, ch
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ɐ, ɰ
ɑ, ɱ
ɒ, ɲ
ɓ, ɳ
ɔ, ɴ
ɕ, ɵ
ɖ, ɶ
ɗ, ɷ
ɘ, ɸ

ə, ɹ

Ѵ

Ѵ

C, c
Cz, cz
Sz, sz
Szcz, szcz
pomija siĊ
Y, y
ǯ - znak zmiĊkczenia; znak jest pomijany, gdy
wystĊpuje po Ʌ, ɀ, ɒ, ɓ oraz przed
samogáoską
E, e
1) Ju, ju – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach i po ɶ, ɴ
2) u – po Ʌ
3) iu – po innych spóágáoskach
1) Ja, ja – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach i po ɶ, ɴ
2) a – po Ʌ
3) ia – po innych spóágáoskach
pomija siĊ

ZAàĄCZNIK Nr 5
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI UKRAIēSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE UKRAIēSKIM
Znaki alfabetu ukraiĔskiego
Ⱥ, ɚ
Ȼ, ɛ
ȼ, ɜ
Ƚ, ɝ
Ȯ, ɼ
Ⱦ, ɞ
ȿ, ɟ
ȯ, ɽ

ɀ, ɠ
Ɂ, ɡ
ɂ, ɢ
ȱ, ɿ
Ȳ, ʀ

Znaki alfabetu polskiego
A, a
B, b
W, w
H, h
G, g
D, d
E, e
 Je, je – na początku wyrazu, po
samogáoskach i po ɴ, ɶ
 e – po Ʌ
9) ie – po innych spóágáoskach
ĩ, Ī
Z, z
Y, y
I, i
Ji, ji
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Ƀ, ɣ
Ʉ, ɤ
Ʌ, ɥ

J, j
K, k

Ɇ, ɦ
ɇ, ɧ
Ɉ, ɨ
ɉ, ɩ
Ɋ, ɪ
ɋ, ɫ
Ɍ, ɬ
ɍ, ɭ
Ɏ, ɮ
ɏ, ɯ
ɐ, ɰ
ɑ, ɱ
ɒ, ɲ
ɓ, ɳ
ɖ, ɶ
ɘ, ɸ

ə, ɹ

Ѵ

Ѵ

 L, l – przed ɹ, ɸ, ɶ
6) à, á – w pozostaáych przypadkach
M, n
N, n
O, o
P, p
R, r
S, s
T, t
U, u
F, f
Ch, ch
C, c
Cz, cz
Sz, sz
Szcz, szcz
Ѵ Ѵ
7) Ju, ju – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach 
8) u – po Ʌ
9) iu – po innych spóágáoskach
7) Ja, ja – na początku wyrazu oraz po
samogáoskach
 a – po Ʌ
9) ia – po innych spóágáoskach
pomija siĊ

ZAàĄCZNIK Nr 6
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI ĩYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE HEBRAJSKIM
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ZAàĄCZNIK Nr 7
SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEĩĄCYCH DO
MNIEJSZOĝCI ĩYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE JIDYSZ
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których jest uĪywany jĊzyk pomocniczy
(Dz. U. Nr 102, poz. 856)
Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§1
Rozporządzenie okreĞla sposób prowadzenia UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których jest
uĪywany jĊzyk pomocniczy, zwanego dalej "UrzĊdowym Rejestrem", oraz wzór wniosku rady
gminy o wpisanie gminy do tego Rejestru.
§2
1. UrzĊdowy Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej w postaci tabeli.
2. Tabela, o której mowa w ust. 1, skáada siĊ z nastĊpujących kolumn:
1) kolejny numer pozycji;
2) gmina;
3) powiat;
4) województwo;
5) liczba mieszkaĔców gminy ogóáem;
6) liczba mieszkaĔców gminy naleĪących do mniejszoĞci lub posáugujących siĊ jĊzykiem
regionalnym;
7) jĊzyk pomocniczy;
8) data podjĊcia uchwaáy rady gminy o wyraĪeniu zgody na wprowadzenie jĊzyka
pomocniczego;
9) numer uchwaáy rady gminy o wyraĪeniu zgody na wprowadzenie jĊzyka pomocniczego;
10) data wpisu gminy do UrzĊdowego Rejestru;
11) data wykreĞlenia gminy z UrzĊdowego Rejestru.
3. Informacje wpisywane do kolumn, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 7-9, są wprowadzane do
UrzĊdowego Rejestru na podstawie informacji zawartych we wniosku rady gminy o wpisanie
gminy do UrzĊdowego Rejestru.
4. Informacje wpisywane do kolumn, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, są wpisywane do nich po
zweryfikowaniu przez ministra wáaĞciwego do spraw wyznaĔ religijnych oraz mniejszoĞci
narodowych i etnicznych informacji dotyczących ogólnej liczby mieszkaĔców gminy oraz liczby
mieszkaĔców gminy naleĪących do mniejszoĞci narodowej lub etnicznej, której jĊzyk ma byü
uĪywany jako jĊzyk pomocniczy, albo liczby mieszkaĔców gminy posáugujących siĊ jĊzykiem
regionalnym, jeĪeli to ten jĊzyk ma byü uĪywany jako jĊzyk pomocniczy, zawartych we wniosku
rady gminy o wpisanie gminy do UrzĊdowego Rejestru.
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§3
Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do UrzĊdowego Rejestru stanowi zaáącznik do
rozporządzenia.
§4
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.

ZAàĄCZNIK
WZÓR
WNIOSEK
o wpisanie gminy do UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których uĪywany jest jĊzyk
pomocniczy
Gmina

...........................
(nazwa)

Powiat

...........................
(nazwa)

Województwo

...........................
(nazwa)

Ogólna liczba mieszkaĔców gminy1

Liczba mieszkaĔców gminy naleĪących do
mniejszoĞci, której jĊzyk ma byü uĪywany jako
jĊzyk pomocniczy2

........................................
JĊzyk pomocniczy
Data, numer i tytuá uchwaáy rady
gminy

.......................................

..................................................
(nazwa)
..................................................
..................................................

Zaáączniki:
1) uchwaáa rady gminy o wyraĪeniu zgody na wprowadzenie jĊzyka pomocniczego wraz ze
wskazaniem jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo jĊzyka regionalnego, który ma
byü jĊzykiem pomocniczym;
2) okreĞlenie kosztów wprowadzenia jĊzyka pomocniczego w okresie pierwszego roku;
3) informacja wojewody o waĪnoĞci uchwaáy rady gminy.
..................................
(podpis i pieczĊü przewodniczącego
rady gminy)
________
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1
2

Przez liczbĊ tĊ naleĪy rozumieü liczbĊ ustaloną na podstawie aktualnych danych Gáównego
UrzĊdu Statystycznego.
Przez liczbĊ tĊ naleĪy rozumieü liczbĊ, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), czyli liczbĊ ustaloną jako wynik
ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbĊ mieszkaĔców gminy naleĪących do
konkretnej mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo liczbĊ mieszkaĔców gminy
posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są uĪywane nazwy w jĊzyku mniejszoĞci,
wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy
miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci narodowej lub etnicznej
albo w jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 102, poz. 857)

Na podstawie art. 13 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550)
zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§1
Rozporządzenie okreĞla sposób prowadzenia Rejestru gmin, na których obszarze uĪywane są
nazwy w jĊzyku mniejszoĞci, szczegóáowy zakres informacji umieszczanych w tym Rejestrze
oraz wzory wniosków rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin i o ustalenie dodatkowej
nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci narodowej lub etnicznej
albo w jĊzyku regionalnym.
§2
1. Rejestr gmin prowadzony jest w formie elektronicznej.
2. Rejestr gmin skáada siĊ z:
1) Rejestru gmin, na obszarze których uĪywane są dodatkowe nazwy ulic;
2) Rejestru gmin, na obszarze których uĪywane są dodatkowe nazwy miejscowoĞci i obiektów
fizjograficznych.
3. KaĪdej gminie wpisywanej do Rejestru gmin przypisuje siĊ kolejny numer w Rejestrze,
rozpoczynający siĊ od symbolu odpowiednio: "NU/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz "NM/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, gdzie "nn" oznacza kolejny numer pozycji w danym Rejestrze.
4. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, informacje są wprowadzane odrĊbnie dla kaĪdej
gminy i obejmują:
1) numer pozycji, pod jaką wpisywana jest gmina;
2) nazwĊ województwa, na którego obszarze znajduje siĊ gmina;
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3)
4)
5)
6)

nazwĊ powiatu, na którego obszarze znajduje siĊ gmina;
nazwĊ gminy;
ogólną liczbĊ mieszkaĔców gminy;
ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbĊ mieszkaĔców gminy
naleĪących do mniejszoĞci narodowej lub etnicznej, w jĊzyku której są proponowane
dodatkowe nazwy, albo liczbĊ mieszkaĔców gminy posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym;
7) datĊ podjĊcia oraz numer uchwaáy rady gminy w sprawie nadania dodatkowych nazw ulic;
8) datĊ podjĊcia oraz numer uchwaáy rady gminy w sprawie záoĪenia wniosku o wpisanie gminy
do Rejestru gmin, na obszarze których uĪywane są dodatkowe nazwy;
9) datĊ wpisania gminy do Rejestru gmin.
5. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informacje są wprowadzane odrĊbnie dla kaĪdej
dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego. KaĪdej dodatkowej nazwie
przypisuje siĊ numer skáadający siĊ z numeru gminy, o którym mowa w ust. 3, oraz numeru
pozycji, wynikającej z kolejnoĞci ustalania dodatkowych nazw w danej gminie.
6. Zakres informacji wprowadzanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:
1) numer przypisany dodatkowej nazwie miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego;
2) nazwĊ województwa, na którego obszarze znajduje siĊ gmina;
3) nazwĊ powiatu, na którego obszarze znajduje siĊ gmina;
4) nazwĊ gminy;
5) datĊ podjĊcia oraz numer uchwaáy rady gminy w sprawie záoĪenia wniosku o wpisanie gminy
do Rejestru gmin, na obszarze których uĪywane są dodatkowe nazwy;
6) oznaczenie rodzaju nazwy (nazwa miejscowoĞci, nazwa obiektu fizjograficznego);
7) ogólną liczbĊ mieszkaĔców gminy;
8) ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbĊ mieszkaĔców gminy
naleĪących do mniejszoĞci narodowej lub etnicznej, w jĊzyku której są proponowane
dodatkowe nazwy, albo liczbĊ mieszkaĔców gminy posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym;
9) w przypadku miejscowoĞci zamieszkanej - liczbĊ mieszkaĔców tej miejscowoĞci biorących
udziaá w konsultacjach oraz liczbĊ mieszkaĔców miejscowoĞci biorących udziaá w
konsultacjach, którzy opowiedzieli siĊ za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowoĞci;
10) urzĊdową nazwĊ miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego;
11) dodatkową nazwĊ miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego, zapisaną w jĊzyku
mniejszoĞci;
12) adnotacje dotyczące opinii:
a) zarządów województw, na których terenie znajduje siĊ obiekt fizjograficzny, dla którego
ustalana jest dodatkowa nazwa w jĊzyku mniejszoĞci lub w jĊzyku regionalnym,
b) wojewody,
c) Komisji Nazw MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych;
13) datĊ wpisu dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego do Rejestru gmin;
14) datĊ wykreĞlenia dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego z Rejestru
gmin.
§3
Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin okreĞla zaáącznik nr 1 do
rozporządzenia.
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§4
Wzór wniosku rady gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego w jĊzyku mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo w jĊzyku regionalnym
okreĞla zaáącznik nr 2 do rozporządzenia.
§5
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.
ZAàĄCZNIKI
ZAàĄCZNIK Nr 1
WZÓR
WNIOSEK
o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których uĪywane są dodatkowe nazwy
miejscowoĞci lub obiektów fizjograficznych albo ulic
A. Dane ogólne
Gmina

...........................
(nazwa)

Powiat

...........................
(nazwa)

Województwo

...........................
(nazwa)
rodzaj dodatkowej nazwy1:
nazwa ulicy

nazwa miejscowoĞci

Ogólna liczba mieszkaĔców gminy2

nazwa obiektu
fizjograficznego

Liczba mieszkaĔców gminy naleĪących do
mniejszoĞci, w jĊzyku której mają byü uĪywane
dodatkowe nazwy3

................................

......................................

W przypadku miejscowoĞci zamieszkanej:4
Liczba mieszkaĔców miejscowoĞci biorących udziaá
w konsultacjach

........................................

Liczba mieszkaĔców miejscowoĞci biorących
udziaá w konsultacjach, którzy opowiedzieli
siĊ za ustaleniem dodatkowej nazwy
miejscowoĞci

.......................................
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B. Dane dotyczące dodatkowych nazw miejscowoĞci lub obiektów fizjograficznych, o
ustalenie których wystĊpuje rada gminy5
Nazwy miejscowoĞci
UrzĊdowa nazwa miejscowoĞci

Proponowana dodatkowa nazwa

1. .....................................

1. ..................................

2. .....................................

2. ..................................

Nazwy obiektów fizjograficznych
UrzĊdowa nazwa

Proponowana dodatkowa nazwa

1. .....................................

1. ..................................

2. .....................................

2. ..................................

JĊzyk, w którym ma byü uĪywana dodatkowa nazwa

C. Dane dotyczące uchwaáy rady gminy:
......................................

Data, numer i tytuá uchwaáy rady gminy

......................................

Zaáączniki:
1) uchwaáa rady gminy w sprawie záoĪenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na
obszarze których uĪywane są nazwy w jĊzyku mniejszoĞci;
2) uchwaáa rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy ulicy6;
3) szczegóáowy kosztorys wymiany tablic informacyjnych, o której mowa w art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.);
4) informacja wojewody o waĪnoĞci uchwaá rady gminy, wymienionych w pkt 1 i 2;
5) wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego7.
..................................
(podpis i pieczĊü przewodniczącego
rady gminy)
___
_____
1
Postawiü znak x przy rodzaju dodatkowych nazw, które mają byü uĪywane na obszarze
gminy.
2
Przez liczbĊ tĊ naleĪy rozumieü liczbĊ ustaloną na podstawie aktualnych danych Gáównego
UrzĊdu Statystycznego.
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3

4
5

6
7

Przez liczbĊ tĊ naleĪy rozumieü liczbĊ, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku
regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.), czyli liczbĊ ustaloną jako wynik
ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbĊ mieszkaĔców gminy naleĪących do
konkretnej mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo liczbĊ mieszkaĔców gminy
posáugujących siĊ jĊzykiem regionalnym.
Wypeániü, jeĪeli podstawą wystąpienia z wnioskiem byá wynik konsultacji
przeprowadzonych w miejscowoĞci zamieszkanej.
Dane wypeánia siĊ, jeĪeli gmina przedkáada wraz z wnioskiem o wpisanie gminy do Rejestru
takĪe wnioski o ustalenie dodatkowych nazw miejscowoĞci lub obiektów fizjograficznych,
uwzglĊdniając wszystkie nazwy, o ustalenie których gmina wystĊpuje.
UchwaáĊ doáącza siĊ wyáącznie w przypadku, gdy rada gminy skáada wniosek o wpisanie
gminy do Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy ulicy.
Doáącza siĊ wyáącznie w przypadku, gdy rada gminy skáada wniosek o wpisanie gminy do
Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego.

ZAàĄCZNIK Nr 2
WZÓR
(podpis i pieczĊü przewodniczącego rady gminy)
WNIOSEK
o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu fizjograficznego
Gmina

...........................
(nazwa)

Powiat

...........................
(nazwa)

Województwo

...........................
(nazwa)
oznaczenie rodzaju dodatkowej nazwy:

nazwa miejscowoĞci

nazwa obiektu fizjograficznego

UrzĊdowa nazwa miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego
Proponowana dodatkowa nazwa
miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego*

Zaáączniki:
1) uchwaáa rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowoĞci lub obiektu
fizjograficznego;
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2) w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których terenie
obiekt siĊ znajduje;
3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póĨn. zm.);
4) informacja o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.
..................................
(podpis i pieczĊü przewodniczącego
rady gminy)
________
* Zapisana w alfabecie jĊzyka, w którym ma byü uĪywana.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w jĊzykach mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz w jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 157, poz. 1320)
Na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§1
Rozporządzenie okreĞla szczegóáy dotyczące umieszczania na znakach i tablicach, obok
umieszczonych w jĊzyku polskim urzĊdowych nazw miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych
oraz nazw ulic, dodatkowych nazw w jĊzykach mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz w
jĊzyku regionalnym, zwanych dalej "dodatkowymi nazwami".
§2
1. W przypadku gdy na znakach i tablicach wystĊpuje jedna nazwa w jĊzyku polskim, wielkoĞü
liter, którymi zapisano dodatkową nazwĊ, powinna byü taka sama jak wielkoĞü liter, którymi
zapisano nazwĊ w jĊzyku polskim.
2. W przypadku gdy na znakach i tablicach wystĊpuje wiĊcej niĪ jedna nazwa w jĊzyku polskim,
wielkoĞü liter, którymi zapisano dodatkowe nazwy, powinna byü o jedną czwartą mniejsza w
stosunku do wielkoĞci liter, którymi zapisano nazwy w jĊzyku polskim.
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§3
Krój liter, którymi zapisano dodatkowe nazwy, powinien byü taki sam jak krój liter, którymi
zapisano nazwy w jĊzyku polskim.

§4
Dodatkowe nazwy umieszczane na znakach i tablicach są zapisane literami alfabetu wáaĞciwego
dla jĊzyka danej mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo dla jĊzyka regionalnego, z
uwzglĊdnieniem specyficznych dla tego alfabetu znaków diakrytycznych.
§5
Dodatkowe nazwy umieszczane są pod nazwami w jĊzyku polskim w taki sposób, aby Ğrodek
dodatkowej nazwy i Ğrodek nazwy w jĊzyku polskim znajdowaáy siĊ na jednej osi.
§6
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie dyplomów, zaĞwiadczeĔ lub certyfikatów potwierdzających znajomoĞü jĊzyka
pomocniczego
(Dz. U. Nr 119, poz. 1013)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza siĊ, co
nastĊpuje:
§ 1. Rozporządzenie okreĞla wykaz dyplomów, zaĞwiadczeĔ lub certyfikatów
potwierdzających znajomoĞü jĊzyków mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz jĊzyka
regionalnego.
§ 2. Wykaz dyplomów, zaĞwiadczeĔ i certyfikatów okreĞla zaáącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.
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ZAàĄCZNIK
WYKAZ DYPLOMÓW, ZAĝWIADCZEē LUB CERTYFIKATÓW
POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOĝû JĉZYKÓW MNIEJSZOĝCI NARODOWYCH I
ETNICZNYCH ORAZ JĉZYKA REGIONALNEGO
1) dyplom ukoĔczenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie odpowiedniego jĊzyka obcego,
b) studiów w specjalnoĞci odpowiedniego jĊzyka obcego lub lingwistyki stosowanej w
zakresie odpowiedniego jĊzyka obcego,
c) nauczycielskiego kolegium jĊzyków obcych w specjalnoĞci danego jĊzyka obcego;
2) Ğwiadectwo dojrzaáoĞci potwierdzające znajomoĞü odpowiedniego jĊzyka, uzyskane po
ukoĔczeniu szkoáy prowadzącej nauczanie jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub etnicznej albo
nauczanie jĊzyka regionalnego;
3) wydany za granicą dokument:
a) potwierdzający ukoĔczenie studiów wyĪszych - uznaje siĊ jĊzyk wykáadowy,
b) potwierdzający ukoĔczenie studiów wyĪszych na kierunku filologia w zakresie
odpowiedniego jĊzyka obcego,
c) uznany za równowaĪny Ğwiadectwu dojrzaáoĞci - uznaje siĊ jĊzyk wykáadowy;
4) zaĞwiadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
b) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,1)
c) w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 wedáug STANAG 6001;
5) certyfikat potwierdzający znajomoĞü jĊzyka obcego wydany przez Krajową SzkoáĊ
Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postĊpowania sprawdzającego;
6) dokument potwierdzający wpis na listĊ táumaczy przysiĊgáych;
7) dokumenty potwierdzające znajomoĞü jĊzyka kaszubskiego:
a) Ğwiadectwo ukoĔczenia podyplomowych studiów pedagogiczno-metodycznych w
zakresie nauczania jĊzyka kaszubskiego organizowanych przez Uniwersytet GdaĔski,
b) zaĞwiadczenie potwierdzające znajomoĞü jĊzyka kaszubskiego wydane przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie dla potrzeb nauczania lub prowadzenia zajĊü w szkoáach
umoĪliwiających uczniom podtrzymywanie toĪsamoĞci narodowej, etnicznej i jĊzykowej,
stosownie do przepisów w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
8) dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów ze znajomoĞci jĊzyka niemieckiego:
a) Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale
Oberstufenprüfung (ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse
Deutsche Sprachdiplom (GDS) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut,
b) Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - egzaminy organizowane przez Goethe
Institut, Niemiecką IzbĊ Przemysáowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga,
c) Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - od poziomu
Mittelstufe, Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez
Instytut Austriacki,
d) Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf
(B2) - egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez
WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH),
e) Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy
organizowane przez Kultusministerkonferenz;
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9) dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów ze znajomoĞci jĊzyka rosyjskiego:
a) Ɋԛɫɫɤɢɣ əɡɵɤ. Ⱦɟɥɨɜɨɟ Ɉɛɳɟɧɢɟ (Ȼɢɡɧɟɫ ɢ Ʉɨɦɦɟɪɰɢɹ) – od poziomu

ɋɪɟɞɧɢɣ ɍɪɨɜɟɧɶ – wydawany przez PaĔstwowy Instytut JĊzyka Rosyjskiego im. A.
Puszkina;
b) ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɩɨ ɹɡɵɤɚɦ, ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ
egzamin TELC (The European Language Certificates) administrowany przez WBT
(Weiterbildungs-Testsysteme GmbH)
10) dokument potwierdzający zdanie egzaminu ze znajomoĞci jĊzyka romskiego: dyplom
ukoĔczenia studiów na kierunku filologia romska w Section de langues et Civilization
Rromani organizowanych przez Institut National des Languages et Civilizations Orientales w
ParyĪu.
_________
ZaĞwiadczenie o zdanym egzaminie resortowym przeprowadzanym przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy oraz przez jego wszystkich poprzedników i nastĊpców prawnych.

1)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĉTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w jĊzyku polskim mogą towarzyszyü
wersje w przekáadzie na jĊzyk obcy
(Dz. U. Nr 37, poz. 349, z póĨn. zm.)
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 paĨdziernika 1999 r. o jĊzyku polskim (Dz. U. Nr
90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§1
Rozporządzenie okreĞla wypadki i granice, w których nazwom i tekstom w urzĊdach i
instytucjach uĪytecznoĞci publicznej, a takĪe przeznaczonym do odbioru publicznego oraz w
Ğrodkach transportu publicznego, sporządzonym w jĊzyku polskim, mogą towarzyszyü wersje w
przekáadzie na jĊzyk obcy.
§2
1. Nazwom i tekstom w jĊzyku polskim znajdującym siĊ:
1) (1) w miejscowoĞciach, w których wystĊpują zwarte Ğrodowiska mniejszoĞci narodowych,
etnicznych lub spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym,
2) w strefie nadgranicznej,
3) w miastach, w których znajdują siĊ przedstawicielstwa obcych paĔstw, siedziby organizacji
miĊdzynarodowych bądĨ firm zagranicznych,
4) przy miĊdzynarodowych drogach tranzytowych,
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5) w miejscowoĞciach wypoczynkowych i uzdrowiskowych oraz miejscowoĞciach cechujących
siĊ uznanymi walorami rekreacyjnymi lub krajobrazowymi,
(2)
6)
w polskich placówkach zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
sáuĪbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703)
- mogą towarzyszyü wersje w przekáadzie na jĊzyk obcy.
2. Dokonywanie przekáadu dotyczy nazw i tekstów:
1) umieszczonych:
a) na tablicy urzĊdu lub instytucji uĪytecznoĞci publicznej,
b) w innym eksponowanym miejscu przeznaczonym do informowania,
c) w Ğrodkach transportu publicznego,
2) przeznaczonych do odbioru publicznego.
3. Przekáad umieszcza siĊ pod tekstem sporządzonym w jĊzyku polskim lub w formie zaáącznika
do tego tekstu.
4. JĊzykiem obcym, o którym mowa w ust. 1, powinien byü w szczególnoĞci jĊzyk mniejszoĞci
narodowych, etnicznych lub spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym,
zamieszkujących dany obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na obszarze poáoĪonym w
sąsiedztwie granicy paĔstwowej - jĊzyk urzĊdowy sąsiadującego paĔstwa.
5. Przekáadu nazw i tekstów moĪna dokonywaü na wiĊcej niĪ jeden jĊzyk obcy.
§3
1. Przekáad, o którym mowa w § 2, obejmuje:
1) nazwĊ urzĊdu lub instytucji uĪytecznoĞci publicznej,
2) zasady wstĊpu do urzĊdu lub instytucji uĪytecznoĞci publicznej,
3) informacjĊ pozwalającą osobie zainteresowanej na skierowanie sprawy do wáaĞciwej
komórki organizacyjnej urzĊdu lub instytucji uĪytecznoĞci publicznej,
4) inne informacje uáatwiające korzystanie z dziaáalnoĞci podmiotów, o których mowa w pkt 1.
2. W Ğrodkach transportu publicznego przekáad obejmuje:
1) najwaĪniejsze postanowienia regulaminu przejazdu,
2) sposób posáugiwania siĊ urządzeniami znajdującymi siĊ w Ğrodkach przejazdu,
3) inne informacje uáatwiające korzystanie ze Ğrodków transportu publicznego.
§4
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.
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USTAWA
z dnia 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk
(Dz.U. z 12005 r. Nr 233, poz.1992)
Art. 1
1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imiĊ lub
nazwisko moĪe nastąpiü na jego wniosek na zasadach okreĞlonych w przepisach niniejszej
ustawy.
2. Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada Īadnej przynaleĪnoĞci paĔstwowej, na
inne wskazane przez nią imiĊ lub nazwisko moĪe nastąpiü na jej wniosek, jeĪeli osoba ta ma
miejsce zamieszkania w Polsce.
3. Zmiana moĪe dotyczyü równieĪ nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawaáa w
związku maáĪeĔskim.
Art. 2
1. Wniosek o zmianĊ nazwiska podlega uwzglĊdnieniu, jeĪeli jest uzasadniony waĪnymi
wzglĊdami.
2. WaĪne wzglĊdy zachodzą w szczególnoĞci, gdy wnioskodawca:
1) nosi nazwisko:
a) oĞmieszające albo nielicujące z godnoĞcią czáowieka,
b) o brzmieniu niepolskim,
c) posiadające formĊ imienia;
2) pragnie zmieniü swoje nazwisko na nazwisko, którego uĪywa, lub powraca do nazwiska,
które zostaáo zmienione.
Art. 3
Wniosek o zmianĊ nazwiska nie podlega uwzglĊdnieniu, gdy wnioskodawca ubiega siĊ o zmianĊ
nazwiska na nazwisko historyczne, wsáawione na polu kultury i nauki, dziaáalnoĞci politycznej,
spoáecznej albo wojskowej, chyba Īe posiada czáonków rodziny o tym nazwisku lub jest
powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
Art. 4 (uchylony).
Art. 5
1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga siĊ na maáoletnie dzieci.
2. JeĪeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągniĊcie jej na maáoletnie
dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba Īe nie ma on peánej zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych, nie Īyje lub nie jest znany albo Īe jest pozbawiony wáadzy rodzicielskiej. Gdy dziecko
ukoĔczyáo 14 lat, potrzebna jest równieĪ jego zgoda.
3. W razie braku porozumienia miĊdzy rodzicami kaĪde z nich moĪe zwróciü siĊ o
rozstrzygniĊcie do wáadzy opiekuĔczej. Decyzja co do zmiany nazwiska maáoletniego dziecka
zapada po uprawomocnieniu siĊ postanowienia wáadzy opiekuĔczej.
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4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje siĊ odpowiednio w przypadku, gdy zmiana nazwiska ma dotyczyü
tylko maáoletniego dziecka. Z wnioskiem o zmianĊ nazwiska maáoletniego dziecka wystĊpuje
przedstawiciel ustawowy.
Art. 6
1. Nazwisko moĪe skáadaü siĊ najwyĪej z dwóch czĊĞci (czáonów).
2. Po zmianie moĪna mieü co najwyĪej dwa imiona.
Art. 7
Przepisy art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b i pkt 2 oraz art. 5 ust. 3 i 4 stosuje siĊ do zmiany imion.
Art. 8
W sprawach okreĞlonych w ustawie rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, kierownik
urzĊdu stanu cywilnego wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce pobytu staáego wnioskodawcy, a w
przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzĊdu stanu cywilnego wáaĞciwy ze wzglĊdu na
ostatnie miejsce pobytu staáego.
Art. 9
1. Podania w sprawach okreĞlonych w ustawie osoby zamieszkaáe w Polsce skáadają organom, o
których mowa w art. 8. JeĪeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie skáada siĊ za
poĞrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W stosunku do wnioskodawców zamieszkaáych za granicą, wáaĞciwoĞü miejscową organów
okreĞla siĊ wedáug ostatniego miejsca pobytu staáego tych wnioskodawców w Polsce, a w
przypadku braku takiego miejsca organem wáaĞciwym jest kierownik urzĊdu stanu cywilnego
m.st. Warszawy.
Art. 10
1. W razie wątpliwoĞci pisowniĊ imienia lub nazwiska ustala kierownik urzĊdu stanu cywilnego
na wniosek strony. Ustaleniem pisowni jest wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska,
które zostaáy zapisane w aktach stanu cywilnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio w przypadkach dostosowania pisowni imion i nazwisk
do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem.
3. Ustalenie pisowni okreĞlone w ust. 2 moĪe nastąpiü równieĪ z urzĊdu, jeĪeli imiĊ lub nazwisko
ma brzmienie polskie.
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Art. 11
1. Organ, o którym mowa w art. 8, zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzĊdy stanu
cywilnego wáaĞciwe ze wzglĊdu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i maáĪeĔstwa
wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeĔ jego maáoletnich dzieci, a ponadto
wáaĞciwy urząd skarbowy i organ Policji, Wojskową KomendĊ UzupeánieĔ i organy ewidencji
ludnoĞci oraz Krajowy Rejestr Karny.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio w przypadkach przewidzianych w art. 10.
Art. 11a
1. OkreĞlone w ustawie zadania i kompetencje kierownika urzĊdu stanu cywilnego są zadaniami
z zakresu administracji rządowej.
2. Minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad sprawami objĊtymi
niniejszą ustawą na zasadach okreĞlonych w odrĊbnych przepisach.
3. Wojewodowie sprawują nadzór nad dziaáalnoĞcią kierowników urzĊdów stanu cywilnego w
zakresie realizacji obowiązków okreĞlonych w ustawie.
4. Wojewoda jest organem odwoáawczym od orzeczeĔ administracyjnych wydanych na
podstawie ustawy.
Art. 12
Traci moc dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U. Nr 56,
poz. 310).
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzĊdowych nazwach miejscowoĞci i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z póĨn. zm.)
Rozdziaá 1
Przepisy ogólne
Art. 1
1. Ustawa okreĞla:
1) zasady i tryb ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzĊdowych nazw miejscowoĞci i ich
czĊĞci oraz urzĊdowych nazw obiektów fizjograficznych;
2) zasady dziaáania Komisji Nazw MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych;
3) sposób ustalania i ogáaszania wykazów urzĊdowych nazw miejscowoĞci i ich czĊĞci oraz
obiektów fizjograficznych.
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2. Przepisów ustawy nie stosuje siĊ do ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzĊdowych
nazw w zakresie uregulowanym przepisami o ochronie przyrody, a takĪe w przypadkach, gdy
urzĊdową nazwĊ okreĞla odrĊbna ustawa.
Rozdziaá 2
Komisja Nazw MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych
Art. 4
1. Tworzy siĊ KomisjĊ Nazw MiejscowoĞci i Obiektów Fizjograficznych, zwaną dalej
"Komisją", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i
znoszenia urzĊdowych nazw miejscowoĞci i ich czĊĞci oraz obiektów fizjograficznych, zwanych
dalej "urzĊdowymi nazwami".
2. Komisja dziaáa przy ministrze wáaĞciwym do spraw administracji publicznej.
3. Do zadaĔ Komisji naleĪy:
1) opiniowanie wniosków o ustalenie, zmianĊ lub zniesienie urzĊdowych nazw;
2) opiniowanie projektów wykazów, o których mowa w art. 9 ust. 1;
3) wnioskowanie o ustalenie, zmianĊ lub zniesienie urzĊdowych nazw miejscowoĞci
niezamieszkanych i ich czĊĞci;
4) wyraĪanie opinii w innych sprawach dotyczących realizacji ustawy.
4. Minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej okreĞli, w drodze rozporządzenia:
1) tryb pracy Komisji, uwzglĊdniając koniecznoĞü zapewnienia sprawnej pracy Komisji;
2) wysokoĞü wynagrodzenia przysáugującego czáonkom za udziaá w posiedzeniach Komisji,
uwzglĊdniając, Īe maksymalna wysokoĞü wynagrodzenia nie moĪe przekroczyü 60 %
minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, okreĞlonego w odrĊbnych przepisach.
Art. 5
1. W skáad Komisji wchodzą:
1) przewodniczący, którym jest przedstawiciel nauki z dziedziny jĊzykoznawstwa, powoáywany
na czteroletnią kadencjĊ przez ministra wáaĞciwego do spraw administracji publicznej
spoĞród osób wskazanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;
2) zastĊpca przewodniczącego, powoáywany na czteroletnią kadencjĊ przez ministra
wáaĞciwego do spraw administracji publicznej na wniosek przewodniczącego Komisji
spoĞród czáonków Komisji, o których mowa w pkt 4;
3) sekretarz, którym jest przedstawiciel ministra wáaĞciwego do spraw administracji publicznej;
4) szeĞciu czáonków powoáywanych na czteroletnią kadencjĊ przez ministra wáaĞciwego do
spraw administracji publicznej spoĞród przedstawicieli nauki zgáoszonych przez rady
wydziaáów szkóá wyĪszych oraz rady naukowe komitetów i instytutów Polskiej Akademii
Nauk - z dziedzin: jĊzykoznawstwa, historii, geografii i kartografii;
5) po jednym przedstawicielu: Ministra Obrony Narodowej, ministra wáaĞciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Gáównego Geodety Kraju oraz Prezesa
Gáównego UrzĊdu Statystycznego, powoáywanym na czteroletnią kadencjĊ przez ministra
wáaĞciwego do spraw administracji publicznej,
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6)

(1)

sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych, utworzonej na
podstawie przepisu art. 23 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĞciach narodowych i
etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141).
2. Minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej odwoáuje czáonka Komisji przed
upáywem kadencji w przypadku:
1) záoĪenia rezygnacji;
2) wniosku organu, który zgáosiá kandydata na czáonka.
3. ObsáugĊ administracyjną prac Komisji zapewnia urząd obsáugujący ministra wáaĞciwego do
spraw administracji publicznej.
4. Koszty dziaáalnoĞci Komisji są pokrywane z budĪetu paĔstwa w czĊĞci, której dysponentem
jest minister wáaĞciwy do spraw administracji publicznej.

USTAWA
z dnia 17 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070)
Art. 5.
§1. JĊzykiem urzĊdowym jest jĊzyk polski.
§2. Osoba niewáadająca w wystarczający stopniu jĊzykiem polskim ma prawo do wystĊpowania
przed sądem w znanym przez nią w jĊzyku i bezpáatnego korzystania z pomocy táumacza.
§3. O przyznaniu táumacza osobie, o której mowa w § 2, orzeka sąd wáaĞciwy do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o przyznanie táumacza zgáoszony w toku sprawy
rozpoznaje sąd tej instancji, w której sprawa siĊ toczy.

PRZEPISY DOTYCZĄCE KULTURY
USTAWA
z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji
(Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z póĨn. zm.)
Art. 2
1. Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysáuguje jednostkom
publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskaáy koncesjĊ na taką dziaáalnoĞü.
2. Ustawy nie stosuje siĊ do:
1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyáącznie w obrĊbie jednego
budynku,
2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie, w którym urządzenia
nadawcze i odbiorcze naleĪą do tej samej osoby, prowadzącej dziaáalnoĞü gospodarczą
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lub inną zarejestrowaną dziaáalnoĞü publiczną, a treĞü programu ogranicza siĊ do spraw
związanych z tą dziaáalnoĞcią i jest adresowana do pracowników lub innego okreĞlonego
krĊgu osób związanych z nadawcą,
2) programu rozprowadzanego w sieci kablowej, jeĪeli liczba indywidualnych odbiorców nie
przekracza 250.
Art. 18
1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagowaü dziaáaĔ sprzecznych z prawem, z polską
racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnoĞcią i dobrem spoáecznym, w
szczególnoĞci nie mogą zawieraü treĞci dyskryminujących ze wzglĊdu na rasĊ, páeü lub
narodowoĞü.
Art. 21
1a. Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny:
8a) uwzglĊdnianie potrzeb mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej
siĊ jĊzykiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w jĊzykach
mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz jĊzyku regionalnym;
USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)

Art. 18
1. Organy wáadzy publicznej są obowiązane podejmowaü odpowiednie Ğrodki w celu wspierania
dziaáalnoĞci zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci.
2. ĝrodkami, o których mowa w ust. 1, mogą byü w szczególnoĞci dotacje celowe lub
podmiotowe na:
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 realizujące cele, o których mowa w ust. 1, oraz wspierające integracjĊ
obywatelską mniejszoĞci.
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3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 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 corocznie ogáasza zasady
postĊpowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy art.
14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135)
stosuje siĊ odpowiednio.
4. ĝrodkami, o których mowa w ust. 1, mogą byü równieĪ Ğrodki przekazywane z budĪetu
jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania sáuĪące
ochronie, zachowaniu i rozwojowi toĪsamoĞci kulturowej mniejszoĞci.
5. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywaü organizacje mniejszoĞci lub
mające istotne znaczenie dla kultury mniejszoĞci instytucje kulturalne. Przepis art. 73 ust. 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z
póĨn. zm.2)) stosuje siĊ odpowiednio.
PRZEPISY DOTYCZĄCE OĝWIATY
USTAWA
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
Art. 17
Realizacja prawa osób naleĪących do mniejszoĞci do nauki jĊzyka mniejszoĞci lub w jĊzyku
mniejszoĞci, a takĪe prawa tych osób do nauki historii i kultury mniejszoĞci odbywa siĊ na
zasadach i w trybie okreĞlonych w ustawie z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).
USTAWA
z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r.
o systemie oĞwiaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póĨn. zm.)
Art. 13
1. Szkoáa i placówka publiczna umoĪliwia uczniom podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci
narodowej, etnicznej, jĊzykowej i religijnej, a w szczególnoĞci naukĊ jĊzyka oraz wáasnej historii
i kultury.
2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, moĪe byü prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziaáach lub szkoáach;
2) w grupach, oddziaáach lub szkoáach - z dodatkową nauką jĊzyka oraz wáasnej historii i
kultury;
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3) w miĊdzyszkolnych zespoáach nauczania.
3. Minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i wychowania okreĞli, w drodze rozporządzenia, warunki
i sposób wykonywania przez szkoáy i placówki zadaĔ, o których mowa w ust. 1 i 2, w
szczególnoĞci minimalną liczbĊ uczniów, dla których organizuje siĊ poszczególne formy
nauczania wymienione w ust. 2.
4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoáy publiczne zapewniają podtrzymywanie kultury i
tradycji regionalnej.
5. PodrĊczniki szkolne i ksiąĪki pomocnicze do ksztaácenia uczniów w zakresie niezbĊdnym do
podtrzymywania poczucia toĪsamoĞci narodowej, etnicznej i jĊzykowej mogą byü
dofinansowywane z budĪetu paĔstwa z czĊĞci, której dysponentem jest minister wáaĞciwy do
spraw oĞwiaty i wychowania.
6. Minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i wychowania podejmie dziaáania w celu zapewnienia
moĪliwoĞci ksztaácenia nauczycieli oraz dostĊpu do podrĊczników na potrzeby szkóá i placówek
publicznych, o których mowa w ust. 1.
7. Minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i wychowania podejmie dziaáania w celu popularyzacji
wiedzy o historii, kulturze, jĊzyku i o tradycjach religijnych mniejszoĞci narodowych i
etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym.
Art. 58
1. SzkoáĊ lub placówkĊ publiczną zakáada siĊ na podstawie aktu zaáoĪycielskiego, który okreĞla
jej typ, nazwĊ i siedzibĊ.
2. Akt zaáoĪycielski szkoáy publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz
danych wymienionych w ust. 1 okreĞla takĪe jej zasiĊg terytorialny (obwód), w szczególnoĞci
nazwy miejscowoĞci (w miastach nazwy ulic lub ich czĊĞci) naleĪących do jej obwodu, a w
przypadku szkoáy podstawowej takĪe podporządkowane jej organizacyjnie szkoáy filialne. Szkole
publicznej prowadzonej przez osobĊ fizyczną lub osobĊ prawną inną niĪ jednostka samorządu
terytorialnego nie ustala siĊ obwodu, chyba Īe osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.
2a. Nie ustala siĊ obwodów szkoáom specjalnym, szkoáom integracyjnym, szkoáom dla
mniejszoĞci narodowych, szkoáom artystycznym oraz szkoáom sportowym i szkoáom mistrzostwa
sportowego.
3. ZaáoĪenie szkoáy lub placówki publicznej przez osobĊ prawną inną niĪ jednostka samorządu
terytorialnego lub osobĊ fizyczną wymaga zezwolenia wáaĞciwego organu jednostki samorządu
terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkóá lub placówek publicznych danego typu,
wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oĞwiaty, a w przypadku szkóá artystycznych
- zezwolenia ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
wydanego w odniesieniu do szkóá realizujących ksztaácenie ogólne po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oĞwiaty.
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, áącznie z projektami aktu
zaáoĪycielskiego i statutu, powinien byü záoĪony nie póĨniej niĪ do dnia 30 wrzeĞnia roku
poprzedzającego rok, w którym ma nastąpiü uruchomienie szkoáy lub placówki. Termin ten moĪe
zostaü przedáuĪony za zgodą odpowiednio organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym
mowa w ust. 3, albo ministra wáaĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. Minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty i wychowania, a w stosunku do szkóá artystycznych minister wáaĞciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okreĞlają, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na zaáoĪenie
53

szkoáy lub placówki publicznej, tak aby tworzenie szkóá publicznych przez osoby prawne i
fizyczne sprzyjaáo poprawie warunków ksztaácenia, a takĪe korzystnie uzupeániaáo sieü szkóá
publicznych na danym terenie.
6. Organ lub osoba, o których mowa w art. 5 ust. 2, zakáadająca szkoáĊ lub placówkĊ podpisuje
akt zaáoĪycielski oraz nadaje pierwszy statut.
7. Akt zaáoĪycielski i statut szkoáy lub placówki publicznej przesyáa siĊ wáaĞciwemu kuratorowi
oĞwiaty oraz innym organom wáaĞciwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkoáą
lub placówką.
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
(Dz. U. Nr 220, poz. 1853)
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz. U. z
1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz.
1683) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§1
Szkoáy i placówki publiczne umoĪliwiają uczniom naleĪącym do mniejszoĞci narodowych i grup
etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia toĪsamoĞci narodowej, etnicznej, jĊzykowej i
religijnej oraz wáasnej historii i kultury poprzez:
1) naukĊ jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej;
2) naukĊ historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszoĞci narodowej;
3) prowadzenie zajĊü artystycznych lub innych dodatkowych zajĊü.
§2
NaukĊ jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej oraz nauczanie historii, geografii i
kultury kraju pochodzenia mniejszoĞci organizuje dyrektor szkoáy na pisemny wniosek, skáadany
- na zasadzie dobrowolnoĞci - przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, z zastrzeĪeniem
ust. 2.
2. Uczniowie, którzy ukoĔczyli 16 lat, mogą sami skáadaü wniosek o kontynuowanie zajĊü, o
których mowa w ust. 1.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, skáada siĊ dyrektorowi szkoáy w okresie przygotowania
organizacji roku szkolnego lub przy zgáoszeniu ucznia do szkoáy - są one waĪne do czasu
ukoĔczenia szkoáy.
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§3
Nauczanie jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej moĪe byü organizowane:
1) w szkoáach lub oddziaáach z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej,
w których zajĊcia są prowadzone w tym jĊzyku, z wyjątkiem nauczania przedmiotów: jĊzyk
polski, geografia oraz historia, a w szkole podstawowej - jĊzyk polski, historia i
spoáeczeĔstwo oraz w ksztaáceniu zintegrowanym - treĞci nauczania jĊzyka polskiego;
2) w szkoáach lub oddziaáach dwujĊzycznych, w których zajĊcia z kaĪdego przedmiotu są
prowadzone w dwóch jĊzykach, z których jednym jest jĊzyk polski, a drugim jĊzyk
mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej;
3) w szkoáach lub oddziaáach z dodatkową nauką jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy
etnicznej, w których zajĊcia ze wszystkich przedmiotów prowadzone są w jĊzyku polskim, z
wyjątkiem przedmiotu dodatkowego, jakim jest jĊzyk mniejszoĞci narodowej lub grupy
etnicznej;
4) w miĊdzyszkolnych zespoáach nauczania jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej.
§4
W oddziaáach z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej dla dzieci
szeĞcioletnich wprowadza siĊ jĊzyk polski w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
§5
Oddziaáy, o których mowa w § 3 pkt 1-3, są organizowane wówczas, gdy na naukĊ jĊzyka
mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej na poziomie danej klasy zgáosi siĊ co najmniej 7
uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum i 14 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej.
§6
W przypadku gdy liczba zgáoszonych uczniów jest mniejsza niĪ ustalona w § 5, nauczanie jĊzyka
(w jĊzyku) mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej organizuje siĊ w grupach
miĊdzyoddziaáowych lub miĊdzyklasowych, przy czym:
1) grupa miĊdzyoddziaáowa - utworzona z uczniów róĪnych oddziaáów tej samej klasy - nie
moĪe liczyü mniej niĪ 7 uczniów w szkoáach podstawowych i gimnazjach i mniej niĪ 14
uczniów w szkoáach ponadgimnazjalnych;
2) grupa miĊdzyklasowa - utworzona z uczniów róĪnych klas - pracuje na zasadach
stosowanych w klasach áączonych i nie moĪe liczyü mniej niĪ 3 i wiĊcej niĪ 14 uczniów.
§7
1. JeĞli w szkole nie ma moĪliwoĞci zorganizowania nauczania jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub
grupy etnicznej z powodu zbyt maáej liczby zgáoszonych uczniów lub z braku nauczyciela,
dyrektor szkoáy przekazuje listĊ uczniów zgáoszonych na naukĊ tego jĊzyka organowi
prowadzącemu szkoáĊ publiczną, który uwzglĊdniając moĪliwoĞci komunikacyjne, organizuje
miĊdzyszkolne zespoáy nauczania.
2. Liczba uczniów w zespole miĊdzyszkolnym nie moĪe byü mniejsza niĪ 3 i wiĊksza niĪ 20.
3. Wymiar godzin przeznaczonych na naukĊ jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej
na zajĊciach, o których mowa w ust. 1, wynosi 3 godziny tygodniowo.
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§8
Nauczanie jĊzyka, historii i geografii kraju pochodzenia mniejszoĞci lub jĊzyka grupy etnicznej
odbywa siĊ na podstawie programów nauczania oraz podrĊczników szkolnych dopuszczonych do
uĪytku szkolnego przez ministra wáaĞciwego do spraw oĞwiaty i wychowania, na podstawie
odrĊbnych przepisów.
§9
W szkoáach i placówkach publicznych moĪna, w miarĊ posiadanych Ğrodków finansowych,
organizowaü zajĊcia artystyczne i inne zajĊcia, umoĪliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury
mniejszoĞci narodowych lub grup etnicznych.
§ 10
W wykonywaniu zadaĔ, o których mowa w § 1, organy prowadzące szkoáy i placówki oraz
dyrektorzy szkóá i placówek wspóádziaáają z organizacjami mniejszoĞci narodowych lub grup
etnicznych.
§ 11
Podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci religijnej uczniów regulują przepisy o warunkach i
sposobie organizowania nauki religii w publicznych szkoáach i przedszkolach.
§ 12
Dla uczniów pochodzenia romskiego szkoáy mogą - w razie takiej potrzeby - organizowaü
dodatkowe zajĊcia, w tym o charakterze wyrównawczym, pomocne w podtrzymywaniu ich
toĪsamoĞci etnicznej.
§ 13
Sposób organizacji nauki jĊzyka i kultury kraju pochodzenia dla uczniów niebĊdących
obywatelami polskimi okreĞlają odrĊbne przepisy.
§ 14
Do organizacji nauki jĊzyka mniejszoĞci narodowej lub grupy etnicznej w dotychczasowej szkole
ponadpodstawowej stosuje siĊ przepisy dotyczące szkóá ponadgimnazjalnych.
§ 15
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie
organizacji ksztaácenia umoĪliwiającego podtrzymywanie poczucia toĪsamoĞci narodowej,
etnicznej i jĊzykowej uczniów naleĪących do mniejszoĞci narodowych (Dz. U. Nr 34, poz. 150).
§ 16
Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 7 wrzeĞnia 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
sáuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach publicznych
(Dz. U. Nr 199, po. 2046, z póĨn. zm.)
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz.
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póĨn. zm.2)) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§ 31
1. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególnoĞci opis
zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a takĪe przykáadowe zadania, jest
ogáaszany nie póĨniej niĪ do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
2. Informator, o którym mowa w ust. 1, jest ogáaszany równieĪ w jĊzykach mniejszoĞci
narodowych nauczanych w szkoáach lub oddziaáach z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci
narodowych.
§ 33
1. Uczniowie szkóá lub oddziaáów z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej, w których
zajĊcia są prowadzone w tym jĊzyku, przystĊpują do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej czĊĞci tego egzaminu w jĊzyku polskim albo w jĊzyku danej mniejszoĞci
narodowej.
2. W przypadku gdy uczeĔ zamierza przystąpiü do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej czĊĞci tego egzaminu w jĊzyku danej mniejszoĞci narodowej, rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia skáadają dyrektorowi szkoáy pisemną deklaracjĊ o przystąpieniu ucznia do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej czĊĞci tego egzaminu w jĊzyku danej
mniejszoĞci narodowej.
3. DeklaracjĊ, o której mowa w ust. 2, skáada siĊ nie póĨniej niĪ do dnia 20 wrzeĞnia roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
4. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpiü do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej czĊĞci tego egzaminu w jĊzyku danej mniejszoĞci narodowej, dyrektor szkoáy
przekazuje dyrektorowi okrĊgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją okrĊgową",
nie póĨniej niĪ do dnia 30 wrzeĞnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian
lub egzamin gimnazjalny.
5. UczeĔ moĪe zrezygnowaü z przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej czĊĞci tego egzaminu w jĊzyku danej mniejszoĞci narodowej. O rezygnacji rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia, nie póĨniej niĪ na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego, informują pisemnie dyrektora szkoáy, który niezwáocznie powiadamia
o tym dyrektora komisji okrĊgowej.
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§ 51
1. Egzamin maturalny skáada siĊ z czĊĞci ustnej, ocenianej w szkole, oraz z czĊĞci pisemnej,
ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c
ust. 2 pkt 7 ustawy.
2. Egzamin maturalny obejmuje nastĊpujące przedmioty obowiązkowe:
1) w czĊĞci ustnej:
a) jĊzyk polski,
b) jĊzyk obcy nowoĪytny,
c) jĊzyk mniejszoĞci narodowej - dla absolwentów szkóá lub oddziaáów z nauczaniem jĊzyka
danej mniejszoĞci narodowej;
2) w czĊĞci pisemnej:
a) jĊzyk polski,
b) jĊzyk obcy nowoĪytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spoĞród nastĊpujących przedmiotów:
– biologia,
– chemia,
– filozofia, z uwzglĊdnieniem § 141,
– fizyka i astronomia,
– geografia,
– historia,
– historia muzyki,
– historia sztuki,
– jĊzyk áaciĔski i kultura antyczna, z uwzglĊdnieniem § 141,
– matematyka,
– wiedza o spoáeczeĔstwie,
– wiedza o taĔcu,
d) jĊzyk mniejszoĞci narodowej - dla absolwentów szkóá lub oddziaáów z nauczaniem jĊzyka
danej mniejszoĞci narodowej.
3. Absolwent ma prawo przystąpiü do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech
przedmiotów dodatkowych:
1) w czĊĞci ustnej z:
a) jĊzyka obcego nowoĪytnego,
b) jĊzyka mniejszoĞci etnicznej,
c) jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego;
2) w czĊĞci pisemnej z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. c, jeĪeli nie wybraá ich
jako przedmiotów obowiązkowych, a takĪe z:
a) informatyki,
b) jĊzyka greckiego i kultury antycznej,
c) (26) jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego,
d) jĊzyka áaciĔskiego i kultury antycznej, z uwzglĊdnieniem § 142,
e) jĊzyka obcego nowoĪytnego.
4. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zaleĪny od typu szkoáy, do
której uczĊszczaá absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
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§ 52
1. Egzamin maturalny z jĊzyka obcego nowoĪytnego moĪna zdawaü z nastĊpujących jĊzyków:
angielskiego, francuskiego, hiszpaĔskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego,
sáowackiego, szwedzkiego i wáoskiego.
2. Egzamin maturalny z jĊzyka obcego nowoĪytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako
przedmiotu dodatkowego, zarówno w czĊĞci ustnej, jak i czĊĞci pisemnej, jest zdawany z tego
samego jĊzyka.
3. Egzamin maturalny z jĊzyka obcego nowoĪytnego jako przedmiotu obowiązkowego i jako
przedmiotu dodatkowego nie moĪe byü zdawany z tego samego jĊzyka.
4. Egzamin maturalny z jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka
kaszubskiego jako przedmiotu dodatkowego moĪe byü zdawany w czĊĞci ustnej albo w czĊĞci
pisemnej albo w obu tych czĊĞciach.
§ 53
1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych moĪe byü zdawany na poziomie
podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w
ust. 2 i 8. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w czĊĞci ustnej i czĊĞci
pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.
2. Dla egzaminu maturalnego w czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego i jĊzyka mniejszoĞci narodowej
nie okreĞla siĊ poziomu egzaminu.
3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z
wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4.
4. Dla egzaminu maturalnego w czĊĞci ustnej z jĊzyka mniejszoĞci etnicznej i jĊzyka
regionalnego - jĊzyka kaszubskiego nie okreĞla siĊ poziomu egzaminu.
5-7. (uchylone).
8. Absolwenci szkóá lub oddziaáów dwujĊzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy
jĊzyk obcy nowoĪytny, bĊdący drugim jĊzykiem nauczania, zdają go, zarówno w czĊĞci ustnej,
jak i czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, okreĞlonym w standardach
wymagaĔ, o których mowa w § 50 ust. 1.
§ 54
1. Absolwenci szkóá lub oddziaáów z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej, w których
zajĊcia są prowadzone w tym jĊzyku, oraz szkóá lub oddziaáów dwujĊzycznych, w których jĊzyk
mniejszoĞci narodowej jest drugim jĊzykiem nauczania, mogą zdawaü na egzaminie maturalnym
przedmioty w jĊzyku polskim lub - z wyjątkiem jĊzyka polskiego oraz treĞci dotyczących historii
Polski i geografii Polski - w jĊzyku danej mniejszoĞci narodowej. Wyboru jĊzyka, w którym
bĊdzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.
2. Absolwenci szkóá lub oddziaáów z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej zdający
egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, w jĊzyku danej
mniejszoĞci narodowej, rozwiązują w tym jĊzyku zadania egzaminacyjne przygotowane dla
zdających egzamin maturalny w jĊzyku polskim.
3. Absolwenci szkóá lub oddziaáów dwujĊzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o
których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w jĊzyku obcym, bĊdącym drugim jĊzykiem
nauczania, rozwiązują w jĊzyku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających
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egzamin maturalny w jĊzyku polskim, a w jĊzyku obcym, bĊdącym drugim jĊzykiem nauczania,
dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym jĊzyku.
4. Absolwenci szkóá lub oddziaáów dwujĊzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o
których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w jĊzyku obcym, bĊdącym drugim jĊzykiem
nauczania, wybranych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w jĊzyku polskim zadania
egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w jĊzyku polskim oraz mogą
rozwiązaü w jĊzyku obcym, bĊdącym drugim jĊzykiem nauczania, dodatkowe zadania
egzaminacyjne przygotowane w tym jĊzyku. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania
dodatkowych zadaĔ egzaminacyjnych absolwent zgáasza w deklaracji, o której mowa w § 59 ust.
1.
§ 59
1. Zdający, który zamierza przystąpiü do egzaminu maturalnego, skáada pisemną deklaracjĊ
dotyczącą wyboru:
1) przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym jĊzyka lub jĊzyków, z
okreĞleniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
2) poziomu egzaminu maturalnego w czĊĞci ustnej z jĊzyka obcego nowoĪytnego zdawanego
jako przedmiot obowiązkowy oraz w czĊĞci pisemnej z przedmiotów zdawanych jako
obowiązkowe;
3) tematu z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub
jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego w czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego,
wybranego z list tematów, o których mowa w § 65 ust. 1;
4) Ğrodowiska komputerowego, programów uĪytkowych oraz jĊzyka programowania - w
przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listĊ Ğrodowisk komputerowych,
programów uĪytkowych oraz jĊzyków programowania, z której zdający dokonuje wyboru,
dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomoĞci na stronie internetowej
Komisji Centralnej, nie póĨniej niĪ na 10 miesiĊcy przed terminem egzaminu maturalnego;
5) jĊzyka, w którym ma byü zdawany egzamin maturalny w czĊĞci pisemnej z danego
przedmiotu lub przedmiotów oraz przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadaĔ
egzaminacyjnych - w przypadku absolwentów, o których mowa w § 54.
2. Zdający, który zamierza przystąpiü do egzaminu maturalnego bezpoĞrednio po ukoĔczeniu
szkoáy, skáada deklaracjĊ przewodniczącemu szkolnego zespoáu egzaminacyjnego, o którym
mowa w § 60 ust. 1, a absolwent, który ukoĔczyá szkoáĊ we wczeĞniejszych latach - dyrektorowi
szkoáy, którą ukoĔczyá. WstĊpną deklaracjĊ zdający skáada nie póĨniej niĪ do dnia 30 wrzeĞnia, a
ostateczną deklaracjĊ nie póĨniej niĪ do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza
przystąpiü do egzaminu maturalnego.
3. W przypadku likwidacji lub przeksztaácenia szkoáy absolwent, który ukoĔczyá szkoáĊ we
wczeĞniejszych latach, skáada deklaracjĊ dyrektorowi komisji okrĊgowej.
4. Do deklaracji zdający doáącza oĞwiadczenie o wyraĪeniu albo niewyraĪeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póĨn. zm.), w celu
przekazania przez komisjĊ okrĊgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez
zdającego szkole wyĪszej, o przyjĊcie do której ubiega siĊ zdający.
5. Osoby posiadające Ğwiadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzĊdne
Ğwiadectwom ukoĔczenia odpowiednich polskich szkóá ponadgimnazjalnych lub szkóá
ponadpodstawowych, deklaracjĊ i oĞwiadczenie skáadają dyrektorowi komisji okrĊgowej.
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6. Absolwenci liceów ogólnoksztaácących dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą, funkcjonujących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzĊdach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których
jest realizowany ramowy plan nauczania, deklaracjĊ i oĞwiadczenie skáadają dyrektorowi Zespoáu
Szkóá dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w
Warszawie, albo dyrektorowi komisji okrĊgowej.
7. Na podstawie záoĪonych deklaracji i oĞwiadczeĔ przewodniczący szkolnego zespoáu
egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, sporządza informacjĊ obejmującą dane zawarte
w deklaracjach i oĞwiadczeniach i przesyáa ją pocztą elektroniczną lub na noĞniku zapisu
elektronicznego dyrektorowi komisji okrĊgowej, nie póĨniej niĪ do dnia 10 stycznia roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
8. (uchylony).
9. (uchylony).
10. Przepis ust. 7 stosuje siĊ odpowiednio do dyrektora szkoáy, o którym mowa w ust. 2, i
dyrektora Zespoáu Szkóá dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z
siedzibą w Warszawie.
§ 61
1. Przewodniczący zespoáu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególnoĞci:
1) powoáuje przedmiotowe zespoáy egzaminacyjne, o których mowa w § 64 ust. 1, nie póĨniej
niĪ na 2 miesiące przed terminem czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego;
2) opracowuje i ogáasza szkolny harmonogram przeprowadzania czĊĞci ustnej egzaminu
maturalnego, nie póĨniej niĪ na 2 miesiące przed terminem czĊĞci pisemnej egzaminu
maturalnego, i przesyáa go niezwáocznie dyrektorowi komisji okrĊgowej; w uzasadnionych
przypadkach czĊĞü ustna egzaminu maturalnego moĪe byü kontynuowana równolegle z
czĊĞcią pisemną egzaminu maturalnego;
3) zleca nauczycielom, o których mowa w § 65 ust. 1, przygotowanie list tematów do czĊĞci
ustnej egzaminu maturalnego z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka
mniejszoĞci etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego;
4) powoáuje zespoáy nadzorujące przebieg czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego, o których
mowa w § 77 ust. 1, nie póĨniej niĪ na miesiąc przed terminem czĊĞci pisemnej egzaminu
maturalnego.
2. Przewodniczący zespoáu egzaminacyjnego lub upowaĪniony przez niego czáonek zespoáu
egzaminacyjnego, w obecnoĞci innego czáonka tego zespoáu, odbiera przesyáki zawierające
zbiory zestawów zadaĔ egzaminacyjnych do czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego lub przesyáki
zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, oraz innymi
materiaáami egzaminacyjnymi do czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie
zostaáy one naruszone, a nastĊpnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiaáy niezbĊdne
do przeprowadzenia tego egzaminu. Przewodniczący zespoáu egzaminacyjnego lub upowaĪniony
przez niego czáonek zespoáu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiaáy
niezbĊdne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
3. W przypadku stwierdzenia, Īe przesyáki, o których mowa w ust. 2, zostaáy naruszone lub nie
zawierają wszystkich materiaáów niezbĊdnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego,
przewodniczący zespoáu egzaminacyjnego lub upowaĪniony przez niego czáonek zespoáu
egzaminacyjnego niezwáocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okrĊgowej.
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§ 65
1. Nauczyciele danego przedmiotu w szkole przygotowują do czĊĞci ustnej egzaminu
maturalnego listĊ tematów z jĊzyka polskiego, a w przypadku szkóá lub oddziaáów z nauczaniem
jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka
kaszubskiego - takĪe listĊ tematów z danego jĊzyka, w terminie do dnia 10 kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2. Do czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego z kaĪdego przedmiotu, o którym mowa w ust. 1,
przygotowuje siĊ w danej szkole jedną listĊ tematów. Lista tematów moĪe uwzglĊdniaü tematy
zaproponowane przez uczniów (sáuchaczy).
§ 68
1. Do sali, w której jest przeprowadzana czĊĞü ustna egzaminu maturalnego, nie moĪna wnosiü
Īadnych urządzeĔ telekomunikacyjnych ani korzystaü z nich w tej sali.
2. W czasie trwania czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci
narodowej, jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego, a takĪe
jĊzyka obcego nowoĪytnego zdawanego na poziomie podstawowym w sali moĪe przebywaü
tylko jeden zdający.
3. W czasie trwania czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego z jĊzyka obcego nowoĪytnego
zdawanego na poziomie rozszerzonym lub jĊzyka obcego nowoĪytnego, bĊdącego drugim
jĊzykiem nauczania w szkoáach lub oddziaáach dwujĊzycznych, w sali moĪe przebywaü jeden
zdający i jeden przygotowujący siĊ do egzaminu.
§ 69
1. Egzamin maturalny w czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka
mniejszoĞci etnicznej i jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego trwa okoáo 25 minut i skáada
siĊ z dwóch czĊĞci:
1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 65 ust. 1, która trwa okoáo
15 minut;
2) rozmowy zdającego z zespoáem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym
tematem.
2. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki moĪe trwaü do 5 minut z
czasu przeznaczonego na prezentacjĊ tematu.
3. W czĊĞci przeznaczonej na prezentacjĊ tematu nie przerywa siĊ wypowiedzi zdającemu.
4. Rozmowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy prezentowanego tematu i wykorzystanej do
opracowania tematu bibliografii.
4a. Zdający dostarcza przewodniczącemu zespoáu egzaminacyjnego wykaz bibliografii
wykorzystanej do opracowania tematu, nie póĨniej niĪ na 4 tygodnie przed terminem czĊĞci
ustnej egzaminu maturalnego z danego jĊzyka. Przewodniczący zespoáu egzaminacyjnego
niezwáocznie przekazuje wykaz bibliografii wáaĞciwemu zespoáowi przedmiotowemu.
5. (uchylony).
§ 82
1. Egzamin maturalny w czĊĞci pisemnej z jĊzyka polskiego i jĊzyka mniejszoĞci narodowej
moĪe byü zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
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2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejĊtnoĞci
rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu wáasnego związanego z
tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie dla egzaminu
wskazuje informator, o którym mowa w § 58.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejĊtnoĞci
rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejĊtnoĞci pisania tekstu wáasnego
związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.
4. (uchylony).
5. W czasie trwania egzaminu zdający moĪe korzystaü:
1) na egzaminie z jĊzyka polskiego - ze sáownika ortograficznego i sáownika poprawnej
polszczyzny;
2) na egzaminie z jĊzyka mniejszoĞci narodowej - ze sáowników jĊzykowych.
§ 90
1. Egzamin maturalny w czĊĞci pisemnej z jĊzyka áaciĔskiego i kultury antycznej, jĊzyka
mniejszoĞci etnicznej oraz jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego jest zdawany na poziomie
rozszerzonym.
2. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego,
przetáumaczeniu na jĊzyk polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w jĊzyku polskim tekstu
wáasnego z wykorzystaniem materiaáu tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu
egzaminacyjnym.
3. W czasie trwania egzaminu zdający moĪe korzystaü odpowiednio ze sáownika áaciĔskopolskiego oraz atlasu historycznego albo sáownika jĊzykowego wáaĞciwego dla zdawanego
jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego.

§ 98
1. Zdający, który nie zdaá egzaminu maturalnego z okreĞlonego przedmiotu lub przedmiotów, w
czĊĞci ustnej lub czĊĞci pisemnej, albo przerwaá egzamin maturalny, moĪe przystąpiü ponownie
do czĊĞci ustnej lub czĊĞci pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów
przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. Przepisy § 59 ust. 1-6 stosuje siĊ
odpowiednio.
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystĊpujący ponownie do egzaminu maturalnego, moĪe
wybraü inny przedmiot obowiązkowy, o którym mowa w § 51 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c, z
wyjątkiem przedmiotu, który zdawaá jako przedmiot dodatkowy.
3. Po upáywie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust.
1, zdaje egzamin maturalny w peánym zakresie.
4. Absolwent, który nie zdaá egzaminu maturalnego w czĊĞci ustnej z jĊzyka polskiego lub jĊzyka
mniejszoĞci narodowej albo przerwaá czĊĞü ustną egzaminu maturalnego z danego jĊzyka lub
jĊzyków, przystĊpujący ponownie do czĊĞci ustnej egzaminu maturalnego z danego jĊzyka moĪe
wskazaü w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat
wybrany z listy tematów, o której mowa w § 65 ust. 1.
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5. Przepis ust. 4 stosuje siĊ odpowiednio do absolwentów, którzy nie przystąpili do czĊĞci ustnej
egzaminu maturalnego z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka mniejszoĞci
etnicznej lub jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego.
§ 98a
1. Zdający ma prawo przystąpiü ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w czĊĞci ustnej,
jak i czĊĞci pisemnej, z jednego lub wiĊcej przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 i 3, w
celu podwyĪszenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu
maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spoĞród przedmiotów, o których mowa w §
51 ust. 3. Przepisy § 59 ust. 1-6 stosuje siĊ odpowiednio.
2. Zdający, przystĊpujący do egzaminu maturalnego w celu podwyĪszenia wyniku egzaminu z
jĊzyka obcego nowoĪytnego, który zdawaá w czĊĞci ustnej na poziomie podstawowym, moĪe
zdawaü egzamin maturalny z tego jĊzyka w czĊĞci ustnej na poziomie podstawowym albo na
poziomie rozszerzonym.
3. Zdający, przystĊpujący do egzaminu maturalnego w celu podwyĪszenia wyniku egzaminu z
jĊzyka obcego nowoĪytnego, który zdawaá w czĊĞci ustnej na poziomie rozszerzonym, zdaje
egzamin maturalny z tego jĊzyka w czĊĞci ustnej na poziomie rozszerzonym.
4. Zdający, przystĊpujący do egzaminu maturalnego w celu podwyĪszenia wyniku czĊĞci ustnej
egzaminu z jĊzyka polskiego, jĊzyka mniejszoĞci narodowej, jĊzyka mniejszoĞci etnicznej lub
jĊzyka regionalnego - jĊzyka kaszubskiego, moĪe wskazaü w deklaracji, o której mowa w § 59
ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w §
65 ust. 1.
5. Zdający, przystĊpujący do egzaminu maturalnego w celu podwyĪszenia wyniku czĊĞci
pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezaleĪnie od poziomu, na którym zdawaá egzamin
maturalny z tego przedmiotu, moĪe przystąpiü do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na
poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
6. (uchylony).
6a. Zdający, który zdaá egzamin maturalny z danego przedmiotu w czĊĞci pisemnej na poziomie
podstawowym, ma prawo przystąpiü ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w
czĊĞci pisemnej na poziomie rozszerzonym.
7. Absolwent szkoáy lub oddziaáu dwujĊzycznego, przystĊpujący do egzaminu maturalnego w
celu podwyĪszenia wyniku w czĊĞci ustnej lub czĊĞci pisemnej egzaminu z jĊzyka obcego
nowoĪytnego, bĊdącego drugim jĊzykiem nauczania, zdaje egzamin maturalny z tego jĊzyka na
poziomie okreĞlonym dla absolwentów szkóá lub oddziaáów dwujĊzycznych.
8. Absolwent szkoáy lub oddziaáu dwujĊzycznego, w celu podwyĪszenia wyniku czĊĞci pisemnej
egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w
jĊzyku obcym, bĊdącym drugim jĊzykiem nauczania, moĪe przystąpiü ponownie do
rozwiązywania dodatkowych zadaĔ egzaminacyjnych, o których mowa w § 54 ust. 3 i 4.
§ 137
1. Sprawdzian, egzamin gimnazjalny lub odpowiednia czĊĞü tego egzaminu w jĊzyku mniejszoĞci
narodowej w szkoáach lub oddziaáach z jĊzykiem nauczania mniejszoĞci narodowej, w których
zajĊcia są prowadzone w tym jĊzyku, przeprowadza siĊ począwszy od roku szkolnego
2004/2005.
2. W roku szkolnym 2004/2005:
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1) pisemną deklaracjĊ, o której mowa w § 33 ust. 2, skáada siĊ nie póĨniej niĪ do dnia 30
wrzeĞnia;
2) wykaz, o którym mowa w § 33 ust. 4, dyrektor szkoáy przekazuje dyrektorowi komisji
okrĊgowej, nie póĨniej niĪ do dnia 10 paĨdziernika.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach
i szkoáach
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z póĨn. zm.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (Dz. U. Nr 95,
poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
§1
1. W publicznych przedszkolach organizuje siĊ, w ramach planu zajĊü przedszkolnych, naukĊ
religii na Īyczenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkoáach podstawowych,
gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkoáami», organizuje
siĊ w ramach planu zajĊü szkolnych naukĊ religii i etyki:
1) w szkoáach podstawowych i gimnazjach - na Īyczenie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkoáach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na Īyczenie bądĨ rodziców
(opiekunów prawnych), bądĨ samych uczniów; po osiągniĊciu peánoletnoĞci o pobieraniu
religii i etyki decydują sami uczniowie.
2. ĩyczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyraĪane w najprostszej formie oĞwiadczenia, które
nie musi byü ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moĪe natomiast zostaü zmienione.
3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie
moĪe byü powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
§2
1. Przedszkole i szkoáa mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niĪ
siedmiu uczniów danej klasy lub oddziaáu (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej
liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub
szkole powinny byü organizowane w grupie miĊdzyoddziaáowej lub miĊdzyklasowej.
2. JeĪeli w przedszkolu lub szkole na naukĊ religii danego wyznania lub wyznaĔ wspólnie
nauczających zgáosi siĊ mniej niĪ siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący
przedszkole lub szkoáĊ, w porozumieniu z wáaĞciwym koĞcioáem lub związkiem wyznaniowym,
organizuje naukĊ religii w grupie miĊdzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym)
punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie
katechetycznym nie powinna byü mniejsza niĪ trzy.
3. JeĪeli w grupie miĊdzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie
katechetycznym uczestniczą uczniowie szkóá (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez
róĪne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów
katechetycznych.
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkoáĊ,
w ramach posiadanych Ğrodków, moĪe - na wniosek koĞcioáa lub związku wyznaniowego zorganizowaü nauczanie religii danego wyznania w sposób odmienny niĪ okreĞlony w ust. 1-3.
5. Dopuszcza siĊ nieodpáatne udostĊpnienie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach
wolnych od zajĊü szkolnych, koĞcioáom i związkom wyznaniowym równieĪ nie organizującym
nauczania religii w ramach systemu oĞwiatowego.
§3
1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyraĪają takie Īyczenie (§ 1 ust. 1), szkoáa
organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do uĪytku szkolnego na zasadach
okreĞlonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oĞwiaty.
2. W zaleĪnoĞci od liczby zgáoszonych uczniów zajĊcia z etyki mogą byü organizowane wedáug
zasad podanych w § 2.
3. Szkoáa jest obowiązana zapewniü w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekĊ lub zajĊcia
wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole.
§4
Nauczanie religii odbywa siĊ na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez
wáaĞciwe wáadze koĞcioáów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi
Edukacji Narodowej do wiadomoĞci. Te same zasady stosuje siĊ wobec podrĊczników do
nauczania religii.
§5
1. Przedszkole lub szkoáa zatrudnia nauczyciela religii, katechetĊ przedszkolnego lub szkolnego,
zwanego dalej «nauczycielem religii», wyáącznie na podstawie imiennego pisemnego
skierowania do danego przedszkola lub szkoáy, wydanego przez:
1)
w przypadku KoĞcioáa Katolickiego - wáaĞciwego biskupa diecezjalnego,
2)
w przypadku pozostaáych koĞcioáów oraz innych związków wyznaniowych wáaĞciwe wáadze zwierzchnie tych koĞcioáów i związków wyznaniowych.
2. CofniĊcie skierowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z utratą uprawnieĔ do
nauczania religii w danym przedszkolu lub szkole. O cofniĊciu skierowania wáaĞciwe wáadze
koĞcioáów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola lub szkoáy
oraz organ prowadzący. Na okres pozostaáy do koĔca roku szkolnego koĞcióá lub inny związek
wyznaniowy moĪe skierowaü inną osobĊ do nauczania religii, z tym Īe równoczeĞnie pokrywa on
koszty z tym związane.
3. Nauczyciel religii prowadzący zajĊcia w grupie miĊdzyszkolnej lub pozaszkolnym
(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkóá lub przedszkoli
jest zatrudniany przez dyrektora szkoáy lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzący,
o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2
ust.
4. Nauczycieli religii zatrudnia siĊ zgodnie z Kartą Nauczyciela.
§6
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii okreĞlają odpowiednio Konferencja Episkopatu Polski
KoĞcioáa Katolickiego oraz wáaĞciwe wáadze zwierzchnie koĞcioáów lub innych związków
wyznaniowych - w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.
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§7
1. Nauczyciel religii wchodzi w skáad rady pedagogicznej szkoáy, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy.
2. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkaĔ z rodzicami swoich uczniów równieĪ
poza wyznaczonymi przez szkoáĊ lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wczeĞniej ustalając
z dyrektorem szkoáy lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3. Nauczyciel religii moĪe prowadziü na terenie szkoáy organizacje o charakterze spoáecznoreligijnym i ekumenicznym na zasadach okreĞlonych w art. 56 ustawy o systemie oĞwiaty.
Z tytuáu prowadzenia organizacji nie przysáuguje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypeániania dziennika szkolnego.
5. Nauczyciel religii uczący w grupie miĊdzyklasowej (miĊdzyoddziaáowej), miĊdzyszkolnej oraz
w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadziü odrĊbny dziennik zajĊü, zawierający te
same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.
§8
1. Nauka religii w przedszkolach i szkoáach publicznych wszystkich typów odbywa siĊ
w wymiarze dwóch zajĊü przedszkolnych (wáaĞciwych dla danego poziomu nauczania) lub
dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii moĪe byü zmniejszony jedynie za
zgodą biskupa diecezjalnego KoĞcioáa Katolickiego albo wáadz zwierzchnich pozostaáych
koĞcioáów i innych związków wyznaniowych.
2. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoáy.
§9
1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na Ğwiadectwie szkolnym bezpoĞrednio po ocenie ze
sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie naleĪy
zamieszczaü danych, z których wynikaáoby, na zajĊcia z jakiej religii (bądĨ etyki) uczeĔ
uczĊszczaá.
2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpáywu na promowanie ucznia do nastĊpnej klasy.
3. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana wedáug skali ocen przyjĊtej w danej klasie.
1. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące
szkoáy wedáug zasad okreĞlonych w § 2 ust. 2-4 otrzymują ocenĊ z religii/etyki na
Ğwiadectwie wydawanym przez szkoáĊ, do której uczĊszczają, na podstawie zaĞwiadczenia
katechety lub nauczyciela etyki.
§ 10
1. Uczniowie uczĊszczający na naukĊ religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajĊü
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeĪeli religia lub wyznanie, do którego
naleĪą, nakáada na swoich czáonków tego rodzaju obowiązek. PieczĊ nad uczniami w tym czasie
zapewniają katecheci. Szczegóáowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrĊbnych
ustaleĔ miĊdzy organizującymi rekolekcje a szkoáą.
2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoáy powinien byü powiadomiony co najmniej miesiąc
wczeĞniej.
3. JeĪeli na terenie szkoáy prowadzona jest nauka religii wiĊcej niĪ jednego wyznania, koĞcioáy
i związki wyznaniowe powinny dąĪyü do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji
wielkopostnych.
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§ 11
1. Do wizytowania lekcji religii upowaĪnieni są odpowiednio wizytatorzy wyznaczeni przez
biskupów diecezjalnych KoĞcioáa Katolickiego i wáaĞciwe wáadze zwierzchnie pozostaáych
koĞcioáów i innych związków wyznaniowych. Lista tych osób jest przekazana do wiadomoĞci
organom sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania
i zgodnoĞci z programem prowadzą dyrektor szkoáy (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego, na zasadach okreĞlonych odrĊbnymi przepisami.
3. W uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
mogą byü przekazywane odpowiednio biskupowi diecezjalnemu KoĞcioáa Katolickiego oraz
wáaĞciwym wáadzom zwierzchnim pozostaáych koĞcioáów i innych związków wyznaniowych.
§ 12
W pomieszczeniach szkolnych moĪe byü umieszczony krzyĪ. W szkole moĪna takĪe odmawiaü
modlitwĊ przed i po zajĊciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno byü wyrazem
wspólnego dąĪenia uczniów oraz taktu i delikatnoĞci ze strony nauczycieli i wychowawców.
§ 13
1. Tracą moc:
1) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu
nauczania religii do szkoáy w roku szkolnym 1990/91,
2) instrukcja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 1990 r. dotycząca powrotu
nauczania religii do szkoáy w roku szkolnym 1990/91, okreĞlająca zasady wspóádziaáania
z koĞcioáami i związkami wyznaniowymi poza KoĞcioáem Rzymskokatolickim,
3) decyzja nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 1991 r.,
4) z zastrzeĪeniem ust 2.
2. Do czasu wydania zarządzeĔ przewidzianych w przepisach o stosunku PaĔstwa do
poszczególnych koĞcioáów i związków wyznaniowych zachowują moc instrukcje wymienione
w ust. 1 odnoĞnie do nauki religii w przedszkolach i w zakáadach opiekuĔczo-wychowawczych.
§ 14
Rozporządzenie wchodzi w Īycie po upáywie czternastu dni od dnia ogáoszenia, z wyjątkiem § 9,
który wchodzi w Īycie z dniem 1 wrzeĞnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
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)
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ZAàĄCZNIK Nr 1
ALGORYTM PODZIAàU CZĉĝCI OĝWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2002
2. dla kaĪdej jednostki samorządu terytorialnego bĊdącej organem prowadzącym lub dotującym
szkoáy podstawowe, gimnazja, szkoáy ponadgimnazjalne i szkoáy ponadpodstawowe oraz
placówki funkcjonujące w systemie oĞwiaty ustala siĊ przeliczeniową liczbĊ uczniów ogóáem
(Up) w bazowym roku szkolnym, wedáug wzoru:
N

N

Up= Ȉ Up,i = Ȉ [(Ur,i +Uu,i+Uz,i) Di]
i=1

i=1

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nastĊpujące:
1) Up przeliczeniowa liczba uczniów ogóáem;
2) Up,i - przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z
uwzglĊdnieniem indeksu i = 1-2.478 dla gmin (w tym dla miast na prawach
powiatu w zakresie wykonywanych zadaĔ gminy), i = 2.479-2.543 dla miast na
prawach powiatu, i = 2.544-2.857 dla pozostaáych powiatów, i = 2.858-2.873 dla
samorządów województw, w bazowym roku szkolnym;
3) Ur,i - statystyczna liczba uczniów, ustalona na podstawie sprawozdaĔ Gáównego
UrzĊdu Statystycznego dla bazowego roku szkolnego:
a) dla uczniów szkóá publicznych dla dzieci i máodzieĪy, a takĪe dla sáuchaczy
zakáadów ksztaácenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników sáuĪb
spoáecznych, które prowadzą ksztaácenie w systemie dziennym - 1,0 Ur,
b) dla uczniów szkóá publicznych dla dorosáych, a takĪe dla sáuchaczy
zakáadów ksztaácenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników sáuĪb
spoáecznych, które prowadzą ksztaácenie w systemie wieczorowym lub
zaocznym - 0,7 Ur,
c) dla uczniów szkóá niepublicznych dla dzieci i máodzieĪy - 1,0 Ur,
d) dla uczniów szkóá niepublicznych dla dorosáych - 0,35 Ur;
4) Uu,i - uzupeániająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadaĔ
szkolnych, obliczana wedáug wzoru:
Uu,i = P1 · N1,i + P2 · N2,i + ... + P27 · N27,i
gdzie:
- P1 do P27 oznaczają wagi,
- N1 do N27 oznaczają przypisane wagom liczebnoĞci uczniów w jednostce samorządu
terytorialnego z indeksem i = 1-2.873,
okreĞlone nastĊpująco:
P1 = 0,38 dla uczniów szkóá podstawowych i gimnazjów dla dzieci i máodzieĪy
zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5.000
mieszkaĔców - N1,i,
P2 = 1,40 dla uczniów z upoĞledzeniem umysáowym w stopniu lekkim,
niedostosowanych spoáecznie, z zaburzeniami zachowania, zagroĪonych
uzaleĪnieniem, zagroĪonych niedostosowaniem spoáecznym, z
chorobami przewlekáymi - wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeĔ, o których
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mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1
rozporządzenia) - N2,i,
P3 = 2,90 dla uczniów niewidomych i sáabowidzących, z niepeánosprawnoĞcią
ruchową, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeĔ, o
których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1
rozporządzenia) - N3,i,
P4 = 3,60 dla uczniów niesáyszących i sáabosáyszących, z upoĞledzeniem
umysáowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (na podstawie
orzeczeĔ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 rozporządzenia) - N4,i,
P5 = 9,50 dla dzieci i máodzieĪy z upoĞledzeniem umysáowym w stopniu gáĊbokim
realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez
uczestnictwo
w
zajĊciach
rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych w szkoáach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z
niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi oraz z autyzmem (na podstawie
orzeczeĔ, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 rozporządzenia) - N5,i,
P6 = 0,80 dodatkowo dla niepeánosprawnych uczniów w oddziaáach
integracyjnych w szkoáach podstawowych, gimnazjach, szkoáach
ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeĔ, o których mowa w art.
71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) - N6,i,
P7 = 0,08 dla uczniów szkóá ponadgimnazjalnych i szkóá ponadpodstawowych N7,i,
P8 = 0,15 dla sáuchaczy kolegiów pracowników sáuĪb spoáecznych oraz uczniów
szkóá ponadgimnazjalnych i szkóá ponadpodstawowych prowadzących
ksztaácenie zawodowe, w tym na realizacjĊ praktycznej nauki zawodu N8,i,
P9 = 0,20 dla uczniów oddziaáów i szkóá dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, a takĪe dla
uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoáa podejmuje
dodatkowe zadania edukacyjne - N9,i,
P10 = 1,50 dla uczniów oddziaáów i szkóá dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, a takĪe dla
uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoáa podejmuje
dodatkowe zadania edukacyjne; dotyczy szkóá podstawowych, w
których áączna liczba uczniów korzystających z zajĊü dla mniejszoĞci
narodowej lub etnicznej, spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem
regionalnym lub uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 84,
oraz gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych, w których áączna liczba
uczniów korzystających z zajĊü dla mniejszoĞci narodowej lub
etnicznej, spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym lub
uczniów pochodzenia romskiego nie przekracza 42 (waga P10 wyklucza
siĊ z wagą P9) - N10,i,
P11 = 0,20 dla uczniów klas sportowych - N11,i,
P12 = 1,00 dla uczniów klas mistrzostwa sportowego - N12,i,
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P13 = 1,00 dla uczniów ksztaácących siĊ w zawodach medycznych (waga P13
wyklucza siĊ z wagą P8) - N13,i,
P14 = 1,01 dla uczniów szkóá muzycznych I stopnia -N14,i,
P15 = 1,70 dla uczniów szkóá muzycznych II stopnia - N15,i,
P16 = 2,01 dla uczniów ogólnoksztaácących szkóá muzycznych I stopnia - N16,i,
P17 = 3,36 dla uczniów ogólnoksztaácących szkóá muzycznych II stopnia - N17,i,
P18 = 0,92 dla uczniów liceów plastycznych - N18,i,
P19 = 1,35 dla uczniów ogólnoksztaácących szkóá sztuk piĊknych - N19,i,
P20 = 3,42 dla uczniów szkóá baletowych N20,i,
P21 = 1,00 dla sáuchaczy zakáadów ksztaácenia nauczycieli - N21,i,
P22 = 1,00 dla uczniów szkóá, niezaleĪnie od typu szkoáy, zorganizowanych w
zakáadach opieki zdrowotnej, w tym w zakáadach opiekuĔczoleczniczych i zakáadach lecznictwa uzdrowiskowego - N22,i,
P23 = 1,84 dla wychowanków zespoáów pozalekcyjnych zajĊü wychowawczych
realizowanych w szkoáach podstawowych, gimnazjach i szkoáach
ponadgimnazjalnych zorganizowanych w zakáadach opieki zdrowotnej,
w tym w zakáadach opiekuĔczo-leczniczych i zakáadach lecznictwa
uzdrowiskowego - N23,i,
P24 = 0,60 dla uczniów klas terapeutycznych lub wyrównawczych w szkoáach
podstawowych i gimnazjach - N24,i,
P25 = 0,17 dla uczniów klas dwujĊzycznych (waga P25 wyklucza siĊ z wagami P9 i
P10) - N25,i,
P26 = 0,04 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i máodzieĪy - N26,i,
P27 = 3,00 dla uczniów szkóá ksztaácących w zawodach podstawowych dla Īeglugi
morskiej i Ğródlądowej realizujących w procesie ksztaácenia
postanowienia MiĊdzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia marynarzy, wydawania im Ğwiadectw oraz peánienia wacht,
1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr
39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) i posiadających certyfikat
uznania procesu ksztaácenia uzyskany zgodnie z odrĊbnymi przepisami N27,i;
PRZEPISY ZAWARTE W KODEKSACH
USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93, z póĨn. zm.)
Art. 23
Dobra osobiste czáowieka, jak w szczególnoĞci zdrowie, wolnoĞü, czeĞü, swoboda sumienia,
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalnoĞü mieszkania,
twórczoĞü naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa
cywilnego niezaleĪnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
71

USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postĊpowania cywilnego
(Dz.U. Nr 43, poz. 296, z póĨn. zm.)
Art. 256
Sąd moĪe zaĪądaü, aby dokument w jĊzyku obcym byá przeáoĪony przez táumacza przysiĊgáego.
Art. 265
§ 1. Do przesáuchania Ğwiadka nie wáadającego dostatecznie jĊzykiem polskim sąd moĪe
przybraü táumacza.
USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z póĨn. zm.)
Art. 57
§ 1. JeĪeli zachodzi kilka niezaleĪnych od siebie podstaw do nadzwyczajnego záagodzenia albo
obostrzenia kary, sąd moĪe tylko jeden raz karĊ nadzwyczajnie záagodziü albo obostrzyü, biorąc
pod uwagĊ áącznie zbiegające siĊ podstawy áagodzenia albo obostrzenia.
§ 2. JeĪeli zbiegają siĊ podstawy nadzwyczajnego záagodzenia i obostrzenia, sąd moĪe
zastosowaü nadzwyczajne záagodzenie albo obostrzenie kary.
Art. 118
§ 1. 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.
§ 2. 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.
Art. 119
§ 1. 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.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawoáuje do popeánienia przestĊpstwa okreĞlonego
w § 1.
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Art. 194
Kto ogranicza czáowieka w przysáugujących mu prawach ze wzglĊdu na jego przynaleĪnoĞü
wyznaniową albo bezwyznaniowoĞü, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo
pozbawienia wolnoĞci do lat 2.
Art. 195
§ 1. Kto záoĞliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego koĞcioáa lub innego
związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto záoĞliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystoĞciom lub
obrzĊdom Īaáobnym.
Art. 196
Kto obraĪa uczucia religijne innych osób, zniewaĪając publicznie przedmiot czci religijnej lub
miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzĊdów religijnych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.
Art. 256
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.
Art. 257
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.
USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postĊpowania karnego
(Dz.U. Nr 89, poz. 555, z póĨn. zm.)
Art. 72
JeĪeli oskarĪony nie wáada jĊzykiem polskim, postanowienie o przedstawieniu, uzupeánieniu lub
zmianie zarzutów, akt oskarĪenia oraz orzeczenie podlegające zaskarĪeniu lub koĔczące
postĊpowanie dorĊcza siĊ oskarĪonemu wraz z táumaczeniem; za zgodą oskarĪonego moĪna
poprzestaü na ogáoszeniu przetáumaczonego orzeczenia koĔczącego postĊpowanie, jeĪeli nie
podlega ono zaskarĪeniu.
Art. 204
§ 1. NaleĪy wezwaü táumacza, jeĪeli zachodzi potrzeba przesáuchania:
1) gáuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie siĊ z nim za pomocą pisma,
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2) osoby nie wáadającej jĊzykiem polskim.
§ 2. NaleĪy równieĪ wezwaü táumacza, jeĪeli zachodzi potrzeba przeáoĪenia na jĊzyk polski
pisma sporządzonego w jĊzyku obcym lub odwrotnie albo zapoznania oskarĪonego z treĞcią
przeprowadzanego dowodu.
§ 3. Do táumacza stosuje siĊ odpowiednio przepisy dotyczące biegáych.

USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postĊpowania administracyjnego.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póĨn. zm.)
Art. 69
§ 1. Protokóá przesáuchania powinien byü odczytany i przedstawiony do podpisu osobie
zeznającej niezwáocznie po záoĪeniu zeznania.
§ 2. W protokoáach przesáuchania osoby, która záoĪyáa zeznanie w jĊzyku obcym, naleĪy podaü w
przekáadzie na jĊzyk polski treĞü záoĪonego zeznania oraz wskazaü osobĊ i adres táumacza, który
dokonaá przekáadu; táumacz ten powinien podpisaü protokóá przesáuchania.

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1994 r.
Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póĨn. zm.)
Art. 113
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpoĞrednia lub poĞrednia, w szczególnoĞci ze
wzglĊdu na páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü, rasĊ, religiĊ, narodowoĞü, przekonania polityczne,
przynaleĪnoĞü związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjĊ seksualną, a takĪe ze
wzglĊdu na zatrudnienie na czas okreĞlony lub nieokreĞlony albo w peánym lub w niepeánym
wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
Art. 183a
§ 1. 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 wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób,
bezpoĞrednio lub poĞrednio, z przyczyn okreĞlonych w § 1.
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§ 3. Dyskryminowanie bezpoĞrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn
okreĞlonych w § 1 byá, jest lub mógáby byü traktowany w porównywalnej sytuacji mniej
korzystnie niĪ inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie poĞrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjĊtego dziaáania wystĊpują dysproporcje w
zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyĞü wszystkich lub znacznej liczby pracowników
naleĪących do grupy wyróĪnionej ze wzglĊdu na jedną lub kilka przyczyn okreĞlonych w § 1,
jeĪeli dysproporcje te nie mogą byü uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest takĪe:
1) dziaáanie polegające na zachĊcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w
zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoĞci albo poniĪenie lub
upokorzenie pracownika (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze wzglĊdu na páeü jest takĪe kaĪde nieakceptowane zachowanie o
charakterze seksualnym lub odnoszące siĊ do páci pracownika, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godnoĞci lub poniĪenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą siĊ
skáadaü fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
Art. 183b
§ 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeĪeniem § 2-4, uwaĪa siĊ
róĪnicowanie przez pracodawcĊ sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn okreĞlonych w
art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególnoĞci:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne uksztaátowanie wynagrodzenia za pracĊ lub innych warunków zatrudnienia albo
pominiĊcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych ĞwiadczeĔ związanych z pracą,
3) pominiĊcie przy typowaniu do udziaáu w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
- chyba Īe pracodawca udowodni, Īe kierowaá siĊ obiektywnymi powodami.
§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają dziaáania polegające na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn okreĞlonych w art. 183a § 1, jeĪeli
jest to uzasadnione ze wzglĊdu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania
zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy,
jeĪeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu Ğrodków, które róĪnicują sytuacjĊ prawną pracownika ze wzglĊdu na ochronĊ
rodzicielstwa, wiek lub niepeánosprawnoĞü pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i
awansowania oraz dostĊpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - z
uwzglĊdnieniem kryterium staĪu pracy.
§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu dziaáania
podejmowane przez okreĞlony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub
znacznej liczby pracowników wyróĪnionych z jednej lub kilku przyczyn okreĞlonych w art. 183a
§ 1, przez zmniejszenie na korzyĞü takich pracowników faktycznych nierównoĞci, w zakresie
okreĞlonym w tym przepisie.
§ 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,
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religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie
zawodowe.
Art. 183c
§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracĊ lub za pracĊ o
jednakowej wartoĞci.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie skáadniki wynagrodzenia, bez
wzglĊdu na ich nazwĊ i charakter, a takĪe inne Ğwiadczenia związane z pracą, przyznawane
pracownikom w formie pieniĊĪnej lub w innej formie niĪ pieniĊĪna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartoĞci są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w
odrĊbnych przepisach lub praktyką i doĞwiadczeniem zawodowym, a takĪe porównywalnej
odpowiedzialnoĞci i wysiáku.
Art. 183d
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.

Art. 183e
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.

PRZEPISY ZAWARTE W UMOWACH DWUSTRONNYCH

UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ BIAàORUSI
Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką BiaáoruĞ o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej wspóápracy
z dnia 23 czerwca 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 118, poz. 527)
Art. 13
Umawiające siĊ Strony zobowiązują siĊ do respektowania miĊdzynarodowych zasad
i standardów dotyczących ochrony praw mniejszoĞci narodowych, w szczególnoĞci zawartych
w miĊdzynarodowych paktach praw czáowieka, Akcie koĔcowym Konferencji BezpieczeĔstwa
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i Wspóápracy w Europie, Dokumencie spotkania kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru
oraz Paryskiej Karcie dla Nowej Europy.
Art. 14
1. Umawiające siĊ Strony potwierdzają, Īe osoby naleĪące do mniejszoĞci polskiej w Republice
BiaáoruĞ oraz mniejszoĞci biaáoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo, indywidualnie
lub wespóá z innymi czáonkami swojej grupy, do swobodnego zachowania, rozwijania
i wyraĪania swojej toĪsamoĞci etnicznej, kulturowej, jĊzykowej i religijnej, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji i w warunkach peánej równoĞci wobec prawa.
2. Umawiające siĊ Strony potwierdzają, Īe przynaleĪnoĞü do mniejszoĞci narodowej jest sprawą
indywidualnego wyboru dokonywanego przez osoby i Īe nie mogą z tego wynikaü dla niej Īadne
negatywne nastĊpstwa.
Art. 15
Umawiające siĊ Strony gwarantują, Īe osoby wymienione w artykule 14 mają w szczególnoĞci
prawo, indywidualnie lub wespóá z innymi czáonkami swej grupy, do:
- swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem ojczystym w Īyciu prywatnym i publicznym,
dostĊpu do informacji w tym jĊzyku, jej rozpowszechniania i wymiany, a takĪe uĪywania
swych imion i nazwisk w brzmieniu przyjĊtym dla jĊzyka ojczystego,
- zakáadania i utrzymywania wáasnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeĔ
oĞwiatowych, kulturalnych i innych, które mogą ubiegaü siĊ o dobrowolną pomoc
finansową lub inną, jak równieĪ o pomoc paĔstwową, zgodnie z prawem krajowym,
korzystaü z dostĊpu do Ğrodków masowego przekazu, a takĪe uczestniczyü w dziaáalnoĞci
miĊdzynarodowych organizacji pozarządowych,
- wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania i wykorzystywania
materiaáów religijnych oraz prowadzenia oĞwiatowej dziaáalnoĞci religijnej w jĊzyku
ojczystym,
- ustanawiania i utrzymywania niezakáóconych kontaktów miĊdzy sobą na terytorium
swego PaĔstwa, jak równieĪ kontaktów poprzez granice z obywatelami innych paĔstw,
z którymi áączą je wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne
lub przekonania religijne,
- korzystania ze Ğrodków prawnych, przewidzianych ustawodawstwem wewnĊtrznym
PaĔstwa zamieszkania, dla urzeczywistnienia i ochrony swych praw.
Art. 16
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą rozwijaü konstruktywną wspóápracĊ w zakresie ochrony praw
osób naleĪących do mniejszoĞci narodowych, traktując je jako czynnik wzmocnienia
wzajemnego zrozumienia i dobrosąsiedzkich stosunków miĊdzy narodami polskim i biaáoruskim.
2. Umawiające siĊ Strony w trakcie realizacji rozwoju regionalnego bĊdą uwzglĊdniaü spoáeczne
i ekonomiczne interesy osób wymienionych w artykule 14 oraz ich organizacji lub stowarzyszeĔ.
3. Umawiające siĊ Strony bĊdą staraü siĊ zapewniü osobom, o których mowa w artykule 14,
odpowiednie moĪliwoĞci nauczania ich jĊzyka ojczystego lub nauczania w tym jĊzyku
w placówkach oĞwiatowych, a takĪe, gdzie jest to moĪliwe i konieczne, posáugiwania siĊ
jĊzykiem ojczystym wobec wáadz publicznych. W programach nauczania placówek
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oĞwiatowych, do których uczĊszczają wyĪej wymienione osoby, bĊdzie uwzglĊdniona
w szerszym zakresie historia i kultura mniejszoĞci narodowych.
4. Umawiające siĊ Strony bĊdą szanowaü prawo osób, o których mowa w artykule 14, do
uczestnictwa w sprawach publicznych, w szczególnoĞci dotyczących ochrony i umacniania ich
toĪsamoĞci, a takĪe w razie potrzeby przeprowadzaü konsultacje z organizacjami lub
stowarzyszeniami tych osób.
Art. 17
Umawiające siĊ Strony są zgodne co do tego, Īe osoby, o których mowa w artykule 14, powinny
przestrzegaü ustawodawstwa PaĔstwa swego zamieszkania.
Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki BiaáoruĞ
o wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty
z dnia 27 listopada 1995 r.
(Dz.U. z 1996 r. Nr 76, poz. 365)
Art. 13
Umawiające siĊ Strony zapewnią osobom naleĪącym do polskiej mniejszoĞci narodowej
w Republice BiaáoruĞ i biaáoruskiej mniejszoĞci narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej warunki
sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyraĪaniu ich toĪsamoĞci narodowej, etnicznej, kulturowej,
jĊzykowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i na warunkach peánej równoĞci wobec
prawa. Umawiające siĊ Strony bĊdą w ramach swojego ustawodawstwa wewnĊtrznego
wszechstronnie wspieraü dziaáalnoĞü organizacji spoáecznych, oĞwiatowych i kulturalnych wyĪej
wymienionych osób i stwarzaü warunki dla pozyskiwania przez nie pomocy materialnej
z terytorium PaĔstwa drugiej Umawiającej siĊ Strony.
Art. 14
KaĪda z Umawiających siĊ Stron, zgodnie ze swoimi wewnĊtrznym ustawodawstwem, stworzy
na terytorium swego PaĔstwa osobom wymienionych w art. 13 niniejszej umowy warunki do
nauczania jĊzyka ojczystego. W tym celu kaĪda z Umawiających siĊ Stron:
- zapewni zainteresowanym osobom na zasadzie dobrowolnoĞci dostĊp do nauki jĊzyka
ojczystego i nauki w jĊzyku ojczystym w przedszkolach, szkoáach podstawowych i
Ğrednich, w systemach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki BiaáoruĞ, a
takĪe dąĪyü bĊdzie do stworzenia moĪliwoĞci nauczania w jĊzyku ojczystym na poziomie
uniwersyteckim,
- sprzyjaü bĊdzie nauczaniu i podnoszeniu poziomu nauczania jĊzyka, historii i kultury
drugiej Umawiającej siĊ Strony na wszystkich szczeblach ksztaácenia poza paĔstwowym
systemem edukacji,
- zapewni odpowiednie przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla szkóá
mniejszoĞci narodowych,
- zapewni, za wzajemną zgodą, moĪliwoĞü pracy nauczycielom skierowanym do szkóá
przez drugą Umawiającą siĊ StronĊ.

78

Art. 29
Umawiające siĊ Strony bĊdą popieraü wspóápracĊ w dziedzinie radia, w tym:
- wymianĊ informacji,
- realizacjĊ programów i ich emisjĊ dla mniejszoĞci narodowych.
UMOWA
miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki BiaáoruĞ o ochronie grobów
i miejsc pamiĊci ofiar wojen i represji
z dnia 21 stycznia 1995 r.
(Dz.U. z 1997 r. Nr 32, poz.185)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki BiaáoruĞ, zwane dalej Stronami,
- dziaáając w interesie obu Narodów i ich wzajemnego zrozumienia,
- pragnąc uczciü w godny sposób miejsca pamiĊci i spoczynku na terytoriach Polski i Biaáorusi
Īoánierzy i osób cywilnych zmaráych, polegáych i pomordowanych w wyniku walk
o niepodlegáoĞü oraz wojen lub represji,
- mając na wzglĊdzie postanowienia artykuáu 25 Traktatu miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Republiką BiaáoruĞ o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej wspóápracy z dnia 23 czerwca 1992 r.,
- kierując siĊ odpowiednimi postanowieniami Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny
z 12 sierpnia 1949 r. oraz protokoáów dodatkowych do nich, uzgodniáy, co nastĊpuje:
Art. 1
W rozumieniu niniejszej umowy:
"miejsca pamiĊci i spoczynku" to miejsca związane z walką o niepodlegáoĞü, wojnami lub
represjami,
"urządzanie miejsc pamiĊci i spoczynku" to wyznaczanie ich granic, postawienie nagrobków,
pomników i obiektów upamiĊtniających oraz umieszczanie tablic pamiątkowych,
"utrzymanie miejsc pamiĊci i spoczynku" to zachowanie w naleĪytym porządku grobów,
nagrobków, pomników, obiektów upamiĊtniających i tablic pamiątkowych.
Art. 2
1. Niniejsza umowa reguluje wspóápracĊ Stron przy rozwiązywaniu spraw związanych
z ustalaniem, rejestracją, urządzaniem, zachowaniem i naleĪytym utrzymaniem miejsc pamiĊci
i spoczynku - polskich w Republice BiaáoruĞ i biaáoruskich w Rzeczypospolitej Polskiej Īoánierzy i osób cywilnych zmaráych, polegáych i pomordowanych w wyniku walk
o niepodlegáoĞü, wojen lub represji. Postanowienia niniejszej umowy obejmują takĪe sprawy
związane z ekshumacją szczątków zwáok i godnym ich pamiĊci ponownym pochowaniem.
2. Strony wymieniają posiadane informacje dotyczące poáoĪenia miejsc pamiĊci i spoczynku, ich
liczby i wielkoĞci oraz danych osobowych zmaráych, polegáych i pomordowanych, jak równieĪ
wszelkie inne informacje dotyczące tych osób, związane z realizacją niniejszej umowy. KaĪda ze
Stron sporządza i przekazuje drugiej Stronie wykazy wszystkich miejsc pamiĊci i spoczynku.
3. W przypadku ujawnienia nowych miejsc pamiĊci i spoczynku, Strona, na której terytorium
paĔstwowym one siĊ znajdują, podejmuje niezwáoczne dziaáania w celu ich ochrony. Miejsca te,
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za wzajemnym porozumieniem Stron, bĊdą umieszczone w wykazach, o których mowa w ustĊpie
2 niniejszego artykuáu.
Art. 3
1. KaĪda ze Stron na swoim terytorium paĔstwowym zapewnia utrzymanie miejsc pamiĊci
i spoczynku osób wymienionych w ustĊpie 1 artykuáu 2 zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny i protokoáów dodatkowych do
nich.
2. KaĪda ze Stron informuje natychmiast drugą StronĊ o wszystkich przypadkach
zbezczeszczenia, zniszczenia lub uszkodzenia miejsc pamiĊci i spoczynku oraz podejmuje
niezwáoczne dziaáania w celu przywrócenia tym miejscom naleĪnego porządku, ukarania
sprawców i zapobiegania podobnym aktom w przyszáoĞci.
3. Strony bĊdą dąĪyü do usuniĊcia z terenu otaczającego miejsca pamiĊci i spoczynku wszelkich
obiektów nie licujących z powagą tych miejsc.
4. Za zgodą Stron sposób urządzania i utrzymania miejsc pamiĊci i spoczynku moĪe zostaü
dodatkowo sprecyzowany. Obok juĪ istniejących mogą byü stosowane inne formy uczczenia
pamiĊci zmaráych, polegáych i pomordowanych.
5. Przy realizacji przedsiĊwziĊü wymienionych w niniejszym artykule Strony uwzglĊdniają
tradycje narodowe i religijne.

Art. 9
1. Obywatelom paĔstwa jednej Strony zapewnia siĊ swobodny dostĊp do miejsc pamiĊci
i spoczynku znajdujących siĊ na terytorium paĔstwowym drugiej Strony.
2. KaĪda ze Stron sprzyja odwiedzaniu tych miejsc, szczególnie w dniach doniosáych Ğwiąt
i rocznic, przez osoby pragnące uczciü pamiĊü zmaráych, polegáych i pomordowanych.

UMOWA ZAWARTA Z CZESKĄ I SàOWACKĄ REPUBLIKĄ FEDERACYJNĄ
(OBOWIĄZUJE W STOSUNKACH Z REPUBLIKA CZESKĄ
I Z REPUBLIKĄ SàOWACKĄ)
Ukáad miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Sáowacką Republiką Federacyjną
o dobrym sąsiedztwie, solidarnoĞci i przyjacielskiej wspóápracy
z dnia 6 paĨdziernika 1991 r.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 59, poz. 296)
Art. 8
1. Umawiające siĊ Strony potwierdzą, Īe osoby naleĪące do czeskiej i sáowackiej mniejszoĞci
narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby naleĪące do polskiej mniejszoĞci narodowej
w Czeskiej i Sáowackiej Republice Federacyjnej mają prawo, indywidualnie jak teĪ wespóá
z innymi czáonkami swej grupy, do swobodnego wyraĪania, zachowania i rozwijania swej
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toĪsamoĞci etnicznej, kulturowej, jĊzykowej i religijnej oraz do rozwijania swej kultury we
wszystkich kierunkach, bez jakichkolwiek prób jej asymilacji wbrew ich woli.
Umawiające siĊ Strony respektowaü bĊdą prawa i wypeániaü obowiązki dotyczące mniejszoĞci
narodowych zgodnie ze standardami miĊdzynarodowymi, w szczególnoĞci europejskimi.
2. Umawiające siĊ Strony oĞwiadczają, Īe osoby wymienione w ustĊpie 1 niniejszego artykuáu
mają prawo indywidualnie jak teĪ wespóá z innymi czáonkami swej grupy:
- swobodnie posáugiwaü siĊ swoim jĊzykiem ojczystym w Īyciu prywatnym i publicznym
i obok potrzeby znajomoĞci jĊzyka urzĊdowego lub jĊzyków urzĊdowych danego PaĔstwa
- posáugiwaü siĊ jĊzykiem ojczystym w urzĊdach paĔstwowych, zgodnie z prawem
krajowym;
- mieü dostĊp do informacji w jĊzyku ojczystym, jej rozpowszechniania i wymiany;
- mieü odpowiednie moĪliwoĞci nauczania swego jĊzyka ojczystego i nauki w swoim
jĊzyku ojczystym;
- zakáadaü i utrzymywaü wáasne instytucje, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze,
oĞwiatowe, kulturalne i religijne.
3. PrzynaleĪnoĞü do mniejszoĞci narodowej jest sprawą osobistego wyboru kaĪdego obywatela.
Z wyboru tego nie mogą wynikaü Īadne niekorzystne nastĊpstwa.
4. PrzynaleĪnoĞü do mniejszoĞci narodowej nie zwalnia obywatela z obowiązku lojalnego
postĊpowania wobec swego PaĔstwa, przestrzegania jego przepisów prawnych i korzystania ze
swoich praw zgodnie z prawem krajowym.
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 dnia 5 lutego 2002 r. Nr 6, poz. 123)
Art. 21
Umawiające siĊ Strony bĊdą wszechstronnie wspieraü osoby naleĪące do mniejszoĞci polskiej na
Sáowacji i do mniejszoĞci sáowackiej w Polsce w dziaáaniach na rzecz kultywowania ich jĊzyka,
tradycji i kultury narodowej.
Umawiające siĊ Strony bĊdą stwarzaü na swoim terytorium paĔstwowym osobom naleĪącym do
mniejszoĞci polskiej na Sáowacji i do mniejszoĞci sáowackiej w Polsce odpowiednie moĪliwoĞci
nauczania ich jĊzyka narodowego, a takĪe pobierania nauki w tym jĊzyku. W tym celu:
a) zapewnią moĪliwoĞü nauczania jĊzyka i w jĊzyku mniejszoĞci polskiej na Sáowacji i
sáowackiej w Polsce w szkoáach publicznych, umoĪliwiając - zgodnie z istniejącymi
potrzebami - zatrudnianie w nich nauczycieli z paĔstwa drugiej Umawiającej siĊ Strony,
b) zapewnią opiekĊ merytoryczną i metodyczną przy modernizowaniu, doskonaleniu i
poszerzaniu programów nauczania jĊzyka polskiego na Sáowacji i sáowackiego w Polsce,
jako jĊzyków ojczystych,
c) bĊdą popieraü wspóápracĊ autorską w przygotowaniu dla mniejszoĞci narodowych, polskiej
na Sáowacji i sáowackiej w Polsce, podrĊczników, materiaáów i pomocy dydaktycznych z
zakresu nauczania ich jĊzyka, literatury, kultury, historii i geografii.
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Umawiające siĊ Strony bĊdą wspieraü wydawnictwa w jĊzyku mniejszoĞci polskiej na Sáowacji i
sáowackiej w Polsce oraz wspóápracĊ towarzystw i instytucji polskich i sáowackich,
prowadzących dziaáalnoĞü wydawniczą w jĊzykach tych mniejszoĞci.
KaĪda z Umawiających siĊ Stron bĊdzie przyjmowaü corocznie osoby naleĪące do mniejszoĞci
narodowych z paĔstwa drugiej Umawiającej siĊ Strony na studia peáne lub czĊĞciowe, jak
równieĪ na studia doktoranckie.

PROGRAM WSPÓàPRACY
miĊdzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki
Sáowackiej na lata 2005-2007
podpisany w Warszawie dnia 14 paĨdziernika 2005 r.
(M.P. z dnia 24 lutego 2006 r. Nr 14, poz. 187)
Art. 11
Strony bĊdą stwarzaü sprzyjające warunki do dziaáalnoĞci kulturalnej i prezentacji
mniejszoĞci sáowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej i mniejszoĞci polskiej w Republice
Sáowackiej.

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.
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2004 r. Nr 244, poz. 2449)
Art. 11
Umawiające siĊ Strony zapewnią osobom naleĪącym do mniejszoĞci polskiej zamieszkującym na
terytorium Republiki Czeskiej i osobom naleĪącym do mniejszoĞci czeskiej zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyraĪaniu
ich toĪsamoĞci narodowej, religijnej, kulturowej i jĊzykowej w ramach przepisów
obowiązujących w PaĔstwach Umawiających siĊ Stron.
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PROGRAM WSPÓàPRACY
miĊdzy Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem
Szkolnictwa, MáodzieĪy i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji na
lata 2006-2009, podpisany w Pradze dnia 12 kwietnia 2006 r.
(Dz. U. z dnia 30 paĨdziernika 2006 r. Nr 197, poz. 1449)
Art. 9
1. Umawiające siĊ Strony zapewnią, zgodnie z prawem wewnĊtrznym, osobom naleĪącym do
polskiej mniejszoĞci narodowej w Republice Czeskiej i czeskiej mniejszoĞci narodowej w
Rzeczypospolitej Polskiej moĪliwoĞü nauki jĊzyka ojczystego i ksztaácenia w jĊzyku ojczystym.
W tym celu bĊdą wspomagaáy dziaáalnoĞü szkóá nauczających w jĊzyku ojczystym i jĊzyka
ojczystego w Ğrodowiskach polskiej mniejszoĞci narodowej w Republice Czeskiej i czeskiej
mniejszoĞci narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzajemne zatrudnianie w tych szkoáach
nauczycieli polskich w Republice Czeskiej i nauczycieli czeskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W celu stworzenia warunków umoĪliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
toĪsamoĞci narodowej kulturowej oraz znajomoĞci jĊzyka polskiego Strona polska, zgodnie z
prawem wewnĊtrznym, bĊdzie przyjmowaü máodzieĪ polskiego pochodzenia z Republiki
Czeskiej na róĪne formy ksztaácenia w publicznych szkoáach wyĪszych w Rzeczypospolitej
Polskiej w ramach corocznie okreĞlonych limitów.

UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ
Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej wspóápracy
z dnia 26 kwietnia 1994 r.
(Dz.U. 1995 r. Nr 15, poz. 71)
Art. 13
1. Ukáadające siĊ Strony zobowiązują siĊ do poszanowania miĊdzynarodowych zasad
i standardów dotyczących ochrony praw mniejszoĞci narodowych, w szczególnoĞci zawartych
w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, w MiĊdzynarodowych paktach praw czáowieka,
w odpowiednich dokumentach Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie, a takĪe
w Europejskiej konwencji o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci, wraz
z protokoáami dodatkowymi, przyjĊtymi przez obie strony.
2. Osoby naleĪące do mniejszoĞci polskiej w Republice Litewskiej, czyli osoby posiadające
obywatelstwo litewskie, które są polskiego pochodzenia albo przyznają siĊ do narodowoĞci,
kultury lub tradycji polskiej oraz uznają jĊzyk polski za swój jĊzyk ojczysty, a takĪe osoby
naleĪące do mniejszoĞci litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli osoby posiadające
obywatelstwo polskie, które są litewskiego pochodzenia albo przyznają siĊ do narodowoĞci,
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kultury lub tradycji litewskiej oraz uznają jĊzyk litewski za swój jĊzyk ojczysty, mają prawo
indywidualnie lub wespóá z innymi czáonkami swej grupy do swobodnego wyraĪania,
zachowania i rozwijania swej toĪsamoĞci narodowej, kulturowej, jĊzykowej i religijnej, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji i przy zachowaniu peánej równoĞci wobec prawa.
3. Strony potwierdzają, Īe przynaleĪnoĞü do mniejszoĞci narodowej jest sprawą indywidualnego
wyboru dokonywanego przez osobĊ i Īe nie mogą z tego wynikaü dla niej Īadne negatywne
nastĊpstwa. Nikt nie moĪe byü zmuszony do udowodnienia swej narodowoĞci ani do jej
wyrzeczenia siĊ.
Art. 14
Ukáadające siĊ Strony oĞwiadczają, Īe osoby wymienione w artykule 13 ustĊp 2 mają
w szczególnoĞci prawo do:
- swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem mniejszoĞci narodowej w Īyciu prywatnym
i publicznie,
- dostĊpu do informacji w tym jĊzyku, jej rozpowszechniania i wymiany oraz posiadania
wáasnych Ğrodków masowego przekazu,
- uczenia siĊ jĊzyka swojej mniejszoĞci narodowej i pobierania nauki w tym jĊzyku,
- zgodnego z prawem krajowym zakáadania i utrzymywania wáasnych instytucji,
organizacji lub stowarzyszeĔ, w szczególnoĞci kulturalnych, religijnych i oĞwiatowych,
w tym szkóá wszystkich szczebli, które mogą siĊ ubiegaü o dobrowolne wkáady finansowe
i inne, z kraju i z zagranicy, jak równieĪ o pomoc publiczną, oraz uczestniczenia
w miĊdzynarodowych organizacjach pozarządowych,
- wyznawania i praktykowania swojej religii, w tym nabywania, posiadania
i wykorzystywania materiaáów religijnych oraz prowadzenia oĞwiatowej dziaáalnoĞci
religijnej w jĊzyku mniejszoĞci narodowej,
- ustanawiania i utrzymywania nie zakáóconych kontaktów miedzy sobą w obrĊbie swego
kraju, jak równieĪ kontaktów poprzez granicĊ z obywatelami innych paĔstw, z którymi
áączy ich wspólne pochodzenie narodowe,
- uĪywania swych imion i nazwisk w brzmieniu jĊzyka mniejszoĞci narodowej;
szczegóáowe regulacje dotyczące pisowni imion i nazwisk zostaną okreĞlone w odrĊbnej
umowie,
- uczestniczenia w Īyciu publicznym bezpoĞrednio lub za poĞrednictwem swobodnie
wybranych przedstawicieli na szczeblu wáadz paĔstwowych i lokalnych oraz
dopuszczenia do sáuĪby publicznej na równi z innymi obywatelami.
Art. 15
Ukáadające siĊ Strony bĊdą na swych terytoriach chroniáy toĪsamoĞü narodową, kulturową,
jĊzykową i religijną osób wymienionych w artykule 13 ustĊp 2 oraz tworzyáy warunki jej
rozwijania.
Strony w szczególnoĞci:
- rozwaĪą dopuszczenie uĪywania jĊzyków mniejszoĞci narodowych przed swymi
urzĊdami, szczególnie zaĞ w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w których
duĪą czĊĞü ludnoĞci stanowi mniejszoĞü narodowa,
- zapewnią mniejszoĞciom narodowym dostĊp do publicznych Ğrodków masowego
przekazu,
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zapewnią odpowiednie moĪliwoĞci nauczania jĊzyka mniejszoĞci narodowej i pobierania
nauki w tym jĊzyku w przedszkolach, szkoáach podstawowych i Ğrednich,
bĊdą podejmowaü niezbĊdne Ğrodki dotyczące ochrony toĪsamoĞci mniejszoĞci
narodowej po naleĪytej konsultacji, áącznie z kontaktami z organizacjami lub
stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 13 ustĊp 2,
bĊdą uwzglĊdniaü historiĊ i kulturĊ grup wymienionych w artykule 13 ustĊp 2 w związku
z nauczaniem historii i kultury w placówkach oĞwiatowych,
powstrzymają siĊ od jakichkolwiek dziaáaĔ mogących doprowadziü do asymilacji
czáonków mniejszoĞci narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami
miĊdzynarodowymi powstrzymają siĊ od dziaáaĔ, które prowadziáyby do zmian
narodowoĞciowych na obszarach zamieszkaáych przez mniejszoĞci narodowe.

Art. 16
1. ĩadne z postanowieĔ przewidzianych w artykule 14 nie moĪe byü interpretowane jako dające
prawo do prowadzenia jakiejkolwiek dziaáalnoĞci lub dokonania jakichkolwiek dziaáaĔ
sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczonych, zasadami prawa miĊdzynarodowego, szczególnie
z zasadą poszanowania integralnoĞci terytorialnej paĔstwa oraz dokumentami Konferencji
BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie.
2. KaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci narodowej polskiej w Republice Litewskiej oraz
litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej powinna byü jak kaĪdy obywatel lojalna wobec paĔstwa
swego zamieszkania, kierując siĊ obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego paĔstwa.

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej
o wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty
z dnia 17 grudnia 1998 r.
Art. 9
Umawiające siĊ Strony stworzą osobą naleĪącym do mniejszoĞci polskiej w Republice Litewskiej
i osobom naleĪącym do mniejszoĞci litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej warunki sprzyjające
zachowaniu, rozwojowi i wyraĪaniu ich toĪsamoĞci narodowej, religijnej i jĊzykowej.
W tym celu kaĪda z Umawiających siĊ Stron bĊdzie na swoim terytorium paĔstwowym wspieraü
dziaáalnoĞü instytucji oĞwiatowych i kulturalnych oraz organizacji spoáecznych mniejszoĞci
narodowych, a takĪe bĊdzie sprzyjaü zachowaniu ich wiĊzi kulturowych z rodakami
zamieszkującymi na terytorium paĔstwowym drugiej strony.
Umawiające siĊ Strony, kaĪda na swoim terytorium paĔstwowym, zapewnią wyĪej
wymienionym osobom dostĊp do publicznych Ğrodków masowego przekazu, a takĪe na zasadach
dobrowolnoĞci, dostĊp do oĞwiaty w jĊzyku ojczystym na poziomie przedszkolnym,
podstawowym i Ğrednim.
Umawiające siĊ Strony zapewnią ksztaácenie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla szkóá
mniejszoĞci, moĪliwoĞü zatrudnienia w szkoáach mniejszoĞci nauczycieli, skierowanych przez
drugą StronĊ, moĪliwoĞü upowszechniania znajomoĞci jĊzyka ojczystego, historii, geografii
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i kultury ojczystej i podnoszenia poziomu ich nauczania. Umawiające siĊ Strony bĊdą
wspóápracowaü w zakresie przygotowywania programów nauczania oraz podrĊczników do nauki
jĊzyka i literatury polskiej, historii i geografii Polski dla szkóá, podstawowych i Ğrednich
z polskim jĊzykiem nauczania na Litwie, a takĪe programów nauczania oraz podrĊczników do
nauki jĊzyka i literatury litewskiej, historii i geografii Litwy dla szkóá podstawowych i Ğrednich
z litewskim jĊzykiem nauczania w Polsce.

Program wspóápracy miĊdzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministrem OĞwiaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998-2001
z dnia 16 listopada 1998 r.
Art. 1.
Strony bĊdą wzajemnie wymieniaü informacje dotyczące systemów edukacji swego kraju,
planów ich rozwoju i kierunków reformowania oraz aktów normatywnych w dziedzinie oĞwiaty.
Art. 2.
Strony bĊdą popieraáy bezpoĞrednią wspóápracĊ miĊdzy szkoáami wszystkich szczebli, w
szczególnoĞci
w rejonach przygranicznych. WspóápracĊ tĊ bĊdą koordynowaáy terenowe organy oĞwiaty.
Warunki wymiany bĊdą kaĪdorazowo uzgadniane przez partnerów.
Art. 3.
Strony, w miarĊ moĪliwoĞci, bĊdą udzielaáy metodycznej pomocy znajdującym siĊ na terytorium
drugiego paĔstwa szkoáom i przedszkolom, w których prowadzone jest nauczanie jĊzyka i w
jĊzyku drugiej Strony.
Art. 4.
Strony bĊdą wspóápracowaáy w dziedzinie opracowania podrĊczników i programów nauczania
jĊzyka
i literatury polskiej, historii i geografii Polski dla szkóá z polskim jĊzykiem nauczania na Litwie,
a takĪe podrĊczników i programów nauczania jĊzyka i literatury litewskiej, historii i geografii
Litwy
dla
szkóá
z litewskim jĊzykiem nauczania w Polsce.
Art. 6.
1. Strony bĊdą kontynuowaü organizowanie w obu krajach kursów doskonalenia nauczycieli
jĊzyka ojczystego - jĊzyka polskiego w szkoáach Litwy i jĊzyka litewskiego w szkoáach Polski.
Strony bĊdą uznawaáy podnoszone tą drogą kwalifikacje.
2. Strony co roku bĊdą uzgadniaáy jakich przedmiotów nauczyciele bĊdą wysyáani i przyjmowani
na kursy doskonalenia zawodowego w obu krajach.

86

Art. 15.
Dwustronna Komisja do badania problemów nauczania historii rozszerzy swoje prace o
problematykĊ
z zakresu geografii i literatury. W tym celu Strony wáączą do skáadu polskiej i litewskiej czĊĞci
Komisji ekspertów z tych dziedzin.
Posiedzenia Komisji bĊdą odbywaáy siĊ zgodnie z Protokoáem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Kultury i OĞwiaty Republiki Litewskiej podpisanym w
dniu 21 lutego 1992 roku w Wilnie.

Protokóá Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa
Kultury i OĞwiaty Republiki Litewskiej w sprawie utworzenia dwustronnej Komisji do
badania problemów nauczania historii
z dnia 21 lutego 1992 roku
Art. 2
Komisja:
1. Wymienia informacje o nauczaniu historii w szkoáach podstawowych oraz Ğrednich Polski i
Litwy, zapoznaje jedną i drugą stronĊ z podrĊcznikami przeznaczonymi do tych szkóá.
2. Omawia treĞü podrĊczników historii, przedstawia odpowiednie uwagi i propozycje
ukáadającym siĊ stronom, autorom podrĊczników i wydawnictwom.
3. Bada problemy nauczania historii w szkoáach Polski, w których nauczanie odbywa siĊ w
jĊzyku litewskim oraz w szkoáach Litwy, w których nauczanie odbywa siĊ w jĊzyku polskim,
przedstawia odpowiednie uwagi i propozycje stronom ukáadającym siĊ.
4. Proponuje stronom sposób zaopatrzenia szkóá podstawowych i Ğrednich Polski i Litwy w
podrĊczniki historii.
Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o
Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany MáodzieĪy
z dnia 1 czerwca 2007 roku
Art. 2
1. Celem Funduszu jest wspieranie wspóápracy polskiej i litewskiej máodzieĪy dla budowania
przyjaznej wspóápracy miĊdzy Narodami Polski i Litwy.
2. Fundusz realizuje swoje cele poprzez wspieranie i finansowanie:
1) wymian máodzieĪy polskiej i litewskiej;
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2) projektów, przygotowanych i prowadzonych przez organizacje inspirujące wymiany i inne
inicjatywy máodzieĪy polskiej i litewskiej, w zakresie niniejszej umowy;
3) imprez, spotkaĔ i innych inicjatyw máodzieĪy polskiej i litewskiej;
4) projektów informacyjnych, których celem jest inspirowanie wspóápracy kulturalnej,
propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania siĊ pomiĊdzy máodzieĪą polską i
litewską;
5) projektów, których celem jest wymiana i rozpowszechnienie przykáadów dobrej praktyki
miĊdzy organizacjami, które realizują politykĊ máodzieĪową i pracują z máodzieĪą;
6) publikacji mających na celu zbliĪenie miĊdzy Narodami Polski i Litwy.”

UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC
Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej wspóápracy
z dnia 17 czerwca 1991 r.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 14 , poz. 56)
Art. 20
1. Czáonkowie mniejszoĞci niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby posiadające
polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają siĊ do jĊzyka, kultury
lub tradycji niemieckiej, a takĪe osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadające niemieckie
obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia albo przyznają siĊ do jĊzyka, kultury lub tradycji
polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespóá z innymi czáonkami swej grupy, do swobodnego
wyraĪania, zachowania i rozwijania swej toĪsamoĞci etnicznej, kulturalnej, jĊzykowej i religijnej
bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Mają oni prawo do peánego i skutecznego
korzystania z praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci bez jakiejkolwiek dyskryminacji
i w warunkach peánej równoĞci wobec prawa.
2. Umawiające siĊ Strony realizują prawa i obowiązki zgodnie ze standardami
miĊdzynarodowymi dotyczącymi mniejszoĞci, w szczególnoĞci zgodnie z Powszechną deklaracją
praw czáowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r., Europejską konwencją o ochronie
praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci z 4 listopada 1950 r., Konwencją o zwalczaniu
wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r., MiĊdzynarodowym paktem praw
obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Aktem koĔcowym KBWE z 1 sierpnia 1975
r., Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca
1990 r., jak równieĪ Paryską kartą dla nowej Europy z 21 listopada 1990 r.
3. Umawiające siĊ Strony oĞwiadczają, Īe osoby wymienione w ustĊpie 1 mają w szczególnoĞci
prawo, indywidualnie lub wespóá z innymi czáonkami swej grupy, do:
- swobodnego posáugiwania siĊ jĊzykiem ojczystym w Īyciu prywatnym i publicznie,
dostĊpu do informacji w tym jĊzyku, jej rozpowszechniania i wymiany,
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zakáadania i utrzymywania wáasnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeĔ
oĞwiatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą siĊ ubiegaü o dobrowolne wkáady
finansowe i inne, jak równieĪ o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz
które posiadają równoprawny dostĊp do Ğrodków przekazu swojego regionu,
- wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania
i wykorzystywania materiaáów religijnych oraz prowadzenia oĞwiatowej dziaáalnoĞci
religijnej w jĊzyku ojczystym,
- ustanawiania i utrzymywania nie zakáóconych kontaktów miĊdzy sobą w obrĊbie swego
kraju, jak równieĪ kontaktów poprzez granice z obywatelami innych paĔstw, z którymi
áączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne lub
przekonania religijne,
- uĪywania swych imion i nazwisk w brzmieniu jĊzyka ojczystego,
- zakáadania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeĔ w obrĊbie swojego kraju oraz
uczestniczenia w miĊdzynarodowych organizacjach pozarządowych,
- korzystania na równi z innymi ze skutecznych Ğrodków prawnych dla urzeczywistnienia
swoich praw, zgodnie z prawem krajowym.
4. Umawiające siĊ Strony potwierdzają, Īe przynaleĪnoĞü do grup wymienionych w ustĊpie 1 jest
sprawą indywidualnego wyboru osoby i Īe nie mogą z niego wynikaü Īadne niekorzystne
nastĊpstwa.
Art. 21
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą na swych terytoriach chroniáy toĪsamoĞü etniczną, kulturalną,
jĊzykową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 oraz tworzyáy warunki do
wspierania tej toĪsamoĞci. Doceniają szczególne znaczenie wzmoĪonej konstruktywnej
wspóápracy w tej dziedzinie. Wspóápraca ta powinna umacniaü pokojowe wspóáĪycie i dobre
sąsiedztwo narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniaü siĊ do porozumienia i pojednania
miĊdzy nimi.
2. Umawiające siĊ Strony bĊdą w szczególnoĞci:
- w ramach obowiązujących ustaw wzajemnie umoĪliwiaü i uáatwiaü podejmowanie dziaáaĔ
na rzecz wspierania czáonków grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 lub ich
organizacji,
- mimo koniecznoĞci uczenia siĊ oficjalnego jĊzyka odnoĞnego PaĔstwa, dąĪyü zgodnie
z wáaĞciwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia czáonkom grup
wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 odpowiednich moĪliwoĞci nauczania ich jĊzyka
ojczystego lub w ich jĊzyku ojczystym w publicznych placówkach oĞwiatowych, jak
równieĪ tam, gdzie to jest moĪliwe i konieczne, posáugiwania siĊ nim wobec wáadz
publicznych,
- uwzglĊdniaü historiĊ i kulturĊ grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 w związku
z nauczaniem historii i kultury w placówkach oĞwiatowych,
- szanowaü prawo czáonków grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 do skutecznego
uczestnictwa w sprawach publicznych, áącznie z udziaáem w sprawach dotyczących
ochrony i wspierania ich toĪsamoĞci,
- podejmowaü niezbĊdne Ğrodki w tym celu po naleĪytej konsultacji, zgodnie z procedurą
podejmowania decyzji w danym PaĔstwie, áącznie z kontaktami z organizacjami lub
stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1.
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2. Umawiające siĊ Strony bĊdą stosowaü postanowienia artykuáu 3 w odniesieniu do spraw
okreĞlonych w niniejszym artykule oraz w artykuáach 20 i 22.
Art. 22
1. ĩadnego z zobowiązaĔ wynikających z artykuáów 20 i 21 nie moĪna interpretowaü jako
pociągającego za sobą prawo do angaĪowania siĊ w jakąkolwiek dziaáalnoĞü lub prowadzenia
jakichkolwiek dziaáaĔ wbrew celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, innym
zobowiązaniom wynikającym z prawa miĊdzynarodowego lub wbrew postanowieniom Aktu
koĔcowego KBWE, áącznie z zasadą integralnoĞci terytorialnej paĔstw.
2. KaĪda osoba naleĪąca w Rzeczypospolitej Polskiej bądĨ w Republice Federalnej Niemiec do
grup wymienionych w artykule 20 ustĊp 1 jest odpowiednio do powyĪszych postanowieĔ
obowiązana, jak kaĪdy obywatel, lojalnie postĊpowaü wobec odnoĞnego PaĔstwa, kierując siĊ
obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego PaĔstwa.

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec
o wspóápracy kulturalnej
z dnia 14 lipca 1997 r.
(Dz.U. z 1999 r. Nr 39, poz. 379)
Art. 4
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą dąĪyü do umoĪliwiania wszystkim zainteresowanym szerokiego
dostĊpu do kultury, jĊzyka, literatury i historii drugiego kraju. W tym celu bĊdą one popieraü
paĔstwowe i niepaĔstwowe inicjatywy i instytucje.
Umawiające siĊ Strony bĊdą dokáadaü wszelkich staraĔ zmierzających do umoĪliwiania,
rozszerzania i uáatwiania przedsiĊwziĊü mających na celu wspieranie we wáasnym kraju nauki
i popularyzacjĊ jĊzyka drugiego kraju w szkoáach wyĪszych, szkoáach i innych placówkach
oĞwiatowych, a takĪe w ramach pozaszkolnych form nauczania jĊzyka.
Umawiające siĊ Strony bĊdą zachĊcaü do tworzenia klas i szkóá dwujĊzycznych, szczególnie
w regionach przygranicznych.
Umawiające siĊ Strony bĊdą dokáadaü staraĔ na rzecz rozszerzania moĪliwoĞci studiów
polonistycznych i germanistycznych w szkoáach wyĪszych obu krajów.
2. Umawiające siĊ Strony bĊdą umoĪliwiaü i uáatwiaü we wáasnym kraju realizacjĊ odpowiednich
przedsiĊwziĊü wspierających drugiej Strony, zwáaszcza takich, jak:
a) delegowanie nauczycieli, lektorów i doradców-konsultantów,
b) udziaá nauczycieli i studentów w kursach szkoleniowych i doskonalących,
organizowanych przez drugą StronĊ, jak równieĪ wymiana doĞwiadczeĔ w zakresie
nowoczesnych metod i technologii nauczania jĊzyków obcych,
c) udostĊpnianie podrĊczników i materiaáów dydaktycznych oraz wspóápraca przy
opracowywaniu podrĊczników,
d) wykorzystanie moĪliwoĞci, jakie stwarzają radio i telewizja dla poznania i popularyzacji
jĊzyka drugiej Umawiającej siĊ Strony.
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Art. 5
W ramach wspóápracy Umawiające siĊ Strony bĊdą dąĪyü do osiągania takiego przedstawiania
historii, geografii i kultury drugiego kraju w swoich podrĊcznikach, które sprzyjaü bĊdzie
lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i poznaniu; zachĊcaü one bĊdą do uwzglĊdniania przy tym
zaleceĔ niezaleĪnej Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw PodrĊczników Szkolnych.
Art. 6
Umawiające siĊ Strony bĊdą popieraü wspóápracĊ, we wszystkich jej formach i páaszczyznach, w
dziedzinie nauki, szkolnictwa i oĞwiaty, szczególnie w sferze szkóá wyĪszych i organizacji
naukowych, szkóá ogólnoksztaácących i zawodowych, organizacji i placówek pozaszkolnego
ksztaácenia i doskonalenia zawodowego dorosáych, administracji szkolnictwa i szkolenia
zawodowego oraz innych instytucji oĞwiatowych i naukowych.
Strony bĊdą zachĊcaü instytucje dziaáające w tych dziedzinach w swoich krajach do:
1) wspóápracy we wszystkich dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania;
2) partnerskich kontaktów miĊdzy szkoáami wyĪszymi oraz innymi placówkami naukowymi
i oĞwiatowymi obu krajów;
3) realizacji wspólnych przedsiĊwziĊü oĞwiatowych i badawczych;
4) wzajemnego wysyáania delegacji i osób w celu wymiany informacji i doĞwiadczeĔ oraz
udziaáu w konferencjach i sympozjach naukowych;
5) wymiany naukowców, doktorantów, administracyjnych pracowników szkóá wyĪszych,
nauczycieli, instruktorów, studentów, uczniów w ramach pobytów naukowych,
szkoleniowych, studyjnych i informacyjnych;
6) wymiany literatury naukowej, pedagogicznej i dydaktycznej, materiaáów dydaktycznych,
poglądowych i informacyjnych oraz filmów dla celów dydaktycznych i naukowych, jak
równieĪ organizowania odpowiednich wystaw specjalistycznych.
Art. 12
Umawiające siĊ Strony bĊdą popieraü bezpoĞrednie kontakty miĊdzy grupami spoáecznymi
i stowarzyszeniami, takimi jak związki zawodowe, stowarzyszenia kulturalne, związki twórcze,
koĞcioáy, wspólnoty wyznaniowe, a takĪe fundacjami i organizacjami pozarządowymi, w celu
wspierania wspóápracy, oraz bĊdą zachĊcaü do realizacji przedsiĊwziĊü sáuĪących celom
niniejszej umowy.

Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec
o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej
z dnia 8 grudnia 2003 r.
(M.P. z 2005 r. Nr 55, poz. 749)
Art. 1
Niniejsza umowa reguluje wszystkie kwestie związane z ustalaniem, dokumentowaniem,
rejestracją, urządzaniem, zachowaniem, naleĪytym utrzymaniem i ochroną miejsc spoczynku
ofiar wojen i przemocy totalitarnej - polskich na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i
niemieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jak równieĪ wszystkie sprawy związane z
ekshumacją szczątków zwáok i ich godnym ponownym pochowaniem.
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Art. 3
1. Umawiające siĊ Strony są zgodne, iĪ miejsca spoczynku ofiar wojen i przemocy
totalitarnej objĊte są ochroną prawną tego paĔstwa, na którego terytorium siĊ znajdują.
2. Pomniki ofiar wojen i przemocy totalitarnej, które nie są zlokalizowane na cmentarzach
wojennych w rozumieniu niniejszej umowy, objĊte są ochroną prawną tego paĔstwa, na którego
terytorium siĊ znajdują.
Art. 4
1. Umawiające siĊ Strony gwarantują ochronĊ juĪ istniejących i odnajdywanych grobów
ofiar wojen i przemocy totalitarnej, swobodny dostĊp do nich oraz prawo wiecznego spoczynku
polegáym i zmaráym wskutek wojen i przemocy totalitarnej. Umawiające siĊ Strony doáoĪą
wszelkich staraĔ w celu zapobiegania powstawaniu w otoczeniu cmentarzy wojennych obiektów
lub urządzeĔ nielicujących z powagą tych miejsc.
2. Umawiające siĊ Strony uprawnione są do renowacji, porządkowania i pielĊgnowania na
wáasny koszt grobów i cmentarzy wojennych ofiar wojen i przemocy totalitarnej, o których
mowa w artykule 2 niniejszej umowy, poáoĪonych na terytorium paĔstwa drugiej Umawiającej
siĊ Strony.
3. Rząd Republiki Federalnej Niemiec gwarantuje utrzymanie, renowacjĊ i pielĊgnowanie na
wáasny koszt polskich grobów i cmentarzy wojennych, okreĞlonych w artykule 2 niniejszej
umowy, na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje utrzymanie, renowacjĊ i pielĊgnowanie na
swój koszt poáoĪonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemieckich grobów i cmentarzy
wojennych polegáych i zmaráych w latach 1914 - 1918, zgodnie z obowiązującymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami o grobach i cmentarzach wojennych.
Art. 5
Umawiające siĊ Strony bĊdą sprzyjaü zakáadaniu oĞrodków dokumentacyjnych,
informacyjnych lub spotkaĔ w pobliĪu cmentarzy wojennych, jako elementu edukacji na rzecz
wzajemnego zrozumienia i pojednania.
Art. 7
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą zezwalaü sobie wzajemnie, bez ponoszenia z tego tytuáu
kosztów i po uprzednim przedáoĪeniu im planów w celu wyraĪenia zgody, na scalanie grobów
ofiar wojen i przemocy totalitarnej, których przeniesienie uwaĪane jest za niezbĊdne.
2. Przeniesienie szczątków zwáok niemieckich ofiar wojen i przemocy totalitarnej
wykonywaü bĊdą grupy robocze wyznaczone przez StronĊ niemiecką. Przeniesienie szczątków
zwáok polskich ofiar wojen i przemocy totalitarnej wykonywaü bĊdą grupy robocze wyznaczone
przez StronĊ polską.
3. Po zakoĔczeniu prac związanych z przeniesieniem szczątków zwáok sporządza siĊ
protokóá, w którym wymienia siĊ dawne i nowe poáoĪenie grobu, personalia osoby
ekshumowanej, treĞü napisu na identyfikatorze oraz inne wystĊpujące przedmioty, pozwalające
na identyfikacjĊ szczątków zwáok. Protokóá stanowi równieĪ podstawĊ przekazania
odnalezionych przy ekshumowanych szczątkach zwáok przedmiotów.
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4. W przypadku gdy istniejące niegdyĞ cmentarze wojenne przestaáy istnieü wskutek zmian
infrastrukturalnych, a przeniesienie szczątków zwáok nie jest juĪ moĪliwe, Umawiająca siĊ
Strona, na terytorium paĔstwa której cmentarze siĊ znajdowaáy, zezwalaü bĊdzie drugiej
Umawiającej siĊ Stronie na jej wniosek i koszt na wzniesienie w godnej i odpowiadającej
lokalnym warunkom formie miejsc pamiĊci. JeĪeli w tym celu niezbĊdne jest udostĊpnienie
gruntu lub uzyskanie zgody wáadz lokalnych, kaĪda z Umawiających siĊ Stron udzielaü bĊdzie
drugiej Umawiającej siĊ Stronie poparcia przy skáadaniu odpowiednich wniosków i realizacji
tego przedsiĊwziĊcia w celu upamiĊtnienia.
5. JeĪeli dla umoĪliwienia ostatecznego pochowania na cmentarzu wojennym niezbĊdne
okaĪe siĊ prowizoryczne pochowanie szczątków zwáok ofiar wojen i przemocy totalitarnej,
Umawiająca siĊ Strona, na terytorium paĔstwa, na którym są odnajdywane, podejmie dziaáania
mające na celu godne prowizoryczne pochowanie oraz oznakowanie grobów, przy uwzglĊdnieniu
przepisów obowiązujących w danym paĔstwie.

UMOWY ZAWARTE Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Federacja Rosyjską o przyjaznej
i dobrosąsiedzkiej wspóápracy
z dnia 22 maja 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 291)
Art. 16
1. Strony bĊdą kierowaü siĊ powszechnie przyjĊtymi standardami miĊdzynarodowymi,
dotyczącymi gwarancji przestrzegania praw czáowieka i praw mniejszoĞci narodowych,
zawartymi w szczególnoĞci w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, MiĊdzynarodowych
Paktach Praw Czáowieka oraz w dokumentach Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy
w Europie, przede wszystkim w dziedzinie ludzkiego wymiaru.
2. Strony uznają wolnoĞü wyznania za jedno z podstawowych praw czáowieka i bĊdą kierowaü
siĊ z tą zasadą, gwarantując, zgodnie ze swoim ustawodawstwem, obywatelom Rzeczypospolitej
Polskiej pochodzącym z Rosji i obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia,
niezaleĪnie od ich narodowoĞci i wyznania, prawo posiadania swobodnego dostĊpu do obiektów
i miejsc kultu religijnego, a takĪe prawo do wychowania i edukacji religijnej.
3. Strony bĊdą sprzyjaü obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej pochodzącym z Rosji
i obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia w zachowaniu i krzewieniu
toĪsamoĞci etnicznej, wáasnej kultury oraz nauczaniu jĊzyka ojczystego na poziomie
przedszkolnym i szkolnym.
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Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o wspóápracy w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty
z dnia 25 sierpnia 1993 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133)
Art. 13
Strony bĊdą popieraü dziaáalnoĞü mającą na celu zachowanie i rozwój toĪsamoĞci narodowej,
kulturalnej, religijnej i jĊzykowej Polaków zamieszkaáych w Rosji oraz przedstawicieli narodów
i grup etnicznych Federacji Rosyjskiej zamieszkaáych w Polsce.
W tym celu bĊdą one popieraü zachowanie powiązaĔ kulturalnych mniejszoĞci z ich ojczyzną
etniczną, zachowanie tradycji, zapewniając moĪliwoĞü swobodnych kontaktów, w tym podróĪy
do etnicznej ojczyzny. Strony bĊdą udzielaü wszechstronnego poparcia dla dziaáalnoĞci
organizacji spoáeczno-kulturalnych mniejszoĞci narodowych i w ramach wewnĊtrznego
ustawodawstwa umoĪliwią im otrzymywanie pomocy materialnej z etnicznej ojczyzny.

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.
(M.P. z dnia 10 lutego 2006 r. Nr 10, poz. 132)
Art. 1
Strony bĊdą wspóápracowaáy w nastĊpujących gáównych dziedzinach:
- wymiana informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reform,
- ksztaácenie i podnoszenie kwalifikacji kadr pedagogicznych w specjalnoĞciach bĊdących
przedmiotem obustronnego zainteresowania,
- rozwój, wspieranie i podnoszenie poziomu nauczania jĊzyka polskiego i literatury
polskiej w Federacji Rosyjskiej oraz jĊzyka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich szczeblach nauczania,
- wspieranie wspóápracy miĊdzy szkoáami wyĪszymi PaĔstw-Stron w dziedzinie nauki, a w
szczególnoĞci wspólnych badaĔ nad historią stosunków polsko-rosyjskich,
- przeprowadzanie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, a takĪe
olimpiad i konkursów dla uczniów i studentów,
- rozwój bezpoĞrednich kontaktów i wspóápracy miĊdzy wszystkimi typami placówek
edukacyjnych PaĔstw-Stron.
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Art. 4
Strony bĊdą popieraáy rozwój i podnoszenie poziomu nauczania jĊzyka polskiego i literatury
polskiej w placówkach edukacyjnych Federacji Rosyjskiej oraz jĊzyka rosyjskiego i literatury
rosyjskiej w placówkach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym celu Strony bĊdą organizowaáy kaĪdego roku:
1) kursy podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli - Strona polska dla nauczycieli jĊzyka
polskiego z Federacji Rosyjskiej, a Strona rosyjska dla nauczycieli jĊzyka rosyjskiego z
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) letnie kursy jĊzykowe - jĊzyka polskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i jĊzyka rosyjskiego w
Federacji Rosyjskiej - dla studentów i doktorantów.
Okresy pobytu, warunki przyjmowania kandydatów i ich liczbĊ w ramach niniejszego
artykuáu Strony bĊdą uzgadniaáy corocznie.

UMOWA
miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach
i miejscach pamiĊci ofiar wojen i represji
z dnia 22 lutego 1994 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 543)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami,
biorąc pod uwagĊ postanowienia artykuáu 17 Traktatu miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej wspóápracy z dnia 22 maja 1992 r., a takĪe
podpisane wraz z nim wspólne oĞwiadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej,
uzgodniáy, co nastĊpuje:
Art. 1
1. Niniejsza umowa reguluje wspóápracĊ Stron w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw
związanych z ustalaniem, rejestracją, urządzaniem, zachowaniem i naleĪytym utrzymaniem
miejsc pamiĊci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w Rzeczypospolitej
Polskiej - Īoánierzy i osób cywilnych polegáych, pomordowanych i zamĊczonych w wyniku
wojen i represji, zwanych dalej "miejscami pamiĊci i spoczynku". Postanowienia niniejszej
umowy obejmują takĪe sprawy związane z ekshumacją szczątków zwáok i godnym ich pamiĊci
ponownym pochowaniem.
2. Strony realizując wspóápracĊ, o której mowa w ustĊpie 1 niniejszego artykuáu, kierują siĊ
postanowieniami niniejszej umowy, celami i zasadami Konwencji genewskich o ochronie ofiar
wojny z 12 sierpnia 1949 r. i Protokoáów dodatkowych do tych konwencji, a takĪe paĔstwowymi,
narodowymi i religijnymi zwyczajami i tradycjami narodów Polski i Rosji.
3. Postanowienia niniejszej umowy obejmują groby Īoánierzy i osób cywilnych, nie
mieszczących siĊ w okreĞleniu ustĊpu 1 niniejszego artykuáu, lecz które znajdują siĊ na terenie
miejsc spoczynku, o których mowa w ustĊpie 1.
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Art. 2
1. Strony bĊdą wymieniaü wszelkie posiadane informacje, dotyczące poáoĪenia miejsc pamiĊci
i spoczynku, ich liczby i wielkoĞci oraz danych osobowych polegáych, pomordowanych
i zamĊczonych.
2. Na podstawie informacji, o których mowa w ustĊpie 1 niniejszego artykuáu, kaĪda ze Stron
sporządzi wykaz wszystkich znanych miejsc pamiĊci i spoczynku.
3. KaĪda ze Stron umieĞci w wykazie i zapewni ochronĊ wszystkich ujawnionych miejsc pamiĊci
i spoczynku, powiadamiając o tym drugą StronĊ.
4. Urządzenie miejsc pamiĊci i spoczynku przewiduje wyznaczenie ich granic, postawienie
nagrobków, znaków pamiĊci, pomników lub innych obiektów upamiĊtniających.
W poszczególnych przypadkach, za zgodą Stron, sposób urządzenia i utrzymania miejsc pamiĊci
i spoczynku moĪe zostaü dodatkowo sprecyzowany. Obok istniejących mogą byü wznoszone
nowe pomniki i inne formy uczczenia pamiĊci polegáych, pomordowanych i zamĊczonych, jeĞli
mają one istotne uzasadnienie historyczne.
Art. 10
1. KaĪda ze Stron, zgodnie z ustawodawstwem swojego PaĔstwa, zapewni na swoim terytorium
paĔstwowym swobodny dostĊp obywateli obu PaĔstw do miejsc pamiĊci i spoczynku.
2. Strony, stosownie do potrzeb, bĊdą sprzyjaü zakáadaniu i utrzymywaniu muzeów i oĞrodków
spotkaĔ w pobliĪu miejsc pamiĊci i spoczynku, w celu zapoznania z przeszáoĞcią
zainteresowanych osób, gáównie máodzieĪy, i podejmowania dziaáaĔ na rzecz pojednania
narodów.
WSPÓLNE OĝWIADCZENIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ
W związku z podpisaniem dnia 22 lutego 1994 r. w Krakowie Umowy miĊdzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamiĊci ofiar
wojen i represji oraz dąĪąc do budowania stosunków polsko-rosyjskich na jakoĞciowo nowej
podstawie, a takĪe do przezwyciĊĪenia negatywnej spuĞcizny przeszáoĞci, mając ĞwiadomoĞü
ogromu cierpieĔ spowodowanych przez reĪim stalinowski, a takĪe pamiĊtając
o niepowetowanych stratach, jakie poniosáy narody Polski i Rosji, Ministrowie Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej wyraĪają przekonanie, Īe
miejsca pamiĊci i spoczynku ofiar wojen i represji, obywateli polskich na terytorium Federacji
Rosyjskiej i rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny byü objĊte naleĪnym
staraniem i opieką.
Kierując siĊ dobrą wolą i wartoĞciami humanitarnymi, Strona rosyjska zamierza rozpocząü
w maju 1994 r. w Katyniu i Miednoje ekshumacjĊ szczątków ofiar totalitaryzmu, w tym oficerów
polskich, oraz uczestniczyü w godnym ich pamiĊci pochowaniu. Strona rosyjska oĞwiadcza, iĪ
jest gotowa ponieĞü związane z tym koszty oraz udzieliü pomocy w urządzeniu cmentarzypomników w Katyniu i Miednoje.
Strona rosyjska zamierza równieĪ udzielaü dalszej pomocy w pracach nad urządzaniem innych
cmentarzy w miejscach martyrologii obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Strona polska oĞwiadcza, iĪ jest gotowa ĞciĞle wspóádziaáaü ze Stroną rosyjską dla zapewnienia
naleĪytej troski o znajdujące siĊ na terytorium Polski miejsca spoczynku Īoánierzy nie objĊte
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dziaáaniem umowy. Decyzje pociągające za sobą zmianĊ statusu takich miejsc spoczynku bĊdą
podejmowane po uprzednim poinformowaniu urzĊdów konsularnych Rosji w Polsce.
Obie Strony bĊdą rozwijaü wspóápracĊ w celu zachowania na swoich terytoriach paĔstwowych
miejsc pamiĊci związanych z historią Polski i Rosji.

UMOWY ZAWARTE Z UKRAINĄ
Traktat miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
stosunkach i wspóápracy
z dnia 18 maja 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 573)
Art.11
1. Strony, zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami miĊdzynarodowymi, dotyczącymi
ochrony mniejszoĞci narodowych, uznają prawo czáonków mniejszoĞci polskiej na Ukrainie
i ukraiĔskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie lub wespóá z innymi czáonkami danej
mniejszoĞci, do zachowania, wyraĪania i rozwijania swojej toĪsamoĞci etnicznej, kulturowej,
jĊzykowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach peánej równoĞci wobec
prawa. Strony podejmą niezbĊdne dziaáania w celu realizacji tego prawa, w szczególnoĞci prawa
do:
- nauczania i uczenia siĊ jĊzyka ojczystego i w jĊzyku ojczystym, swobodnego
posáugiwania siĊ nim, dostĊpu, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym jĊzyku,
- zakáadania i utrzymywania wáasnych instytucji i stowarzyszeĔ oĞwiatowych, kulturalnych
i religijnych,
- wyznawania i praktykowania swej religii,
- uĪywania imion i nazwisk w brzmieniu przyjĊtym dla jĊzyka ojczystego,
- ustanawiania i utrzymywania niezakáóconych kontaktów miĊdzy sobą w obrĊbie kraju
zamieszkania, jak równieĪ przez granice.
2. Strony potwierdzają, Īe przynaleĪnoĞü do mniejszoĞci narodowej jest sprawą indywidualnego
wyboru osoby i Īe nie mogą z tego wynikaü dla niej Īadne niekorzystne nastĊpstwa. KaĪda ze
Stron bĊdzie chroniáa na swoim terytorium toĪsamoĞü narodową mniejszoĞci drugiej Strony przed
jakimkolwiek dziaáaniem zagraĪającym tej toĪsamoĞci i tworzyáa warunki do jej umacniania.
3. KaĪda osoba naleĪąca do mniejszoĞci polskiej na Ukrainie oraz ukraiĔskiej w Rzeczypospolitej
Polskiej jest zobowiązana, jak kaĪdy obywatel, do lojalnoĞci wobec PaĔstwa swego
zamieszkania, kierując siĊ ustawodawstwem tego PaĔstwa.
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Umowa miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wspóápracy
w dziedzinie kultury, nauki i oĞwiaty
z dnia 20 maja 1997 r.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 29)
Art. 12
Umawiające siĊ Strony zobowiązują siĊ zapewniü osobom naleĪącym do mniejszoĞci ukraiĔskiej
zamieszkaáej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i osobom naleĪącym do mniejszoĞci polskiej
zamieszkaáej na terenie Ukrainy warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyraĪaniu ich
toĪsamoĞci narodowej, religijnej, kulturowej i jĊzykowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i na
warunkach peánej równoĞci.
KaĪda z Umawiających siĊ Stron bĊdzie na swoim terytorium paĔstwowym wszechstronnie
wspieraü dziaáalnoĞü towarzystw narodowo-kulturalnych wyĪej wymienionych osób, zapewni
moĪliwoĞü uzyskiwania przez nie pomocy materialnej z ich etnicznej ojczyzny, a takĪe bĊdzie
sprzyjaü zachowaniu wiĊzi kulturowych tych osób z rodakami zamieszkaáymi na terytorium
paĔstwowym drugiej Strony.
Art. 13
KaĪda z Umawiających siĊ Stron zapewni na swoim terytorium osobom wymienionym
w artykule 12 niniejszej umowy moĪliwoĞü nauczania ich jĊzyka ojczystego oraz nauki w tym
jĊzyku, z uwzglĊdnieniem historii i kultury ich etnicznej ojczyzny.
W tym celu kaĪda ze Stron:
- zapewni tym osobom dostĊp do nauki w jĊzyku ojczystym i nauki tego jĊzyka oraz
historii i kultury ojczystej w przedszkolach, szkoáach podstawowych i Ğrednich w ramach
paĔstwowych systemów oĞwiatowych Polski i Ukrainy oraz umoĪliwi podnoszenie
poziomu nauczania tych przedmiotów,
- zapewni odpowiednie przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla instytucji
oĞwiatowych nauczających jĊzyka mniejszoĞci lub w jĊzyku mniejszoĞci,
- zapewni moĪliwoĞü pracy nauczycielom skierowanym do szkóá na podstawie
porozumienia Stron.
Art. 23
Umawiające siĊ Strony bĊdą wspieraü wspóápracĊ w zakresie telewizji i radia, która bĊdzie
prowadzona w ramach porozumieĔ zawartych miĊdzy wáaĞciwymi instytucjami obu krajów, a
takĪe wspieraü wymianĊ materiaáów i informacji, zachowując przy tym normy prawa
autorskiego, tworzenie programów i ich emisjĊ dla mniejszoĞci narodowych, które zamieszkują
na terytorium drugiej Umawiającej siĊ Strony.
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POROZUMIENIE
o wspóápracy miĊdzy Ministrem Edukacji Narodowej rzeczpospolitej Polskiej
a Ministerstwem OĞwiaty i Nauki Ukrainy
Z dnia 2 lipca 2001 r.
Art. 1
Strony bĊdą wspóápracowaáy na zasadach wzajemnoĞci i równych praw, zwracając szczególna
uwagĊ na nastĊpujące zagadnienia:
- wyminĊ informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach
reformowania,
- ksztaácenie kadr w specjalnoĞciach bĊdących przedmiotem obustronnego zainteresowania,
- rozwój i podnoszenie poziomu nauczania jĊzyka polskiego na Ukrainie i jĊzyka
ukraiĔskiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- zapewnienie mniejszoĞciom narodowym – ukraiĔskiej w Rzeczpospolitej polskiej i
polskiej na Ukrainie, warunków do nauki jĊzyka ojczystego i w jĊzyku ojczystym na
poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym, a takĪe w szkoáach
wyĪszych,
- popieranie wspóápracy naukowej miĊdzy szkoáami wyĪszymi, w szczególnoĞci wspólnych
badaĔ nad historią stosunków polsko-ukraiĔskich oraz w dziedzinie polonistyki i
ukrainistyki,
- popieranie organizowania wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów,
olimpiad i konkursów dla máodzieĪy,
- rozwój bezpoĞrednich kontaktów i wspóápracy miedzy szkoáami wyĪszymi,
ponadpodstawowymi i podstawowymi.
Art. 6
Strony zapewnią osobą naleĪącym do mniejszoĞci ukraiĔskiej zamieszkaáej na terytorium
rzeczpospolitej Polskiej i osobom naleĪącym do mniejszoĞci polskiej zamieszkaáej na terytorium
Ukrainy warunki do nauki w jĊzyku ojczystym i nauki tego jĊzyka oraz historii i kultury ojczystej
w przedszkolach, szkoáach podstawowych i ponad podstawowych ogólnoksztaácących w ramach
systemów oĞwiaty publicznej Polski i Ukrainy oraz sprzyjaü bĊdą podnoszeniu poziomu
nauczania tych przedmiotów.
Strony sprzyjaü bĊdą stwarzaniu warunków di uczenia siĊ jĊzyka ojczystego w szkoáach
wyĪszych, zwrócą szczególną uwagĊ na ksztaácenie nauczycieli jĊzyka polskiego i ukraiĔskiego,
podnoszenia ich kwalifikacji jak równieĪ doskonalenie znajomoĞci jĊzyka przez nauczycieli
innych przedmiotów wykáadanych w tym jĊzyku.
Art. 8
Strony bĊdą udzielaü sobie wzajemnej pomocy w zakresie zaopatrywania szkóá i placówek
oĞwiatowych w podrĊczniki, literaturĊ metodyczna, Ğrodki dydaktyczne celem zaspokojenia
potrzeb oĞwiatowych czáonków mniejszoĞci narodowych.
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UMOWA
miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamiĊci
i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych
z dnia 21 marca 1994 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 545)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi siĊ Stronami,
zgodnie z dąĪeniem swoich narodów do godnego uczczenia miejsc pamiĊci i spoczynku osób
polegáych i pomordowanych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ukrainy na
skutek wojen i represji politycznych,
mając na wzglĊdzie postanowienia artykuáu 17 Traktatu miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i wspóápracy, podpisanego
w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,
kierując siĊ odpowiednimi postanowieniami Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny
z dnia 12 sierpnia 1949 r. oraz Protokoáów dodatkowych do nich,
dąĪąc do zapewnienia wolnego przepáywu informacji i peánego dostĊpu do potwierdzonej
Ĩródáowo prawdy,
dziaáając na rzecz zbliĪenia obu narodów i ich wzajemnego zrozumienia w przyszáoĞci,
uzgodniáy, co nastĊpuje:
Art. 1
Umawiające siĊ Strony bĊdą siĊ kierowaü postanowieniami niniejszej umowy przy
rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z ustalaniem, rejestracją, urządzaniem,
zachowaniem i naleĪytym utrzymaniem miejsc pamiĊci i spoczynku ofiar wojny i represji
politycznych, jak równieĪ z ekshumacją szczątków zwáok i ponownym, godnym ich pamiĊci,
pochowaniem.
Art. 2
Umawiające siĊ Strony uzgodniáy, Īe w niniejszej umowie:
"miejsce pamiĊci" to miejsce związane z walką lub mĊczeĔstwem,
"urządzanie miejsc pamiĊci i spoczynku" to wyznaczanie ich granic, postawienie nagrobków,
pomników i obiektów upamiĊtniających oraz umieszczanie tablic pamiątkowych,
"utrzymanie miejsc pamiĊci i spoczynku" to ochrona grobów, nagrobków, pomników i obiektów
upamiĊtniających oraz ich zachowanie w naleĪytym porządku.
Art. 3
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą wymieniaü posiadane informacje dotyczące poáoĪenia miejsc
pamiĊci i spoczynku, ich liczby i wielkoĞci oraz danych osobowych polegáych i pomordowanych,
jak równieĪ wszelkie inne informacje dotyczące tych osób, związane z realizacją niniejszej
umowy. Na podstawie tych informacji sporządzone zostaną oficjalne wykazy miejsc pamiĊci
i spoczynku.
2. W przypadku ujawnienia nowych miejsc pamiĊci lub spoczynku, Umawiająca siĊ Strona, na
której terytorium paĔstwowym one siĊ znajdują, podejmie niezwáocznie dziaáania w celu ich
ochrony. Miejsca te, za wzajemnym porozumieniem Umawiających siĊ Stron, umieszczone bĊdą
w oficjalnych wykazach.
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Art. 4
1. KaĪda z Umawiających siĊ Stron na swoim terytorium paĔstwowym bĊdzie utrzymywaü
miejsca pamiĊci i spoczynku Īoánierzy i osób cywilnych drugiej Umawiającej siĊ Strony,
wymienione w artykule 1 niniejszej umowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny i Protokoáów dodatkowych do nich.
2. KaĪda z Umawiających siĊ Stron na swoim terytorium paĔstwowym bĊdzie sprzyjaü
przedsiĊwziĊciom drugiej Umawiającej siĊ Strony w zakresie urządzania miejsc pamiĊci
i spoczynku oraz uczczenia pamiĊci polegáych i pomordowanych. Mogą byü przy tym
wykorzystywane symbole narodowe i religijne. W poszczególnych przypadkach za zgodą
Umawiających siĊ Stron mogą byü stosowane równieĪ inne formy upamiĊtnienia polegáych
i pomordowanych.
3. Umawiające siĊ Strony bĊdą siĊ wzajemnie informowaü o przypadkach wandalizmu na
miejscach pamiĊci lub spoczynku oraz bĊdą podejmowaü dziaáania w celu odnowienia tych
miejsc i zapobiegania podobnym aktom w przyszáoĞci.
4. Umawiające siĊ Strony bĊdą dąĪyü do usuniĊcia z terenów, na których znajdują siĊ miejsca
pamiĊci lub spoczynku, oraz z terenów bezpoĞrednio do nich przylegających wszelkich obiektów
nie odpowiadających statusowi tych miejsc.
5. Przy realizacji powyĪszych przedsiĊwziĊü na miejscach pamiĊci i spoczynku Umawiające siĊ
Strony bĊdą uwzglĊdniaü w razie potrzeby zwyczaje narodowe i tradycje religijne innych
narodów.
Art. 10
1. KaĪda z Umawiających siĊ Stron, zgodnie z ustawodawstwem swojego PaĔstwa oraz
istniejącymi porozumieniami dwustronnymi, zapewni obywatelom PaĔstwa drugiej Umawiającej
siĊ Strony swobodny dostĊp do miejsc pamiĊci i spoczynku polegáych i pomordowanych
rodaków.
1. Umawiające siĊ Strony bĊdą sprzyjaü zakáadaniu i utrzymaniu muzeów i oĞrodków
spotkaĔ w pobliĪu miejsc pamiĊci i spoczynku.
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Zaáącznik nr 2
Ogólna charakterystyka mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz
spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym
(Wedáug danych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r.)
Páeü
MĊĪczyĨni
48.43%

LudnoĞc Polski
ĩydzi

56.21%

Ormianie

54.20%

Karaimi

53.49%

JĊzyk kaszubski

52.15%

Sáowacy

51.23%

àemkowie

50.65%

Romowie

50.25%

Litwini

49.33%

Niemcy

48.60%

Biaáorusini

48.41%

UkraiĔcy

47.85%

Tatarzy

47.65%

Czesi
Rosjanie

42.23%
22.01%

Kobiety
51.57%

LudnoĞü Polski
Rosjanie

77.99%

Czesi

57.77%

Tatarzy

52.35%

UkraiĔcy

52.15%

JĊzyk kaszubski

52.15%

Biaáorusini

51.59%

Niemcy

51.40%

Litwini

50.67%

Romowie

49.75%

àemkowie

49.35%

Sáowacy

48.77%

Karaimi

46.51%

Ormianie
ĩydzi

45.80%
43.79%

Strona 1

Charakter miejsca zamieszkania
Miasto
61.76%

LudnoĞü Polski
Karaimi

95.35%

Tatarzy

93.96%

Romowie

92.55%

ĩydzi

90.90%

Ormianie

88.93%

Rosjanie

82.55%

Czesi

72.02%

UkraiĔcy

46.25%

Biaáorusini

44.54%

àemkowie

32.50%

Niemcy

29.49%

Litwini

23.23%

JĊzyk kaszubski
Sáowacy

16.56%
7.95%

WieĞ
38.24%

LudnoĞü Polski
Sáowacy

92.05%

JĊzyk kaszubski

83.44%

Litwini

76.77%

Niemcy

70.51%

àemkowie

67.50%

Biaáorusini

55.46%

UkraiĔcy

53.75%

Czesi

27.98%

Rosjanie

17.45%

Ormianie
ĩydzi
Romowie
Tatarzy
Karaimi

11.07%
9.10%
7.45%
6.04%
4.65%

Strona 2

Ekonomiczne grupy wieków
Wiek przedprodukcyjny (0 -17)
23.15%

LudnoĞü Polski
Romowie

36.31%

Ormianie

25.95%

Karaimi

23.26%

Litwini

21.37%

Tatarzy

18.79%

àemkowie

16.27%

UkraiĔcy

15.63%

Niemcy

14.63%

Biaáorusini

13.90%

Sáowacy

13.86%

JĊzyk kaszubski

13.00%

ĩydzi

11.09%

Czesi
Rosjanie

10.10%
5.39%

Wiek produkcyjny razem (18 - 59/64)
61.80%

LudnoĞü Polski
JĊzyk kaszubski

65.41%

Ormianie

62.98%

ĩydzi

62.94%

Tatarzy

60.18%

Romowie

59.14%

Karaimi

58.14%

Litwini

57.37%

àemkowie

54.55%

Niemcy

54.28%

UkraiĔcy

53.44%

Czesi

52.85%

Biaáorusini

52.12%

Rosjanie

50.55%

Sáowacy

48.30%

Strona 3

Wiek poprodukcyjny (60/65 lat i wiĊcej)
15.04%

LudnoĞü Polski
Rosjanie

44.05%

Sáowacy

37.84%

Czesi

37.05%

Biaáorusini

33.98%

Niemcy

31.09%

UkraiĔcy

30.93%

àemkowie

29.18%

ĩydzi

25.97%

JĊzyk kaszubski

21.59%

Litwini

21.26%

Tatarzy

21.03%

Karaimi

18.60%

Ormianie
Romowie

11.07%
4.50%

Strona 4

Poziom wyksztaácenia (dla osób w wieku 13 i wiĊcej lat)
WyĪsze
9.88%

LudnoĞü Polski
Karaimi

58.33%

ĩydzi

42.48%

Ormianie

40.29%

Rosjanie

37.77%

Tatarzy

18.75%

UkraiĔcy

13.88%

Czesi

13.28%

Litwini

10.71%

àemkowie

9.88%

Biaáorusini

9.24%

Sáowacy
Niemcy
JĊzyk kaszubski
Romowie

4.46%
3.12%
2.16%
0.14%

ĝrednie
28.32%

LudnoĞü Polski
Tatarzy

39.25%

ĩydzi

31.42%

Czesi

30.51%

Rosjanie

30.21%

Ormianie

29.13%

àemkowie

25.32%

UkraiĔcy

25.18%

Litwini

22.45%

Biaáorusini

22.30%

Karaimi

19.44%

Niemcy

18.05%

Sáowacy

12.24%

JĊzyk kaszubski
Romowie

11.85%
2.62%

Strona 5

Zasadnicze zawodowe
23.25%

LudnoĞü Polski
Niemcy

34.85%

JĊzyk kaszubski

31.10%

Czesi

18.64%

àemkowie

17.93%

Sáowacy

14.35%

UkraiĔcy

13.71%

Biaáorusini

13.32%

Litwini

12.55%

Tatarzy

9.75%

Ormianie

8.25%

ĩydzi

6.04%

Rosjanie

5.55%

Romowie
Karaimi

4.93%
0.00%

Podstawowe ukoĔczone
29.76%

LudnoĞü Polski
Sáowacy

62.44%

JĊzyk kaszubski

51.30%

Romowie

39.80%

Niemcy

38.95%

Litwini

38.82%

àemkowie

35.90%

UkraiĔcy

34.73%

Biaáorusini

34.25%

Czesi

29.38%

Tatarzy

24.50%

Rosjanie
ĩydzi

18.85%
13.82%

Ormianie

11.17%

Karaimi

11.11%

Strona 6

Podstawowe nieukoĔczone i bez wyksztaácenia
LudnoĞü Polski

3.64%

Romowie

50.76%

Biaáorusini

18.01%

Litwini

10.65%

UkraiĔcy

8.65%

àemkowie

7.54%

Ormianie

4.85%

Sáowacy

4.66%

Rosjanie
Czesi

4.08%
3.39%

Karaimi

2.78%

JĊzyk kaszubski

2.48%

Niemcy

2.24%

ĩydzi

1.54%

Tatarzy

1.50%

Strona 7

Stan cywilny (dla osób w wieku 15 i wiĊcej lat)
Kawaler, panna
28.55%

LudnoĞü Polski
Romowie

52.16%

Karaimi

28.57%

Litwini

27.27%

àemkowie

26.76%

ĩydzi

26.19%

UkraiĔcy

24.66%

Sáowacy

23.52%

JĊzyk kaszubski

23.16%

Niemcy

22.94%

Tatarzy

22.68%

Ormianie

21.67%

Biaáorusini

21.10%

Czesi
Rosjanie

16.48%
8.81%

ĩonaty, zamĊĪna
57.59%

LudnoĞü Polski
JĊzyk kaszubski

65.26%

Sáowacy

63.06%

Karaimi

62.86%

Ormianie

62.56%

Niemcy

62.26%

Biaáorusini

61.59%

Litwini

59.71%

Tatarzy

59.54%

àemkowie

59.40%

UkraiĔcy

59.16%

Rosjanie

58.78%

Czesi

51.99%

ĩydzi

48.55%

Romowie

37.62%

Strona 8

AktywnoĞü ekonomiczna (dla osób w wieku 15 i wiĊcej lat)
Pracyjący
42.25%

LudnoĞü Polski
Ormianie

52.22%

ĩydzi

46.69%

Biaáorusini

46.67%

Litwini

46.53%

Karaimi

45.71%

JĊzyk kaszubski

44.89%

àemkowie

42.96%

Tatarzy

40.46%

UkraiĔcy

38.26%

Sáowacy

38.18%

Rosjanie

34.05%

Czesi

28.69%

Niemcy
Romowie

27.63%
8.29%

Bezrobotni
11.37%

LudnoĞü Polski
Romowie

30.98%

Tatarzy

11.34%

Ormianie

9.36%

Litwini

8.06%

JĊzyk kaszubski

7.82%

Rosjanie

7.68%

ĩydzi

7.04%

Czesi

6.82%

UkraiĔcy

6.75%

Biaáorusini
àemkowie
Niemcy

5.49%
4.64%
3.78%

Sáowacy

3.06%

Karaimi

2.86%

Strona 9

Status na rynku pracy (dla osób w wieku 15 i wiĊcej lat)
Pracownicy najemni
30.80%

LudnoĞü Polski
ĩydzi

33.64%

Karaimi

31.43%

Ormianie

30.54%

Tatarzy

29.64%

Rosjanie

25.21%

JĊzyk kaszubski

24.34%

àemkowie

23.17%

UkraiĔcy

22.36%

Biaáorusini

22.13%

Czesi

21.02%

Litwini

17.20%

Niemcy

16.86%

Sáowacy

13.81%

Romowie

3.64%

Pracodawcy
1.65%

LudnoĞü Polski
Karaimi

11.43%

Ormianie

5.91%

ĩydzi

4.14%

Tatarzy

3.09%

Rosjanie

2.32%

JĊzyk kaszubski

1.55%

UkraiĔcy

1.54%

Czesi

1.42%

àemkowie

1.28%

Niemcy

0.85%

Litwini

0.77%

Biaáorusini

0.73%

Sáowacy

0.39%

Romowie

0.37%

Strona 10

Pracujący na wáasny rachunek áącznie z pomagającymi czáonkami rodzin
10.91%

LudnoĞü Polski
Litwini

29.02%

Sáowacy

23.91%

Biaáorusini

23.62%

Ormianie

21.18%

JĊzyk kaszubski

19.97%

àemkowie

19.18%

UkraiĔcy

15.43%

Karaimi

14.29%

ĩydzi

12.01%

Tatarzy

10.82%

Niemcy

10.38%

Rosjanie

8.39%

Czesi
Romowie

6.53%
4.41%

Niepracujący lub o nieustalonym statusie na rynku pracy
57.75%

LudnoĞü Polski
Romowie

91.71%

Niemcy

72.37%

Czesi

71.31%

Rosjanie

65.95%

Sáowacy

61.82%

UkraiĔcy

61.74%

Tatarzy

59.54%

àemkowie

57.04%

JĊzyk kaszubski

55.11%

Karaimi

54.29%

Litwini

53.47%

Biaáorusini

53.33%

ĩydzi

53.31%

Ormianie

47.78%

Strona 11

Gáówne Ĩródáa utrzymania
Praca najemna
25.15%

LudnoĞü Polski
Karaimi

30.23%

ĩydzi

29.00%

Tatarzy

24.83%

Rosjanie

24.11%

Ormianie

24.05%

Niemcy

23.02%

JĊzyk kaszubski

21.79%

Biaáorusini

20.10%

UkraiĔcy

20.01%

àemkowie

19.97%

Czesi

19.95%

Litwini

15.96%

Sáowacy
Romowie

14.85%
4.16%

Praca na rachunek wáasny
7.11%

LudnoĞü Polski
Litwini

19.72%

JĊzyk kaszubski

15.06%

Ormianie

14.12%

Sáowacy

13.98%

àemkowie

11.68%

Karaimi

11.63%

ĩydzi

10.52%

Biaáorusini

10.19%

UkraiĔcy

9.31%

Tatarzy

8.50%

Niemcy

6.95%

Rosjanie

6.44%

Czesi
Romowie

5.96%
4.53%

OBJAĝNIENIE
W kategori "JĊzyk kaszubski" wykazano osoby, które w trakcie przeprowadzonego w 2002 r.
Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i MieszkaĔ zadeklarowaáy uzywanie jĊzyka regionalnego
w kontaktach domowych

Strona 12

mĊĪczyĨni
Rosjanie
Czesi
Tatarzy
UkraiĔcy
Biaáorusini
Niemcy
Litwini
Romowie
àemkowie
Sáowacy
JĊzyk kaszubs
Karaimi
Ormianie
ĩydzi
LudnoĞc Polski
Kobiety
ĩydzi
Ormianie
Karaimi
Sáowacy
àemkowie
Romowie
Litwini
Niemcy
Biaáorusini
JĊzyk kaszubski

UkraiĔcy
Tatarzy
Czesi
Rosjanie
LudnoĞü Polski
Miasto
Sáowacy
JĊzyk kaszubs
Litwini
Niemcy
àemkowie
Biaáorusini
UkraiĔcy
Czesi
Rosjanie
Ormianie
ĩydzi
Romowie
Tatarzy
Karaimi
LudnoĞü Polski
WieĞ
Karaimi
Tatarzy
Romowie
ĩydzi
Ormianie
Rosjanie
Czesi

22.01%
42.23%
47.65%
47.85%
48.41%
48.60%
49.33%
50.25%
50.65%
51.23%
52.15%
53.49%
54.20%
56.21%
48.43%
43.79%
45.80%
46.51%
48.77%
49.35%
49.75%
50.67%
51.40%
51.59%
52.15%
52.15%
52.35%
57.77%
77.99%
51.57%
7.95%
16.56%
23.23%
29.49%
32.50%
44.54%
46.25%
72.02%
82.55%
88.93%
90.90%
92.55%
93.96%
95.35%
61.76%
4.65%
6.04%
7.45%
9.10%
11.07%
17.45%
27.98%

UkraiĔcy
53.75%
Biaáorusini
55.46%
àemkowie
67.50%
Niemcy
70.51%
Litwini
76.77%
83.44%
JĊzyk kaszubs
Sáowacy
92.05%
LudnoĞü Polski
wiek przedprodukcyjny
Rosjanie
5.39%
Czesi
10.10%
ĩydzi
11.09%
13.00%
JĊzyk kaszubs
Sáowacy
13.86%
Biaáorusini
13.90%
Niemcy
14.63%
UkraiĔcy
15.63%
àemkowie
16.27%
Tatarzy
18.79%
Litwini
21.37%
Karaimi
23.26%
Ormianie
25.95%
Romowie
36.31%
LudnoĞü Polski
wiek produkcyjny
Sáowacy
48.30%
Rosjanie
50.55%
Biaáorusini
52.12%
Czesi
52.85%
UkraiĔcy
53.44%
Niemcy
54.28%
àemkowie
54.55%
Litwini
57.37%
Karaimi
58.14%
Romowie
59.14%
Tatarzy
60.18%
ĩydzi
62.94%
Ormianie
62.98%
65.41%
JĊzyk kaszubs
LudnoĞü Polski
wiek poprodukcyjny
Romowie
4.50%
Ormianie
11.07%
Karaimi
18.60%
Tatarzy
21.03%
Litwini
21.26%
21.59%
JĊzyk kaszubs
ĩydzi
25.97%
àemkowie
29.18%
UkraiĔcy
30.93%
Niemcy
31.09%
Biaáorusini
33.98%
Czesi
37.05%
Sáowacy
37.84%
Rosjanie
44.05%
LudnoĞü Polski

38.24%

23.15%

61.80%

15.04%

wyksztaácenie wyĪsze
Romowie
0.14%
2.16%
JĊzyk kaszubs
Niemcy
3.12%
Sáowacy
4.46%
Biaáorusini
9.24%
àemkowie
9.88%
Litwini
10.71%
Czesi
13.28%
UkraiĔcy
13.88%
Tatarzy
18.75%
Rosjanie
37.77%
Ormianie
40.29%
ĩydzi
42.48%
Karaimi
58.33%
LudnoĞü Polski
wyksztaácenie Ğrednie
Romowie
2.62%
11.85%
JĊzyk kaszubs
Sáowacy
12.24%
Niemcy
18.05%
Karaimi
19.44%
Biaáorusini
22.30%
Litwini
22.45%
UkraiĔcy
25.18%
àemkowie
25.32%
Ormianie
29.13%
Rosjanie
30.21%
Czesi
30.51%
ĩydzi
31.42%
Tatarzy
39.25%
LudnoĞü Polski
zasadnicze zawodowe
Karaimi
0.00%
Romowie
4.93%
Rosjanie
5.55%
ĩydzi
6.04%
Ormianie
8.25%
Tatarzy
9.75%
Litwini
12.55%
Biaáorusini
13.32%
UkraiĔcy
13.71%
Sáowacy
14.35%
àemkowie
17.93%
Czesi
18.64%
31.10%
JĊzyk kaszubs
Niemcy
34.85%
LudnoĞü Polski
podstawowe ukoĔczone
Karaimi
11.11%
Ormianie
11.17%
ĩydzi
13.82%
Rosjanie
18.85%
Tatarzy
24.50%
Czesi
29.38%
Biaáorusini
34.25%

9.88%

28.32%

23.25%

UkraiĔcy
34.73%
àemkowie
35.90%
Litwini
38.82%
Niemcy
38.95%
Romowie
39.80%
51.30%
JĊzyk kaszubs
Sáowacy
62.44%
LudnoĞü Polski
podstawowe i nieukoĔczone
Tatarzy
1.50%
ĩydzi
1.54%
Niemcy
2.24%
2.48%
JĊzyk kaszubs
Karaimi
2.78%
Czesi
3.39%
Rosjanie
4.08%
Sáowacy
4.66%
Ormianie
4.85%
àemkowie
7.54%
UkraiĔcy
8.65%
Litwini
10.65%
Biaáorusini
18.01%
Romowie
50.76%
LudnoĞü Polski
kawaler, panna
Rosjanie
Czesi
Biaáorusini
Ormianie
Tatarzy
Niemcy
JĊzyk kaszubs
Sáowacy
UkraiĔcy
ĩydzi
àemkowie
Litwini
Karaimi
Romowie
LudnoĞü Polski
Īonaty, zamĊĪna
Romowie
ĩydzi
Czesi
Rosjanie
UkraiĔcy
àemkowie
Tatarzy
Litwini
Biaáorusini
Niemcy
Ormianie
Karaimi
Sáowacy
JĊzyk kaszubs

29.76%

3.64%
8.81%
16.48%
21.10%
21.67%
22.68%
22.94%
23.16%
23.52%
24.66%
26.19%
26.76%
27.27%
28.57%
52.16%
28.55%
37.62%
48.55%
51.99%
58.78%
59.16%
59.40%
59.54%
59.71%
61.59%
62.26%
62.56%
62.86%
63.06%
65.26%

LudnoĞü Polski
pracujący
Romowie
Niemcy
Czesi
Rosjanie
Sáowacy
UkraiĔcy
Tatarzy
àemkowie
JĊzyk kaszubs
Karaimi
Litwini
Biaáorusini
ĩydzi
Ormianie
LudnoĞü Polski
bezrobotni
Karaimi
Sáowacy
Niemcy
àemkowie
Biaáorusini
UkraiĔcy
Czesi
ĩydzi
Rosjanie
JĊzyk kaszubs
Litwini
Ormianie
Tatarzy
Romowie
LudnoĞü Polski
pracownicy najemni
Romowie
Sáowacy
Niemcy
Litwini
Czesi
Biaáorusini
UkraiĔcy
àemkowie
JĊzyk kaszubs
Rosjanie
Tatarzy
Ormianie
Karaimi
ĩydzi
LudnoĞü Polski
pracodawcy
Romowie
Sáowacy
Biaáorusini
Litwini
Niemcy
àemkowie

57.59%
8.29%
27.63%
28.69%
34.05%
38.18%
38.26%
40.46%
42.96%
44.89%
45.71%
46.53%
46.67%
46.69%
52.22%
42.25%
2.86%
3.06%
3.78%
4.64%
5.49%
6.75%
6.82%
7.04%
7.68%
7.82%
8.06%
9.36%
11.34%
30.98%
11.37%
3.64%
13.81%
16.86%
17.20%
21.02%
22.13%
22.36%
23.17%
24.34%
25.21%
29.64%
30.54%
31.43%
33.64%
30.80%
0.37%
0.39%
0.73%
0.77%
0.85%
1.28%

Czesi
UkraiĔcy
JĊzyk kaszubs
Rosjanie
Tatarzy
ĩydzi
Ormianie
Karaimi
LudnoĞü Polski
praca na rach
Romowie
Czesi
Rosjanie
Niemcy
Tatarzy
UkraiĔcy
Biaáorusini
ĩydzi
Karaimi
àemkowie
Sáowacy
Ormianie
JĊzyk kaszubs
Litwini
LudnoĞü Polski
niepracuj
Ormianie
ĩydzi
Biaáorusini
Litwini
Karaimi
JĊzyk kaszubs
àemkowie
Tatarzy
UkraiĔcy
Sáowacy
Rosjanie
Czesi
Niemcy
Romowie
LudnoĞü Polski
praca najemna
Romowie
Sáowacy
Litwini
Czesi
àemkowie
UkraiĔcy
Biaáorusini
JĊzyk kaszubs
Niemcy
Ormianie
Rosjanie
Tatarzy
ĩydzi
Karaimi

1.42%
1.54%
1.55%
2.32%
3.09%
4.14%
5.91%
11.43%
1.65%
4.53%
5.96%
6.44%
6.95%
8.50%
9.31%
10.19%
10.52%
11.63%
11.68%
13.98%
14.12%
15.06%
19.72%
7.11%
47.78%
53.31%
53.33%
53.47%
54.29%
55.11%
57.04%
59.54%
61.74%
61.82%
65.95%
71.31%
72.37%
91.71%
57.75%
4.16%
14.85%
15.96%
19.95%
19.97%
20.01%
20.10%
21.79%
23.02%
24.05%
24.11%
24.83%
29.00%
30.23%

LudnoĞü Polski
Pracujący na wart
Romowie
Czesi
Rosjanie
Niemcy
Tatarzy
ĩydzi
Karaimi
UkraiĔcy
àemkowie
JĊzyk kaszubs
Ormianie
Biaáorusini
Sáowacy
Litwini
LudnoĞü Polski

25.15%

4.41%
6.53%
8.39%
10.38%
10.82%
12.01%
14.29%
15.43%
19.18%
19.97%
21.18%
23.62%
23.91%
29.02%
10.91%

mĊĪczyĨni
Rosjanie
22.01%
Czesi
42.23%
Tatarzy
47.65%
UkraiĔcy
47.85%
Biaáorusini
48.41%
Niemcy
48.60%
Litwini
49.33%
Romowie
50.25%
àemkowie
50.65%
Sáowacy
51.23%
Kaszubi
52.15%
Karaimi
53.49%
Ormianie
54.20%
ĩydzi
56.21%
Ogóá obywateli
Kobiety
ĩydzi
43.79%
Ormianie
45.80%
Karaimi
46.51%
Sáowacy
48.77%
àemkowie
49.35%
Romowie
49.75%
Litwini
50.67%
Niemcy
51.40%
Biaáorusini
51.59%
Kaszubi
52.15%
UkraiĔcy
52.15%
Tatarzy
52.35%
Czesi
57.77%
Rosjanie
77.99%
Ogóá obywateli
Miasto
Sáowacy
7.95%
Kaszubi
16.56%
Litwini
23.23%
Niemcy
29.49%
àemkowie
32.50%
Biaáorusini
44.54%
UkraiĔcy
47.85%
Czesi
72.02%
Rosjanie
82.55%
Ormianie
88.93%
ĩydzi
90.90%
Romowie
92.55%
Tatarzy
93.96%
Karaimi
95.35%
Ogóá obywateli
WieĞ
Karaimi
4.65%
Tatarzy
6.04%
Romowie
7.45%
ĩydzi
9.10%
Ormianie
11.07%
Rosjanie
17.45%
Czesi
27.98%

48.40%

51.60%

61.30%

UkraiĔcy
53.75%
Biaáorusini
55.46%
àemkowie
67.50%
Niemcy
70.51%
Litwini
76.77%
Kaszubi
83.44%
Sáowacy
92.05%
Ogóá obywateli
wiek przedprodukcyjny
Rosjanie
5.39%
Czesi
10.10%
ĩydzi
11.09%
Kaszubi
13.00%
Sáowacy
13.86%
Biaáorusini
13.90%
Niemcy
14.63%
UkraiĔcy
15.63%
àemkowie
16.27%
Tatarzy
18.79%
Litwini
21.37%
Karaimi
23.26%
Ormianie
25.95%
Romowie
36.31%
Ogóá obywateli
wiek produkcyjny
Sáowacy
48.30%
Rosjanie
50.55%
Biaáorusini
52.12%
Czesi
52.85%
UkraiĔcy
53.44%
Niemcy
54.28%
àemkowie
54.55%
Litwini
57.37%
Karaimi
58.14%
Romowie
59.14%
Tatarzy
60.18%
ĩydzi
62.94%
Ormianie
62.98%
Kaszubi
65.41%
Ogóá obywateli
wiek poprodukcyjny
Romowie
4.50%
Ormianie
11.07%
Karaimi
18.60%
Tatarzy
21.03%
Litwini
21.26%
Kaszubi
21.59%
ĩydzi
25.97%
àemkowie
29.18%
UkraiĔcy
30.93%
Niemcy
31.09%
Biaáorusini
33.98%
Czesi
37.05%
Sáowacy
37.84%
Rosjanie
44.05%
Ogóá obywateli

38.70%

23.30%

61.60%

15.10%

wyksztaácenie wyĪsze
Romowie
0.14%
Kaszubi
2.16%
Niemcy
3.12%
Sáowacy
4.46%
Biaáorusini
9.24%
àemkowie
9.88%
Litwini
10.71%
Czesi
13.28%
UkraiĔcy
13.88%
Tatarzy
18.75%
Rosjanie
37.77%
Ormianie
40.29%
ĩydzi
42.48%
Karaimi
58.33%
Ogóá obywateli
9.90%
wyksztaácenie Ğrednie
Romowie
2.62%
Kaszubi
11.85%
Sáowacy
12.24%
Niemcy
18.05%
Karaimi
19.44%
Biaáorusini
22.30%
Litwini
22.45%
UkraiĔcy
25.18%
àemkowie
25.32%
Ormianie
29.13%
Rosjanie
30.21%
Czesi
30.51%
ĩydzi
31.42%
Tatarzy
39.25%
Ogóá obywateli
28.50%
zasadnicze zawodowe
Karaimi
0.00%
Romowie
4.93%
Rosjanie
5.55%
ĩydzi
6.04%
Ormianie
8.25%
Tatarzy
9.75%
Litwini
12.55%
Biaáorusini
13.32%
UkraiĔcy
13.71%
Sáowacy
14.35%
àemkowie
17.93%
Czesi
18.64%
Kaszubi
31.10%
Niemcy
34.85%
Ogóá obywateli
23.40%
podstawowe ukoĔczone
Karaimi
11.11%
Ormianie
11.17%
ĩydzi
13.82%
Rosjanie
18.85%
Tatarzy
24.50%
Czesi
29.38%
Biaáorusini
34.25%

UkraiĔcy
34.73%
àemkowie
35.90%
Litwini
38.82%
Niemcy
38.95%
Romowie
39.80%
Kaszubi
51.30%
Sáowacy
62.44%
Ogóá obywateli
30.10%
podstawowe i nieukoĔczone
Tatarzy
1.50%
ĩydzi
1.54%
Niemcy
2.24%
Kaszubi
2.48%
Karaimi
2.78%
Czesi
3.39%
Rosjanie
4.08%
Sáowacy
4.66%
Ormianie
4.85%
àemkowie
7.54%
UkraiĔcy
8.65%
Litwini
10.65%
Biaáorusini
18.01%
Romowie
50.76%
Ogóá obywateli
4.40%
kawaler, panna
Rosjanie
8.81%
Czesi
16.48%
Biaáorusini
21.10%
Ormianie
21.67%
Tatarzy
22.68%
Niemcy
22.94%
Kaszubi
23.16%
Sáowacy
23.52%
UkraiĔcy
24.66%
ĩydzi
26.19%
àemkowie
26.76%
Litwini
27.27%
Karaimi
28.57%
Romowie
52.16%
Ogóá obywateli
28.70%
Īonaty, zamĊĪna
Romowie
37.62%
ĩydzi
48.55%
Czesi
51.99%
Rosjanie
58.78%
UkraiĔcy
59.16%
àemkowie
59.40%
Tatarzy
59.54%
Litwini
59.71%
Biaáorusini
61.59%
Niemcy
62.26%
Ormianie
62.56%
Karaimi
62.86%
Sáowacy
63.06%
Kaszubi
65.26%
Ogóá obywateli
58%

pracujący
Romowie
8.29%
Niemcy
27.63%
Czesi
28.69%
Rosjanie
34.05%
Sáowacy
38.18%
UkraiĔcy
38.26%
Tatarzy
40.46%
àemkowie
42.96%
Kaszubi
44.89%
Karaimi
45.71%
Litwini
46.53%
Biaáorusini
46.67%
ĩydzi
46.69%
Ormianie
52.22%
Ogóá obywateli
bezrobotni
Karaimi
2.86%
Sáowacy
3.06%
Niemcy
3.78%
àemkowie
4.64%
Biaáorusini
5.49%
UkraiĔcy
6.75%
Czesi
6.82%
ĩydzi
7.04%
Rosjanie
7.68%
Kaszubi
7.82%
Litwini
8.06%
Ormianie
9.36%
Tatarzy
11.34%
Romowie
30.98%
Ogóá obywateli
pracownicy najemni
Romowie
3.64%
Sáowacy
13.81%
Niemcy
16.86%
Litwini
17.20%
Czesi
21.02%
Biaáorusini
22.13%
UkraiĔcy
22.36%
àemkowie
23.17%
Kaszubi
24.34%
Rosjanie
25.21%
Tatarzy
29.64%
Ormianie
30.54%
Karaimi
31.43%
ĩydzi
33.64%
Ogóá obywateli
pracodawcy
Romowie
0.37%
Sáowacy
0.39%
Biaáorusini
0.73%
Litwini
0.77%
Niemcy
0.85%
àemkowie
1.28%
Czesi
1.42%

43%

11.60%

31.40%

UkraiĔcy
1.54%
Kaszubi
1.55%
Rosjanie
2.32%
Tatarzy
3.09%
ĩydzi
4.14%
Ormianie
5.91%
Karaimi
11.43%
Ogóá obywateli
praca na rach
Karaimi
2.86%
Romowie
3.75%
Czesi
4.26%
Rosjanie
4.95%
Niemcy
5.66%
Tatarzy
6.44%
ĩydzi
7.35%
UkraiĔcy
9.56%
àemkowie
11.95%
Kaszubi
12.02%
Ormianie
12.81%
Sáowacy
12.90%
Biaáorusini
14.23%
Litwini
17.44%
Ogóá obywateli
niepracuj
Ormianie
47.78%
ĩydzi
53.31%
Biaáorusini
53.33%
Litwini
53.47%
Karaimi
54.29%
Kaszubi
55.11%
àemkowie
57.04%
Tatarzy
59.54%
UkraiĔcy
61.74%
Sáowacy
61.82%
Rosjanie
65.95%
Czesi
71.31%
Niemcy
72.37%
Romowie
91.71%
Ogóá obywateli
praca najemna
Rosjanie
0.00%
Romowie
4.16%
Sáowacy
14.85%
Litwini
15.96%
Czesi
19.95%
àemkowie
19.97%
UkraiĔcy
20.01%
Biaáorusini
20.10%
Kaszubi
21.79%
Niemcy
23.02%
Ormianie
24.05%
Tatarzy
24.83%
ĩydzi
29.00%
Karaimi
30.23%
Ogóá obywateli

7.20%

57%

25.50%

Zaáącznik nr 3
Rozmieszczenie mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym
(Wedáug danych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r.)
Biaáorusini
Województwo podlaskie
Pozostaáe

96.64%
3.36%

3.36%

Województwo
podlaskie
Pozostaáe

96.64%

Czesi
Województwo áódzkie
Województwo Ğląskie
Województwo dolnoĞląskie
Pozostaáe

28.76%

28.76%
15.80%
12.18%
43.26%

Województwo áódzkie
Województwo Ğląskie

43.26%

15.80%
12.18%
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Województwo
dolnoĞląskie
Pozostaáe

Karaimi
Województwo mazowieckie
Województwo dolnoĞląskie
Pozostaáe

48.84%
25.58%
25.58%

25.58%

48.84%

Województwo
mazowieckie
Województwo
dolnoĞląskie
Pozostaáe

25.58%

Litwini
Województwo podlaskie
Pozostaáe

90.39%
9.61%

9.61%

Województwo
podlaskie
Pozostaáe

90.39%
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àemkowie
Województwo dolnoĞląskie
Województwo maáopolskie
Województwo lubuskie
Pozostaáe

52.68%
27.01%
13.40%
6.91%

6.91%
13.40%

52.68%
27.01%

Województwo
dolnoĞląskie
Województwo
maáopolskie
Województwo
lubuskie
Pozostaáe

Niemcy
Województwo opolskie
Województwo Ğląskie
Województwo warmiĔsko-mazurskie
Pozostaáe

70.97%
20.76%
2.93%
5.34%

5.34%
Województwo
opolskie

2.93%

Województwo
Ğląskie

20.76%

70.97%
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Województwo
warmiĔskomazurskie
Pozostaáe

Ormianie
Województwo mazowieckie
Województwo wielkopolskie
Województwo Ğląskie
Pozostaáe

27.86%
9.92%
8.78%
53.44%

Województwo
mazowieckie
Województwo
wielkopolskie
Województwo Ğląskie

27.86%

53.44%
9.92%

Pozostaáe

8.78%

Romowie
Województwo maáopolskie
Województwo dolnoĞląskie
Województwo mazowieckie
Pozostaáe

13.18%
10.36%
10.14%
66.32%

13.18%
10.36%

10.14%
66.32%
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Województwo
maáopolskie
Województwo
dolnoĞląskie
Województwo
mazowieckie
Pozostaáe

Rosjanie
Województwo mazowieckie
Województwo podlaskie
Województwo dolnoĞląskie
Pozostaáe

18.93%
15.75%
11.16%
54.96%

18.93%

15.75%

54.96%

Województwo
mazowieckie
Województwo
podlaskie
Województwo
dolnoĞląskie
Pozostaáe

11.16%

Sáowacy
Województwo maáopolskie
Pozostaáe

91.93%
8.07%

8.07%

Województwo
maáopolskie
Pozostaáe

91.93%
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Tatarzy
Województwo podlaskie
Pozostaáe

71.36%
28.64%

28.64%

Województwo podlaskie
Pozostaáe

71.36%

UkraiĔcy
Województwo warmiĔsko-mazurskie
Województwo zachodniopomorskie i
pomorskie
Województwo podkarpackie
Pozostaáe

43.73%
24.05%
10.98%
21.25%

Województwo
warmiĔsko-mazurskie

21.25%
43.73%
10.98%

Województwo
zachodniopomorskie i
pomorskie
Województwo
podkarpackie
Pozostaáe

24.05%
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ĩydzi
Województwo mazowieckie
Województwo dolnoĞląskie
Pozostaáe

37.63%
43.03%

37.63%
19.34%
43.03%

Województwo
mazowieckie
Województwo
dolnoĞląskie
Pozostaáe

19.34%

Osoby posáugujące siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem kaszubskim
Województwo pomorskie
Pozostaáe

99.85%
0.15%

0.15%

Województwo
pomorskie
Pozostaáe

99.85%
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Zaáącznik nr 4
MniejszoĞci narodowe i etniczne oraz spoáecznoĞü posáugująca siĊ
jĊzykiem regionalnym wedáug miejsca zamieszkania
(Wedáug danych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r.)
Biaáorusini
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

43.16%
56.84%

43.16%
56.84%

Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców

Czesi
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

44.04%
55.96%
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55.96%
44.04%

Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców

Karaimi
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

95.35%
4.65%

4.65%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
95.35%

Litwini
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

14.52%
85.48%

14.52%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
85.48%

àemkowie
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

27.26%
72.74%

27.26%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
72.74%
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Niemcy
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

22.23%
77.77%

22.23%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
77.77%

Ormianie
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

86.26%
13.74%

13.74%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
86.26%

Romowie
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

88.41%
11.59%

11.59%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
88.41%
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Rosjanie
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

79.04%
20.96%

20.96%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
79.04%

Sáowacy
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

7.08%
92.92%

7.08%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
92.92%

Tatarzy
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

82.77%
17.23%

17.23%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
82.77%
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UkraiĔcy
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

39.33%
60.67%

ĩydzi
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców

39.33%
60.67%

Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców

88.06%
11.94%

11.94%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
88.06%

Osoby posáugujące siĊ w kontaktach domowych jĊzykiem kaszubskim
Miasta 10 tys. mieszkaĔców i wiĊcej
14.04%
WieĞ i miasta poniĪej 10 tys.mieszkaĔców
85.96%

14.04%
Miasta 10 tys.
mieszkaĔców i wiĊcej
WieĞ i miasta poniĪej
10 tys.mieszkaĔców
85.96%
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Zaáącznik nr 5
Liczba obywateli polskich deklarujących przynaleĪnoĞü do mniejszoĞci
narodowych i etnicznych w poszczególnych województwach oraz liczba osób
deklarujących uĪywanie w kontaktach domowych jĊzyka kaszubskiego w
poszczególnych województwach
(Wedáug danych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r.)

Województwo

Liczba
obywateli
polskich
naleĪących do
mniejszoĞci

Odsetek osób
naleĪących do
mniejszoĞci
wĞród
mieszkaĔców
województwa

DolnoĞląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

8 429
1 615
1 408
2 433
1 851
5 734
4 075
105 509
4 071
53 807
5 560
32 679
507
17 096
2 543
5 956

0,28993
0,07804
0,06403
0,24114
0,07084
0,17739
0,07953
9,90655
0,19350
4,45199
0,25506
0,68901
0,03908
1,19690
0,07587
0,35072

Liczba osób
posáugujących
siĊ w
kontaktach
domowych
jĊzykiem
kaszubskim
2
22
3
0
1
4
16
1
1
3
52 588
7
0
11
5
1

Odsetek osób
posáugujących siĊ w
kontaktach
domowych jĊzykiem
kaszubskim wĞród
mieszkaĔców
województwa
0,00007
0,00106
0,00014
0
0,00004
0,00012
0,00031
0,00009
0,00005
0,00025
2,41240
0,00015
0
0,00077
0,00015
0,00006

Zaáącznik nr 6

Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
do UrzĊdowego Rejestru Gmin, w których jest uĪywany jĊzyk pomocniczy
L.p. Nazwa gminy Powiat

Województwo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
podlaskie
opolskie
pomorskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie

15
16
17

Radáów
Chrząstowice
Izbicko
Biaáa
Walce
Strzeleczki
LeĞnica
PuĔsk
Prószków
Parchowo
Jemielnica
Ujazd
Kolonowskie
Lasowice
Wielkie
ReĔska WieĞ
Tarnów
Opolski
Bierawa

oleski
opolski
strzelecki
prudnicki
krapkowicki
krapkowicki
strzelecki
sejneĔski
opolski
bytowski
strzelecki
strzelecki
strzelecki
kluczborski

kĊdzierzyĔsko opolskie
-kozielski
opolski
opolskie
kĊdzierzyĔsko opolskie
-kozielski

JĊzyk
pomocniczy
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
litewski
niemiecki
kaszubski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki

Data wpisu
25.01.2006
25.01.2006
06.03.2006
06.03.2006
04.04.2006
17.05.2006
17.05.2006
25.05.2006
11.07.2006
16.08.2006
28.08.2006
28.08.2006
22.09.2006
18.10.2006

niemiecki

26.10.2006

niemiecki

15.02.2007

niemiecki

23.04.2007

Zaáącznik nr 7
Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póĨn. zm.)
do Rejestru gmin, na których obszarze uĪywane są nazwy w jĊzyku mniejszoĞci
L.p. Nazwa
gminy

Powiat Województwo

1

oleski

Radáów

opolskie

UrzĊdowa nazwa w jĊzyku Dodatkowa nazwa w JĊzyk mniejszoĞci
polskim
jĊzyku mniejszoĞci narodowej i
etnicznej lub jĊzyk
regionalny
Biskupice, wieĞ
Bischdorf
niemiecki
Kolonia Biskupska, wieĞ

Friedrichswille

KoĞcieliska, wieĞ

Kostellitz

Ligota Oleska, wieĞ

Ellguth

Nowe Karmonki, wieĞ

Neu Karmunkau

Psurów, osada

Psurow

Radáów, wieĞ

Radlau

Stare Karmonki, osada

Alt Karmunkau

Sternalice, wieĞ

Sternalitz

Wichrów, wieĞ

Wichrau

WolĊcin, wieĞ

Wollentschin

Data wpisu

22.12.2006
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Zaáącznik nr 8
Dane statystyczne dotyczące przestĊpczoĞci
Prawomocnie osądzone osoby dorosáe na podstawie wybranych artykuáów kodeksu karnego w latach 2002 - 2005x
Kwalifikacja
prawna
- art.
kodeksu
karnego

2002 rok

2003 rok

2004 rok

2005 rok

Osądzeni

Skazani

Warunkowe
umorzenie

Osądzeni

Skazani

Warunkowe
umorzone

Osądzeni

Skazani

Warunkowe
umorzenie

Osądzeni

Skazani

Warunkowe
umorzenie

art.118§1 i 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

art.118§2 i 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

art.119§1

-

-

-

4

4

-

3

3

-

6

6

-

art.119§2

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

art.256

7

6

1

7

6

1

7

7

-

-

-

-

art.257

8

8

-

11

9

2

12

8

4

16

16

-

x

Dane za rok 2006 nie są jeszcze dostĊpne.

1

Dane z policyjnego systemu statystyki przestĊpczoĞci „Temida”
PrzestĊpstwa stwierdzone na podstawie wybranych artykuáów kodeksu karnego w
latach 2002 - 2005x

2002 rok

Kwalifikacja
prawna
- art.
kodeksu
karnego
art.118§1 i 3
art.118§2 i 3
art.119§1 i 2
art.256
art.257

2003 rok

Wynik postĊpowania
Wynik postĊpowania
w tym
w tym
Wniosek
Wniosek
PrzestĊpstwa
skierowanie
skierowanie PrzestĊpstwa
o
o
stwierdzone Wniosek
stwierdzone Wniosek
umorzenie
do
umorzenie
do
o akt
o akt
sądu
sądu
z powodu
z powodu
oskarĪenia
oskarĪenia
niewykrycia
rodzinnego
niewykrycia rodzinnego
sprawców
sprawców

1
8
8
17

1
6
6
11

2
1
5

1
1

3
14
17

2
8
11

2004 rok

Kwalifikacja
prawna
- art.
kodeksu
karnego
art.118§1 i 3
art.118§2 i 3
art.119§1 i 2
art.256
art.257

x

1
4
5

2
1

2005 rok

Wynik postĊpowania
Wynik postĊpowania
w tym
w tym
Wniosek
Wniosek
PrzestĊpstwa
skierowanie
o
skierowanie PrzestĊpstwa
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Zaáącznik nr 9
Zestawienie nieuwzglĊdnionych uwag organizacji mniejszoĞci narodowych i etnicznych
oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym1
1. Wspólnota Litwinów w Polsce
czĊĞü I
„ZastrzeĪenie budzi posáugiwanie siĊ w Raporcie danymi spisu powszechnego. LiczebnoĞü
poszczególnych mniejszoĞci okreĞlana jest wedáug danych ze spisu powszechnego ludnoĞci z 2002 roku.
Po spisie wiĊkszoĞü mniejszoĞci narodowych w Polsce wyraziáa swoją opiniĊ, iĪ ich zdaniem wyniki
spisu w peáni nie odzwierciedlają struktury narodowoĞciowej Polski i nie są w peáni obiektywne. O tym
Ğwiadczy teĪ fakt, iĪ aĪ 775 tys. osób nie ustalono narodowoĞci, ze wzglĊdu na brak odpowiedzi na
pytanie o narodowoĞü. Ustalono takĪe mnóstwo innych nieprawidáowoĞci podczas spisywania. Zdarzaáo
siĊ, iĪ rachmistrzowie w ogóle nie zadawali pytania o narodowoĞü. Wówczas zapewniano nas, iĪ dane ze
spisu nie bĊdą brane pod uwagĊ jako ostateczny miernik liczebnoĞci. Jednak w Raporcie te dane są
gáówne i jedyne w opisie poszczególnych mniejszoĞci narodowych.”

Dane
Narodowego
Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ
z 2002 r. są jedynymi danymi
oficjalnymi dotyczącymi liczby osób
naleĪących
do
mniejszoĞci
narodowych i etnicznych. Osoby,
które nie odpowiedziaáy na pytanie o
narodowoĞü – to przede wszystkim
osoby, których rachmistrze spisowi
nie zastali w domu, nie mogli im
wiĊc zadaü pytaĔ.
Informacje
dotyczące liczby
czĊĞü I, pkt 4.2
„Opisując mniejszoĞü litewską operuje siĊ liczbami radnych na szczeblu rad gmin i powiatu. Jednak w radnych
związanych
z
wyborach samorządowych organizacje mniejszoĞci litewskiej nie tworzyáy komitetów wyborczych, poszczególnymi
mniejszoĞciami
dlatego niezrozumiaáe jest nam wedáug jakich kryteriów i jakich danych są podane ww. informacje.”
byáy podawane do publicznej
wiadomoĞci, choüby w wydawanej
przez mniejszoĞci prasie, m.in. w
dwutygodniku „Aušra”.
czĊĞci II, art. 6
Informacja zbyt szczegóáowa.
„Jedną z bardzo waĪnych kwestii dla mniejszoĞci litewskiej jest wypracowanie odpowiedniej atmosfery
ĪyczliwoĞci, zwáaszcza na terenie SejneĔszczyzny, gdzie do tej pory Īywe są zaszáoĞci historyczne i
odczuwalny brak dobrej woli i zrozumienia dla naszych potrzeb. Po 18 latach niepodlegáego paĔstwa
1

W pierwszej kolumnie zamieszczono uwagi organizacji mniejszoĞci narodowych i etnicznych oraz spoáecznoĞci posáugującej siĊ jĊzykiem regionalnym, w drugiej –
komentarz do nich lub wyjaĞnienie przyczyn nieuwzglĊdnienia uwagi w raporcie.

Polskiego sytuacja w rzeczywistoĞci poprawiaáa siĊ. Jednak nie pojĊte nam są dziaáania podejmowane
przez niektóre Ğrodowiska, prowadzące do poróĪnienia tu Īyjących narodów oraz budzenia niechĊci czy
teĪ nienawiĞci do Litwinów. Mam tu na myĞli przed dwoma laty na cmentarzu w BerĪnikach postawiony
pomnik ofiarom ponarskim. Napis na pomniku sugeruje, iĪ Litwini podczas II wojny Ğwiatowej w
miejscowoĞci Ponary wymordowali tysiące Polaków. Naszym zdaniem napis ów nie odzwierciedla
peánej prawdy historycznej, a prawda zostaáa wypaczona w nieznanym nam celu i Ğwiadomie che
poróĪniü na tym terenie zamieszkaáe dwie spoáecznoĞci narodowe. Poza tym Polscy Litwini nie mieli nic
wspólnego z ww. wydarzeniem historycznym, takĪe mieszkaĔców SejneĔszczyzny nie byáo wĞród ofiar
ponarskich . Wspólnota Litwinów w Polsce jest zdania, iĪ wszystkich polegáych naleĪy godnie
upamiĊtniü, jednak powinno siĊ to uczyniü w zgodzie z historią i nie naruszając godnoĞci innych ani teĪ
nie przyczyniając siĊ do tworzenia atmosfery wrogoĞci i niechĊci miĊdzy narodami.”
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II, art. 13
„W Raporcie jest wzmianka o utworzonych w 2005 roku Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum
z Litewskim JĊzykiem Nauczania im. „Žiburys” w Sejnach. Informacja, iĪ „szkoáy niepubliczne
otrzymują z budĪetu paĔstwa w formie dotacji Ğrodki na kaĪdego ucznia w wysokoĞci nie niĪszej, niĪ
kwota przewidziana na ucznia danego typu i rodzaju szkoáy publicznej prowadzonej przez jednostkĊ
samorządu terytorialnego” nie jest zgodna z prawdą.
Przedszkole i szkoáy „Žiburys” funkcjonują dwa lata, jednak do tej pory nie otrzymują naleĪnej ustawą
przewidzianej sumy dotacji, co oficialnie potwierdza samorząd Miasta Sejny.
Przez pierwszy rok dziaáalnoĞci Przedszkole w ogóle nie otrzymaáo Īadnych funduszy na utrzymanie,
chociaĪ ustawa przewiduje, iĪ Samorząd powinien przekazaü nie mniej niĪ 75 proc. sumy, która
przewidziana jest na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym. Do chwili obecnej zalegáe dotacje
przez samorząd nie zostaáy przekazane. To moĪe Ğwiadczyü o braku odpowiedniej kontroli ze strony
wáadz centralnych bądĨ braku mechanizmów prawnych zapewniających funkcjonowanie szkóá
mniejszoĞci narodowych.
W chwili obecnej na jednego ucznia szkoáy podstawowej i gimnazjum samorząd przekazuje jedynie
okoáo 75 procent naleĪnej sumy, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem.
Pisząc o ww. placówkach oĞwiatowych naleĪy wspomnieü wyjaĞniü, dlaczego utworzono niepubliczne
placówki oĞwiatowe, a nie prowadzone przez samorząd, jak to jest powszechnie praktykowane.
Mianowicie, po wprowadzeniu reformy oĞwiatowej w Polsce zlikwidowano 3 szkoáy podstawowe na
terenie gminy Sejny, do których uczĊszczaáy dzieci mniejszoĞci litewskiej, a wáadze samorządu
terytorialnego nie podjĊáy Īadnych kroków, aby sytuacjĊ naprawiü i utworzyü jedną placówkĊ w Sejnach,
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do której uczĊszczaliby uczniowie mniejszoĞci litewskiej ze zlikwidowanych szkóá. Dlatego teĪ
organizacje pozarządowe nie miaáy innego wyjĞcia jedynie przejąü inicjatywĊ w swoje rĊce i utworzyü
szkoáĊ niepubliczną. Fundacja im. Bpa A. Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach (czyli organ
prowadzący szkoáy) miaáa nadziejĊ, iĪ fundusze na utrzymanie szkóá otrzyma ze Ğrodków publicznych
paĔstwa. Jednak okazaáo siĊ, iĪ Fundacja wziĊáa na swoje barki obowiązek prowadzenia szkóá, a nie
otrzymuje ustawowo naleĪnej sumy, która i tak byáaby nie wystarczająca na utrzymanie ww. placówek.
Do chwili obecnej nie zostaáy uwzglĊdnione zalecenia Rady Europy zawarte we wniosku z 2004 roku
mówiące o zapewnieniu warunków do funkcjonowania szkolnictwa litewskiego, jako elementu
szczególnie waĪnego dla tej mniejszoĞci w utrzymaniu toĪsamoĞci narodowej.”
2. Przedstawiciel mniejszoĞci niemieckiej w Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Rafaá Bartek
Informacja
zbyt
szczegóáowa.
czĊĞci II, art. 9 ust. 4
„Programy dla MniejszoĞci Niemieckiej to zaledwie 21h w roku (TVP Opole 11,3 i TVP Katowice 10,4). Trudno zgodziü siĊ z zarzutem co do
sztucznoĞci
umieszczania
w
W obydwu oĞrodkach regionalnych emitowany jest program „Schlesien Journal”.
W paĞmie wspólnym TVP 3 nadawano 4 cykliczne audycje (Telenowyny, Kowalski i Schmidt, Etniczne programie oĞrodków regionalnych
klimaty, Rozmówki wschodniograniczne). JednakĪe Īadna z nich nie jest audycją skierowaną do audycji „Telenowyny”. Informacja o
MniejszoĞci Niemieckiej. Poza tym roczny czas nadawania wyniósá 32,4 h. Przy czym programy te byáy nadawaniu tej audycji przez oĞrodki
regionalne TVP jest po prostu
emitowane w paĞmie wspólnym.
UwaĪamy, Īe mnoĪenie czasu emisji tych audycji przez 16 oĞrodków regionalnych jest sztucznym stwierdzeniem faktu.
powiĊkszeniem czasu antenowego dla mniejszoĞci narodowych i etnicznych. To tak, jakby TVP 1
wyemitowaá godzinny program, a ze wzglĊdu na to, Īe jest 16 oĞrodków regionalnych pomnoĪyá czas
emisji x 16.
Zwracamy uwagĊ równieĪ na to, Īe programów w jĊzyku mniejszoĞci lub regionalnym jest niewiele.
Jedynie 5 na 16 oĞrodków ma w swoim programie audycje w jĊzyku mniejszoĞci lub regionalnym.”
3. Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-OĞwiatowe
czĊĞü I, pkt 4.2
„Dane Spisu Powszechnego z 2002 roku, podają równieĪ, Īe w relacjach domowych jĊzykiem rosyjskim
posáuguje siĊ w Polsce 12.125 obywateli RP, z czego na Podlasiu okoáo 1300 osób.
Zgodnie z danymi tego samego spisu z 2002 roku, w Polsce jest okoáo 1250 StaroobrzĊdowców, z
których zdecydowana wiĊkszoĞü mieszka na terenach tradycyjnego wystĊpowania: 902 osoby w
województwie Podlaskim oraz 112 w województwie WarmiĔsko - Mazurskim.”
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Nic nie wskazuje na to, Īe wszystkie
osoby posáugujące siĊ jĊzykiem
rosyjskim to Rosjanie. NaleĪy
pamiĊtaü, Īe jĊzyk rosyjski jest
jĊzykiem miĊdzynarodowym, a jego
znajomoĞü w Polsce jest wysoka.

czĊĞü I, pkt 4.2
„W okresie rozbiorów osadnictwo Rosjan na terenach dzisiejszej Polski wchodzących wówczas w skáad
Rosji Carskiej, to nie emigracja!”
czĊĞü II, art. 5 ust. 1
„W raporcie widnieje, Īe w roku 2006 mniejszoĞü rosyjska z budĪetu paĔstwa nie otrzymaáa ani grosza!
Tymczasem tylko my – jako R.S.K.O. – z Ministerstwa Edukacji Narodowej RP otrzymaliĞmy 16.500
PLZ jako dotacje do miĊdzynarodowej wymiany máodzieĪy! (wyjazd reprezentacji máodzieĪy
mniejszoĞci rosyjskiej z Polski do Rosji na I Sportowy Festiwal MáodzieĪy Rosjan za Granicą). Chcemy
by po prostu wszystko byáo jasne – co i na jakich zasadach zalicza siĊ do wsparcia ze strony PaĔstwa na
rzecz mniejszoĞci, a co i dlaczego, nie!”
czĊĞü II, art. 9 ust. 4
„Praktycznie na dzieĔ dzisiejszy, mówiąc o obecnoĞci mniejszoĞci rosyjskiej i dostĊpnoĞci mniejszoĞci
rosyjskiej do mediów publicznych w Polsce, moĪemy mówiü tylko i wyáącznie o jedynym w Polsce
rosyjskojĊzycznym programie telewizyjnym o i dla mniejszoĞci rosyjskiej „Rosyjski Gáos” na antenie
TVP 3 Biaáystok. Program nadawany jest raz w miesiącu – okoáo 8’ do 8’30” (osiem – osiem i póá
minuty) jeden program, co daje áącznie niespeána 100 minut rocznie. Oprócz tego, na antenie TVP 3
Biaáystok, co roku powstaje minimum jeden felieton filmowy, relacja lub reportaĪ związany z
mniejszoĞcią rosyjską, rosyjską kulturą. Dla przykáadu, w roku 2005 byá to felieton filmowy autorstwa
Andrzeja RomaĔczuk – pt. „Ekon, czyli IKONA” okoáo 9 minut (felieton o znaczeniu i symbolice Ikony
u StaroobrzĊdowców w Prawosáawiu – na przykáadzie wystawy Ekona StaroobrzĊdowy na Wigrach)
zaĞ w 2006 roku relacja autorstwa Katarzyny Popáawskiej i Andrzeja RomaĔczuk, pt. „Gáosy
Prawosáawnej Rosji w Biaáymstoku” - okoáo 19 minut, Na tym praktycznie koĔczy siĊ obecnoĞü
mniejszoĞci rosyjskiej w polskich mediach publicznych (TVP i Polskie Radio). WyraĨnie z powyĪszego
widaü, Īe wrĊcz niezbĊdnym jest stworzenie ogólnopolskiego programu telewizyjnego (w wymiarze
czasowym w granicach 13’45” – 25’ /13 minut i 45 sekund do 25 minut/ miesiĊcznie) na antenie
któregoĞ z ogólnopolskich kanaáów TVP – najlepiej TVP 1, TVP 2, pasmo wspólne TVP 3 lub
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Nie wydaje siĊ teĪ wáaĞciwe
utoĪsamianie kwestii wyznaniowych
z narodowoĞciowymi.
Nie moĪna zgodziü siĊ z taką tezą.
Osoby
narodowoĞci
rosyjskiej
emigrowaáy w tamtym okresie z
gáĊbi cesarstwa na ziemie polskie.
W raporcie wyraĨnie zapisano, 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).”
Informacje zbyt szczegóáowe.

ewentualnie w kanale TVP Kultura lub TVP POLONIA (oba te programy nie są niestety ogólno dostĊpne
w Polsce!) o i dla mniejszoĞci rosyjskiej w jĊzyku rosyjskim. Jest równieĪ pilna potrzeba programów
radiowych w jĊzyku rosyjskim o i dla mniejszoĞci rosyjskiej. Tu chodzi zarówno o rozgáoĞnie regionalne
Polskiego Radia (m.in. w Biaáymstoku, Warszawie, Olsztynie, àodzi, Wrocáawiu, Szczecinie, GdaĔsku,
Krakowie, Zielonej Górze) –
w kaĪdej rozgáoĞni inny wymiar czasowy i inna czĊstotliwoĞü w
zaleĪnoĞci od realnych potrzeb i aktywnoĞci lokalnych czáonków spoáecznoĞci rosyjskiej, ich
organizacji, jak równieĪ jeden cykliczny ogólnopolski program radiowy o i dla mniejszoĞci rosyjskiej w
jĊzyku rosyjskim! bez wprowadzenia ogólnopolskiego programu telewizyjnego o i dla mniejszoĞci
rosyjskiej w Polsce i bez rozpoczĊcia nadawania programów radiowych o i dla mniejszoĞci rosyjskiej,
trudno jest mówiü w ogóle o dostĊpie mniejszoĞci rosyjskiej do publicznych Ğrodków masowego
przekazu.”
4. Związek UkraiĔców w Polsce
czĊĞci II, art. 9 ust. 4
„Brak aktualnych danych wobec faktu, iĪ w 2006 r. miaáy miejsce przypadki zmniejszenia czasu emisji
audycji w jĊzyku ukraiĔskim oraz zmiany pory emisji ma istotne znaczenie dla oceny zagadnienia
dostĊpu mniejszoĞci do mediów publicznych.”
czĊĞci III
„Zgáaszamy uwagi zwáaszcza do zapisu „Szczególnie waĪną rolĊ w realizacji dziaáaĔ na rzecz
mniejszoĞci odgrywają [...] oraz wojewodowie”. NaleĪy odnotowaü brak takowych dziaáaĔ ze strony
czĊĞci wojewodów, np. caákowity brak kontaktów, wspóápracy z mniejszoĞcią ukraiĔską w
województwie podkarpackim, co byáo niejednokrotnie sygnalizowane przez nasze Ğrodowisko”.
czĊĞci III, pkt VIII
„Dziaáania Rady Ochrony PamiĊci Walk i MĊczeĔstwa w przypadku problematyki spoáecznoĞci
ukraiĔskiej noszą znamiona preferowania kontaktów z ukraiĔską stroną rządową z pominiĊciem lub
caákowitym marginalizowaniem organizacji mniejszoĞci ukraiĔskiej”.

Jest to raczej komentarz, a nie
informacja.
Informacja zbyt szczegóáowa.

Jest to raczej komentarz, a nie
informacja.

5. Przedstawiciel mniejszoĞci áemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych Helena Duü-Fajfer
Uwagi te są efektem dyskusji
uwaga ogólna
„Uwagi bĊdące konsekwencją niedotrzymywania przy prezentacji i traktowaniu mniejszoĞci áemkowskiej prowadzonej wewnątrz mniejszoĞci
áemkowskie. Administracja rządowa
jej konsekwentnego definicyjnego rozumienia jako mniejszoĞci etnicznej:
- okreĞlenie: CzĊĞü àemków podkreĞla swoją przynaleĪnoĞü do narodu ukraiĔskiego, inni deklarują, Īe nie jest stroną w tej dyskusji i
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z narodem tym nie mają związków, proponujĊ zastąpiü – àemkowie mają odrĊbną ĞwiadomoĞü
etniczną, choü pewna grupa osób pochodzenia áemkowskiego uwaĪa siĊ za czĊĞü narodu
ukraiĔskiego,
- Zjednoczenie àemków powinno znaleĨü siĊ wĞród organizacji ukraiĔskich i konsekwentnie tam byü
uwzglĊdniana w prezentacji wszystkich parametrów (dotacje, szkolnictwo, media, itp.), gdyĪ
Zjednoczenie àemków zaangaĪowane jest w rozwój i wspieranie ukraiĔskiej toĪsamoĞci narodowej i
ukraiĔskiego jĊzyka, a wiĊc jego dziaáania zdecydowanie sáuĪą ukraiĔskiej mniejszoĞci narodowej,
- „Watra” i „àemkiwska Storinka” konsekwentnie wĞród tytuáów prasowych ukraiĔskich,
- konsekwentnie powracając do definicji mniejszoĞci – przytoczony tu p. 3 definicji „dąĪy do
zachowania swego jĊzyka, kultury i tradycji” Zjednoczenie àemków nie dąĪy do zachowania
áemkowskiego jĊzyka, lecz do wprowadzenie (przez szkolnictwo, publikacje, propagandĊ) jĊzyka
ukraiĔskiego,
- jeĞli w sumie dotacji wykazanej dla mniejszoĞci áemkowskiej jest teĪ dotacja dla Zjednoczenia
àemków (byü moĪe na nauczanie jĊzyka ukraiĔskiego, czy propagowanie ĞwiadomoĞci ukraiĔskiej
wĞród àemków), to proponujĊ (uwaĪam za wskazane) przeniesienie w wykazie tej kwoty dotacji do
puli ukraiĔskiej.”
czĊĞü II, art. 9 pkt 4
„UwaĪam, Īe mniejszoĞü áemkowska jest wyraĨnie dyskryminowana w zakresie dostĊpu do Ğrodków
przekazu. Wielokrotne podania o pomoc przy stworzeniu w TVP 3 formy magazynu kulturalnoinformacyjnego w jĊzyku áemkowskim, przechodziáy bez echa i bez odpowiedzi. Zaskakująca jest
informacja, Īe z 267, 9 godz. rocznie czasu emisji programów mniejszoĞciowych, aĪ 198,4 godz.
przeznaczono na Telenowyny (poĞwiĊcone sprawom mniejszoĞci ukraiĔskiej). Z czego wynikają te
szokujące dysproporcje?
ProponujĊ zrobiü wykaz, w której rozgáoĞni radiowej, jĊzyk której mniejszoĞci jest uwzglĊdniony jako
jĊzyk audycji dla mniejszoĞci (rozgáoĞnie ujĊte w wykazie - dofinansowanie). Byáby wyraĨny Ğlad
dysproporcji w moĪliwoĞciach korzystania z mediów przez poszczególne mniejszoĞci. àemkowie nie
mają Īadnej audycji radiowej w jĊzyku áemkowskim W przedstawionych wykazach ta sytuacja jest
zaciemniona.”
czĊĞü II, art. 11 ust. 3
„PrzyjĊty w Ustawie o mniejszoĞciach 20% próg iloĞci mieszkaĔców gminy upowaĪniający do
korzystania z moĪliwoĞci okreĞlonych w tym punkcie okazaá siĊ w polskich realiach mniejszoĞciowych
zaporą nie do przebycia dla wiĊkszoĞci mniejszoĞci zamieszkujących w Polsce (jedynie 3 są w stanie
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dlatego nie opowiada siĊ za Īadną z
opcji.

Nie wydaje siĊ, aby termin
„dyskryminacja” byá wáaĞciwy, choü
problem niewątpliwie wystĊpuje.
JednoczeĞnie jest to informacja zbyt
szczegóáowa (uwaga ta dotyczy
takĪe przygotowania postulowanego
wykazu).

20 %
próg byá kompromisem
wydyskutowanym w trakcie prac
nad
ustawą o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o

przekroczyü ten próg). To powinno byü zaznaczone w raporcie, gdyĪ daje jasnoĞü, Īe zapis ustawowy nie
uwzglĊdniá mniejszoĞciowej specyfiki (iloĞü i rozproszenie) w Polsce.”
czĊĞü II, art. 12 ust. 1
„Znów zostaáy wykazane tylko pozytywne (czasem stwarzające tylko pozór) elementy realizacji tego
zapisu. Zwracam uwagĊ na patową sytuacjĊ dotyczącą wymienionej tu filologii rosyjskiej z jĊzykiem
rusiĔsko-áemkowskim. Filologia ta nie ma realnych szans istnienia. Wpisywana w schematy programowe
i finansowe (istniejące dla filologii obcych) nie daje szans ksztaácenia nauczycieli jĊzyka áemkowskiego
oraz badaĔ naukowych w zakresie áemkoznawstwa. Nie zostaáy zapewnione tu odpowiednie moĪliwoĞci,
jakie strony zobowiązaáy siĊ zapewniü. W Polsce nie zostaá wypracowany model ksztaácenia dla
mniejszoĞci etnicznych na poziomie szkolnictwa wyĪszego. Jest model filologii jĊzyków obcych.”
czĊĞü III
„PostulujĊ o wprowadzenie informacji, Īe Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji powoáaá na
reprezentanta mniejszoĞci áemkowskiej w komisji Wspólnej Rządu i MniejszoĞci Narodowych osobĊ
wobec kandydatury której wpáynąá protest wszystkich organizacji áemkowskich i wielu osób prywatnych.
Osoba ta zostaáa zaproponowana przez organizacjĊ, która statutowo zaprzecza istnieniu áemkowskiej
mniejszoĞci etnicznej. Na rzecz tej kandydatury Minister odrzuciá kandydaturĊ drugiej osoby wybranej w
wyborach demokratycznych przez reprezentantów wszystkich organizacji áemkowskich”.
6. Stowarzyszenie Romów w Polsce
uwaga ogólna
„W projekcie raportu nie przedstawiono okolicznoĞci dotyczących uchwalenia ustawy
z 06.01.2005 o mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz o jĊzyku regionalnym,
w szczególnoĞci dotyczących zastrzeĪeĔ co do zgodnoĞci tejĪe ustawy z Konstytucją RP, zgáoszonych
przez HelsiĔską FundacjĊ Praw Czáowieka oraz inne autorytety prawne, takĪe organizacje pozarządowe.”

jĊzyku regionalnym.
Informacja zbyt szczegóáowa.

Uwaga ta jest efektem dyskusji
prowadzonej wewnątrz Ğrodowiska
mniejszoĞci áemkowskiej, gdzie
zdania co do kandydatów byáy
podzielone. Administracja rządowa
nie jest stroną w tej dyskusji.

Uwaga zbyt szczegóáowa. Raport
nie zajmuje siĊ szczegóáami
dotyczącymi dyskusji w trakcie prac
nad ustawą o mniejszoĞciach
narodowych i etnicznych oraz o
jĊzyku regionalnym.
Uwaga zbyt szczegóáowa, a w czĊĞci
uwaga ogólna
„Projekt raportu nie uwzglĊdnia kontrowersji pomiĊdzy MSWiA a organizacjami romskimi w czasie dotyczącej stanowiska MSWiA
istnienia Zespoáu do Spraw MniejszoĞci Narodowych i Etnicznych, które to kontrowersje związane byáy nieprawdziwa. W rzeczywistoĞci
to
przedstawiciele
z wyborem czáonków Zespoáu, reprezentujących Ğrodowisko romskie, a wynikaáy one z próby narzucenia bowiem
organizacji romskich odmówili
przez MSWiA reprezentantów wbrew woli organizacji.”
udziaáu w posiedzeniach Zespoáu z
udziaáem prezesa Stowarzyszenia
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Romów w Polsce.
Informacja zbyt szczegóáowa. Dane
czĊĞü II, art. 4 ust. 2
„Projekt raportu opisuje wiele dziaáaĔ podjĊtych w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych lub takie są dostĊpne.
edukacyjnych Romów, przy czym po dziaáaniach tych stowarzyszenie nie byáo informowane i dlatego
merytorycznie nie jest w stanie odnieĞü siĊ do tych kwestii; jest zresztą w projekcie raportu wiĊcej takich
kwestii, co do których polityka informacyjna wáaĞciwych organów budzi zastrzeĪenia.”
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II, art. 4 ust. 2
„Przedstawiona w projekcie problematyka odnosząca siĊ do Centrów Porad Obywatelskich jest
niewątpliwie interesująca i ze wszech miar sáuszna, tyle Īe Stowarzyszenie od dáuĪszego juĪ czasu nie
moĪe Centrum takiego zorganizowaü z powodu braku odpowiedniego wsparcia.”
Informacja taka byáaby zbyt
czĊĞü II, art. 5 ust. 1
szczegóáowa.
Dane
takie
są
„Stowarzyszenie podnosi, Īe z tabeli finansowej nie wynika w jaki sposób przedstawione Ğrodki zostaáy
dostĊpne.
rozdysponowane miĊdzy poszczególne organizacje, a zwáaszcza jaka czeĞü procentowana tych Ğrodków
zostaáa przekazana tym organizacjom.”
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II, art. 5 ust. 1
Stowarzyszenie zauwaĪa, iĪ wáasnym staraniem przy wsparciu celowym MSWiA wydajĊ publikacjĊ i
materiaáy edukacyjne, co uznaü naleĪy niewątpliwie za sukces stowarzyszenia.
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II, art. 6 ust. 1
„Stowarzyszenie pragnie zwróciü uwagĊ na szczególne trudnoĞci, jakie wiąĪą siĊ
z dochodzeniem przez Romów – ofiary holocaustu przed organami rentowymi
i sądami ubezpieczeĔ spoáecznych swych praw w zakresie uprawnieĔ do renty z tytuáu niezdolnoĞci do
pracy w związku z pobytem w latach II wojny Ğwiatowej w obozie lub getcie – przeszkody stawiane
przez organy rentowe i sądy czĊsto w zasadzie eliminują moĪliwoĞü uzyskania takiej renty, co wiązaü
naleĪy z brakiem rozwiązaĔ systemowych w tym zakresie, brakiem odpowiedniego doĞwiadczenia i
kompetencji po stronie lekarzy orzeczników ZUS i biegáych sądowych.”
W trakcie prac nad raportem nie
czĊĞü II, art. 6 ust. 2
„Co siĊ tyczy dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania i zwalczania rasizmu, ksenofobii badano tej kwestii. NaleĪy jednak
i dyskryminacji na tle etnicznym, to podkreĞliü naleĪy, ze projekt nie zawiera Īadnych stwierdzeĔ zwróciü uwagĊ, Īe Rzecznik Praw
kilkakrotnie
dotyczących negatywnego, bezpodstawnego i naruszającego prawa czáowieka wizerunku Romów w Obywatelskich
mediach, zwáaszcza w prasie, gdzie prawie kaĪdy przypadek zachowaĔ Romów, bĊdących w interweniowaá w sprawie podawania
sprzecznoĞci z prawem lub obyczajami publicznymi jest piĊtnowany w sposób jawnie áamiącym w mediach przynaleĪnoĞci etnicznej
osób podejrzanych o popeánienie
zagwarantowane konstytucyjnie prawa obywatelskie.”
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przestĊpstwa.
Nie moĪna zgodziü siĊ z tezą o
czĊĞü II, art. 9 ust. 4
LiczebnoĞü
„W czĊĞci projektu wynika, Īe Romowie w dostĊpie do Ğrodków przekazu są dyskryminowani, skoro dyskryminacji.
inne mniejszoĞci narodowe i etniczne, nawet te mniej liczne i zamieszkujące niewielkie skrawki mniejszoĞci nie byáa kryterium przy
terytorium RP, posiadają swych przedstawicieli w radach programowych telewizji publicznej i radia wyborze do rad programowych.
publicznego.”
7. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
uwaga ogólna
„Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie przyjmuje z zadowoleniem, Īe polskie wáadze przygotowaáy projekt
II Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską
postanowieĔ Konwencji ramowej o ochronie mniejszoĞci narodowych. Dostrzegamy wiele pozytywnych
zmian w polityce paĔstwa w stosunku do mniejszoĞci narodowych i etnicznych, jakie zaszáy od czasu
przekazania w 2002 r. I Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez
Rzeczpospolitą Polską postanowieĔ Konwencji ramowej o ochronie mniejszoĞci narodowych. Z
zadowoleniem przyjĊliĞmy szczególnie fakt uchwalenia Ustawy z dnia 6 stycznia 2007 r. o
mniejszoĞciach narodowych i etnicznych oraz jĊzyku regionalnym.”
czĊĞü I
„Ze zdumieniem zauwaĪyliĞmy, Īe polskie wáadze przygotowując projekt II Raportu powoáują siĊ na
wyniki Narodowego Spisu Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ z 2002 r. Pragniemy przypomnieü, Īe
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w przeszáoĞci informowaáo o nieprawidáowoĞciach jakie zaszáy
podczas przeprowadzania spisu, które rzutowaáy na wiarygodnoĞü jego wyników. BáĊdy jakie popeániono
pod czas spisu w opinii ZKP dyskredytują jego wyniki jako Ĩródáo wiarygodnych danych.
JuĪ po zakoĔczeniu NSPLiM w sierpniu 2002 r. Prezes Gáównego UrzĊdu Statystycznego (który byá
jednoczeĞnie Generalnym Komisarzem Spisowym i odpowiadaá za jego przeprowadzenie) informowaá
ZKP, Īe Kaszubi są mniejszoĞcią etniczną. W tym samym czasie inne organy wáadzy paĔstwowej
informowaáy ZKP, Īe Kaszubi nie są w Polsce uznawani za mniejszoĞci etniczną. Z faktu tego
wyciągamy wniosek, Īe nawet podmioty odpowiedzialne za nadzór nad prawidáowym
przeprowadzeniem spisu miaáy powaĪne problemy z ustaleniem statusu Kaszubów. W opinii ZKP
nienaleĪyte przygotowanie spisu powszechnego nie pozostaáo bez wpáywu na wiarygodnoĞü jego
wyników.”
czĊĞü I, pkt 4.3
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Jest to komentarz, a nie informacja.

Dane
Narodowego
Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ
z 2002 r. są jedynymi danymi
oficjalnymi dotyczącymi liczby osób
naleĪących
do
mniejszoĞci
narodowych i etnicznych oraz
uĪywania jĊzyka w kontaktach
domowych.

Dane

dotyczące

liczby

radnych

ze spoáecznoĞcią
Opis odnoszący siĊ do „politycznej reprezentacji Kaszubów” wymaga ponownej redakcji. Nie są nam związanych
znane kryteria w oparciu o które autorzy projektu II Raportu zaliczali samorządowców do grona kaszubską zostaáy zebrane przez
Pomorski
Urząd
Wojewódzki,
reprezentantów spoáecznoĞci kaszubskiej.
dziĊki informacjom uzyskanym w
trybie roboczym z Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej w GdaĔsku
i
ze
Zrzeszenia
KaszubskoPomorskiego.
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II, art. 9 ust. 4
„Dodaü zdanie: Osób ze spoáecznoĞci kaszubskiej nie powoáywano do rad programowych radia (Radio
GdaĔsk S.A., Radio Koszalin S.A.) i telewizji publicznej (TVP w GdaĔsku).”
Informacja zbyt szczegóáowa.
czĊĞü II art. 9 ust. 4
„Dodaü zdania: Od stycznia 2007 r. o poáowĊ zmniejszono czas nadawania programu Rodna Zemia (nie
emituje siĊ jego powtórki). Pomimo wielokrotnych próĞb Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i
samorządów terytorialnych okoáo 1/3 spoáecznoĞci kaszubskiej zamieszkującej województwo pomorskie
nadal jest pozbawiona moĪliwoĞci odbioru tego jedynego magazynu telewizyjnego emitowanego w jĊzyku
kaszubskim.”
Informacja zbyt szczegóáowa.
czeĞü II, art. 12 ust. 1
„Dodaü zdania: Pomimo wniosków spoáecznoĞci kaszubskiej Īaden z polskich uniwersytetów nie ma
Katedry (Zakáadu) Filologii Kaszubskiej. Na Īadnym z polskich uniwersytetów nie są prowadzone zajĊcia
z filologii kaszubskiej.”
Informacja
zbyt
szczegóáowa.
CzĊĞü II, art. 12 ust. 2
Dodaü akapit w brzmieniu: Problemem pozostają niezaspokojone potrzeby edukacyjne spoáecznoĞci Ponadto, uwaga jest zbyt generalna.
kaszubskiej. Nie ma w Polsce uniwersytetu, który ksztaáci nauczycieli do nauczania jĊzyka kaszubskiego. PodrĊczniki takie i programy ciągle
Brak podrĊczników i programów nauczania jĊzyka kaszubskiego jest ciągle problemem nie bowiem powstają, choü jest ich
wciąĪ zbyt maáo.
rozwiązanym.”
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