Załącznik nr 4
Wykaz wybranych przepisów prawnych zawartych w umowach dwustronnych

UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ BIAŁORUSI
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy,
podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 118, poz. 527)
Art. 13
Umawiające się Strony zobowiązują się do respektowania międzynarodowych zasad
i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności zawartych
w międzynarodowych paktach praw człowieka, Akcie końcowym Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Dokumencie spotkania kopenhaskiego w sprawie
ludzkiego wymiaru oraz Paryskiej Karcie dla Nowej Europy.
Art. 14
1. Umawiające się Strony potwierdzają, że osoby należące do mniejszości polskiej
w Republice Białoruś oraz mniejszości białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo,
indywidualnie lub wespół z innymi członkami swojej grupy, do swobodnego zachowania,
rozwijania i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa.
2. Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej jest
sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego przez osoby i że nie mogą z tego wynikać dla
niej żadne negatywne następstwa.
Art. 15
Umawiające się Strony gwarantują, że osoby wymienione w artykule 14 mają
w szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do:
- swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznym,
dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany, a także
używania swych imion i nazwisk w brzmieniu przyjętym dla języka ojczystego,
- zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń
oświatowych, kulturalnych i innych, które mogą ubiegać się o dobrowolną pomoc
finansową lub inną, jak również o pomoc państwową, zgodnie z prawem krajowym,
korzystać z dostępu do środków masowego przekazu, a także uczestniczyć w
działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych,
- wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania i wykorzystywania
materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności religijnej w języku
ojczystym,
- ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą na terytorium
swego Państwa, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych
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państw, z którymi łączą je wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo
kulturalne lub przekonania religijne,
korzystania ze środków prawnych, przewidzianych ustawodawstwem wewnętrznym
Państwa zamieszkania, dla urzeczywistnienia i ochrony swych praw.

Art. 16
1. Umawiające się Strony będą rozwijać konstruktywną współpracę w zakresie ochrony praw
osób należących do mniejszości narodowych, traktując je jako czynnik wzmocnienia
wzajemnego zrozumienia i dobrosąsiedzkich stosunków między narodami polskim i
białoruskim.
2. Umawiające się Strony w trakcie realizacji rozwoju regionalnego będą uwzględniać
społeczne i ekonomiczne interesy osób wymienionych w artykule 14 oraz ich organizacji lub
stowarzyszeń.
3. Umawiające się Strony będą starać się zapewnić osobom, o których mowa w artykule 14,
odpowiednie możliwości nauczania ich języka ojczystego lub nauczania w tym języku
w placówkach oświatowych, a także, gdzie jest to możliwe i konieczne, posługiwania się
językiem ojczystym wobec władz publicznych. W programach nauczania placówek
oświatowych, do których uczęszczają wyżej wymienione osoby, będzie uwzględniona
w szerszym zakresie historia i kultura mniejszości narodowych.
4. Umawiające się Strony będą szanować prawo osób, o których mowa w artykule 14, do
uczestnictwa w sprawach publicznych, w szczególności dotyczących ochrony i umacniania
ich tożsamości, a także w razie potrzeby przeprowadzać konsultacje z organizacjami lub
stowarzyszeniami tych osób.
Art. 17
Umawiające się Strony są zgodne co do tego, że osoby, o których mowa w artykule 14,
powinny przestrzegać ustawodawstwa Państwa swego zamieszkania.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś
o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty,
sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.
(Dz.U. z 1996 r. Nr 76, poz. 365)
Art. 13
Umawiające się Strony zapewnią osobom należącym do polskiej mniejszości narodowej
w Republice Białoruś i białoruskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej
warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, etnicznej,
kulturowej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i na warunkach pełnej
równości wobec prawa. Umawiające się Strony będą w ramach swojego ustawodawstwa
wewnętrznego wszechstronnie wspierać działalność organizacji społecznych, oświatowych
i kulturalnych wyżej wymienionych osób i stwarzać warunki dla pozyskiwania przez nie
pomocy materialnej z terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.
Art. 14
Każda z Umawiających się Stron, zgodnie ze swoimi wewnętrznym ustawodawstwem,
stworzy na terytorium swego Państwa osobom wymienionych w art. 13 niniejszej umowy
warunki do nauczania języka ojczystego. W tym celu każda z Umawiających się Stron:
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zapewni zainteresowanym osobom na zasadzie dobrowolności dostęp do nauki języka
ojczystego i nauki w języku ojczystym w przedszkolach, szkołach podstawowych i
średnich, w systemach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś, a
także dążyć będzie do stworzenia możliwości nauczania w języku ojczystym na
poziomie uniwersyteckim,
sprzyjać będzie nauczaniu i podnoszeniu poziomu nauczania języka, historii i kultury
drugiej Umawiającej się Strony na wszystkich szczeblach kształcenia poza
państwowym systemem edukacji,
zapewni odpowiednie przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla szkół
mniejszości narodowych,
zapewni, za wzajemną zgodą, możliwość pracy nauczycielom skierowanym do szkół
przez drugą Umawiającą się Stronę.
Art. 29

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie radia, w tym:
- wymianę informacji,
- realizację programów i ich emisję dla mniejszości narodowych.
UMOWY ZAWARTE Z CZESKĄ I SŁOWACKĄ REPUBLIKĄ FEDERACYJNĄ
(OBOWIĄZUJĄ W STOSUNKACH Z REPUBLIKĄ CZESKĄ
I Z REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ)
Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną
o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy,
sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 59, poz. 296)
Art. 8
1. Umawiające się Strony potwierdzą, że osoby należące do czeskiej i słowackiej mniejszości
narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby należące do polskiej mniejszości
narodowej w Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej mają prawo, indywidualnie jak
też wespół z innymi członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania
i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej oraz do rozwijania
swej kultury we wszystkich kierunkach, bez jakichkolwiek prób jej asymilacji wbrew ich
woli.
Umawiające się Strony respektować będą prawa i wypełniać obowiązki dotyczące
mniejszości narodowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w szczególności
europejskimi.
2. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 niniejszego
artykułu mają prawo indywidualnie jak też wespół z innymi członkami swej grupy:
- swobodnie posługiwać się swoim językiem ojczystym w życiu prywatnym
i publicznym i obok potrzeby znajomości języka urzędowego lub języków
urzędowych danego Państwa - posługiwać się językiem ojczystym w urzędach
państwowych, zgodnie z prawem krajowym;
- mieć dostęp do informacji w języku ojczystym, jej rozpowszechniania i wymiany;
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mieć odpowiednie możliwości nauczania swego języka ojczystego i nauki w swoim
języku ojczystym;
- zakładać i utrzymywać własne instytucje, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze,
oświatowe, kulturalne i religijne.
3. Przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą osobistego wyboru każdego
obywatela. Z wyboru tego nie mogą wynikać żadne niekorzystne następstwa.
4. Przynależność do mniejszości narodowej nie zwalnia obywatela z obowiązku lojalnego
postępowania wobec swego Państwa, przestrzegania jego przepisów prawnych i korzystania
ze swoich praw zgodnie z prawem krajowym.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej
o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej,
sporządzona w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r.

(M.P. z 2002 r. Nr 6, poz. 123)
Art. 21
Umawiające się Strony będą wszechstronnie wspierać osoby należące do mniejszości polskiej
na Słowacji i do mniejszości słowackiej w Polsce w działaniach na rzecz kultywowania ich
języka, tradycji i kultury narodowej.
Umawiające się Strony będą stwarzać na swoim terytorium państwowym osobom należącym
do mniejszości polskiej na Słowacji i do mniejszości słowackiej w Polsce odpowiednie
możliwości nauczania ich języka narodowego, a także pobierania nauki w tym języku. W tym
celu:
a) zapewnią możliwość nauczania języka i w języku mniejszości polskiej na Słowacji i
słowackiej w Polsce w szkołach publicznych, umożliwiając - zgodnie z istniejącymi
potrzebami - zatrudnianie w nich nauczycieli z państwa drugiej Umawiającej się Strony,
b) zapewnią opiekę merytoryczną i metodyczną przy modernizowaniu, doskonaleniu i
poszerzaniu programów nauczania języka polskiego na Słowacji i słowackiego w
Polsce, jako języków ojczystych,
c) będą popierać współpracę autorską w przygotowaniu dla mniejszości narodowych,
polskiej na Słowacji i słowackiej w Polsce, podręczników, materiałów i pomocy
dydaktycznych z zakresu nauczania ich języka, literatury, kultury, historii i geografii.
Umawiające się Strony będą wspierać wydawnictwa w języku mniejszości polskiej na
Słowacji i słowackiej w Polsce oraz współpracę towarzystw i instytucji polskich i słowackich,
prowadzących działalność wydawniczą w językach tych mniejszości.
Każda z Umawiających się Stron będzie przyjmować corocznie osoby należące do
mniejszości narodowych z państwa drugiej Umawiającej się Strony na studia pełne lub
częściowe, jak również na studia doktoranckie.
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Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej
o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki,
podpisana w Pradze dnia 30 września 2003 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2449)
Art. 11
Umawiające się Strony zapewnią osobom należącym do mniejszości polskiej zamieszkującym
na terytorium Republiki Czeskiej i osobom należącym do mniejszości czeskiej
zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunki sprzyjające zachowaniu,
rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, religijnej, kulturowej i językowej w
ramach przepisów obowiązujących w Państwach Umawiających się Stron.
UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ LITEWSKĄ
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej współpracy,
sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.
(Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 71)
Art. 13
1. Układające się Strony zobowiązują się do poszanowania międzynarodowych zasad
i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych, w szczególności zawartych
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowych paktach praw człowieka,
w odpowiednich dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także
w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wraz
z protokołami dodatkowymi, przyjętymi przez obie strony.
2. Osoby należące do mniejszości polskiej w Republice Litewskiej, czyli osoby posiadające
obywatelstwo litewskie, które są polskiego pochodzenia albo przyznają się do narodowości,
kultury lub tradycji polskiej oraz uznają język polski za swój język ojczysty, a także osoby
należące do mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli osoby posiadające
obywatelstwo polskie, które są litewskiego pochodzenia albo przyznają się do narodowości,
kultury lub tradycji litewskiej oraz uznają język litewski za swój język ojczysty, mają prawo
indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy do swobodnego wyrażania,
zachowania i rozwijania swej tożsamości narodowej, kulturowej, językowej i religijnej, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji i przy zachowaniu pełnej równości wobec prawa.
3. Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą
indywidualnego wyboru dokonywanego przez osobę i że nie mogą z tego wynikać dla niej
żadne negatywne następstwa. Nikt nie może być zmuszony do udowodnienia swej
narodowości ani do jej wyrzeczenia się.
Art. 14
Układające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w artykule 13 ustęp 2 mają
w szczególności prawo do:
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swobodnego posługiwania się językiem mniejszości narodowej w życiu prywatnym
i publicznie,
dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany oraz
posiadania własnych środków masowego przekazu,
uczenia się języka swojej mniejszości narodowej i pobierania nauki w tym języku,
zgodnego z prawem krajowym zakładania i utrzymywania własnych instytucji,
organizacji lub stowarzyszeń, w szczególności kulturalnych, religijnych i
oświatowych, w tym szkół wszystkich szczebli, które mogą się ubiegać o dobrowolne
wkłady finansowe i inne, z kraju i z zagranicy, jak również o pomoc publiczną, oraz
uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
wyznawania i praktykowania swojej religii, w tym nabywania, posiadania
i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności
religijnej w języku mniejszości narodowej,
ustanawiania i utrzymywania nie zakłóconych kontaktów miedzy sobą w obrębie
swego kraju, jak również kontaktów poprzez granicę z obywatelami innych państw, z
którymi łączy ich wspólne pochodzenie narodowe,
używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej;
szczegółowe regulacje dotyczące pisowni imion i nazwisk zostaną określone w
odrębnej umowie,
uczestniczenia w życiu publicznym bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie
wybranych przedstawicieli na szczeblu władz państwowych i lokalnych oraz
dopuszczenia do służby publicznej na równi z innymi obywatelami.

Art. 15
Układające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość narodową, kulturową,
językową i religijną osób wymienionych w artykule 13 ustęp 2 oraz tworzyły warunki jej
rozwijania.
Strony w szczególności:
- rozważą dopuszczenie używania języków mniejszości narodowych przed swymi
urzędami, szczególnie zaś w tych jednostkach administracyjno-terytorialnych, w
których dużą część ludności stanowi mniejszość narodowa,
- zapewnią mniejszościom narodowym dostęp do publicznych środków masowego
przekazu,
- zapewnią odpowiednie możliwości nauczania języka mniejszości narodowej
i pobierania nauki w tym języku w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich,
- będą podejmować niezbędne środki dotyczące ochrony tożsamości mniejszości
narodowej po należytej konsultacji, łącznie z kontaktami z organizacjami lub
stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 13 ustęp 2,
- będą uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 13 ustęp 2
w związku z nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych,
- powstrzymają się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji
członków mniejszości narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami
międzynarodowymi powstrzymają się od działań, które prowadziłyby do zmian
narodowościowych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości narodowe.
Art. 16
1. Żadne z postanowień przewidzianych w artykule 14 nie może być interpretowane jako
dające prawo do prowadzenia jakiejkolwiek działalności lub dokonania jakichkolwiek działań
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sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczonych, zasadami prawa międzynarodowego,
szczególnie z zasadą poszanowania integralności terytorialnej państwa oraz dokumentami
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
2. Każda osoba należąca do mniejszości narodowej polskiej w Republice Litewskiej oraz
litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej powinna być jak każdy obywatel lojalna wobec
państwa swego zamieszkania, kierując się obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego
państwa.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej
o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty i nauki,
sporządzona w Wilnie dnia 17 grudnia 1998 r.
(M.P. z 2002 Nr 31, poz. 491)
Art. 9
Umawiające się Strony stworzą osobą należącym do mniejszości polskiej w Republice
Litewskiej i osobom należącym do mniejszości litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
warunki sprzyjające zachowaniu, rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, religijnej
i językowej.
W tym celu każda z Umawiających się Stron będzie na swoim terytorium państwowym
wspierać działalność instytucji oświatowych i kulturalnych oraz organizacji społecznych
mniejszości narodowych, a także będzie sprzyjać zachowaniu ich więzi kulturowych z
rodakami zamieszkującymi na terytorium państwowym drugiej strony.
Umawiające się Strony, każda na swoim terytorium państwowym, zapewnią wyżej
wymienionym osobom dostęp do publicznych środków masowego przekazu, a także na
zasadach dobrowolności, dostęp do oświaty w języku ojczystym na poziomie przedszkolnym,
podstawowym i średnim.
Umawiające się Strony zapewnią kształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla szkół
mniejszości, możliwość zatrudnienia w szkołach mniejszości nauczycieli, skierowanych przez
drugą Stronę, możliwość upowszechniania znajomości języka ojczystego, historii, geografii
i kultury ojczystej i podnoszenia poziomu ich nauczania. Umawiające się Strony będą
współpracować w zakresie przygotowywania programów nauczania oraz podręczników do
nauki języka i literatury polskiej, historii i geografii Polski dla szkół, podstawowych i
średnich z polskim językiem nauczania na Litwie, a także programów nauczania oraz
podręczników do nauki języka i literatury litewskiej, historii i geografii Litwy dla szkół
podstawowych i średnich z litewskim językiem nauczania w Polsce.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej
o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży,
podpisana w Płocku dnia 1 czerwca 2007 r.
(M.P. z 2007 r. Nr 91, poz. 990)
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1.
2.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Art. 2
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla
budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.
Fundusz realizuje swoje cele poprzez wspieranie i finansowanie:
wymian młodzieży polskiej i litewskiej;
projektów, przygotowanych i prowadzonych przez organizacje inspirujące wymiany i inne
inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej, w zakresie niniejszej umowy;
imprez, spotkań i innych inicjatyw młodzieży polskiej i litewskiej;
projektów informacyjnych, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej,
propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską
i litewską;
projektów, których celem jest wymiana i rozpowszechnienie przykładów dobrej praktyki
między organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą;
publikacji mających na celu zbliżenie między Narodami Polski i Litwy.”

UMOWY ZAWARTE Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy,
podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 14 , poz. 56)
Art. 20
1. Członkowie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby
posiadające polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się do
języka, kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec,
posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia albo przyznają się do
języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi
członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości
etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich
woli. Mają oni prawo do pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka
i podstawowych wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości
wobec prawa.
2. Umawiające się Strony realizują prawa i obowiązki zgodnie ze standardami
międzynarodowymi dotyczącymi mniejszości, w szczególności zgodnie z Powszechną
deklaracją praw człowieka Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1948 r., Europejską
konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.,
Konwencją o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r.,
Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966 r., Aktem
końcowym KBWE z 1 sierpnia 1975 r., Dokumentem kopenhaskiego spotkania w sprawie
ludzkiego wymiaru KBWE z 29 czerwca 1990 r., jak również Paryską kartą dla nowej Europy
z 21 listopada 1990 r.
3. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 mają
w szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do:
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-

swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznie,
dostępu do informacji w tym języku, jej rozpowszechniania i wymiany,
- zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń
oświatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady
finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz
które posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu,
- wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania
i wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności
religijnej w języku ojczystym,
- ustanawiania i utrzymywania nie zakłóconych kontaktów między sobą w obrębie
swego kraju, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych państw, z
którymi łączą ich wspólne pochodzenie etniczne lub narodowe, dziedzictwo kulturalne
lub przekonania religijne,
- używania swych imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego,
- zakładania i utrzymywania organizacji lub stowarzyszeń w obrębie swojego kraju oraz
uczestniczenia w międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
- korzystania na równi z innymi ze skutecznych środków prawnych dla
urzeczywistnienia swoich praw, zgodnie z prawem krajowym.
4. Umawiające się Strony potwierdzają, że przynależność do grup wymienionych w ustępie 1
jest sprawą indywidualnego wyboru osoby i że nie mogą z niego wynikać żadne niekorzystne
następstwa.

Art. 21
1. Umawiające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturalną,
językową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 oraz tworzyły warunki do
wspierania tej tożsamości. Doceniają szczególne znaczenie wzmożonej konstruktywnej
współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacniać pokojowe współżycie i dobre
sąsiedztwo narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniać się do porozumienia
i pojednania między nimi.
2. Umawiające się Strony będą w szczególności:
- w ramach obowiązujących ustaw wzajemnie umożliwiać i ułatwiać podejmowanie
działań na rzecz wspierania członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 lub
ich organizacji,
- mimo konieczności uczenia się oficjalnego języka odnośnego Państwa, dążyć zgodnie
z właściwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup
wymienionych w artykule 20 ustęp 1 odpowiednich możliwości nauczania ich języka
ojczystego lub w ich języku ojczystym w publicznych placówkach oświatowych, jak
również tam, gdzie to jest możliwe i konieczne, posługiwania się nim wobec władz
publicznych,
- uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 w związku
z nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych,
- szanować prawo członków grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 do skutecznego
uczestnictwa w sprawach publicznych, łącznie z udziałem w sprawach dotyczących
ochrony i wspierania ich tożsamości,
- podejmować niezbędne środki w tym celu po należytej konsultacji, zgodnie
z procedurą podejmowania decyzji w danym Państwie, łącznie z kontaktami z
organizacjami lub stowarzyszeniami grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1.
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2. Umawiające się Strony będą stosować postanowienia artykułu 3 w odniesieniu do spraw
określonych w niniejszym artykule oraz w artykułach 20 i 22.
Art. 22
1. Żadnego z zobowiązań wynikających z artykułów 20 i 21 nie można interpretować jako
pociągającego za sobą prawo do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub prowadzenia
jakichkolwiek działań wbrew celom i zasadom Karty Narodów Zjednoczonych, innym
zobowiązaniom wynikającym z prawa międzynarodowego lub wbrew postanowieniom Aktu
końcowego KBWE, łącznie z zasadą integralności terytorialnej państw.
2. Każda osoba należąca w Rzeczypospolitej Polskiej bądź w Republice Federalnej Niemiec
do grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 jest odpowiednio do powyższych postanowień
obowiązana, jak każdy obywatel, lojalnie postępować wobec odnośnego Państwa, kierując się
obowiązkami wynikającymi z ustawodawstwa tego Państwa.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej
Niemiec o współpracy kulturalnej,
sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r.
(Dz.U. z 1999 r. Nr 39, poz. 379)
Art. 4
7) Umawiające się Strony będą dążyć do umożliwiania wszystkim zainteresowanym
szerokiego dostępu do kultury, języka, literatury i historii drugiego kraju. W tym celu
będą one popierać państwowe i niepaństwowe inicjatywy i instytucje.
Umawiające się Strony będą dokładać wszelkich starań zmierzających do umożliwiania,
rozszerzania i ułatwiania przedsięwzięć mających na celu wspieranie we własnym kraju nauki
i popularyzację języka drugiego kraju w szkołach wyższych, szkołach i innych placówkach
oświatowych, a także w ramach pozaszkolnych form nauczania języka.
Umawiające się Strony będą zachęcać do tworzenia klas i szkół dwujęzycznych, szczególnie
w regionach przygranicznych.
Umawiające się Strony będą dokładać starań na rzecz rozszerzania możliwości studiów
polonistycznych i germanistycznych w szkołach wyższych obu krajów.
2. Umawiające się Strony będą umożliwiać i ułatwiać we własnym kraju realizację
odpowiednich przedsięwzięć wspierających drugiej Strony, zwłaszcza takich, jak:
a) delegowanie nauczycieli, lektorów i doradców-konsultantów,
b) udział nauczycieli i studentów w kursach szkoleniowych i doskonalących,
organizowanych przez drugą Stronę, jak również wymiana doświadczeń w zakresie
nowoczesnych metod i technologii nauczania języków obcych,
c) udostępnianie podręczników i materiałów dydaktycznych oraz współpraca przy
opracowywaniu podręczników,
d) wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają radio i telewizja dla poznania
i popularyzacji języka drugiej Umawiającej się Strony.
Art. 5
W ramach współpracy Umawiające się Strony będą dążyć do osiągania takiego
przedstawiania historii, geografii i kultury drugiego kraju w swoich podręcznikach, które
sprzyjać będzie lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i poznaniu; zachęcać one będą do
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uwzględniania przy tym zaleceń niezależnej Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw
Podręczników Szkolnych.
Art. 6
Umawiające się Strony będą popierać współpracę, we wszystkich jej formach
i płaszczyznach, w dziedzinie nauki, szkolnictwa i oświaty, szczególnie w sferze szkół
wyższych i organizacji naukowych, szkół ogólnokształcących i zawodowych, organizacji
i placówek pozaszkolnego kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych, administracji
szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz innych instytucji oświatowych i naukowych.
Strony będą zachęcać instytucje działające w tych dziedzinach w swoich krajach do:
1) współpracy we wszystkich dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnego
zainteresowania;
2) partnerskich kontaktów między szkołami wyższymi oraz innymi placówkami naukowymi
i oświatowymi obu krajów;
3) realizacji wspólnych przedsięwzięć oświatowych i badawczych;
4) wzajemnego wysyłania delegacji i osób w celu wymiany informacji i doświadczeń oraz
udziału w konferencjach i sympozjach naukowych;
5) wymiany naukowców, doktorantów, administracyjnych pracowników szkół wyższych,
nauczycieli, instruktorów, studentów, uczniów w ramach pobytów naukowych,
szkoleniowych, studyjnych i informacyjnych;
6) wymiany literatury naukowej, pedagogicznej i dydaktycznej, materiałów dydaktycznych,
poglądowych i informacyjnych oraz filmów dla celów dydaktycznych i naukowych, jak
również organizowania odpowiednich wystaw specjalistycznych.
Art. 12
Umawiające się Strony będą popierać bezpośrednie kontakty między grupami społecznymi
i stowarzyszeniami, takimi jak związki zawodowe, stowarzyszenia kulturalne, związki
twórcze, kościoły, wspólnoty wyznaniowe, a także fundacjami i organizacjami
pozarządowymi, w celu wspierania współpracy, oraz będą zachęcać do realizacji
przedsięwzięć służących celom niniejszej umowy.
UMOWY ZAWARTE Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej
i dobrosąsiedzkiej współpracy,
sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 291)
Art. 16
1. Strony będą kierować się powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowymi,
dotyczącymi gwarancji przestrzegania praw człowieka i praw mniejszości narodowych,
zawartymi w szczególności w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych
Paktach Praw Człowieka oraz w dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie, przede wszystkim w dziedzinie ludzkiego wymiaru.
2. Strony uznają wolność wyznania za jedno z podstawowych praw człowieka i będą
kierować się z tą zasadą, gwarantując, zgodnie ze swoim ustawodawstwem, obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej pochodzącym z Rosji i obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego
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pochodzenia, niezależnie od ich narodowości i wyznania, prawo posiadania swobodnego
dostępu do obiektów i miejsc kultu religijnego, a także prawo do wychowania i edukacji
religijnej.
3. Strony będą sprzyjać obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej pochodzącym z Rosji
i obywatelom Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia w zachowaniu i krzewieniu
tożsamości etnicznej, własnej kultury oraz nauczaniu języka ojczystego na poziomie
przedszkolnym i szkolnym.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej
o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty,
sporządzona w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 36, poz. 133)
Art. 13
Strony będą popierać działalność mającą na celu zachowanie i rozwój tożsamości narodowej,
kulturalnej, religijnej i językowej Polaków zamieszkałych w Rosji oraz przedstawicieli
narodów i grup etnicznych Federacji Rosyjskiej zamieszkałych w Polsce.
W tym celu będą one popierać zachowanie powiązań kulturalnych mniejszości z ich ojczyzną
etniczną, zachowanie tradycji, zapewniając możliwość swobodnych kontaktów, w tym
podróży do etnicznej ojczyzny. Strony będą udzielać wszechstronnego poparcia dla
działalności organizacji społeczno-kulturalnych mniejszości narodowych i w ramach
wewnętrznego ustawodawstwa umożliwią im otrzymywanie pomocy materialnej z etnicznej
ojczyzny.

Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie
edukacji, podpisane w Moskwie dnia 28 października 2005 r.

(M.P. z 2006 r. Nr 10, poz. 132)
Art. 1
Strony będą współpracowały w następujących głównych dziedzinach:
- wymiana informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reform,
- kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadr pedagogicznych w specjalnościach
będących przedmiotem obustronnego zainteresowania,
- rozwój, wspieranie i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego i literatury
polskiej w Federacji Rosyjskiej oraz języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich szczeblach nauczania,
- wspieranie współpracy między szkołami wyższymi Państw-Stron w dziedzinie nauki,
a w szczególności wspólnych badań nad historią stosunków polsko-rosyjskich,
- przeprowadzanie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, a także
olimpiad i konkursów dla uczniów i studentów,
- rozwój bezpośrednich kontaktów i współpracy między wszystkimi typami placówek
edukacyjnych Państw-Stron.
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Art. 4
Strony będą popierały rozwój i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego
i literatury polskiej w placówkach edukacyjnych Federacji Rosyjskiej oraz języka rosyjskiego
i literatury rosyjskiej w placówkach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym celu Strony będą organizowały każdego roku:
1) kursy podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli - Strona polska dla nauczycieli języka
polskiego z Federacji Rosyjskiej, a Strona rosyjska dla nauczycieli języka rosyjskiego z
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) letnie kursy językowe - języka polskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i języka
rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej - dla studentów i doktorantów.
Okresy pobytu, warunki przyjmowania kandydatów i ich liczbę w ramach niniejszego
artykułu Strony będą uzgadniały corocznie.

UMOWY ZAWARTE Z UKRAINĄ
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
stosunkach i współpracy,
sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
(Dz.U. z 1993 r. Nr 125, poz. 573)
Art.11
1. Strony, zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami międzynarodowymi, dotyczącymi
ochrony mniejszości narodowych, uznają prawo członków mniejszości polskiej na Ukrainie
i ukraińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, indywidualnie lub wespół z innymi członkami
danej mniejszości, do zachowania, wyrażania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej,
kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej
równości wobec prawa. Strony podejmą niezbędne działania w celu realizacji tego prawa,
w szczególności prawa do:
- nauczania i uczenia się języka ojczystego i w języku ojczystym, swobodnego
posługiwania się nim, dostępu, rozpowszechniania i wymiany informacji w tym
języku,
- zakładania i utrzymywania własnych instytucji i stowarzyszeń oświatowych,
kulturalnych i religijnych,
- wyznawania i praktykowania swej religii,
- używania imion i nazwisk w brzmieniu przyjętym dla języka ojczystego,
- ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów między sobą w obrębie kraju
zamieszkania, jak również przez granice.
2. Strony potwierdzają, że przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą
indywidualnego wyboru osoby i że nie mogą z tego wynikać dla niej żadne niekorzystne
następstwa. Każda ze Stron będzie chroniła na swoim terytorium tożsamość narodową
mniejszości drugiej Strony przed jakimkolwiek działaniem zagrażającym tej tożsamości
i tworzyła warunki do jej umacniania.
3. Każda osoba należąca do mniejszości polskiej na Ukrainie oraz ukraińskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana, jak każdy obywatel, do lojalności wobec
Państwa swego zamieszkania, kierując się ustawodawstwem tego Państwa.
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Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy
w dziedzinie kultury, nauki i oświaty,
sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 29)
Art. 12
Umawiające się Strony zobowiązują się zapewnić osobom należącym do mniejszości
ukraińskiej zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i osobom należącym do
mniejszości polskiej zamieszkałej na terenie Ukrainy warunki sprzyjające zachowaniu,
rozwojowi i wyrażaniu ich tożsamości narodowej, religijnej, kulturowej i językowej, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji i na warunkach pełnej równości.
Każda z Umawiających się Stron będzie na swoim terytorium państwowym wszechstronnie
wspierać działalność towarzystw narodowo-kulturalnych wyżej wymienionych osób, zapewni
możliwość uzyskiwania przez nie pomocy materialnej z ich etnicznej ojczyzny, a także będzie
sprzyjać zachowaniu więzi kulturowych tych osób z rodakami zamieszkałymi na terytorium
państwowym drugiej Strony.
Art. 13
Każda z Umawiających się Stron zapewni na swoim terytorium osobom wymienionym
w artykule 12 niniejszej umowy możliwość nauczania ich języka ojczystego oraz nauki w tym
języku, z uwzględnieniem historii i kultury ich etnicznej ojczyzny.
W tym celu każda ze Stron:
- zapewni tym osobom dostęp do nauki w języku ojczystym i nauki tego języka oraz
historii i kultury ojczystej w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich w
ramach państwowych systemów oświatowych Polski i Ukrainy oraz umożliwi
podnoszenie poziomu nauczania tych przedmiotów,
- zapewni odpowiednie przygotowanie i doskonalenie kadr nauczycielskich dla
instytucji oświatowych nauczających języka mniejszości lub w języku mniejszości,
- zapewni możliwość pracy nauczycielom skierowanym do szkół na podstawie
porozumienia Stron.
Art. 23
Umawiające się Strony będą wspierać współpracę w zakresie telewizji i radia, która
będzie prowadzona w ramach porozumień zawartych między właściwymi instytucjami obu
krajów, a także wspierać wymianę materiałów i informacji, zachowując przy tym normy
prawa autorskiego, tworzenie programów i ich emisję dla mniejszości narodowych, które
zamieszkują na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
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