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WSTĘP
Prezentowany dokument jest piątym raportem dotyczącym sytuacji mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, przygotowanym zgodnie z art. 31 ust. 3
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573). Raport taki przygotowywany jest nie rzadziej niż
raz na dwa lata przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych, opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, a następnie przekazywany zgodnie z art. 31 ust. 4 wspomnianej
ustawy, Radzie Ministrów celem zatwierdzenia. Poprzedni raport został opracowany w roku
2013.
Niniejszy raport obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.
Prezentowane w nim informacje tylko w niektórych przypadkach zawierają dane
wykraczające poza ten zakres czasowy.
W omawianym okresie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 829) znowelizowano podstawowy dokument
regulujący w polskim porządku prawnym kwestie mniejszości narodowych i etnicznych
- ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W ramach
wspomnianej nowelizacji wprowadzono do ustawy pojęcie „integracji obywatelskiej
i społecznej osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych”. Zgodnie z zawartą
w ustawie definicją pod pojęciem integracji społecznej rozumie się działania na rzecz
poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do mniejszości,
w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu
zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej. Należy podkreślić, że w Polsce
jedyną mniejszością narażoną na wykluczenie społeczne jest romska mniejszość etniczna.
Dlatego też wprowadzone nowelizacją przepisy stanowią obecnie podstawę prawną działań
integracyjnych skierowanych tylko do tej mniejszości. Wspomnianą nowelizacją do ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wprowadzono również
przepis umożliwiający przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na
realizację zadań zmierzających do integracji społecznej mniejszości romskiej. Praktyka
ostatnich lat wskazuje, że bez rządowego wsparcia finansowego samorządy lokalne
samodzielnie nie są w stanie skutecznie zapewnić integracji. Z tego względu od 2001 r.
rozpoczęto systemowe działania rządowe mające na celu zapewnienie integracji społecznej
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mniejszości romskiej w Polsce w ramach kolejnych programów rządowych. Procesu
integracji społecznej nie należy w żadnym stopniu utożsamiać ze zjawiskiem asymilacji
– integracja rozumiana jest jako zjawisko ze sfery społeczno-ekonomicznej, a nie jako
związane z tożsamością kulturową. Zachowanie odrębności kulturowej przy jednoczesnym
wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą współczesny świat jest szczególnym
wyzwaniem dla Romów. Uregulowania wprowadzone nowelizacją mają im umożliwić
sprostanie temu wyzwaniu. Widomym efektem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja
2014 r. było ustanowienie, uchwałą Rady Ministrów nr 202/2014 z dnia 7 października
2014 r., Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020. Powyższe
zmiany jak wspomniano dotyczą w praktyce wyłącznie romskiej mniejszości etnicznej.
Sytuacja prawna regulująca sytuację pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego pozostawała w okresie omawianym V Raportem stabilna i nie ulegała
poważniejszym modyfikacjom.
W okresie objętym niniejszym raportem nie były przeprowadzane szczegółowe
ogólnopolskie badania statystyczne dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej mniejszości.
Nadal aktualne pozostają więc dane uzyskane w trakcie przeprowadzonego w 2011 r.
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011. Wyniki spisu zostały
wykorzystane przy sporządzaniu niniejszego raportu.
Warto podkreślić, iż w okresie objętym V Raportem działania Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej zmierzające do ochrony i wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych zostały
pozytywnie ocenione przez Komitet Doradczy Rady Europy do spraw Konwencji ramowej
o ochronie mniejszości narodowych. W opinii z dnia 28 listopada 2013 r. dotyczącej
implementacji przez Polskę postanowień Konwencji ramowej Komitet Doradczy odnotował,
iż od czasu ratyfikacji Konwencji Polska kontynuuje wysiłki na rzecz ochrony osób
należących do mniejszości narodowych. Władze wykazują zaś swoje nieustające
zaangażowanie w kwestii wprowadzenia w życie przepisów ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Konwencji Ramowej.
Z uwagi na cykliczność opracowywanych raportów i postulowaną przez środowiska
mniejszości

narodowych

i

etnicznych

potrzebę

umożliwienia

jak

najpełniejszego

porównywania zawartych w nich informacji V Raport został opracowywany w formie
analogicznej do poprzedniego raportu. Oznacza to, iż zaprezentowano w nim całościową,
aktualną informację o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
zachowując strukturę dokumentu zastosowaną w poprzednich raportach.
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Założeniem raportu jest prezentacja aktualnej sytuacji prawnej i społecznej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Opracowując dokument, analogicznie jak w przypadku poprzednich raportów nie opisywano
szczegółowo pojawiających się problemów, postulatów czy ocen zgłaszanych przez
środowiska mniejszości, ograniczając oceny na rzecz faktów.
Opracowany w MAiC raport przekazano do konsultacji członkom Komisji Wspólnej
Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, organizacjom społecznym zajmującym się
ochroną praw człowieka i walką z rasizmem i ksenofobią oraz naukowcom zajmującym się
tematyką mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Raport przekazano
również do konsultacji międzyresortowych. Swoje stanowisko w sprawie przekazały
następujące urzędy i organizacje: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego
Traktowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Główny Urząd Statystyczny oraz Towarzystwo
Słowaków w Polsce. Autorzy raportu wyrażają podziękowania wszystkim zgłaszającym
swoje uwagi i komentarze do dokumentu. Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi zostały
w miarę możliwości uwzględnione w raporcie. Niektórych z nich nie udało się uwzględnić
miały bowiem bardziej charakter komentarza niż informacji. Uwagi Towarzystwa Słowaków
w Polsce (jedynej organizacji pozarządowej, która zgłosiła uwagi do dokumentu), których nie
można było zamieścić w tekście zasadniczym zostały zebrane i udostępnione w Załączniku nr
10 do raportu.
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CZĘŚĆ I: OGÓLNA
1. Liczebność i rozmieszczenie geograficzne mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Polskę zamieszkują przedstawiciele 13 mniejszości narodowych i etnicznych, których
liczebność potwierdzona w ostatnim spisie powszechnym z 2011 r. wynosi 286.192 osoby.
Stanowi to ok. 0,75 % wszystkich mieszkańców Polski.
Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, mniejszościami narodowymi są następujące mniejszości: białoruska, czeska,
litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska oraz żydowska, natomiast
mniejszościami etnicznymi – mniejszości: karaimska, łemkowska, romska i tatarska.
Największe skupiska mniejszości narodowych i etnicznych znajdują się w województwach:
opolskim 80.3271 obywateli polskich – 7,91 % mieszkańców województwa, podlaskim
47.711 obywateli polskich – 3,97 % mieszkańców województwa, śląskim 40.752 obywateli
polskich – 0,88 % mieszkańców województwa, warmińsko-mazurskim 20.294 obywateli
polskich – 1,40 % mieszkańców województwa, dolnośląskim 16.775 obywateli polskich
– 0,58 mieszkańców województwa i mazowieckim 15.508 obywateli polskich – 0,30 %
mieszkańców województwa.
Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkuje społeczność posługująca się
językiem regionalnym (kaszubskim). W trakcie Narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań z 2011 r. 108.140 osób zadeklarowało posługiwanie się w kontaktach domowych
językiem kaszubskim. Na terenie województwa pomorskiego jest 107.742 takich osób
i stanowią one 4,74 % mieszkańców województwa.
Liczebność poszczególnych mniejszości oraz osób posługujących się w kontaktach
domowych językiem regionalnym przedstawia się następująco:

O ile nie podano inaczej wszystkie dane pochodzą z Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
z 2011 r.
1
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Mniejszości
narodowe
i etniczne
białoruska
czeska
karaimska
litewska
łemkowska
niemiecka
ormiańska
romska
rosyjska
słowacka
tatarska
ukraińska
żydowska

Deklarowana przynależność do mniejszości
narodowych lub etnicznych

Deklarowane używanie
w domu języka mniejszości narodowej lub
etnicznej oraz języka regionalnego

43.878
2.831
314
7.376
9.640
144.236
1.683
16.723
8.796
2.739
1.828
38.795
7.353

Osoby posługujące się w kontaktach domowych
językiem regionalnym

26.4482
1.451
1-50*
5.303
6.279
96.461
1.847
14.468
19.805
765
1-50*
24.5393
321 - język hebrajski
90 - język jidysz
108.140

* Ze względu na brak możliwości wystarczająco precyzyjnego oszacowania liczebności dane
podano w postaci przedziałowej.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS) - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r.

Wedle danych NSP 2011 r. w 5 gminach przedstawiciele mniejszości narodowych
stanowią większość mieszkańców. Gminy te znajdują się w województwie podlaskim i są to
- zamieszkałe przez mniejszość białoruską gminy: Czyże (powiat hajnowski – 76,5 %
mieszkańców), Dubicze Cerkiewne (powiat hajnowski – 63,7 % mieszkańców), Orla (powiat
bielski – 56 % mieszkańców), gmina wiejska Hajnówka (powiat hajnowski – 51,7 %
mieszkańców) oraz zamieszkała przez mniejszość litewską gmina Puńsk (powiat sejneński
– 75,7 % mieszkańców). Również w 5 gminach większość mieszkańców posługuje się
w kontaktach domowych językiem kaszubskim. Są to gminy Lipnica (powiat bytowski
– 58,8 % mieszkańców), Sierakowice (powiat kartuski – 58,3 % mieszkańców), Chmielno
(powiat kartuski – 57,9 % mieszkańców), Sulęczyno (powiat kartuski – 53,8 %
mieszkańców), Linia (powiat wejherowski – 52,3 % mieszkańców).

Ponadto 669 osób zadeklarowało używanie w kontaktach domowych - „gwary pogranicza polskobiałoruskiego”, 626 osób - „języka ruskiego”, 549 osób - „gwary białoruskiej („języka prostego”)”, 516 - „gwary
białorusko-ukraińskiej”.
3
Ponadto 626 osób zadeklarowało używanie w kontaktach domowych - „języka ruskiego”, 516 - „gwary
białorusko-ukraińskiej”.
2
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2. Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym.
2.1 Ogólna charakterystyka.
Zamieszkujące Polskę mniejszości to społeczności w większości starzejące się.
Procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej w przypadku kobiet/65 lat
i więcej w przypadku mężczyzn), który wśród ogółu ludności Polski wynosi 16,91 % osiąga
w przypadku siedmiu mniejszości wartości znacznie przewyższające średnią. Najwyższą
wartość odsetek ten osiągnął w przypadku mniejszości białoruskiej (34,80 % populacji),
słowackiej (26,95 %) i rosyjskiej (26,40 %). Najniższą wartość współczynnik ten osiągnął
natomiast w przypadku mniejszości romskiej (6,34 % populacji). Ponadto wartości niższe od
średniej ogólnopolskiej odnotowano w przypadku mniejszości: ormiańskiej, karaimskiej,
żydowskiej, tatarskiej i czeskiej. Wśród przedstawicieli aż 11 mniejszości (Czesi, Słowacy,
Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Łemkowie, Białorusini, Rosjanie, Niemcy, Żydzi, Karaimi) mniej
niż 15,5 % populacji stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat). Dla porównania
średnia dla ogółu ludności Polski wynosi 18,7 % populacji. Najwięcej osób młodych jest
wśród mniejszości: romskiej (28,84 % populacji stanowi grupa w wieku przedprodukcyjnym)
i ormiańskiej (21,35 % ).
Wśród osób posługujących się w kontaktach domowych językiem regionalnym
również widać nieznaczną tendencję do starzenia się populacji. Zgodnie z wynikami
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2011 r. 19,56 % osób używających
w kontaktach domowych języka regionalnego to osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast
13,54 % tej populacji to osoby w wieku przedprodukcyjnym.
Wśród przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych widoczna jest względna
równowaga w liczbie kobiet i mężczyzn, z wyjątkiem mniejszości rosyjskiej, w której aż
63,80 % stanowią kobiety. Odsetek kobiet wśród mniejszości jest najniższy w przypadku
Tatarów (43,44 %), Czechów (42,46 %) i Karaimów (36,31 %). Zwłaszcza w tym ostatnim
przypadku odbiega on znacząco od średniej ogólnopolskiej, wynoszącej 51,59 % populacji.
Wyniki NSP 2011 ukazały strukturę społeczności mniejszościowych według stanu
cywilnego prawnego bardzo zbliżoną do uzyskanej w spisie 2002 roku. Najbardziej liczną
grupą wśród mniejszości narodowych i etnicznych są osoby w wieku 15 lat i więcej
pozostające w związku małżeńskim, które stanowią prawie 60% populacji (wobec prawie
56% dla ludności Polski). Od tego przedziału odbiegają wartości charakteryzujące
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mniejszości czeską (49,47 %), żydowską (45,23 %) i romską (35,74 %). Zwłaszcza wśród
mniejszości romskiej wyraźny jest znacznie niższy niż wśród pozostałej części społeczeństwa
odsetek osób pozostających w formalnych związkach małżeńskich. Najwyższy odsetek osób
żonatych lub zamężnych odnotowano natomiast wśród mniejszości: tatarskiej (61,33 %),
łemkowskiej (60,35 %) i ormiańskiej (60,33 %).
Wśród osób używających w kontaktach domowych języka regionalnego odnotowano
w trakcie spisu powszechnego najwyższy, spośród omawianych grup, odsetek osób
pozostających w związkach małżeńskich, wynoszący aż 63,84 % populacji.
Pod względem miejsca zamieszkania mniejszości narodowe i etniczne można
podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią mniejszości, których większość członków
zamieszkuje miasta. Osoby należące do tych mniejszości są potomkami społeczności, które
przez wieki migrowały na tereny Polski. W miastach mieszka ponad 80 % Rosjan, Ormian,
Tatarów, Żydów, Karaimów i Romów. Dla mniejszości romskiej i karaimskiej odsetek ten
stanowi ponad 90 % populacji. Także w przypadku mniejszości czeskiej (79,53 %) odsetek
mieszkańców miast znacznie przewyższa wynoszącą 60,78 % populacji średnią ogólnopolską.
Drugą grupę stanowią mniejszości, które tradycyjnie utrzymywały się z rolnictwa. Wśród
nich współczynnik zamieszkiwania na wsi przewyższa średnią dla ogółu ludności Polski
(39,22 %), osiągając najwyższe wyniki w odniesieniu do mniejszości niemieckiej (59,43 %),
litewskiej (58,63 %), słowackiej (57,64 %) i łemkowskiej (56,16 %). Rekordowe wartości
współczynnik ten osiągnął dla osób posługujących się w kontaktach domowych językiem
kaszubskim. Aż 82,60 % osób należących do tej społeczności mieszka na wsi.
Poziom wykształcenia prawie wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych
mierzony odsetkiem osób z wyższym wykształceniem przewyższa wynoszącą 16,99 %
średnią ogólnopolską. Największy odsetek osób z wyższym wykształceniem jest wśród
mniejszości żydowskiej (52,80 %), tatarskiej (49,39 %) karaimskiej (41,38 %) i rosyjskiej
(40,58 %). Wyłącznie wśród mniejszości niemieckiej (9,14 %) i romskiej (2,03 %) odsetek
ten jest niższy od średniej krajowej. Przypadek mniejszości romskiej jako specyficzny będzie
omówiony w dalszej części tego rozdziału. Natomiast w przypadku mniejszości niemieckiej
niższy od średniej odsetek osób z wyższym wykształceniem, może się wiązać z wiejskim
charakterem tej społeczności4. Konsekwencją wysokiego odsetka osób z wyższym
wykształceniem wśród osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych są niższe od
Osiągnięty w trakcie NSP 2011 niski odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród osób należących do
mniejszości niemieckiej może być również związany z bardzo wysoką wśród członków tej mniejszości liczbą
respondentów, dla których w trakcie NSP 2011 r. nie udało się ustalić poziomu wykształcenia (m.in. z powodu
ich przebywania za granicą na pobyt trwający ponad 3 miesiące). Wartość ta wynosi 26,01 % wobec średniej
ogólnopolskiej wynoszącej 5,18 %.
4
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średniej ogólnopolskiej (46,27 %) wartości dotyczące odsetka osób, które uzyskały w tych
grupach wykształcenie niższe niż średnie. Tylko w przypadku mniejszości romskiej
– znacząco (82,32 %) i białoruskiej – nieznacznie (47,53 %) wartości te przewyższają średnią
ogólnopolską.
Wśród osób należących do społeczności posługującej się językiem regionalnym widać
wyraźnie niższy od średniej ogólnopolskiej odsetek osób z wykształceniem wyższym (5,95 %
populacji) i wyższy od średniej odsetek osób, które uzyskały wykształcenie niższe niż średnie
(72,88 %). Jest to silnie związane z wyraźnie wiejskim charakterem społeczności posługującej
się w kontaktach domowych językiem kaszubskim, determinującym wybór ścieżki
edukacyjnej.
Przypadek mniejszości romskiej wymaga odrębnej analizy. Mniejszość ta jest bez
wątpienia jedyną mniejszością, w której problemy edukacyjne są widocznym i palącym
problemem. Instytucje państwowe wraz z władzami samorządowymi oraz organizacjami
społeczności romskiej zauważają ten problem i podejmują liczne działania mające na celu
podwyższenie poziomu edukacji. Należy zauważyć, iż zarówno w ramach realizowanego od
2004 r. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (a także poprzedzającego go
Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie
małopolskim na lata 2001-2003), jak i będącego jego kontynuacją Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020, sprawy edukacji traktowane są jako
priorytetowe.
Jeżeli chodzi o aktywność ekonomiczną poszczególnych mniejszości to powyżej
15 roku życia najwięcej osób pracujących jest wśród mniejszości: żydowskiej 57,30 %,
tatarskiej 55,41 %, czeskiej 54,10 %, ormiańskiej 52,68 % i łemkowskiej 46,34 %. Dla
pozostałych mniejszości odsetki pracujących są niższe niż udział osób pracujących dla Polski
ogółem, który w 2011 r. wyniósł 46,06 %. Stan ten nie wynika jednak ze specyficznych
problemów osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych ze znalezieniem pracy,
spowodowany jest raczej wspomnianym już powyżej wyższym wśród mniejszości odsetkiem
osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym.
W przypadku ośmiu mniejszości (słowackiej, niemieckiej, czeskiej, łemkowskiej,
białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej i rosyjskiej) odsetek bezrobotnych kształtuje się poniżej
udziału bezrobotnych dla Polski ogółem, wynoszącego 6,27 %. Odsetki wyższe od tej
wartości odnotowywano dla

mniejszości: żydowskiej (6,78 %), ormiańskiej (7,91 %),

karaimskiej (8,40 %), tatarskiej (9,14 %) i romskiej (15,50 %).
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Aktywność zawodowa osób używających w kontaktach domowych języka
regionalnego nie odbiega znacząco od średnich wartości ogólnopolskich. Wśród tej
społeczności 48,99 % populacji to osoby pracujące, natomiast procent osób bezrobotnych
wynosi 5,15 %.
Przeprowadzony w 2011 r. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań po raz
pierwszy w historii polskiej statystyki badał tzw. „tożsamość złożoną” respondentów, czyli
sytuację, w której badany deklaruje związek z więcej niż jedną tożsamością narodową bądź
etniczną. Wyniki spisu wskazują, iż zjawisko to jest bardzo rozpowszechnione wśród
przedstawicieli mniejszości, zwłaszcza w kombinacji, gdzie tożsamości mniejszościowej
towarzyszy tożsamość polska. W przypadku aż sześciu mniejszości (żydowska, czeska,
rosyjska, tatarska, ormiańska i niemiecka) procent osób, które zadeklarowały tożsamość
mniejszościową i polską jest większy od odsetka osób, które zadeklarowały wyłącznie
przynależność do danej mniejszości.
Z drugiej strony tylko w przypadku trzech mniejszości (karaimskiej, białoruskiej
i litewskiej) ponad 60 % osób należących do danej mniejszości zadeklarowało wyłącznie tę
mniejszościową identyfikację narodowo-etniczną. W przypadku pozostałych mniejszości
odsetek ten wahał się od 58,06 % w przypadku mniejszości łemkowskiej do 21,2 %
w przypadku mniejszości czeskiej.
Generalnie należy zauważyć, że sytuacja poszczególnych mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym nie odbiega znacznie,
poza mniejszością romską, od średniej ogólnopolskiej. Dane uzyskane w trakcie ostatniego
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wskazują, że przynależność do
mniejszości, z wyjątkiem Romów, nie determinuje sytuacji społeczno-ekonomicznej
obywateli należących do mniejszości. Wpływ na tę sytuację mają raczej inne zmienne, m.in.
poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania (wieś-miasto), status na rynku pracy oraz wiek
badanych.
2.2 Charakterystyka poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych.
Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich
terenach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu
powszechnego ludności i mieszkań narodowość białoruską zadeklarowało 43.878 obywateli
polskich, w tym: w województwie podlaskim – 38.358 osób, mazowieckim 1.576,
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warmińsko-mazurskim 6005. Największe skupiska obywateli polskich narodowości
białoruskiej znajdują się w południowo-wschodnich powiatach województwa podlaskiego:
Wedle danych NSP z 2011 r. mniejszość białoruska stanowiła w powiecie hajnowskim
- 32,20 % mieszkańców powiatu, bielskim - 16,50 % mieszkańców powiatu, siemiatyckim
- 2,70 % mieszkańców powiatu, białostockim - 2,60 % mieszkańców powiatu
i w Białymstoku6 - 2,70 % mieszkańców. Wedle danych NSP 2011 na terenie 9 gmin
województwa podlaskiego przedstawiciele mniejszości białoruskiej stanowią obecnie ponad
20 % mieszkańców gminy, w tym w 4 - ponad 50 %.
W Parlamencie zasiada dwóch przedstawicieli mniejszości białoruskiej wybranych
z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej i komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej.
W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. mniejszość białoruska nie
wystawiła swoich komitetów wyborczych. Kandydaci należący do mniejszości startowali
zarówno z list ogólnokrajowych partii politycznych, jak i lokalnych komitetów wyborczych.
W wyniku wyborów 3 kandydatów należących do mniejszości białoruskiej zasiada
w sejmiku województwa podlaskiego. 16 przedstawicieli tej mniejszości zasiada w radach
powiatów na terenie tego województwa (powiaty: hajnowski, bielski, białostocki, siemiatycki
i sokólski), 150 kandydatów należących do mniejszości białoruskiej wybrano do rad miast
i gmin na terenie województwa podlaskiego. Na urząd wójta lub burmistrza gmin
województwa podlaskiego wybrano 12 kandydatów reprezentujących mniejszość białoruską.
Przedstawiciele mniejszości białoruskiej pełnią także funkcje starostów i wicestarostów
w niektórych powiatach zamieszkanych przez zwarte skupiska osób należących do tej
mniejszości.
W roku szkolnym 2014/2015 języka białoruskiego uczyło się w 48 placówkach
oświatowych 3.010 uczniów należących do tej mniejszości.7
Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Główne organizacje:


Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,



Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej - w skład którego wchodzą,
działające

autonomicznie:

Białoruskie

Stowarzyszenie

Literackie

W przypadku wszystkich mniejszości i społeczności wskazano trzy województwa najliczniej zamieszkane
przez daną mniejszość lub społeczność.
6
Mieście na prawach powiatu.
7
Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej – stan na 30 września 2014 r. Dane uwzględniają
przedszkola i oddziały przedszkolne.
5
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"Białowieża",

Białoruskie

Towarzystwo

Historyczne,

Stowarzyszenie

Dziennikarzy Białoruskich, Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białoruskie
Zrzeszenie Studentów, Towarzystwo „Chatka” z Gdańska,


Związek Młodzieży Białoruskiej,



Stowarzyszenie „Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej” w Hajnówce,



Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka
Białoruskiego „AB-BA”,



Towarzystwo Kultury Białoruskiej,



Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Najważniejsze tytuły prasowe:


„Niwa" - tygodnik,



„Czasopis" - miesięcznik,



„Bielski Hostineć” – półrocznik,



„Białoruskie Zeszyty Historyczne" – półrocznik,



„Termapiły” – rocznik,



„Kalendarz Białoruski” – rocznik,
Niepubliczne media:



Białoruskie Radio „Racja” – nadające programy w języku białoruskim.
Największe imprezy kulturalne:



Festiwal „Piosenka Białoruska",



Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów",



Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza",



Międzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda”,



Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku,



Święto „Kupalle" w Białowieży.

Czesi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r.
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 2.831 obywateli
polskich, w tym: w województwie śląskim 580 osób, mazowieckim – 453, dolnośląskim
– 396. Tradycyjne skupisko mniejszości czeskiej znajduje się w okolicach miejscowości
Zelów (woj. łódzkie). Pierwsza migracja czeska na tereny Polski miała miejsce w połowie
XVI wieku i związana była z prześladowaniami religijnymi Braci Czeskich. Następne fale
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migracji miały miejsce w pierwszej połowie XVII w., drugiej połowie XVIII w. i na początku
XIX w. – ta ostatnia związana była z rozwojem przemysłu włókienniczego w Łodzi.
Mniejszość czeska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie
wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r.
Mieszkający w Polsce Czesi tradycyjnie są ewangelikami.
Główna organizacja:


Od 2010 r. działa Stowarzyszenie Czechów w Polsce. Ponadto, działalność
społeczno-kulturalna osób należących do mniejszości czeskiej koncentruje
się wokół Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
Największa impreza kulturalna:



coroczny konkurs przedszkolnych zespołów teatralnych.

Karaimi są najmniej liczną mniejszością etniczną w Polsce. Podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań narodowość karaimską
zadeklarowało 314 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim – 98 osób,
łódzkim – 46, dolnośląskim – 46. Karaimi mieszkają przede wszystkim w Warszawie
i okolicach, Łodzi i Wrocławiu. Pierwsze grupy Karaimów przybyły z Krymu w XIII wieku
i osiedliły się na ziemiach księstwa halicko-wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). Na przełomie
XIII/XIV w. duża grupa Karaimów została osiedlona w Trokach koło Wilna. Na obecne
tereny Polski Karaimi przesiedlili się po II wojnie światowej w wyniku repatriacji ze
wschodnich kresów Rzeczypospolitej.
Mniejszość karaimska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta
nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r.
Polscy Karaimi zatracili znajomość ojczystego języka. Nauczanie języka karaimskiego
dla dzieci i młodzieży odbywa się podczas letnich szkół języka karaimskiego odbywających
się w Trokach, na Litwie.
Karaimów wyróżnia religia karaimska, wywodząca się z judaizmu. Istotne znaczenie
w życiu mniejszości karaimskiej ma działalność Karaimskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Główna organizacja:


Związek Karaimów Polskich.
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Najważniejszy tytuł prasowy:


Awazymyz – kwartalnik.
Najważniejsze impreza kulturalna:



cykl imprez „Spis podróżny. Karaimskie drogi” – w ramach którego
prezentowana jest wystawa „Karaj jołłary - Karaimi w starej fotografii”
oraz organizowane są wydarzenia towarzyszące.

Litwini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na północnych terenach
województwa podlaskiego. Narodowość litewską podczas przeprowadzonego w 2011 r.
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7.376 obywateli
polskich, w tym: w województwie podlaskim – 4.867 osób, mazowieckim – 446, warmińskomazurskim – 380. Największe skupisko osób należących do mniejszości litewskiej znajduje
się na terenie powiatu sejneńskiego w województwie podlaskim, gdzie 20,20 % obywateli
polskich zadeklarowało w trakcie spisu powszechnego z 2011 r. narodowość litewską. Litwini
zamieszkują głównie gminę Puńsk – 73,4 % mieszkańców (NSP 2011 r.), gminę wiejską
Sejny - 15,50 % (NSP 2011 r.), gminę miejską Sejny – 7,80 % (NSP 2002 r.) oraz należącą do
powiatu suwalskiego gminę Szypiliszki - 2,66 % mieszkańców (NSP 2002 r.).
Mniejszość litewska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach
samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. mniejszość litewska nie wystawiła swoich
komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący tę mniejszość ubiegali się o mandaty z list
lokalnych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów dwie osoby należące do mniejszości
litewskiej zasiadają w radzie powiatu sejneńskiego. W radzie gminy Puńsk przedstawiciele
mniejszości litewskiej mają 11 mandatów (na 15 możliwych), ponadto członkowie
mniejszości zasiadają w radach miasta (2) i gminy (2) Sejny. Przedstawiciele mniejszości
litewskiej pełnią również funkcję wójta gminy Puńsk oraz wicestarosty sejneńskiego.
W roku szkolnym 2014/2015 języka litewskiego jako ojczystego uczyło się
w 18 placówkach 648 uczniów. W większości wspomnianych placówek oświatowych język
litewski jest językiem wykładowym – taki model nauczania mniejszość litewska wybrała jako
jedyna mniejszość w Polsce. Nauczanie języka i w języku litewskim zorganizowane jest na
wszystkich poziomach nauczania.
Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości litewskiej to wierni Kościoła
Rzymskokatolickiego.
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Główne organizacje:


Wspólnota Litwinów w Polsce,



Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,



Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza,



Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski w Sejnach".
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Aušra" - dwutygodnik,



„Aušrelé" - miesięcznik dla dzieci,



„Šaltinis” – kwartalnik,



„Suvalkietis” – kwartalnik.
Najważniejsze imprezy kulturalne:



Jarmark Folklorystyczny „Zielna",



Festiwal Teatrów Stodolanych,



Festiwal Teatrów Dziecięcych,



„Sąskrydis” - zlot litewskich zespołów artystycznych,



Koncert Zaduszkowy „Vėlinės”.

Łemkowie to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
9.640 obywateli polskich, w tym: w województwie dolnośląskim – 4.735 osób, małopolskim
– 2.186, lubuskim – 1.413. Tradycyjnie członkowie tej mniejszości zamieszkiwali tzw.
Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Na tereny obecnego
zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 1947 r. w wyniku
akcji "Wisła" (potępionej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 r.). Współcześnie
jedynie część Łemków mieszka na terenach historycznej Łemkowszczyzny (województwo
małopolskie).
Niewielka część Łemków podkreśla swój związek (przynależność) z narodem
ukraińskim. W trakcie Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań z 2011 r.
283 osoby należące do mniejszości łemkowskiej zadeklarowały także przynależność do
narodu ukraińskiego. Deklarację o łemkowskiej przynależności narodowo – etnicznej złożyło
także 801 osób należących do mniejszości ukraińskiej. W trakcie wspomnianego spisu
powszechnego zdecydowana większość Łemków nie zadeklarowała związków z narodem
ukraińskim.
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Mniejszość łemkowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach
samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. mniejszość łemkowska nie wystawiła swoich
komitetów wyborczych. Kandydaci należący do mniejszości startowali zarówno z list
ogólnokrajowych partii politycznych, jak i lokalnych komitetów wyborczych. W wyniku
wyborów 6 kandydatów należących do mniejszości łemkowskiej wybrano do rad miast i gmin
na terenach województw lubuskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W jednej z gmin na
terenie województwa małopolskiego kandydat należący do mniejszości łemkowskiej został
wybrany na stanowisko wójta gminy.
W roku szkolnym 2014/2015 języka łemkowskiego jako ojczystego uczyło się
w 34 placówkach oświatowych 280 uczniów należących do tej mniejszości.
Łemkowie w zdecydowanej większości należą do dwóch Kościołów: Polskiego
Autokefalicznego

Kościoła

Prawosławnego

oraz

Kościoła

Katolickiego

Obrządku

Bizantyńsko-Ukraińskiego.
Główne organizacje:


Stowarzyszenie Łemków,



Zjednoczenie

Łemków

(członek

wspierający

Związek

Ukraińców

w Polsce),


Stowarzyszenie „Ruska Bursa" w Gorlicach,



Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej,



Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”,



Stowarzyszenie „Lemko Tower”.
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Besida" – dwumiesięcznik,



„Watra" – kwartalnik,



„Łemkowski Rocznik”- rocznik,



„Rocznik Ruskiej Bursy”- rocznik,



„Łemkiwska Storinka" - dodatek do ukraińskiego tygodnika "Nasze
Słowo".
Niepubliczne media:



Od czerwca 2011 r. w Gorlicach audycje w języku łemkowskim emituje
niepubliczne Radio Internetowe Ruskiej Bursy „LEM.fm”.
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Największe imprezy kulturalne:


„Łemkowska Watra" w Zdyni,



„Łemkowska Watra na Obczyźnie" w Michałowie,



Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych
i Etnicznych „Świat pod Kyczerą”,

Niemcy

to



„Łemkowska Jesień Twórcza",



„Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej" w Krynicy,



„Spotkania z Kulturą Łemkowską" w Gorzowie Wielkopolskim,



Łemkowska Watra w Ługach.

najliczniejsza

mniejszość

narodowa

zamieszkująca

Polskę.

Podczas

przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
narodowość niemiecką zadeklarowało 144.236 obywateli polskich, w tym: w województwie
opolskim – 78.157 osób, śląskim – 34.799, warmińsko-mazurskim – 4.645. Wedle danych
NSP 2011 r. największe skupiska obywateli polskich narodowości niemieckiej znajdują się
w centralnych i wschodnich powiatach województwa opolskiego: opolskim (16,30 %
mieszkańców powiatu), strzeleckim (15,90 %), krapkowickim (15,30 %), oleskim (13,20 %),
prudnickim (11,80 %), kędzierzyńsko-kozielskim (10,20 %), kluczborskim (6,80 %)
i opolskim-miejskim (1,90 %) oraz w zachodnich powiatach województwa śląskiego:
raciborskim (9,70 %), gliwickim (3,50 %), i lublinieckim (2,40 %). Na terenie 19 gmin
województwa opolskiego i 3 gmin województwa śląskiego przedstawiciele mniejszości
niemieckiej stanowią ponad 20 % mieszkańców gminy.
W Parlamencie zasiada przedstawiciel mniejszości niemieckiej wybrany z listy
komitetu

wyborczego

mniejszości

niemieckiej.

W

wyborach

samorządowych

przeprowadzonych w 2014 r. mniejszość niemiecka jako jedyna wystawiła własny komitet
wyborczy na terenie województwa opolskiego i województwa śląskiego. Kandydaci należący
do mniejszości startowali także z list ogólnokrajowych partii politycznych, jak i lokalnych
komitetów wyborczych. W wyniku wyborów 7 kandydatów należących do mniejszości
niemieckiej zasiada w sejmiku województwa opolskiego. 44 przedstawicieli tej mniejszości
zasiada

w

radach

powiatów

na

terenie

województwa

opolskiego

(powiaty:

kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, opolski, prudnicki i strzelecki), 263
kandydatów należących do mniejszości wybrano do rad miast i gmin na terenach
województw: opolskiego i warmińsko-mazurskiego. Na urząd wójta lub burmistrza gmin
województwa opolskiego wybrano 26 kandydatów reprezentujących mniejszość niemiecką.
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Ponadto kandydaci wywodzący się z mniejszości niemieckiej startujący z list komitetów
lokalnych i ogólnokrajowych partii politycznych zostali wybrani do różnych szczebli
samorządu województwa śląskiego. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej pełnią także
funkcje starostów i wicestarostów w niektórych powiatach zamieszkanych przez zwarte
skupiska osób należących do tej mniejszości.
W roku szkolnym 2014/2015 języka niemieckiego uczyło się w 687 placówkach
oświatowych 45.543 uczniów należących do tej mniejszości.
Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są w większości katolikami. Nieliczni
(głównie zamieszkujący województwa Polski północnej) deklarują przynależność do Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego.
Główne organizacje:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
- jest to organizacja „dachowa” zrzeszająca zdecydowaną większość
stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Polsce (ponad 90 %). Organizacje
wchodzące w skład Związku posiadają osobowość prawną i prowadzą swoją
działalność autonomicznie. W skład Związku wchodzi obecnie 26 członków
(organizacji) i 9 organizacji zrzeszonych. Największe spośród organizacji
członkowskich ZNSSK w Polsce to: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
Województwa Śląskiego, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we
Wrocławiu, Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur czy
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Szczecinie.
Organizacjami stowarzyszonymi są m.in.: Związek Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Śląskich Rolników,
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Niemieckie Towarzystwo Oświatowe.
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Wochenblatt.pl" - tygodnik,



„Heimat - Mała Ojczyzna” – cotygodniowy dodatek do Nowej Trybuny
Opolskiej,



„Mitteilungsblatt" - miesięcznik,



„Allensteiner Nachrichten“ - miesięcznik,



„Masurische Storchenpost" - miesięcznik,

20



„Oberschlesische

Stimme“

–

comiesięczny

dodatek

do

tygodnika

Wochenblatt.pl.
Niepubliczne media:
 Polsko-Niemieckie Radio Internetowe „Mittendrin” – nadające audycje
w języku niemieckim,
 Radio Vanessa z Raciborza – nadające audycję w języku niemieckim „Die
deutsche Simme aus Ratibor”,
 Radio Doxa – nadające audycję w języku niemieckim „Musikschachtel”,
 Telewizja Satelitarna TVS – na antenie której w okresie objętym niniejszym
raportem emitowany był niemieckojęzyczny magazyn „Schlesien Journal”.
Największe imprezy kulturalne:


Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce,



Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim,



Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim „Młodzież Recytuje Poezję”,



Festyn Letni „Sommerfest” organizowany na Warmii i Mazurach,



Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,



Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej
w Leśnicy,



Festiwal

Chórów i

Zespołów Śpiewaczych

Mniejszości Niemieckiej

w Walcach.
Ormianie to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
1.683 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim – 403 osoby, śląskim – 167,
małopolskim – 155. Kolonie ormiańskie powstałe około XI w. na Rusi Kijowskiej (Lwów,
Łuck, Kamieniec Podolski) weszły w skład państwa Polskiego za panowania Kazimierza
Wielkiego. W 1356 r. kolonie w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie uzyskały potwierdzenie
swojej autonomii, a Lwów został siedzibą biskupa ormiańskiego. Po II wojnie światowej
polscy Ormianie z dawnych kresów południowo-wschodnich w większości repatriowali się na
obecne tereny państwa Polskiego. W latach 90–tych XX wieku na terenach Polski osiedliła
się stosunkowo liczna grupa migrantów z terenu Republiki Armenii. Największe skupiska
polskich Ormian znajdują się w Warszawie i Krakowie. Ważnym centrum kulturalnym
mniejszości ormiańskiej są też Gliwice.
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W wyniku wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 roku mandat
senatora sprawuje kandydat wywodzący się z mniejszości ormiańskiej. W wyniku wyborów
samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. w sejmiku województwa świętokrzyskiego
zasiada radny związany ze społecznością ormiańską w Polsce.
W roku szkolnym 2014/2015 języka ormiańskiego uczyło się w 4 placówkach
oświatowych 76 uczniów należących do tej mniejszości.
Mieszkający w Polsce Ormianie są przeważnie katolikami obrządku ormiańskiego lub
łacińskiego.
Główne organizacje:


Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie,



Fundacja Ormiańska KZKO,



Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Krakowie,



Związek Ormian w Polsce im. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą
w Gliwicach.
Najważniejsze tytuły prasowe:




„Awedis” – kwartalnik,
„Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego" - kwartalnik.
Największe imprezy kulturalne:



Obchody rocznicy ludobójstwa Ormian w 1915 r.,



Ogólnopolskie Spotkania Środowiska Ormiańskiego,



Dni ormiańskie w Krakowie, Warszawie i Gliwicach.

Romowie to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
16.723 obywateli polskich, w tym: w województwie dolnośląskim – 2.028 osób, małopolskim
– 1.735, śląskim – 1.733. Romowie w Polsce należą do pięciu grup: najliczniejszą jest grupa
Bergitka Roma, kolejne to Polska Roma, Lowarzy, Kelderasze oraz niewielka grupa Sinti.
Pierwszy dokument poświadczający obecność Romów w Polsce datowany jest na
rok 1401 i pochodzi z Krakowa. Od XV w. wzdłuż łuku Karpat i od strony Niziny
Węgierskiej przybywały do Polski i osiedlały się grupy wędrujących Romów. Ich potomkami
są Romowie Karpaccy. Od XVI wieku do Polski zaczęli przybywać z Niemiec Romowie
nazwani później

Polska Roma. W II połowie XIX w. z terenów Siedmiogrodu
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i Wołoszczyzny rozpoczęła się migracja Kełderaszy (Kelderari - kotlarze) i Lowarów (Lovari
- handlarze końmi).
Romowie Karpaccy (prowadzący osiadły tryb życia od kilkuset lat) zamieszkują
głównie górskie tereny województwa małopolskiego. Największy odsetek osób narodowości
romskiej zamieszkuje gminę wiejską Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim, gdzie
1,10 % mieszkańców gminy zadeklarowało w trakcie spisu powszechnego w 2002 r.
narodowość romską. Stosunkowo duże skupiska osób należących do grupy Bergitka Roma
znajdują się także w miastach Górnego i Dolnego Śląska oraz w krakowskiej Nowej Hucie,
gdzie w latach 50-tych XX wieku zatrudniano Romów w ramach tzw. polityki
produktywizacyjnej. Większość Romów należących do pozostałych trzech grup prowadziła
niegdyś wędrowny tryb życia. Obecnie przedstawiciele tych społeczności mieszkają głównie
w miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Mielcu i Puławach oraz
wielu mniejszych ośrodkach miejskich. Jest to konsekwencją przymusowej polityki
osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL.
Mniejszość romska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby
reprezentujące tę mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r. do władz niektórych gmin z list różnych komitetów wyborczych. Żaden
z kandydatów związanych z tą mniejszością nie uzyskał jednak mandatu.
W roku szkolnym 2013/2014 języka romskiego uczyło się w 1 placówce 2 uczniów
należących do tej mniejszości.
Romowie w Polsce to w zdecydowanej większości członkowie Kościoła
Rzymskokatolickiego, choć od kilku lat widoczny jest udział Romów w

Kościele

Zielonoświątkowym oraz Związku Świadków Jehowy. W kraju zarejestrowanych jest ponad
80 romskich organizacji pozarządowych.
Główne organizacje


Związek Romów Polskich,



Stowarzyszenie Romów w Polsce,



Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce,



Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne - Centrum Kultury Romów w Polsce,



Stowarzyszenie Romów w Krakowie Nowej Hucie,



Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”,



Związek Romów Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,



Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha”,



Stowarzyszenie Romów Polskich „Parno Foro”,
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Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harrangos”,



Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra”,



Fundacja Bahtałe Roma,



Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w RP w Kędzierzynie-Koźlu,



Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce,



Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości w Nysie,



Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce Roma.
Najważniejsze tytuły prasowe:




„Romano Atmo” – dwumiesięcznik,
„Dialog-Pheniben” – kwartalnik,
Największe imprezy kulturalne:



Międzynarodowe

Spotkania

Zespołów

Cygańskich

Romane

Dyvesa

w Gorzowie Wielkopolskim,


Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku,



Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Tarnów – Szczurowa,



Obchody Międzynarodowego Dnia Romów,



Obchody rocznicy likwidacji tzw. Zieguenerlager na terenie b. KL AuschwitzBirkenau,



Otwarcie i zamknięcie Sezonu Cygańskiego w Muzeum Okręgowym
w Tarnowie.

Rosjanie to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
8.796 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim – 1.950 osób, dolnośląskim
– 861, śląskim – 829. Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się głównie z kolejnych fal
migracyjnych, w ramach których przybywali do Polski: w okresie rozbiorów, po rewolucji
październikowej, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz po rozpadzie Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Mniejszość rosyjska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby
reprezentujące

tę

mniejszość

nie

kandydowały

w

wyborach

samorządowych

przeprowadzonych w 2014 r.
Przedstawiciele społeczności
Autokefalicznego

Kościoła

rosyjskiej

Prawosławnego.
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należą w większości
Ponadto

w

do Polskiego

województwie

podlaskim

i warmińsko-mazurskim mieszkają staroobrzędowcy (starowiercy). Grupa ta, jako grupa
wyznaniowa, powstała w drugiej połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w rosyjskiej cerkwi
prawosławnej. Pod koniec XVIII wieku staroobrzędowcy osiedlili się na obecnych terenach
Polski (Suwalszczyzna i Mazury) uchodząc przed prześladowaniami religijnymi. W okresie
ostatnich lat w grupie tej obserwuje się przechodzenie od samoidentyfikacji przede wszystkim
religijnej do narodowej, co związane jest m. in. z zacieśnianiem współpracy z innymi
organizacjami mniejszości rosyjskiej w Polsce, grupującymi przede wszystkim imigrantów
oraz ich potomków oraz korzystaniem z programów Federacji Rosyjskiej przeznaczonych dla
organizacji mniejszości rosyjskiej zza granicy.
Główne organizacje:


Stowarzyszenie „Rosyjski Dom” z siedzibą w Warszawie,



Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska" z siedzibą w Warszawie,



Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z siedzibą w Białymstoku,



Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce z siedzibą w Borze k/Augustowa.
Najważniejsze tytuły prasowe:


„Zdrawstwujte!" – dwumiesięcznik,
Największe imprezy kulturalne:



Coroczne konferencje Rosjan w Polsce (organizowane za każdym razem
w innym mieście),



Dni Kultury Rosyjskiej w Białymstoku,



Rosyjska Maslenica w Warszawie,



Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej,



Pikniki Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.

Słowacy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
2.739 obywateli polskich, w tym: w województwie małopolskim – 1.428 osób, śląskim – 264,
mazowieckim – 258. Słowacy zamieszkują tradycyjnie tereny Spisza i Orawy. Według NSP
2002 r. największe skupiska mniejszości słowackiej to gminy: wiejska Nowy Targ - 3,25 %
ludności, Łapsze Niżne - 2,64 % i Jabłonka - 1,25 % - powiatu nowotarskiego oraz gmina
Bukowina Tatrzańska (2,84 %) - powiatu tatrzańskiego. Wedle danych NSP 2011 osoby
należące do mniejszości słowackiej stanowią odpowiednio 0,6 % (powiat nowotarski) i 0,3 %
(powiat tatrzański) mieszkańców każdego z powiatów.
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Mniejszość słowacka nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby
reprezentujące tę mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r. do władz niektórych gmin województwa małopolskiego z list różnych komitetów
wyborczych. W wyniku wyborów jedna osoba należąca do mniejszości słowackiej zasiada
w radzie gminy na terenie tego województwa.
W roku szkolnym 2014/2015 języka słowackiego uczyło się w 10 placówkach
190 uczniów należących do tej mniejszości.
Słowacy są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
Główna organizacja:


Towarzystwo Słowaków w Polsce.
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Život" – miesięcznik,



„Almanach Słowacy w Polsce” – rocznik.
Największe imprezy kulturalne:



Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce,



Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych,



Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Krempachach,



Konkurs recytatorski Dzień poezji i prozy im. Františka Kolkoviča,



Konkurs „Poznaj ojczyznę swoich przodków”,



Konkurs plastyczny im. Ludwika Korkoša.

Tatarzy to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
1.828 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim – 539 osób, mazowieckim
– 332, pomorskim – 175. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie
(Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką, Warszawę
i Gdańsk.
Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca
XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej Złotej Ordy
oraz z Krymu.
Mniejszość tatarska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie
wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r.
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Tatarzy w Polsce zatracili znajomość swojego ojczystego języka, pozostali natomiast
wierni religii muzułmańskiej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości tatarskiej odgrywa
działalność Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Główna organizacja:


Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
Najważniejsze tytuły prasowe:

 „Życie Tatarskie” – dwumiesięcznik,
 „Przegląd Tatarski” – kwartalnik.
Największa impreza kulturalna:
 Dni Kultury Tatarskiej organizowane na Podlasiu.
Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało
38.795 obywateli polskich, w tym: w województwie warmińsko-mazurskim – 13.037 osób,
zachodniopomorskim – 4.482, pomorskim – 3.932. W wyniku przeprowadzonej w 1947 r.
przez ówczesne władze komunistyczne akcji "Wisła" niemal cała ludność ukraińska,
zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski, została przesiedlona na tereny Polski
północnej i zachodniej, gdzie obecnie znajdują się jej największe skupiska. Części Ukraińców
udało się uniknąć przesiedlenia z rodzimych terenów, a części pozwolono na powrót po
1956 r. Stąd też skupiska mniejszości ukraińskiej w województwach podkarpackim
i małopolskim.
W wyniku wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 roku mandat
poselski uzyskał jeden przedstawiciel mniejszości ukraińskiej wybrany z listy komitetu
wyborczego Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych przeprowadzonych
w 2014 r. mniejszość ukraińska nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Kandydaci
należący do mniejszości startowali zarówno z list ogólnokrajowych partii politycznych, jak
i lokalnych komitetów wyborczych, część z poparciem organizacji mniejszości ukraińskiej
w Polsce. W wyniku wyborów 8 przedstawicieli mniejszości ukraińskiej zasiada w radach
powiatów na terenie województw: podlaskiego, pomorskiego, podkarpackiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego (powiaty: bielski, bytowski, przemyski, kętrzyński,
elbląski, braniewski, ostródzki i wałecki), 15 kandydatów należących do mniejszości wybrano
do rad miast i gmin na terenach województw: podlaskiego, pomorskiego, podkarpackiego,
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Na urząd wójta lub burmistrza wybrano
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3

kandydatów

reprezentujących

mniejszość

ukraińską

(województwo

dolnośląskie,

warmińsko-mazurskie i pomorskie). Przedstawiciele mniejszości ukraińskiej pełnią także
funkcje starostów i wicestarostów w powiatach zamieszkanych przez zwarte skupiska osób
należących do tej mniejszości.
W roku szkolnym 2014/2015 w 177 placówkach języka ukraińskiego jako języka
ojczystego uczyło się 2.934 uczniów.
Ukraińcy w Polsce należą w większości do dwóch kościołów: Kościoła Katolickiego
Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Główne organizacje:


Związek Ukraińców w Polsce,



Związek Ukraińców Podlasia,



Towarzystwo Ukraińskie,



Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce,



Organizacja Młodzieży Ukraińskiej „PŁAST”,



Ukraińskie Towarzystwo Historyczne.
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Nasze Słowo" - tygodnik,



„Nad Buhom i Narwoju" - dwumiesięcznik.
Niepubliczne media:



W okresie objętym niniejszym raportem na falach Radia Orthodoxia
z Białegostoku emitowana były audycja radiowa w języku ukraińskim
„Ukraińskie słowo”. Audycje w języku ukraińskim były także dostępne na
falach Prawosławnego Radia Internetowego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Orthodox.fm.
Największe imprezy kulturalne:



„Festiwal Kultury Ukraińskiej”,



Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień”,



Ukraińskie Spotkania na Pograniczach w Bytowie, Mokrem, Sanoku,



„Dni Kultury Ukraińskiej w Regionach” – w Zielonej

Górze, Szczecinie

i Giżycku,


Dziecięce Festiwale i Konkursy – Koszalin, Elbląg, Olsztyn, Wrocław,
Giżycko,
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„Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,



„Misteria Kupalskie” w Kruklankach i Przemyślu.

Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r.
Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7.353 obywateli
polskich, w tym: w województwie mazowieckim – 2.690 osób, dolnośląskim – 880,
małopolskim – 745. Żydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach.
Pierwsze wzmianki o Żydach na terenach polskich pochodzą

z X wieku, a pierwszym

oficjalnym polskim dokumentem nadającym Żydom przywileje i autonomię był statut kaliski
z XIII wieku. Żydzi napływali do Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle
nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju
własnej

kultury

oraz

gwarantowaną

przywilejami

królewskimi

autonomię

gmin

wyznaniowych. Liczba Żydów w Polsce tradycyjnie oscylowała w okolicach 10 % populacji
(najwięcej w Europie). Rozwój żydowskiego życia w Polsce został brutalnie przerwany przez
II wojnę światową i hitlerowską politykę Endlösung. Z ok. 3,5 miliona polskich Żydów wojnę
przeżyło ok. 300 tys. W okresie PRL-u w kilku falach emigracyjnych wyjechała większość
polskich Żydów. Po roku 1989 nastąpiło odrodzenie życia żydowskiego w Polsce. Wiele osób
powróciło do swoich żydowskich korzeni. Powstały nowe organizacje działające na rzecz
rozwoju życia społeczności żydowskiej w Polsce.
Mniejszość żydowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyniku
wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. jedna osoba należąca do mniejszości
żydowskiej uzyskała mandat radnego w jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

W roku szkolnym 2014/2015 języka hebrajskiego uczyło się w 8 placówkach
oświatowych (w Warszawie i Wrocławiu) 418 uczniów należących do tej mniejszości. Język
jidysz (tradycyjny język Żydów polskich) nauczany jest na kursach organizowanych przez
organizacje żydowskie.
Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości
żydowskiej

odgrywa

działalność

Związku

Gmin

Wyznaniowych

Żydowskich

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zrzeszonych w nim gmin.
Główne organizacje:


Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce,



Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,



Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie
Światowej,
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Stowarzyszenie „Dzieci Holokaustu” w Polsce,



Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa,



Fundacja „Shalom”,



Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
Najważniejsze tytuły prasowe:



„Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie" - miesięcznik,



„Midrasz" – dwumiesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:



Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”,



Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,



Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim,



Festiwal Kultury Żydowskiej Simha we Wrocławiu.

2.3 Charakterystyka społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Językiem kaszubskim jako językiem najczęściej używanym w kontaktach domowych,
zgodnie z danymi przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań, posługuje się 108.140 osób, w tym w województwie pomorskim – 107.742 osoby.
Wedle NSP z 2011 r. największe skupiska osób używających w kontaktach domowych języka
regionalnego znajdują się w następujących powiatach województwa pomorskiego: kartuskim
- 39,40 % mieszkańców powiatu, puckim - 22,30 % mieszkańców powiatu, wejherowskim
- 11,50 % mieszkańców powiatu i bytowskim - 11,20 % mieszkańców powiatu. Wedle
danych NSP 2011 na terenie 19 gmin województwa pomorskiego osoby posługujące się
w kontaktach domowych językiem regionalnym stanowią ponad 20 % mieszkańców gminy,
w tym w 5 - ponad 50 %.
W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 r. społeczność używająca
języka regionalnego nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Osoby związane z tą
społecznością kandydowały z list ogólnokrajowych partii politycznych. W parlamencie
funkcjonuje Kaszubski Zespół Parlamentarny skupiający obecnie w swoich szeregach
20 senatorów i posłów działających na rzecz Kaszub i Pomorza. Wśród nich również
parlamentarzystów związanych ze społecznością posługującą się językiem regionalnym.
W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. społeczność używająca
języka regionalnego nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący
tę społeczność ubiegali się o mandaty we władzach samorządowych województwa
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pomorskiego z list różnorakich komitetów wyborczych. W wyniku wyborów szereg osób
związanych ze społecznością kaszubską zasiada w sejmiku województwa pomorskiego oraz
w Zarządzie Województwa Pomorskiego. Przedstawiciele społeczności kaszubskiej zasiadają
również w radach powiatów na terenie województwa. Wiele osób związanych ze
społecznością

kaszubską

zostało

wybranych

na

stanowiska

wójtów,

burmistrzów

i prezydentów miast województwa pomorskiego. Osoby należące do społeczności kaszubskiej
zasiadają także, z ramienia różnorakich partii politycznych i komitetów wyborczych,
w radach wielu gmin województwa, kierując niektórymi z jednostek samorządu
terytorialnego.
W roku szkolnym 2014/2015 języka kaszubskiego uczyło się w 468 placówkach
oświatowych 19.529 uczniów należących do tej społeczności.
Osoby używające w kontaktach domowych języka regionalnego są w większości
wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego.
Główne organizacje:


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,



Instytut Kaszubski,



Fundacja „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”,



Stowarzyszenie „Ziemia Pucka”,



Stowarzyszenie „Kaszëbskô Jednota”.
Najważniejszy tytuł prasowy:



„Pomerania" - miesięcznik.
Niepubliczne media:



Radio „Kaszёbё” – nadające programy w języku kaszubskim,



TVT Teletronik z Kartuz – telewizja kablowa nadająca m.in. programy
w języku kaszubskim,



Twoja Telewizja Morska z Wejherowa – telewizja kablowa nadająca
m.in. programy w języku kaszubskim.
Największe imprezy kulturalne:



Zjazdy Kaszubów – organizowane corocznie na terenie województwa
pomorskiego,



Konkurs Wojewódzki Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”,



Spotkania piszących po kaszubsku,
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Letnia Szkoła Języka Kaszubskiego,



Dyktando kaszubskie „Piszã pò kaszëbskù”,



Konkurs mowy kaszubskiej „By nie zapomnieć mowy ojców” im. Jana
Drzeżdżona.

3. Opis sytuacji na terenach zamieszkałych przez poszczególne mniejszości.
Największe skupiska osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych
znajdują się w województwach Polski południowo – zachodniej (województwa: opolskie
– 80.327 obywateli RP, śląskie – 40.752 i dolnośląskie – 16.775) i północno-wschodniej
(województwa: podlaskie – 47.711, warmińsko-mazurskie – 20.294 i mazowieckie
– 15.508).
Stopa bezrobocia dla ludności ogółem, według danych GUS z grudnia 2014 r., wynosi
w Polsce 11,5 %. Spośród województw, w których są znaczne skupiska osób należących do
mniejszości wyższy od średniej wskaźnik występuje w województwach: warmińskomazurskim (18,9 % - jest to województwo o najwyższym wskaźniku bezrobocia w skali
kraju), podlaskim (13,1 %) oraz opolskim (11,9 %). Wyniki bezrobocia niższe niż średnia
krajowa osiągnęły województwa: śląskie (9,6 %), mazowieckie (9,8 %) i dolnośląskie (10,6
%).
PKB na jednego mieszkańca, według danych GUS na 2012 r., wynosi w Polsce 41.934
zł. Spośród województw, w których mieszkają znaczne skupiska osób należących do
mniejszości, PKB na 1 mieszkańca wyższy niż średnia krajowa jest w województwach:
mazowieckim (66.755 zł), dolnośląskim (47.440 zł) i śląskim (44.372 zł). Niższy jest
natomiast w podlaskim (30.055 zł), warmińsko-mazurskim (30.065 zł) i opolskim
(33.888 zł)8. Trzy z wymienionych województw zamieszkałych przez najliczniejsze skupiska
osób należących do mniejszości (mazowieckie, dolnośląskie i śląskie) przodują w skali kraju
pod względem wysokości PKB na jednego mieszkańca.
Podstawowe dane ekonomiczne dotyczące poszczególnych województw ukazuje
poniższa tabela.

8

Dane na 2012 r. Dane za kolejne lata nie są jeszcze dostępne.
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Podstawowe dane społeczno-ekonomiczne dotyczące poszczególnych województw

Powierz
chnia w
tys. km²
(2014)

Ludność
(grudzień
2014 r.)

PKB na 1
mieszkańca w
PLN
(2012 r.)

Bezrobotni
(grudzień 2014 r.)

Stopa bezrobocia
w%
(grudzień 2014 r.)

POLSKA

312 679

38.478.602

41.934

1.825.180

11,5

Dolnośląskie

19 947

2.908.457

47.440

121.562

10,6

KujawskoPomorskie
Lubelskie

17 972

2.089.992

34.095

127.111

15,7

25 122

2.147.746

29.479

116.869

12,7

Lubuskie

13 988

1.020.307

34.862

47.115

12,8

Łódzkie

18 219

2.504.136

39.080

126.157

11,9

Małopolskie

15 183

3.368.336

36.961

139.027

9,9

Mazowieckie

35 558

5.334.511

66.755

249.777

9,8

Opolskie

94 12

1.000.858

33.888

42.361

11,9

Podkarpackie

17 846

2.129.187

29.333

137.932

14,8

Podlaskie

20 187

1.191.918

30.055

60.394

13,1

Pomorskie

18 310

2.302.077

41.045

96.752

11,3

Śląskie

12 333

4.585.924

44.372

175.675

9,6

Świętokrzyskie

11 711

1.263.176

31.459

75.434

14,2

WarmińskoMazurskie
Wielkopolskie

24 173

1.443.967

30.065

98.139

18,9

29 826

3.472.579

44.567

116.410

7,8

Zachodniopomorskie

22 892

1.715.431

35.334

94.465

15,6

Źródło: Cykliczne raporty Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczone na stronach internetowych
GUS (www.stat.gov.pl).
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CZĘŚĆ II: REALIZACJA PRAW MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH I ETNICZNYCH
Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest niezbędna dla stabilizacji państwa,
a różnorodności etnicznej, językowej i kulturowej należy się szacunek. Różnorodność ta
wzbogaca też państwo i jego obywateli. Do takiego podejścia zobowiązuje Polskę jej
tradycja. Rzeczpospolita była w Europie przez wieki ostoją tolerancji religijnej
i narodowościowej. Efektem tej tolerancji jest wielowiekowa obecność w Polsce np.
mniejszości

tatarskiej,

żydowskiej,

ormiańskiej,

karaimskiej

czy

romskiej,

które

- prześladowane w innych krajach - w Polsce znalazły swój dom.
W krajach demokratycznych obecność mniejszości narodowych jest ważnym faktem
społecznym i kulturowym. W wyniku zmian jakie dokonały się w Polsce po 1989 r.
mniejszości narodowe i etniczne korzystają z pełni praw wynikających z przepisów zawartych
w prawie krajowym i międzynarodowym. Polski Rząd pilnie wsłuchuje się w głosy
mniejszości, dążąc do stworzenia warunków, które zapewniłyby harmonijny rozwój ich
kultury i tożsamości oraz promocję postaw otwartości i tolerancji wśród społeczeństwa
polskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Podejmowanie odpowiednich środków w celu
wspierania działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych jest ustawowym obowiązkiem polskich organów
władzy publicznej.
Art. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
wprowadził do polskiego porządku prawnego definicje mniejszości narodowej i mniejszości
etnicznej oraz wyliczenie mniejszości narodowych i etnicznych występujących w Polsce.
Żeby pewną wspólnotę można było uznać za mniejszość narodową lub etniczną, jej
członkowie muszą posiadać obywatelstwo polskie, a ona sama musi spełniać łącznie sześć
warunków, przy czym pięć warunków jest wspólnych dla mniejszości narodowych
i etnicznych, a jeden określa różnicę między nimi. Mniejszością narodową lub etniczną jest
więc, według tej definicji, grupa obywateli polskich, która spełnia następujące kryteria:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej
wyrażanie i ochronę;
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5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
najmniej 100 lat.
Za mniejszość narodową uznaje się grupę, która utożsamia się z narodem
zorganizowanym we własnym państwie, a za mniejszość etniczną grupę nieutożsamiającą się
z takim narodem. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, ustawa wymienia mniejszości narodowe
(białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską
i żydowską) oraz etniczne (karaimską, łemkowską, romską i tatarską). Ponadto, ustawa
definiuje język regionalny9, którym w jej rozumieniu jest język kaszubski. Należy podkreślić,
że wszystkie przepisy ustawy w takim samym stopniu odnoszą się do mniejszości
narodowych, jak i etnicznych.
1. Prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej lub etnicznej do swobodnej
decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości
oraz do tego, aby wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie
pociągało za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków.
Art. 53 Konstytucji gwarantuje wolność sumienia. Ustęp 7 tego artykułu stanowi, iż
nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swego
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Zgodnie z art. 31 Konstytucji wolność
człowieka podlega ochronie prawnej i nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego
mu prawo nie nakazuje. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt
nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
dotyczących jego osoby.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym „Każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji
o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub
korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek
niekorzystnych skutków”. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy „Nikt nie może być
obowiązany, inaczej niż na podstawie ustawy, do ujawnienia informacji o własnej
przynależności do mniejszości lub ujawnienia swojego pochodzenia, języka mniejszości lub
9

Art. 19. 1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub
Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę
liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani
języków migrantów.
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religii”, a zgodnie z art. 4 ust. 3 „Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej
przynależności do danej mniejszości”.
Jedną z pierwszych ustaw, przyjętych w wyniku zmian ustrojowych w 1989 r. była
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r.
Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.). Kwestie związane z wyborem przynależności do mniejszości
reguluje również ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182), której przepis art. 27 wprowadza zakaz przetwarzania danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne. Przetwarzanie tych danych jest
dopuszczalne jedynie w przypadkach wymienionych w ustawie.
Zasada swobodnego decydowania o przynależności do mniejszości narodowej zawarta
została w traktatach, które Polska podpisała z: Republiką Federalną Niemiec, Czeską
i Słowacką Republiką Federacyjną, Ukrainą, Republiką Białoruś oraz Republiką Litewską.
2. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do korzystania
z praw i wolności wynikających z zasad zawartych w ustawodawstwie indywidualnie,
jak też wspólnie z innymi.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym

„Osoby należące do mniejszości mogą korzystać z praw i wolności

wynikających z zasad zawartych w niniejszej ustawie indywidualnie, jak też wspólnie
z innymi członkami swojej mniejszości”. Ponadto, możliwość korzystania z praw i wolności
indywidualnie lub wespół z innymi zawarta została w traktatach, które Polska podpisała
z: Republiką Federalną Niemiec, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną, Ukrainą,
Republiką Białorusi, oraz Republiką Litewską.
3. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do równości wobec
prawa oraz jednakowej ochrony prawnej. Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji
wynikającej z przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej.
W Rzeczypospolitej Polskiej gwarancje równości wobec prawa mają rangę zasad
konstytucyjnych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza następujące regulacje
odnoszące się do zapewnienia tej zasady.
Art. 2 Konstytucji wskazuje, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Według art. 5
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Konstytucji, Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. W art. 7 ustawy zasadniczej zostało zapisane, że organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Osoby, których konstytucyjne prawa i wolności zostały naruszone, mają możliwość
dochodzenia tych praw m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis art. 79 ust. 1
Konstytucji stanowi, że każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma
prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego
w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie
którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub
prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
Zgodnie z art. 80 Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych
w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich
wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Instytucja Rzecznika Praw
Obywatelskich została powołana w 1987 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich, zgodnie
z przepisem art. 208 ust. 1 Konstytucji, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela
określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Zakres i sposób działania
Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa (art. 208 ust. 2 Konstytucji). Aktualnie
obowiązującą ustawą jest ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
(Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.). Od samego początku funkcjonowania instytucji
Rzecznika Praw Obywatelskich w zasięgu jej zainteresowań pozostawały sprawy mniejszości
narodowych i etnicznych.
Zgodnie z przepisem art. 31 Konstytucji wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32 Konstytucji stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
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Dyskryminacji wynikającej z przynależności do mniejszości narodowych lub
etnicznych zabrania także przepis art. 6 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym.
Szczegółowe uregulowania dotyczące zakazu wszelkiej dyskryminacji, w tym
wynikającej z przyczyn narodowości i pochodzenia etnicznego, na rynku pracy zapisano
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502). W art. 113
Kodeksu ustanowiono zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośredniej lub
pośredniej, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dalsze szczegółowe
przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji zamieszczono w Rozdziale IIa - Równe traktowanie
w zatrudnieniu Kodeksu pracy. I tak przepis art. 18

3a

§ 1 Kodeksu stanowi, że pracownicy

powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. W § 2
wspomnianego artykułu zapisano, iż równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza
niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn
określonych w § 1. W § 5. zapisano natomiast, iż przejawem dyskryminowania w rozumieniu
§ 2 artykuły jest także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady oraz niepożądane
zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery
(molestowanie). Zgodnie z § 7 podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub
molestowaniu seksualnemu (zdefiniowanemu w § 6 artykułu), a także podjęcie przez niego
działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może
powodować

jakichkolwiek

negatywnych

konsekwencji

wobec

pracownika.

Zakaz

dyskryminacji obejmuje wszystkie etapy stosunku pracy, począwszy od doboru pracowników,
ustalenia treści stosunku pracy i jego realizacji, na rozwiązaniu tego stosunku kończąc.
Zakazana jest zarówno dyskryminacja bezpośrednia, jak i pośrednia. We wspomnianym
artykule zdefiniowano również oba te pojęcia. Przepis art. 183b § 1 Kodeksu pracy stanowi, że
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za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem przypadków
wymienionych w § 2-4 artykułu, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji
pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. art. 18 3a § 1, którego skutkiem jest
w szczególności: odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, niekorzystne
ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie
przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, pominięcie przy
typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe - chyba że
pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. Zgodnie z § 3
wspominanego

artykułu

nie

stanowią

naruszenia

zasady

równego

traktowania

w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania
szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn
określonych w art. art. 18

3a

§ 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników

faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. W § 4 zapisano natomiast,
iż nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne
związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub
światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd
jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki
wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są
rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,
proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby;
dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności
wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera
się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. W art. 183c ustanowiono prawo pracowników do
jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
Gwarancje przestrzegania zasady niedyskryminacji w stosunkach pracy zawarte zaś zostały
w przepisach art. 183d Kodeksu pracy, zgodnie z którymi osoba, wobec której pracodawca
naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie
odrębnych przepisów. Sprawy o odszkodowania z tytułu dyskryminacji w miejscu pracy, jako
oddzielna kategoria spraw, są rozpoznawane przez sądy od dnia 1 stycznia 2002 r. Ponadto,
zgodnie z przepisami art. 183e Kodeksu pracy skorzystanie przez pracownika z uprawnień
przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może
być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić
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przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego
rozwiązanie bez wypowiedzenia. Zgodnie z § 2 wskazanego powyżej artykułu przepis § 1
stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia
pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu.
Poza Kodeksem pracy, zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie
etniczne, został wprowadzony w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.). Stosownie do art. 2a
wspomnianej ustawy przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania
w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na
płeć,

rasę,

pochodzenie

etniczne,

narodowość,

religię,

wyznanie,

światopogląd,

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W art. 10 ust. 5 zaznaczono, iż kryteria
wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców określane przez wojewodę nie mogą zawierać
wymagań dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,
pochodzenie etniczne, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne, ani
ze względu na przynależność związkową lub do organizacji pracodawców. Przepis art. 19c
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyraża zasadę, zgodnie z którą
w zakresie prowadzonej działalności agencja zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa
w art. 18c nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne
i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W art. 36 – dotyczącym pośrednictwa pracy
- określono w ust. 4, że pośrednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie m.in. zgodnie
z zasadami równości – oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania,
wszystkim poszukującym pracy, pomocy w jej znalezieniu, bez względu na ich płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną. W ust. 5e tego artykułu
zapisano natomiast, że powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli
pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do
pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie lub orientację seksualną. W art. 38 dotyczącym poradnictwa zawodowego
zapisano, iż działania te realizowane są zgodnie m.in. z zasadą równości bez względu na
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płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,
przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową. W art. 40 ust. 6
ustawy zapisano natomiast zakaz dyskryminacji przy kierowaniu bezrobotnych na szkolenia.
Ustawa przewidziała również kary za złamanie zawartych w niej zasad dotyczących zakazu
dyskryminacji. I tak w art. 121 ust. 3 ustawy zapisano, iż karze grzywny nie niższej niż 3.000
zł podlega ten, kto prowadząc agencję zatrudnienia nie przestrzega zasady zakazu
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie
etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub
ze względu na przynależność związkową. Z kolei w art. 123 sformułowano normę, że kto ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
pochodzenie, wyznanie lub orientację seksualną, odmówił zatrudnienia kandydata na wolnym
miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego, podlega karze nie niższej niż
3.000 zł.
Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U.
Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.), stanowiąca uzupełnienie istniejących wcześniej regulacji
w zakresie zasady równego traktowania bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientację
seksualną. Porządkuje ona sytuację prawną i w pełni implementuje przepisy obowiązujących
dyrektyw antydyskryminacyjnych Unii Europejskiej, a jednocześnie określa środki prawne
ochrony zasady równego traktowania oraz organy odpowiedzialne za realizację zasady
równego traktowania. Zgodnie z ustawą zakazuje się nierównego traktowania osób
fizycznych ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie: zabezpieczenia
społecznego, usług, w tym mieszkaniowych, rzeczy oraz nabywania praw lub energii, jeśli są
oferowane publicznie (art.6); opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa wyższego (art. 7);
podejmowania

kształcenia

zawodowego,

w

tym

dokształcania,

doskonalenia,

przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych; warunków podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach
stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, przystępowania i działania
w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych,
a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji; instrumentów
rynku pracy i usług rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy
i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia,
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rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu (art. 8 ust. 1). Art. 10 zawiera zakaz
nierównego traktowania w zakresie określonym powyżej w odniesieniu do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, jeśli naruszenie zasady równego
traktowania następuje ze względu na m.in. pochodzenie etniczne lub narodowość ich
członków. Zgodnie z art. 11 nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania
podejmowanie działań służących zapobieganiu nierównemu traktowaniu lub wyrównywaniu
niedogodności związanych z nierównym traktowaniem.
4. Podjęcie odpowiednich środków w celu popierania pełnej i rzeczywistej równości we
wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturalnego,
pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowych i etnicznych a osobami
należącymi do większości.
Fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania równości wobec prawa oraz
jednakowej ochrony prawnej mają postanowienia art. 32 Konstytucji. Zgodnie z tym
artykułem wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Ponadto, art. 6 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym zobowiązuje organy władzy publicznej do podejmowania odpowiednich
środków w celu: popierania pełnej i rzeczywistej równości w sferze życia ekonomicznego,
społecznego, politycznego i kulturalnego pomiędzy osobami należącymi do mniejszości
narodowych lub etnicznych, a osobami należącymi do większości; ochrony osób, które są
obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących skutkiem ich przynależności do
mniejszości narodowych lub etnicznych oraz umacniania dialogu międzykulturowego.
Natomiast przepis art. 21 ust. 2 ustawy nakłada na ministra właściwego do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych m.in. obowiązki dotyczące realizacji
zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.
Wspomniana już ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom
zasady równego traktowania między innymi ze względu na pochodzenie etniczne
i narodowość. Dodatkowo zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ustanawia wspominany już
przepis art. 113 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie jest dopuszczalna jakakolwiek
dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na
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płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania zwłaszcza polityczne lub
religijne oraz przynależność związkową.
Mniejszością najbardziej narażoną na zjawisko wykluczenia społecznego jest
mniejszość

romska.

Romowie

pozostają

w

najtrudniejszym

położeniu

społeczno-ekonomicznym, znacząco odróżniającym się na tle pozostałych mniejszości
narodowych i etnicznych. Z tego względu w latach 2004-2013 na terenie całego kraju
realizowany był Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r., będący kontynuacją wcześniejszego, regionalnego
3-letniego pilotażu. Działania podejmowane w Programie na rzecz społeczności romskiej
w Polsce są kontynuowane w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 października 2014 r.
Koordynatorem obu Programów jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych i etnicznych tj. Minister Administracji i Cyfryzacji.
Uczestnikami Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce i Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce oraz bezpośrednimi wykonawcami zadań są
jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i podległe im placówki (np.: ośrodki
pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.), a także organizacje pozarządowe, w tym
organizacje romskie.
Zadania przeznaczone na pomoc dla społeczności romskiej finansowane są z rezerwy
celowej budżetu państwa. W 2013 r. alokacja środków na realizację Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce wynosiła 10.000.000 zł. W 2014 kwota 5.000.000 zł. została
rozdysponowana przez Ministra Administracji i Cyfryzacji między 16 wojewodów na
powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych polegających na działalności
świetlicowej, a także edukacji dzieci i młodzieży realizowanej w różnych formach. Dotacje
były udzielone po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr
234, poz. 1536).
Ponadto, MAiC przeznacza środki w wysokości ok. 480.000 zł rocznie na realizację
systemów stypendialnych dla studentów i uczniów pochodzenia romskiego. Należy
podkreślić że realizatorami trzech systemów stypendialnych – dla studentów pochodzenia
romskiego, dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych i dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – są organizacje romskie.
Dodatkowymi źródłami finansowania wymienionych programów ogólnopolskich jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej, corocznie dofinansowując wyposażenie uczniów romskich
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w podręczniki i przybory szkolne kwotą 700.000 zł. oraz jednostki samorządu terytorialnego,
których udział finansowy w realizowanych zadaniach wynosi średnio ok. 20%. Do
największych beneficjentów pomocy finansowej należą najliczniejsze środowiska romskie
zamieszkujące województwa: małopolskie, dolnośląskie i śląskie. Nadzór nad całością
realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce i Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce sprawuje MAiC oraz - w odniesieniu do edukacji - MEN,
a także wojewodowie w zakresie zadań realizowanych na terenie województw.
W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce administracja rządowa,
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe zrealizowały obszerny
katalog działań z zakresu edukacji, poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, przeciwdziałania
bezrobociu, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i podtrzymywania tożsamości romskiej,
upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej oraz popularyzacji wśród Romów wiedzy
obywatelskiej, przy czym za priorytetowe uznano zadania edukacyjne (problematyka edukacji
uczniów romskich została szczegółowo omówiona w komentarzu do pkt. 21 niniejszego
raportu). Aktualnie realizowany jest Program integracji społeczności romskiej w Polsce,
którego głównym celem jest zwiększenie integracji społeczności romskiej poprzez
podejmowanie działań w czterech dziedzinach:
 edukacji i edukacji kulturalnej obejmującej ochronę i zachowanie tożsamości
kulturowej Romów, w tym działania zmierzające do poprawy stanu wiedzy na temat
społeczności romskiej, a także wizerunku Romów wśród nie-romskiej większości,
 mieszkalnictwa,
 zdrowia,
 działań prozatrudnieniowych.
W hierarchii celów wynikających z Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce poprawa sytuacji bytowej plasowała się bezpośrednio po edukacji. Priorytetem
pozostawały zadania inwestycyjne zmierzające do poprawy sytuacji mieszkaniowej
i sanitarnej, polegające na remontach i wsparciu budownictwa mieszkaniowego, podłączeniu
mieszkań do kanalizacji i wodociągów, udostępnieniu bieżącej wody oraz energii
elektrycznej. Z trudną sytuacją bytową Romów wiążą się problemy zdrowotne. Działania
mające na celu szeroko rozumianą profilaktykę zdrowotną realizowane były m.in. poprzez
zatrudnianie i dofinansowanie pracy pielęgniarek środowiskowych, niosących bezpośrednią
pomoc medyczną, prowadzących poradnictwo medyczne, a także zajmujących się dystrybucją
zakupionych z dotacji leków i środków higieny osobistej. Ważnymi uzupełnieniami
powyższych działań były: badania profilaktyczne i szczepienia ochronne oraz tzw.
44

„białe dni”, w trakcie których lekarze różnych specjalności udzielali bezpłatnych porad
medycznych. Trudna sytuacja bytowa i rodzące się w jej wyniku inne problemy są m.in.
konsekwencją braku pracy. Problem ten dotyczy zdecydowanej większości społeczności
romskiej w Polsce. Obok działań edukacyjnych, które w przyszłości mają pomóc Romom
w znalezieniu zatrudnienia, w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
podejmowane były bezpośrednie działania umożliwiające im wejście na rynek pracy. W celu
aktywizacji zawodowej społeczności romskiej w ramach Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce podjęto, we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, działania mające
na celu utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie osób pochodzenia romskiego, dzięki
subsydiowaniu ich miejsc pracy. Ważnym uzupełnieniem działań w tej dziedzinie były
szkolenia podnoszące i zmieniające kwalifikacje zawodowe, a także poradnictwo zawodowe.
Jednym z czynników utrudniających integrację Romów, ale również hamujących
wchodzenie Romów na rynek pracy, jest ich stereotypowy i zazwyczaj negatywny wizerunek,
rozpowszechniony wśród nie-romskiej większości. Stąd zrodziła się potrzeba wspierania
przedsięwzięć, które dostarczają opinii publicznej rzetelnej wiedzy na temat Romów,
a równocześnie sprzyjają podtrzymywaniu ich tożsamości etnicznej. Podejmowane w ramach
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce działania prezentowały dorobek kultury
romskiej poprzez zróżnicowane formy wyrazu np.: dni kultury, koncerty, wystawy, plenery,
warsztaty itp. Należy podkreślić, że współorganizatorami i najczęściej bezpośrednimi
wykonawcami wspomnianych przedsięwzięć były stowarzyszenia romskie, co jest o tyle
istotne, że inicjatywy artystyczne i kulturalne adresowane były również do osób, które bardzo
rzadko stykają się z tym środowiskiem. Drugą grupę zadań stanowiło wspieranie istniejących
i pomoc w powstawaniu nowych zespołów muzycznych działających przy ośrodkach
i centrach kultury oraz świetlicach szkolnych i środowiskowych (w ramach Programu na
rzecz społeczności romskiej w Polsce finansowano ok. 55 świetlic środowiskowych, obok
dotowanych z innych źródeł świetlic szkolnych). Ponadto, na rynku ukazały się publikacje
i materiały edukacyjne skierowane zarówno do Romów, jak i nie-Romów. Integrację
społeczną

wspomagały również

zadania

polegające

na

zwiększaniu

współudziału

społeczności romskiej w społeczeństwie obywatelskim. Wzrost aktywności obywatelskiej
Romów jest ściśle powiązany ze skutecznym rozwiązywaniem najważniejszych problemów
tej społeczności.
Łączna kwota środków zaplanowanych w rezerwie celowej budżetu państwa wyniosła
85.000.000 zł, z czego po 5.000.000 zł w latach 2004-2006, po 10.000.000 zł w latach
2007-2013 i 5.000.000 zł w 2014 r. Środki z rezerwy celowej zostały uzupełnione z części 30
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budżetu państwa, której dysponentem jest MEN). Łączna kwota przekazana w latach
2004-2014 przez MEN na wyprawki szkolne w ramach Programu na rzecz społeczności
romskiej w Polsce wyniosła 7.901.000 zł.
Podejmowanie odpowiednich działań mających na celu osiągnięcie rzeczywistej
równości we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego
i kulturalnego pomiędzy osobami należącymi do mniejszości, a osobami należącymi do
większości, realizowane było również w ramach programów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładem takich działań w latach 2007-2013 były
projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1. Projekty na rzecz
społeczności romskiej (tzw. komponent romski PO KL). Celem prowadzonych w ramach
PO KL projektów była aktywizacja zawodowa i integracja społeczna Romów. Działania te
były komplementarne z działaniami Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
i obejmowały: edukację, aktywizację zawodową, upowszechnianie wiedzy i działania
prozdrowotne. Alokacja (wyliczona na kwiecień 2015 r.)

przewidziana na „komponent

romski” wyniosła 22.336.000 EUR.
Niezależnym narzędziem wsparcia edukacji uczniów wywodzących się z mniejszości
narodowych i etnicznych, w tym uczniów romskich, jest system finansowania edukacji na
poziomie lokalnym. W oparciu o przepisy oświatowe jednostki samorządu terytorialnego,
na terenie których szkoły organizują dodatkowe zadania dla uczniów pochodzenia romskiego,
w tym zatrudniają asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających, otrzymują
z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środki przeznaczone na
dodatkowe zadania edukacyjne podejmowane dla uczniów pochodzenia romskiego. W latach
2006-2014 łączna kwota przekazana na tego typu działania wyniosła około 111.574.000 zł.
W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów zaakceptowała Krajowy Program
Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, przedłożony przez Pełnomocnika
Rządu do spraw Równego Traktowania. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U.
Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.) dokument wyznacza średniookresowe cele i narzędzia
polityki rządu na rzecz równego traktowania i stanowi podstawę realizacji zadań państwa
w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,
wiek oraz orientację seksualną. Program, który stanowi pierwszą rządową horyzontalną
strategię na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego, obejmuje
między innymi działania promujące, upowszechniające i propagujące problematykę równego
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traktowania. Zasada równego traktowania ma charakter horyzontalny, w związku z tym
Program realizowany jest przez wszystkie ministerstwa, zgodnie z ich kompetencjami, oraz
przez inne podmioty administracji publicznej i we współpracy z organizacjami
pozarządowymi, partnerami społecznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Koordynatorem Programu jest Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.
Warto podkreślić, że wiele z działań przewidzianych w Programie ma charakter
horyzontalny i dotyczy wszystkich grup potencjalnie narażonych na dyskryminację (w tym
mniejszości narodowych i etnicznych), a także całego społeczeństwa. Przykładami mogą być
działania

na

rzecz

usprawnienia

polityki

antydyskryminacyjnej

(obszar:

Polityka

antydyskryminacyjna), propagowanie i upowszechnianie treści dotyczących równego
traktowania

i

różnorodności

w

programach

szkolnych,

materiałach

edukacyjnych

i dydaktycznych (obszar: Równe traktowanie w systemie edukacji), czy też zmiana
stereotypowego i dyskryminującego wizerunku osób należących do grup narażonych na
dyskryminację w przekazie medialnym (obszar: Równe traktowanie w dostępie do dóbr
i usług). Ponadto Program przewiduje działania ukierunkowane na realizowanie zasady
równego traktowania bez względu na narodowość i pochodzenie etniczne. Poniżej
przedstawiono wybrane z nich, odnoszące się do sytuacji mniejszości narodowych
i etnicznych.
–

Obszar: Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia
społecznego: wspieranie grup narażonych na dyskryminację (m.in. Romów) na
rynku pracy poprzez intensyfikację edukacji dorosłych Romów w celu zwiększenia
ich szans na rynku pracy, a także poprzez wykorzystanie dobrych praktyk dla
prowadzenia polityki sprzyjającej zarządzaniu różnorodnością na rynku pracy.

– Obszar: Przeciwdziałanie przemocy: podniesienie poziomu wiedzy na temat
zjawiska przemocy wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub
narodowym poprzez prowadzenie monitoringu przestępstw z nienawiści
popełnianych z powodu przynależności narodowej i etnicznej oraz analizę
uzyskanych informacji w celu opracowania charakterystyki zjawiska, a także
prezentacja wyników dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem przemocy
i przestępstwom z nienawiści.
– Obszar:

Równe

traktowanie

w

systemie

edukacji:

zmniejszenie

barier

w kształceniu dzieci należących do mniejszości romskiej m.in. poprzez:
opracowanie i wdrożenie systemu nauczania języka polskiego jako obcego
 uwzględniającego funkcjonowanie międzyszkolnych zespołów glottodydaktyki,
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analizę

realizacji

w

praktyce

regulacji

prawnych

związanych

z funkcjonowaniem dzieci romskich w systemie edukacji, przygotowywanie kadry
(nauczycieli przedmiotów, nauczycieli wspierających, asystentów kulturowych) do
pracy w klasach wielokulturowych (na poziomie studiów pedagogicznych
i

w

formie

kształcenia

ustawicznego),

promocję

instytucji

„asystenta

kulturowego”, wzbogacanie i rozwijanie portalu Scholaris oraz strony internetowej
Ośrodka Rozwoju Edukacji o informacje na temat metod pracy i dobrych praktyk
oraz instytucji działających na rzecz wielokulturowości i zajmujących się
integracją i przeciwdziałaniem wykluczeniu, przeprowadzenie ogólnopolskich
badań

(z

uwzględnieniem

specyfiki

kulturowej

społeczności

romskiej)

w odniesieniu do zasadności pobierania nauki przez dzieci romskie w szkołach
specjalnych i weryfikacja istniejącego sposobu orzekania o umieszczaniu dzieci
romskich w szkołach specjalnych, zgodnie z wynikami badań.
Pierwszy raport z realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego
Traktowania na lata 2013-2016 został przyjęty przez Radę Ministrów 27 czerwca 2014 roku.
Dostępny jest na stornie internetowej Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania
(www.rownetraktowanie.gov.pl).
5. Wspieranie przez organy władzy publicznej działalności zmierzającej do ochrony,
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego.

Zasadnicze znaczenie dla realizacji tej zasady ma przepis art. 35 Konstytucji.
Gwarantuje on obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz
rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych
instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej
oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
Kluczowe rozwiązania dotyczące wspierania przez organy władzy publicznej
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych, zostały zapisane w ustawie o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Już w pierwszym zdaniu art. 1 ustawy
mowa jest o tym, że „ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem
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języka regionalnego”. Zasadnicze znaczenie mają jednak postanowienia art. 18 ustawy.
Artykuł ów nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania
odpowiednich środków mających na celu wspieranie działalności zmierzającej do ochrony,
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Zgodnie z ust. 2 i 3 wspomnianego
artykułu środkami tymi są w szczególności dotacje celowe lub podmiotowe przyznawane
z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie jest nim Minister
Administracji i Cyfryzacji). Corocznie na mocy wspomnianego art. 18 na realizację zadań
służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego przeznacza się z budżetu
Ministra około 14.000.000 złotych. Beneficjentami dotacji są w głównie organizacje
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym.
Ustawa w art. 18 ust. 2 określa dziesięć grup zadań, na które mogą być przekazywane
dotacje. Są to:
1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz
imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;
3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach
mniejszości lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach
zapisu obrazu i dźwięku;
4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez
mniejszości;
5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6) działalność świetlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego
mniejszości;
8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 18 ust. 1,
w szczególności realizowane w ramach programów wieloletnich.
Na realizację wyżej wspomnianych grup zadań organizacje mniejszości oraz instytucje
kulturalne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości mogą otrzymywać, poza
dotacjami celowymi, także dotacje podmiotowe. Ustawa uwzględniła też specyfikę
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mniejszości i przewidziała, że dotacje dla nich, o ile są przyznawane z części budżetu
państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych, mogą być udzielane z pominięciem otwartego
konkursu ofert. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych corocznie ogłasza zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania
dotacji. Należy podkreślić, że przedstawiciele mniejszości uczestniczą w wypracowaniu tych
zasad za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Od roku 2010 uczestniczą również, za pośrednictwem wytypowanych ekspertów, w pracach
Komisji oceniającej wnioski o dotacje, powoływanej corocznie w Ministerstwie. Od roku
2013 eksperci wskazani przez stronę mniejszościową stanowią połowę składu Komisji
oceniającej wnioski o dotacje.
Odnośnie wysokości przekazywanych funduszy zauważyć należy, iż wysokość
środków budżetowych przekazywanych na realizację zadań służących ochronie, zachowaniu
i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka
regionalnego pozostaje generalnie od lat na zbliżonym poziomie. Wyraźny wzrost wydatków
zauważalny jest wyłącznie w przypadku kwot przekazywanych w ramach zwiększonej
subwencji oświatowej. Zestawienie kwot przekazywanych poszczególnym mniejszościom
z budżetu państwa w latach 2014-2015 obrazują poniższe tabele.
Należy zauważyć, że tabele te nie uwzględniają środków, z których osoby należące do
mniejszości korzystają na ogólnych zasadach (są to wyłącznie dodatkowe kwoty związane
z podtrzymywaniem tożsamości kulturowej mniejszości lub ochroną języka). Należy również
wskazać, że powyższe dane obejmują jedynie środki przekazywane z budżetu państwa, nie
obejmują natomiast środków wydatkowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odrębny przepis ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (art. 18 ust. 4) określa, że środkami mającymi na celu
wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości
kulturowej mniejszości, mogą być również środki przekazywane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego.
Dane umieszczone w tabelach nie uwzględniają również kwot przekazywanych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań w różnym stopniu służących
rozwojowi kultury oraz promocji wiedzy o historii i tradycji mniejszości narodowych
i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego 10. Większość zadań
Na podstawie danych z realizacji programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zebranych
deklaracji podległych MKiDN instytucji i organów.
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realizowanych dzięki wspomnianym dotacjom miała na celu promocję wiedzy o historii,
tradycji i kulturze mniejszości. Miały one jednak również znaczenie dla podtrzymania
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Z dotacji Ministra KiDN w okresie objętym
niniejszym raportem skorzystały mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, ormiańska,
ukraińska i żydowska oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym. Łączna kwota
wydatków przeznaczonych z budżetu Ministra KiDN na te cele w ramach dotacji dla
podmiotów zewnętrznych w latach 2013-2014 wyniosła 10.736.466,47 zł. Największa część
wspomnianych środków (5.195.428,99 zł) przeznaczono na realizację zadań dotyczących
kultury i tradycji mniejszości żydowskiej. Ponadto, ze środków budżetowych państwa
polskiego dokończono w Warszawie budowę Muzeum Historii Żydów Polskich, wraz
z wystawą stałą, otwartą oficjalnie 28 października 2014 r. Środki na ten cel, podobnie jak
środki na bieżące utrzymanie oraz środki inwestycyjne innych placówek prowadzonych lub
współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spełniających
w omawianym okresie jako główne lub poboczne zadania związane z rozwojem kultury oraz
promocją wiedzy o historii i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych (np. Żydowski
Instytut Historyczny, Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) nie zostały wliczone do podanych wyżej sum.
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FINANSOWANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI
POSŁUGUJĄCEJ SIĘ JEZYKIEM REGIONALNYM W 2014 r.

Mniejszość
narodowa lub
etniczna lub
społeczność
posługująca
się językiem
regionalnym

Finansowanie wydatków edukacyjnych

Podręczniki

Subwencja
oświatowa

Edukacyjne
inne11

Białoruska
Czeska
Karaimska
Litewska
Łemkowska
Niemiecka
Ormiańska
Romska
Rosyjska
Słowacka
Tatarska

173.600
579.900
-

12.197.480
3.060.208
2.271.629
125.082.353
347.558
17.913.862
1.327.614
-

18.649
-

Ukraińska

-

16.753.733

38.000

Żydowska
Język kaszubski
SUMA

272.300
1.025.800

979.776
116.750.245
296.684.458

56.649

Dotacje na realizację zadań mających na celu ochronę,
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego
Dotacje na
wymianę tablic
Dotacje celowe
Dotacje
Dotacje
związaną z
przeznaczone na
celowe
podmiotowe wprowadzenie
inwestycje i remonty
m dodatkowych
nazw
2.076.700
85.000
62.000
585.700
1.074.500
1.645.400
233.600
1.069.500
174.000
380.000
198.000

64.500 (remont)
155.976
0
0
0
12.170
0
185.246
103.000 (remont)
120.700
100.000 (remont)
626.250
0
45.530
0
96.840
0
15.690
83.000 (remont)
30.000
0
12.452
1.547.500
1.561.500
241.000
(w tym remont 376.500 zł)
827.600
0
153.000
1.223.500
0
170.000
11.197.000
1.898.000
1.864.854

Dodatkowe
środki
przyznane na
działania
służące
społeczności
romskiej w
Polsce

SUMA

13.063,11
-

6.100.00012
-

14.668.256
85.000
74.170
4.411.054
3.569.829
127.467.066,11
626.688
25.180.202
189.690
1.839.263
210.452

-

-

20.141.733

249.902,30
262.965,41

6.100.000

2.232.676
118.393.647,30
319.089.726,41

Wyłącznie kwoty przyznane w omawianym okresie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej organizacjom pozarządowym w formie dotacji na realizację działań związanych z edukacją uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
12
W tym 5.000.000 pochodzące z rezerwy celowej budżetu Państwa Pomoc dla społeczności romskiej, 400.000 przyznane z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 700.000 przyznane z budżetu Ministra
Edukacji Narodowej.
11

FINANSOWANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI
POSŁUGUJĄCEJ SIĘ JEZYKIEM REGIONALNYM W 2015 r.

Mniejszość
narodowa lub
etniczna lub
społeczność
posługująca
się językiem
regionalnym

Finansowanie wydatków edukacyjnych

Podręczniki

Subwencja
oświatowa

Edukacyjne
inne

Dotacje na realizację zadań mających na celu ochronę,
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
Program
regionalnego
Integracji
społeczności
Dotacje na
Dotacje celowe
wymianę tablic romskiej w
Dotacje przeznaczone na Dotacje
związaną z Polsce na lata
celowe
inwestycje i podmiotowe wprowadzenie 2014-2020
remonty
m dodatkowych
nazw

11.925.229,47
2.196.503
331.777
Białoruska
0
87.100
0
Czeska
0
64.700
7.000
Karaimska
3.083.852,10
608.600
0
Litewska
Konkretne
2.250.321,84
Konkretne
1.308.005
772.000
Łemkowska
wartości znane 145.285.407,41 wartości znane
2.015.390 176.890 (remont)
Niemiecka
będą dopiero po
będą dopiero po
547.091,45
240.800
0
Ormiańska
zakończeniu roku
zakończeniu roku
kalendarzowego. 16.269.412,33 kalendarzowego.
934.664
0
Romska
Przyznana
kwota
Przyznana
kwota
0
159.000
0
Rosyjska
uzależniona jest
uzależniona jest od
1.463.487,90
411.300
0
Słowacka
od złożonych
złożonych
0
233.800
0
Tatarska
wniosków.
wniosków.
16.561.802,99
1.698.820
230.000
Ukraińska
1.428.909,38
869.176
0
Żydowska
127.195.364,62
1.394.227
0
Język kaszubski
326.010.879.49
12.222.085
1.517.667
SUMA

157.000
0
30.000
183.000
138.000
626.000
58.000
92.000
17.000
30.000
13.000
251.000
139.000
170.000
1.904.000

Łączna kwota
zaplanowana
w budżecie na
ten cel 280.000 zł

SUMA

11.180.00013
-

14.610.509,47
87.100
101.700
3.875.452,10
4.468.326,84
148.103.687,41
845.891,45
28.476.076,33
176.000
1.904.787,90
246.800
18.741.622,99

11.180.000

2.437.085,38
128.759.591,62
352.834.631,49

Kwota zaplanowana w budżecie - w tym 10.000.000 pochodzące z rezerwy celowej budżetu Państwa Pomoc dla społeczności romskiej, 480.000 przyznane z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz 700.000
przyznane z budżetu Ministra Edukacji Narodowej.
13
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6. Zakaz działań lub praktyk mających na celu asymilację osób należących do
mniejszości narodowych i etnicznych wbrew ich woli.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym „Zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób należących
do mniejszości, jeżeli środki te są stosowane wbrew ich woli”.
Zakaz działań mających na celu asymilację mniejszości narodowych zapisany także
został w Traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 26 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 15,
poz. 71). Art. 15 Traktatu zawiera zapewnienie, że strony „powstrzymają się od
jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków mniejszości narodowej
wbrew ich woli”.
7. Umacnianie ducha tolerancji oraz dialogu międzykulturowego i podejmowanie
środków w celu wspierania wzajemnego poszanowania, zrozumienia i współpracy
pomiędzy wszystkimi osobami niezależnie od ich tożsamości narodowej, etnicznej lub
językowej.

Art. 13 Konstytucji ustanawia zakaz istnienia partii politycznych i innych organizacji,
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościowa,
a artykuły 119 i 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.) przewidują sankcje za stosowanie przemocy, groźby bezprawnej,
znieważanie lub naruszenie nietykalności cielesnej osób m.in. z powodu ich przynależności
narodowej lub etnicznej. Jednocześnie przepis art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przewiduje, że organy władzy publicznej
są

obowiązane

podejmować

odpowiednie

środki

w

celu

umacniania

dialogu

międzykulturowego.
W omawianym okresie szereg działań, których celem było promowanie tolerancji,
zwalczanie uprzedzeń oraz piętnowanie i eliminacja z życia publicznego zachowań
o charakterze dyskryminującym i ksenofobicznym podejmowali Pełnomocnik Rządu do
spraw Równego Traktowania oraz Minister Spraw Wewnętrznych. Szczegółowe informacje
o podjętych przez nich działaniach zamieszczono w komentarzu do punktu 8 niniejszego
raportu.

Szeroki wachlarz działań służących umacnianiu ducha tolerancji oraz dialogu
międzykulturowego podejmowany jest na szczeblu lokalnym przez jednostki samorządu
terytorialnego. Działania te realizowane są dwutorowo. Z jednej strony prowadzone
i wspierane są wszelkiego rodzaju inicjatywy piętnujące przejawy zachowań rasistowskich
i ksenofobicznych, z drugiej zaś promowana jest wiedza o kulturze, tradycji i zwyczajach
osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. W ramach działań piętnujących
ksenofobię i rasizm oraz promujących tolerancję warte odnotowania są inicjatywy
podejmowane w okresie omawianym w raporcie przez władze samorządowe Białegostoku
i województwa podlaskiego. Od końca września 2013 roku w Białymstoku prowadzone są
warsztaty „Tolerancja jest ok", w których udział wzięło ponad 1100 uczniów. W dniu 30
czerwca 2013 r. odbył się koncert pod hasłem „Białystok dla Tolerancji” zorganizowany
przez Urząd Miejski w Białymstoku i Białostocki Ośrodek Kultury. Zorganizowano także
liczne wykłady, debaty, sympozja i szkolenia poświęcone tej tematyce. W dniu 9 grudnia
2013

roku

Rada

Miejska

Białegostoku

przyjęła

„Program

miasta

Białegostoku

przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii o związanej z nimi nietolerancji na lata
2014-2017", zakładający szereg działań służących zwalczaniu ksenofobii i promowaniu
tolerancji. Inicjatywy samorządowców znajdują również wsparcie ze strony administracji
rządowej. Od września 2013 r. na obszarach miasta Białystok realizowany jest projekt
,,Organizowania Społeczności Lokalnej na Osiedlu Słoneczny Stok i Zielone Wzgórza
w Białymstoku” realizowany przez Wojewodę Podlaskiego przy wsparciu Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. W dniu 18 września 2013 r. podpisano porozumienie „Partnerstwo
na rzecz aktywnego osiedla”. Porozumienie podpisały organizacje pozarządowe, placówki
oświatowe, proboszcz parafii, kluby osiedlowe, kluby sportowe, przedstawiciel Policji
– łącznie 19 podmiotów. Koordynatorem programu jest Wojewoda Podlaski. Działania
podzielono na cztery zagadnienia: bezpieczeństwo, integracja, dzieci i młodzież, osoby
starsze. Jak dotąd w ramach porozumienia odbyło się kilkanaście inicjatyw m.in.
Wielokulturowy Rajd Integracyjny, wspólna osiedlowa wigilia mieszkańców osiedli
Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza i Leśna Dolina, spotkania integracyjno-poznawcze
z przedstawicielami innych państw, kultur i religii, wystawy fotograficzne, warsztaty
kulinarne, plastyczne oraz w wiele imprez sportowych. Wydano także komiksu "Witamy
w Białymstoku" dla szkół podstawowych, mający za cel budowanie postaw tolerancji wobec
"innych" oraz tłumaczenie zagadnień związanych z tolerancją wśród dzieci. Wojewoda
Podlaski organizuje także wspierające tolerancje konkursy dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych województwa. W omawianym okresie przy szerokiej współpracy
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z regionalnymi instytucjami kultury oraz partnerami zagranicznymi projekt "Patrz
– człowiek!" realizował samorząd województwa podlaskiego. Podobne inicjatywy (konkursy
dla dzieci i młodzieży, panele dyskusyjne, wykłady lokalne kampanie społeczne) realizowane
były także na terenie innych województw.
W omawianym okresie aktywne działania na rzecz zwiększania stopnia tolerancji
prowadzili pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. W ich
ramach prowadzili wykłady i szkolenia dla uczniów, studentów, pedagogów, funkcjonariuszy
policji, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się sprawami
bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości poświęcone zarówno problematyce zapobiegania
i zwalczania wszelkich przejawów ksenofobii i nietolerancji, promowaniu wielokulturowości
jak i historii oraz kulturze mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących dany
region. Spotkania prowadzone były zarówno w formie tradycyjnych wykładów, jak
i nowoczesnych interaktywnych warsztatów. W organizacje wspomnianych szkoleń
i warsztatów czynnie angażowali się również wojewódzcy pełnomocnicy komendantów
policji do spraw ochrony praw człowieka. W ramach swojej dzielności pełnomocnicy
wojewodów promowali także wiedzę o mniejszościach oraz z zakresu zwalczania ksenofobii
i

nietolerancji

uczestnicząc

w

poświęconych

tej

tematyce

audycjach

radiowych

i telewizyjnych emitowanych przez lokalnych nadawców oraz występując jako referenci
i paneliści w konferencjach i sympozjach organizowanych przez samorządy, fundacje oraz
organizacje społeczne i lokalne ośrodki naukowe. Aktywnie w działania promujące
wielokulturowość i wspierające walkę z zrachowaniami ksenofobicznymi włączyły się także
lokalne kuratoria oświaty organizując skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty
konferencje szkoleniowe. Wśród nich wymienić można lubelską konferencję pt. „Inny nie
znaczy obcy. Wielokulturowość i wielojęzyczność w szkole” oraz szkolenie dla nauczycieli
„Wielokulturowość w praktyce szkolnej”, kielecką konferencję „Dzieci wielojęzyczne
i wielokulturowe w polskim systemie edukacji”, zorganizowaną w Warszawie konferencję
„Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych
wykluczeniem”,

zorganizowaną

w

Gorzowie

Wielkopolskim

konferencję

„Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole” czy łódzką konferencję „Dzieci
wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty”.
Wśród działań podejmowanych celem promowania wiedzy o mniejszościach
narodowych i etnicznych, ich kulturze i osiągnieciach kluczową rolę odgrywają władze
samorządowe wszystkich szczebli. Na terenach zamieszkałych przez zwarte skupiska osób
należących do mniejszości narodowych i etnicznych działa co najmniej kilkadziesiąt
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zespołów artystycznych prezentujących kulturę mniejszości, których działalność i aktywność
wspierana jest ze środków samorządowych. Zespoły te często działają przy gminnych
ośrodkach kultury, które w gminach zamieszkałych przez liczne skupiska osób należących do
mniejszości stają się głównymi centrami promującymi i wspierającymi kulturę mniejszości.
Władze samorządowe finansują lub współfinansują organizację rocznie kilkuset wydarzeń
i imprez kulturalnych (festynów, festiwali, konkursów), promujących kulturę mniejszości
organizowanych zazwyczaj przy współudziale organizacji mniejszości narodowych
i etnicznych. Część z największych imprez kulturalnych adresowanych do środowisk
mniejszości organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje społeczno-kulturalne
mniejszości odbywa się dzięki wsparciu przekazywanemu ze strony samorządów gminnych
czy wojewódzkich. Liczne wydawnictwa adresowane zarówno do środowisk mniejszości, jak
i do wszystkich odbiorców promujące kulturę i osiągnięcia mniejszości oraz wiedzę o nich
samych ukazują się dzięki wsparciu przekazywanemu ze strony władz samorządowych.
Również na terenach, na których mniejszości narodowe i etniczne zamieszkują w mniejszych
skupiskach realizowane są liczne wydarzenia kulturalne, wspierane lub organizowana przez
władze samorządowe, których celem jest prezentowanie historii, tradycji i kultury mniejszości
narodowych i etnicznych. Do największych tego typu wydarzeń należą organizowany we
Wrocławiu Festiwal Kalejdoskop Kultur czy organizowany w Lublinie Białymstoku
i Rzeszowie Festiwal Wschód Kultury. Dzięki wsparciu władz samorządowych, również na
terenach mniej licznie zamieszkałych przez środowiska mniejszości odbywają się liczne
wykłady, konferencje, wystawy i dyskusje panelowe poświęcone historii, teraźniejszości
i kulturze mniejszości narodowych i etnicznych. Inicjatywy te przekazują zainteresowanym
zarówno wiedzę ogólną, jak i informacje o wkładzie mniejszości w historię i codzienność
konkretnych miast czy gmin.
W omawianym okresie kilka wydarzeń o charakterze naukowym służących
promowaniu wiedzy o mniejszościach zorganizowali lub współorganizowali także
przedstawiciele administracji rządowej. W dniach 11-13 czerwca 2013 r. w Lublinie odbyła
się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Mniejszości narodowe i etniczne
w Polsce na tle europejskim” pod tytułem „Media mniejszości, mniejszości w mediach”.
Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Towarzystwo
Ukraińskie oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, a współorganizatorem m.in.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych. W trakcie konferencji dyskutowano na temat kondycji mediów
kierowanych do mniejszości narodowych i etnicznych, wizerunku mniejszości w mediach
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kierowanych do masowego odbiorcy oraz możliwościach i wyzwaniach jakie w kontekście
aktywności mniejszości narodowych i etnicznych niosą za sobą nowe technologie przekazu
informacji. Z okazji przypadającej w 2014 roku 70 rocznicy likwidacji tzw. „Obozu
rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager)” w Auschwitz-Birkenau na terenie kilku
województw zorganizowano przy współpracy wojewodów i ich pełnomocników do spraw
mniejszości narodowych i etnicznych konferencje naukowe poświecenie holokaustowi
Romów. Tego typu wydarzenia miały miejsce m.in. w Rzeszowie i Katowicach.
W omawianym okresie odbyła się także pod patronatem Wojewody Lubuskiego konferencja
naukowa pn. „Przymusowe Osiedlenie Cyganów w Polsce. Pół wieku po zakazie wędrówki
1964 – 2014”, której organizatorami były Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
Sygnalizując najważniejsze wydarzenia, które w omawianym V Raportem okresie
służyły propagowaniu wiedzy o mniejszościach, a przez to umacnianiu ducha tolerancji oraz
dialogu międzykulturowego nie można nie wspomnieć o przeprowadzonej w 2014 roku przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Kampanii promującej używanie języków mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Celem kampanii było zwiększenie
obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkole, w miejscu
zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym. Realizując projekt MAiC zwróciło się do
użytkowników języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, aby
aktywniej korzystali z przysługujących im praw do używania swoich języków ojczystych
w życiu prywatnym i publicznym (w tym w sferze gospodarczej i społecznej), kształcili dzieci
w tych językach, pełniej korzystali z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz
używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach
mniejszości i w języku kaszubskim. Realizując kampanię Ministerstwo miało na celu także
przekazanie wiedzy na temat języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego oraz wiedzy o samych mniejszościach wszystkim mieszkańcom Polski.
Realizacja kampanii służy także zwiększeniu stopnia realizacji przez Rzeczpospolitą Polską
postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Kampania
została podzielona na kilka działań, uwzględniających zróżnicowanie odbiorców:
 Kampanię

informującą

samorządowców

o

zobowiązaniach

wynikających

z Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (kampania polegała
na wydaniu i dystrybucji 6.000 egzemplarzy broszury w języku polskim skierowanej
do gmin i powiatów, w której zostały one poinformowane o zobowiązaniach
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wynikających z Karty i zapoznane z korzyściami wynikającymi z nauczania języków
mniejszościowych i języka regionalnego oraz używania języków pomocniczych
i dodatkowych nazw).
 Kampanię skierowaną do nauczycieli, promującą nauczanie o językach mniejszości
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (kampania polegała na wydaniu
i dystrybucji 7.500 egzemplarzy konspektu lekcji dla nauczycieli).
 Opracowanie i uruchomienie strony internetowej promującej dwujęzyczność.
 Kampanię zachęcającą rodziców dzieci należących do mniejszości i społeczności
kaszubskiej do korzystania z możliwości nauczania języków lub w językach
ojczystych (kampania polegała na wydaniu i dystrybucji 45.000 egzemplarzy
dwujęzycznej ulotki - język mniejszości lub język regionalny plus wersja w języku
polskim - skierowanej do rodziców).
 Kampanię ukazującą możliwości używania języków mniejszościowych i języka
regionalnego jako języków pomocniczych przed urzędami oraz promującą
dodatkowe nazwy miejscowości, nazwy fizjograficzne i nazwy ulic (kampania
polegała na wydaniu i dystrybucji 13.000 egzemplarzy dwujęzycznej broszury
- język mniejszości lub język regionalny plus wersja w języku polskim - skierowanej
do mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ukraińskiej
i Kaszubów).
 Kampanię promującą używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego w życiu gospodarczym i społecznym (kampania polegała na
wydaniu i dystrybucji w nakładzie 7.000 egzemplarzy ulotki w języku polskim
skierowanej do pracodawców).
Na realizacje kampanii z budżetu Ministra Administracji i Cyfryzacji przeznaczono
kwotę 158.480,58 zł.
8. Podejmowanie odpowiednich środków chroniących osoby, które mogą być obiektem
zastraszania bądź też aktów dyskryminacji, wrogości lub przemocy będących skutkiem
ich tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
Regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny zostały
ustanowione w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w art. 13 Konstytucji
zakazano istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich

59

programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową
i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę
państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
Kodeks karny w sposób szczególny chroni osoby należące do mniejszości narodowych
i etnicznych przed aktami dyskryminacji, wrogości, przemocy lub zastraszenia będącymi
skutkiem ich etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości. Zawiera on przepisy
szczególne, które penalizują określony typ czynów zabronionych popełnianych wobec tych
osób ze względu na ich przynależność do danej grupy. Przepis art. 118 § 1 Kodeksu karnego
penalizuje zbrodnię ludobójstwa. Stanowi on, iż kto, w celu wyniszczenia w całości albo
w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy
o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na
zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności. Natomiast § 2
tego artykułu penalizuje zachowanie osoby, która w tym samym celu: stwarza dla osób
należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje
środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera
dzieci osobom do niej należącym. Należy podkreślić, że w przypadku czynów określonych
w § 1 i 2 karane jest również samo przygotowanie do tego przestępstwa. Stosowanie
przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej lub z powodu jej
bezwyznaniowości, penalizowane jest w art. 119 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym
artykułem, osoba, która dopuściła się takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat. Artykuł 118a Kodeksu karnego w § 1 penalizuje czyny zabronione godzące
w życie i zdrowie człowieka (np. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu), w § 2
– w szeroko rozumianą wolność (np. zgwałcenie, niewolnictwo), zaś w § 3 – w wolność od
prześladowań i deportacji. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności karnej na podstawie
tego artykułu jest dokonanie tych czynów poprzez udział w masowym zamachu lub choćby
w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji. Zgodnie z art.
126a Kodeksu karnego zabronione jest publiczne nawoływanie do popełnienia czynu
określonego w art. 118, 118a i 119 § 1 Kodeksu karnego oraz publiczne pochwalanie czynu
określonego w tych przepisach. Art. 126b Kodeksu karnego dotyczy natomiast
odpowiedzialności karnej tego, kto, nie dopełniając obowiązku należytej kontroli, dopuszcza
do popełnienia czynu określonego m. in. w art. 118, 118a, 119 § 1, 126a Kodeksu karnego
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przez osobę pozostającą pod jego faktyczną władzą lub kontrolą. Przestępstwem określonym
w art. 256 § 1 Kodeksu karnego jest publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego
totalitarnego
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bezwyznaniowość. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia albo
pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 256 § 2 Kodeksu karnego karze podlega
również, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa,
przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot,
zawierające treść określoną w § 1 tego artykułu. Nie popełnia jednak przestępstwa osoba,
która dopuściła się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej,
kolekcjonerskiej lub naukowej. Przepis art. 257 Kodeksu karnego z kolei przewiduje
penalizację publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu ich
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, albo

z powodu ich

bezwyznaniowości lub naruszania z takich powodów nietykalności cielesnej innych osób.
Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat.
Możliwość dochodzenia ochrony przed dyskryminacją istnieje również na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego. Służy temu konstrukcja ochrony dóbr osobistych.
W obecnym stanie prawnym materię tę reguluje przepis art. 23 Kodeksu cywilnego. Przepis
ten definiuje dobra osobiste poprzez wskazanie otwartego katalogu desygnatów, m.in. cześć,
swoboda sumienia, nazwisko czy wizerunek. Ochrona dóbr osobistych może przybrać
charakter niemajątkowy lub majątkowy. Art. 24 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że ten,
czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego
działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także
żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do
usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może również
żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany
cel społeczny (art. 448 Kodeksu cywilnego). Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego
została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na
zasadach ogólnych (art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego).
Istotne znaczenie dla sytuacji prawnej osób dyskryminowanych ma ustawa z dnia
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.), określająca obszary i sposoby
przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę,
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pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną. Zgodnie z art. 13 ustawy każdy, wobec kogo zasada równego
traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania. W sprawach naruszenia zasady
równego traktowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W ustawie wprowadzono
zasady dotyczące ciężaru dowodu, korzystne dla potencjalnych ofiar dyskryminacji. Zgodnie
z art. 14 ustawy podmiot, który zarzuca naruszenie zasady równego traktowania, powinien
uprawdopodobnić fakt jej naruszenia. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia zasady
równego traktowania podmiot, któremu zarzucono naruszenie zasady równego traktowania,
jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia.
Na podstawie zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej
z nimi Nietolerancji (M.P. z 2013 r. poz. 79). Rada jest organem pomocniczym Rady
Ministrów. Do zadań Rady należy zapewnienie koordynacji działań organów administracji
rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami
w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej
z nimi nietolerancji. Do zadań Rady należy ponadto: monitorowanie i analizowanie obszarów
występowania zjawisk dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji
w życiu publicznym, przedstawianie Radzie Ministrów, raz na dwa lata planu działań
organów reprezentowanych w Radzie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji
rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji, rekomendowanie tematów analiz lub
ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Rady, prowadzenie działań promocyjnych
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi
nietolerancji oraz opracowywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów.
Przewodniczącym Rady jest minister właściwy do spraw informatyzacji lub wyznaczony
przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu.
W roku 2013 zakończona została realizacja trzyletniego projektu systemowego
„Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”, w ramach Priorytetu V: Dobre
Rządzenie, Działanie 5. 1.: Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Biuro Pełnomocnika Rządu do
spraw Równego Traktowania w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem
Jagiellońskim. Celem projektu (realizowanego od 2011 roku) było przygotowanie
administracji rządowej na wszystkich poziomach do tworzenia i monitorowania prawa oraz
opracowywania i wdrażania strategii uwzględniających zasadę równości. W ramach projektu
przeprowadzono diagnozę zjawiska dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego
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(m.in.

Uniwersytet

Jagielloński

przeprowadził

badanie

sondażowe

sytuacji

grup

dyskryminowanych), sformułowane zostały strategiczne rekomendacje na rzecz równego
traktowania, stanowiące podstawę do opracowywania Krajowego Programu Działań na rzecz
Równego Traktowania na lata 2013-2016, utworzono – działającą w ramach i w czasie
trwania projektu – ogólnopolską sieć 51 Koordynatorów do spraw Równego Traktowania we
wszystkich ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich
i wybranych instytucjach publicznych. Analiza funkcjonowania tej pilotażowej sieci
potwierdziła zasadność mianowania w urzędach koordynatorów lub pełnomocników do spraw
równego traktowania. Stworzenie sieci o stałym charakterze zostało wpisane do Krajowego
Programu Działań na rzecz Równego Traktowania jako jedno z jego zadań (patrz cz. III
raportu pkt V). W ramach projektu przeprowadzono szkolenia 478 urzędników z 87 instytucji
publicznych, zorganizowano 20 konferencji, w tym 16 regionalnych poświęconych
problematyce

równego

województw.

Działał

traktowania
też

portal

z

uwzględnieniem

internetowy

projektu

specyfiki

poszczególnych

(www.siecrownosci.gov.pl).

Opracowane w ramach projektu materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe i podręcznik
szkoleniowy dla administracji są wykorzystywane w kolejnych realizowanych działaniach
i projektach. W okresie objętym V Raportem Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego
Traktowania realizowało projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia
w Regionach”. Projekt stanowił kontynuację projektu „Równe Traktowanie Standardem
Dobrego Rządzenia”. Jego celem było dalsze wzmocnienie potencjału administracji
publicznej na szczeblu regionalnym do współtworzenia polityki równego traktowania oraz do
właściwego reagowania na przypadki dyskryminacji. W ramach projektu opracowano
i upowszechniono zestaw publikacji oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych
dostosowanych do potrzeb urzędników, którzy na co dzień zajmują się osobami
i

środowiskami

doświadczającymi

dyskryminacji

lub

zagrożonymi

dyskryminacją,

przygotowano i opłacono publikację w dzienniku Rzeczpospolita cyklu artykułów
poświęconych różnym aspektom polityki równościowej, zorganizowano dwie konferencje
poświęcone zagadnieniu.
W okresie objętym niniejszym raportem w prokuraturach apelacyjnych działali
prokuratorzy konsultanci ds. dyskryminacji rasowej, których zadaniem jest udzielanie
pomocy prokuratorom prowadzącym złożone postępowania w sprawach przestępstw
popełnianych z pobudek rasowych.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

przeprowadziła w 2014 r. w sześciu apelacjach szkolenia systemowe dla sędziów poświęcone
problematyce ochrony praw człowieka i zakazu dyskryminacji. Sędziowie krajowi mieli
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również możliwość udziału w licznych szkoleniach i seminariach zagranicznych
poświęconych tej tematyce.
W omawianym okresie realizowano szereg szkoleń, seminariów i warsztatów
adresowanych do funkcjonariuszy publicznych (sędziów, prokuratorów, pracowników
i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Straży Granicznej i Policji) poświęconych
realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne
i rasę oraz problematyce przestępstw z nienawiści. W okresie omawianym V Raportem
zagadnienia dotyczące różnorodności kulturowej i przejawów dyskryminacji ze względu na
rasę, przynależność narodową lub etniczną, wyznanie itp. nauczane były w ramach
programów kształcenia policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, zarówno na
poziomie kształcenia podstawowego, jak i doskonalenia zawodowego. We wszystkich
szkołach Policji prowadzone są obecnie zajęcia z dziedziny praw człowieka przeznaczone
zarówno dla kursantów, jak i dla kadry nauczającej. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia
ogólne oraz kwestie szczegółowe związane m.in. z zagadnieniem dyskryminacji
i uwzględniające specyfikę pracy w Policji. W ramach działalności dydaktycznej szkół oraz
ośrodków szkolenia Policji na poziomie centralnym realizowane są zajęcia z zakresu
rozwiązań prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania dyskryminacji, kształtowania
postaw antyrasistowskich oraz zwalczania ksenofobii i nietolerancji wśród policjantów.
W związku z realizacją zajęć dydaktycznych z tematyki praw człowieka (w tym
przeciwdziałania dyskryminacji wobec mniejszości narodowych i etnicznych) w szkołach
Policji opracowane zostały materiały dydaktyczne w postaci podręczników, skryptów,
opracowań i prezentacji multimedialnych z zakresu ochrony prawa człowieka w aspekcie
działalności Policji. Materiały te są wykorzystywane przez nauczycieli policyjnych
w szkołach, udostępniane słuchaczom szkół policyjnych w bibliotekach, a także
upowszechniane w jednostkach terenowych Policji przez komórki koordynujące proces
lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów. Tematyka ochrony praw człowieka obecna
jest także w programie studiów wyższych pierwszego stopnia, realizowanych przez Wyższą
Szkołę Policji. Ogółem przeprowadzono kilkaset różnego rodzaju szkoleń, konferencji oraz
innych przedsięwzięć służących szeroko pojętej ochronie praw człowieka, w ramach których
przeszkolonych zostało kilka tysięcy funkcjonariuszy. Nowym trendem są projekty oparte na
edukacji policjantów przez osoby wywodzące się m.in. ze środowisk mniejszości narodowych
i etnicznych. Policja współpracuje z innymi policjami w Europie w zakresie budowania
wspólnych strategii antydyskryminacyjnych. Jednym z przykładów jest udział w projekcie
pod nazwą European Diversity in Policing. Szkolenia policjantów dotyczące przeciwdziałania
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zjawiskom dyskryminacji rasowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz
przestępstwom z nienawiści prowadzone są także przez sieć powołanych, we wszystkich
komendach wojewódzkich oraz Komendzie Głównej Policji, Pełnomocników KWP/KSP ds.
ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy KWP/KSP ds. ochrony praw człowieka udzielają
pomocy funkcjonariuszom w rozwiązywaniu problemów związanych ze sprawami o podłożu
rasistowskim lub ksenofobicznym. W strukturach Policji działa także tzw. System Wczesnej
Interwencji (SWI), którego zadaniem jest między innymi podejmowanie szybkich
i skutecznych reakcji służbowych w przypadku wszelkich niewłaściwych zachowań
policjantów. W 2013 r., we współpracy m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, wydana
została publikacja edukacyjna dla policjantów pt. Po pierwsze człowiek. Działania
antydyskryminacyjne w jednostkach Policji. Publikacja prezentuje praktyczne sposoby
rozwiązywania sytuacji trudnych, z którymi spotkać się mogą funkcjonariusze Policji
w trakcie codziennej służby. Poradnik został rozdystrybuowany we wszystkich jednostkach
Policji w liczbie ok. 4000 egzemplarzy, zaś na policyjnych stronach internetowych dostępna
jest jego wersja elektroniczna. W 2014 r. na poziomie Komendy Głównej Policji powołano
Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści, której celem jest wymiana doświadczeń oraz
wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie walki z ksenofobią, rasizmem i innymi
formami nietolerancji. Od dnia 15 lipca 2014 r. funkcjonujący dotychczas w ramach Biura
Służby

Kryminalnej

Komendy

Głównej

Policji

Wydział

Wsparcia

Zwalczania

Cyberprzestępczości został przekształcony w Wydział do walki z Cyberprzestępczością Biura
Służby Kryminalnej KGP. Jednym z zadań Wydziału jest monitorowanie internetu pod kątem
wykrywania przestępstw oraz nielegalnych treści, w tym przestępstw związanych
z propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa bądź
nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. W tym celu sprawdzane są zarówno
najbardziej popularne serwisy internetowe, jak i strony czy fora szerzące nietolerancję
i przemoc w stosunku do określonych grup społecznych. W przypadku ujawnienia tego typu
informacji, prowadzone są dalsze czynności, zmierzające do ustalenia danych osobowych
użytkowników sieci Internet, odpowiedzialnych za ich propagowanie. Następnie zebrane dane
przekazywane

są

do

właściwych

jednostek

Policji.

W

przypadkach

bardziej

skomplikowanych funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością BSK KGP
nawiązują

współpracę

z

właściwymi

komórkami

jednostek

Policji.

W

wyniku

przeprowadzonej analizy jednostka Policji, która otrzymała materiały, podejmuje decyzję
o podjęciu dalszych czynności mających na celu pogłębienie posiadanej wiedzy lub o ich
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przekazaniu

do właściwej

przygotowawczego.

Od

wojewódzkich/stołecznej

miejscowo prokuratury celem wszczęcia postępowania
1

października

Policji

funkcjonują

2014

r.

również

wyspecjalizowane

w

komendach

komórki

do

walki

z cyberprzestępczością. W zakresie ich obowiązków pozostaje między innymi monitoring
zasobów sieci Internet pod kątem ujawniania czynów zabronionych, w tym tzw. przestępstw
z nienawiści i mowy nienawiści.
W omawianym okresie kontynuowany był program szkoleniowy pn. Program
zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku
publicznego (ang. Law Enforcement Officers Programme on Combating Hate Crimes
– LEOP), realizowany w Policji pod nadzorem MSW we współpracy z Biurem Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(ang. ODIHR OSCE). Program LEOP jest nakierowany na zapewnienie bezpieczeństwa
wszystkim osobom, które mogą być potencjalnymi ofiarami przestępstw motywowanych
nienawiścią, w tym przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych. Jego celem jest
podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia czynności
w przypadku zaistnienia zdarzeń, które mogą mieć charakter przestępstw z nienawiści, a także
przekazanie im umiejętności postępowania z ofiarami tego rodzaju przestępstw oraz
uwrażliwienie funkcjonariuszy na kwestię dyskryminacji – również tej, której sprawcami
mogą być sami policjanci. W ramach ww. Programu od 2009 r. na terenie całego kraju
realizowane są szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, które obejmują problematykę
rozpoznawania

przestępstw

z

nienawiści,

prawidłowego

prowadzenia

czynności

wykrywczych w tego rodzaju przypadkach, adekwatnego reagowania policjantów na takie
zdarzenia oraz zapobiegania przestępstwom z nienawiści. W realizację szkoleń, obok
wykładowców z Policji, zaangażowani są również przedstawiciele organizacji pozarządowych
działających w sferze zwalczania rasizmu i neofaszyzmu oraz reprezentujących różne grupy
mniejszościowe

zagrożone

przestępstwami

motywowanymi

uprzedzeniami,

w

tym

reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych. Do końca 2014 r. przeszkolono
w ramach Programu w sumie ponad 77.000 funkcjonariuszy Policji.
Realizując zadania nałożone ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania Pełnomocnik Rządu do spraw Równego
Traktowania podejmuje działania na podstawie wniosków i informacji ze strony obywateli,
grup obywateli lub organizacji pozarządowych. Niezależnie od kierowanych do Pełnomocnik
wniosków, część zagadnień podejmuje z własnej inicjatywy oraz na podstawie doniesień
mediów. Niektóre sprawy Pełnomocnik podejmuje do prowadzenia (sugerując na przykład
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zmiany prawa lub zaniechanie działań o charakterze dyskryminującym), w innych wskazuje
wnioskodawcy przysługujące mu środki prawne lub możliwości działania. W 2013 roku do
Pełnomocnik wpłynęło 566 wniosków, listów i interwencji – 20 z nich dotyczyło
dyskryminacji ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne. W 2014 roku na
377 spraw 13 związanych było z dyskryminacją z powodu narodowości lub pochodzenia
etnicznego. W grudniu 2013 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
zorganizowała spotkanie dotyczące mowy nienawiści i przestępstw motywowanych
nienawiścią. W listopadzie 2014 roku zorganizowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
spotkanie okrągłego stołu poświęcone dyskryminacji intersekcjonalnej ze względu na płeć
oraz narodowość, pochodzenie etniczne, religię i wyznanie. Jego celem była wymiana
informacji i sformułowanie priorytetów dla działań rządu oraz możliwości współpracy
pomiędzy różnymi instytucjami i środowiskami w tym zakresie. Wśród poruszanych
zagadnień znalazły się między innymi: problematyka sytuacji kobiet należących do
mniejszości, efektywność prawa antydyskryminacyjnego, edukacja antydyskryminacyjna
i edukacja dla różnorodności, wizerunek mniejszości w mediach, incydenty i wydarzenia
o charakterze dyskryminacyjnym.
W omawianym okresie prowadzony był monitoring przypadków rasizmu i ksenofobii,
a także innych rodzajów przestępstw z nienawiści przez Zespół do Spraw Ochrony Praw
Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW. W swojej działalności
związanej z monitorowaniem zdarzeń o charakterze przestępstw z nienawiści, Zespół opiera
się na roboczej definicji przestępstw na tle nienawiści opracowanej przez Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(ODIHR OSCE). Zespół gromadzi informacje przypadkach rasizmu, ksenofobii, przestępstw
na tle nienawiści (w tym przestępstw i incydentów wymierzonych w przedstawicieli
mniejszości narodowych i etnicznych), opierając się na zgłoszeniach pochodzących od
organizacji pozarządowych, podmiotów indywidualnych, informacjach przekazywanych
przez jednostki terenowe Policji, a także informacjach ujawnionych w artykułach prasowych
oraz raportach i opracowaniach sporządzanych przez organizacje pozarządowe. Następnie
monitoruje sposób rozpatrywania tych przypadków przez organy ścigania i wymiar
sprawiedliwości od momentu zaistnienia zdarzenia do momentu zakończenia działań przez
właściwe podmioty. Zgromadzone informacje są na bieżąco analizowane i wykorzystywane
m.in. przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji przez Polskę międzynarodowych zobowiązań
oraz planowaniu dalszych działań w zakresie zwalczania przestępstw na tle nienawiści.
W okresie sprawozdawczym, w ramach monitorowania spraw dotyczących przestępstw
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i incydentów z nienawiści, Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka zarejestrował następującą
liczbę spraw:
W 2013 r. Zespół zarejestrował w sumie 175 zdarzeń, w tym:


45 spraw odnosiło się do mniejszości narodowych etnicznych:
 25 spraw dotyczyło antysemityzmu,
 12 spraw związanych było ze społecznością romską,
 3 sprawy związane były z pochodzeniem niemieckim,
 2 sprawy związane były z pochodzeniem rosyjskim,
 2 sprawy związane były z pochodzeniem litewskim,
 1 sprawa związana była z pochodzeniem ukraińskim;



40 spraw było związanych z propagowaniem ustroju totalitarnego (manifestowaniem
haseł lub symboli faszystowskich, neonazistowskich lub komunistycznych oraz
z działalnością grup skrajnie prawicowych);



47 spraw związanych było z rasizmem i ksenofobią (z wyłączeniem przedstawicieli
mniejszości narodowych i etnicznych);



8 spraw związanych było z homofobią;



25 spraw związanych było z wyznaniem, w tym: 15 spraw dotyczyło wyznania
katolickiego, 1 sprawa – ewangelicko – augsburskiego, 1 – prawosławnego, 5
– muzułmańskiego, w 3 przypadkach – brak danych;



10 spraw związanych było z różnicami światopoglądowymi.

W 2014 r. Zespół zarejestrował w sumie 315 zdarzeń, w tym:
•

223 sprawy związane było z rasizmem i ksenofobią (pochodzenie narodowe, etniczne,

kolor skóry), w tym:
 39 spraw dotyczyło antysemityzmu,
 61 spraw dotyczyło społeczności romskiej,
 8 spraw dotyczyło pochodzenia rosyjskiego,
 4 sprawy dotyczyły pochodzenia ukraińskiego,
 2 sprawy dotyczyły pochodzenia białoruskiego,
 2 sprawy dotyczyły pochodzenia niemieckiego,
 2 sprawy dotyczyły pochodzenia ormiańskiego,
•

67 spraw było związanych z propagowaniem ustroju totalitarnego (manifestowaniem

haseł lub symboli faszystowskich, neonazistowskich lub komunistycznych oraz
z działalnością grup skrajnie prawicowych);
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•

14 spraw dotyczyło religii i wyznania:
 8 spraw dotyczyło Islamu,
 2 sprawy dotyczyły Świadków Jehowy,
 1 sprawa dotyczyła wyznania katolickiego,
 1 sprawa dotyczyła wyznania prawosławnego,
 1 sprawa dotyczyły wyznania Zielonoświątkowców,
 1 sprawa – niesprecyzowana.

• 7 spraw dotyczyło osób LGBT;
• 3 sprawy dotyczyło różnic światopoglądowych;
• 1 sprawa dotyczyła bezdomności.
9. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do posiadania własnych drukowanych środków
przekazu.
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym, organy władzy publicznej są obowiązane
podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony,
zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości, a środkami tymi mogą być
w szczególności dotacje celowe lub podmiotowe na wydawanie książek, czasopism,
periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim, w postaci
drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku. Obecnie realizacją przepisów
art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zajmuje
się Minister Administracji i Cyfryzacji, będący ministrem właściwym do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Podobnie jak wcześniej Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister AiC stara się, aby każda z mniejszości narodowych i etnicznych mogła korzystać
przynajmniej z jednego własnego czasopisma (w języku ojczystym lub polskim, przy czym
preferowane są pisma w języku ojczystym). Koszty wydawnicze pokrywane są wówczas
prawie w całości z budżetu państwa.
Niektóre mniejszości wydają więcej niż jedno czasopismo. Liczba czasopism
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce jest generalnie stabilna, z wyraźną tendencją
wzrostową. Tytuły najważniejszych czasopism zostały wymienione w części I pkt 2.2
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niniejszego

raportu, przy charakterystyce poszczególnych mniejszości

narodowych

i etnicznych.
Prawie wszystkie czasopisma mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym dotowane są z budżetu państwa przez ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
W roku 2014 wydawnictw tych było 48 zaś w roku 2015 wspierane będą 52 tytuły.
Ogólna kwota w budżecie Ministra Administracji i Cyfryzacji, przeznaczona na ich
ukazywanie się wyniosła w 2014 r. 3.572.000 zł. Kwota zaplanowana na analogiczny cel
w 2015 r. wynosi 3.760.960 zł.
Dzięki dotacjom Ministra AiC ukazują się min. 3 tygodniki, z których dwa wydawane
są wyłącznie w językach mniejszości, jeden zaś dwujęzycznie oraz jeden dwutygodnik
wydawany w języku mniejszości. Pozostałe tytuły to miesięczniki, dwumiesięczniki,
kwartalniki, półroczniki i roczniki.
W latach 2013 – 2014 czasopisma kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych
otrzymywały na ogólnych zasadach dotacje również ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra KiDN „Promocja literatury
i czytelnictwa” – priorytet „Czasopisma”. W roku 2013 wydawnictw tych było 5, także
w roku 2014 wsparcie otrzymały 4 tytuły. Łączna kwota dofinansowań w roku 2013 wyniosła
295 000, 00 zł, a w roku 2014 – 119 000 zł. Były to czasopisma mniejszości romskiej
i żydowskiej.
10. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do otrzymywania i przekazywania informacji
i idei w swoim języku ojczystym bez ingerencji władz publicznych. Zapewnienie im
dostępu do publicznych środków przekazu.
Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
informacji, jako podstawowa wartość demokracji, została zagwarantowana w art. 54 ust. 1
Konstytucji, dotyczącym wolności słowa i prasy. Zasady te w odniesieniu do mediów
publicznych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.). Art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy
stanowi, że publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach
określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane
programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji
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i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem, niezależnością oraz
innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ustawa o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym wprowadziła do zadań publicznej
radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji publicznej, określonych w art. 21 ust. 1a
pkt 8a ustawy o radiofonii i telewizji, obowiązek „uwzględniania potrzeb mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym
emitowania programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języku regionalnym”. Przepis ten pozwala na podejmowanie rozmaitych działań, nie
ograniczając się do ustanowienia obowiązku emitowania programów informacyjnych
w językach mniejszości narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Audycje
klasyfikowane jako przeznaczone dla mniejszości podlegają ustalonym kryteriom, a nadawcy
stosują standardy audycji spełniające ogólne wymagania profesjonalizmu i rzetelności
dziennikarskiej.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym stojącym na
podstawie art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na straży wolności słowa,
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Szczegółowe
kompetencje KRRiT, jako organu właściwego w dziedzinie radiofonii i telewizji, zostały
określone w ustawie o radiofonii i telewizji. Jako organ ochrony prawa Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji przede wszystkim kontroluje i ocenia programy emitowane przez
nadawców z punktu widzenia podstawowych i społecznie akceptowanych wartości. Zgodnie
z art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji emitowane audycje nie mogą propagować działań
sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, powinny one między innymi szanować
uczucia religijne odbiorców, w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze
względu na rasę, płeć lub narodowość.
Celem właściwej realizacji działań służących zapewnieniu mniejszościom narodowym
i etnicznym właściwego dostępu do skierowanych do nich audycji KRRiT opracowała
i stosuje definicję „audycji adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
audycji w języku regionalnym”, która została zaakceptowana przez Komisję Wspólną Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych z dnia 24 lutego 2010 roku). Zgodnie z tym stanowiskiem KRRiT
za audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych uznaje takie, które spełniają
łącznie poniższe warunki:


w całości poświęcone są problematyce dotyczącej mniejszości narodowych, etnicznych
i społeczności posługującej się językiem regionalnym;
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przedstawiciele mniejszości narodowej lub etnicznej nie tylko biorą udział, ale sami
mówią o sobie i o swoich sprawach;



wyraźnym adresatem jest konkretna mniejszość narodowa lub etniczna, czy społeczność
posługująca się językiem regionalnym;



realizowane są w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub w języku regionalnym;



redagowane są przez zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanej mniejszości
narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Nadawcy zostali zobowiązani do stosowania standardów audycji spełniających ogólne

wymagania profesjonalizmu i rzetelności dziennikarskiej.
Krajowa Rada działa na rzecz dostępu do mediów publicznych mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
uczestnicząc w posiedzeniach Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Bierze także udział
poprzez swoich przedstawicieli w spotkaniach i konferencjach dotyczących spraw
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołując rady programowe oddziałów
publicznej telewizji i spółek publicznego radia emitujących programy w językach mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, uwzględnia kandydatów zgłaszanych
przez organizacje społeczne tych mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym. Rady programowe działające w mediach publicznych, zgodnie z ustawą
o radiofonii i telewizji powoływane są na kadencję trwającą 4 lata. W okresie objętym
V Raportem (lata 2013 – 2014) w radach programowych mediów publicznych zasiadali:
w

O/TVP

w

Białymstoku

-

Marek

Kozłowski

(Rosyjskie

Stowarzyszenie

Kulturalno-Oświatowe), w Radio Białystok - Andrzej Romańczuk (Rosyjskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe), w Radio Koszalin - Roman Biłas (Związek Ukraińców w Polsce),
w Radio Olsztyn - Paweł Pietnoczka (Związek Ukraińców w Polsce), w Radio Opole
- Krzysztof Wysdak (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim),
w Radio Rzeszów - Michał Pulkowski (Związek Ukraińców w Polsce), w Radio Szczecin
- Oksana Kłosowska (Związek Ukraińców w Polsce).
Stałym elementem działania KRRiT są interwencje w sprawach skarg i wystąpień
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym oraz udzielanie wsparcia reprezentantom wspomnianych grup
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w kontaktach z nadawcami. Monitorowanie programów nadawców publicznych pod kątem
udziału w tych programach audycji adresowanych do mniejszości narodowych i etnicznych
pozwala na natychmiastowe reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w tej dziedzinie.
Przykładem jest monitoring audycji kaszubskich przeprowadzony pod koniec 2013 roku
i obejmujący audycje O/TVP Gdańsk, Radia Gdańsk i Radia Koszalin przeznaczony dla tej
społeczności.
W ramach prowadzonych działań KRRiT prowadzi na bieżąco konsultacje
z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym w zakresie ich potrzeb i postulatów dotyczących mediów publicznych.
KRRiT jako regulator rynku elektronicznego nie może ustalać oferty programowej, jak też
zasad jej realizacji w mediach publicznych, uwzględniając potrzeby mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Zgodnie z wolą
ustawodawcy samodzielność programowa nadawcy została bowiem usankcjonowana
w ustawie o radiofonii i telewizji.
11. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do posiadania własnych, niepublicznych
rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem mediów publicznych,
wymaga uzyskania koncesji. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który podejmuje decyzję na podstawie uchwały
Krajowej Rady. Ponadto istotne znaczenie z punktu widzenia mniejszości narodowych
i etnicznych ma przepis art. 39b wspomnianej ustawy, na mocy którego stowarzyszenia
i fundacje – w ramach realizacji celów statutowych oraz kościelne lub wyznaniowe osoby
prawne kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej,
mają możliwość wystąpienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uznanie za nadawcę
społecznego. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.
Z możliwości emisji audycji radiowych adresowanych do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w okresie objętym
niniejszym raportem korzystało pięciu niepublicznych nadawców radiowych. Były to:
Białoruskie Radio „Racja”, Radio „Kaszëbë”, Radio Orthodoxia z Białegostoku, Radio
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„Vanessa” z Raciborza, Radio Doxa (do maja 2014 r. działające pod nazwą Radio Plus
Opole).
Ponadto od 2006 r. z Raciborza audycje za pośrednictwem internetu nadaje PolskoNiemieckie Radio Internetowe „Mittendrin” prowadzone przez Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców Województwa Śląskiego. Od czerwca 2011 r. w Gorlicach audycje
w języku łemkowskim emituje Radio Internetowe Ruskiej Bursy „LEM.fm” (używające
poprzednio nazwy Łemkowskie Radio Internetowe Stowarzyszenia „RUSKA BURSA”). Od
2013 r. w Strzelcach Krajeńskich godzinną audycję w języku łemkowskim raz w tygodniu
emituje za pośrednictwem internetu Radio-Lemko.pl prowadzone przez Stowarzyszenie
„Lemko Tower”.
Białoruskie Radio „Racja” jest niepubliczną stacją radiową nadającą z Białegostoku
program w języku białoruskim. Swoje audycje stacja kieruje do mieszkańców zachodniej
części Republiki Białoruś oraz do białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Na antenie
dominują informacje, publicystyka, audycje o charakterze społeczno-kulturalnym oraz
muzyka. Stacja nadawała swój program w latach 1999 – 2002. W 2002 r. radio zawiesiło
emisję z przyczyn finansowych. Ponownie nadawanie audycji rozpoczęto w lutym 2006 r.
Działalność radia jest wspierana ze środków budżetu państwa (ze środków Ministra SWiA
oraz AiC finansowana jest produkcja 7 audycji skierowanych do mniejszości białoruskiej
w Polsce). Audycje Radia „Racja” można odbierać na terenie województwa podlaskiego oraz
przez internet. Białoruskie Radio „Racja” odbierane jest również poza województwem
(zachodnia część Republiki Białoruś).
Radio „Kaszëbë” jest niepubliczną stacją radiową nadającą swój program
z Władysławowa (województwo pomorskie). Radio nadaje audycje od grudnia 2004 r. Od
tego czasu udział stacji w regionalnym rynku radiowym systematycznie rósł, czyniąc ją
najchętniej słuchaną stacją lokalną na Pomorzu. Zasięg stacji obejmuje mieszkańców
powiatów

puckiego,

wejherowskiego,

kartuskiego,

kościerskiego,

części

powiatów

bytowskiego, chojnickiego i lęborskiego oraz Trójmiasta. Jednocześnie stale rozbudowywana
jest sieć nadajników oraz wzmacniany jest sygnał, aby swoim zasięgiem dotrzeć do jeszcze
większej liczby mieszkańców Pomorza. Od 40% do 60% czasu antenowego zajmują audycje
emitowane w języku kaszubskim. Program radia ma charakter uniwersalny, dominują audycje
o charakterze informacyjnym, publicystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym.
Większość audycji rozgłośnia poświęca szeroko pojętej tematyce lokalnej. Ponadto na antenie
Radia „Kaszëbë” prezentowana jest twórczość muzyczna wykonywana w języku kaszubskim.
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Działalność radia od roku 2006 wspierana jest ze środków Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Audycje radia są dostępne dla słuchaczy również za pośrednictwem internetu.
Na antenie prywatnego Radia Vanessa nadającego program z Raciborza ukazuje się od
1997 r. raz w tygodniu audycja - Die deutsche stimme aus Ratibor. Program realizowany
przez osoby związane z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa
Śląskiego (zespół producencki redakcji „Mittendrin”) zawiera reportaże z życia mniejszości
niemieckiej, wiadomości lokalne, życzenia i muzykę. Audycja dostępna jest również, na
antenie Polsko-Niemieckiego Radia Internetowego „Mittendrin”.
Od 2013 na antenie opolskiego Radia Doxa (do 1 maja 2014 r. Radia Plus Opole)
nadawana jest niemieckojęzyczna audycja radiowa Musikschachtel (do 1 maja 2014 r.
Musikschachtel-Minderheit Aktuel). Do maja 2014 r. audycja składała się z dwóch,
nadawanych w różnych dniach, części – godzinnej audycji muzyczno-publicystycznej
z

elementami

koncertu

życzeń

oraz

dziesięciominutowej

audycji

o

charakterze

publicystycznym. Od maja 2014 r. audycja emitowana jest wyłącznie w formie godzinnej
audycji muzyczno-publicystycznej z elementami koncertu życzeń.
Na antenie Radia Orthodoxia z Białegostoku nadawana jest cotygodniowa audycja
w języku ukraińskim Ukraińskie Słowo, w której poruszane są kwestie dotyczące tradycji,
kultury, języka wiary oraz historii społeczności ukraińskiej Podlasia, a także innych regionów
zamieszkiwanych przez mniejszość ukraińską. Radio Orthodoxia swoim zasięgiem obejmuje
Białystok i jego okolice. Jest również dostępne w internecie.
Nowym aspektem działalności medialnej środowisk mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym jest emisja audycji
telewizyjnych na antenach nadawców niepublicznych. Programy w języku kaszubskim
nadawane są na antenie lokalnych telewizji kablowych TVT Teletronik z Kartuz i Twojej
Telewizji Morskiej z Wejherowa. Szczególnie dużo audycji w języku kaszubskim
nadawanych jest na antenie Twojej Telewizji Morskiej – są one realizowane przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie dzięki wsparciu finansowemu Ministra Administracji i Cyfryzacji.
W okresie objętym V Raportem na antenie Telewizji TVS nadawany był także cotygodniowy
niemieckojęzyczny magazyn Schlesien Journal opracowany przez osoby związane ze
Związkiem

Niemieckich

Stowarzyszeń

Społeczno-Kulturalnych

w

Polsce

(zespół

producencki „Pro Futura”).
Na nadawanie audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym na antenach nadawców niepublicznych z budżetu
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ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
(obecnie jest nim Minister Administracji i Cyfryzacji) przekazano w 2014 r. kwotę 1.089.500
zł. Na realizację analogicznego celu w 2013 r. przeznaczono 911.462 zł.

Wspierane z budżetu Ministra AiC audycje dla mniejszości narodowych, etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym nadawane w niepublicznych stacjach radiowych
i telewizyjnych w 2014 r.
Rozgłośnie niepubliczne
(w tym radia internetowe)

język
białoruski

niemiecki
łemkowski
liczba godzin w roku
-

kaszubski

306 godz. +
powtórki
-

72 godz. 35 min.

-

-

-

2 godz. 50 min.
52 godz.

-

-

-

43 godz. 20 min.
9 godz. 21 min.

-

-

Radio Internetowe Ruskiej
Bursy „LEM.fm”

-

-

5136 godz.

-

Radio Kaszëbë

-

-

-

2556 godz.

Twoja Telewizja Morska

-

-

-

103 godz. 20 min

SUMA

306 godz.

180 godz. 6 min.

5136 godz.

2659 godz. 20 min.

Białoruskie Radio Racja
Polsko-Niemieckie Radio
Internetowe „Mittendrin”
Radio Plus Opole
Radio Doxa
(do maja Radio Plus Opole)
Radio Vanessa
Telewizja TVS
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Wspierane z budżetu Ministra AiC audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym nadawane przez nadawców niepublicznych w programach radiowych
i telewizyjnych w 2014 r.
Czas trwania
Nazwa stacji radiowej
jednostkowego
lub
Tytuł audycji
Język
Częstotliwość nadawania
wydania w
telewizyjnej nadającej
minutach
audycje
Mniejszość białoruska
Z Podlasia Rodem
białoruski
50
raz w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Podlaski Tydzień
białoruski
50
raz w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Podlaski Koncert
białoruski
150
raz w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Życzeń
Kultura Bez Granic
białoruski
50
raz w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Audycja Kulturalna dla
białoruski
25
raz w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Młodzieży
Literatura dla
białoruski
10
2 razy w tygodniu + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Młodzieży
Audycja Krajoznawcza
białoruski
50
9 razy w roku + powtórki
Białoruskie Radio Racja
Mniejszość niemiecka
niemiecki+
Schlesien Journal
napisy
11
Raz w tygodniu + powtórki
Telewizja TVS
polskie
Musikschachtel
(do maja
Radio Doxa (do maja
niemiecki
60
raz w tygodniu
MusikschachtelRadio Plus Opole)
Minderheit Aktuel)
Musikschachtelniemiecki
10
raz w tygodniu
Radio Plus Opole
Minderheit Aktuel
Polsko-Niemieckie
Mittendrin
niemiecki
25
raz w miesiącu + powtórki
Radio Internetowe
„Mittendrin”
Die Deutsche Stimme
niemiecki
50
raz w tygodniu
Radio Vanessa
aus Ratibor
Polsko-Niemieckie
Die Deutsche Stimme
niemiecki
50
raz w tygodniu
Radio Internetowe
aus Ratibor
„Mittendrin”
Polsko-Niemieckie
Präsent
niemiecki
55
raz na 2 tygodnie
Radio Internetowe
„Mittendrin”
Mniejszość łemkowska
Radio Internetowe
Internetowe Radio
łemkowski
24 h na dobę
codziennie
Ruskiej Bursy
RUSKIEJ BURSY
„LEM.fm”
Społeczność posługująca się językiem kaszubskim
Klaprë ë pludrë
kaszubski
180
5 razy w tygodniu
Radio Kaszëbë
Na widnikù Kaszëbë
kaszubski
180
5 razy w tygodniu
Radio Kaszëbë
Gòspòda Radia
kaszubski
180
5 razy w tygodniu
Radio Kaszëbë
Kaszëbë
Klëka
kaszubski
5
10 razy w tygodniu
Radio Kaszëbë
Sobòtni Ùbaw z
kaszubski
180
raz w tygodniu
Radio Kaszëbë
Radiem Kaszëbë
Twoja Telewizja
Na gościnie
kaszubski
9
raz w tygodniu przez 4 m-ce
Morska
Twoja Telewizja
Kleka
kaszubski
14
raz w tygodniu
Morska
Twoja Telewizja
Godome po kaszebsku
kaszubski
12
raz w tygodniu
Morska
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12. Podejmowanie stosownych środków w celu ułatwienia osobom należącym do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym dostępu do środków przekazu.
Przyjęte uregulowania prawne gwarantują odbiorcom należącym do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz posługującym się językiem regionalnym dostęp do
adresowanych do nich audycji emitowanych na falach publicznej radiofonii i telewizji.
Programy o i dla mniejszości narodowych i etnicznych są stale obecne w telewizji i radiofonii
publicznej.
Telewizja Polska S.A. w 2013 i 2014 roku uwzględniała działania związane z emisją
audycji dla mniejszości narodowych przede wszystkim w programach oddziałów terenowych
TVP S.A. ale także w programach ogólnopolskich. W ramach TVP Regionalna – pasmo
wspólne emitowana była audycja Telenowyny adresowana do mniejszości ukraińskiej (czas
trwania 24 minuty, nadawana przez cały rok, trzy razy w miesiącu). Telenowyny to audycja
informacyjna w języku ukraińskim - z jednoczesnym tłumaczeniem na polski. Audycja
przeznaczona jest dla mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz widzów zainteresowanych
kulturą, problemami i życiem codziennym Ukraińców. W audycjach prezentowane są historia
i bieżące informacje na temat stosunków polsko-ukraińskich oraz komentowane są aktualne
wydarzenia polityczne i kulturalne. Według sprawozdań programowych przesłanych przez
nadawcę, TVP Regionalna – pasmo wspólne w 2013 roku wyemitowała łącznie 11 godzin
i 24 minuty audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym, a w 2014 roku - 18 godzin i 14 minut takich audycji. Ponadto
w programie 1 TVP wyemitowano w 2013 roku 2 godziny i 30 minut audycji skierowanych
do mniejszości narodowych i etnicznych lub prezentujących wydarzenia istotne dla ich
kultury i dnia codziennego. Odpowiednio w roku 2014 wyemitowano tego rodzaju audycji
o łącznej długości 1 godzina 50 minut.
Audycje dla mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym były
tworzone i rozpowszechniane w pięciu oddziałach terenowych TVP SA tj. w Białymstoku,
Gdańsku, Katowicach, Olsztynie i Opolu. Dla mniejszości ukraińskiej, audycje w jej języku
narodowym ukazywały się w programach rozpowszechnianych przez oddziały terenowe
w Białymstoku i w Olsztynie. Audycje dla mniejszości rosyjskiej, białoruskiej i litewskiej
ukazywały się w programie oddziału terenowego w Białymstoku, dla niemieckiej
– w Katowicach i Opolu, dla społeczności kaszubskiej – w Gdańsku. Na terenie działania
oddziału TVP Białystok, zamieszkują najliczniejsze grupy mniejszości narodowych
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w związku z czym oddział ten posiada najbogatszą ofertę programową skierowana do
mniejszości narodowych i emituje najwięcej audycji przeznaczonych dla tych mniejszości.
Liczba godzin audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym w oddziałach TVP w latach 2013 – 2014
Telewizja Polska S.A.
– oddziały terenowe
1. Białystok
2. Gdańsk
3. Katowice
4. Olsztyn
5. Opole

Liczba godzin 2013 rok

Liczba godzin 2014 rok

68
17
16
21
28

86
22
9
26
28

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla społeczności posługującej
się językiem regionalnym były nadawane w programach jedenastu rozgłośni regionalnych
tj. w Radio Białystok, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole,
Rzeszów, Szczecin i Wrocław. Tereny na których działają te spółki zamieszkiwane są przez
największe skupiska osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym. Najwięcej godzin na tego typu audycje
w 2014 roku przeznaczyło Radio Gdańsk (391 godz.), Radio Opole (348 godz.) i Radio
Białystok (287 godz.). Wzrost czasów audycji dla mniejszości narodowych w porównaniu do
2013 roku nastąpił w rozgłośniach radiowych w Gdańsku i Szczecinie.
Liczba godzin audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia w latach 2013 – 2014
Spółki Radiofonii Publicznej
1. Radio Białystok S.A.
2. Radio Gdańsk S.A.
3. Radio Katowice S.A.
4. Radio Koszalin S.A.
5. Radio Lublin S.A.
6. Radio Kraków S.A.
7. Radio Olsztyn S.A.
8. Radio Opole PRO FM S.A.
9. Radio Rzeszów S.A.
10. Radio Szczecin S.A.
11. Radio Wrocław S.A.

Liczba godzin 2013 rok
287
260
47
84
2
48
49
115
190
36
35

Liczba godzin 2014 rok
287
391
46
81
15
52
59
348
187
51
42

Poza wspomnianymi czasami audycji Radio Olsztyn nadaje od poniedziałku do soboty
odrębny program dla mniejszości ukraińskiej z nadajnika w Miłkach koło Giżycka na 99,6
FM. Rozwiązanie to umożliwiła uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz
uwzględnienie w podziale abonamentu kosztów produkcji lokalnych audycji dla mniejszości
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narodowych. W paśmie tym nadawane są audycje adresowane do mniejszości ukraińskiej
realizowane w języku ukraińskim przez dziennikarzy związanych ze Związkiem Ukraińców
w Polsce. Codziennie, przez cały rok w pasmie porannym nadawana jest 10 minutowa
audycja o charakterze informacyjnym Wieści z Ukrainy. Ponadto przez cały rok w pasmie
popołudniowym pięć razy w tygodniu nadawana jest 20-minutowa audycja informacyjnopublicystyczna Ukraińcy o świecie, świat o Ukrainie. Audycje przestawiają bieżące
informacje o wydarzeniach na Ukrainie oraz o życiu Ukraińców w Polsce i na świecie. Co rok
audycje w języku ukraińskim wzbogacane są retransmisjami uroczystości religijnych,
związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

a)

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym w radiofonii i telewizji publicznej
W okresie objętym V Raportem tj. w latach 2013 - 2014 spółki radiofonii i telewizji

publicznej rozpowszechniały następujące audycje uwzględniające potrzeby mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Mniejszość białoruska
 Tydzień

Białoruski

(O/TVP

Białystok)

-

22

minutowy

magazyn

informacyjno-publicystyczny adresowany do mniejszości białoruskiej, podejmujący
problematykę życia społecznego i kulturalnego Białorusinów zamieszkujących
województwo podlaskie oraz problematykę sytuacji społeczno-politycznej na
Białorusi, nadawany w języku białoruskim z polskimi napisami. Program ukazywał
się dwa razy w tygodniu (wydanie premierowe i powtórka) przez cały rok.
 Pod

Znakiem

Pogoni

(Radio

Białystok)

-

20

minutowa

audycja

publicystyczno-informacyjna nadawana codziennie przez cały rok (łączny czas
nadawania 127 godzin). Audycję tworzono w języku białoruskim.
 Duchowe Spotkania (Radio Białystok) - 15 minutowa audycja upowszechniająca
wartości

chrześcijańskie

poświęcona

sprawom

prawosławia.

Nadawana

raz

w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 15 godzin). Audycja realizowana
w języku białoruskim.
 Przed wyjściem do cerkwi (Radio Białystok) - 15 minutowa audycja o tematyce
religijnej poświęcona sprawom prawosławia. Nadawana raz w tygodniu przez cały rok
(łączny czas nadawania 15 godzin). Audycja realizowana w języku białoruskim.
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 Pożadlanaja Piesnia

(Radio Białystok) - audycja muzyczna nadawana w języku

białoruskim. Trwała 25 minut i nadawana była raz w tygodniu przez cały rok (łączny
czas nadawania 24 godziny).
Mniejszość litewska
 Panorama

(O/TVP

Litewska

Białystok)

–

trwający

7

minut

magazyn

informacyjno-publicystyczny adresowany do mniejszości litewskiej. Podejmuje
problematykę

życia

społecznego

i

kulturalnego

Litwinów

zamieszkujących

województwo podlaskie. Nadawany w języku litewskim z tłumaczonymi polskimi
napisami. Audycja nadawana dwa razy w tygodniu przez cały rok, łączny czas
nadawania 13 godzin.
 Głos Polskich Litwinów (Radio Białystok) - audycja trwała 20 minut, nadawana była
trzy razy w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 53 godzin). Audycja
informacyjno-publicystyczna w języku litewskim poruszająca problemy mniejszości
litewskiej. Do września 2013 r. audycja ukazywała się pod nazwą Litewski Magazyn
Radiowy.
Mniejszość niemiecka
 Schlesien Journal

(O/TVP Katowice i O/TVP Opole) - 11 minutowa audycja,

nadawana raz w tygodniu, przez cały rok łącznie: 9 godz. (O/TVP Katowice) i 28
godzin z powtórzeniami (O/TVP Opole, tu nadawana jest 4 razy w tygodniu).
Cykliczny magazyn informacyjno-publicystyczny adresowany do mniejszości
niemieckiej na Śląsku. Na audycje składa się blok informacyjny oraz spotkania
z ciekawym gościem lub relacja z ważnego wydarzenia dotyczącego mniejszości
niemieckiej. Audycja emitowana jest w języku niemieckim z napisami w języku
polskim. Program przygotowywany przez producenta zewnętrznego

(zespól

producencki Pro Futura) związanego z organizacjami społeczno-kulturalnymi
mniejszości niemieckiej.
 Górnośląski Magazyn Mniejszości Niemieckiej „Pojednanie i Przyszłość” (Radio
Katowice) – trwający 55 minut magazyn kulturalno-publicystyczny adresowany
głównie do starszego pokolenia osób należących do mniejszości, nadawany dwa razy
w miesiącu przez cały rok (łączny czas nadawania ponad 24 godziny). Posiada
charakter publicystyczny, tematyka odnosi się do tradycji i kultury niemieckiej oraz
do historii Śląska, często nawiązuje do dorobku przedstawicieli niemieckiej kultury,
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sztuki i nauki. Audycja tworzona przez Niemiecką Wspólnotę „Pojednanie
i Przyszłość”.
 Präsent (Radio Katowice) – trwający 55 minut magazyn publicystyczny adresowany
głównie do młodszego i średniego pokolenia osób należących do mniejszości
niemieckiej, nadawany dwa razy w miesiącu przez cały rok (łączny czas nadawania
ponad 23 godziny). Audycja tworzona jest przez zespół producencki „Mitendrin”
działający

w

strukturze

Towarzystwa

Społeczno-Kulturalnego

Niemców

Województwa Śląskiego. Warstwę słowną audycji stanowią materiały reporterskie,
relacje, rozmowy i komentarze dotyczące życia i działalności środowisk mniejszości
niemieckiej w całym województwie śląskim.
 Allensteiner

Welle

(Radio

Olsztyn)

-

audycja

publicystyczno-informacyjna

poświęcona sprawom mniejszości niemieckiej Warmii i Mazur. Redagowana jest
przez członków Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. Audycja trwa
25 minut, nadawana była jeden raz w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania
21 godzin 20 minut).
 Wiadomości niemieckojęzyczne (Radio Opole) – audycja informacyjna w języku
niemieckim dotycząca spraw regionu i mniejszości. Relacje z wydarzeń, wypowiedzi
działaczy mniejszości niemieckiej, interwencje. Audycja 3 minutowa nadawana
codziennie przez cały rok, łączny czas nadawania ponad 18 godzin.
 Sami Swoi - (Radio Wrocław) - magazyn mniejszości narodowych. Audycja
publicystyczno-kulturalna, trwająca średnio 49 minut, nadawana była raz w tygodniu
przez cały rok (łączny czas nadawania 42 godziny i 30 minut). Cotygodniowy
magazyn realizowany w języku ukraińskim i w języku niemieckim. Realizowany
wspólnie z przedstawicielami mniejszości. W głównej części opisuje działania
organizacji skupiających mniejszości narodowe na terenie Dolnego Śląska. Dużą
część audycji zajmuje też prezentacja odrębności kulturowej, przywiązania do swojej
tradycji oraz inicjatyw zmierzających do promocji dorobku mniejszości na Dolnym
Śląsku.
 Publicystyka niemieckojęzyczna (Radio Opole) - nowa propozycja programowa, 50
minutowy blok audycji nadawany do trzech razy na tydzień, łączny czas w 2014 roku
52 godziny i 30 minut. Jest to cykl audycji dotyczących kultury niemieckiej,
działalności mniejszości i jej przedstawicieli w regionie. Podział czasu audycji
nastąpił pomiędzy podmioty związane z mniejszością niemiecką i składające projekty
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programowe, gwarantując każdemu z nich dostępność do anteny. W audycjach
wykorzystana wyłącznie muzyka niemieckojęzyczna. Na blok składają się następujące
audycje:
- Glaube und Geselschaft (Wiara i Społeczeństwo) - audycja ukazuje różnorodność
wydarzeń o charakterze religijno-społecznym w regionie, Niemczech i Polsce.
Audycja

kształtująca

poglądy

i

formująca

opinię

publiczną,

informująca

o wydarzeniach z obszaru innych religii. Audycja prowadzona głównie w języku
niemieckim. Ambicją autorów jest takiej jej redagowanie, by w treściach orientować
się mogły również osoby nie znające języka mniejszości.
- Mittendrin - polsko-niemiecki magazyn informacyjno-kulturalny przeznaczony dla
młodzieży. Magazyn składa się z wywiadów, sondaży, reportaży i innych krótkich
form dziennikarskich. Wśród omawianych tematów znajdują się m.in. informacje
o aktualnych wydarzeniach publicystyczno-kulturalnych (organizowane imprezy,
oświata, polityka, kino, książka, muzyka, technologia etc.), wywiady z gwiazdami,
kwestie dwujęzyczności, stypendia zagraniczne i inne tematy dotyczące młodego
pokolenia. W magazynie również polska i niemiecka muzyka. Magazyn dwujęzyczny,
zarówno jeśli chodzi o zamieszczane materiały, jak i o moderację prowadzących
-

Kulturviertel

(Czas

Kultury)

-

audycja

o

charakterze

edukacyjnym

i popularyzatorskim. Audycja ma za cel podniesienie kompetencji słuchaczy
w percepcji zjawisk kultury i ich zrozumienia. Autorzy zachęcają, zwłaszcza
młodzież, do aktywnego udziału w kulturze ambitnej. Audycja przedstawia nowości
wydawnicze, filmowe, muzyczne w zakresie tematyki polsko-niemieckiej, ciekawe
i ważne postaci współczesnego życia kulturalnego oraz te, które wniosły wkład we
wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturalne.
- Treffpunkt Opole - magazyn informacyjny dla środowisk lokalnych mniejszości
niemieckiej, ale również wszystkich zainteresowanych rozumiejących język niemiecki
Audycja przedstawia wydarzenia kulturalne, polityczne, społeczne, edukacyjne oraz
rozrywkowe, ważne dla regionu oraz społeczności mniejszościowej. Misją magazynu
jest obiektywne przekazywanie informacji, jak również pielęgnowanie kultury,
tradycji oraz języka i historii mniejszości niemieckiej.
- Schlesien Aktuell - audycja trwa 35 minut, nadawana jest pięć razy w tygodniu przez
cały rok. Audycja informacyjno-publicystyczna w języku niemieckim. Audycja
podzielona jest na dwie części. Pierwsza część poświęcona aktualnym wydarzeniom
w mniejszości niemieckiej, regionie i stosunkach polsko-niemieckich. W drugiej
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części audycji autorzy prezentują osobny temat z dziedziny polityki, gospodarki,
działalności młodzieży mniejszości, duszpasterstwa mniejszości, działalności kół
terenowych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim,
kultury i historii regionu. Ważnym elementem audycji jest muzyka z niemieckiego
kręgu kulturowego.
Mniejszość romska
 My Romowie (TVP

Białystok) – magazyn publicystyczny w języku polskim

i romskim, kierowany przede wszystkim do społeczności romskiej. Magazyn
podejmuje problematykę życia społecznego i kulturalnego Romów zamieszkujących
województwo podlaskie.
 Romscy Bracia (Radio Opole) – 50 minutowa audycja nadawana od jednego do trzech
razy na tydzień przez cały rok; łączny czas emisji 52 godziny i 30 minut (audycja jest
powtarzana). Audycja o charakterze informacyjno-publicystycznym adresowana do
społeczności romskiej, na życzenie tej społeczności nadawana w języku polskim.
Ukazuje jej tradycje, zwyczaje, kulturę, muzykę i poezję oraz sprawy dotyczące
codziennego życie. Audycja popularyzuje projekty, w których Romowie uczestniczą
i to, co dzięki nim zdobywają - praca, wykształcenie, prestiż. Przekazuje informacje
na temat fundacji i stowarzyszeń romskich. Przełamuje stereotypy, popularyzuje
sylwetki Romów, których warto poznać. Muzyka w całości romska.
 Magazyn Romski Romano Dźipen – Z życia Romów (Radio Koszalin) - audycja trwa
10 minut, nadawana była dwa razy w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania
ponad 17 godzin 30 minut). Magazyn informacyjno-publicystyczny skierowany do
mniejszości romskiej. Romano Dźipen ma również za zadanie przybliżyć zamknięte
dotąd hermetycznie środowisko romskie szerokim kręgom społecznym. Audycja
pokazuje inne strony życia Romów, obala utrwalone stereotypy, pokazuje romską
społeczności taką, jaką jest w rzeczywistości – to jeden z głównych celów audycji.
Ponadto pokazuje elementy kultury romskiej tej znanej, ale także tej mniej popularnej
przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
 Serwis Romski (Radio Koszalin) – 2,5 minutowa audycja informacyjna nadawana raz
w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania ponad 2 godziny). Audycja poza
przedstawianiem wydarzeń istotnych dla mniejszości romskiej zamieszcza także
zapowiedzi i zaproszenia kulturalne. Stała pozycja programowa nadawana w każdą
niedzielę o godz. 7.30.
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Mniejszość rosyjska
 Wiadomości Rosyjskie (O/TVP Białystok) – Emitowana od maja 2014 r. 10 minutowa
audycja o charakterze informacyjno-publicystycznym nadawana dwa razy w miesiącu
przez cały rok. Łączny czas emisji ponad 2 godziny. Magazyn adresowany do
mniejszości rosyjskiej, podejmujący problematykę życia społecznego i kulturalnego
Rosjan zamieszkujących województwo podlaskie. Audycja nadawana w języku
rosyjskim z polskimi napisami.
 Rosyjski

Ekspress

(O/TVP

Białystok

i

O/TVP

Olsztyn)

-

magazyn

społeczno-kulturalny nadawany w języku rosyjskim. Audycja trwająca 10 minut,
nadawana była 2 razy na miesiąc przez cały rok (O/TVP Białystok, łączny czas
nadawania 1 godzina 30 minut) i 3 razy na miesiąc przez cały rok (O/TVP Olsztyn,
łączny czas nadawania 2 godziny). Audycja skierowana głównie dla społeczności
rosyjskiej zamieszkującej region Podlasia oraz Warmii i Mazur, odwiedzających go
turystów

rosyjskich

oraz

widzów

zainteresowanych

sprawami

współpracy

transgranicznej. Obecność audycji Rosyjski Ekspres na antenie TVP Olsztyn była
reakcją

na

zwiększone

zainteresowanie

tematyką

rosyjską,

kontaktami

gospodarczymi, kulturalnymi, turystycznymi między mieszkańcami Warmii i Mazur
a obwodem kaliningradzkim. Audycja ukazywała się na antenie do kwietnia 2014 r.
Mniejszość tatarska
 Tatarskie Wieści (O/TVP Białystok) – 10 minutowy magazyn skierowany do
mniejszości tatarskiej, podejmujący problematykę życia społecznego i kulturalnego
Tatarów zamieszkujących województwo podlaskie. Audycja nadawana jest w języku
polskim raz w miesiącu.
Mniejszość ukraińska
 Telenowyny (Telewizja Polska S.A.) – audycja nadawana w TVP Regionalna (pasmo
wspólne). Łączny czas nadawania w 2014 roku wynosił 6 godzin i 46 minut; audycja
trwa 24 minuty i nadawana jest 3 razy w miesiącu. Telenowyny to magazyn
przeznaczony dla mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz widzów zainteresowanych
problemami Ukraińców i Ukrainy, realizowany w języku ukraińskim z jednoczesnym
tłumaczeniem na polski. W audycjach prezentowane są historia i bieżące informacje
na temat stosunków polsko-ukraińskich oraz komentowane są aktualne wydarzenia
polityczne i kulturalne.
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 Przegląd Ukraiński (O/TVP Białystok) - magazyn informacyjno-publicystyczny,
podejmujący tematykę życia społecznego i kulturalnego Ukraińców zamieszkujących
województwo podlaskie. Audycja nadawana w języku ukraińskim z polskimi
napisami. Audycja trwa 11 minut, nadawana 2 razy w tygodniu (wydanie premierowe
i powtórka) przez cały rok. Łączny czas nadawania 17,9 godzin.
 Ukraińskie Wieści (TVP Olsztyn) – magazyn informacyjno-publicystyczny emitowany
w języku ukraińskim. Audycja trwająca ok. 13 minut, nadawana była 8 razy
w miesiącu przez cały rok; premiera co dwa tygodnie i trzy powtórki. Łączny czas
nadawania 22 godziny i 26 minuty. Ukraińskie Wieści informują o najważniejszych
bieżących wydarzeniach, dotyczących mniejszości ukraińskiej. Magazyn pokazuje
codzienne życie Ukraińców na Warmii i Mazurach - tradycje, zwyczaje, szkolnictwo,
działalność kulturalną. Przedstawia koncerty, festiwale, akcje społeczne. Informuje
także o wydarzeniach na Ukrainie i współpracy regionalnej.
 Ukraińska Dumka (Radio Białystok) - audycja trwająca 20 minut, nadawana była trzy
razy w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 53 godziny). Audycja
informacyjno-publicystyczna nadawana w języku ukraińskim, poruszająca wielorakie
problemy mniejszości ukraińskiej zamieszkującej tereny Podlasia.
 Serwis Ukraiński (Radio Koszalin) – 4 minutowa audycja informacyjna nadawana raz
w tygodniu przez cały rok. Łączny czas nadawania w ciągu roku - 2 godziny 18 minut.
Stała pozycja programowa, nadawana w każdą niedzielę o godz. 7.50. Audycja
przedstawia wydarzenia dotyczące spraw Ukraińców mieszkających na Pomorzu oraz
najnowsze informacje z Ukrainy.
 Magazyn Ukraiński (Radio Koszalin) - magazyn informacyjno-publicystyczny
emitowany w języku ukraińskim. Audycja trwała 15 minut, nadawana była dwa razy
w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 25 godzin i 44 minuty). Stała
pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 19.10 oraz w każdy wtorek o godz.
5.05. W magazynie omawiane są społeczno-polityczne oraz kulturalne tematy
związane z mniejszością ukraińską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
Pomorza oraz współczesne problemy Ukrainy.
 Od Niedzieli do Niedzieli (Radio Olsztyn) – audycja publicystyczno-informacyjna
trwająca 25 minut, nadawana była jeden raz w tygodniu przez cały rok (łączny czas
nadawania 21 godzin 20 minut). Audycja redagowana jest przez członków Związku
Ukraińców w Polsce. Omawia aktualne problemy mniejszości ukraińskiej regionu.
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 Posedynki - (Radio Szczecin) – audycja publicystyczno-informacyjna, trwająca
średnio 58 minut, nadawana była raz w tygodniu przez cały rok (łączny czas
nadawania 49 godziny i 57 minut). Audycja ukazująca życie, poglądy i kulturę
mniejszości ukraińskiej zamieszkującej region.
 Skrynia (Radio Rzeszów) - audycja publicystyczna trwająca 50 minut, nadawana była
dwa razy w tygodniu (premiera i powtórka) przez cały rok (łączny czas nadawania 83
godziny 20 minut). Audycja adresowana jest głównie do mieszkańców Polski
południowo-wschodniej pochodzenia ukraińskiego i do wszystkich miłośników języka
i kultury ukraińskiej. Magazyn zawiera: informacje z życia mniejszości ukraińskiej
w Polsce, kalendarium historyczne, relacje dźwiękowe z uroczystości, koncertów,
wystaw, konferencji naukowych i spotkań tej społeczności, zapowiedzi imprez
kulturalnych, przegląd prasy. Całość ilustrowana jest muzyką ukraińską. Stałym
elementem audycji jest cykl "Muzyczna skrzynka" prezentujący wykonawców
i kompozytorów ukraińskich.
 Wiadomości dla Ukraińców (Radio Rzeszów) – audycja trwa 30 minut, nadawana jest
4 razy na tydzień, emisja od wtorku do piątku. Łączny czas nadawania wynosi 102
godziny w roku. Magazyn informacyjno-publicystyczny w języku ukraińskim
przygotowywany przez Redakcję Ukraińską Radia Polonia.
 Kermesz – magazyn (Radio Kraków) - magazyn społeczno-kulturalny w języku
ukraińskim dla mniejszości łemkowskiej i ukraińskiej zamieszkujących Małopolskę.
Magazyn redagowany i prowadzony przez dziennikarzy wywodzących się z tych
mniejszości. Dostarcza aktualne informacje o życiu tych wspólnot oraz ze szczególną
troską

dokumentuje

głosy starszych

pokoleń,

relacje

świadków

wydarzeń

historycznych, przejawy ginącej obrzędowości, zwyczajów, wytwory kultury
duchowej i materialnej. Audycja trwa 30 minut, nadawana jest raz w tygodniu, a jej
łączny czas wynosi 26 godzin. Każda audycja jest powtarzana jednokrotnie..
 Sami Swoi - (Radio Wrocław) - magazyn mniejszości narodowych. Audycja
publicystyczno-kulturalna, trwająca średnio 49 minut, nadawana była raz w tygodniu
przez cały rok (łączny czas nadawania 42 godziny i 30 minut). Cotygodniowy
magazyn realizowany w języku ukraińskim i w języku niemieckim. Realizowany
wspólnie z przedstawicielami mniejszości. W głównej części opisuje działania
organizacji skupiających mniejszości narodowe na terenie Dolnego Śląska. Dużą
część audycji zajmuje też prezentacja odrębności kulturowej, przywiązania do swojej
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tradycji oraz inicjatyw zmierzających do promocji dorobku mniejszości na Dolnym
Śląsku.
Język kaszubski
 Tedë Jo (O/TVP Gdańsk) - magazyn społeczno-kulturalny nadawany 2 razy
w tygodniu przez cały rok. Audycja trwała 10 minut, łączny czas nadawania ponad 17
godzin. Magazyn skierowany jest do Kaszubów, podejmował szeroko rozumianą
tematykę życia społeczności kaszubskiej: kulturę, język, obyczaje.
 Wiedno Kaszebe (O/TVP Gdańsk) – nowa audycja trwająca 7 minut, nadawana siedem
razy w tygodniu w 2014 roku od września do grudnia. Magazyn w języku kaszubskim
o sprawach Kaszubów, o ich tradycji i kulturze a przede wszystkim o sprawach
kondycji i rozwoju języka kaszubskiego, o kondycji gospodarczej i społecznej
Kaszubów a także o rozwoju i nowych zjawiskach w kulturze kaszubskiej. Audycja
poruszała tematy turystyki, rybołówstwa, rolnictwa oraz szkolnictwa kaszubskiego.
 Kleka (Radio Gdańsk) - audycja trwała 20 minut, nadawana była pięć razy w tygodniu
przez cały rok (łączny czas nadawania 74 godzin 25 minut). Audycja informacyjna,
realizowana w języku kaszubskim. Nadawano także skrót audycji Kleka (dwie minuty,
pięć

razy

w

tygodniu).

Audycja

skierowana

do

Kaszubów,

redagowana

i prowadzona w języku kaszubskim. W audycji przekazywane są informacje związane
z regionem, a także dotyczące tematyki o charakterze politycznym, społecznym,
gospodarczym i kulturalnym.
 Magazyn Kaszubski (Radio Gdańsk) - audycja trwała 55 minut, nadawana była cztery
razy w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 184 godzin 34 minuty).
Magazyn publicystyczny, realizowany w języku kaszubskim. W magazynie
emitowane są wyłącznie piosenki śpiewane w języku kaszubskim. Tematyką audycji
jest tożsamość, język i kultura kaszubska. W Magazynie Kaszubskim obecne są
również zagadnienia gospodarcze i społeczne. Prezentowane są także fragmenty
literatury – najczęściej prozy twórców kaszubskich. Magazyn Kaszubski jest też
miejscem dyskusji, dotyczących współczesnych problemów i wyzwań stojących
wobec społeczności kaszubskiej.
 Skarby Kaszub (Radio Gdańsk) - audycja trwała 5 godzin, jest to prezentacja muzyki
kaszubskiej wykonywanej w języku regionalnym. Audycja nadawana była raz
w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 124 godzin 11 minut).
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 Serwis Kaszubski i Pogoda po Kaszubsku (Radio Koszalin) - audycje informacyjne
w języku kaszubskim trwające 3 minuty (serwis) i 1 minutę (pogoda). Nadawane były
raz w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania blisko 4 godziny).
 Magazyn Kaszubski (Radio Koszalin) - audycja publicystyczna, trwała 15 minut,
nadawana była dwa razy w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 26
godzin). Magazyn skierowany do społeczności kaszubskiej Pomorza Środkowego. Jest
to stała pozycja programowa, nadawana w każdą niedzielę o godz. 19.45 oraz w każdą
środę o godz. 5.05. W magazynie poruszane są tematy związane głównie z kulturą
kaszubską (z naciskiem na przekaz dawnych tradycji i zwyczajów), ale także
poruszane są sprawy związane z dniem dzisiejszym Kaszubów.
 Kącik Książki Kaszubskiej (Radio Koszalin) - audycja trwająca 5 minut, nadawana
była dwa razy w miesiącu tylko w styczniu i w lutym 2014 roku (łączny czas
nadawania 20 minut). Audycja przybliżała literaturę kaszubską począwszy od wieku
XIX do czasów współczesnych. W audycji prezentowane były fragmenty prozy
z omówieniem.
 Pogadanka o języku kaszubskim (Radio Koszalin) - audycja jednominutowa,
nadawana raz w tygodniu przez cały rok (łączny czas nadawania 51 minut). Stała
pozycja programowa w każdą sobotę w paśmie Studio Bałtyk o godz. 8.30. Krótka
lekcja języka kaszubskiego skierowana do Kaszubów i nie tylko.
 Z poradnika Cotczi Trudë (Radio Koszalin) – audycja o charakterze poradniczym trwa
blisko dwie godziny, nadawana raz w tygodniu w 2014 roku od stycznia do sierpnia.
Pozycja programowa w paśmie Przebojowe Radio Koszalin nadawana w każdy piątek
o godz. 13.36. Audycja skierowana do słuchaczy w różnym wieku – od nastolatków
do osób w podeszłym wieku. Tematyką audycji są podawane w formie
humorystycznej różnorakie porady związane z dniem codziennym oraz relacjami
międzyludzkimi.
Pojedyncze audycje adresowane do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dotyczące istotnych dla nich
zagadnień emitowane były także poza opisanymi powyżej cyklami zarówno w audycjach
informacyjnych, jak i w postaci odrębnych audycji, programów lub filmów dokumentalnych.
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b) Finansowanie audycji dla mniejszości na narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym ze środków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Kompetencją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest podział środków
abonamentowych. O sposobie dystrybucji środków między poszczególne oddziały terenowe
Telewizji Polskiej S.A decyduje samodzielnie zarząd spółki. W przypadku rozgłośni
regionalnych Polskiego Radia kwoty z abonamentu wydzielane są na konkretne spółki. Spółki
publicznej radiofonii i telewizji co roku przygotowują plany finansowo-programowe
przedsięwzięć wymagających finansowania ze środków publicznych, w tym również
w zakresie tworzenia i rozpowszechniania audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji po analizie tych planów dokonuje podziału środków abonamentowych między
jednostki publicznej radiofonii i telewizji. W latach 2013-2014 Krajowa Rada postanowiła
przekazać na realizację audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym, środki abonamentowe w wysokości równej
potrzebom zgłoszonym przez nadawców w ramach planów finansowo-programowych.
Koszty audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym w spółkach radiofonii i telewizji publicznej wyniosły
w 2013 roku – 2.974.000 zł, natomiast w 2014 r. – 3.915.000 zł.
W poszczególnych spółkach koszty audycji dla mniejszości w latach 2013-2014
przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

1. Telewizja Polska S.A.
– oddziały terenowe razem
2. Spółki regionalnej
radiofonii razem
z tego:
1) Radio Białystok S.A.
2) Radio Gdańsk S.A.
3) Radio Katowice S.A.
4) Radio Koszalin S.A.
5) Radio Kraków S.A.
6) Radio Olsztyn S.A.
z tego:
a) w programie regionalnym
b) program dla mniejszości
ukraińskiej z nadajnika w Miłkach

2013 rok
(w tys. zł)

w tym koszty

2014 rok
(w tys. zł)

w tym koszty

sfinansowane

sfinansowane

abonamentem

abonamentem

1 018

269

1 285

361

1 956

1 877

2 630

2 381

811
397
17
130
85
231

810
397
17
130
85
170

743
641
17
125
25
244

743
576
17
118
25
244

63

60

48

48

168

110

196

196
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7) Radio Opole S.A.
8) Radio Rzeszów S.A.
9) Radio Szczecin S.A.
10) Radio Wrocław S.A.
RAZEM

173
65
35
12
2 974

169
65
32
2
2 146

712
69
40
14
3 915

535
69
40
14
2 742

13. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do swobodnego używania, bez jakiejkolwiek
ingerencji, języka ojczystego, zarówno prywatnie, jak i publicznie, ustnie oraz
pisemnie.
Zgodnie z przepisem art. 27 Konstytucji językiem urzędowym w Rzeczypospolitej
Polskiej jest język polski. Jednocześnie jednak w Konstytucji zostało zapisane, że przepis ten
nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów
międzynarodowych. Z kolei przepis art. 35 ust. 1 Konstytucji zapewnia obywatelom polskim
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego
języka.
Zasady wyrażone w Konstytucji rozwija ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.), której przepis art. 2 pkt 2 stanowi, iż
postanowienia ustawy nie naruszają praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Jednocześnie przepis art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym przewiduje, że osoby należące do mniejszości mają prawo do
swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie oraz do
rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości.
Pozytywne odniesienia do używania języka mniejszości prywatnie i publicznie
znajdują się w traktatach, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z: Republiką Federalną
Niemiec, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną, Republiką Białoruś i Republiką
Litewską.
14. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do używania języka mniejszości w stosunkach
pomiędzy tymi osobami a organami administracji.
Zasady dotyczące używania języka mniejszości przed urzędami zostały wprowadzone
ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Zgodnie z art. 9
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ust. 1 ustawy język mniejszości może być używany, jako język pomocniczy, przed organami
gminy, przy czym, jak wskazuje ust. 2 z uprawnienia tego mogą korzystać tylko mieszkańcy
gmin, w których liczba mieszkańców należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20 %
ogólnej liczby mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin,
w których używany jest język pomocniczy. Możliwość używania języka pomocniczego
oznacza, że osoby należące do mniejszości mają prawo do zwracania się do organów gminy
w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej (dopuszcza się wniesienie podania
w języku pomocniczym) oraz uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi także w języku
pomocniczym, w formie pisemnej lub ustnej, przy czym procedura odwoławcza odbywa się
wyłącznie w języku urzędowym.
Wpisu do rejestru dokonuje, prowadzący go minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie jest nim Minister
Administracji i Cyfryzacji), na podstawie wniosku rady gminy. Ustawa określa procedurę,
która powinna zostać spełniona, by gmina została wpisana do rejestru. Na podstawie
zawartego w ustawie upoważnienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (będący
ówcześnie ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych) wydał rozporządzenie, w którym określił sposób prowadzenia rejestru oraz wzór
wniosku o wpisanie do tego rejestru. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 ustawy, na odmowę
dokonania przez Ministra wpisu do prowadzonego przez niego rejestru, radzie gminy
przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Ustawa przewiduje też, że wykreślenie gminy
z rejestru może się odbyć wyłącznie na wniosek rady gminy.
Ustawa wprowadziła mechanizm, który ma zachęcać pracowników samorządowych
do uczenia się języków pomocniczych i w efekcie zapewniać wysoką jakość obsługi osób
należących do mniejszości w ich językach ojczystych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy
w gminie wpisanej do rejestru pracownikom zatrudnionym w urzędzie gminy, w jednostkach
pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych może być
przyznany dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego. Na podstawie zawartego
w

ustawie

upoważnienia

Minister

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

wydał

rozporządzenie, w którym określił wykaz dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów
potwierdzających znajomość języków mniejszości.
Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy zaczął
funkcjonować z chwilą wpisania do niego pierwszej gminy, tj. w dniu 25 stycznia 2006 r.
Pierwszą gminą wpisaną do tego rejestru była gmina Radłów w województwie opolskim,
a językiem pomocniczym język niemiecki. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. rejestr
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obejmował 33 gminy, w tym sześć gmin województwa podlaskiego (w jednej językiem
pomocniczym jest język litewski, w pięciu pozostałych – białoruski), pięć gmin województwa
pomorskiego (w których językiem pomocniczym jest język kaszubski) oraz dwadzieścia dwie
gminy województwa opolskiego z językiem pomocniczym niemieckim.
15. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do uzyskania w zrozumiałym dla nich języku
informacji o przyczynach zatrzymania, o wszystkich wysuniętych oskarżeniach oraz do
obrony w tym języku, także, jeśli to konieczne, przy bezpłatnej pomocy tłumacza.
Art. 5 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) uprawnia osoby nie władające w wystarczającym stopniu
językiem polskim do występowania przed sądem w znanym sobie języku i do bezpłatnego
korzystania z pomocy tłumacza.
Przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.
z 1997 r. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) przyznają oskarżonemu i innym osobom biorącym
udział w postępowaniu, które nie władają dostatecznie językiem polskim, prawo do
korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza. I tak, zgodnie z przepisem art. 72 § 1 Kodeksu
postępowania karnego, oskarżony niewładający w wystarczającym stopniu językiem polskim
ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza. Zgodnie z § 2 powołanego przepisu,
do czynności z udziałem takiego oskarżonego należy wezwać tłumacza. Na wniosek
oskarżonego lub jego obrońcy tłumacza należy wezwać również w celu porozumienia się
oskarżonego z obrońcą w związku z czynnością, do udziału w której oskarżony jest
uprawniony. Ponadto, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów,
akt oskarżenia oraz orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza
się takiemu oskarżonemu wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżonego można poprzestać na
ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono
zaskarżeniu.
Stosownie do art. 204 §1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, należy wezwać
tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania osoby niewładającej językiem polskim. To
samo dotyczy sytuacji, gdy istnieje potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego
w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania się oskarżonego z treścią przeprowadzonego
dowodu.
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Koszty związane z udziałem w sprawie tłumacza, w zakresie koniecznym dla
zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony, ponosi Skarb Państwa (art. 619 § 3 Kodeksu
postępowania karnego).
16. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do używania nazwiska i imion w języku
ojczystym

oraz

do

ich

oficjalnego

uznania

zgodnie

z

trybem

przyjętym

w ustawodawstwie.
Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych do używania
i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości zostało
zagwarantowane w art. 7 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym, który stwierdza, iż osoby należące do mniejszości mają prawo do
używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości,
w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości.
Zgodnie z ust. 2 tego artykułu imiona i nazwiska osób należących do mniejszości
zapisane w alfabecie innym niż alfabet łaciński podlegają transliteracji. Na podstawie
zawartego w ustawie upoważnienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (będący
ówcześnie ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych) wydał rozporządzenie, w którym określił sposób transliteracji, w taki sposób,
aby uwzględnione zostały zasady pisowni języka mniejszości.
Obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych, mogą
dokonywać także zmiany imienia i nazwiska na wersję zgodną z brzmieniem i pisownią
języka ojczystego w trybie administracyjnym, w oparciu o ustawę z dnia 17 października
2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Zmiany pisowni imion
i nazwisk można dokonywać w Urzędach Stanu Cywilnego właściwych dla miejsca
zamieszkania.
Prawo do używania imion i nazwisk w brzmieniu języka mniejszości narodowej jest
także zagwarantowane w traktatach o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach z Republiką
Federalną Niemiec, Ukrainą, Republiką Białoruś oraz Republiką Litewską.

94

17. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do umieszczenia w języku ojczystym znaków,
napisów i innych informacji o charakterze prywatnym w sposób widoczny dla osób
postronnych.
Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym osoby należące do mniejszości mają prawo do zamieszczania w języku
mniejszości informacji o charakterze prywatnym.
18. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do umieszczania w języku ojczystym
tradycyjnych nazw lokalnych, nazw ulic i innych oznakowań topograficznych
o charakterze publicznym.
Zasady używania nazw w językach mniejszości oraz w języku regionalnym zostały
wprowadzone ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości i obiektów
fizjograficznych oraz nazwy ulic mogą być używane w językach mniejszości. Dodatkowe
nazwy mogą być używane jedynie na obszarze gmin wpisanych do rejestru prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych. Wpisu do tego rejestru minister dokonuje na wniosek rady gminy. Przy czym
dodatkowe nazwy mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub w poszczególnych
miejscowościach. Nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 1933-1945, nadanych przez
władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Po roku 1933 władze nazistowskie na masową skalę zmieniały nazwy miejscowości, podobną
akcję – choć w mniejszym zakresie - przeprowadziły władze radzieckie po 1939 r. Intencją
ustawodawcy było unikniecie nawiązań do jednego lub drugiego totalitaryzmu.
Ustawa przesądza, że dodatkowe nazwy umieszczane są po nazwie w języku polskim
i nie mogą być stosowane samodzielnie, a ustalenie dodatkowej nazwy w języku mniejszości
następuje zgodnie z zasadami pisowni tego języka (w przepisie tym chodzi w szczególności
o oddanie specyficznych dla języka mniejszości znaków diakrytycznych lub właściwego dla
niego alfabetu).
Przepis art. 12 ust. 7 ustawy określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby
w języku mniejszości mogła zostać ustalona dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu
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fizjograficznego. Po pierwsze ustalenie takiej nazwy jest możliwe, jeżeli liczba mieszkańców
gminy, należących do mniejszości, jest nie mniejsza niż 20 % ogólnej liczby mieszkańców tej
gminy lub gdy za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości
opowiedziała się w trakcie konsultacji ponad połowa uczestniczących w nich mieszkańców.
Po drugie, wniosek rady gminy musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rada gminy przedstawia wniosek o ustalenie dodatkowej
nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości na wniosek
mieszkańców gminy należących do mniejszości lub z inicjatywy własnej. Wniosek
przedstawiany jest ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych za pośrednictwem wojewody. Ustawa określa procedurę związaną
z wpisaniem gminy do rejestru. Na podstawie zawartego w ustawie upoważnienia Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji (będący ówcześnie ministrem właściwym do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych) wydał rozporządzenie,
w którym określił wzory wniosków rady gminy: o wpisanie gminy do rejestru oraz o ustalenie
dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości. W tym
samym rozporządzeniu minister określił sposób prowadzenia rejestru oraz szczegółowy
zakres informacji zawartych w tym rejestrze. Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 13 ust. 9
ustawy, na odmowę dokonania przez Ministra wpisu do prowadzonego przez niego rejestru,
radzie gminy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Na podstawie zawartego w ustawie upoważnienia Minister Infrastruktury wydał,
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzenie,
w którym określił, że w przypadku gdy na znakach i tablicach występuje pojedyncza nazwa
w języku polskim, wielkość liter, którymi zapisano dodatkową nazwę w języku mniejszości,
powinna być taka sama jak wielkość liter, którymi zapisano nazwę w języku polskim.
Natomiast w przypadku, gdy występuje tam więcej nazw w języku polskim, wielkość liter,
którymi zapisano dodatkowe nazwy, powinna być o jedną czwartą mniejsza od wielkości
liter, którymi zapisano nazwy w języku polskim. Dodatkowe nazwy są zapisywane literami
alfabetu właściwego dla języka danej mniejszości, z uwzględnieniem znaków diakrytycznych.
Zgodnie z art. 15 ustawy koszty związane z wprowadzeniem i używaniem języka
pomocniczego oraz koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych nazw ponosi budżet
gminy, z wyjątkiem kosztów związanych z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą
z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku
mniejszości, które ponosi budżet państwa.
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Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości zaczął
funkcjonować w grudniu 2006 r., z chwilą wpisania do niego pierwszej gminy, tj. gminy
Radłów (województwo opolskie). W 2007 r. do Rejestru gmin wpisano trzy gminy.
W dwóch z nich, położonych w województwie pomorskim, wprowadzono dodatkowe nazwy
miejscowości w języku kaszubskim (Stężyca, Chmielno), w jednej, położonej na terenie
województwa opolskiego, wprowadzono dodatkowe nazwy w języku niemieckim (Cisek).
W 2008 r. do wspomnianego Rejestru wpisano piętnaście gmin. W jedenastu gminach
z województwa opolskiego (Leśnica, Tarnów Opolski, Chrząstowice, Izbicko, Dobrodzień,
Jemielnica, Kolonowskie, Ujazd, Zębowice, Biała, Strzeleczki)

oraz dwóch gminach

z województwa śląskiego (Rudnik, Krzanowice) wprowadzono dodatkowe nazwy
miejscowości w języku niemieckim, w jednej gminie, położonej na terenie województwa
małopolskiego (Gorlice) wprowadzono dodatkową nazwę w języku łemkowskim, w ostatniej,
położonej na terenie województwa podlaskiego (Puńsk) wprowadzono dodatkowe nazwy
w języku litewskim.
W 2009 r. do Rejestru wpisano pięć gmin z województwa opolskiego (Murów, Walce,
Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Głogówek), w których dodatkowe nazwy zostały ustalone
w języku niemieckim oraz dwie gminy z województwa pomorskiego (Bytów, Sierakowice),
w których dodatkowe nazwy zostały ustalone w języku kaszubskim.
W 2010 r. do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku
mniejszości wpisano siedem gmin. W trzech z nich, położonych w województwie pomorskim,
wprowadzono dodatkowe nazwy miejscowości w języku kaszubskim (Szemud, Kartuzy,
Linia), w czterech, położonych na terenie województwa opolskiego, wprowadzono
dodatkowe nazwy w języku niemieckim (Łubniany, Prószków, Gogolin, Lasowice Wielkie).
W 2011 r. do wspomnianego Rejestru wpisano dziewięć gmin. W trzech gminach
z województwa opolskiego (Bierawa, Reńska Wieś, Polska Cerekiew) wprowadzono
dodatkowe nazwy miejscowości w języku niemieckim, w jednej gminie, położonej na terenie
województwa podlaskiego (Orla) wprowadzono dodatkowe nazwy w języku białoruskim,
w czterech, położonych na terenie województwa pomorskiego (Brusy, Parchowo, Sulęczyno,
Somonino) wprowadzono dodatkowe nazwy w języku kaszubskim, w jednej gminie,
położonej na terenie województwa małopolskiego (Uście Gorlickie) wprowadzono
dodatkowe nazwy w języku łemkowskim.
W 2012 r. do Rejestru wpisano jedną gminę z terenu województwa opolskiego
(Turawa), w której wprowadzono dodatkowe nazwy w języku niemieckim.
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W 2013 r. do Rejestru wpisano osiem gmin, z czego w siedmiu położnych na terenie
województwa pomorskiego (Kościerzyna, Gmina Miejska Kościerzyna, Lipusz, Żukowo,
Dziemiany, Lipnica, Czarna Dąbrówka) wprowadzono dodatkowe nazwy miejscowości
w języku kaszubskim, w jednej zaś gminie, położonej na terenie województwa śląskiego
(Sośnicowice) wprowadzono dodatkowe nazwy w języku niemieckim.
W 2014 r. do Rejestru wpisano 3 gminy z terenów województwa pomorskiego,
w których dodatkowe nazwy ustalono w języku kaszubskim (Wejherowo, Luzino, Karsin)
i dwie gminy z terenów województwa opolskiego, gdzie dodatkowe nazwy ustalono w języku
niemieckim (Popielów, Pawłowiczki).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. do Rejestru gmin wpisanych jest 56 gmin,
w tym dwadzieścia osiem gmin województwa opolskiego (dodatkowe nazwy w języku
niemieckim), dwadzieścia jeden gmin województwa pomorskiego (dodatkowe nazwy
w języku kaszubskim), trzy gminy województwa śląskiego (dodatkowe nazwy w języku
niemieckim), dwie gminy województwa podlaskiego (w jednej wprowadzono dodatkowe
nazwy w języku litewskim, w drugiej – w języku białoruskim) oraz dwie gminy województwa
małopolskiego (dodatkowe nazwy w języku łemkowskim).
Do chwili obecnej żadna z gmin nie zgłosiła wniosku o wpisanie do Rejestru gmin,
w związku z zamiarem wprowadzenia na swoim terenie dodatkowych nazw ulic w języku
mniejszości.
W dniu 10 marca 2008 r. zawarte zostało pierwsze porozumienie pomiędzy ministrem
właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych a Gminą
Radłów na realizację zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej
z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.
Wysokość środków przekazanych na wymianę tablic informacyjnych, wynikającą
z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości lub w języku regionalnym
w roku 2014 (wraz z wysokością środków budżetowych zarezerwowanych na ten cel na rok
2015) została przedstawiona w tabelach zamieszczonych przy komentarzu do zasady nr 5.
19. Wspieranie działalności w zakresie oświaty i badań naukowych, w celu szerzenia
wiedzy o kulturze, historii, języku i religii mniejszości narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym.
W okresie objętym raportem w polskich uczelniach prowadzono kształcenie na
kierunku studiów „filologia” ze specjalnością w zakresie języka: białoruskiego, ukraińskiego,
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rosyjskiego, niemieckiego, słowackiego, litewskiego, czeskiego, hebrajskiego oraz w ramach
filologii orientalnej lub kulturoznawstwa – języka ormiańskiego. Niektóre ze specjalności, ze
względu na specyfikę, realizowane były również na kierunku „kulturoznawstwo”. Niezależnie
od przygotowania kierunkowego, absolwenci niektórych z wymienionych specjalności mogli
uzyskać przygotowanie pedagogiczne, w przypadku wyboru tej ścieżki kształcenia
(przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z odrębnymi dla tego zawodu
standardami kształcenia, jest fakultatywne). W okresie objętym raportem praktycznie we
wszystkich uniwersytetach polskich funkcjonowały filologie germańska i rosyjska oraz
slawistyka, które od zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto, języki niemiecki
i rosyjski nauczane są na lektoratach języków obcych, realizowanych na wszystkich
kierunkach studiów.
Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Neofilologii
w Instytucie Językoznawstwa działa Zakład Bałtologii, z którego działalnością związana jest
realizacja kierunku filologia – specjalność bałtologia – filologia litewska. Również na
Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Polonistyki, istnieje Katedra Językoznawstwa
Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Bałtystyki, gdzie wykładany jest język
litewski. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Filologicznym, działa
Zakład Filologii Czeskiej i Łużyckiej oraz Zakład Filologii Słowackiej, natomiast na
Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej - Zakład
Bohemistyki. Na innych uniwersytetach, np. na Uniwersytecie Warszawskim, lektoraty
z języków czeskiego i słowackiego prowadzone są w ramach studiów slawistycznych. Na
Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Lingwistyki Stosowanej działają Instytut
Rusycystyki, Katedra Białorutenistyki i Katedra Ukrainistyki. Podobne katedry i zakłady
istnieją

na:

Uniwersytecie

Jagiellońskim

w

Krakowie

(w

Instytucie

Filologii

Wschodniosłowiańskiej - Katedra Ukrainistyki), Uniwersytecie Wrocławskim (Zakład
Ukrainistyki), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Ukrainistyki),
Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakłady: Białorutenistyki, Filologii
Ukraińskiej, Języka Rosyjskiego) oraz na Uniwersytecie w Białymstoku (Katedra Filologii
Białoruskiej). Wszystkie katedry i zakłady wykładające język białoruski i ukraiński prowadzą
także zajęcia z literatury oraz kultury.
W Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku
akademickiego 2001/2002, prowadzona jest specjalność - filologia rosyjska z językiem
rusińsko-łemkowskim. W niektórych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) prowadzone są studia judaistyczne (w Uniwersytecie
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Warszawskim – kierunek historia i kultura Żydów), na których studenci poznają kulturę,
tradycję i historię Żydów polskich oraz w ramach lektoratów uczą się języków jidysz
i hebrajskiego.
Należy dodać, iż uzyskanie dodatkowych kompetencji przez czynnych zawodowo
nauczycieli, a także uzupełnianie kwalifikacji w zakresie języka mniejszości możliwe jest
także w ramach studiów podyplomowych. Formę taką wykorzystywały na przykład
Uniwersytet Wrocławski prowadzący studia podyplomowe w zakresie języka czeskiego,
ukraińskiego, rosyjskiego i niemieckiego, czy też Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prowadzący studia podyplomowe w zakresie przygotowania do nauczania języka
rosyjskiego i niemieckiego.
Od roku 2004 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie działają dwusemestralne podyplomowe studia z zakresu
romologii – pn. „Romowie w Polsce. Historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne”,
wspierane ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
Dodać należy również, iż powołana w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości
Narodowych i Etnicznych grupa robocza zajmowała się opracowaniem zasad funkcjonowania
filologii mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Rezultatem jej prac
było skierowanie do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich propozycji utworzenia etnofilologii mniejszości
narodowych i etnicznych. Propozycja ta odpowiada na zapotrzebowanie środowisk
mniejszości narodowych i etnicznych oraz wpisuje się w obowiązujące od dnia 1 października
2011 r. przepisy art. 6 i art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), które pozwalają na bardziej elastyczne
tworzenie nowych kierunków studiów. Ponadto - uwzględniając głosy środowiska
akademickiego i doceniając wagę etnofilologii, wprowadzono nowe regulacje dotyczące
minimum kadrowego dla kształcenia w tym zakresie, w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U., poz.1370). Nowe przepisy
obowiązują od 10 października 2014 r., określają wymagania kadrowe dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie
etnofilologii, dla którego środowisko akademickie i przedstawiciele mniejszości narodowych
i etnicznych wypracowali opis efektów kształcenia.
Od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie w zakresie etnofilologii kaszubskiej
rozpoczął Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Etnofilologia kaszubska to
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innowacyjny kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, przygotowany
z myślą o kształceniu w dwóch specjalnościach zawodowych (nauczycielskiej i animacyjnomedialnej). Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania zawodu
nauczyciela języka kaszubskiego na pierwszym etapie edukacji (przedszkola i szkoły
podstawowe) lub animatora kultury i pracownika regionalnych mediów. Na pierwszy rok
studiów na tym kierunku przyjęto 18 studentów.
W Polsce działają jednostki naukowe zajmujące się badaniem historii i współczesności
mniejszości narodowych. Są to przede wszystkim: Zakład Badań Narodowościowych
Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, Katedra Etnologii i Antropologii Kultury
Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego
Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Badań Etnicznych Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Badania problemów narodowościowych prowadzone są też w zasadzie przez wszystkie
jednostki prowadzące badania w zakresie socjologii.
Dodać także należy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
w 2014 roku rozstrzygnięty został konkurs, w wyniku którego finansowanie w łącznej kwocie
7.178.054 zł uzyskało 12 projektów związanych z badaniami kultury, historii, języka i religii
mniejszości narodowych oraz zjawisk występujących w regionach wielokulturowych na
terenach Rzeczypospolitej Polskiej. W 2013 r. nie rozstrzygano konkursów w ramach tego
programu, jednak wydano decyzje (w konsekwencji konkursu rozstrzygniętego w roku
poprzednim), przyznające finansowanie 8 projektom związanych z tą problematyką, na kwotę
2.997.144 zł. Tematyka dotycząca mniejszości narodowych finansowana była również
w 2013 r. w programie „Diamentowy Grant” – przyznano środki na 3 projekty na łączną
kwotę 547.852 zł – oraz w programie „Mobilność Plus” – 1 projekt na kwotę 105.600 zł.
W okresie objętym raportem trwały prace nad kolejnym programem - Komunikat Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2015 r. poz. 145).
Aktywne działania w zakresie badań naukowych służących szerzeniu wiedzy o historii
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym podejmuje także Instytut Pamięci Narodowej. Problematyka mniejszości
narodowych stanowi od wielu lat jeden z wyraźnie wyodrębnionych kierunków działalności
IPN. Wyrazem tego są realizowane przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
popularyzatorskim, naukowym, badawczym oraz śledczym. Są one związane z zakresem
tematycznym

działań

bieżących

Instytutu,
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obranych

kierunków

badawczych

oraz

przypadającymi w danym roku rocznicami wydarzeń historycznych. Tematyka mniejszości
narodowych pojawia się zarówno jako temat samoistny, a także jako część szerszych działań.
Większość aktywności IPN w tej dziedzinie skupia się wokół problematyki holocaustu
i stosunków polsko – żydowskich oraz polsko – ukraińskich. Podejmowane są jednak także
działania związane z problematyką mniejszości niemieckiej, białoruskiej, litewskiej romskiej,
tatarskiej oraz społeczności kaszubskiej. Działania prowadzone są w ramach 3 głównych
pionów Instytutu Pamięci Narodowej tj. pionu edukacyjnego (Biuro Edukacji Publicznej),
pionu archiwalnego (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów) oraz pionu śledczego
(Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).
Najważniejszym realizowanym obecnie przez IPN projektem naukowym dotyczącym
problematyki mniejszości jest Centralny Projekt Badawczy Aparat bezpieczeństwa wobec
mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców. Program ten funkcjonuje w ramach
IPN od połowy pierwszej dekady XXI w. i posiada status Centralnego Projektu Badawczego.
Koordynatorem projektu jest dr hab. Jarosław Syrnyk z Oddziału IPN we Wrocławiu.
W projekcie udział bierze ogółem 15 osób, w większości pracowników IPN. Aktualnie
priorytetowym kierunkiem działalności w ramach projektu jest przygotowanie syntezy pod
roboczym tytułem Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych (1944–1957).
Publikacja ma być próbą odpowiedzi na zasadnicze kwestie dotyczące działań „bezpieki”
wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Ma uzupełniać, a w niektórych kwestiach
reinterpretować dotychczasowe ustalenia dotyczące polityki narodowościowej w Polsce
„ludowej”, poprzez wprowadzenie do narracji marginalizowanych dotąd kontekstów. Projekt
ten ma zostać zrealizowany do końca 2016 r. W ramach projektu ukazała się książka – tom
pokonferencyjny

Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych

w działaniach władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie pod
red. Magdaleny Semczyszyn i Jarosława Syrnyka. Książka ta stanowi pokłosie konferencji
naukowej zorganizowanej w 2012 r. W ubiegłym roku odbyła się również konferencja
naukowa pt. Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. Aparat bezpieczeństwa i akcja
‘antyrewizjonistyczna’ wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce (lata 50 - 70 XX w.).
Miała ona miejsce w Katowicach w dniu 15 października 2014 r. Prowadzone są także prace
nad przygotowaniem kolejnych publikacji dotyczących relacji aparat bezpieczeństwa PRL
– mniejszości narodowe i etniczne.
W ramach bieżącej działalności edukacyjnej Instytutu służącej upowszechnianiu
wiedzy historycznej ukazują się ponadto materiały dotyczące stosunków pomiędzy polską
większością i mniejszościami narodowymi. Jako przykład tego typu działań wskazać można
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teki edukacyjne IPN poruszające kwestie relacji polsko-ukraińskich, polsko-żydowskich czy
polsko-niemieckich.

Wspomniane

wydawnictwa

zawierają

m.in.

opisy historyczne

wzajemnych relacji, scenariusze lekcji, relacje świadków, wskazówki dla nauczycieli, jak
uczyć o danym zagadnieniu itp. W wydawnictwach tych nie unika się kwestii trudnych
i bolesnych we wzajemnych relacjach. Tematy dotyczące innych mniejszości sporadycznie
także pojawiają się w działaniach Biura Edukacji Publicznej IPN. Tematyka mniejszości
poruszana jest również w miesięczniku IPN Pamiec.pl.
Instytut Pamięci Narodowej podejmuje także liczne działania o charakterze
edukacyjnym dotyczące stosunków polsko-żydowskich. Wśród nich wymienić można
prowadzone w całej Polsce lekcje, prelekcje i wykłady dla szerokiego grona odbiorców
– uczniów i dorosłych, w których poruszana jest problematyka ludności żydowskiej jako
obywateli polskich przed II wojną światową, holokaust i stosunki polsko-żydowskie po
II wojnie światowej. Bardzo często prelekcjom i wykładom towarzyszą pokazy filmów.
W Rzeszowie pracownicy IPN przeprowadzili także dwie debaty oksfordzkie dla studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego i młodzieży ze szkół w Łańcucie na temat: Postawa bierna
Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej – próba oceny. Pracownicy Oddziału IPN
w Katowicach organizują wyjazdy studyjne do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz
-Birkenau, w których rocznie bierze udział 15-20 grup szkolnych. Projekt realizowany jest od
2008 r. i składa się z zajęć przygotowujących do wizyty i samego wyjazdu. Oddziałowe biura
edukacji publicznej realizują także regionalne projekty dotyczące tematyki żydowskiej.
Różnorodne działania dotyczące stosunków polsko-żydowskich realizowane są także
w ramach Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia.
W ramach różnorodnych aktywności oddziałowe biura edukacji publicznej IPN
przygotowały także szereg wystaw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.
Wystawy przygotowane przez IPN prezentowane były w całej Polsce – w szkołach, domach
kultury,

budynkach

samorządowych,

muzeach,

podczas

konferencji

naukowych

i popularnonaukowych oraz za granicą. Bardzo często towarzyszyły im wykłady i prelekcje
pracowników oraz katalogi przygotowane do poszczególnych ekspozycji. Większość wystaw
posiadała oprawę metodyczną – karty pracy dla uczniów. W omawianym okresie
problematyka stosunków polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich pojawiała się także
w wielu innych sferach aktywności IPN takich jak działalność wydawnicza, aktywność
w internecie, organizacja konferencji naukowych, wykładów, spotkań, prelekcji itp. Ciekawą
inicjatywę w omawianym okresie przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Gdańsku. W ramach jego działalności przygotowano i przeprowadzono grę miejską
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w języku regionalnym: Na szlachù «Solëdarnoscë» we Gduńskù adresowaną do uczniów
wszystkich typów szkół.
Ważnym aspektem działalności Instytutu Pamięci Narodowej jest ściganie zbrodni
popełnionych na szkodę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. W latach
2013 – 2014 w Oddziałowych Komisjach Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prowadzonych było 157 postepowań, przedmiotem których były zbrodnie popełnione na
szkodę osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. W szczególności:
 102 postępowania dotyczyły zbrodni popełnionych na szkodę osób narodowości
żydowskiej,
 1 postępowanie dotyczące zbrodni popełnionej na szkodę osób narodowości
białoruskiej,
 10 postępowań dotyczących zbrodni popełnionej na szkodę osób narodowości
niemieckiej,
 4 postępowania dotyczyły zbrodni popełnionych na szkodę osób narodowości
romskiej,
 30 postępowań dotyczyło zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich,
 8 postępowań dotyczących zbrodni popełnionej na szkodę osób narodowości
ukraińskiej,
 2 postępowania dotyczące zbrodni popełnionej na szkodę osób innych narodowości.
W omawianym V Raportem okresie działania dotyczące sfery historii i upamiętnień
istotnych dla środowisk mniejszości narodowych i etnicznych podejmowała także Rada
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r.
o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2 z późn. zm.) do
kompetencji ROPWiM należy opiniowanie pod względem historycznym

i artystycznym

wniosków o trwałe upamiętnienie ważnych miejsc, wydarzeń i postaci w dziejach walk
i męczeństwa narodu polskiego, a także miejsc, wydarzeń i postaci bliskich narodowi
polskiemu – innych narodów a także opieka nad nimi. Dotyczy to zarówno cmentarzy
i grobów wojennych, których status reguluje ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.), jak i wszelkich upamiętnień
symbolicznych czy muzeów martyrologicznych. W przeciągu ostatnich dwóch lat Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa rozpatrywała sprawy związane z następującymi
mniejszościami: niemiecką, żydowską, ukraińską, romską, rosyjską, ormiańską, czeską.
Głównie dotyczyły one opiniowania pomników, tablic pamiątkowych i wszelkiego rodzaju
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upamiętnień istotnych dla środowisk mniejszości. W kontekście mniejszości narodowych
i etnicznych ważną rolę odgrywają także działania ROPWiM dotyczące nekropoli z okresu
obu wojen światowych oraz miejsc związanych z martyrologią narodów żydowskiego
i romskiego. Jako wartą odnotowania inicjatywę do realizacji, której doszło w omawianym
okresie wskazać można wspólne ze środowiskami romskimi opracowanie i sfinansowanie ze
środków Rady OPWiM budowy na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince
pomnika Romów i Sinti zamordowanych w niemieckich obozach zagłady i pracy
w Treblince. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 30 lipca 2014 r. Na etapie
uzgodnień pozostaje obecnie kwestia pomnika romskich ofiar obozu zagłady w Chełmnie nad
Nerem, który ma powstać na terenie współczesnego muzeum. W tej sprawie Rada
współpracuje ze Związkiem Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.
20. Wspieranie działalności w zakresie kształcenia nauczycieli i dostępu do podręczników
w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym.
Nauczyciele języków mniejszości narodowych i etnicznych kształcą się w szkołach
wyższych i zdobywają odpowiednie kwalifikacje uzyskując dyplomy ukończenia studiów
na kierunkach filologicznych. Organizowane są też dodatkowe kursy dokształcające
i doskonalące dla nauczycieli języków mniejszości. Zasady organizowania doradztwa
metodycznego oraz kursów doskonalenia nauczycieli zostały określone

przepisami

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz.1537, z późn. zm.). Doskonalenie nauczycieli
języków mniejszości narodowych jest na ogół organizowane w oparciu o struktury
wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli. Organizacja doradztwa metodycznego
dla nauczycieli uczących w szkole języków mniejszości narodowych i etnicznych należy
do zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zakres tego doradztwa jest uwarunkowany
zgłaszanymi

przez

nauczycieli

potrzebami

oraz

możliwościami

finansowymi,

organizacyjnymi i kadrowymi jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowo, kwestie dotyczące doskonalenia nauczycieli języków mniejszości
narodowych znalazły odzwierciedlenie w umowach międzynarodowych podpisanych przez
Polskę z jej partnerami zagranicznymi.
Opracowanie, druk i dostarczanie do szkół podręczników szkolnych i książek
pomocniczych służących podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej

uczniów

należących

do

mniejszości
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narodowych

i

etnicznych

jest

dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania (art. 13 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Od 1 września 2009 r., na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009
Nr 4, poz. 17). zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa (obecnie obowiązuje
w wersji wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.).
Nowa podstawa programowa została wprowadzona w roku szkolnym 2009/2010 w I klasie
szkoły podstawowej oraz w I klasie gimnazjum i w następnych latach była sukcesywnie
wprowadzana w kolejnych klasach szkół wszystkich typów. Oznacza to konieczność
opracowania podręczników zgodnych z wymogami nowej podstawy programowej.
Podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji
Narodowej są wpisywane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, który jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego do nowej
podstawy programowej i książki pomocnicze dla mniejszości narodowych i etnicznych,
sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dostarczone do bibliotek szkolnych
za pośrednictwem właściwych kuratorów oświaty, są również umieszczane na platformie
internetowej Scholaris, co znacznie ułatwia ich dostępność.
Przekazywanie uczniom w polskich szkołach wiedzy o mniejszościach narodowych
i etnicznych wynika z realizacji obowiązkowych celów i treści nauczania ustalonych
w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Zarówno
dotychczasowa, jak i nowa podstawa programowa kładą nacisk na kształtowanie postawy
obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także
poszanowania dla innych kultur i tradycji. Treści nauczania dotyczące mniejszości
narodowych i etnicznych zostały uwzględnione w nowej podstawie programowej na każdym
etapie edukacyjnym, począwszy od wychowania przedszkolnego. Cele kształcenia oraz cele
wychowawcze dostosowane zostały do wieku uczniów na danym etapie edukacyjnym oraz
ich możliwości poznawczych. Zgodnie z przyjętymi priorytetami wdrażane zmiany
programowe mają sprzyjać przygotowaniu uczniów do opartego na odpowiedzialności,
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szacunku i tolerancji funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, zróżnicowanym pod
względem narodowościowym i etnicznym.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera działalność organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń,

przyznając

dofinansowanie

na

realizację

projektów

edukacyjnych

(seminariów, szkoleń, publikacji materiałów edukacyjnych, spotkań młodzieży, konkursów
dla szkół) na rzecz uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych. Corocznie również,
w ramach dofinansowywanych

przez

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

projektów

międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży, przyjmuje się - jako jeden
ze stałych

priorytetów

-

poszanowanie

tożsamości

narodowej

i

kulturowej

oraz przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności
i kulturze.
21. Wspieranie działalności w zakresie równego dostępu osób należących do mniejszości
narodowych i etnicznych do oświaty na wszystkich poziomach.
Zgodnie z brzmieniem art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma
prawo do nauki, która jest jednocześnie obowiązkiem do 18 roku życia. Władze publiczne
zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia (art. 70 ust. 4
Konstytucji).
Realizując ten przepis podjęto działania w zakresie edukacji uczniów należących
do romskiej mniejszości etnicznej. Edukacja dzieci romskich to priorytet Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce, podobnie jak zapoczątkowanego w 2004 r. rządowego
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz realizowanego w latach 2001-2003
Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie
małopolskim.
Programy

wprowadziły

do szkół

nauczycieli

i

asystentów

(romskich)

wspomagających edukację romską. Zadaniem asystentów edukacji romskiej jest zapewnienie
dzieciom i młodzieży, uczącym się w zintegrowanych klasach, wszechstronnej pomocy
w szkole oraz poza nią. W dużej mierze to na nich spoczywa obowiązek współpracy
z rodzicami uczniów romskich. Ponad 10-letni okres pracy asystentów przyniósł poprawę
frekwencji i wyników nauczania uczniów romskich w szkołach objętych programem
asystentów edukacji romskiej. Nauczyciele wspomagający edukację romską są pedagogami
merytorycznie przygotowanymi do pracy z dziećmi romskimi. Ich zadaniem jest bieżący
nadzór nad postępami w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych, pomoc w odrabianiu
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lekcji i stały kontakt z rodziną. W okresie 2007-2013 kontynuowano finansowanie szkoleń,
mających na celu podniesienie kwalifikacji asystentów edukacji romskiej i nauczycieli
wspomagających pracujących z dziećmi romskimi. Obecnie na terenie całego kraju pracuje
około 100 asystentów edukacji romskiej i podobna liczba nauczycieli wspomagających.
Dzięki
w

pracy

asystentów

szczególności

i

organizacji

nauczycieli
zajęć

oraz

działaniom uzupełniającym

wyrównawczych

(w

i dodatkowych) liczba

tym
dzieci

realizujących obowiązek szkolny utrzymuje się na stałym poziomie.
W ramach zadań edukacyjnych dofinansowuje się także organizację kolonii
i półkolonii

letnich,

wycieczek

turystyczno-krajoznawczych,

zajęć

sportowych

i rekreacyjnych. Uzupełnieniem działań podejmowanych w dziedzinie edukacji jest pomoc
materialna skutkująca systematycznym uczęszczaniem dzieci romskich do przedszkoli i klas
zerowych. Trzeba również wymienić takie formy działań, jak: zaopatrzenie uczniów
w podręczniki, przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, oraz dofinansowanie dojazdów do
i ze szkoły, a także ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków.
Ponadto, realizując zadania edukacyjne, Minister Administracji i Cyfryzacji powierzył
wyłonionym w konkursie organizacjom romskim wdrożenie systemu stypendialnego dla
studentów romskich, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szczególnie
uzdolnionych. W latach 2013-2014 wypłacono 131 stypendiów dla studentów romskich i 50
stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Dodatkowo od 2011 r. MAiC wspiera
stypendiami również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W latach 2013-2014 ufundował
136 takich stypendiów.
Działania edukacyjne na rzecz uczniów pochodzenia romskiego, jak wspomniano
wyżej, są finansowane z kilku źródeł: środków Programu integracji społeczności romskiej
w Polsce (rezerwa celowa w budżecie państwa), budżetu ministra właściwego ds. mniejszości
narodowych i etnicznych, MEN oraz ze środków budżetowych, przekazywanych w ramach
zwiększonej subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego. W oparciu
o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263) jednostki samorządu
terytorialnego prowadzące szkoły, które realizują dodatkowe zadania dla uczniów
pochodzenia romskiego (np.: zatrudnienie asystentów edukacji romskiej i nauczycieli
wspomagających

edukację uczniów

romskich,
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organizujące

dodatkowe

zajęcia

wyrównawcze, kompensacyjne etc. dla uczniów romskich) otrzymują dodatkowe środki
finansowe na ten cel w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
Uczniowie pochodzenia romskiego uczęszczają do szkół publicznych, ucząc się
w jednej klasie ze swoimi polskimi rówieśnikami. Jedynie w Poznaniu, do końca roku
szkolnego 2014/2015 będą jeszcze funkcjonować dwie tzw. klasy romskie. Inne
funkcjonujące wcześniej klasy romskie zakończyły swoją działalność w roku szkolnym
2010/2011, w ramach przyjętej strategii ich wygaszania.
Szczególnym przypadkiem jest Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska
z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach - jedyna szkoła niepubliczna, z uprawnieniami
szkoły publicznej, która organizuje bezpłatne nauczanie dzieci pochodzenia romskiego.
Szkoła ta miała charakter autorskiego eksperymentu, związanego z możliwością prowadzenia
części zajęć w języku romskim, z uwzględnieniem zajęć służących podtrzymywaniu ich
tożsamości etnicznej i językowej. Z uwagi m.in. na postępującą migrację Romów z Suwałk,
szkoła ta w ostatnich latach zyskała profil integracyjny.
W omawianym okresie liczba uczniów romskich objętych środkami naliczonymi
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dodatkowych zadań edukacyjnych na
ich rzecz wyniosła: 2.286 w roku 2013 oraz 2.251 w roku 2014.
Analizując problem obecności uczniów pochodzenia romskiego w szkolnictwie
specjalnym należy wskazać, że z informacji zebranych przez MEN wynika, że w omawianym
okresie poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla uczniów pochodzenia romskiego, ze wskazaniem jako najkorzystniejszej
formy kształcenia w szkole specjalnej, w stosunku do 7% uczniów należących do tej
mniejszości. Dla ilustracji należy wskazać, że orzeczenia takie, w analogicznym okresie
otrzymało 3% wszystkich uczniów uczących się w polskich szkołach. Należy podkreślić, że
podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły specjalnej jest orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie to jest wydawane
w sytuacji,

gdy

zespół

orzekający

poradni

stwierdzi

występowanie

u

dziecka

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym, co wymaga stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Kształcenie to,
zgodnie z wyborem rodzica, może być realizowane w szkole ogólnodostępnej, szkole lub
oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo ośrodku. Specjaliści
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dokonują diagnozy
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Wskazując
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w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zalecane formy kształcenia, wspierają
rodziców w wyborze szkoły najbardziej odpowiedniej dla ich dziecka. Natomiast decyzję
o wyborze formy kształcenia podejmują rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, którzy
zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej mają wyłączne prawo do decydowania
o swoim dziecku, o ile prawo to nie zostanie im ograniczone lub nie zostaną go pozbawieni.
Polskie prawo umożliwia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym
wydanym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, naukę w szkołach
ogólnodostępnych, a zatem uczniowie z tego rodzaju orzeczeniem nie są kierowani
„automatycznie” do szkół specjalnych, a jedynie na wniosek rodziców. Dodać należy, iż
w listopadzie 2013 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji wydał, na zlecenie MEN, publikację
pn. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście
wielokulturowości oraz wielojęzyczności, uwzględniającą rekomendacje opracowane przez
zespół realizujący projekt badawczy pn. Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci
romskich uczęszczających do szkół specjalnych i masowych – konteksty społeczne. Publikacja
adresowana jest głównie do psychologów, którzy w poradniach psychologiczno
-pedagogicznych zajmują się diagnozowaniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
wielojęzycznych wychowywanych w odmiennych kulturowo warunkach, jako pomoc
w zapewnieniu rzetelności i neutralności kulturowej przeprowadzanych badań. Stanowi także
pomoc dla nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami wielojęzycznymi
i odmiennymi kulturowo w przedszkolach, szkołach i placówkach. W bazach Systemu
Informacji Oświatowej (SIO) gromadzone są jedynie informacje o liczbie

uczniów

pochodzenia romskiego, dla których szkoły podejmują dodatkowe działania, stanowiące
wsparcie stosowne do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjne (cześć uczniów spełniający
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, którzy nie są objęci takimi działaniami, nie jest
ujawniania w systemie jako uczniowie należący do romskiej mniejszości etnicznej). Według
stanu na 30 września 2014 r. liczba uczniów romskich objętych działaniami służącymi
wyrównywaniu ich szans edukacyjnych wynosi 2.547 (w tym 216 uczących się w szkołach
specjalnych).
22. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do zakładania i prowadzenia własnych,
prywatnych instytucji oświatowych i szkoleniowych.
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Zgodnie z art. 70 ust. 3 Konstytucji, rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci
szkół innych niż publiczne. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo do zakładania szkół
podstawowych, ponadpodstawowych oraz zakładów wychowawczych. Kwestia ta została
uregulowana przepisami art. 5 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Prawo do zakładania szkół dotyczy także
osób prawnych i fizycznych reprezentujących środowiska mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce. Przysługuje im również prawo do zakładania i prowadzenia
niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.).
Szkoły organizujące nauczanie języka lub w języku mniejszości narodowych to
głównie szkoły publiczne, których organami prowadzącymi są jednostki samorządu
terytorialnego (najczęściej gminy i powiaty). W ostatnim czasie można jednak zaobserwować
znaczący wzrost liczby niepublicznych placówek (prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne reprezentujące mniejszości narodowej i etniczne lub działające na ich rzecz)
zapewniających swoim uczniom nauczanie języka mniejszości. W roku szkolnym 2014/2015
(wg stanu na 30 września 2014 r.) nauczanie takie prowadzone było w 33 przedszkolach,
80 szkołach podstawowych, 19 gimnazjach, 4 liceach, 2 technikach i 3 zasadniczych szkołach
zawodowych. Niewielka część z wymienionych placówek powstała wyłącznie z myślą
o zapewnieniu dzieciom i młodzieży należącym do mniejszości narodowych i etnicznych
nauczania ich kultury, tradycji i języka. Przykładowo wymienić można działający
w Warszawie Zespół Szkół Lauder-Morasha (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
z nauczaniem języka hebrajskiego, działające we Wrocławiu zespoły szkolno-przedszkolne
(przedszkole i szkoła podstawowa) z nauczaniem języka hebrajskiego Fundacji Dialogu
Kultur Etz Chaim i Szalom Alejchem (organ prowadzący Fundacja im. Pauli Ollendorff),
funkcjonującą w tym samym mieście szkołę podstawową i gimnazjum Tikkun Olam
z nauczaniem języka hebrajskiego (organ prowadzący Fundacja Edukacji i Kultury Tikkun
Olam), zespoły szkolno-przedszkolne z nauczaniem języka niemieckiego Stowarzyszenia Pro
Liberis Silesiae działające w Raszowej i Gosławicach oraz prowadzoną przez to
stowarzyszenie szkołę podstawową z nauczaniem języka niemieckiego w Opolu czy założone
przez Fundację im. Biskupa A. Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach przedszkole, szkołę
podstawową i gimnazjum z litewskim językiem nauczania „Žiburys”.
Zdecydowana większość spośród niepublicznych placówek prowadzących nauczanie
języka mniejszości to małe szkoły wiejskie, do niedawna prowadzone przez samorządy,
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w których nauczany był język mniejszości (lub w których naukę tego języka wprowadzono
dopiero po przejęciu szkoły przez stowarzyszenie). Szkoły te zagrożone zamknięciem
z powodu niżu demograficznego i wiążącym się z tym przeniesieniem dzieci do innych
placówek na terenie gminy zostały przejęte przez powołane w tym celu stowarzyszenia
grupujące rodziców bądź osoby działające na rzecz danej gminy.
23. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób
posługujących się językiem regionalnym do nauki języka ojczystego.
Prawo obywateli polskich należących do mniejszości narodowych do zachowania
i rozwoju własnego języka jest

zagwarantowane przepisami

art. 35

Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej. Polski system oświaty zapewnia warunki zarówno do
organizowania nauczania języków, jak i do nauczania w językach mniejszości narodowych
i etnicznych oraz w języku regionalnym. Prawo osób należących do mniejszości do
korzystania z nauki ich języków ojczystych oraz własnej historii i kultury zostało
sformułowane w art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Warunki i sposób wykonywania tych zadań określone są przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz.263).
Nauka języka lub w języku mniejszości może się odbywać na wszystkich etapach
edukacyjnych

(w

przedszkolach,

szkołach

podstawowych,

gimnazjach

i

szkołach

ponadgimnazjalnych). Jest ona organizowana przez dyrektora przedszkola lub szkoły
publicznej na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, składany na zasadzie
dobrowolności. Aby umożliwić organizowanie nauczania w małych środowiskach lub
w warunkach rozproszenia niektórych mniejszości (dotyczy to zwłaszcza ukraińskiej
mniejszości narodowej i łemkowskiej mniejszości etnicznej) przyjęto zasadę, że do
utworzenia klasy, w której prowadzone jest nauczanie języka (lub w języku) mniejszości
wystarczy 7 uczniów na poziomie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz 14 uczniów na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych.
Możliwe są następujące sposoby organizowania nauczania języka mniejszości:
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-

nauczanie w języku mniejszości w szkołach, w których język ten jest językiem
wykładowym,

-

nauczanie dwujęzyczne w dwóch równorzędnych językach: języku polskim i języku
mniejszości narodowej lub etnicznej,

-

nauczanie języka mniejszości jako przedmiotu dodatkowego,

-

nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej w zespołach międzyszkolnych
(w przypadkach, gdy w poszczególnych szkołach zgłosi się zbyt mała liczba
zainteresowanych, aby móc organizować nauczanie języka w grupach międzyklasowych).
Wyboru sposobu organizowania nauczania języka mniejszości dokonuje środowisko

lokalne.
Jedynie mniejszości litewska, niemiecka i ukraińska korzystają z możliwości
prowadzenia nauczania szkolnego w języku ojczystym (jako języku wykładowym) lub dwóch
językach. Mniejszości białoruska, łemkowska, słowacka oraz społeczność kaszubska wybrały
nauczanie języka ojczystego jako dodatkowego przedmiotu. Formy organizacyjne, w których
prowadzone jest nauczanie pozostałych mniejszości (np. niemieckiej i ukraińskiej),
są zróżnicowane i zależą od lokalnych uwarunkowań (możliwości kadrowych, lokalowych,
liczby zainteresowanych uczniów).
Nauczanie języka mniejszości finansowane jest ze środków przekazywanych
z budżetu państwa. Na mocy przepisów wydawanego corocznie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany
rok budżetowy, organy prowadzące (dotujące) szkoły dla mniejszości narodowych otrzymują
z budżetu państwa subwencję na zadania oświatowe, zwiększoną dla zaspokojenia potrzeb
edukacyjnych uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także uczniów romskich, dla których
szkoła podejmuje dodatkowe działania edukacyjne. Jej wysokość jest związana z liczbą
uczniów – im mniejsza szkoła, tym większą subwencję nalicza się na jednego ucznia.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2014 (Dz.U z 2013 r., poz. 1687) wagi te w 2014 r. wynosiły: P9=0.2
dla uczniów szkół podstawowych, w których liczba uczniów objętych nauczaniem języka
mniejszości lub w języku mniejszości jest większa od 84 (dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych limit ten wynosił 42), P11=1.1 dla uczniów szkół podstawowych,
w których liczba uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości lub w języku mniejszości
była większa od 60, a nie przekraczała 84 (dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
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przedział ten wynosił 30-42) oraz P10=1.5 dla uczniów szkół podstawowych, w których
liczba uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości lub w języku mniejszości była niższa
niż 60 (dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych limit ten wynosił 30). Ponadto,
w odpowiedzi na postulaty organizacji społecznych mniejszości narodowych oraz władz
samorządowych gmin zamieszkałych przez zwarte skupiska osób należących do mniejszości,
wprowadzona została dodatkowa, naliczana niezależnie od wyżej wymienionych, waga
P12=0.4 przeznaczona dla uczniów szkół prowadzących nauczanie w języku mniejszości lub
w dwóch językach.
Od 2005 r. uczniowie szkół, w których język mniejszości jest językiem wykładowym
mogą przystępować do sprawdzianów po szkole podstawowej i egzaminów po gimnazjum
przeprowadzanych w języku mniejszości.
24. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do uczenia się języka ojczystego lub nauki
w tym języku w ramach publicznej edukacji.
Na terenach zamieszkiwanych przez środowiska mniejszości narodowych i etnicznych
powstała sieć szkół z nauczaniem języków lub w językach mniejszości. W roku szkolnym
2014/2015, według stanu na 30 września 2014 (dane Systemu Informacji Oświatowej), składa
się ona z 1454 placówek (wliczając przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły
międzyszkolne) i obejmuje nauką języków mniejszości łącznie 72 628 uczniów.
Poniżej przedstawiono zestawienie liczbowe placówek szkolnych organizujących
zajęcia z języków mniejszości oraz uczniów uczestniczących w tych zajęciach, wraz ze
wskazaniem

województw, w których prowadzone jest nauczanie języka bądź w języku

mniejszości:
-

mniejszość niemiecka – województwa: dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie,
opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie
(ogółem 687 placówek, łącznie 45 543 uczniów),

-

społeczność kaszubska – województwo pomorskie (ogółem 468 placówek,
łącznie 19 529 uczniów),

-

mniejszość białoruska – województwo podlaskie (ogółem 48 placówek,
łącznie 3 010 uczniów),
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-

mniejszość ukraińska – województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie,
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińskomazurskie i zachodniopomorskie (ogółem 177 placówek, łącznie 2 934
uczniów),

-

mniejszość litewska – województwo podlaskie (ogółem 18 placówek, łącznie
648 uczniów),

-

mniejszość łemkowska – województwa: dolnośląskie, lubuskie, małopolskie
(ogółem 34 placówki, łącznie 280 uczniów),

-

mniejszość słowacka – województwo małopolskie (ogółem 10 placówek,
łącznie 190 uczniów),

-

mniejszość

żydowska

–

województwo

dolnośląskie

i

mazowieckie

(8 placówek, 418 uczniów),
-

mniejszość ormiańska – województwo małopolskie, mazowieckie i pomorskie
(4 placówki, 76 uczniów).

Ze względu na uwarunkowania kulturowe społeczności romskiej (tabuiczność języka),
a co za tym idzie brak zainteresowania dzieci i rodziców nauczaniem języka romskiego jako
języka mniejszości w publicznym cyklu nauczania, polskie szkoły zasadniczo nie prowadzą
nauki języka romskiego jako języka ojczystego romskiej mniejszości etnicznej (wyjątek
stanowi dwóch uczniów uczących się w niepublicznej szkole muzycznej w Poznaniu).
Uczniowie pochodzenia romskiego uczęszczają do szkół publicznych, ucząc się
w normalnym cyklu nauczania wspólnie ze swoimi nieromskimi rówieśnikami. Mimo
przyjętej strategii likwidacji tzw. klas romskich, w Poznaniu funkcjonują jeszcze dwie takie
klasy (termin ich zamknięcia wyznaczono na koniec roku szkolnego 2014/2015). Nadal
funkcjonuje Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi
w Suwałkach - jedyna szkoła niepubliczna, z uprawnieniami szkoły publicznej, która
organizuje bezpłatne nauczanie dzieci pochodzenia romskiego, z uwzględnieniem zajęć
służących podtrzymywaniu ich tożsamości etnicznej i językowej.
W wyniku realizacji kolejnych programów rządowych: pilotażowego Programu
rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003,
Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013 i rozpoczętego
w 2014 r. Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, znacznie
zmalała liczba uczniów pochodzenia romskiego, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego
lub porzucają naukę. Wprowadzony w ramach programów rządowych system wspierania
edukacji uczniów romskich polega m.in. na zatrudnieniu asystentów edukacji romskiej oraz
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nauczycieli wspomagających. Widocznym efektem tych działań jest wzrost frekwencji
i poprawa wyników nauczania uczniów romskich. W roku szkolnym 2014/2015 opieką
asystentów edukacji romskiej oraz dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi i wsparciem
edukacyjnym ze strony nauczycieli wspomagających objętych było 2 256 uczniów romskich.
W okresie sprawozdawczym została opracowana kolejna strategia edukacyjna
dotycząca rozwoju oświaty mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (Strategia rozwoju
oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce). W roku 2014 r. pakiet strategii tworzyły:
1. Strategia rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce, przyjęta w 2002 r.,
2. Strategia rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, przyjęta w 2007 r.,
3. Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, przyjęta w 2011 r.
4. Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce, przyjęta w 2014 r.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostały opracowane wspólnie przez
przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli właściwej
mniejszości narodowej. Ich celem jest dokonanie analizy sytuacji oświaty poszczególnych
mniejszości narodowych oraz wypracowanie rozwiązań, które pozwolą we właściwy sposób
podejmować

działania

służące

podtrzymywaniu

tożsamości

narodowej,

językowej

i kulturowej uczniów należących do mniejszości. Każdy z tych dokumentów uwzględnia
specyfikę danej mniejszości, analizuje występujące w jej środowisku zjawiska i problemy
i pozwala poszukiwać najwłaściwsze rozwiązania w tych dziedzinach, które mają największy
wpływ na jakość edukacji (takich, jak np. baza dydaktyczna, kadra nauczycielska, doradztwo
metodyczne). Okazją do tego są spotkania monitorujące zalecenia zawarte w poszczególnych
Strategiach oraz w protokołach z okresowych spotkań (stanowiących integralny składnik
dokumentu). W 2012 r. w ramach powołanej w tym celu grupy roboczej zostały podjęte prace
nad pogłębieniem i aktualizacją Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce.
Prace zakończono w 2013 r. publikując na stronie internetowej Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji (http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl) dokument zatytułowany Pogłębienie
i aktualizacja Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, będący efektem
prac wspomnianej grupy roboczej.
Liczbę placówek oświatowych w których prowadzone były zajęcia dla uczniów
należących do mniejszości oraz liczbę uczniów według typów szkół w roku szkolnym
2014/2015 (stan na 30 września 2014 r.) prezentują poniższe tabele (uwaga: dane
zamieszczone w tabelach nie obejmują liczby przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz liczby dzieci uczących się w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych).
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Liczba placówek według typów – rok szkolny 2014/2015
(stan na 30 września 2014 r.)
Mniejszość
Szkoły podst.
z nauczaniem
w języku
mniejszości
Szkoły
podstawowe
uczące w
dwóch
językach
Szkoły podst.
z dodatkową
nauką jęz.
mniejszości
Gimnazja
z nauczaniem
w języku
mniejszości
Gimnazja
uczące w
dwóch
językach
Gimnazja
z dodatkową
nauką jęz.
mniejszości
Licea
z nauczaniem
w języku
mniejszości
Licea uczące
w dwóch
językach
Licea
z dodatkową
nauką języka
mniejszości
Szkoły
zawodowe
z nauczaniem
w języku
mniejszości
Szkoły
zawodowe
uczące w
dwóch
językach
Szkoły
zawodowe
z dodatkowa
nauką języka
mniejszości
Łącznie

Białoruska

Kaszubska

Litewska

Niemiecka

Słowacka

Ukraińska

Łemkowska

Ormiańska

Żydowska

Łącznie

0

0

3

3

0

2

0

0

0

8

0

0

0

11

0

1

0

0

0

12

24

291

4

373

6

73

20

4

4

799

0

0

2

0

0

3

0

0

0

5

0

0

0

4

0

1

0

0

0

5

17

112

3

106

2

45

7

0

1

293

0

0

1

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

3

10

1

2

0

3

2

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

1

7

0

7

0

0

0

32

44

430

15

506

8

139

29

4

5

1180
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Liczba uczniów według typów szkół – rok szkolny 2014/2015
(stan na 30 września 2014 r.)
Mniejszość
Szkoły
podst. z
nauczaniem
w języku
mniejszości
Szkoły
podstawowe
uczące w
dwóch
językach
Szkoły
podst. z
dodatkową
nauką jęz.
mniejszości
Gimnazja z
nauczaniem
w języku
mniejszości
Gimnazja
uczące w
dwóch
językach
Gimnazja z
dodatkową
nauką jęz.
mniejszości
Licea z
nauczaniem
w języku
mniejszości
Licea uczące
w dwóch
językach
Licea z
dodatkową
nauką języka
mniejszości
Szkoły
zawodowe z
nauczaniem
w języku
mniejszości
Szkoły
zawodowe
uczące w
dwóch
językach
Szkoły
zawodowe z
dodatkowa
nauką języka
mniejszości
Łącznie

Białoruska

Kaszubska

Litewska

Niemiecka

Słowacka

Ukraińska

Łemkowska

Ormiańska

Żydowska

Łącznie

0

0

219

97

0

95

0

0

0

411

0

0

0

453

0

66

0

0

0

519

1659

14490

64

31847

151

1418

212

76

226

50143

0

0

114

0

0

123

0

0

0

237

0

0

0

172

0

41

0

0

0

213

666

2766

29

5303

17

474

41

0

30

9326

0

0

89

0

0

156

0

0

0

245

0

0

0

0

0

101

0

0

0

101

582

331

20

63

0

29

20

0

0

1045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411

5

138

0

53

0

0

0

607

2907

17998

540

38073

168

2556

273

76

256

62847
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25. Prawo osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym do rzeczywistego uczestniczenia w życiu
kulturalnym, społecznym i gospodarczym, jak również w sprawach publicznych,
zwłaszcza tych, które ich dotyczą.
Należy podkreślić, że prawodawstwo polskie gwarantuje warunki dla uczestnictwa
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym
i gospodarczym. I tak - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 35 zapewnia obywatelom
polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju
własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury, a także daje
prawo mniejszościom narodowym i etnicznym do tworzenia własnych instytucji
edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz
uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. W art. 11 ust. 1
Konstytucja gwarantuje swobodę tworzenia i funkcjonowania partii politycznych, zaś
w art. 12 zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji
społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) w art. 2 ust. 1 przyznaje prawo do bycia
członkiem partii politycznej osobom, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i które
ukończyły 18 lat.
Zmiany ustrojowe wprowadzone po 1989 roku doprowadziły do przekazania szeregu
kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego. Wszyscy obywatele polscy, w tym także
osoby należące do mniejszości narodowych, jako członkowie wspólnot samorządowych
(które tworzą z mocy prawa wszyscy mieszkańcy danej gminy, powiatu lub województwa),14
mogą uczestniczyć w podejmowaniu istotnych dla tych wspólnot decyzji, zarówno w sposób
bezpośredni (udział w wyborach i referendach), jak i za pośrednictwem organów gminy,
powiatu lub województwa. Mogą również zasiadać w organach jednostek samorządu
terytorialnego.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) przewiduje preferencje dla przedstawicieli mniejszości narodowych. Zgodnie z ogólną
zasadą przyjętą w Kodeksie, w podziale mandatów do Sejmu RP uwzględnia się wyłącznie
Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
14
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okręgowe listy kandydatów tych komitetów, które w skali kraju uzyskały co najmniej 5 %
ważnie oddanych głosów. Z tego warunku zwolnione są jedynie komitety utworzone przez
wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych (art. 197
§ 1 Kodeksu wyborczego). Podobne rozwiązania przewidywały także wcześniejsze ordynacje
wyborcze przyjęte po 1989 r. Ponadto zgodnie z art. 462 § 4 Kodeksu wyborczego
wyznaczając granice okręgów wyborczych w wyborach do sejmików województw nie można
naruszać więzi społecznych łączących wyborców należących do mniejszości narodowych lub
etnicznych, zamieszkujących na terytorium powiatów łączonych w okręgi.
W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 9
października 2011 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zasiada jeden przedstawiciel
niemieckiej mniejszości narodowej – wybrany z listy komitetu wyborczego mniejszości
niemieckiej oraz dwóch przedstawicieli białoruskiej mniejszości narodowej wybranych z listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej, a także
jeden przedstawiciel mniejszości ukraińskiej wybrany z listy Komitetu wyborczego Platformy
Obywatelskiej. W Senacie zasiada jeden senator wywodzący się z mniejszości ormiańskiej
kandydujący z Komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej. W Parlamencie zasiadają
ponadto posłowie i senatorowie reprezentujących społeczność posługującą się językiem
regionalnym. Parlamentarzyści ci zostali wybrani z list Platformy Obywatelskiej oraz Prawa
i Sprawiedliwości. W parlamencie funkcjonuje Kaszubski Zespół Parlamentarny skupiający
w swoich szeregach posłów i senatorów działających na rzecz Kaszub i Pomorza. Wśród nich
również parlamentarzystów związanych ze społecznością posługującą się językiem
regionalnym.
Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym są również licznie reprezentowani na wszystkich szczeblach władz
samorządowych. W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 r.
reprezentanci mniejszości zasiadają w organach samorządów województw: dolnośląskiego,
lubuskiego,
śląskiego,

małopolskiego,

opolskiego,

świętokrzyskiego,

podlaskiego,

podkarpackiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

wielkopolskiego

oraz

zachodniopomorskiego. Na terenach niektórych gmin i powiatów, gdzie mniejszości lub
społeczność kaszubska występują w zwartych skupiskach komitety, z list których mandat
uzyskali ich przedstawiciele, sprawują władzę w samorządach samodzielnie lub w koalicjach
z innymi komitetami.
W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2014 r. wyłącznie mniejszość
niemiecka wystawiła swój odrębny komitet wyborczy na terenie województw opolskiego
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i śląskiego. Kandydaci należący do pozostałych mniejszości oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym,

kandydaci wywodzący się z mniejszości niemieckiej

zamieszkujący inne regiony kraju oraz kandydaci należący do mniejszości niemieckiej, którzy
nie zdecydowali się startować z list komitetu wyborczego mniejszości niemieckiej (zwłaszcza
na terenie województwa śląskiego) startowali z list ogólnokrajowych partii politycznych
i lokalnych komitetów wyborczych. Część z nich startowała z oficjalnym poparciem
organizacji społeczno-kulturalnych poszczególnych mniejszości. Fakt, iż tylko kandydaci
reprezentujący mniejszość niemiecką województw opolskiego i śląskiego startowali
w ramach zarejestrowanego komitetu wyborczego mniejszości uniemożliwia dokładne
oszacowanie liczby osób należących do mniejszości i społeczności posługującej się językiem
kaszubskim, wybranych do organów władz samorządowych w wyniku przeprowadzonych
wyborów. Wedle dostępnych danych należy przyjąć, iż w wyniku wyborów w sejmikach
województw zasiada więcej niż jedenastu przedstawicieli mniejszości - w województwie
opolskim osoby należące do mniejszości niemieckiej uzyskały siedem mandatów radnych,
w województwie świętokrzyskim mandat uzyskał kandydat związany z mniejszością
ormiańską, zaś w województwie podlaskim mandat uzyskało 3 przedstawicieli mniejszości
białoruskiej, a w sejmiku województwa pomorskiego zasiadają osoby posługujące się
językiem regionalnym.
Reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych uzyskali mandaty w radach co
najmniej

dziewiętnastu

powiatów

(przemyskiego

w

województwie

podkarpackim,

ostródzkiego, kętrzyńskiego, elbląskiego i braniewskiego w województwie warmińskomazurskim,
i

białostockiego,

sejneńskiego

w

hajnowskiego,

województwie

bielskiego,

podlaskim,

siemiatyckiego,

wałeckiego

w

sokólskiego
województwie

zachodniopomorskim, bytowskiego w województwie pomorskim oraz strzeleckiego,
kędzierzyńsko-kozielskiego,

krapkowickiego,

opolskiego,

oleskiego

i

prudnickiego

w województwie opolskim). Ponadto w radach niektórych powiatów województwa
pomorskiego zasiedli kandydaci używający w codziennych kontaktach domowych języka
regionalnego.
Ponad czterdziestu trzech przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych
zostało wójtami i burmistrzami. Natomiast ponad czterystu pięćdziesięciu dwóch zasiada,
z ramienia komitetów wyborczych mniejszości oraz innych komitetów wyborczych, w radach
miast

i

gmin

województw:

lubuskiego,

podkarpackiego,

pomorskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

opolskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

wielkopolskiego

i zachodniopomorskiego. Na terenie województwa pomorskiego kandydaci używający języka
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regionalnego także zasiedli w radach gmin zamieszkanych przez tą społeczność.
W niektórych gminach kandydaci należący do społeczności kaszubskiej pełnią funkcję
wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.
Przedstawiciele mniejszości białoruskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym pełnią także funkcje starostów
i wicestarostów w niektórych powiatach zamieszkanych przez zwarte skupiska osób
należących do tych mniejszości lub społeczności.
Należy podkreślić, że Rzeczpospolita Polska, kierując się zasadą równości w prawach
wszystkich obywateli, nie ogranicza osobom należącym do mniejszości narodowych prawa
do pełnienia funkcji publicznych, w tym do służby w organach Policji i wojsku, do awansów
służbowych, nagród przysługujących zgodnie z prawem funkcjonariuszom publicznym,
odpowiednio do ich kwalifikacji zawodowych i szczególnych predyspozycji osobistych.
26. Obowiązek państwa powstrzymania się od stosowania środków zmieniających
proporcje narodowościowe ludności w rejonach zamieszkałych przez osoby należące
do mniejszości narodowych i etnicznych.
Artykuł 5 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym

zabrania

stosowania

środków

mających

na

celu

zmianę

proporcji

narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkanych przez mniejszości.
Zobowiązanie do powstrzymania się od działań, które prowadziłyby do zmian
narodowościowych na obszarach zamieszkanych przez mniejszości narodowe znalazło się
w art. 15 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 r.
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CZĘŚĆ III: Organy i instytucje odpowiedzialne za realizację polityki
wobec mniejszości narodowych i etnicznych
oraz podejmowane przez nie działania
Działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierzają nie tylko do zapewnienia
przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych należnych im praw, ale także do
umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego w celu wzajemnego poszanowania,
zrozumienia i współpracy, tworzenia warunków dla popularyzacji kultury i tożsamości
kulturowej mniejszości, zgodnie z najlepszymi tradycjami Rzeczypospolitej oraz do promocji
postaw otwartości i tolerancji wśród społeczeństwa polskiego, zwłaszcza wśród młodzieży.
Zgodnie z przepisami art. 21 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym organem właściwym w sprawach objętych ustawą jest minister
właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych15. Minister,
który kieruje tym działem administracji jest zatem odpowiedzialny za sprawy mniejszości
narodowych i etnicznych. Obecnie, od dnia 21 listopada 2011 r., ministrem tym jest Minister
Administracji i Cyfryzacji.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
wskazując ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych jako organ wiodący w sprawach mniejszości, nałożyła jednocześnie na wszystkie
organy władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek podejmowania odpowiednich
środków w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
tożsamości kulturowej mniejszości. Organy te w zakresie swoich kompetencji podejmują
działania

zmierzające

do

zapewnienia

właściwej

realizacji

praw

przysługujących

mniejszościom narodowym i etnicznym oraz do propagowania postaw wzajemnej tolerancji
i współpracy w duchu poszanowania odrębności kulturowej oraz wielowiekowego
dziedzictwa Rzeczypospolitej wielu kultur i narodów.
Szczególnie ważną rolę w realizacji działań na rzecz mniejszości, poza wymienionym
Ministrem Administracji i Cyfryzacji, pełnią: Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego
Traktowania. Poza nimi wśród głównych organów i instytucji odpowiedzialnych za realizację
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ministrowie kierują działami administracji rządowej. Każdy
z ministrów może kierować jednym lub kilkoma działami. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 743, z późn. zm.) wymienia wszystkie działy administracji
rządowej i określa zakres kompetencji ministrów kierujących danymi działami.
15
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polityki Państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych wymienić należy Ministra
Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
I
Na podstawie przepisów § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji
i Cyfryzacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1254) działem administracji rządowej „wyznania religijne
oraz mniejszości narodowe i etniczne” kieruje Minister Administracji i Cyfryzacji.
Uprzednio ministrem właściwym do spraw objętych tym działem administracji był Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Administracji i Cyfryzacji realizując zadania
państwa związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych

i

etnicznych

oraz

zachowaniem

i

rozwojem

języka

regionalnego

w szczególności:
- sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszości poprzez podejmowanie działań na rzecz
mniejszości i inicjowanie programów dotyczących:
a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości, przy zapewnieniu
pełnej integracji obywatelskiej osób należących do mniejszości,
b) realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne;
-

współdziała z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw
mniejszości;
dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości, w tym w zakresie

-

realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne;
upowszechnia wiedzę na temat mniejszości oraz ich kultury, a także inicjuje badania

-

nad sytuacją mniejszości, w tym w zakresie dyskryminacji wynikającej
z przynależności do mniejszości, jej przejawów oraz metod i strategii
przeciwdziałania jej występowaniu;
podejmuje działania na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego.

-

Ponadto, art. 31 ust. 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym zobowiązuje ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych (tj. Ministra Administracji i Cyfryzacji) do przygotowania, nie
rzadziej niż raz na dwa lata, raportu dotyczącego sytuacji mniejszości w Rzeczypospolitej
Polskiej

i

przedstawienia

go

do

zatwierdzenia

wspomnianego punktu jest niniejszy dokument.
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Radzie

Ministrów.

Wykonaniem

Należy wskazać, że wyżej przedstawiony katalog zadań i kompetencji nie ma
charakteru zamkniętego i wszystkie kwestie związane ze sferą działania państwa na rzecz
podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości pozostają w kompetencjach
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
W strukturach MAiC działa Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, w ramach którego zadania na rzecz mniejszości realizują: Wydział Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, Wydział do Spraw Mniejszości Romskiej i Zespół Kultury
Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych MAiC kontynuuje działania prowadzone uprzednio w strukturze
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1. Do zakresu działania Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych należy
prowadzenie spraw w zakresie stosunku Państwa do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym z wyłączeniem spraw z zakresu
stosunku Państwa do romskiej mniejszości etnicznej, a w szczególności:
1) opracowywanie

–

w

porozumieniu z

przedstawicielami

innych

ministrów

– propozycji do założeń polityki Państwa wobec mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
2) opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
3) monitorowanie programów, o których mowa w pkt 2, oraz sporządzanie analiz
i opinii dotyczących ich realizacji;
4) opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących problemów zgłaszanych przez
organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym;
5) opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) opracowywanie

materiałów

do

projektów

informacji

dotyczących

podziału

i przekazywania dotacji na zadania mające na celu zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego;
7) prowadzenie baz danych dotyczących dotacji, o których mowa w pkt 6;
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8) udział w pracach komisji, której zadaniem jest ocena i wybór wniosków o udzielenie
dotacji na realizację zadań mających na celu, zachowanie i rozwój tożsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego;
9) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym;
10) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym przygotowywanie materiałów na
posiedzenia Komisji oraz protokołów z tych posiedzeń, z wyłączeniem obsługi
merytorycznej i organizacyjno-technicznej Zespołu do Spraw Romskich działającego
w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych;
11) prowadzenie Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język
pomocniczy;
12) prowadzenie Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku
mniejszości;
13) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz
uwzględniania lokalnych potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym;
14) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami społecznymi mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
15) przygotowywanie informacji problemowych i materiałów dotyczących mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
16) opracowywanie

materiałów

związanych

ze

współpracą

z

instytucjami

i organizacjami działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego w ramach Komisji Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
17) opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie spraw
mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
2. Do zakresu działania Wydziału do spraw Mniejszości Romskiej należy prowadzenie
spraw w zakresie stosunku Państwa do mniejszości romskiej, a w szczególności:
1) opracowywanie – w porozumieniu z przedstawicielami innych ministrów
propozycji do założeń polityki Państwa wobec mniejszości romskiej;
2) opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszości romskiej, w tym
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Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
3) monitorowanie programów, o których mowa w pkt 2, oraz sporządzanie analiz
i opinii dotyczących ich realizacji;
4) opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących problemów zgłaszanych przez
organizacje mniejszości romskiej;
5) opracowywanie i

opiniowanie projektów regulacji

prawnych dotyczących

mniejszości romskiej;
6) opracowywanie – w zakresie mniejszości romskiej - materiałów do projektów
informacji dotyczących podziału i przekazywania dotacji na zadania mające na celu
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego oraz integrację obywatelską
mniejszości romskiej;
7) udział w pracach komisji, której zadaniem jest ocena i wybór wniosków o udzielenie
dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie
i rozwój języka regionalnego;
8) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób należących do mniejszości
romskiej;
9) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Romskich
działającego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zespołu oraz
protokołów z tych posiedzeń;
10) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz
uwzględniania lokalnych potrzeb mniejszości romskiej;
11) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami społecznymi mniejszości
romskiej;
12) przygotowywanie informacji problemowych i materiałów dotyczących mniejszości
romskiej;
13) opracowywanie

materiałów

związanych

ze

współpracą

z

instytucjami

i organizacjami działającymi na rzecz mniejszości romskiej w ramach Komisji
Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie;
14) opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie spraw
mniejszości romskiej.
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3. Do zakresu działania Zespołu Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych należy
prowadzenie spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym – w zakresie dotyczącym wspierania działalności zmierzającej do
ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, a w szczególności:
1) gromadzenie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka
regionalnego;
2) opracowywanie, na podstawie protokołów z posiedzeń komisji oceniającej wnioski,
o których mowa w pkt 1, propozycji podziału dotacji przeznaczonych na wspieranie
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka
regionalnego;
3) przygotowywanie projektów umów w sprawach dotacji, o których mowa w pkt 2;
4) gromadzenie, weryfikowanie pod względem formalnym sprawozdań składanych
przez podmioty, które uzyskały dotacje oraz ocenianie na podstawie tych
sprawozdań realizacji zadań wynikających z umowy o dotację;
5) opracowywanie analiz i materiałów do ogłaszanej przez ministra właściwego do
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych informacji
o szczegółowych zasadach postępowania w sprawach dotyczących dotacji, o których
mowa w pkt 2;
6) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie dotyczącym dotacji
udzielonych przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych;
7) koordynowanie przygotowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej
w zakresie właściwości Departamentu;
8) monitorowanie wykonania budżetu Państwa w części 43 budżetu – Wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
9) współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
właściwą w sprawach finansów w zakresie obsługi finansowo - księgowej części 43
budżetu Państwa – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
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II
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
istnieje od 1989 r. Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem
dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochroną ich
praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie
etniczne i rasowe oraz narodowość. Komisja podejmuje działania polegające na:
1. współtworzeniu prawa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych,
2. analizowaniu tematów problemowych,
3. konsultacjach i spotkaniach ze środowiskami mniejszości,
4. podejmowaniu interwencji.
Cyklicznie odbywają się posiedzenia komisji (również wyjazdowe) poświęcone
problemom poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych.
W okresie objętym raportem - styczeń 2013 – grudzień 2014 (VII kadencja Sejmu RP)
Komisja spotykała się 55 razy.
W swojej aktywności Komisja skupia się głównie na monitorowaniu realizacji praw
przysługujących

mniejszościom

narodowym

i

etnicznym.

Komisja

spotyka

się

z przedstawicielami środowisk mniejszości narodowych i etnicznych zapoznając się
z sytuacją poszczególnych mniejszości, analizując zgłaszane przez nich problemy
i

podejmując konkretne interwencje. W okresie objętym niniejszym raportem Komisja

przyjęła 5 opinii i 6 dezyderatów.
III
Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych została
utworzona na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Komisji Wspólnej należy w szczególności:
- wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena
sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań
zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości,
- opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu
i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości,
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- opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie
państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego,
- podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do
mniejszości.
Komisję Wspólną tworzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do
spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw pracy, Ministra Sprawiedliwości,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele
mniejszości narodowych (białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej,
rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej) i etnicznych (karaimskiej, łemkowskiej,
romskiej i tatarskiej), a także przedstawiciele społeczności posługującej się językiem
regionalnym (kaszubskim). Członków Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych. Równoprawnymi współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są:
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz przedstawiciel mniejszości i społeczności posługującej się
językiem regionalnym.
Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym, w celu wyłonienia członków Komisji Wspólnej będących przedstawicielami
mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, minister właściwy do
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie jest nim
Minister Administracji i Cyfryzacji) występuje do organizacji poszczególnych mniejszości
i społeczności z prośbą o wskazanie uzgodnionych kandydatów do Komisji. Następnie
przekazuje Prezesowi Rady Ministrów wniosek o powołanie członków Komisji. Koszty
związane z funkcjonowaniem Komisji Wspólnej pokrywane są z budżetu państwa, zaś
obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

130

Zgodnie z ustawą opinie Komisji są przekazywane Prezesowi Rady Ministrów oraz
Radzie Ministrów. Komisja Wspólna dysponuje również możliwością zwracania się z prośbą
o informacje i stanowiska do instytucji i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych.
Może zapraszać do swoich prac przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji społecznych i środowisk naukowych.
Komisja opiniuje corocznie m.in. zasady podziału dotacji przyznawanych przez
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz projekty aktów prawnych regulujących edukację mniejszości narodowych i etnicznych.
Ponadto Komisja Wspólna opiniuje projekty wszelkich aktów prawnych, które mogą mieć
wpływ na położenie mniejszości narodowych i etnicznych oraz korzystanie przez nie
z zagwarantowanych im praw, jak np. projekt ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków
regionalnych lub mniejszościowych. W okresie objętym niniejszym raportem Komisja Wspólna Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych wydała 41 opinii. W 2013 r. wydanych zostało 11 opinii,
natomiast w roku 2014 wydano 30 opinii.
Komisja Wspólna w swoich pracach duży nacisk kładzie na kwestie związane
z nauczaniem języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
W

trakcie

posiedzeń

poruszano

m.in.

kwestie

edukacji

przedszkolnej,

filologii

mniejszościowych, powoływania instytucji kultury, wsparcia metodycznego dla nauczania
mniejszości,

podstaw

programowych

do nauczania

języków

mniejszości

oraz

przygotowywania programów nauczania szkolnego i przedszkolnego. Komisję Wspólną
interesują również kwestie zachowania i rozwoju sieci szkół mniejszościowych.
Na forum Komisji Wspólnej wielokrotnie poruszana była problematyka historyczna
w relacjach państwo polskie - mniejszości narodowe i etniczne. Szczególnie istotne miejsce
w tym zakresie zajmuje zagadnienie upamiętniania miejsc pamięci, które kilkakrotnie było
przedmiotem ożywionej dyskusji. Przedmiotem intensywnych dyskusji wśród członków
Komisji Wspólnej była m. in. ocena skutków Akcji „Wisła”. Komisja Wspólna w ramach
swoich prac interesuje się również działalnością Instytutu Pamięci Narodowej w sprawach
dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.
Komisja Wspólna żywo interesuje się także procesem implementacji ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Podczas posiedzeń
prezentowane są również sprawozdania z działalności pełnomocników wojewodów do spraw
mniejszości narodowych i etnicznych.
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Komisja Wspólna zajmuje się również respektowaniem przez Polskę zapisów
konwencji

międzynarodowych

chroniących

mniejszości

oraz

omawia

działalność

poszczególnych resortów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych odbyło się w dniu 21 września 2005 r. Do końca 2014 r. odbyło się czterdzieści
siedem posiedzeń Komisji Wspólnej w pełnym składzie (w roku 2005 – 1, w 2006 – 3,
w 2007 – 2, w 2008 – 7, w 2009 – 6, w 2010 – 6, w 2011 – 5, w 2012 r. – 6, w 2013 – 5,
w 2014 - 6). Ponadto współprzewodniczący Komisji Wspólnej, będący przedstawicielem
mniejszości i społeczności posługującej się językiem regionalnym, wielokrotnie korzystał
z możliwości zwołania posiedzeń, w których udział brali wyłącznie przedstawiciele strony
mniejszościowej.
Jednym z zespołów Komisji Wspólnej jest Zespół do spraw romskich. W jego skład
wchodzi, obok przedstawicieli administracji rządowej, 20 osób reprezentujących organizacje
mniejszości romskiej, wskazanych przez dwóch reprezentantów tej mniejszości w Komisji
Wspólnej. Ponadto, na posiedzenia Zespołu zapraszani są zewnętrzni eksperci wywodzący się
ze środowisk naukowych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz integracji
społecznej Romów. Zespół do Spraw Romskich KWRiMNiE pełni funkcję forum
umożliwiającego wymianę informacji w sprawach dotyczących problemów romskiej
mniejszości etnicznej, jest podmiotem pracującym nad wypracowaniem propozycji działań,
mających służyć poprawie sytuacji tej mniejszości w Polsce.
IV
Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych stanowi jeden z priorytetów
działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczególną uwagę Rzecznik poświęca
realizacji prawa mniejszości narodowych i etnicznych do zachowania i rozwoju własnej
tożsamości. Rzecznik stoi także na straży przestrzegania zasady równego traktowania
w sferze życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.
Od 2011 r. sprawami mniejszości narodowych i etnicznych w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich zajmuje się Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Zespół,
działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, rozpatruje skargi kierowane do
Rzecznika w sprawach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych. Na bieżąco
prowadzi także analizę stanu przestrzegania praw mniejszości oraz osób do nich należących.
Ważnym aspektem działalności Zespołu jest również podejmowanie badań terenowych,
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poświęconych sytuacji społeczności mniejszościowych lub poszanowaniu praw mniejszości
przez organy administracji publicznej.
Niezależnie od liczby wpływających do Biura RPO skarg, stopień przestrzegania praw
mniejszości narodowych i etnicznych, oraz osób należących do tych mniejszości, jest
w Biurze RPO na bieżąco monitorowany. W tym celu zbierane i analizowane są m.in.
wszelkie materiały informacyjne i publicystyczne. Niezbędną wiedzę o sytuacji społeczności
mniejszościowych Rzecznik czerpie także z kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
zrzeszającymi członków tych społeczności. Rzecznik współpracuje również z organami
administracji publicznej, właściwymi w sprawach mniejszości narodowych i etnicznych,
z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz z Komisją
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Prowadzony w Biurze RPO monitoring ma
szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że interwencje, zarówno w sprawach indywidualnych,
jak i generalnych, Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje nie tylko na podstawie skarg
nadsyłanych przez osoby bezpośrednio zainteresowane czy poszkodowane. Stosowne
działania mogą także być podejmowane przez Rzecznika z inicjatywy własnej, po uzyskaniu
informacji wskazujących na możliwość zaistnienia naruszenia określonych praw lub
wolności.
V
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, zgodnie z kompetencjami
określonymi w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.),
odpowiedzialny jest za realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania,
w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę,
pochodzenie

etniczne,

narodowość,

religię,

wyznanie,

światopogląd,

wiek,

niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
 opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasady
równego traktowania;
 przeprowadzanie analiz i ocen rozwiązań prawnych pod kątem respektowania
zasady równego traktowania, a także występowanie do właściwych organów
z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących
do Pełnomocnika;

133

 podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków
powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
 dokonywanie analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej w zakresie równego
traktowania, oraz inicjowanie, realizowanie, koordynowanie lub monitorowanie
działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także do ochrony
przed dyskryminacją;
 monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;
 promowanie,

upowszechnianie

i

propagowanie

problematyki

równego

traktowania;
 współpraca z krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Krajowy Program Działań na
rzecz Równego Traktowania, określający cele i priorytety działań na rzecz równego
traktowania.
W celu zgodnego z zasadą horyzontalności usprawnienia realizacji zasady równego
traktowania, z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w urzędach
centralnych
i

oraz

pełnomocników

urzędach

wojewódzkich

wojewodów

do

spraw

powołano
równego

odpowiednio
traktowania.

koordynatorów
Powołanie

sieci

koordynatorów i pełnomocników jest realizacją jednego z zadań Krajowego Programu
Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016.
Do końca 2014 roku wyznaczono koordynatorów do spraw równego traktowania
w 13 ministerstwach (na 17 istniejących), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Głównym
Urzędzie Statystycznym oraz pełnomocnika do spraw równego traktowania w służbach
mundurowych

podległych

Ministerstwu

Spraw

Wewnętrznych.

Powołano

też

13

pełnomocników wojewodów do spraw równego traktowania, przy czym w 3 pozostałych
urzędach wojewódzkich wyznaczono osoby lub wydziały, które mają realizować zbliżone
zadania.
VI
Prawa osób należących do mniejszości do nauki języka mniejszości lub w języku
mniejszości, a także prawa tych osób do nauki historii i kultury mniejszości realizowane są na
zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 17 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym sprawy te powierzone zostały Ministerstwu Edukacji Narodowej, w strukturze
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którego nie ma wprawdzie wyspecjalizowanej komórki do spraw mniejszości narodowych,
ale zajmuje się nimi Departament Jakości Edukacji. W zależności od rodzaju problemów
tematyka mniejszości narodowych jest również podejmowana przez inne departamenty
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ponadto, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zatrudniona jest osoba, której zakres
obowiązków obejmuje kwestie związane z mniejszościami.
VII
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych w sposób wyraźny wskazała zakres
zadań wojewody w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Jego
zadania zostały wymienione w art. 22 i należy do nich:
- koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej,
realizujących zadania na rzecz mniejszości;
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
- podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem
regionalnym.
Dodatkowo, na podstawie art. 32 ustawy, organy administracji rządowej, samorządu
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe są obowiązane do przekazywania wojewodzie,
w celu zaopiniowania, dokumentów dotyczących programów realizowanych z ich udziałem
na terenie województwa, dotyczących mniejszości lub zachowania i rozwoju języka
regionalnego, finansowanych w całości lub części ze środków publicznych.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
umożliwiła także wojewodom ustanawianie pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych
i etnicznych. W sytuacji tej nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206,
z późn zm.). Obecnie pełnomocnicy wojewodów do spraw mniejszości narodowych
i etnicznych funkcjonują we wszystkich 16 województwach.
VIII
Na mocy Zarządzenia Nr 26 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu
organizacyjnego Departamentu

Kontroli,

Skarg
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i

Wniosków

Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych, z późn. zm. w ramach Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków MSW
funkcjonuje Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Do zakresu działania Zespołu
należy:
 analizowanie rozwoju międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka
w odniesieniu do spraw objętych zakresem działu administracji rządowej, którym
kieruje Minister, inicjowanie i wdrażanie programów oraz strategii na rzecz ochrony
praw

człowieka

w

tym

zakresie

oraz

inicjowanie

zmian

legislacyjnych

i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności rozwiązań polskich z tymi
standardami;
 podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia należytego poziomu ochrony
praw człowieka podczas realizacji zadań przez urzędy obsługujące organy
i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego
nadzorowanych;
 prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami
z nienawiści, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tego
rodzaju zjawiskom;
 współpraca z organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra,
innymi

organami

administracji

publicznej,

instytucjami

oraz

organizacjami

pozarządowymi w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania przestępstwom
na tle nienawiści;
 uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się
ochroną praw człowieka oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom
z nienawiści;
 monitorowanie, a w uzasadnionych przypadkach również koordynowanie, realizacji
w resorcie spraw wewnętrznych, w szczególności w Policji i Straży Granicznej
programów szkoleniowych w zakresie problematyki ochrony praw człowieka oraz
przygotowywanie, a następnie aktualizowanie dla tych podmiotów materiałów
dydaktycznych w zakresie ochrony praw człowieka;
 przygotowanie informacji do międzynarodowych sprawozdań z wykonywania przez
Polskę postanowień międzynarodowych konwencji w zakresie działań na rzecz
ochrony praw człowieka w ramach kompetencji Ministra;
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 prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez
Policję i Straż Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka;
 prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Policją i Strażą Graniczną
w zakresie przekazywania Niezależnej Instytucji Badającej Niewłaściwe Zachowania
Policji skarg i informacji pozaskargowych na te służby.
Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka kontynuuje działania prowadzone
uprzednio przez Zespół Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii działający w ramach
Departamentu

Kontroli,

Skarg

i

Wniosków

i Administracji.
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Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych

ZAKOŃCZENIE
W okresie objętym niniejszym raportem sytuacja prawna oraz społeczno-ekonomiczna
mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym
pozostawała stabilna. Jak wspomniano na wstępie, poza zmianami porządkującymi kwestie
wspierania integracji społecznej członków romskiej mniejszości etnicznej, nie zaszły
znaczące zmiany w systemie prawnym dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych.
Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem
regionalnym w pełni korzystały natomiast z przepisów przyjętej dnia 6 stycznia 2005 r.
ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - stan ten
znalazł odzwierciedlenie w przedstawianym dokumencie. W okresie objętym raportem
kontynuowano proces doskonalenia procedur implementujących przepisy ustawy, tak aby
korzystanie z przysługujących praw było jak najbardziej ułatwione dla zainteresowanych
osób.
W okresie opisanym w V Raporcie współpraca organizacji społeczno-kulturalnych
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym z instytucjami państwa realizowana w ramach Komisji Wspólnej Rządu
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i w codziennych kontaktach z urzędami,
realizującymi politykę rządu wobec mniejszości, realizowana była na bieżąco. Podobnie jak
w latach poprzednich w duchu dialogu i porozumienia rozwiązywane były wszelkie problemy
zgłaszane administracji przez środowiska mniejszości.
Omawiany okres po raz kolejny wskazał, że ustawa o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym była dokumentem istotnym i potrzebnym, a jej
realizacja dobrze przyczynia się podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego.
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