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Szanowny Panie Premierze, 

w nawiązaniu do naszego pisma z dnia 12.01.2022 r. (l.dz.: 20/I/22) w sprawie ustawy budżetowej na 

rok 2022 i poprawki polegającej na znacznym zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na naukę języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz pisma z dnia 25.01.2022 (l.dz.: 76/I/22), w którym informowaliśmy o 

zamiarze dyskryminacji tysięcy uczniów ze względu na ich niemiecką narodowość;  

w nawiązaniu do faktu, że dnia 4 lutego 2022 roku Minister Edukacji i Nauki zmienił rozporządzenie 

dotyczące do tej pory wszystkich mniejszości, w którym niekorzystne zmniejszenie wymiaru godzin 

nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości dotyczy tylko uczniów mniejszości niemieckiej 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 276), a w dniu 10 lutego 2022 roku wydał rozporządzenie zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 352); 

w nawiązaniu do faktu, że rozporządzenia te naruszają art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że: „1. 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny.” oraz są sprzeczne z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym; 

w nawiązaniu do faktu, że rozporządzenia te są sprzeczne z ratyfikowanymi przez Polskę 

międzynarodowymi regulacjami Rady Europy, Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych 

oraz Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, jak i art. 21 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, która stanowi: „Zakazana jest wszelka dyskryminacja w 

szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 

genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.” oraz z art. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka, która stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą 

się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw” 

zwracamy się do Pana Premiera z apelem o uchylenie ww. rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 4 lutego 2022 oraz 10 lutego 2022.  

Wobec prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce zwróciliśmy się do instytucji 

europejskich, takich jak Prezydium Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz do 

Wysokiego Komisarza ds. mniejszości narodowych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie.  



  
 

O pomoc zwróciliśmy się również do Sekretariatu Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub 

Mniejszościowych Rady Europy, która podzielając nasze stanowisko w trybie pilnym wyraziła swoją 

opinię i oczekuje od władz polskich informacji na temat podjętych środków.  

Wszystkimi naszymi działaniami dążymy do zapobieżenia faktycznej dyskryminacji kilkuset tysięcznej 

społeczności polskich obywateli o niemieckich korzeniach z powodu ich przynależności narodowej. W 

imieniu tej społeczności zwracamy się z powyższym apelem.  

 

Z poważaniem 

 

 
 

Bernard Gaida  

Przewodniczący Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Błażej Poboży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 


