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Szanowna Pani Pełnomocnik, 

 

Bardzo dziękujemy za Pani odpowiedź z dnia 2 marca 2022. na nasze pismo wyrażające sprzeciw wobec 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. dotyczącego niemieckiej mniejszości 

narodowej w Polsce. Niestety nie możemy uznać tej odpowiedzi za wyczerpującą i satysfakcjonującą, 

szczególnie w obliczu informacji, jakie uzyskała Pani z Ministerstwa Edukacji i Nauki, odnośnie 

powodu, z jakiego podjęto decyzję o zmniejszeniu wymiaru godzin nauki języka jedynie dla dzieci 

niemieckiej mniejszości narodowej. 

Zwracamy szczególnie uwagę na fakt, że skutkiem tego rozporządzenia jest pogorszenie sytuacji 

prawnej określonej grupy uczniów wyłącznie ze względu na ich niemieckie pochodzenie. W związku z 

decyzją ministra 50 tysięcy dzieci jest stygmatyzowanych i dyskryminowanych, a bardzo duża grupa 

nauczycieli języka niemieckiego straci pracę. Tylko w województwie opolskim szacuje się, że może to 

być nawet 200 etatów.  

Zgodnie z art. 35 Konstytucji RP uczniowie polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych 

mają zapewniony rozwój własnego języka, co powinno być respektowane z zachowaniem reguł 

niedyskryminacji. To prawo zostało potwierdzone w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych 

z 2005 roku. Zmniejszony wymiar godzin lekcyjnych języka mniejszościowego tylko dla uczniów 

narodowości niemieckiej nie tylko narusza zakaz niedyskryminacji i prawo do nauki języka mniejszości, 

ale też nie akceptuje rzeczywistych potrzeb uczniów mniejszości niemieckiej. Uczniowie ci mieli 

bowiem do tej pory zapewnioną ciągłość nauczania języka mniejszości w całym cyklu edukacyjnym, 

tymczasem wydane rozporządzenie ma moc wsteczną i dotyczy uczniów, którzy na początku danego 

etapu edukacyjnego zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach języka mniejszości w wymiarze 3 

godzin tygodniowo. W związku z tym nie podzielamy Pani opinii, że uczniowie niemieckiej mniejszości 

narodowej nie utracili warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania swojej tożsamości 

kulturowej. 

Jako pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania zajmuje się Pani problematyką poszanowania 

różnorodności w zakresie związanym z realizacją zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania 

dyskryminacji, w związku z tym zwracamy się do Pani z zapytaniem, jakie konkretne możliwości 

działania leżą w Pani kompetencji w przypadku dyskryminacji uczniów należących do mniejszości 

niemieckiej. Czy w Pani kompetencji leży możliwość złożenia wniosku o uchylenie rozporządzenia? 



  
 

Jakie konkretne kroki podejmie Pani wobec ewidentnego faktu naruszenia podstawowych przepisów 

prawa? Rozporządzenie to narusza bowiem art. 32 Konstytucji RP oraz jest sprzeczne z ratyfikowanymi 

przez Polskę międzynarodowymi regulacjami Rady Europy.  

By wyraźnie wskazać na rozmiar naruszenia prawa przez Rząd RP załączamy ekspertyzę prawną prof. 

dr hab. Grzegorza Janusza, kierownika Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka z 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyrażamy również nadzieję na efektywną 

współpracę Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z Panią 

Pełnomocnik w zakresie działania na rzecz niedyskryminacji polskich obywateli narodowości 

niemieckiej. 

 

Z poważaniem, 

 

Bernard Gaida  

Przewodniczący Zarządu 

 

 

 


