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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku  

regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej 

 

(druk nr 622) 

 

 

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH 

I ETNICZNYCH ORAZ O JĘZYKU REGIONALNYM (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) 

 

[Art. 1. 

Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a 

także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie 

etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.] 

<Art. 1. 

Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej 

mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, 

integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i 

etnicznych, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na 

pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.> 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) mniejszościach - rozumie się przez to mniejszości narodowe i etniczne, o których 

mowa w art. 2; 

2) języku mniejszości - rozumie się przez to własny język mniejszości narodowej lub 

etnicznej, o których mowa w art. 2[.]<;> 

<3) integracji społecznej – rozumie się przez to działania na rzecz zwiększenia 

partycypacji mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w 

szczególności takich jak system oświaty i wychowania, rynek pracy, system 

zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna.> 

 

Rozdział 3 

[Oświata i kultura] 

<Oświata, kultura oraz integracja obywatelska i społeczna> 
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Art. 18. 

[1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu 

wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 

kulturowej mniejszości.] 

<1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu 

wspierania: 

1) działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 

kulturowej mniejszości; 

2) integracji obywatelskiej lub społecznej.> 

2. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności dotacje celowe lub 

podmiotowe na: 

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 programy realizujące cele, o których mowa w ust. 1, oraz wspierające 

integrację obywatelską mniejszości.] 

<10) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, w 

szczególności realizowane w ramach programów wieloletnich.> 

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, 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, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. 

Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) stosuje się odpowiednio. 

3a. Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może 

być wyższa niż 90 % planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. 
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<3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu 

państwa na realizację zadań zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w 

ust. 1.> 

[4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również środki przekazywane z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym zadania 

służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości.] 

<4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również środki przekazywane z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, 

realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości 

kulturowej mniejszości oraz integracji obywatelskiej lub społecznej.> 

5.  Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać organizacje 

mniejszości lub mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości instytucje kulturalne. 

Przepis art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240) stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 21. 

1. Organem administracji rządowej w sprawach objętych ustawą jest minister właściwy do 

spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 

2. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i 

etnicznych w szczególności: 

1) 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,] 

<a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości,> 

b) realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie 

etniczne[;]<,> 

<c) integracji obywatelskiej lub społecznej osób należących do mniejszości;> 

2) współdziała z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw 

mniejszości; 

3) dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości, w tym w zakresie 

realizacji zasady, o której mowa w pkt 1 lit. b; 

4) upowszechnia wiedzę na temat mniejszości oraz ich kultury, a także inicjuje badania 

nad sytuacją mniejszości, w tym w zakresie dyskryminacji, o której mowa w art. 6 

ust. 1, jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu; 

5) podejmuje działania na rzecz zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 

19. 

 

Art. 23. 

1. Tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ 

opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwaną dalej "Komisją Wspólną". 

2. Do zadań Komisji Wspólnej należy: 
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1) 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; 

[2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i 

rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka 

regionalnego;] 

<2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających 

zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i 

rozwojowi języka regionalnego albo integracji obywatelskiej lub społecznej;> 

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości; 

4) 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; 

5) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do 

mniejszości. 

3. W celu realizacji swoich zadań Komisja Wspólna: 

1) współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z 

zainteresowanymi organizacjami społecznymi; 

2) może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji 

społecznych w szczególności o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje; 

3) może zapraszać do udziału w swoich pracach przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 743 i 984 oraz z 2014 r. poz. 496) 

 

Art. 30. 

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmuje sprawy: 

1) stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami 

wyznaniowymi; 

[2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego.] 

<2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a 

także ich integracją obywatelską i społeczną.> 

 


