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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Senacka Grupa Polsko-Niemiecka wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzonej w rozporządzeniu ministra 

edukacji i nauki z 4 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywa-

nia przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsa-

mości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym zmiany polegającej na zmniejszeniu wymiaru godzino-

wego zajęć języka mniejszości narodowej (niemieckiej), który od 1 września 2022 r. będzie wynosił 1 godzi-

nę tygodniowo w każdej klasie we wszystkich typach szkół. 

Wprowadzona zmiana w znaczący sposób dyskryminuje niemiecką mniejszość narodową, ponadto jest 

zapisem sprzecznym z Konstytucją RP, ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-

gionalnym, a także z ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi. 

Powoduje to dodatkowe napięcia we wzajemnych relacjach międzysąsiedzkich, co w szczególności jest 

niekorzystne w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej w Europie. Niezrozumiałe jest to, że tylko 

1 mniejszość narodowa podlega tej decyzji. 

Ograniczenie wydatków poprzez zmniejszenie w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej sub-

wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem konkretnej grupy mniejszościowej jest zjawi-

skiem wielce niepożądanym, na które natychmiast należy reagować w celu przywrócenia prawnych i finan-

sowych warunków do realizacji podstawowych jej praw. 

Nowelizacja rozporządzenia oraz brak środków budżetowych w kwocie 39,8 miliona zł na nauczanie 

w Polsce języków mniejszości narodowych i etnicznych, o które pomniejszona została subwencja oświatowa 

dla samorządów, znajdzie swoje negatywne odzwierciedlenie w organizacji pracy wielu szkół, w wymiarze 

zatrudnienia dla poszczególnych nauczycieli języka niemieckiego, budżetach wielu samorządów oraz w rea-

lizacji zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

uczniów należących do niemieckiej mniejszości narodowej. 

Senacka Grupa Polsko-Niemiecka wnosi o przywrócenie wymiaru godzinowego zajęć języka do stanu 

określonego w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymy-

wanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodo-

wych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

Ponadto podtrzymujemy oczekiwanie przywrócenia kwoty 39,8 miliona zł do subwencji oświatowej na 

nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych. 
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