
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

w dniu 22 czerwca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z odpowiedzią, którą otrzymałem 30 maja 2022 r., na oświadczenie złożone 12 kwietnia 

2022 r. w sprawie dwujęzycznego oznakowania drogowego (polskiego i kaszubskiego) na Trasie Kaszubskiej 

zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie problemu i dostosowanie tablic do obowiązujących 

przepisów. Jest dla mnie niezrozumiały i nieakceptowalny brak dwujęzycznych napisów na nowej drodze 

ekspresowej nr 6. Udzielając odpowiedzi, pan minister Rafał Weber nie uwzględnił obowiązujących w tej 

sprawie przepisów, a odmowa umieszczenia napisów w języku kaszubskim jest lekceważąca dla wspólnoty 

kaszubskiej. W tej sprawie zabrali już głos przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, innych 

organizacji społecznych oraz samorządów. 

Poniżej przedstawiam prawne uzasadnienie, które zobowiązuje zarządcę drogi do umieszczania nazw 

w języku kaszubskim. 

„Art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym stanowi, że dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być używane obok 

urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic ustalonych w języku polskim 

jedynie w gminach wpisanych do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku 

mniejszości, zwanego w ustawie «Rejestrem gmin». Wpisu gminy do Rejestru gmin dokonuje minister 

właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy, 

na której obszarze nazwy te mają być używane. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego 

w języku mniejszości uważa się za ustaloną, jeżeli została wpisana do Rejestru gmin. Wpisu nazwy dokonuje 

minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na wniosek rady 

gminy, na której obszarze nazwy te mają być używane, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nazw 

Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Z kolei w myśl art. 13 ust. 12 ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych i ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegóły dotyczące 

umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w języku mniejszości, uwzględniając 

w szczególności wielkość i styl czcionki nazw w języku polskim i w języku mniejszości. 

Analiza przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że z dniem dokonania wpisu dodatkowej nazwy 

miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości do Rejestru gmin nazwa taka powinna być 

zapisywana w języku polskim i w języku mniejszości na wszystkich znakach i tablicach znajdujących się 

na obszarze gminy wpisanej do Rejestru gmin. Zważywszy, że problem dotyczy nazw miejscowości na 

Trasie Kaszubskiej, podkreślić należy, że w świetle art. 19 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym język kaszubski jest językiem regionalnym w rozumieniu ustawy 

i stosuje się do niego przepisy art. 7–15, a więc również te dotyczące zasad dwujęzycznego zapisu nazw 

miejscowości. Nazwy miejscowości, przez które przebiega Trasa Kaszubska, a które zostały wpisane 

do Rejestru gmin, powinny więc być zapisywane na znakach i tablicach umieszczonych na obszarze tych 

gmin zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim”. 

Raz jeszcze proszę Pana Ministra o przeanalizowanie problemów i pytań sformułowanych 

w oświadczeniu złożonym w dniu 12 kwietnia 2022 r. oraz o odpowiedź, która będzie satysfakcjonująca dla 

społeczności kaszubskiej i zgodna z obowiązującym prawem do używania języka kaszubskiego. 

Proszę równocześnie o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące terminu oddania do użytkowania 

Trasy Kaszubskiej na odcinku od obwodnicy Trójmiasta do Bożegopola. Terminy te pierwotnie były 

wyznaczone na połowę roku 2021, następnie na jesień 2021 r., później na marzec 2022 r., a w końcu 

na czerwiec 2022 r. Żaden z tych terminów niestety nie został dotrzymany. 

Z poważaniem 

Kazimierz Kleina 


