
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lipca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przed kilkoma miesiącami w gminie Chrząstowice w województwie opolskim zamontowano dwujęzyczne 

tablice z nazwami stacji kolejowych. PKP PLK zrobiło to pomimo protestów licznych osób i środowisk, tak-

że moich. Uważam, że tablice te zamontowano bezprawnie, w sprzeczności z ustawą z 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

Z dokonanej analizy przepisów prawa wynika, że na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy możliwe jest, po 

spełnieniu przewidzianej prawem procedury, używanie dodatkowych, tradycyjnych nazw w języku mniejszo-

ści jedynie obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic, ustalonych 

w języku polskim na podstawie odrębnych przepisów. W art. 13 ust. 6 wymienionej ustawy postanowiono, że 

dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości uważa się za ustaloną, 

jeżeli została wpisana do rejestru gmin. Rejestr ten jest zbiorem nazw miejscowości. Przywołana ustawa nie 

przewiduje zatem, aby przedmiotowe nazwy dotyczyły również stacji kolejowych. Także ustawa z dnia 

29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych nie dotyczy nazw stacji 

i przystanków kolejowych. 

Kwestie związane z oznakowaniem w ruchu drogowym reguluje szczegółowo rozporządzenie ministrów 

infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych, zaś zasady umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości – 

rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005  r. w sprawie umieszczania na znakach i tabli-

cach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym. Oba 

akty prawne nie mają zastosowania w szeroko rozumianym oznakowaniu w ruchu kolejowym. Niedopusz-

czalne jest więc w tym przypadku stosowanie wykładni rozszerzającej i powoływanie się na przepisy, które 

dotyczą nazewnictwa miejscowości, do ustalania nazw stacji kolejowych. Nawet wtedy, gdyby były one – 

nazwy stacji i przystanków kolejowych – tożsame z nazwami miejscowości. 

Zaznaczyć również należy, że opinia Rządowego Centrum Legislacji wyrażona w procesie konsultacji 

rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tabli-

cach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym, na 

którą to opinię powołuje się PKP PLK, dotyczy aktu prawnego, który w tym zakresie nie ma w najmniejszym 

stopniu zastosowania, nie wspominając o tym, że w polskim systemie prawa opinie, nawet urzędów central-

nych, nie są źródłem prawa. 

Chciałbym również zauważyć, iż kwestie związane z nazewnictwem stacji kolejowych nie są wewnętrzną 

sprawą spółki PKP PLK, ale dotyczą również szerokiej grupy innych osób, np. pasażerów. Stąd też, podobnie 

jak w przypadku oznakowania dróg, jest to materia, która nie może być uregulowana inaczej niż w przepisach 

powszechnie obowiązujących. 

W związku z tym, a także w związku z interwencjami obywateli zwracam się z prośbą o usunięcie opisa-

nych tablic z podwójnymi nazwami polskimi i niemieckimi stacji kolejowych w gminie Chrząstowice usta-

wionych sprzecznie z obowiązującym w Polsce prawem. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


