
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy zwiàzane z zacho-
waniem i rozwojem to˝samoÊci kulturowej mniejszo-
Êci narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i roz-
wojem j´zyka regionalnego, a tak˝e sposób realizacji
zasady równego traktowania osób bez wzgl´du na po-
chodzenie etniczne oraz okreÊla zadania i kompeten-
cje organów administracji rzàdowej i jednostek samo-
rzàdu terytorialnego w zakresie tych spraw.

Art. 2. 1. MniejszoÊcià narodowà, w rozumieniu
ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spe∏nia
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) jest mniej liczebna od pozosta∏ej cz´Êci ludnoÊci
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w sposób istotny odró˝nia si´ od pozosta∏ych oby-
wateli j´zykiem, kulturà lub tradycjà;

3) dà˝y do zachowania swojego j´zyka, kultury lub
tradycji;

4) ma ÊwiadomoÊç w∏asnej historycznej wspólnoty
narodowej i jest ukierunkowana na jej wyra˝anie
i ochron´;

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;

6) uto˝samia si´ z narodem zorganizowanym we w∏a-
snym paƒstwie.

2. Za mniejszoÊci narodowe uznaje si´ nast´pujà-
ce mniejszoÊci:

1) bia∏oruskà;

2) czeskà;

3) litewskà;

4) niemieckà;

5) ormiaƒskà;

6) rosyjskà;

7) s∏owackà;

8) ukraiƒskà;

9) ˝ydowskà.

3. MniejszoÊcià etnicznà, w rozumieniu ustawy,
jest grupa obywateli polskich, która spe∏nia ∏àcznie
nast´pujàce warunki:

1) jest mniej liczebna od pozosta∏ej cz´Êci ludnoÊci
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w sposób istotny odró˝nia si´ od pozosta∏ych oby-
wateli j´zykiem, kulturà lub tradycjà;

3) dà˝y do zachowania swojego j´zyka, kultury lub
tradycji;

4) ma ÊwiadomoÊç w∏asnej historycznej wspólnoty
etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyra˝anie
i ochron´;

5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat;

6) nie uto˝samia si´ z narodem zorganizowanym we
w∏asnym paƒstwie.

4. Za mniejszoÊci etniczne uznaje si´ nast´pujàce
mniejszoÊci:

1) karaimskà;

2) ∏emkowskà;

3) romskà;

4) tatarskà.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) mniejszoÊciach — rozumie si´ przez to mniejszoÊci
narodowe i etniczne, o których mowa w art. 2;

2) j´zyku mniejszoÊci — rozumie si´ przez to w∏asny
j´zyk mniejszoÊci narodowej lub etnicznej, o któ-
rych mowa w art. 2.

Art. 4. 1. Ka˝da osoba nale˝àca do mniejszoÊci ma
prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako
osoby nale˝àcej bàdê te˝ nienale˝àcej do mniejszoÊci,
a wybór taki lub korzystanie ze zwiàzanych z tym wy-
borem praw nie pociàga za sobà jakichkolwiek nieko-
rzystnych skutków.

2. Nikt nie mo˝e byç obowiàzany, inaczej ni˝ na
podstawie ustawy, do ujawnienia informacji o w∏asnej
przynale˝noÊci do mniejszoÊci lub ujawnienia swoje-
go pochodzenia, j´zyka mniejszoÊci lub religii.

3. Nikt nie mo˝e byç obowiàzany do udowodnienia
w∏asnej przynale˝noÊci do danej mniejszoÊci.

4. Osoby nale˝àce do mniejszoÊci mogà korzystaç
z praw i wolnoÊci wynikajàcych z zasad zawartych
w niniejszej ustawie indywidualnie, jak te˝ wspólnie
z innymi cz∏onkami swojej mniejszoÊci.

Art. 5. 1. Zabrania si´ stosowania Êrodków majà-
cych na celu asymilacj´ osób nale˝àcych do mniejszo-
Êci, je˝eli Êrodki te sà stosowane wbrew ich woli.
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2. Zabrania si´ stosowania Êrodków majàcych na
celu zmian´ proporcji narodowoÊciowych lub etnicz-
nych na obszarach zamieszka∏ych przez mniejszoÊci.

Art. 6. 1. Zabrania si´ dyskryminacji wynikajàcej
z przynale˝noÊci do mniejszoÊci.

2. Organy w∏adzy publicznej sà obowiàzane podej-
mowaç odpowiednie Êrodki w celu:

1) popierania pe∏nej i rzeczywistej równoÊci w sferze
˝ycia ekonomicznego, spo∏ecznego, politycznego
i kulturalnego pomi´dzy osobami nale˝àcymi do
mniejszoÊci a osobami nale˝àcymi do wi´kszoÊci;

2) ochrony osób, które sà obiektem dyskryminacji,
wrogoÊci lub przemocy, b´dàcych skutkiem ich
przynale˝noÊci do mniejszoÊci;

3) umacniania dialogu mi´dzykulturowego.

Rozdzia∏ 2

U˝ywanie j´zyka mniejszoÊci

Art. 7. 1. Osoby nale˝àce do mniejszoÊci majà pra-
wo do u˝ywania i pisowni swoich imion i nazwisk
zgodnie z zasadami pisowni j´zyka mniejszoÊci,
w szczególnoÊci do rejestracji w aktach stanu cywilne-
go i dokumentach to˝samoÊci.

2. Imiona i nazwiska osób nale˝àcych do mniejszo-
Êci zapisane w alfabecie innym ni˝ alfabet ∏aciƒski
podlegajà transliteracji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji pu-
blicznej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób transliteracji, o której mowa w ust. 2, uwzgl´d-
niajàc zasady pisowni j´zyka mniejszoÊci.

Art. 8. Osoby nale˝àce do mniejszoÊci majà
w szczególnoÊci prawo do:

1) swobodnego pos∏ugiwania si´ j´zykiem mniejszo-
Êci w ˝yciu prywatnym i publicznie;

2) rozpowszechniania i wymiany informacji w j´zyku
mniejszoÊci;

3) zamieszczania w j´zyku mniejszoÊci informacji
o charakterze prywatnym;

4) nauki j´zyka mniejszoÊci lub w j´zyku mniejszoÊci.

Art. 9. 1. Przed organami gminy, obok j´zyka urz´-
dowego, mo˝e byç u˝ywany, jako j´zyk pomocniczy,
j´zyk mniejszoÊci.

2. J´zyk pomocniczy mo˝e byç u˝ywany jedynie
w gminach, w których liczba mieszkaƒców gminy na-
le˝àcych do mniejszoÊci, której j´zyk ma byç u˝ywany
jako j´zyk pomocniczy, jest nie mniejsza ni˝ 20 % ogól-
nej liczby mieszkaƒców gminy i które zosta∏y wpisane
do Urz´dowego Rejestru Gmin, w których u˝ywany

jest j´zyk pomocniczy, zwanego dalej „Urz´dowym
Rejestrem”.

3. Mo˝liwoÊç u˝ywania j´zyka pomocniczego
oznacza, ˝e osoby nale˝àce do mniejszoÊci, z zastrze-
˝eniem ust. 5, majà prawo do:

1) zwracania si´ do organów gminy w j´zyku pomoc-
niczym w formie pisemnej lub ustnej;

2) uzyskiwania, na wyraêny wniosek, odpowiedzi tak-
˝e w j´zyku pomocniczym w formie pisemnej lub
ustnej.

4. Dopuszcza si´ wniesienie podania w j´zyku po-
mocniczym. Wniesienie podania w j´zyku pomocni-
czym nie stanowi braku powodujàcego pozostawienie
podania bez rozpoznania.

5. Procedura odwo∏awcza odbywa si´ wy∏àcznie
w j´zyku urz´dowym.

6. Nikt nie mo˝e uchyliç si´ od wykonania zgodne-
go z prawem polecenia lub orzeczenia wydanego w j´-
zyku urz´dowym, je˝eli okolicznoÊci wymagajà nie-
zw∏ocznego jego wykonania, aby mog∏o osiàgnàç
swój cel.

7. WàtpliwoÊci rozstrzygane sà na podstawie do-
kumentu sporzàdzonego w j´zyku urz´dowym.

Art. 10. 1. Wpisu do Urz´dowego Rejestru dokonu-
je prowadzàcy Urz´dowy Rejestr minister w∏aÊciwy
do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych, na podstawie wniosku rady gminy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç w szczególnoÊci dane urz´dowe dotyczàce licz-
by mieszkaƒców gminy, w tym liczby mieszkaƒców
nale˝àcych do mniejszoÊci, której j´zyk ma byç u˝ywa-
ny jako j´zyk pomocniczy, oraz uchwa∏´ rady gminy
o wyra˝eniu zgody na wprowadzenie j´zyka pomocni-
czego wraz ze wskazaniem j´zyka mniejszoÊci, który
ma byç j´zykiem pomocniczym.

3. Przed dokonaniem wpisu do Urz´dowego Reje-
stru minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych weryfikuje
wniosek, o którym mowa w ust. 1. Minister w∏aÊciwy
do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych mo˝e odmówiç dokonania wpisu do
Urz´dowego Rejestru, je˝eli wniosek nie spe∏nia wy-
mogów okreÊlonych w ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych odmawia
dokonania wpisu do Urz´dowego Rejestru, je˝eli licz-
ba mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniejszoÊci,
której j´zyk ma byç u˝ywany jako j´zyk pomocniczy,
jest mniejsza ni˝ 20 % ogólnej liczby mieszkaƒców tej
gminy.

5. Na odmow´ dokonania wpisu do Urz´dowego
Rejestru radzie gminy przys∏uguje skarga do sàdu ad-
ministracyjnego.
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych na wniosek
rady gminy wykreÊla gmin´ z Urz´dowego Rejestru. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych okreÊli,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw ad-
ministracji publicznej, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób prowadzenia Urz´dowego Rejestru oraz wzór
wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci dane pozwalajàce na jednoznacznà
identyfikacj´ gminy (nazwa województwa, nazwa po-
wiatu, nazwa gminy) oraz informacje, o których mowa
w ust. 2.

Art. 11. 1. W gminie wpisanej do Urz´dowego Re-
jestru pracownikom zatrudnionym w urz´dzie gminy,
w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych
jednostkach i zak∏adach bud˝etowych mo˝e byç przy-
znany dodatek z tytu∏u znajomoÊci j´zyka pomocnicze-
go obowiàzujàcego na terenie tej gminy. Zasady przy-
znawania dodatku oraz jego wysokoÊç okreÊlajà prze-
pisy dotyczàce zasad wynagradzania pracowników sa-
morzàdowych.

2. ZnajomoÊç j´zyka pomocniczego potwierdza
dyplom, zaÊwiadczenie lub certyfikat.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych okreÊli,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania, w drodze rozporzàdzenia, wy-
kaz dyplomów, zaÊwiadczeƒ lub certyfikatów, o któ-
rych mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc wszystkie j´zyki
mniejszoÊci.

Art. 12. 1. Dodatkowe tradycyjne nazwy w j´zyku
mniejszoÊci mogà byç u˝ywane obok:

1) urz´dowych nazw miejscowoÊci i obiektów fizjo-
graficznych,

2) nazw ulic

— ustalonych w j´zyku polskim na podstawie odr´b-
nych przepisów.

2. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1,
mogà byç u˝ywane jedynie na obszarze gmin wpisa-
nych do prowadzonego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze
u˝ywane sà nazwy w j´zyku mniejszoÊci, zwanego da-
lej „Rejestrem gmin”. Wpisu do Rejestru gmin doko-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych na wniosek
rady gminy, na której obszarze nazwy te majà byç u˝y-
wane, z zastrze˝eniem ust. 7 i art. 13 ust. 1—7.

3. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, nie
mogà nawiàzywaç do nazw z okresu 1933—1945,
nadanych przez w∏adze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej
lub Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

4. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1,
mogà byç wprowadzone na terenie ca∏ej gminy lub
w poszczególnych miejscowoÊciach.

5. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1,
umieszczane sà po nazwie w j´zyku polskim i nie mo-
gà byç stosowane samodzielnie.

6. Ustalenie dodatkowej nazwy w j´zyku mniejszo-
Êci nast´puje zgodnie z zasadami pisowni tego j´zyka.

7. Dodatkowa nazwa miejscowoÊci lub obiektu fi-
zjograficznego w j´zyku mniejszoÊci mo˝e byç ustalo-
na na wniosek rady gminy, je˝eli:

1) liczba mieszkaƒców gminy nale˝àcych do mniej-
szoÊci jest nie mniejsza ni˝ 20 % ogólnej liczby
mieszkaƒców tej gminy lub, w przypadku miejsco-
woÊci zamieszkanej, za ustaleniem dodatkowej
nazwy miejscowoÊci w j´zyku mniejszoÊci opo-
wiedzia∏a si´ w konsultacjach, przeprowadzonych
w trybie okreÊlonym w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póên. zm.1)), ponad
po∏owa mieszkaƒców tej miejscowoÊci bioràcych
udzia∏ w konsultacjach;

2) wniosek rady gminy uzyska∏ pozytywnà opini´ Ko-
misji Nazw MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficz-
nych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych nazwach miej-
scowoÊci i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
Nr 166, poz. 1612).

8. Do ustalania dodatkowych nazw ulic w j´zyku
mniejszoÊci zastosowanie majà przepisy ustawy,
o której mowa w ust. 7 pkt 1.

Art. 13. 1. Rada gminy przedstawia wniosek, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 7, na wniosek mieszkaƒców
gminy nale˝àcych do mniejszoÊci lub z inicjatywy w∏a-
snej. W przypadku wniosku dotyczàcego nazwy miej-
scowoÊci zamieszkanej, rada gminy jest obowiàzana
uprzednio przeprowadziç w tej sprawie konsultacje
z mieszkaƒcami tej miejscowoÊci, w trybie okreÊlo-
nym w art. 5a ust. 2 ustawy o samorzàdzie gminnym.

2. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mo-
wa w art. 12 ust. 7, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i et-
nicznych za poÊrednictwem wojewody.

3. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, powi-
nien zawieraç:

1) uchwa∏´ rady gminy w sprawie ustalenia dodatko-
wej nazwy miejscowoÊci lub obiektu fizjograficz-
nego;

2) prawid∏owe brzmienie urz´dowej nazwy miejsco-
woÊci lub obiektu fizjograficznego w j´zyku pol-
skim;

3) w przypadku obiektu fizjograficznego — opinie za-
rzàdów województw, na których terenie obiekt si´
znajduje;
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4) proponowane brzmienie nazwy dodatkowej w j´-
zyku mniejszoÊci;

5) omówienie wyników konsultacji, o których mowa
w ust. 1 i w art. 12 ust. 7 pkt 1;

6) informacj´ o kosztach finansowych wprowadzenia
proponowanej zmiany.

4. Wymóg zasi´gni´cia opinii uznaje si´ za spe∏-
niony w przypadku niewyra˝enia opinii, o których mo-
wa w ust. 3 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wystàpienia o opini´.

5. Wojewoda jest obowiàzany przekazaç ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych wniosek, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 7, nie póêniej ni˝ w ciàgu
30 dni od dnia jego otrzymania, do∏àczajàc swojà opi-
ni´. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych przekazuje
Komisji Nazw MiejscowoÊci i Obiektów Fizjograficz-
nych wniosek do zaopiniowania. Komisja Nazw Miej-
scowoÊci i Obiektów Fizjograficznych przedstawia mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych swojà opi-
ni´, za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej, niezw∏ocznie po zapoznaniu
si´ z wnioskiem.

6. Dodatkowà nazw´ miejscowoÊci lub obiektu fi-
zjograficznego w j´zyku mniejszoÊci uwa˝a si´ za
ustalonà, je˝eli zosta∏a wpisana do Rejestru gmin.

7. Wpisu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Nazw MiejscowoÊci i Obiek-
tów Fizjograficznych.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych odmówi
wpisania do Rejestru gmin dodatkowej nazwy miej-
scowoÊci lub obiektu fizjograficznego w j´zyku mniej-
szoÊci lub wykreÊli nazw´ z tego Rejestru, je˝eli b´dzie
nawiàzywa∏a do nazwy z okresu 1933—1945, nadanej
przez w∏adze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

9. Na odmow´ dokonania wpisu, o którym mowa
w ust. 6, i na wykreÊlenie, o którym mowa w ust. 8, ra-
dzie gminy przys∏uguje skarga do sàdu administracyj-
nego.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religij-
nych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw admini-
stracji publicznej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory wniosków rady gminy:

1) o wpisanie gminy do Rejestru gmin, 

2) o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowoÊci lub
obiektu fizjograficznego w j´zyku mniejszoÊci

— bioràc pod uwag´ szczegó∏owy zakres informacji
umieszczanych w Rejestrze gmin.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religij-
nych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw admini-
stracji publicznej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia Rejestru gmin oraz szczegó∏owy
zakres informacji umieszczanych w tym Rejestrze,
uwzgl´dniajàc okreÊlenie województwa i powiatu, na
których obszarze po∏o˝ona jest gmina, nazw´ gminy,
urz´dowà nazw´ miejscowoÊci lub obiektu fizjogra-
ficznego oraz dodatkowà nazw´ w j´zyku mniejszoÊci.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wyznaƒ
religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych
i ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji pu-
blicznej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏y
dotyczàce umieszczania na znakach i tablicach dodat-
kowych nazw w j´zyku mniejszoÊci, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wielkoÊç i styl czcionki nazw w j´zyku
polskim i w j´zyku mniejszoÊci.

Art. 14. Przez liczb´ mieszkaƒców gminy nale˝à-
cych do mniejszoÊci, o której mowa w art. 9 ust. 2,
art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 7 pkt 1, nale˝y rozumieç licz-
b´ urz´dowo ustalonà jako wynik ostatniego spisu po-
wszechnego.

Art. 15. 1. Koszty zwiàzane z wprowadzeniem
i u˝ywaniem na obszarze gminy j´zyka pomocniczego
oraz koszty zwiàzane z wprowadzeniem dodatkowych
nazw, o których mowa w art. 12 ust. 1, w j´zyku mniej-
szoÊci ponosi, z zastrze˝eniem ust. 2, bud˝et gminy.

2. Koszty zwiàzane z wymianà tablic informacyj-
nych, wynikajàcà z ustalenia dodatkowej nazwy miej-
scowoÊci lub obiektu fizjograficznego w j´zyku mniej-
szoÊci, ponosi bud˝et paƒstwa.

Art. 16. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ reli-
gijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych za-
rzàdza t∏umaczenie niniejszej ustawy na j´zyki mniej-
szoÊci.

Rozdzia∏ 3

OÊwiata i kultura

Art. 17. Realizacja prawa osób nale˝àcych do
mniejszoÊci do nauki j´zyka mniejszoÊci lub w j´zyku
mniejszoÊci, a tak˝e prawa tych osób do nauki historii
i kultury mniejszoÊci odbywa si´ na zasadach i w try-
bie okreÊlonych w ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).

Art. 18. 1. Organy w∏adzy publicznej sà obowiàza-
ne podejmowaç odpowiednie Êrodki w celu wspiera-
nia dzia∏alnoÊci zmierzajàcej do ochrony, zachowania
i rozwoju to˝samoÊci kulturowej mniejszoÊci.

2. Ârodkami, o których mowa w ust. 1, mogà byç
w szczególnoÊci dotacje celowe lub podmiotowe na:

1) dzia∏alnoÊç instytucji kulturalnych, ruchu arty-
stycznego i twórczoÊci mniejszoÊci oraz imprez ar-
tystycznych majàcych istotne znaczenie dla kultu-
ry mniejszoÊci;
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2) inwestycje s∏u˝àce zachowaniu to˝samoÊci kultu-
rowej mniejszoÊci;

3) wydawanie ksià˝ek, czasopism, periodyków i dru-
ków ulotnych w j´zykach mniejszoÊci lub w j´zyku
polskim, w postaci drukowanej oraz w innych
technikach zapisu obrazu i dêwi´ku;

4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji ra-
diowych realizowanych przez mniejszoÊci;

5) ochron´ miejsc zwiàzanych z kulturà mniejszoÊci;

6) dzia∏alnoÊç Êwietlicowà;

7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji ˝ycia
kulturalnego i artystycznego mniejszoÊci;

8) edukacj´ dzieci i m∏odzie˝y realizowanà w ró˝nych
formach;

9) propagowanie wiedzy o mniejszoÊciach;

10) inne programy realizujàce cele, o których mowa
w ust. 1, oraz wspierajàce integracj´ obywatelskà
mniejszoÊci.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, przyznawane
z cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych, mogà byç
udzielane z pomini´ciem otwartego konkursu ofert.
Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych corocznie og∏a-
sza zasady post´powania w sprawach dotyczàcych
udzielania dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy
art. 14—18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏al-
noÊci po˝ytku 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 si´ odpowiednio.

4. Ârodkami, o których mowa w ust. 1, mogà byç
równie˝ Êrodki przekazywane z bud˝etu jednostki 
samorzàdu terytorialnego organizacjom lub insty-
tucjom, realizujàcym zadania s∏u˝àce ochronie, za-
chowaniu i rozwojowi to˝samoÊci kulturowej mniej-
szoÊci.

5. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2,
mogà otrzymywaç organizacje mniejszoÊci lub majàce
istotne znaczenie dla kultury mniejszoÊci instytucje
kulturalne. Przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)) stosuje si´ odpowied-
nio.

Rozdzia∏ 4

J´zyk regionalny

Art. 19. 1. Za j´zyk regionalny w rozumieniu usta-
wy, zgodnie z Europejskà Kartà J´zyków Regional-
nych lub MniejszoÊciowych, uwa˝a si´ j´zyk, który:

1) jest tradycyjnie u˝ywany na terytorium danego
paƒstwa przez jego obywateli, którzy stanowià
grup´ liczebnie mniejszà od reszty ludnoÊci tego
paƒstwa;

2) ró˝ni si´ od oficjalnego j´zyka tego paƒstwa; nie
obejmuje to ani dialektów oficjalnego j´zyka paƒ-
stwa, ani j´zyków migrantów.

2. J´zykiem regionalnym w rozumieniu ustawy
jest j´zyk kaszubski. Przepisy art. 7—15 stosuje si´ od-
powiednio, z tym ˝e przez liczb´ mieszkaƒców gminy,
o której mowa w art. 14, nale˝y rozumieç liczb´ osób
pos∏ugujàcych si´ j´zykiem regionalnym, urz´dowo
ustalonà jako wynik ostatniego spisu powszechnego.

Art. 20. 1. Realizacja prawa osób pos∏ugujàcych
si´ j´zykiem, o którym mowa w art. 19, do nauki tego
j´zyka lub w tym j´zyku odbywa si´ na zasadach
i w trybie okreÊlonych w ustawie wymienionej
w art. 17.

2. Organy w∏adzy publicznej sà obowiàzane podej-
mowaç odpowiednie Êrodki w celu wspierania dzia∏al-
noÊci zmierzajàcej do zachowania i rozwoju j´zyka,
o którym mowa w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3
oraz ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

3. Ârodkami, o których mowa w ust. 2, mogà byç
równie˝ Êrodki przekazywane z bud˝etu jednostki sa-
morzàdu terytorialnego organizacjom lub instytu-
cjom, realizujàcym zadania s∏u˝àce zachowaniu i roz-
wojowi j´zyka, o którym mowa w art. 19.

Rozdzia∏ 5

Organy do spraw mniejszoÊci narodowych 
i etnicznych

Art. 21. 1. Organem administracji rzàdowej
w sprawach obj´tych ustawà jest minister w∏aÊciwy
do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych w szczegól-
noÊci:

1) sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszoÊci po-
przez podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz mniejszoÊci
i inicjowanie programów dotyczàcych:

a) zachowania i rozwoju to˝samoÊci, kultury i j´zy-
ka mniejszoÊci, przy zapewnieniu pe∏nej inte-
gracji obywatelskiej osób nale˝àcych do mniej-
szoÊci,

b) realizacji zasady równego traktowania osób bez
wzgl´du na pochodzenie etniczne;

2) wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi organami w zakresie
przeciwdzia∏ania naruszaniu praw mniejszoÊci;

3) dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i spo∏ecz-
nej mniejszoÊci, w tym w zakresie realizacji zasa-
dy, o której mowa w pkt 1 lit. b;

4) upowszechnia wiedz´ na temat mniejszoÊci oraz
ich kultury, a tak˝e inicjuje badania nad sytuacjà
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mniejszoÊci, w tym w zakresie dyskryminacji,
o której mowa w art. 6 ust. 1, jej przejawów oraz
metod i strategii przeciwdzia∏ania jej wyst´powa-
niu;

5) podejmuje dzia∏ania na rzecz zachowania i rozwo-
ju j´zyka, o którym mowa w art. 19.

Art. 22. 1. Do zadaƒ wojewody nale˝y:

1) koordynowanie na obszarze województwa dzia∏aƒ
organów administracji rzàdowej, realizujàcych za-
dania na rzecz mniejszoÊci;

2) podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz respektowania
praw mniejszoÊci i przeciwdzia∏anie naruszaniu
tych praw i dyskryminacji osób nale˝àcych do
mniejszoÊci;

3) podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz rozwiàzywania
problemów mniejszoÊci;

4) podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz respektowania
praw osób pos∏ugujàcych si´ j´zykiem, o którym
mowa w art. 19.

2. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, wojewoda wspó∏dzia∏a z organami samorzà-
du terytorialnego i organizacjami spo∏ecznymi,
w szczególnoÊci z organizacjami mniejszoÊci, oraz opi-
niuje programy na rzecz mniejszoÊci, a tak˝e zachowa-
nia i rozwoju j´zyka, o którym mowa w art. 19, realizo-
wane na terenie danego województwa.

3. Wojewoda mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika do
spraw mniejszoÊci narodowych i etnicznych w trybie
art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji
rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872, z póên. zm.3)) na czas nieoznaczony.

Art. 23. 1. Tworzy si´ Komisj´ Wspólnà Rzàdu
i MniejszoÊci Narodowych i Etnicznych jako organ opi-
niodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwanà
dalej „Komisjà Wspólnà”.

2. Do zadaƒ Komisji Wspólnej nale˝y:

1) wyra˝anie opinii w sprawach realizacji praw i po-
trzeb mniejszoÊci, w tym ocena sposobu realizacji
tych praw oraz formu∏owanie propozycji w zakre-
sie dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapewnienia realiza-
cji praw i potrzeb mniejszoÊci;

2) opiniowanie programów s∏u˝àcych tworzeniu wa-
runków sprzyjajàcych zachowaniu i rozwojowi to˝-
samoÊci kulturowej mniejszoÊci oraz zachowaniu
i rozwojowi j´zyka regionalnego;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych spraw mniejszoÊci;

4) opiniowanie wysokoÊci i zasad podzia∏u Êrodków
przeznaczonych w bud˝ecie paƒstwa na wspiera-

nie dzia∏alnoÊci zmierzajàcej do ochrony, zacho-
wania i rozwoju to˝samoÊci kulturowej mniejszo-
Êci oraz zachowania i rozwoju j´zyka regionalne-
go;

5) podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz przeciwdzia∏ania
dyskryminacji osób nale˝àcych do mniejszoÊci.

3. W celu realizacji swoich zadaƒ Komisja Wspólna:

1) wspó∏dzia∏a z organami administracji rzàdowej
i samorzàdu terytorialnego oraz z zainteresowany-
mi organizacjami spo∏ecznymi;

2) mo˝e zwracaç si´ do instytucji, placówek i Êrodo-
wisk naukowych oraz organizacji spo∏ecznych
w szczególnoÊci o opinie, stanowiska, ekspertyzy
lub informacje;

3) mo˝e zapraszaç do udzia∏u w swoich pracach
przedstawicieli jednostek samorzàdu terytorialne-
go, organizacji spo∏ecznych i Êrodowisk nauko-
wych.

Art. 24. 1. W sk∏ad Komisji Wspólnej wchodzà:

1) przedstawiciele organów administracji rzàdowej:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religij-
nych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych,

b) ministra w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej,

c) ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego,

d) ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wy-
chowania,

e) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych,

f) ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,

g) Ministra SprawiedliwoÊci,

h) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,

i) ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego,

j) ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych,

k) Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego,

l) Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,

m) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciele mniejszoÊci w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci bia∏oruskiej,

b) jeden przedstawiciel mniejszoÊci czeskiej,

c) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci litewskiej,

d) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci niemieckiej,

e) jeden przedstawiciel mniejszoÊci ormiaƒskiej,

f) jeden przedstawiciel mniejszoÊci rosyjskiej,

g) jeden przedstawiciel mniejszoÊci s∏owackiej,

h) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci ukraiƒskiej,

i) jeden przedstawiciel mniejszoÊci ˝ydowskiej,

j) jeden przedstawiciel mniejszoÊci karaimskiej,
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k) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci ∏emkowskiej,

l) dwóch przedstawicieli mniejszoÊci romskiej,

m) jeden przedstawiciel mniejszoÊci tatarskiej;

3) dwóch przedstawicieli spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej
si´ j´zykiem, o którym mowa w art. 19;

4) sekretarz Komisji Wspólnej, którym jest pracow-
nik urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci naro-
dowych i etnicznych.

2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje i odwo∏uje
cz∏onków Komisji Wspólnej na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszo-
Êci narodowych i etnicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych zawiada-
mia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz orga-
nizacje mniejszoÊci oraz spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´
j´zykiem, o którym mowa w art. 19, o zamiarze wystà-
pienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o któ-
rym mowa w ust. 2.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zg∏asza-
jà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wyznaƒ religij-
nych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych swo-
ich kandydatów na cz∏onków Komisji Wspólnej w ter-
minie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 3.

5. Poszczególne mniejszoÊci, o których mowa
w art. 2, oraz spo∏ecznoÊç pos∏ugujàca si´ j´zykiem,
o którym mowa w art. 19, zg∏aszajà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci
narodowych i etnicznych swoich kandydatów na
cz∏onków Komisji Wspólnej reprezentujàcych danà
mniejszoÊç lub spo∏ecznoÊç pos∏ugujàcà si´ j´zykiem,
o którym mowa w art. 19, w liczbie okreÊlonej dla tej
mniejszoÊci lub dla tej spo∏ecznoÊci odpowiednio
w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3, w terminie 90 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

6. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 5 któraÊ
z mniejszoÊci lub spo∏ecznoÊç pos∏ugujàca si´ j´zy-
kiem, o którym mowa w art. 19, nie zg∏osi swoich kan-
dydatów lub zg∏osi liczb´ kandydatów innà ni˝ okre-
Êlona odpowiednio dla tej mniejszoÊci w ust. 1 pkt 2,
a dla spo∏ecznoÊci w ust. 1 pkt 3, wówczas minister
w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszo-
Êci narodowych i etnicznych przedstawia tej mniejszo-
Êci lub spo∏ecznoÊci do zaopiniowania swoich kandy-
datów na cz∏onków Komisji Wspólnej reprezentujà-
cych t´ mniejszoÊç lub spo∏ecznoÊç. W przypadku nie-
wyra˝enia przez mniejszoÊç lub spo∏ecznoÊç opinii
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych kandydatów,
wymóg uzyskania opinii uznaje si´ za spe∏niony.

7. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister
w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszo-
Êci narodowych i etnicznych wskazuje jako kandyda-

tów na cz∏onków Komisji Wspólnej jedynie osoby
zg∏oszone przez organy, o których mowa w ust. 1
pkt 1, oraz mniejszoÊci lub spo∏ecznoÊç pos∏ugujàcà
si´ j´zykiem, o którym mowa w art. 19, z zastrze˝e-
niem ust. 6, a tak˝e kandydata na sekretarza Komisji
Wspólnej.

Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ re-
ligijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych
wyst´puje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem
o odwo∏anie cz∏onka Komisji Wspólnej w przypadku:

1) z∏o˝enia przez cz∏onka rezygnacji z cz∏onkostwa
w Komisji Wspólnej;

2) wystàpienia przez organ lub mniejszoÊç lub spo-
∏ecznoÊç pos∏ugujàcà si´ j´zykiem, o którym mo-
wa w art. 19, których przedstawicielem jest cz∏o-
nek, do ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ re-
ligijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicz-
nych, z uzasadnionym wnioskiem o odwo∏anie
cz∏onka ze sk∏adu Komisji Wspólnej;

3) skazania cz∏onka prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo pope∏nione z winy umyÊlnej.

2. Cz∏onkostwo w Komisji Wspólnej wygasa w ra-
zie Êmierci.

3. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w Komi-
sji Wspólnej lub odwo∏ania cz∏onka, Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wy-
znaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicz-
nych, powo∏uje nowego cz∏onka Komisji Wspólnej.
Przepisy art. 24 ust. 2—7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 26. Rada Ministrów mo˝e w∏àczyç w sk∏ad Ko-
misji Wspólnej, w drodze rozporzàdzenia, przedstawi-
ciela organu administracji rzàdowej innego ni˝ wy-
mieniony w art. 24 ust. 1 pkt 1. Do powo∏ania i odwo-
∏ania cz∏onka Komisji Wspólnej stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 24 ust. 2, 3 i 7 oraz art. 25.

Art. 27. 1. Wspó∏przewodniczàcymi Komisji
Wspólnej sà przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych oraz przedstawiciel mniejszoÊci
oraz spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem, o którym
mowa w art. 19, wybrany przez cz∏onków Komisji
Wspólnej, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Wspó∏przewodniczàcych Komisji Wspólnej po-
wo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych.

Art. 28. 1. Posiedzenia Komisji Wspólnej odbywa-
jà si´ nie rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy.

2. Posiedzenia zwo∏uje wspó∏przewodniczàcy Ko-
misji Wspólnej, b´dàcy przedstawicielem ministra
w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniej-
szoÊci narodowych i etnicznych, z inicjatywy w∏asnej
lub na wniosek wspó∏przewodniczàcego, b´dàcego
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przedstawicielem mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugu-
jàcej si´ j´zykiem, o którym mowa w art. 19.

3. W celu wypracowania wspólnego stanowiska
mniejszoÊci i spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem,
o którym mowa w art. 19, wspó∏przewodniczàcy, b´-
dàcy przedstawicielem mniejszoÊci i tej spo∏ecznoÊci,
mo˝e zwo∏ywaç posiedzenia, w których udzia∏ b´dà
brali tylko cz∏onkowie Komisji Wspólnej, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3. Stanowisko jest nie-
zw∏ocznie przekazywane pozosta∏ym cz∏onkom Komi-
sji Wspólnej przez wspó∏przewodniczàcego.

4. W celu wypracowania wspólnego stanowiska
administracji rzàdowej, wspó∏przewodniczàcy, b´dàcy
przedstawicielem ministra w∏aÊciwego do spraw wy-
znaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicz-
nych, mo˝e zwo∏ywaç posiedzenia, w których udzia∏
b´dà brali tylko cz∏onkowie Komisji Wspólnej, o któ-
rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1. Stanowisko jest nie-
zw∏ocznie przekazywane pozosta∏ym cz∏onkom Komi-
sji Wspólnej przez wspó∏przewodniczàcego.

5. Stanowiska, o których mowa w ust. 3 i 4, a tak-
˝e opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2, sà przeka-
zywane Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.

6. Szczegó∏owy regulamin pracy Komisji Wspólnej
okreÊla, w drodze zarzàdzenia, Prezes Rady Ministrów.

Art. 29. 1. Cz∏onkom Komisji Wspólnej nie przys∏u-
guje wynagrodzenie z tytu∏u cz∏onkostwa w Komisji
Wspólnej.

2. Przedstawicielom organizacji mniejszoÊci oraz
spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem, o którym mo-
wa w art. 19, uczestniczàcym w pracach Komisji
Wspólnej przys∏uguje zwrot kosztów podró˝y i nocle-
gów, na zasadach okreÊlonych w przepisach dotyczà-
cych wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wy-
danych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 30. 1. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà prac
Komisji Wspólnej zapewnia urzàd obs∏ugujàcy mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych.

2. Koszty funkcjonowania Komisji Wspólnej sà po-
krywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religij-
nych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych.

Art. 31. 1. Organy administracji rzàdowej, samo-
rzàdu terytorialnego oraz organizacje mniejszoÊci oraz
spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem, o którym mo-
wa w art. 19, sà obowiàzane do przekazywania mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wyznaƒ religijnych oraz
mniejszoÊci narodowych i etnicznych, na jego wnio-
sek, informacji pozostajàcych w zakresie dzia∏ania
tych organów lub organizacji i dotyczàcych sytuacji

mniejszoÊci oraz spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zy-
kiem, o którym mowa w art. 19, lub realizacji zadaƒ na
rzecz mniejszoÊci lub zachowania i rozwoju j´zyka,
o którym mowa w art. 19.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1,
podlega zaopiniowaniu przez Komisj´ Wspólnà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ religijnych
oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych przygoto-
wuje, nie rzadziej ni˝ raz na dwa lata, raport dotyczàcy
sytuacji mniejszoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej,
uwzgl´dniajàc informacje, o których mowa w ust. 1.
Raport podlega zaopiniowaniu przez Komisj´ Wspól-
nà.

4. Raport wraz z opinià, o których mowa w ust. 3,
sà przekazywane Radzie Ministrów, a nast´pnie — po
zatwierdzeniu raportu przez Rad´ Ministrów — publi-
kowane przez ministra w∏aÊciwego do spraw wyznaƒ
religijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych
w formie elektronicznej.

Art. 32. Organy administracji rzàdowej, samorzà-
du terytorialnego oraz organizacje pozarzàdowe sà
obowiàzane do przekazywania wojewodzie, w celu za-
opiniowania, dokumentów dotyczàcych programów
realizowanych z ich udzia∏em na terenie wojewódz-
twa, dotyczàcych mniejszoÊci lub zachowania i rozwo-
ju j´zyka, o którym mowa w art. 19, finansowanych
w ca∏oÊci lub cz´Êci ze Êrodków publicznych.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 33. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59,
poz. 328,  z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757
oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 476) w art. 2 dodaje si´ ust. 3
w brzmieniu:

„3. Wa˝ne wzgl´dy zachodzà tak˝e, gdy wniosko-
dawca pragnie powróciç do nazwiska lub imienia,
których zmiana nastàpi∏a z powodu ich niepol-
skiego brzmienia, w wyniku decyzji administra-
cyjnej podj´tej bez jego wniosku.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w art. 13 dodaje
si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia podejmie dzia∏ania w celu zapewnienia mo˝li-
woÊci kszta∏cenia nauczycieli oraz dost´pu do
podr´czników na potrzeby szkó∏ i placówek pu-
blicznych, o których mowa w ust. 1.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia podejmie dzia∏ania w celu popularyzacji wie-
dzy o historii, kulturze, j´zyku i o tradycjach reli-
gijnych mniejszoÊci narodowych i etnicznych
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oraz spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zykiem re-
gionalnym.”.

Art. 35.  W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o ra-
diofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21:

a) w ust. 1a dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) uwzgl´dnianie potrzeb mniejszoÊci naro-
dowych i etnicznych oraz spo∏ecznoÊci po-
s∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym,
w tym emitowanie programów informacyj-
nych w j´zykach mniejszoÊci narodowych
i etnicznych oraz j´zyku regionalnym;”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 9;

2) w art. 30 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Powo∏ujàc rady programowe oddzia∏ów emi-
tujàcych programy w j´zykach mniejszoÊci
narodowych i etnicznych oraz j´zyku regio-
nalnym,  dyrektorzy oddzia∏ów uwzgl´dnià
kandydatów zg∏aszanych przez organizacje
spo∏eczne mniejszoÊci narodowych i etnicz-
nych oraz spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej si´ j´zy-
kiem regionalnym.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 5 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) wyznania religijne oraz mniejszoÊci narodo-
we i etniczne;”;

2) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Dzia∏ wyznania rel igi jne oraz
mniejszoÊci narodowe i etniczne
obejmuje sprawy:

1) stosunków Paƒstwa z KoÊcio∏em Kato-
lickim oraz innymi koÊcio∏ami i zwiàz-
kami wyznaniowymi;

2) zwiàzane z zachowaniem i rozwojem
to˝samoÊci kulturowej mniejszoÊci na-
rodowych i etnicznych oraz zachowa-
niem i rozwojem j´zyka regionalne-
go.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póên. zm.5))
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) praw mniejszoÊci narodowych i etnicznych oraz
spo∏ecznoÊci pos∏ugujàcej  si´ j´zykiem regional-
nym.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urz´-
dowych nazwach miejscowoÊci i obiektów fizjograficz-
nych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) w art. 5 w ust. 1 po
pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) sekretarz Komisji Wspólnej Rzàdu i MniejszoÊci
Narodowych i Etnicznych, utworzonej na podsta-
wie przepisu art. 23 ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszoÊciach narodowych i etnicz-
nych oraz o j´zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, 
poz. 141).”.

Art. 39. Minister w∏aÊciwy do spraw wyznaƒ reli-
gijnych oraz mniejszoÊci narodowych i etnicznych za-
wiadomi organy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1,
oraz organizacje mniejszoÊci oraz spo∏ecznoÊci pos∏u-
gujàcej si´ j´zykiem, o którym mowa w art. 19, o za-
miarze wystàpienia do Prezesa Rady Ministrów
z wnioskiem, o którym mowa w art. 24 ust. 2, w termi-
nie 60 dni od dnia og∏oszenia ustawy.

Art. 40. Do spraw obj´tych przepisami ustawy, któ-
re uregulowane sà postanowieniami obowiàzujàcych
Rzeczpospolità Polskà ratyfikowanych za uprzednià
zgodà wyra˝onà w ustawie umów mi´dzynarodo-
wych, stosuje si´ postanowienia tych umów.

Art. 41. Pracownicy urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego zapewniajàcy do dnia og∏oszenia
ustawy realizacj´ zadaƒ z zakresu praw mniejszoÊci
narodowych i etnicznych stajà si´ z tym dniem pra-
cownikami urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci na-
rodowych i etnicznych. Przepisy art. 231 Kodeksu pra-
cy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 42. 1. Mienie urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego s∏u˝àce realizacji zadaƒ z zakresu praw
mniejszoÊci staje si´ z dniem og∏oszenia ustawy mie-
niem urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw wyznaƒ religijnych oraz mniejszoÊci narodo-
wych i etnicznych.

2. Ârodki finansowe uj´te w cz´Êci 24 bud˝etu paƒ-
stwa kultura i ochrona dziedzictwa narodowego prze-
znaczone na realizacj´ zadaƒ z zakresu praw mniejszo-
Êci oraz na wspieranie wydawania czasopism w j´zy-
ku regionalnym zostajà przesuni´te z dniem og∏osze-
nia ustawy do cz´Êci 43 bud˝etu paƒstwa wyznania re-
ligijne oraz mniejszoÊci narodowe i etniczne.

Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 36, art. 39,
art. 41 i art. 42, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624,
Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2702.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,
z 2003 r. Nr 73, poz. 661 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 878.


