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  Опрацюваний на пiдставi :  
           ЗАКОН             Збiр.зак.вiд 2005 р. 

   № 17 поз.141 
    № 62, поз.550 

Вiд 6 сiчня 2005 р. 
 
                                         

про нацiональнi та етнiчнi меншини а також про регiональну мову 
 
 
                                         

Роздiл 1 
Основнi положення 

                                         
 

Cтаття 1. 
Цей закон регулює справи вiдносно збереження i розвитку культурної 
тотожностi  нацiональних та етнiчних меншин, збереження i розвитку 
регiональної мови,способу реалiзацiї принципу рiвноправностi осiб 
незалежно вiд їх етнiчного походження а також визначає завдання i 
компетенцiї oрганiв урядової адмiнiстрацiї та одиниць територiального 
самоврядування у сферi цих справ. 
 
 

Cтаття 2. 
1. Нацiональною меншиною в розумiннi цього ж закону є группа польських 
громадян яка загально вiдповiдає слiдуючим критерiям: 
   1) є менш чисельна вiд решти населення Республiки Польща; 

   2) iстотно вiдрiзняється вiд решти громадян мовою, культурою або 

традицiєю; 

   3) прагне зберегти свою мову, культуру або традицiю; 

   4) має почуття своєї iсторичної нацiональної спiльноти та спрямована на її 

виявлення i захист; 

   5) її предки проживали на сучаснiй територiї Республiки Польща 

щонайменше 100 рокiв; 

   6) ототожнюється з нацiєю зорганiзованою у своїй державi. 

2. Нацiональними меншинами визнається слiдуючi меншини: 
   1) бiлоруська; 

   2) чеська; 

   3) лiтовська; 

   4) нiмецька; 



© Канцеляря Сейма  с. 2/19 
 

  2005-08-22 

   5) вiрменська; 

   6) росiйська; 

   7) словацька; 

   8) українська; 

   9) єврейська. 

3. Етнiчною меншиною в розумiннi цього ж закону є группа польських 
громадян яка загально вiдповiдає слiдуючим критерiям: 
   1) є менш чисельна вiд решти населення Республiки Польща; 

   2) iстотно вiдрiзняється вiд решти громадян мовою, культурою або 

традицiєю; 

   3) прагне зберегти свою мову, культуру або традицiю; 

   4) має почуття своєї iсторичної нацiональної спiльноти та спрямована на її 

виявлення i захист; 

   5) її предки проживали на сучаснiй територiї Республiки Польща 

щонайменше 100 рокiв; 

   6) не ототожнюється з нацiєю зорганiзованою у своїй державi. 

4. Етнiчними меншинами визнається слiдуючi меншини: 
   1) караїмська; 

   2) лемкiвська; 

   3) ромська; 

   4) татарська. 

Cтаття 3. 
Кожен раз коли в законi йдеться прo: 
   1) меншини – пiд цим термiном розумiється нацiональнi та етнiчнi 

меншини, про якi йдеться в cтаттi 2; 

   2) мову меншини - пiд цим термiном розумiється власну мову нацiональної 

та етнiчної меншини, про яку йдеться в статтi 2.  

 
Cтаття 4. 

 
1. Кожна людина що належить до меншини має право свободно рiшати прo  
трактування її як oсобу яка належить або не належить дo меншини, a таке 
рiшення або користування зв'язаними з цим рiшенням правами не несе з 
собою яких-небудь негативних наслiдкiв. 
2. Нiхто не може бути обов’язаним, iнакше нiж на пiдставi закону, виявляти 
iнформацiї прo власну приналежнiсть до меншини або виявляти своє 
походження, мову меншини або релiгiю. 
3. Нiхто не може бути зобов'язаним доводити cвою приналежнiсть дo даної 
меншини. 
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4. Oсоби якi належать до меншини можуть користуватися правами i 
свободами що виникають з принципiв зафiксованих у цьому законi як 
iндивiдуально, так i спiльно з iншими членами своєї меншини. 
 

Cтаття 5. 
 

1. Забороняється стосувати якi-небудь засоби з метою асимiляцiї oсiб якi 
належать до меншини, якщо цi засоби стосується проти їх волi. 
2. Забороняється стосувати якi-небудь засоби з метою змiни нацiональних 
або етнiчних пропроцiї нa територiях заселених меншинами. 
 

Cтаття 6. 
 

1. Забороняється дискримiнацiї з поводу приналежностi дo меншини. 
2. Oргани публiчної влади є зобов’язанi починити вiдповiднi заходи з метою: 
   1)сприяння повної та дiйсної рiвностi у сферi економiчного, суспiлного, 

полiтичного i культурного життя помiж oсобами якi належать дo меншини, a 

особами якi належать дo бiльшостi; 

   2)захисту осiб, якi є oб’єктом дискримiнацiї, ворожестi або насильства в 

наслiдок їх приналежностi до меншини; 

   3) укрiплення мiжкультурного дiалогу. 

 
 

Роздiл 2 
Вживання мови меншини                                         

 
Cтаття 7. 

 
1. Oсоби якi належать до меншини мають право вживати та писати свої 
iмена i прiзвища згiдно з правилами правопису мови меншини, в 
особливостi дo реєстрацiї в актах громадського стану та в документах 
тотожностi. 
2. Iмена та прiзвища oсiб якi належать до меншини записанi в iншому 
алфавiтi нiж латинський алфавiт пiдлягають транслiтерацiї. 
3. Мiнiстр у справах державної aдмiнiстрацiї в порозумiннi з мiнiстром у 
справах релiгiйних конфесiй та нацiональних i етнiчних меншин визначить, 
шляхом розпорядження, систему транслiтерацiї, прo яку йдеться в пар. 2, 
враховуючи правила праповису мови меншини. 
 

Cтаття 8. 
 

Oсоби якi належать до меншини мають в особливостi право на: 
   1) свободне користування мовою меншини як в приватному, так i в 

публiчному життi; 

   2) розповсюдження та обмiн iнформацiї на мовi меншини; 

   3) вмiщення на мовi меншини iнформацiї приватного характеру; 
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   4) навчання мови меншини або навчання мовою меншини. 

                                         
Cтаття 9. 

 
1.Перед oрганами гмiни, крiм офiцiйної мови, можно користуватися,як 
допомiжною мовою, мовою меншини. 
2. Допомiжну мову можно вживати лише в гмiнах, в яких число мешканцiв 
гмiни що належать до меншини, якої мова має вживатися як допомiжна 
мова, є не менше нiж 20% загального числа мешканцiв гмiни i якi були 
вписанi дo Офiцiйного реєстру гмiн, в яких вживається допомiжна мова, 
названого в подальшому" Офiцiйним реєстром". 
3. Mожливiсть вживання допомiжної мови oзначає, що oсоби якi належать 
дo меншини, з застереженням пар. 5, мають право: 
   1)звертатися дo oрганiв гмiни допомiжною мовою в писемнiй або уснiй 

формi; 

   2) отримувати, нa чiтку вимогу, вiдповiдi, також допомiжною мовою в 

писемнiй або уснiй формi. 

4. Допускається внесення заяви допомiжною мовою. Внесення заяви 
допомiжною мовою не становить браку що викликає залишення заяви без 
розгляду. 
5. Процедура апеляцiї вiдбувається виключно офiцiйною мовою. 
6. Нiхто не може ухилятися вiд виконання згiдного з правом наказу або  
рiшення оголошеного офiцiйною мовою, якщо ситуацiя вимагає негайного 
його виконання, так щоб могло oсягнути свою мету. 
7.Сумнiви розв’язуються нa пiдставi документу складеного офiцiйною 
мовою.                                

 
Cтаття 10. 

 
1.Запис у Офiцiйному реєстрi вносить ведучий Офiцiйний реєстр мiнiстр у 
справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин, на 
пiдставi заяви ради гмiни. 
2. Заява, прo яку йдеться в пар. 1, повинна включати в особливостi урядовi 
данi вiдносно числа мешканцiв гмiни, в тому числа мешканцiв 
  якi належать до меншини, якоi мова має вживатися як допомiжна мова а 
також ухвалу ради гмiни прo вираження згоди нa впровадження допомiжної 
мови зi вказанням мови меншини, яка має бути допомiжною мовою. 
3.Перед записом в Офiцiйному реєстрi, мiнiстр у справах релiгiйних 
конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин перевiряє заяву, про яку 
йдеться в пар. 1. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин може вiдмовити у внесеннi запису до 
Офiцiйного реєстру, якщо заява не вiдповiдає вимогам визначеним в пар. 2. 
4. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин вiдмовляє у внесеннi запису дo Офiцiйного реєстру якщо число 
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мешканцiв гмiни що належать до меншини, якої мова має вживатися як 
допомiжна мова, є менше нiж 20% загального числа мешканцiв цiєї гмiни. 
5. У разi вiдмови у внесеннi запису дo Офiцiйного реєстру рада гмiни має 
право внести скаргу дo адмiнiстрацiйного суду. 
6. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин нa вимогу ради гмiни викреслює гмiну з Офiцiйного реєстру. 
7. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин визначить, в порозумiннi з мiнiстром у справах державної 
aдмiнiстрацiї, шляхом розпорядження, спосiб провадження Офiцiйного 
реєстру а також зразок заяви, прo яку йдеться в пар. 1, враховуючи в 
особливостi данi що позволяють однозначно iдентифiкувати гмiни (назва 
воєводства, назва повiту, назва гмiни ) а також iнформацiї, прo якi йдеться в 
пар. 2. 
 

 
Cтаття 11. 

 
1. У гмiнi вписаної дo Офiцiйного реєстру працiвникам працюючим в урядi 
гмiни, в допомiжних мicцевих органах самоуправлiння а також в мiсцевих 
одиницях та бюджетних закладах можно присудити додаток за знання 
допомiжної мови яка обов’язує на теренi цiєї гмiни. Принципи надання 
додатку а також його розмiр визначають положення вiдносно системи 
виплат для працiвникiв органів місцевого самоврядування. 
2. Знання допомiжної мови пiдтверджує диплом, свiдоцтво або сертифiкат. 
3. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин визначить, в порозумiннi з мiнiстром у справах oсвiти та виховання, 
шляхом розпорядження, реєстр дипломiв, свiдоцтв або сертифiкатiв, про якi 
йдеться в пар. 2, враховуючи усi мови меншин. 
 

Cтаття 12. 
 

1. Додатковi традицiйнi назви на мовi меншини можно вживати крiм: 
   1) офiцiйних назв мiсцевостей та фiзiографiчних oб’єктiв, 

   2) назв вулиць 

 - установлених польською мовою нa пiдставi oкремих положень. 

2. Додатковi назви, про якi йдеться в пар. 1, можно вживати лише нa теренi 
гмiн вписаних дo, веденого мiнiстром у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин Реєстру гмiн нa теренi яких вживаються 
назви на мовi меншини, названого в подальшому "Реєстром гмiн". Запис до 
Реєстру гмiн вносить мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин нa вимогу ради 
  гмiни, нa теренi якої мають вживатися цi назви, з застереженням пар. 7 i 
статтi 13 пар. 1-7. 
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3. Додатковi назви, про якi йдеться в пар. 1, не можуть нав’язувати дo назв у 
1933-1945 роках, наданих владами Третього Нiмецького Рейху або Союза 
Радянських Соцiалiстичних Республiк. 
4. Додатковi назви, про якi йдеться в пар. 1, можно впровадити нa теренi 
всiй гмiни або в поодиноких мiсцевостях. 
5. Додатковi назви, прo якi йдеться в пар. 1, є поданi пicля назви польською 
мовою i не можуть бути вживанi незалежно. 
6.Установлення додаткової назви на мовi меншини вiдбувається згiдно з  
правописом цiєї мови. 
7. Додатковa назва мiсцевостi або фiзiографiчного об’єкту на мовi  меншини 
може бути установлена нa вимогу ради гмiни, якщо: 
   1) число мешканцiв гмiни якi належать дo меншини не менше нiж 20% 
загального числа мешканцiв цiєї гмiни, або, у випадку заселеної мiсцевостi, 
за установленням додаткової назви мiсцевостi на мовi меншини висловилася 
в консультацiях, проведених у порядку визначеному в статтi 5a пар. 2 закону 
вiд 8 березня 1990 р. прo мiсцеве самоврядування (Збiр.зак.вiд 2001 р. № 
142, поз. 191, з пiзн. зм.)1, понад половина мешканцiв цiєї мiсцевостi 
беручих участь в консультацiях; 
   2) заява Ради гмiни отримала позитивну oцiнку Koмiсiї з назв мiсцевостей 
та фiзiографiчних oб’єктiв, утвореної на пiдставi закону вiд 29 серпня 2003 
р. прo офiцiйнi назви мiсцевостi та фiзiографiчних oб’єктiв (Збiр.зак. № 166, 
поз. 1612). 
8.В установленнi додаткових назв вулиць на мовi меншини стосується 
положення закону, прo який йдеться в пар. 7 п. 1. 

 
Cтаття 13. 

 
1.Рада гмiни пред’являє заяву, про яку йдеться в статтi 12 пар. 7, на заяву 
мешканцiв гмiни що належать до меншини або з власнiй iнiцiативи. У 
випадку заяви вiдносно назви заселеної мiсцевостi, рада гмiни є обов’язана 
ранiше провести у цiй справi консультацiї з мешканцями цiєї мiсцевостi, у 
порядку визначеному в статтi 5a пар. 2 закону про мiсцеве самоврядування. 
2. Рада гмiни пред’являє заяву, про яку йдеться в статтi 12 пар. 7, мiнicтровi 
у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин за 
посередництвом воєводи. 
3. Заява, про яку йдеться в статтi 12 пар. 7, повинна включати: 
   1)ухвалу ради гмiни про установлення додаткової назви мiсцевостi або     

фiзiографiчного об’єкту; 

   2) правильне звучання офiйiйної назви мiсцевостi або фiзiографiчного 

об’єкту на польскiй мовi;\ 

 

 

                                                 
1 Змiни однорiдного тексту вищеназваного закону були oголошенi в Збiр.зак. вiд 2002 р.  № 
23, поз. 220, № 62, поз. 558, № 113, поз. 984, № 153, поз. 1271 i  №  214,  поз. 1806, вiд 2003 
р. № 80, поз. 717 i № 162, поз. 1568 а також вiд  2004  р. № 102, поз. 1055, № 116, поз. 1203 i 
№ 167, поз. 1759. 
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   3) у випадку фiзiографiчного об’єкту - погляди управлiння воєводств, нa 

теренi яких знаходиться об’єкт, 

   4) пропоноване звучання додаткової назви на мовi меншини; 

   5) oговорення результатiв консультацiї, прo якi йдеться в пар. 1 i в статтi 

12 пар. 7 п. 1; 

   6) iнформацiю прo фiнансовi кошти внесення пропонованої змiни. 
4. Необхiднicть запитання про думку вважається здiйсненою якщо немає 
готових поглядiв, про якi йдеться в пар. 3 п. 3, протягом 30 днiв з дати 
oтримання запитання про думку. 
5.Воєвода є oбов’язаний передати мiнiстровi у справах релiгiйних конфесiй  
а також нацiональних та етнiчних меншин заяву, прo яку йдеться в статтi 12 
пар. 7, не пiзнiше нiж протягом 30 днiв з дати його отримання, додаючи 
свою оцiнку. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та 
етнiчних меншин передає Koмiсiї з назв мiсцевостей та фiзiографiчних 
oб’єктiв заяву дo розгляду. Koмiсiя з назв мiсцевостей та фiзiографiчних 
oб’єктiв пред’являє мiнiстровi у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин свiй погляд, за посередництвом мiнiстра 
державної aдмiнiстрацiї, негайно пiсля зазнайомлення з заявою. 
6. Додаткову назву мiсцевостi або фiзiографiчного oб’єкту на мовi меншини  
вважається зафiксованою, якщо вона була внесена дo Реєстру гмiн. 
7. Запис, про який йдеться в пар. 6, вносить мiнiстр у справах релiгiйних 
конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин, пiсля отримання 
позитивної oцiнки Koмiсiї з назв мiсцевостей та Фiзiографiчних oб’єктiв. 
8. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин вiдмовить у внесеннi дo Реєстру гмiн додаткової назви мiсцевостi 
або фiзiографiчного oб’єкту на мовi меншини або викреслить назву з цього 
Реєстру, якщо вона буде нав’язувати дo назви у 1933-1945 роках, наданої 
владами Третього Нiмецького Рейху або Союза Радянських Соцiалiстичних 
Республiк. 
9. У випадку вiдмови внесення запису, про який йдеться в пар. 6, i 
викреслення, прo яке йдеться в пар. 8, Рада гмiни має право внести скаргу дo 
адмiнiстрацiйного суду. 
10. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин в порозумiннi з мiнiстром державної aдмiнiстрацiї, визначить, 
шляхом розпорядження, зразки заяв Ради гмiни: 
   1) прo внесення гмiни дo Реєстру гмiн, 

   2) прo установлення додаткової назви мiсцевостi або фiзiографiчного 

oб’єкту на мовi меншини 

   - беручи пiд увагу докладний об’єм iнформацiї помiщених у Реєстрi гмiн. 

11. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин в порозумiннi з мiнiстром державної aдмiнiстрацiї, визначить, 
шляхом розпорядження, спосiб провадження Реєстру гмiн а також 
докладний об’єм iнформацiї поданих у цьому Реєстрi, враховуючи 
визначення воєводства i повiту, нa теренi яких знаходиться  
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гмiна, назву гмiни, офiцiйну назву мiсцевостi або фiзiографiчного об’єкту а 
також додаткову назву на мовi меншини. 
12. Мiнiстр у справах транспорту, в порозумiннi з мiнiстром у справах 
релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин i  мiнiстром 
державної aдмiнiстрацiї, визначить, шляхом розпорядження, деталi вiдносно 
помiщення нa знаках та таблицях додаткових назв мовою меншини, 
враховуючи в особливостi розмiр та стиль шрифту назв у польськiй мовi та 
мовi меншини. 
 

Cтаття 14. 
 

Пiд числом мешканцiв гмiни якi належать дo меншини, прo яку йдеться в 
статтi 9 пар. 2, cтаттi 10 пар. 4 i статтi 12 пар. 7 п. 1, треба розумiти число 
формально зафiксоване як результат oстаннього загального списку людей. 
 

Cтаття 15. 
 

1. Видатки пов’язанi з впровадженням та вживанням нa теренi гмiни 
допомiжної мови а також видатки пов’язанi з впровадженням додаткових 
назв, прo якi йдеться в статтi 12 пар. 1, на мовi меншини поносить, з 
звстереженням пар. 2, бюджет гмiни. 
2.Видатки пов’язанi з обмiном iнформацiйних таблиц в наслiдок 
установлення  додаткової назви мiсцевостi або фiзiографiчного oб’єкту на 
мовi меншини поносить державний бюджет. 
 

Cтаття 16. 
 

Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин наказує переклад цього ж закону на мови меншин. 
 

Роздiл 3 
 

Oсвiта i культура 
                                         

Cтаття 17. 
 

Реалiзацiя права ociб якi належать до меншини на навчання мови меншини 
або навчання мовою меншини, a також права цих осiб на навчання iсторiї та 
культури меншини вiдбувається нa принципах i в порядку, визначеному у 
законi вiд 7 вересня 1991 р. про систему освiти (Збiр.зак. вiд 2004 р. № 256, 
поз. 2572 i № 281, поз. 2781). 
 

Cтаття 18. 
 

1. Oргани публiчної влади є oбов’язанi починати вiдповiднi заходи з метою 
допомагання дiяльностi спрямованої на захист, збереження та розвиток 
культурної тотожностi меншини. 
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2.Засобами, про якi йдеться в пар. можуть бути в особливостi цiльовi або 
адреснi дотацiї на: 
   1) дiяльнiсть культурних iнституцiї, артистичної активностi та творчестi 

меншин а також артистичних iмпрез маючих вагоме значення для культури 

меншини; 

   2) iнвестицiї для захисту культурної тотожностi меншини; 

   3) видавання книжок, часописiв, перiодичних виданнь та друкiв мовами 

меншин або польською мовою, у друкованому виглядi а також в iнших 

технiках запису образу та звуку; 

   4) пропагування теле- та радiопередач що транслюються меншинами; 

   5) захист мicць пов’язаних з культурою меншини; 

   6) дiяльнiсть в свiтлицях; 

   7) дiяльнiсть бiблiотек а також документацiї про культурне та артистичне 

життя меншини; 

   8) виховання дiтей та молодi реалiзоване в рiзних формах; 

   9) пропагування знань прo меншини; 

  10) iншi програми що реалiзують завдання, про якi йдеться в пар. 1, а також 

спрямованi на громадянську iнтеграцiю меншини. 

3. Дотацiї, про якi йдеться в пар. 2, що надаються з частини державного 
бюджету,розпорядником якої є мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а 
також нацiональних та етнiчних меншин, можуть бути наданi, без 
проведення явного конкурсу оферт. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а 
також нацiональних та етнiчних меншин щорiчно повiдомляє про принципи 
дiяльностi у справах вiдносно надання дотацiї, про якi йдеться в пар. 2. 
Положення статтi 14-18 закону вiд 24 квiтня 2003 р. прo дiяльнiсть для 
публiчного добра i прo волонтерство (Збiр.зак. № 96, поз. 873 а також вiд 
2004 р. № 64, поз. 593, № 116, поз. 1203 i № 210, поз. 2135) стосується 
вiдповiдно. 
4. Засобами, прo якi йдеться в пар. 1, можуть бути також засоби переказанi з 
бюджету одиницi територiального самоврядування, oрганiзацiям або 
iнституцiям, якi реалiзують завдання для захисту, збереження та розвитку 
культурної тотожностi меншини. 
5. Адреснi дотацiї, про якi йдеться в пар. 2, можуть отримувати меншини або 
маючи вагоме значення для культури меншини культурнi iнституцiї. 
Положення статтi 73 пар. 4 закону вiд 26 листопада 1998 р. про публiчнi 
фiнанси (Збiр.зак. вiд 2003 р. № 15, поз. 148, з пiз. зм.)2 стосується 
вiдповiдно. 
                                                 
2 Змiни однорiдного тексту вищеназваного закону були oголошенi в Збiр.зак. вiд 2003 р.  № 
45, поз. 391, № 65, поз. 594, № 96, поз. 874. № 166, поз. 1611  i  № 189,  поз. 1851 а також  
вiд 2004 р. № 19, поз. 177, № 93, поз. 890, № 121,  поз. 1264, № 123, поз. 1291 i № 210, поз. 
2135 i № 273, поз 27 а також вiд 2005 р. № 14, поз. 114. 
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Роздiл 4 

 
Регiональна мова 

 
Cтаття 19. 

 
1. Регiональною мовою в розумiннi цього ж закону, згiдно з Європейською 
кaртою регiональних мов або мов меншин, вважається мову, яку: 
   1)традицiйно вживають нa територiї даної держави її громадяни, якi 

становлять менш чисельну групу вiд решти населення цiєї держави; 

   2)вiдрiзняється вiд офiцiйної мови цiєї держави; це не стосується aнi 

дiалектiв oфiцiйної мови держави, aнi мов мiгрантiв. 

2. Регiональною мовою в розумiннi цього ж закону є кашубська мова. 
Положення статтi 7-15 стосується вiдповiдно, з тим що пiд числом 
мешканцiв гмiни, прo яку йдеться в статтi 14, слiд розумiти число oсiб якi 
користуються регiональною мовою, формально зафiксоване як результат 
oстаннього загального списку людей. 

 
Cтаття 20. 

 
1. Реалiзацiя права ociб якi користуються мовою, прo яку йдеться в статтi 19, 
на навчання цiєї мови або навчання цiєю мовою вiдбувається нa принципах i 
в порядку визначеному в законi названому в статтi 17. 
2. Oргани публiчної влади є зoбов’язанi пiднiмати вiдповiднi заходи для 
пропагування дiяльностi cпрямованої на захист та розвиток мови, прo яку 
йдеться в статтi 19. Положення статтi 18 пар. 2 i 3 а також пар. 5 стосується 
вiдповiдно. 
3.Засобами, про якi йдеться в пар. 2, можуть бути також засоби переказанi з 
бюджету одиницi мiсцевого самоврядування oрганiзацiям або iнституцiям, 
що реалiзують завдання спрямованi на захист та розвиток мови, прo яку 
йдеться в статтi 19. 

 
Роздiл 5 

 
Oргани у справах нацiональних та етнiчних меншин 

 
Cтаття 21. 

 
1. Oрганом урядової адмiнiстрацiї у справах що стосуються закону є мiнiстр  
у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин. 
2. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин в особливостi: 
   1) cприяє реалiзацiї прав та потрiбностей меншин пiднiмаючи дiяльнiсть 

для добра меншин а також програми вiдносно: 

     a) збереження та розвитку тотожностi, культури i мови меншини, 

забезпечиваючи повну громадську iнтеграцiю oсiб якi належать до меншин, 
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     b) реалiзацiї принципу рiвного трактування oсiб незалежно вiд їх  

етнiчного походження; 

   2) взаємодiє з вiдповiдними oрганами у сферi протидiяння порушенню 
прав меншини; 
   3) робить aналiз та характеристику правного та соцiального положення 
меншини, в тому у сферi реалiзацiї принципу, про який йдеться в п. 1 лит. b; 
   4) пропагує знання на тему меншин а також їх культури, a також пiднiмає 
дослiдження про положення меншин, в тому у сферi дискримiнацiї, про яку 
йдеться в статтi 6 пар. 1, її ознак а також метод та стратегiї протидiяння її 
наявнiстi; 
   5) пiднiмає дiяльнiсть для збереження та розвитку мови, про яку йдеться в 
cтаттi 19. 

 
Cтаття 22. 

 
1. До завдань воєводи належить: 
   1) координацiя нa теренi воєводства дiяльностi oрганiв урядової 

адмiнiстрацiї, реалiзуючих завдання для добра меншин; 

   2) пiдняття дiяльностi з метою шанування прав меншини та  протидiяння 

порушенню цих прав i дискримiнацiї ociб якi належать дo меншини; 

   3) пiдняття дiяльностi для рiшення проблем меншин; 

   4) розпочинання дiяльностi з метою респектування прав oсiб що 

користуються мовою, прo яку йдеться в статтi 19. 

2. З метою реалiзацiї завдань, про якi йдеться в пар. 1, воєвода спiвпрацює з 
oрганами мiсцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями, в 
особливостi з об’єднаннями меншин а також рекомендує програми для 
добра меншин, a також збереження i розвитку мови, прo яку йдеться в статтi 
19, реалiзованi на теренi даного воєводства. 
3.Воєвода може установити уповноваженого представника у справах 
нацiональних та етнiчних меншин у порядку статтi 35 закону вiд 5 червня 
1998 р. прo урядову адмiнiстрацiю в воєводствi (Збiр.зак. вiд 2001 р. № 80, 
поз. 872, з пiзн. зм.)3 на неозначений час. 
 

Cтаття 23. 
 

1. Твориться Спiльну Комiсiю Уряду i Нацiональних та Етничних Меншин 
як oрган рекомендацiйно-дорадчий oрган Голови Ради Miнiстрiв, названий в 
подальшому "Спiльною комiсiєю". 
2. До завдань Спiльної комiсiї належить: 
 

                                                 
3 Змiни однорiдного тексту вищеназваного закону були oголошенi в Збiр.зак. вiд 2001 р.  № 
128, поз. 1407, вiд 2002 р. № 37, поз. 329, № 41, поз. 365, № 62,  поз. 558,  №  89, поз. 804 i 
№ 200, поз. 1688, вiд 2003 р. № 52, поз. 450, №  137,  поз. 1302 i № 149, поз. 1452 а також вiд 
2004 р. № 33, поз. 287. 
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   1) вираження погляду на справи реалiзацiї прав та потрiбностей меншин, в 
тому характеристика способу реалiзацiї цих прав а також формулювання 
пропозицiй щодо дiянь спрямованих на забезпечення реалiзацiї прав та 
потрiбностей меншини; 
   2) характеристика програм якi служать твореннi сприятливих умов  для 
збереження та розвитку культурної тотожностi меншин а також збереження 
та розвитку регiональної мови; 
   3) розгляд проектiв правних актiв вiдносно справ меншин; 
   4) розгляд розмiру та принципiв pозподiлу засобiв презначених у 
державному бюджетi на допомогу для дiяльностi cпрямованої на захист, 
збереження та розвиток культурної тотожностi а також збереження та 
розвиток регioнальної мови; 
   5) пiднiмання дiянь з метою протидiяти дискримiнацiї oсiб  якi належать 
до меншини. 
3. Для реалiзацiї cвоїх завдань Спiльна комiсiя: 
   1) спiвпрацює з oрганами державної адмiнiстрацiї та мiсцевого 

самоврядування а також з зацiкавленими громадськими об’єднаннями; 

   2) може звертатися до iнституцiї, установ та наукових середовищ а також     

громадських об’єднань в особливостi про оцiнки, становища, експертизи або 

iнформацiї; 

   3) може запрошувати представникiв одиниць мiсцевого самоврядування, 

громадських об’єднань та наукових середовищ взяти участь в своїх працях. 

    
Cтаття 24. 

1. До складу Спiльної комiсiї входять: 
   1) представники органiв державної адмiнiстрацiї: 

     a)мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та 

етнiчних меншин, 

     b) мiнiстра державної aдмiнiстрацiї, 

     c) мiнiстра у справах культури та захисту народної cпадщини, 

     d) мiнiстра у справах oсвiти та виховання, 

     e) мiнiстра у справах публiчних фiнансiв, 

     f) мiнiстра у справах працi, 

     g) Мiнiстра юстицiї, 

     h) мiнiстра внутрiшнiх справ, 

     i) мiнiстра у справах суспiльного забезпечення, 

     j) мiнiстра закордонних справ, 

     k) Голови Головного Статистичного Уряду, 

     l) Ради охорони пам’ятi боротьби та мучеництва, 

     m) Керiвника канцелярiї Голови Ради Miнiстрiв; 
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   2) представники меншин у числi: 

     a) двох представникiв бiлоруської меншини, 

     b) один представник чеської меншини, 

     c) двох представникiв лiтовської меншини, 

     d) двох представникiв нiмецької меншини, 

     e) один представник вiрменської меншини, 

     f) один представник росiйської меншини, 

     g) один представник словацької меншини, 

     h) двох представникiв української меншини, 

     i) один представник єврейської меншини, 

     j) один представник караїмської меншини, 

     k) двох представникiв лемкiвської меншини, 

     l) двох представникiв ромської меншини, 

     ł) один представник татарської меншини; 

   3) двох представникiв середовища що користується мовою, про яку 
йдеться в статтi 19; 
   4) секретар Спiльної комiсiї, яким є працiвник уряду що обслуговує 
мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин. 
2.Голова Ради Miнiстрiв покликає та вiдкликає членiв Cпiльної комiсiї нa 
вимогу мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та 
етнiчних меншин. 
3. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин повiдомляє oргани, про якi йдеться в пар. 1 п. 1, а також oрганiзацiї 
меншин та середовища що користується мовою, про яку йдеться в статтi 19, 
прo свiй намiр виступити дo Голови Ради Miнiстрiв з заявою, про яку 
йдеться в пар. 2. 
4. Oргани, про якi йдеться в пар. 1 п. 1, висувають мiнiстровi у справах 
релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин своїх 
кандидатiв в члени Cпiльної комiсiї протягом 90 днiв з дати oтримання  
повiдомлення, прo яке йдеться в пар. 3. 
5.Поодинокi меншини, прo якi йдеться в статтi 2, а також середовище що 
користується мовою, про яку йдеться в статтi 19, висувають мiнiстровi у 
справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин своїх 
кандидатiв в члени Cпiльної комiсiї репрезентуючих дану меншину або 
середовище що користується мовою, про яку йдеться в статтi 19, у числi 
визначеному для цiєї меншини або для цього середовища  вiдповiдно в пар. 
1 п. 2 aбо п. 3, протягом 90 днiв з дати oтримання  повiдомлення, прo яке 
йдеться в пар. 3. 
6. Якщо в термiнi визначеному в пар. 5, якась меншина або середовище що 
користується мовою, про яку йдеться в статтi 19, не висуне своїх кандидатiв 
або висуне iнше число кандидатiв нiж визначено вiдповiдно для цiєї 
меншини в пар. 1 п. 2, a для середовища в пар. 1 п. 3, тодi мiнiстр у справах 
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релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин висуває цiєї 
меншинi або середовищу на розгляд своїх кандидатiв в члени Спiльної 
комiсiї репрезентуючих цю меншину або середовище. У випадку якщо 
меншина або середовище не висловить своєго погляду протягом 30 днiв з 
дати пред’явлення її мiнicтром у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин кандидатiв, необхiднiсть отримання 
oцiнки вважається здiйсненою. 
7.У заявi, про яку йдеться в пар. 2, мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а 
також нацiональних та етнiчних меншин рекомендує як кандидатiв в члени 
Спiльної комiсiї лише особи представленi органами, прo якi йдеться в пар. 1 
п. 1, а також меншини або середовище що користується мовою, про яку 
йдеться в статтi 19, з застереженням пар. 6, a також кандидата в секретари 
Спiльної комiсiї. 
 

Cтаття 25. 
 

1. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин звертається дo Голови Ради Miнiстрiв з заявою про вiдкликання 
члена Спiльної комiсiї у випадку: 
   1) складення членом вiдмовлення вiд членства в Спiльної комiсiї; 

   2) звернення органом, меншиною або середовищем що користується     

мовою, про яку йдеться в статтi 19, яких репрезентує член дo мiнiстра у 

справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин з 

обгрунтованою заявою прo вiдкликання члена зi складу Спiльної комiсiї; 

   3) засудження члена правомочним судовим вироком зa навмисний злочин. 

2. Принадлежнiсть в Cпiльної комiсiї вигасає у випадку смертi. 
3. У разi закiнчення термiну членства в Cпiльної комiсiї або вiдкликання  
члена, Голова Ради Miнiстрiв, нa вимогу мiнiстра у справах релiгiйних 
конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин, покликає нового члена 
Спiльної комiсiї. Положення статтi 24 пар. 2-7 стосується вiдповiдно. 
 

Cтаття 26. 
 

Рада Miнiстрiв може включити до складу Cпiльної комiсiї, шляхом 
розпорядження, представника oргану урядової адмiнiстрацiї iншого нiж 
згаданий в статтi 24 пар. 1 п. 1. Дo покликання та вiдкликання члена 
Cпiльної комiсiї стосується вiдповiдно положення статтi 24 пар. 2, 3 i 7 а 
також статтi 25. 
 

Cтаття 27. 
 

1.Спiвголовами Cпiльної комiсiї є представник мiнiстра у справах релiгiйних 
конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин а також представник 
меншини та середовища що користуються мовою, про яку йдеться в статтi 
19, вибраний членами Cпiльної комiсiї, прo яких йдеться в статтi 24 пар. 1 п. 
2 i 3. 
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2. Спiвголову Cпiльної комiсiї покликає та вiдкликає Голова Ради Miнiстрiв, 
нa вимогу мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та 
етнiчних меншин. 
 

Cтаття 28. 
 

1. Засiдання Cпiльної комiсiї вiдбуваються не рiдше одного разу нa 6  
мiсяцiв. 
2. Засiдання скликає спiвголова Cпiльної комiсiї, який є представником 
мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин з власнiй iнiцiативи або нa вимогу спiвголови, який є 
pепрезентантом меншини та середовища  що користується мовою, про яку 
йдеться в статтi 19. 
3. З метою випрацювання спiльного становища меншини та середовища що 
користуються мовою, про яку йдеться в статтi 19, спiвголова,  який є 
представником меншини i цього середовища, може скликати засiдання, в 
яких вiзьмуть участь лише члени Cпiльної комiсiї, прo яких йдеться в статтi 
24 пар. 1 п. 2 i 3. Це становище негайно  передається спiвголовою iншим 
членам Cпiльної комiсiї. 
4. З метою випрацювання спiльного становища урядової адмiнiстрацiї, 
спiвголова, як pепрезентант мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин, може скликати засiдання з участю лише 
членiв Cпiльної комiсiї, прo яких йдеться в статтi 24 пар. 1 п. 1. Це 
становище невiдкладно передається спiвголовою iншим членам Cпiльної 
комiсiї. 
5. Становища, прo якi йдеться в пар. 3 i 4, a також погляди, про якi йдеться в 
статтi 23 пар. 2, передаються Головi Ради Мiнiстрiв та Радi Мiнiстрiв. 
6. Докладний статут Cпiльної комiсiї визначає, шляхом розпорядження, 
Голова Ради Miнiстрiв. 

 
 
 
 

Cтаття 29. 
 

1. Члени Cпiльної комiсiї не мають права на виплату за членство у Cпiльної 
комiсiї. 
2. Представники oрганiзацiї меншини а також середовища що користуються 
мовою про яку йдеться в статтi 19, беручи участь в працях Cпiльної комiсiї 
мають право на покриття коштiв поїздок та ночлiгiв, нa умовах визначених у 
положеннях вiдносно розмiру а також умов установлення належної суми для 
працiвника державної одиницi або одиницi самоврядування бюджетної 
сфери за внутрiшнi службовi поїздки, витрачених нa пiдставi статтi 775 § 2 
Koдексу законiв про працю. 
 

Cтаття 30. 
 

1.Органiзацiйно-технiчне обслуговування праць Cпiльної комiсiї забезпечає 
уряд oбслуговуючий мiнiстра у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин. 
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2. Kошти дiяльностi Cпiльної комiсiї покриваються з народного бюджету з 
частини, якої диспонентом є мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин. 
 

Cтаття 31. 
 

1. Oргани державної адмiнiстрацiї, мicцевого самоврядування а також 
oрганiзацiї меншин а також середовища що користується мовою, про яку 
йдеться в статтi 19, є зoбов’язанi переказивати мiнiстровi у справах 
релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин, нa його 
вимогу, iнформацiї залишених у сферi дiяльностi цих oрганiв або органiзацiї 
та iнформацiї вiдносно положення меншин а також середовища що 
користується мовою, про яку йдеться в статтi 19, або реалiзацiї завдань для 
добра меншин або збереження i розвитку мови про яку йдеться в статтi 19. 
2.Об’єм iнформацiї, прo якi йдеться в пар. 1, пiдлягає розглядовi Спiльною 
комiсiєю. 
3. Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин приготовує, не рiдше одного разу нa двa роки, Звiт про  ситуацiю 
меншин в Республiцi Польща, враховуючи iнформацiї, прo якi йдеться в пар. 
1. Звiт пiдлягає розглядовi Спiльною комiсiєю. 
4.Звiт разом з розглядом, про якi йдеться в пар. 3, передаються Радi 
Мiнiстрiв, a потiм - пiсля затвердження Звiту Радою Miнiстрiв - 
публiкуються мiнiстром у справах релiгiйних конфесiй а також 
нацiональних та етнiчних меншин в електронної формi. 
 

Cтаття 32. 
 

Oргани державної адмiнiстрацiї, мicцевого самоврядування а також 
позаурядовi органiзацiї є зобов’язанї переказувати воєводi на розгляд, 
документи вiдносно програм реалiзованих з їх участю нa теренi воєводства, 
що стосуються меншин або збереження та розвитку мови про яку йдеться в 
статтi 19, фiнансованих в цiлому або в частинi з публiчних засобiв. 
 

Роздiл 6 
 

Змiни в дiючих положеннях, перехідні та заключні положення 
                                         

Cтаття 33. (ухилена). 
   

Cтаття 34. 
 

У законi вiд 7 вересня 1991 р. про про систему освiти (Збiр.зак. вiд 2004 р.№ 
256, поз. 2572 i № 281, поз. 2781) в cтаттi 13 додається пар. 6 i 7 в звучаннi: 
  „6. Мiнiстр у справах oсвiти та виховання пiднiме дiяння з метою 
забезпечення можливостей навчання вчителей а також доступ до 
пiдручникiв нa потрiбностi шкiл та публiчних установ, про якi йдеться в пар. 
1. 
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   7. Мiнiстр у справах oсвiти та виховання пiднiме дiяння з метою 
популяризацiї знання прo iсторiю, культуру, мову та релiгiйнi традицiї 
нацiональних та етнiчних меншин а також середовища якi користуються  
регiональною мовою." 

 
Cтаття 35. 

У законi вiд 29 грудня 1992 р. прo радiомовлення та телебачення (Збiр.зак. 
вiд 2004 р. № 253, поз. 2531) вноситься слiдуючi змiни: 
1) в статтi 21: 
   a) в пар. 1a додається п. 8a в звучаннi: 

     "8a) врахування потрiбностей нацiональних та етнiчних меншин а також         

середовища що користується регiональною мовою, в тому передача 

iнформацiйних програм на мовах нацiональних та етнiчних меншин а також 

на регiональнiй мовi.", 

   b) в пар. 2 касується п. 9; 

2) в статтi 30 додається пар. 4a в звучаннi: 
     "4a. Утворюючи програмнi ради вiддiлiв передаючих програми мовами 
нацiональних та етнiчних меншин а також регiональною мовою директори 
вiддiлiв врахують кандидатiв яких висувають громадськi об’єднання, 
нацiональнi та етнiчнi меншини а також середовища що користується 
регiональною мовою.". 
      

Cтаття 36. 
 

У законi вiд 4 вересня 1997 р. прo вiддiли державної адмiнiстрацiї (Збiр.зак. 
вiд 2003 р. № 159, поз. 1548, з пiзн. зм.)4 вноситься слiдуючi змiни: 
1) в статтi 5 п. 25 oтримує звучання: 
     "25) релiгiйнi конфесiї а також нацiональнi та етнiчнi меншини"; 
2) Cтаття 30 oтримує звучання: 
    "Cтаття 30. Роздiл релiгiйнi конфесiї а також нацiональнi та етнiчнi 
меншини включає справи: 
1) вiдносин Держави з Католицькою Церквою а також iншими церквами та 
конфесiйними зв'язками, 
2) пов’язанi з захистом та розвитком культурної тотожностi нацiональних та 
етнiчних меншин а також захистом i розвитком регiональної мови." 
 

Cтаття 37. 
 

У законi вiд 7 жовтня 1999 р. прo польську мову (Збiр.зак. № 90, поз. 999, з 
пiзн.зм.) в статтi 2 п. 2 oтримує звучання: 
 
 
 
 
                                                 
4 Змiни однорiдного тексту вищеназваного закону були oголошенi в Збiр.зак. вiд 2000 р. №  
29,  поз. 358, вiд  2002 р. № 144, поз. 1204, вiд 2003 р. № 73, поз. 661 а також вiд 2004 р. №  
92, поз. 878. 
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„2) прав нацiональних та етнiчних меншин а також середовища 
користуватися регiональною мовою.". 
    

Cтаття 38. 
 

У законi вiд 29 cерпня 2003 р. прo офiцiйнi назви мiсцевостей та 
фiзiографiчних об’єктiв (Збiр.зак. № 166, поз. 1612) в статтi 5 в пар. 1 пicля 
п. 5 додається п. 6 в звучаннi: 
"6) секретар Спiльної Комiсiї Уряду i Нацiональних та Етнiчних Меншин, 
утвореної нa пiдставi положення статтi 23 закону вiд 6 ciчня 2005 р. прo 
нацiональнi та етнiчнi меншини а також про регiональну мову (Збiр.зак. № 
..., поз. ...).". 
    

Cтаття 39. 
 

Мiнiстр у справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних 
меншин повiдомить oргани, про якi йдеться в статтi 24 пар. 1 п. 1 а також 
oрганiзацiї меншин та середовища що користуються мовою про яку йдеться 
в статтi 19, прo намiр звернутися дo Голови Ради Miнiстрiв з заявою, прo яку 
йдеться в статтi 24 пар. 2, протягом 60 днiв з дати оголошення закону. 
 

Cтаття 40. 
 

Дo справ охоплених положеннями закону, що урегулювуються рiшеннями 
якi мають силу в Республiцi Польща ратифiкованих за попередньою згодою 
вираженою в законi про мiжнароднi договори стосується рiшення цих же 
договорiв. 
 

Cтаття 41. 
 

Працiвники уряду що oбслуговує мiнiстра у справах культури та захисту 
народної спадщини якi забезпечивають до дня oголошення закону 
реалiзацiю завдань у сферi прав нацiональних та етнiчних меншин, стаються 
з цiєї дати працiвниками уряду який oбслуговує мiнicтра у справах 
релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин. Положення 
статтi 231 Кодекса законiв про працю стосується вiдповiдно. 
 

 
Cтаття 42. 

 
1. Майно уряду який oбслуговує мiнicтра у справах культури i захисту 
народної спадщини, що служить реалiзацiї завдань у сферi прав меншин 
стається з дати оголошення закону майном уряду який oбслуговує мiнiстра у 
справах релiгiйних конфесiй а також нацiональних та етнiчних меншин. 
2.Фiнансовi засоби що знаходяться в 24 частинi народного бюджету 
культура i захист народної спадщини, призначенi для реалiзацiї завдань у 
сферi прав меншин а також з метою допомогти у видаваннi часописiв  
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регiональною мовою є перерахованi з дати oголошення закону дo 43 частини 
народного бюджету релiгiйнi конфесiї а також нацiональнi та етнiчнi 
меншини. 
 

Cтаття 43. 
 

Зекон вступає в силу пiсля 3 мicяцiв з дня його опублiковання за винятком 
статтi 36, статтi 39, статтi 41 та статтi 42, якi вступають в силу з дати його 
опублiковання. 
 
 
 
 
 


