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Szanowni Państwo-Posłowie  PIS, 
 
W dniu 17.12.2021r. podczas uchwalania ustawy budżetowej na rok 2022 głosowali Państwo za 
przyjęciem poprawki polegającej na znacznym (prawie 40 milionów złotych) zmniejszeniu środków 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na 
naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. Podkreślenia wymaga fakt, że według 
oświadczeń wnioskodawców poprawki oraz Ministra Edukacji i Nauki zmniejszenie tej kwoty ma 
dotyczyć wyłącznie nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, co miałoby 
wyraźnie dyskryminujący charakter. W innym przypadku dotknie także obywateli polskich 
należących do innych mniejszości narodowych.  
Nauczanie języka mniejszości wynika zarówno z krajowych aktów prawnych takich jak Ustawa o 
systemie oświaty, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 
2005 roku oraz związanych z nią rozporządzeń, jak również jest zobowiązaniem przyjętym 
dobrowolnie przez RP w 2009 roku w trakcie ratyfikacji Europejskiej Karty języków regionalnych 
lub mniejszościowych.  
W ostatnim czasie zostało podjętych wiele inicjatyw celem zwiększenia zainteresowania opinii 
publicznej tym tematem. Mniejszość Niemiecka zorganizowała konferencje prasowe. W obronie 
finansowania języka mniejszości wypowiedział się również Rzecznik Praw Obywatelskich, który 
bardzo szczegółowo opisał obecną sytuację. Pracownicy akademiccy, przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i rodzice wystosowali petycje sprzeciwiające się decyzji Parlamentu.  
Jako przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej zwracamy  uwagę na negatywne konsekwencje 
ewentualnego obniżenia środków na nauczanie języków mniejszości. Obniżenie subwencji 
oświatowej to przede wszystkim obniżenie standardów edukacyjnych uczniów, zarówno tych 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych jak i tych należących do polskiej większości.  
Głosując za zmniejszeniem środków na nauczanie języków mniejszości wystąpili Państwo 
przeciwko dzieciom swoich wyborców, którzy mimo posiadania innej narodowości są obywatelami 
polskimi i płatnikami podatków w Polsce.  
 
 
 

 

 

Zielona Góra 15.01.2022 

  

 

Szanowny Pan Poseł RP  
Jerzy Materna 
Biuro Poselskie PIS 
ul. Ciesielska 10 
65-001 Zielona Góra 
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Decyzja ta może się również przyczynić do zamykania małych szkół w Państwa okręgu wyborczym 
oraz do konieczności zwolnienia z pracy w szkole nauczycieli germanistów. 
Podkreślając wartość wielokulturowości i wielojęzyczności oraz prawo obywateli polskich 
należących do mniejszości etnicznych lub narodowych do nauczania języków regionalnych lub 
mniejszościowych prosimy Państwa o wycofanie poparcia dla obniżenia subwencji oświatowej na 
naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych. 
                                                                                                             W imieniu Zarządu TSKMN 
                                                                                                                z Poważaniem 
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