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Status prawny mniejszości narodowych w Polsce.
Jego geneza i ewolucja  

w świetle rozwiązań prawnych

Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych wiąże się z aktywnością in-
stytucji państwa, a także kształtowaniem się stosunków między różnymi grupami 
ludności zamieszkującymi jego terytorium1. Migracje społeczności ludzkich sta-
nowią nieodłączną część ich egzystowania. Było tak w przeszłości, jest tak i obec-
nie. Związane z nimi osadnictwo miało charakter przejściowy, ale nierzadko za-
mieniało się w trwały pobyt i stopniowe wykształcanie różnych więzi z ludnością 
autochtoniczną. Wspólne bytowanie Polaków ze społecznościami innych naro-
dów ma liczącą sobie już osiem wieków tradycję. Pierwszą grupą etniczną osiadłą 
w granicach monarchii piastowskiej byli Żydzi. Pierwsze ślady osadnicze sięgają 
XI w.2. Trwałe osadnictwo Żydów w Polsce datuje się jednak dopiero na wiek XII3. 
W wieku XIII i XIV bardzo intensywnie rozwijało się osadnictwo związane z na-
pływem ludności niemieckiej i w mniejszym stopniu holenderskiej. Społeczności 
te, ze względu na stosunkowo szybką asymilację z ludnością miejscową, nie stwo-
rzyły grup o wyraźnej odrębności. W XIV w., po przyłączeniu przez Kazimie-
rza Wielkiego Rusi Halickiej, w granicach państwa polskiego znalazła się liczna 
diaspora ludności ormiańskiej osiadłej we Lwowie4. Później pojawili się Tatarzy, 
a wraz z unią lubelską także Litwini, Białorusini i Rusini, przodkowie współ czes-
nych Ukraińców. Wielowiekowe współistnienie wykształciło pozytywne relacje 
między Polakami i innymi narodowościami. Zazwyczaj nacechowane były wza-
jemnym szacunkiem i respektem dla odrębności kulturowych, obyczajowych 

1 A. Krasnowolski, Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzyna-
rodowym i polskim, Warszawa 2011, s. 3.

2 H. Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996.
3 Ok. 1150 r. pojawiły się pierwsze trwałe osady żydowskie na Śląsku w Tyńcu Małym, niedale-

ko Wrocławia oraz w Bolesławcu (1190 r.). Stąd rozpoczęli na przełomie XII-XIII w. migracje 
do Wielkopolski, a później na Mazowsze. Zob. Z. Borzymińska, Studia z dziejów Żydów w Pol-
sce, Warszawa 1995, s. 14 i n.; M. Bałaban, Kiedy i skąd przybyli Żydzi do Polski, Warszawa 
1931, s. 10 i n.; M. Stecka, Żydzi w Polsce, Warszawa 1921, s. 11 i n.

4 K. Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000, s. 19 i n.
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i wyznaniowych. Zdarzały się jednak i akty niechęci, a nawet wrogości, szczegól-
nie w drugiej połowie XVII w., gdy na skutek wojen z innowiercami zmniejszyła 
się w społeczeństwie polskim, a także wśród elit, tolerancja dla obcych5. Niemniej 
jednak w powszechnym odczuciu obszary Rzeczypospolitej uważane były za 
miejsce spokojnej egzystencji dla wielu narodów. Wyrazem tego było powiedze-
nie ukształtowane jeszcze w XVI w., że Polska była niebem dla szlachty, czyśćcem 
dla mieszczan, piekłem dla chłopów i rajem dla Żydów, a krakowski rabin Mojżesz 
ben Israel Isserles w tym samym czasie pisał: Jeśli Bóg nie dałby Żydom Polski jako 
schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia6.

Stosunkowo wcześnie, bo już w XIII w., pojawił się w Polsce pierwszy akt 
normatywny regulujący status mniejszości narodowych. Był nim wydany przez 
księcia Bolesława Pobożnego 16 VIII 1264 r. Statut kaliski, który w 36 artyku-
łach określił zakres praw i obowiązków ludności żydowskiej7. Kolejne tej rangi 
przepisy zostały wydane znacznie później dla Ormian i Tatarów8. Upadek I Rze-
czypospolitej poddał mniejszości narodowe zamieszkujące ziemie polskie usta-
wodawstwu państw zaborczych. Po odzyskaniu niepodległości Polska została 
zmuszona do podpisania traktatu dotyczącego praw i obowiązków mniejszości 
narodowych zamieszkujących na terytorium państwa polskiego9, zwanym czę-
sto „Małym traktatem wersalskim”, dając tym samym możliwość ingerencji ze 
strony mocarstw w jej sprawy wewnętrzne10. W okresie międzywojennym w obu 
konstytucjach polskich znalazły się postanowienia odnoszące się do mniejszości 
narodowych.

5 W 1521 r. Zygmunt III Stary wydał dokument zakazujący Żydom handlu detalicznego w Płoc-
ku. Sejm walny kilkakrotnie w latach 1557, 1565, 1578 i 1607 uchwalał ustawy nakazujące 
wydalenie Romów z granic Rzeczypospolitej. Nigdy jednak nie były wykonywane, Volumina 
Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 13, 52, 187, 443.

6 S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1894, 
s. 419. Zob. też: B.D. Weinryb, The Jews of Poland. A Social Economic History of the Jewish 
Community in Poland from 1100 to 1800, Philadelphia 1972, s. 166.

7 Akt ten był następnie potwierdzany przez kolejnych władców poczynając od Kazimierza 
Wielkiego. Ostatnim był Stanisław August Poniatowski. Zob. Volumina Legum, t. I, Petersburg 
1859, s. 141 i n. Zob. też T. Czacki, Rozprawa o Żydach i Karaitach, Lwów 1885, s. 37, 53 i n.

8 Statut ormiański został wydany przez Zygmunta Starego w 1519 r., a w 1607 r. Sejm Walny 
potwierdził dotychczasowe prawa, przywileje i zwyczaje Tatarów, Volumina Legum, t. II, Pe-
tersburg 1859, s. 451. Zob. też O. Balzer, Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 
1519, Lwów 1910, passim.

9 Traktat między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską sporzą-
dzony w Wersalu 28 VI 1919 r., Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 110, poz. 728.

10 Podobne traktaty musiały podpisać inne państwa Europy Środkowowschodniej: Czechosło-
wacja, Rumunia, Grecja oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Niemcy takiego 
traktatu nie musiały podpisywać. W związku z wystąpieniem 21 X 1933 r. z Ligi Narodów 
Rzeszy Niemieckiej oraz zamierzonym przyjęciem do Ligii Narodów Związku Sowieckiego 
w 1934 r. Polska wypowiedziała ten traktat.
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W Konstytucji marcowej z 1921 r. w art. 109 i 110 wszystkim obywatelom 
gwarantowano prawo zachowania swej narodowości i  pielęgnowania swojej 
mowy i właściwości narodowych. Ponadto w ustawach miano zapewnić mniej-
szościom pełny i swobodny rozwój ich właściwości narodowościowych w formie 
autonomicznych związków mniejszości o charakterze publiczno-prawnym w ra-
mach organizacji samorządu lokalnego, przy zachowaniu kontroli państwa nad 
ich działalnością i dofinansowywaniu z budżetu państwa. Każdemu obywatelowi, 
należącemu do mniejszości narodowościowych, wyznaniowych lub językowych 
gwarantowano równe z innymi obywatelami prawo zakładania, nadzoru i zawia-
dywania zakładami dobroczynnymi, religijnymi i społecznymi, a także szkoła-
mi i innymi zakładami wychowawczymi oraz używania w nich swobodnie swej 
mowy i wykonywania zasad swojej religii. Warto zauważyć, że wspomniane wyżej 
ustawy nigdy nie zostały uchwalone11. W Konstytucji kwietniowej z 1935 r. sprawy 
mniejszości potraktowane zostały niezwykle lakonicznie. W jej art. 7 stwierdzono 
jedynie, że ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą 
być powodem ograniczeń uprawnień do wpływania na sprawy publiczne12. Takie 
ujęcie było charakterystyczne dla koncepcji państwa, w którym o pozycji obywa-
tela w społeczeństwie decydować miała nie przynależność narodowa, a wartość 
wysiłku wkładanego do przyczyniania się na rzecz dobra powszechnego.

Nie mniej lakonicznie określono stosunek do mniejszości narodowych w Kon-
stytucji lipcowej z 1952 r. W art. 67 gwarantowano wszystkim obywatelom równe 
prawa, bez względu m.in. na przynależność narodową, natomiast w art. 81 stwier-
dzono, że obywatele niezależnie od narodowości, rasy i wyznania mają równe 
prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodar-
czego, społecznego i kulturalnego. Zakazane było szerzenie nienawiści lub po-
gardy oraz wywoływanie waśni albo poniżanie człowieka ze względu na różnice 
narodowości, rasy lub wyznania13. Takie podejście do kwestii narodowościowych 
wynikało z ideologicznych przesłanek. Ówczesne władze dążyły do asymilacji 
przedstawicieli mniejszości narodowej z pozostałą częścią społeczeństwa pol-
skiego. Celem polityki było osiągnięcie „jedności narodowej” kosztem minima-
lizowania roli mniejszości narodowych w życiu publicznym14. Znalazło to także 
wyraz w Konstytucji, w której zabrakło delegacji do bardziej szczegółowego usta-
wowego określenia statusu prawnego mniejszości narodowych. Nie dziwi zatem, 
że także w okresie Polski Ludowej nie uchwalono żadnych aktów normatywnych 

11 Ustawa z dn. 17 III 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. R. P. z 1921 r., Nr 44, 
poz. 267.

12 Ustawa Konstytucyjna z dn. 23 IV 1935 r., Dz. U. R. P. z 1935, Nr 30, poz. 227.
13 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dn. 22 VII 

1952 r., t.j. Dz. U. z 1976, Nr 7, poz. 36.
14 S. Łodziński, Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach 1989-1992, 

Raport Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1992, s. 6 i n.
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konkretyzujących pozycję prawną mniejszości narodowych. Choć warto odno-
tować, że w okresie rządów komunistycznych Polska ratyfikowała wiele ważnych 
aktów prawa międzynarodowego odnoszących się do tej kwestii.

Zmiany dokonujące się w Polsce pod koniec lat 80. ubiegłego wieku pod wpły-
wem ruchów społecznych sprzeciwiających się ówczesnym zasadom ustrojowym 
objęły również kwestie związane z  pozycją prawną mniejszości narodowych. 
Jeszcze przed obradami Okrągłego Stołu pojawił się dokument określający stosu-
nek opozycji demokratycznej do tych spraw. Był to projekt stanowiska Komitetu 
Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, opracowany przez 
Komisję ds. Mniejszości Narodowych. Proponowano w nim, aby mniejszościom 
narodowym zapewnić swobodę tworzenia stowarzyszeń i fundacji społecznych, 
religijnych, oświatowych, kulturalnych, naukowych i podobnych oraz partii i klu-
bów politycznych w ramach postulowanego w Polsce pluralizmu społecznego 
i politycznego, a  istniejące towarzystwa społeczno-kulturalne mniejszości nie 
powinne monopolizować swojej pozycji w środowiskach mniejszości i powinne 
zostać wyłączone spod kurateli resortu spraw wewnętrznych. Sugerowano, aby 
w konstytucji zagwarantowane zostały mniejszościom narodowym prawo do swo-
bodnego deklarowania swojej przynależności narodowej oraz uwzględniania tego 
w dokumentach urzędowych, a liczebność mniejszości narodowych powinna być 
stwierdzana przez właściwe organy państwowe. W nowych ordynacjach wybor-
czych do parlamentu i samorządów lokalnych powinno się zagwarantować mniej-
szościom narodowym realną możliwość wprowadzenia własnych przedstawicieli. 
Wspomniane gwarancje miałyby obejmować w rejonach stanowiących historycz-
nie ukształtowane skupiska mniejszości narodowych również prawo do używania 
swojego języka w urzędach, sądach, szkołach, nauczania tego języka oraz oficjal-
nym nazewnictwie geograficznym, poprzez stosowanie nazw dwujęzycznych. Na 
tych terenach wiedza o historii i kulturze mniejszości powinna być uwzględniana 
w programach szkolnych. Mniejszościom należało umożliwić tworzenie dotowa-
nych przez państwo, własnych niepublicznych placówek oświatowych, a sieć pla-
cówek publicznych, dostosowanych do potrzeb mniejszości narodowych, powin-
na zostać zwiększona. Postulowano przy tym, aby programy nauczania zostały tak 
zmodernizowane, żeby pozwalały społeczeństwu polskiemu na uzyskanie elemen-
tarnej wiedzy o historii i kulturze Białorusinów, Ukraińców, Litwinów i Żydów, ze 
względu na bliskie historyczne związki Polaków z tymi narodami15.

W ślad za nim, już w demokratycznej Polsce, podjęto próbę zmiany istniejące-
go stanu prawnego. Wkrótce po zebraniu się Sejmu wyłonionego w czerwcowych 
wyborach 1989 r. ukonstytuowała się Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicz-

15 O potrzebach mniejszości narodowych w Polsce – projekt stanowiska Komitetu Obywatelskiego przy 
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” opracowany przez Komisję ds. Mniejszości Narodowych, 
http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/docmetadata?id=8945&from=publication%20 (9 III 2015).
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nych16. Na jej forum zainicjowano prace nad projektem ustawy o mniejszościach. 
Włączyli się w nie przedstawiciele wszystkich mniejszości narodowych. Koniecz-
ność jej powstania uzasadniano dwiema obawami: nasilającym się poczuciem za-
grożenia asymilacją mniejszości narodowych w polskim społeczeństwie oraz kon-
sekwencjami zastosowania zasady wzajemności w polityce wobec mniejszości (nie 
tyle dla mniejszości narodowych w Polsce, ile dla Polaków w innych krajach)17. 
Jednakże ówczesne prace nie wykroczyły poza sformułowanie ogólnych założeń.

Dopiero w listopadzie 1992 r. w Sejmie przygotowany został projekt zmian 
w konstytucji obejmujący kwestię osób należących do mniejszości narodowych. 
Proponowano w nich dodanie kolejnego ustępu do art. 81 w brzmieniu gwaran-
tującym obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych prawo do 
zachowania i rozwoju własnej kultury, języka, obyczajów i tradycji. Zapewniano 
w nim także prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, religijnych 
i kulturalnych oraz udział w sprawach dotyczących uznania i ochrony ich toż-
samości kulturowej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami praw-
nomiędzynarodowymi18. Autorzy zmian wyraźnie czerpali inspiracje dla swoich 
propozycji z projektu konstytucyjnego Senatu, dwustronnych umów o przyjaznej 
współpracy i dobrosąsiedzkich stosunkach zawartych przez Polskę z krajami są-
siedzkimi w początkach lat 90. ubiegłego wieku, a także tendencji w prawie mię-
dzynarodowym, traktującym prawa mniejszości narodowych jako prawa indywi-
dualne osób, a nie prawa „grupowe”19. Wkrótce jednak skrócona została kadencja 
i Sejm nie zdołał uchwalić tej poprawki.

Do kwestii ustawowej regulacji statusu mniejszości narodowych w Polsce 
powrócono w następnej kadencji parlamentu. Pierwszy projekt ustawy powstał 
dopiero w 1993 r. w środowisku Fundacji Helsińskiej. Jej autorami byli Zbigniew 
Hołda, Grzegorz Janusz, Marek Nowicki, Andrzej Rzepliński, a promotorem 
w parlamencie poseł Henryk Kroll, reprezentujący mniejszość niemiecką20. Pro-
jektowana ustawa składała się z 31 artykułów podzielonych na sześć rozdzia-
łów: Postanowienia ogólne, Używanie języka przed organami władzy państwowej, 

16 Komisja taka powoływana była w Sejmach wszystkich kadencji, z aktualną włącznie.
17 P. Bajda, S. Łodziński, Ochrona osób należących do mniejszości narodowych, Warszawa 1995, 

s. 39.
18 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, I kadencja, Druk Nr 447, s. 2. Szerzej na ten temat M. Kallas, 

Prace parlamentarne nad uregulowaniem statusu mniejszości w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 
1995, nr 3 (11), s. 68.

19 Takie podejście reprezentują m.in. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
sporządzony w Nowym Jorku 16 XII 1966 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167, Dokument Spot-
ka nia Kopenhaskiego w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE sporządzony w Kopenhadze 29 VI 
1990 r., oraz Paryska Karta Nowej Europy sporządzona w Paryżu 21 XI 1990 r., a także Dekla-
racja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Języko-
wych sporządzona w Nowym Jorku 10 XII 1992 r.

20 P. Bajda, S. Łodziński, op.cit., s. 39 i n.
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Oświata i  kultura, Udział w  życiu publicznym, Pełnomocnik Rządu do spraw 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Przepisy końcowe. W art. 2 zapropo-
nowano zdefiniowanie pojęcia mniejszości narodowej i etnicznej. Uznano za nie 
grupę pozostająca w mniejszości w stosunku do reszty obywateli, charakteryzu-
jącą się w szczególności dążeniem do zachowania swojej kultury, tradycji, języ-
ka oraz świadomości narodowej lub etnicznej. Nawiązywano w niej w oczywi-
sty sposób do poglądów Maxa van der Stoela, Wysokiego Komisarza KBWE do 
Spraw Mniejszości Narodowych, który stwierdził, że mniejszość to grupa posia-
dająca językowe, etniczne i kulturowe cechy, które odróżniają ją od większości. Po 
drugie, mniejszość to grupa, która zazwyczaj nie tylko dąży do utrzymania swojej 
tożsamości, lecz stara się nadać tej tożsamości mocniejszy wyraz21.

W projekcie zapewniano wszystkim obywatelom należącym do mniejszości 
równość wobec prawa i równość w prawie. Nikogo nie można było zmuszać do 
deklarowania przynależności narodowej lub etnicznej. Przynależność narodowa 
uznana została za sprawę indywidualnego wyboru i nie mogła pociągać za sobą 
żadnych niekorzystnych następstw. Organy władzy publicznej nie mogły weryfi-
kować deklarowanej przynależności do mniejszości (art. 3).

Szczególne prawa przynależne mniejszościom narodowym obejmowały możli-
wość zakładania i utrzymywania własnych stowarzyszeń oraz instytucji gospodar-
czych, religijnych, kulturalnych, oświatowych, naukowych i sportowych, jak rów-
nież uczestnictwa w działalności międzynarodowych organizacji pozarządowych, 
a także ustanawiania i utrzymywania niezakłóconych kontaktów w ramach wła-
snej grupy, jak również kontaktów poprzez granice z obywatelami innych państw, 
z którymi łączą je wspólne pochodzenie narodowe lub etniczne, dziedzictwo 
kulturalne lub przekonania religijne. Ponadto projekt przewidywał wyposażenie 
mniejszości w prawo dostępu do informacji w języku ojczystym, jej rozpowszech-
niania i wymiany oraz posiadania własnych środków masowego przekazu, uży-
wania imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego oraz wyznawania i prakty-
kowania swej religii oraz prowadzenia oświatowej działalności religijnej w języku 
ojczystym (art. 4). Na organa władzy publicznej nakładano obowiązek wspierania 
różnorodnych działań w sferze ochrony praw mniejszości (art. 5). Projektodawcy 
zmierzali do wprowadzenia ustawowego zakazu przymusowej asymilacji, admini-
stracyjnej zmiany stosunków narodowościowych lub etnicznych, utrudniających 
zachowanie tożsamości danej miejscowości, uniemożliwiania lub utrudniania 
mniejszościom narodowym korzystania z ich praw (art. 6).

Stojąc na gruncie zasady, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski, 
postulowano, by języki mniejszości mogły być używane jako języki pomocnicze 
(art. 7). Chciano zagwarantować, aby osoby należące do mniejszości mogły reje-

21 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000, 
s. 59.
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strować w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości imiona i nazwiska 
w zgodzie z zasadami pisowni języka ojczystego z transliteracją łacińską w przy-
padku alfabetów niełacińskich (art. 8). Wnioskowano, aby w miejscowościach bę-
dących znacznymi skupiskami mieszkańców należących do mniejszości, w urzę-
dach administracji publicznej oraz w organach wymiaru sprawiedliwości były 
zatrudniane również osoby znające język mniejszości w mowie i piśmie. Wykaz 
miejscowości, w których mógł być stosowany język mniejszości, jako język po-
mocniczy, określać miała Rada Ministrów (art. 9). Rząd miał określać również 
wykaz miejscowości, w których nazwy tych miejscowości, ulic oraz mających 
w nich siedzibę organów władzy publicznej, stosowane będą zapisy dwujęzycz-
ne. Znaki, napisy i inne informacje o charakterze prywatnym nie miały dozna-
wać żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o możliwość stosowania języka mniejszości 
(art. 10). Na ministrze sprawiedliwości spoczywał obowiązek urzędowego tłuma-
czenia na język mniejszości podstawowych aktów prawnych (art. 11).

W dalszej części projektu gwarantowano nauczanie języka ojczystego w szko-
łach publicznych, a także wiedzy o kulturze i historii. Koszty z tym związane 
miały być finansowane z budżetu państwa (art. 12-13). Promowanie wiedzy o hi-
storii i kulturze mniejszości zamieszkałych w Polsce oraz emitowanie progra-
mów w językach mniejszości narodowych uznano za zadania mediów publicz-
nych (art. 16). Przewidziano niedyskryminacyjny udział mniejszości narodowych 
w życiu publicznym, obejmujący również dostęp do pełnienia służby w admini-
stracji publicznej (art. 17-18). Mechanizmy określone w ordynacjach wyborczych 
miały umożliwiać mniejszościom uzyskiwanie reprezentacji w organach przed-
stawicielskich (art. 19). Przewidywano wreszcie utworzenie specjalnego organu 
– urzędu Pełnomocnika ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którego zada-
niem miało być koordynowanie działań administracji rządowej wobec mniejszo-
ści, koordynowanie wykonywania określonych w umowach międzynarodowych 
obowiązków organów władz publicznych wobec mniejszości oraz podział dota-
cji dla poszczególnych mniejszości (art. 20). Ciałem doradczym pełnomocnika 
miała być Rada Mniejszości złożona z przedstawicieli mniejszości, a także parla-
mentarzystów wskazanych przez stowarzyszenia mniejszości (art. 21). Wreszcie 
każdemu, kto czuł się zastraszony lub zagrożony przemocą w związku z przy-
należnością narodową lub etniczną, gwarantowano prawo żądania ochrony ze 
strony właściwych organów władzy publicznej (art. 24). Projektowane regulacje 
wypływały z ducha postanowień europejskiej Konwencji o ochronie mniejszości 
narodowych z 1 II 1995 r.22, a także Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub 
Mniejszościowych z 1992 r.23.
22 Konwencja Ramowa o ochronie praw mniejszości, sporządzona w Strasburgu dn. 1 II 1995 r. 

wiąże Polskę od 1 IV 2001 r., Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209.
23 Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dn. 5 XI 

1992 r. wiąże Polskę od 12 XII 2008 r., Dz. U. z 2008 r., Nr 137, poz. 1121.
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Dalsze prace nad ustawą o mniejszościach narodowych zostały wstrzymane 
w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia nowej Konstytucji RP. Propozycje rozwiązań 
znalazły się zarówno w projekcie poselskim, jak i senackim. We wstępnie postu-
lowanych regulacjach, przyjętych przez sejmową Komisję Konstytucyjną (KK), 
odpowiednie przepisy brzmiały: Każdy może swobodnie manifestować swoją przy-
należność do mniejszości narodowej lub etnicznej, a także wyznawać właściwą jej 
religię oraz rozwijać kulturę, obyczaje i tradycje (ust. 1), oraz Nie wolno nikomu na-
rzucać ani zakazywać przynależności do określonej mniejszości narodowej lub et-
nicznej (ust. 2) i wreszcie Mniejszościom narodowym i etnicznym ustawa gwaran-
tuje prawa specjalne, które zapewnić mają możliwość zachowania ich odrębności 
(ust. 3). Warto zauważyć, że członkowie KK nie byli jednomyślni co do ujmowa-
nia w konstytucji przepisów z gwarancjami dla mniejszości narodowych. Osta-
tecznie w przyjętej w 1997 r. nowej Konstytucji RP znalazł się artykuł zawierający 
gwarancje dla mniejszości narodowych. Ujęto go w rozdziale poświęconym gwa-
rancjom wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Zapewniono w nim 
obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych, wol-
ność zachowania i rozwoju własnego języka, obyczajów i tradycji oraz rozwoju 
własnej kultury (art. 35 ust. 1). Ponadto mniejszościom zagwarantowano prawo 
do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służą-
cych ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw 
dotyczących ich tożsamości kulturowej (art. 35 ust. 2).Wspomniane przepisy 
zawierają jedynie ogólną normę postępowania wobec mniejszości narodowych 
i etnicznych. Jej rozwinięcie pozostawiono ustawodawstwu zwykłemu. Przyjęty 
w konstytucji podział na mniejszości narodowe i mniejszości etniczne wynikał 
z uznania za pierwsze te, które były zorganizowane we własne organizmy pań-
stwowe, a za drugie te, które takiej wspólnoty nie posiadały24.

Kolejny projekt ustawowy, zmierzający do uregulowania statusu mniejszości 
narodowych i etnicznych, został opracowany przez sejmową Komisję Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych jesienią 1998 r. i określany bywa projektem Kuronia25. 
Przedstawione przez posłów rozwiązania obejmowały 30 artykułów podzielonych 
na pięć rozdziałów: Przepisy ogólne, Używanie języka ojczystego, Oświata i kultu-
ra, Organ do spraw mniejszości narodowych, Zmiany w przepisach obowiązujących, 
Przepisy końcowe. Projektowane rozwiązania określały zasady i warunki korzysta-
nia przez obywateli polskich należących do mniejszości narodowych z wolności 
do zachowania oraz rozwoju własnego języka, obyczajów, tradycji oraz kultury 
(art. 1). W kolejnym artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia mniejszości 

24 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 
Warszawa 2008, s. 92 i n.

25 Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16 IX 
1998 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, III kadencja, Druk Nr 616. W tym czasie przewodni-
czącym Komisji oraz posłem sprawozdawcą był Jacek Kuroń.
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narodowej lub etnicznej. W proponowanym ujęciu przez „mniejszość” rozumia-
no grupę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o odrębnym pochodzeniu, trady-
cyjnie zamieszkałą na terytorium Polski, pozostająca w mniejszości w stosunku 
do reszty obywateli i dążącą do zachowania swojego języka, obyczajów, tradycji, 
kultury, religii lub świadomości narodowej lub etnicznej (art. 2). W dalszej części 
znalazł się „słowniczek ustawowy” zawierający legalne definicje takich pojęć jak: 
język ojczysty, język pomocniczy, szkoła z ojczystym językiem nauczania, szkoła 
dwujęzyczna, klasa z ojczystym językiem nauczania, instytut kultury (art. 3).

Zaproponowany w ustawie katalog gwarantowanych praw i wolności dla osób 
należących do mniejszości obejmował: zachowanie i rozwój kultury i tożsamości 
narodowej lub etnicznej, wolność sumienia, wyrażania przekonań, myśli, wyzna-
wania i praktykowania swojej religii, wolność zgromadzeń i swobody zrzeszania 
się, dostępu do informacji w języku ojczystym, swobody używania języka ojczy-
stego, prawo do używania własnego imienia i nazwiska w brzmieniu języka oj-
czystego, na zasadach określonych w odrębnej ustawie, prawo do zamieszczania 
w języku ojczystym informacji o charakterze prywatnym oraz możliwość ucze-
nia się języka ojczystego i w języku ojczystym (art. 4). Warto zwrócić uwagę, że 
spośród ośmiu gwarancji pięć dotyczyło ochrony języka ojczystego mniejszości 
narodowych. Dalsze rozwinięcie praw związanych z używaniem własnego języka 
przez osoby należące do mniejszości narodowych znalazło się w odrębnym roz-
dziale zatytułowanym Używanie języka ojczystego, obejmującym art. 8-12. Roz-
wiązania te wypływały z uznania roli jaką odgrywają języki mniejszości narodo-
wych w utrzymaniu tożsamości kulturowej narodów oraz budowaniu bogactwa 
kulturowego, a zawartego w wielu międzynarodowych konwencjach ratyfikowa-
nych przez Polskę.

W dalszej części, w art. 13-19, gwarantowano osobom należącym do mniej-
szości narodowych możliwość tworzenia własnych instytucji pozwalających na 
podtrzymywanie i rozwój poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej poprzez nauczanie języka ojczystego, historii i kultury. Projekt prze-
widywał też możliwość korzystania z tych uprawnień w placówkach publicznych, 
szczególnie oświatowych.

W ostatniej części, w art. 20-25, zawarto przepisy ustanawiające specjalny 
urząd, do zadań którego należeć miało: opracowywanie programów działań na 
rzecz mniejszości, koordynowanie działań administracji publicznej oraz innych 
instytucji objętych rządowymi programami na rzecz mniejszości, dzielenie dota-
cji na rzecz podtrzymywania i rozwijania kultury, tradycji i poczucia tożsamości 
mniejszości, współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami mniejszościowymi, 
podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom naruszania praw mniejszo-
ści, wspieranie działań popularyzujących tematykę odnoszącą się do mniejszo-
ści, wykonywanie zadań zleconych przez rząd w ramach realizacji polityki wobec 
mniejszości.
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Prezesa Urzędu powoływać miał premier, a wspierać go miała Rada złożo-
na z podsekretarzy stanu lub dyrektorów generalnych ministerstw: spraw we-
wnętrznych i administracji, edukacji narodowej, kultury i sztuki, sprawiedliwo-
ści i spraw zagranicznych. Rada miała mieć charakter opiniodawczy w zakresie 
działań podejmowanych na rzecz mniejszości. W porównaniu do wcześniejszych 
projektów proponowane rozwiązania wzmacniały pozycję organu rządowego od-
powiedzialnego za sprawy mniejszości narodowych.

Projekt Kuronia o mniejszościach narodowych z 16 IX 1998 r. procedowano 
w ciągu całej III kadencji Sejmu (1997-2001). W okresie 22 IV 1999–4 VII 2001 
(posiedzenia Komisji) zdołano omówić zaledwie 3 pierwsze artykuły. Najwięcej 
czasu zajęła dyskusja nad definicją „mniejszości narodowej”. Cel jaki stawiali so-
bie twórcy projektu zmierzał do określenia podstawowych praw i obowiązków 
należących do mniejszości. Autorzy projektu ograniczali pojęcie „mniejszości 
narodowych” tylko do obywateli polskich, posiadających odrębne pochodzenie, 
tradycyjnie zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Statusu tego 
nie mogli uzyskać przedstawiciele grup napływowych, nawet licznych, którzy 
uzyskali obywatelstwo, ale należeli do nowych migrantów.

Kolejny projekt regulacji ustawowej dotyczący mniejszości narodowych po-
jawił się już w nowej kadencji Sejmu 11 I 2002 r. Był w gruncie rzeczy powtó-
rzeniem, poza kilkoma mniej istotnymi kwestiami, „projektu Kuronia”. Jednakże 
i tym razem prace nad projektem trwały blisko trzy lata i ostatecznie 6 I 2005 r. 
Sejm uchwalił pierwszą w niepodległej Polsce ustawę o mniejszościach narodo-
wych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Od tamtej pory była kilkakrotnie 
nowelizowana, a jej tekst jednolity ukazał się 27 IV 2015 r.26.

Uregulowania przyjęte w polskim ustawodawstwie gwarantują, że każda oso-
ba ma prawo do swobodnego samookreślenia swojej przynależności do mniej-
szości narodowej lub etnicznej. Dokonanie wyboru i korzystanie w konsekwencji 
z przynależnych z tego faktu praw nie powoduje żadnych niekorzystnych skutków. 
Przynależność do określonej narodowości można ujawnić tylko gdy zdecyduje 
o tym przepis ustawy. Nikt nie ma też obowiązku udowodnienia swej przyna-
leżności do określonej mniejszości narodowej. Obowiązujące normy gwarantują 
utrzymanie własnej tożsamości kulturowej. Ustawa zakazuje stosowania środków, 
które mogłyby zmierzać do przymusowej asymilacji osób należących do mniej-
szości narodowej lub etnicznej. Zakaz dotyczy także relokacji osób zmierzających 
do zmiany proporcji narodowościowych i etnicznych na określonych obszarach.

Obserwowany od lat 90. XX w. proces odżywania tożsamości narodowościo-
wych i etnicznych stanowi poważny problem, nie tylko dla polityków, ale też dla 
socjologów, politologów i prawników. Wieszczony we wcześniejszych dekadach 

26 Ustawa z dn. 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 
Dz.U. z 2015 r., poz. 573 z późn. zm.
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kres narodów i powstanie, w miejsce wytworzonej luki, społeczeństwa globalnego 
oraz rozwój instytucji ponadnarodowych, zderzył się z rzeczywistością objawiają-
cą się gwałtownymi konfliktami na tle etnicznym i religijnym. Niepowodzeniem 
zakończyła się polityka wielokulturowości realizowana w wielu krajach Europy 
Zachodniej27. Migranci nie wtopili się w przyjmujące ich społeczeństwa. Nato-
miast okazało się, że przybywając do państw europejskich, dążąc do poprawy wa-
runków swego życia, odrzucali idee wolności i demokracji, a co więcej, stawali 
się przeciwnikami wartości reprezentowanych przez Europejczyków. W konse-
kwencji w ich środowisku następowało konserwowanie tradycyjnych przeko-
nań kulturowych i religijnych, łatwo otwierających się na ekstremizmy religijne, 
zwłaszcza islamskie. W ten sposób szereg ugrupowań terrorystycznych znajduje 
bez przeszkód wsparcie dla swoich działań. Wzrost zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
w kontekście różnic religijnych i etnicznych pociąga za sobą wzrost niechęci do 
obcych kulturowo, co uwidacznia się z całą mocą w okresie kryzysu migracyjne-
go, z jakim zmaga się obecnie Europa.

Racjonalny ustawodawca powinien tak kształtować normy, aby, z jednej stro-
ny, chronić wartości i zasady określające tożsamość większości danej społeczno-
ści, zarówno w wymiarze etnicznym, jak i politycznym, a z drugiej, zapewnić 
rozwój tożsamości mniejszości. W przeciwnym razie brak balansu będzie potę-
gował napięcia, które w skrajnych przypadkach będą przybierały formę otwartych 
konfliktów, także zbrojnych. W ten sposób niewłaściwa polityka w stosunku do 
mniejszości narodowych i etnicznych będzie sprzyjała narastaniu zagrożeń dla 
bezpieczeństwa narodowego państwa.

Summary

Piotr Krzysztof Marszałek

The legal status of national minorities in Poland. 
Genesis and evolution of its in the light of legal solutions

Human migration is an inherent part of their existence. Reasons for necessity of 
moving are very different. The factors determining to leaving of hitherto seats 
and the search for new ones are, first of all, the securing of oneself and the closest 
security and the improvement of living conditions. Properly defining the status 
of migrants in the new community was of paramount importance in shaping the 
proper relationship between the two groups, mainly to avoid the hardships that 
could hinder coexistence. The article presents the development of legal norms 

27 M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2009, s. 17-18.
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shaping the legal status of national minorities in Poland. It concentrates on solu-
tions created after the systemic changes made after 1989. Indicates the extent to 
which the Polish legislation has taken into account the norms of european law. 
It also draws attention to security risks when these issues are disregarded by the 
public authority.
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