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Przedmiot: Petycja 1880/2012, którą złożył Sebastian Władarz (Niemcy), w sprawie 
polskiego systemu edukacji i możliwości nauki w języku niemieckim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że Polska, która ratyfikowała Europejską kartę języków 
regionalnych lub mniejszościowych nie przestrzega przepisów zawartych w art. 8 tejże karty 
(edukacja). Odnosząc się do sprawozdania przygotowanego przez komisję ekspercką, w 
którym wskazano, że w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych nie odbywają się 
zajęcia w języku niemieckim, składający petycję dowodzi, że prawo do używania języka 
ojczystego jest prawem człowieka, w związku z czym wzywa on Parlament Europejski do 
podjęcia działań wobec władz Polski w celu umożliwienia nauki w języku niemieckim. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Składający petycję powołuje się na sprawozdanie Komitetu Ekspertów Europejskiej Karty 
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania 
Karty w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawozdaniu tym komitet stwierdza, że 
Rzeczpospolita Polska nie wypełnia zobowiązań wynikających z art. 8 Karty w zakresie 
edukacji.  Składający petycję podkreśla, że nie spełniono obowiązku udostępnienia edukacji 
przedszkolnej w odpowiednich językach regionalnych lub mniejszościowych. Rzeczpospolita 
Polska wdrożyła podstawę prawną, ale nie wypełniła obowiązku w praktyce. Wskazuje także 
na niewypełnione zobowiązania dotyczące udostępnienia edukacji podstawowej i 
ponadpodstawowej w odpowiednich językach regionalnych lub mniejszościowych.
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Traktaty będące podstawą Unii Europejskiej1 nie zapewniają Komisji ogólnych uprawnień 
podejmowania interwencji w państwach członkowskich w dziedzinie praw podstawowych. 
Może ona postąpić w ten sposób jedynie w sytuacji, w której sprawa dotyczy kwestii 
stosowania prawa wspólnotowego.  W związku z tym Komisja zauważa, że składający 
petycję powołuje się na Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, 
która jest aktem prawnym ustanowionym przez Radę Europy, a nie przez Unię Europejską.

Komisja chciałaby jednak podkreślić, że nawet gdyby składający petycję chciał powołać się 
na Kartę praw podstawowych, stosuje się ją tylko do państw, tylko jeżeli stosują one prawo 
Unii Europejskiej zgodnie z jej art. 51 ust. 1. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „postanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji 
Unii określonych w Traktatach”. Z informacji przekazanych w petycji nie wynika, by sprawa 
przywołana przez składającego petycję dotyczyła stosowania prawa UE. Dlatego też Komisja 
Europejska nie może zająć się kwestiami poruszonymi w petycji. W podobnych przypadkach 
to państwa członkowskie, w tym ich organy sądownicze, gwarantują skuteczne przestrzeganie 
i och ronę  praw podstawowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Komisja przypomina również, że nie posiada uprawnień ogólnych dotyczących mniejszości. 
W szczególności nie posiada ona kompetencji w kwestii definicji mniejszości narodowej, 
uznawania statusu mniejszości lub ich samostanowienia i autonomii. Kwestie te wchodzą w 
zakres obowiązków państw członkowskich.

W obrębie prawa Unii Europejskiej Komisja dokłada starań, by państwa członkowskie –
wdrażając to prawo – przestrzegały praw podstawowych, w tym zasady niedyskryminacji 
przewidzianej w art. 21 Karty. Ponadto unijne ustawodawstwo oraz programy finansowe 
przyczyniają się do rozwiązywania pewnych trudności, które mogą wpływać na osoby 
należące do mniejszości, takie jak dyskryminacja lub podżeganie do aktów przemocy lub 
nienawiści o podłożu rasowym, narodowościowym lub etnicznym.
Z tego względu w odniesieniu do skargi dotyczącej naruszenia Europejskiej Karty Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych Unia Europejska nie jest uprawniona do działania, jeżeli 
jakieś państwo nie wypełnia zobowiązań wynikających z ww. Karty lub jakiejkolwiek innej 
karty przyjętej pod auspicjami Rady Europy, czy też z samej konwencji ramowej Rady 
Europy o ochronie mniejszości narodowych. Jednocześnie Komisja zauważa, że w zaleceniu 
RecChL(2011)4 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie stosowania przez Polskę 
Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (przyjętym przez Komitet 
Ministrów w dniu 7 grudnia 2011 r. na 1129. posiedzeniu wiceministrów) zalecono, by 
władze polskie uwzględniły zalecenie dotyczące priorytetowego udostępnienia edukacji w 
języku niemieckim w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej2.

                                               
1Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/Recommendations/PolandCMRec1_en.pdf.


