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Mniejszości narodowe II RP w świetle konstytucji  
oraz innych aktów prawnych

Problem mniejszości narodowych w Polsce, która obok Czechosłowacji po I wojnie 
światowej stała się państwem najbardziej niejednolitym narodowościowo, był dość 
typowy dla państw położonych w środkowo-wschodniej części Europy. Za szczegól-
nie charakterystyczne dla problemu narodowościowego państw Europy Środkowo-
-Wschodniej uznać można znaczne zróżnicowanie mniejszości narodowych, jakie 
zamieszkiwały ich terytoria1. To zróżnicowanie, prócz kwestii liczebności, dotyczyło 
również odmiennego stopnia świadomości narodowej, różnic w obrębie struktu-
ry społecznej, w poziomie rozwoju kulturalnego, a także odmiennych tradycji hi-
storycznych. Spośród wszystkich mniejszości narodowych II RP zróżnicowanie to 
przejawiało się szczególnie jaskrawo w odniesieniu do Ukraińców i bez wątpienia 
stanowiło spuściznę ich wielowiekowego życia w diasporze2. Takie zróżnicowanie nie 
występowało ani wśród znacznie mniej liczebnych Litwinów – homogenicznych pod 

1 Por. M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie ŚrodkowoWschodniej, 
PWN, Warszawa 2000, s. 375. 

2 Zwracał na to uwagę Leon Wasilewski, który w obrębie zagadnienia ukraińskiego wyróżnił 
trzy odmienne kwestie: wschodniogalicyjską, wołyńską oraz polesko-chełmsko-białostocką. Różnice 
wynikały, jego zdaniem, z różnego stopnia zaawansowania rozwoju narodowego, odmiennej struktu-
ry społecznej oraz tradycji historycznej. Ze względu na stopień rozwoju świadomości narodowej na 
pierwszym miejscu usytuował Galicję Wschodnią, na drugim Wołyń, na trzecim zaś – znajdujących 
się na jeszcze niższym niż Białorusini poziomie rozwoju świadomości narodowej – Ukraińców z Po-
lesia, województw lubelskiego, białostockiego oraz Chełmszczyzny. Zwrócił uwagę, że mieszkający na 
terenach Chełmszczyzny Ukraińcy zostali ponadto poddani procesowi najdalej idącej polonizacji oraz 
że całkowicie brakowało tu poparcia dla ukraińskiej idei narodowej. Por. L. Wasilewski, Les minorites 
nationales de la Pologne, Kooperat Pracowników Drukarskich, Varsovie 1927, s. 10. 
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względem wyznaniowym oraz posiadających mniej więcej jednolity poziom świa-
domości narodowej, a także wyraziste tradycje własnej państwowości ‒ ani wśród 
Białorusinów wyznających prawosławie, o słabym poczuciu tożsamości narodowej 
i braku odwołań do tradycji własnego państwa w przeszłości. Brakiem wewnętrznego 
zróżnicowania charakteryzowała się, bez wątpienia, mniejszość niemiecka, odmien-
ny problem stanowili Żydzi, nieuznawani w tym okresie za mniejszość narodową, 
lecz wyznaniową, a zróżnicowanie wewnętrzne, jakie ich znamionowało, dotyczyło 
przede wszystkim problemu asymilacji oraz stosunku do ruchu syjonistycznego. Gdy 
więc uwzględnimy czynnik znacznego zróżnicowania w obrębie ukraińskiej mniej-
szości narodowej oraz jej poważną liczebność, to dojdziemy do wniosku, że Ukraińcy 
musieli stanowić dla państwa polskiego poważne wyzwanie i niezwykle trudny do 
rozwiązania problem. Oczywiście, doskonale zdawała sobie z tego sprawę większość 
znawców problematyki narodowościowej, jacy w omawianym tu okresie zabierali 
głos na łamach periodyków wydawanych przez takie m.in. instytucje jak utworzony 
w 1922 roku Instytut Badań Spraw Narodowościowych3. Podnosili oni, że w grani-
cach odrodzonego państwa polskiego żyło ponad 10 mln obywateli należących do 
mniejszości narodowych, zróżnicowanych także pod względem stopnia zaintereso-
wania ich państwami macierzystymi, „jakości i ilości dynamiki, dążeń i celów obcego 
elementu w państwie zamieszkania”4, charakteru zainteresowania losami rodaków 
poza granicami państwa macierzystego, a wreszcie tendencji politycznych państw 
spokrewnionych etnicznie z grupą narodowościową w innych państwach. 

Mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę objęte były ochroną prawną, która 
wynikała z podpisanych przez Polskę traktatów międzynarodowych oraz ustawo-
dawstwa wewnętrznego. Problem respektowania przez władze Rzeczypospolitej praw 
objętych przepisami konstytucji oraz innych ustaw jest odrębnym zagadnieniem, 
szeroko opisanym w literaturze przedmiotu. Można jedynie stwierdzić, że trudności 
związane z przestrzeganiem praw mniejszości, brak konsekwencji w wykreowaniu 
spójnej polityki narodowościowej wynikały nie tylko z rozbieżnych stanowisk, ja-
kie wobec tej kwestii prezentowały główne ugrupowania polityczne, czy dominanty 
w postaci troski o konsolidację i spójność młodej polskiej państwowości. Problem 
z przestrzeganiem praw narodowościowych mniejszości etnicznych miały także 
inne państwa objęte umowami międzynarodowymi. Zapewniona w nich gwarancja 
swobodnego rozwoju tych mniejszości dla wielu nowych państw stanowiła poważne 
ograniczenie, gdyż zderzała się z tendencjami irredentystycznymi niektórych grup 
mniejszościowych. Dylemat, jak pogodzić wymóg zapewnienia im ochrony z lękiem 
przed dekompozycją dopiero co pozyskanej państwowości, sprawiał, że państwa 

3 Szerzej patrz: 10lecie działalności IBSN 1922‒1932, Drukarnia Techniczna, Warszawa 1932, 
Dziesięcioletni jubileusz istnienia IBSN w Warszawie, „Droga” 1931, nr 6; Działalność IBSN 1921‒1936, 
Drukarnia Techniczna, Warszawa 1939. 

4 Por. P.  Włodarski, Zagadnienie narodowościowe w Polsce Odrodzonej, Wyd. „Myśl Polska”,  
Warszawa 1936, s. 29.
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objęte traktatami dążyły do uwolnienia się od narzuconych im zobowiązań. Takie też 
tendencje przejawiała do roku 1934 polska polityka zagraniczna5.

Spośród traktatów i konwencji międzynarodowych regulujących kwestie ochro-
ny praw mniejszości narodowych największe znaczenie miał traktat o ochronie 
mniejszości zawarty w Wersalu 28 czerwca 1919 roku przez Polskę z pięcioma wiel-
kimi mocarstwami. Z dwóch rozdziałów tego traktatu jedynie pierwszy dotyczył 
bezpośrednio praw mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Polska została 
zobowiązana do uznania postanowień zawartych w artykułach od 2 do 8 tego roz-
działu za prawa zasadnicze (fondamentales), pozostające w zgodzie z wszelkimi inny-
mi ustawami, rozporządzeniami czy prowadzoną kiedykolwiek przez władze Polski 
działalnością urzędową związaną z mniejszościami narodowymi6. Do tych posta-
nowień należało zobowiązanie Polski do udzielenia „wszystkim mieszkańcom bez 
różnicy urodzenia, narodowości, języka, rasy czy religii zupełnej i całkowitej ochro-
ny życia i wolności” (art. 2), zapewnienia im równych praw cywilnych i politycz-
nych, swobody w zakresie religii i wierzeń, a także zakaz jakichkolwiek ograniczeń 
w zakresie swobodnego używania języka mniejszości, a jednocześnie konieczność 
wprowadzenia ułatwień dotyczących używania tego języka w sądach (art. 7). Oby-
watele polscy należący do mniejszości narodowych mieli korzystać z takich samych 
gwarancji ustawowych i faktycznych jak inni obywatele polscy, a nadto mieć rów-
ne prawa do zakładania, prowadzenia i kontrolowania własnym kosztem instytucji 
dobroczynnych, religijnych i społecznych (art. 8)7. W kolejnych artykułach zawarte 
były zobowiązania dotyczące zapewnienia przez władze Polski w miastach i okręgach 
zamieszkałych przez znaczny odłam obywateli posługujących się językiem mniejszo-
ści nauczania na poziomie podstawowym w tym języku, a także „słusznego udziału” 
w budżecie państwowym lub miejskim (art. 9 i 10). Mniejszości żydowskiej zapew-
niono prawo do swobodnego wyznawania swojej religii, a w szczególności gwaranto-
wano poszanowanie szabasu (art. 11). 

Istotne ustalenia dotyczące ochrony praw mniejszości zawierała także konwen-
cja górnośląska, podpisana 15 maja 1922 roku w Genewie i stąd też nosząca miano 
„genewskiej”. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski na terytoria te rozsze-
rzono obowiązywanie traktatu mniejszościowego z roku 1919. Ustalenia konwencji 
genewskiej szły jednak dalej, zwłaszcza odnośnie do mniejszościowego szkolnictwa, 
któremu poświęcono najwięcej uwagi. Mniejszości niemieckiej zapewniono m.in. 
prawo do zakładania szkół prywatnych i nauczania w nich w języku tej mniejszo-
ści, prawo do tworzenia tzw. publicznych, powszechnych szkół mniejszości, w któ-
rych językiem wykładowym miał być niemiecki. Czyniono także zadość potrzebom 

5 Por. A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, 
Seria: Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa, 
1979, s. 15.

6 K. Kierski, Ochrona praw mniejszości w Polsce, Nakł. Autor., Druk. „Dziennika Poznańskiego”, 
Poznań 1933, s. 89.

7 Cyt. za ibidem.
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mniejszości w zakresie szkolnictwa średniego i wyższego8. Prawa mniejszości rosyj-
skiej, białoruskiej i ukraińskiej dodatkowo zabezpieczał zawarty 18 marca 1921 roku 
w Rydze traktat pokojowy między Polską, Rosją i Ukrainą. Ten dwustronny traktat 
zapewniał osobom należącym zarówno do mniejszości polskiej znajdującej się w Ro-
sji, na Ukrainie i Białorusi, jak i osobom narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i bia-
łoruskiej zamieszkującym państwo polskie równe prawa w zakresie „swobodnego 
rozwoju kultury i języka oraz wykonywania obrządków religijnych”9. Mniejszościom 
tym w ramach wewnętrznego ustawodawstwa zapewniono prawo do swobodnego 
pielęgnowania ojczystego języka, organizowania szkolnictwa, tworzenia stowarzy-
szeń i związków. Kościołom i stowarzyszeniom religijnym zapewniono prawo do 
samodzielnego urządzania swojego wewnętrznego funkcjonowania, a także do naby-
wania i użytkowania ruchomego i nieruchomego majątku koniecznego do wykony-
wania obrządków religijnych. 

Ochronie mniejszości poświęcona była także podpisana w Warszawie 23 kwiet-
nia 1925 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką dwu-
stronna umowa w sprawach prawnych i finansowych, której obowiązywanie przewi-
dziano na okres 12 lat. Większość zawartych w niej ustaleń dotyczyła praw w zakresie 
szkolnictwa oraz języka mniejszości10.

Podstawowym aktem prawnym stanowiącym odniesienie do wewnętrznego 
ustawodawstwa w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych była Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku. Szczególne znaczenie miały arty-
kuły 109, 110 i 111, które zostały włączone do konstytucji na podstawie zobowią-
zań wynikających z traktatu mniejszościowego11. Artykuł 109 gwarantował każde-
mu obywatelowi prawo do „zachowania swej narodowości i pielęgnowania swojej 
mowy i właściwości narodowych”. Zabezpieczeniu mniejszościom narodowym peł-
nego i swobodnego rozwoju ich praw i właściwości służyć miała natomiast instytucja 
„autonomicznych związków mniejszości o charakterze publicznoprawnym w obrębie 
związków samorządu powszechnego”, którą miały powołać do życia osobne ustawy. 
Niejasny zapis tego artykułu oraz wynikające z niego zobowiązania co do uchwalenia 
aktów wykonawczych zrodziły wiele kontrowersji oraz wywołały niezwykle ożywioną 
dyskusję w środowisku prawniczym. Artykuł 110, będący niemalże dosłownym po-
wtórzeniem art. 8 traktatu o mniejszościach, przyznawał wszystkim obywatelom pol-
skim należącym do „mniejszości narodowościowych, wyznaniowych i językowych” 

8 Por. ibidem, s. 108 i n. 
9 Ibidem, s. 108.

10 Por. S. Kutrzeba, Mniejszości w najnowszym prawie międzynarodowym, Ossolineum, Lwów 1925, 
s. 95.

11 Szerzej patrz: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921. Tekst. Komentarz 
opracował A. Paszkudzki, Książnica Atlas, Lwów‒Warszawa 1926, s. 119; W. Komarnicki, Polskie prawo 
polityczne (Geneza i system), Nakł. Księg. F. Hoesicka, Drukarnia Państwowa, Warszawa 1922, s. 375; 
L. Zieleniewski, Zagadnienie mniejszości narodowych w Konstytucji Rzeczypospolitej, Zarys historyczno
dogmatyczny, Biblioteka „Spraw Narodowościowych”, nr 22, Odbitka „Sprawy Narodowościowe” 1935, 
R. 9, nr 1–2, Warszawa 1935. 
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równe z innymi obywatelami prawo do zakładania związków oraz stowarzyszeń 
społecznych i dobroczynnych. Natomiast art. 111, oparty na art. 7 traktatu o mniej-
szościach, stanowił o wolności sumienia i wyznania, gwarantując ochronę tych praw 
wszystkim mieszkańcom Polski, jeśli wyznawanie wiary lub obrządku i przepisów re-
ligijnych „nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu ani obyczajności publicznej”12. 
Prawo do autonomicznego organizowania przez Kościoły mniejszości religijnych ich 
wewnętrznego życia religijnego zapewniał art. 115 Konstytucji. Szeroką gamę kwestii 
związanych z ustawodawstwem wyznaniowym, a w tym spraw Kościołów mniejszoś-
ciowych, regulowały liczne ustawy i rozporządzenia13. 

Prawa mniejszości do posługiwania się narodowym językiem w stosunkach 
z władzami administracyjnymi gwarantowało ustawodawstwo językowe. Na mocy 
art. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku język polski został uznany za język państwo-
wy Rzeczypospolitej Polskiej14. Oznaczało to, że wszystkie władze rządowe i samorzą-
dowe zarówno w służbie wewnętrznej, jak i zewnętrznej urzędować miały w języku 
polskim. Jednak na mocy art. 2 tej ustawy obywatele polscy narodowości ukraińskiej, 
białoruskiej, litewskiej i niemieckiej na obszarach określonych przepisami ustawy mo-
gli używać swoich ojczystych języków w stosunkach z cywilnymi władzami i urzęda-
mi administracyjnymi I i II instancji oraz władzami rządowymi i samorządowymi. 
Ustawa różnicowała natomiast używanie języków mniejszości w zależności od tego, 
czy dotyczyło to wnoszenia podań lub ustnych oświadczeń, czy też odpowiedzi na te 
podania. Wnoszenie podań w języku macierzystym przez osoby należące do mniej-
szości narodowych było dopuszczalne na terenach wszystkich województw i powia-
tów ściśle określonych w ustawie, natomiast do odpowiedzi na te podania w języku 
mniejszości zobowiązane były władze administracyjne jedynie trzech województw: 
lwowskiego, stanisławowskiego i lwowskiego. Na terenach pozostałych wymienionych 
w ustawie województw i powiatów odpowiedź w języku państwowym oraz dodatko-
wo w języku mniejszości była dopuszczalna jedynie na wniosek stron. Używanie ję-
zyków mniejszości w stosunkach z władzami administracyjnymi państwa polskiego 
ustawa ograniczała wyłącznie do procedury składania podań oraz odpowiedzi na nie, 
co w sposób wyraźny wyłączało z tego obowiązku wszelkie pisma urzędowe niebędące 
odpowiedziami na podania. Jednak i tutaj dopuszczano liczne wyjątki. Obrady orga-
nów samorządowych na terenach wymienionych w ustawie, a także protokoły z tych 
obrad mogły być prowadzone i sporządzane także w języku mniejszości. Również 
obwieszczenia władz samorządowych mogły być na podstawie uchwały danego ciała 
samorządowego sporządzane w języku danej mniejszości. Mieszkańcy narodowości 
ukraińskiej i białoruskiej określonych w ustawie województw mieli też prawo do adre-
sowania zwykłych przesyłek listowych w swoim ojczystym języku, tj. cyrylicą15. 

12 Konstytucja..., s. 111.
13 Patrz: K. Kierski, op. cit., s. 141 i n.
14 Tekst ustawy ibidem, s. 163.
15 Ibidem, s. 491; por. też L. Zieleniewski, Ustawodawstwo językowe Rzeczpospolitej Polskiej, Dom 

Książki Polskiej, Instytut Spraw Narodowościowych, Warszawa 1930, s. 100.
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Ustawodawstwo językowe II RP czyniło też zadość wymogom art. 7 ust. 4 trak-
tatu o mniejszościach, z którego wynikał obowiązek czynienia obywatelom polskim 
innych narodowości odpowiednich „ułatwień” w zakresie posługiwania się językiem 
mniejszości w sądach. Trzeba przyznać, że w prawie o ustroju sądów powszechnych 
uchwalonym 6 lutego 1928 roku oraz ustawie o języku urzędowania sądów, urzędów 
prokuratorskich i notariatu z 31 lipca 1924 roku dokonano daleko rozszerzającej wy-
kładni niejasnego sformułowania „ułatwienia”. I tak, art. 2 ustawy dopuszczał używa-
nie języków ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego w sądach oraz urzędach proku-
ratorskich na tych samych obszarach, które zostały wymienione w ustawie o języku 
urzędowania władz administracyjnych. Nadto używanie tych języków było możliwe 
w sądach apelacyjnych w Lublinie i Wilnie w sprawach, w których te sądy były instan-
cjami odwoławczymi w stosunku do sądów w obrębie województw wołyńskiego i po-
leskiego. Również przed Sądem Najwyższym można było posługiwać się językiem 
ukraińskim wówczas, gdy sąd ten był instancją odwoławczą od wyroków i innych 
orzeczeń sądów znajdujących się w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie. W języku 
ojczystym zarówno same strony, jak i ich pełnomocnicy mogli wnosić wszelkie pisma 
sądowe. 

W trakcie postępowania przed sądem zarówno strony procesowe, jak i świad-
kowie mogli używać swojego ojczystego języka, zaś przewodniczący składu orzeka-
jącego był zobowiązany do troski o to, aby nieznajomość języka państwowego przez 
uczestnika postępowania w żaden sposób nie przyniosła szkody jego prawom. Wpisy 
do ksiąg wieczystych dokonywane były w języku polskim, ale dokument, na podsta-
wie którego sporządzany był ten wpis, można było złożyć w języku mniejszości bez 
tłumaczenia. Podobnie odpisy z rejestru handlowego mogły być na wniosek właści-
ciela firmy sporządzane w bezpłatnym tłumaczeniu na jego język ojczysty. Odrębny-
mi przepisami uregulowano używanie języka niemieckiego. Na mocy postanowień 
ustawy z dnia 31 marca 1925 roku o języku urzędowym sądów, urzędów prokura-
torskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu uznano, 
że językiem urzędowania wszędzie tam jest język polski, jednak obywatele polscy 
narodowości niemieckiej mogli w swoim ojczystym języku przemawiać do sądów 
i urzędników sądowych, a także wnosić pisma sądowe oraz urzędowe. Natomiast 
pełnomocnicy i obrońcy sądowi pozbawieni zostali prawa wystąpień w języku nie-
mieckim, a także składania pism procesowych w tym języku. Prawo do posługiwania 
się językiem niemieckim przed sądami było więc w porównaniu z językami ukraiń-
skim, białoruskim i litewskim znacznie bardziej ograniczone. Co prawda wynikający 
z traktatu mniejszościowego obowiązek zapewnienia przedstawicielom narodowości 
niemieckiej ułatwień w używaniu tego języka przed sądem został zapewniony, jednak 
ustawodawstwo wewnętrzne stanęło jednoznacznie na straży języka polskiego jako 
urzędowego16. 

16 Por. K. Kierski, op. cit., s. 502 i n. 
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Polskie ustawy językowe odnoszące się do szkolnictwa szły nieco dalej niż prze-
pisy art. 9 traktatu mniejszościowego, który nakładał na Polskę pewne zobowiązania, 
ale tylko w zakresie szkół początkowych i tylko w miastach oraz okręgach zamieszka-
łych przez znaczny odłam obywateli polskich należących do mniejszości. Natomiast 
polska ustawa z 31 lipca 1924 roku, zawierająca niektóre postanowienia o organi-
zacji szkolnictwa, dotyczyła także szkolnictwa średniego i seminariów nauczyciel-
skich. Szkoły prywatne dla dzieci narodowości ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej, 
jak i dla dzieci wszystkich innych niepolskich narodowości Rzeczypospolitej miały 
być zakładane na tych samych warunkach co szkoły z językiem wykładowym pol-
skim. Na poziomie szkół państwowych natomiast, na terenach określonych w usta-
wie województw, obowiązywać miała szkoła „wspólna”, utrakwistyczna, której celem 
było „łączenie dla zgodnego współżycia ludności narodowo-mieszanych ziem” oraz 
„wychowywanie dzieci narodowości polskiej i niepolskiej we wzajemnym szacun-
ku ich narodowych właściwości”17. Jednak ta na pozór szlachetna idea spotkała się 
z wielkim sprzeciwem Ukraińców. Ich niezadowolenie wynikało z art. 3 ustawy, który 
regulował zasady pozwalające na zakładanie narodowych szkół ukraińskich. Zgodnie 
z brzmieniem tego artykułu, dla powstania szkoły konieczne było spełnienie dwóch 
warunków: wymaganej w danym okręgu liczby dzieci – minimum 40 narodowości 
ukraińskiej i maksimum 20 polskiej18. Ukraińscy rodzice zobowiązani zostali do pi-
semnego zadeklarowania chęci nauczania ich dzieci w narodowym języku. W związ-
ku z tą procedurą dochodziło do częstych nadużyć, przypadków wymuszania rodzi-
cielskich deklaracji, prób obejścia ustawy dla uniknięcia zmiany charakteru szkoły19. 
Wszystko to przyczyniało się do stopniowego spadku liczby szkół z ukraińskim języ-
kiem nauczania. O ile na terenie Kuratorium Lwowskiego w roku 1922/1923 szkół ta-
kich było 974, o tyle trzy lata później już tylko 44920. W tym samym czasie natomiast 
wydatnie wzrosła liczba szkół utrakwistycznych (w województwie lwowskim w roku 
szkolnym 1925/1916 było ich 497, a w następnym już 622), liczba szkół polskich zaś 
na tym terenie nie zmieniła się, choć w skali całej Polski wzrosła o 304. Uciążliwoś-
cią był ponadto wprowadzony obowiązek stosowania w urzędowaniu wewnętrznym 
szkół dwujęzycznych i ukraińskich wyłącznie języka polskiego. Nie można się dziwić, 
że takie m.in. działania polskich władz oświatowych odbierane były przez społecz-
ność ukraińską jako zmierzające w konsekwencji do polonizacji i likwidacji naro-
dowej szkoły ukraińskiej. Oczywiście, Ukraińcy usiłowali się temu przeciwstawiać. 
Słali protesty i rezolucje. Domagali się przede wszystkim zniesienia ustawy z roku 
1924. Posłowie ukraińscy dwukrotnie w roku 1928 i 1938 wnieśli pod obrady Sej-
mu projekty zmian w organizacji szkolnictwa na Kresach Wschodnich. Postulowali 

17 Patrz: L. Zieleniewski, Ustawodawstwo językowe..., s. 151.
18 Ibidem, s. 152. 
19 Patrz szerzej: A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski, Problem polskoukraiński na Ziemi Czer

wieńskiej, Polityka, Warszawa 1938, s. 140. 
20 Por. ibidem, s. 137 oraz M. Papierzyńska-Turek, Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 

1922–1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 259. 
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m.in. odejście od zasady dwujęzyczności i wprowadzenie nauki w języku ojczystym 
dzieci w oddzielnych szkołach, a także w tych szkołach, które prowadziły nauczanie 
języka ukraińskiego przed wejściem w życie krytykowanej ustawy, przywrócenia tego 
języka. Mimo licznych protestów obowiązywała ona jednak aż do wybuchu wojny 
w 1939 roku21. 

Niezwykle drażliwym i do wybuchu II wojny światowej nierozwiązanym prob-
lemem była kwestia ukraińskiego szkolnictwa wyższego. Zgodnie bowiem z art. 24 
ustawy o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności wo-
jewództw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego z 26 września 1922 roku, 
władze II Rzeczypospolitej zostały zobowiązane do wszczęcia kroków zmierzających 
do utworzenia ukraińskiego uniwersytetu. Sejm RP miał uchwalić „utworzenie uni-
wersytetu ruskiego i zapewnić mu potrzebne środki finansowe ze Skarbu Państwa”22. 
W ustawie (art. 26) zakreślony został termin do spełnienia tego obowiązku. Wynosił 
dwa lata od daty ogłoszenia ustawy i upływał 25 października 1924 roku23. Nieste-
ty, mimo prób spełnienia tego zobowiązania podejmowanych przez premiera Wła-
dysława Grabskiego, nie udało się dojść do porozumienia, a kością niezgody stała 
się lokalizacja ewentualnej wszechnicy. Lwowska propozycja Ukraińców była nie do 
przyjęcia przez Polaków24.

Problematyka narodowościowa nie od dziś wywołuje liczne wątpliwości zwią-
zane z próbami precyzyjnego określenia lub nawet zdefiniowania pewnych pojęć. 
Kwestia ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia, gdy pojęcia te, jak np. mniejszość 
narodowa, stają się przedmiotem regulacji prawnych. Znamienne, że niejednoznacz-
ność takiej definicji, a właściwie jej brak występuje także współcześnie i choć, jak 
wiadomo, Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych 
z 1995 roku stanowi bez wątpienia ważne zwieńczenie prac Rady Europy nad tym 
zagadnieniem, to jednak nie zawiera definicji mniejszości narodowej, m.in. dlatego, 
iż państwa członkowskie nie zdołały uzgodnić żadnej wspólnej propozycji25. Oczy-
wiście, na gruncie nauki podejmowane są liczne próby zdefiniowania mniejszości 
narodowej. Rozważania z tym związane pozwoliły na wyodrębnienie przynajmniej 
dwóch kategorii tych definicji: prawniczo-politologicznych i socjologicznych26. 

21 Por. M. Syrnyk, Ukraińcy w Polsce 1918‒1939. Oświata i szkolnictwo, Krynica Design Studio, 
Wrocław 1996, s. 62.

22 Por. tekst ustawy, Dz.U. nr 90 poz. 829.
23 J. Tomaszewski, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej wobec projektu utworzenia uniwersytetu ukraiń

skiego we Lwowie [w:] M. Pułaski (red.), Ukraińska myśl polityczna w XX wieku, „Prace Historyczne”, 
1993, z. 103, s. 118. 

24 Szerzej o tym zob.: B. Stoczewska, Projekt utworzenia w 1924 roku ukraińskiego uniwersytetu 
w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania narodowej wszechnicy,  „Studia z Dzie-
jów Państwa i Prawa Polskiego”, 2008, t. XI.

25 Szerzej zob.: G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2011, s. 52 i n. 

26 Ibidem, s. 73 i n.; por. też np. K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości, a definicja mniejszości 
narodowej, „Sprawy Narodowościowe”, 1992, t. 1, z. 1, s. 16 i n. 
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Podobne próby podejmowała także nauka lat międzywojennych. Zdaniem Włady-
sława J. Zaleskiego, jednym z najbardziej istotnych sporów w ówczesnej doktrynie 
było rozstrzygnięcie, czy o przynależności do danej mniejszości decydują tzw. prze-
słanki obiektywne, jak np. wspólnota pochodzenia, języka, kultury, religii, czy też 
przynależność taka ma charakter wyłącznie indywidualny i jest po prostu aktem woli, 
który może być w dowolnym momencie odwołany lub zmieniony27. Przykładem de-
finicji opartej na teorii obiektywnej jest – przytoczona przez Zaleskiego – definicja 
Jacques`a Fouques Duparca, zgodnie z którą „mniejszość jest to grupa, składająca się 
z obywateli państwa, którzy różnią się od innych współobywateli cechą charaktery-
styczną, jak język albo religia”28. 

Wątpliwości związane z interpretacją terminu mniejszość narodowa zrodziły się 
już na gruncie samej konstytucji, a zwłaszcza art. 109 i 110, z których pierwszy mówił 
tylko o mniejszościach narodowych, zaś drugi o mniejszościach narodowościowych, 
religijnych i językowych. Na brak jednoznacznej wykładni tych artykułów zwracał 
uwagę Władysław Kumaniecki, a zwłaszcza Władysław Jaworski, który jako pierwszy 
w literaturze prawniczej zajął się w sposób kompleksowy rozważaniami dotyczącymi 
mniejszości narodowych w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej29. Można sądzić, że 
większość uczestniczących w dyskusji nad tym zagadnieniem prawników zdawała 
się przychylać do wspomnianej wyżej teorii obiektywnej, uznając za mniejszość na-
rodową grupę wyróżniającą się od innych obywateli państwa pewnymi właściwoś-
ciami związanymi ze wspólnotą pochodzenia, kulturą itp.30 Nie formułowali oni 
jednak w sposób jednoznaczny własnej definicji, wskazując jedynie (jak to uczynił  
np. W.  Kumaniecki) na potrzebę rozstrzygnięcia tej kwestii w przyszłych aktach 
prawnych31. Na tym tle pewną odmiennością charakteryzowały się natomiast poglą-
dy Wacława Komarnickiego, który stwierdzał, że pojęcie mniejszość narodowa nie 
odnosi się jedynie do „żywiołów niepolskich”, ale obejmować powinno również lud-
ność znajdującą się w mniejszości na terenie danej jednostki samorządu terytorialne-
go, a więc także ludność polską. W ten sposób – zdaniem Komarnickiego – w konsty-
tucji została zagwarantowana zasada równości politycznej obywateli32. Pewną próbę 
sformułowania definicji mniejszości narodowej podjął na łamach „Czasu” Jerzy Łu-
bieński, którego poglądy redakcja dziennika określiła jako „wyraz naszego stosunku 
do Rusinów”. Wymienił on takie cechy znamionujące mniejszość narodową, jak jej 

27 Por. W.J. Zaleski, Międzynarodowa ochrona mniejszości, Nakładem Instytutu Badań Spraw Na-
rodowościowych, Sgł. Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Nauki, Biblioteka Narodowościowa, 
Warszawa 1932, s. 12. 

28 J.F. Durpac, La protection des Minorites, de Rase, Langue et de Religion, Paris 1922, s. 31. Cyt. za 
W.J. Zaleski, op. cit., s. 13. 

29 Por. Władysław Leopold Jaworski o prawie, państwie i konstytucji, wstęp, wybór i oprac. M. Ja-
skólski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996. 

30 Podobnie opisywał mniejszość narodową K. Kierski, op. cit., s. 282.
31 L. Zieleniewski, Zagadnienie mniejszości narodowych..., s. 25.
32 W. Komarnicki, op. cit., s. 380. 
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mniejsza liczebność w porównaniu z narodem dominującym, zwarte zamieszkiwa-
nie pewnego terytorium, wyraźnie określone poczucie tożsamości narodowej oraz 
troska o kultywowanie narodowej kultury i języka. Jednak – zdaniem tego autora – 
najistotniejszą cechą miały być wyrażane w stosunku do narodu dominującego „ten-
dencje separatystyczne”. W takim znaczeniu mniejszościami narodowymi nie są na 
przykład Tatarzy lub Ormianie czy Romowie, są zaś nimi z pewnością Ukraińcy33. 

Inne, równie poważne kontrowersje interpretacyjne wywołała przyjęta 
26 września 1922 roku ustawa o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkie-
go, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. 
Ustawa ta stanowić miała skonkretyzowanie art. 109 Konstytucji. Koncepcje rozwią-
zania problemu mniejszości narodowych przez nadanie im statusu autonomii były 
obecne w polskiej myśli politycznej okresu II Rzeczypospolitej34. Z takimi propo-
zycjami występowały nie tylko ugrupowania polityczne, były one też formułowane 
przez indywidualnych polityków lub osoby w różny sposób zaangażowane w pub-
liczną działalność, m.in. na rzecz mniejszości narodowych. Konieczność konstytu-
cyjnych gwarancji praw dla tych mniejszości nie budziła niczyich wątpliwości już 
w zaraniu odrodzenia państwowości polskiej. Jednak na tym etapie formułowano 
tylko bardzo ogólne propozycje, mające charakter wybitnie ramowy. Po raz pierw-
szy kwestię ochrony praw mniejszości narodowych podjęto w trakcie prac Komisji 
Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu, która 28 lipca 1917 roku, a więc 
na prawie dwa lata przed podpisaniem tzw. małego traktatu wersalskiego, uchwaliła 
postanowienie gwarantujące mniejszościom narodowym „swobodę rozwoju naro-
dowego i kulturalnego w granicach jedności państwowej”35. Ostatecznie uchwalone 
po dyskusji brzmienie tego postanowienia odnosiło się do mniejszości narodowych 
bez dokonywania w ich obrębie rozróżnień na zwarte lub rozproszone oraz bez 
oznaczania kryterium obywatelskości. Ponadto przez użycie sformułowania „w gra-
nicach jedności państwowej” projektodawcy wykluczyli możliwość nadania niektó-
rym obszarom państwa polskiego statusu autonomii. Do tej koncepcji powrócono 
już w trakcie prac nad konstytucją. Zanim jednak doszło do jej uchwalenia, przez 
wiele miesięcy toczyła się dyskusja nad projektami ustawy zasadniczej, jakie zostały 
przygotowane przez rząd, stronnictwa polityczne, a także osoby prywatne36. Projekt 

33 J. Łubieński, Rusińskie mniejszości narodowe, „Czas”, 25 III 1929, nr 70. Takie ujęcie kwestii de-
finicji nasuwa pewną analogię z polską ustawą z 2005 r., która wprowadziła rozróżnienie na mniejszości 
narodowe utożsamiające się z narodem zorganizowanym we własnym państwie i mniejszości etniczne 
takiego poczucia tożsamości nieprzejawiające. Por. Ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodo
wych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141). 

34 Szerzej o tym B. Stoczewska, Autonomia narodowościowa, jako koncepcja rozwiązania problemu 
mniejszości narodowych w europejskiej (głównie polskiej) myśli politycznej XIX i XX wieku, „Krakowskie 
Studia z Historii Państwa i Prawa”, W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła (red.), Kraków 2010, t. 3.

35 L. Zieleniewski, Zagadnienie mniejszości narodowych...., s. 4. 
36 Szerzej patrz: Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Kancelarii Cywilnej 

Naczelnika Państwa, Warszawa 1920, s. 7–8. 
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rządowy zgłoszony w Sejmie 3 listopada 1919 roku w art. 84 w sposób ogólny zabez-
pieczał prawa mniejszości narodowych w ciałach samorządowych oraz „prawo ich 
znoszenia się z władzami państwowymi w języku własnym [...] przy uznaniu języka 
polskiego jako państwowego”37. Nieco pełniejsze odniesienie do rozwiązania auto-
nomicznego zawierał projekt Klubu Sejmowego Polskiego Stronnictwa Ludowego 
„Wyzwolenie”. Projekt ten poręczał mniejszościom narodowym „samorząd w spra-
wach narodowych i kulturalnych”, ale wyłącznie na „obszarze ich osiadłości”, a więc 
zasada ta odnosić się miała tylko do mniejszości tzw. zwartych38. Ogólnikowość tego 
projektu przejawiała się ponadto w braku propozycji dotyczących konkretnych form 
organizacyjnych samorządu narodowo-kulturalnego w ustroju politycznym całego 
państwa. Najdalej idący projekt opracowali socjaliści. Po raz pierwszy koncepcję au-
tonomii terytorialnej dla mniejszości narodowych przedstawił w projekcie zgłoszo-
nym do Sejmu 27 maja 1919 roku Mieczysław Niedziałkowski. Według art. 7 tego 
projektu, ziemie Rzeczypospolitej o ludności mieszanej pod względem narodowym 
lub w przeważnej części niepolskiej stanowić miały odrębne jednostki administracyj-
ne39. Ostateczny kształt temu projektowi nadał Niedziałkowski w roku 1921, przed-
stawiając go w postaci konkretnego wniosku ustawy sejmowej40. Ostateczna wersja 
ustawy przyjęta przez Sejm odrzucała jednak projekt Niedziałkowskiego. 

Przepisy końcowe ustawy z 26 września 1922 roku nakazywały jej wejście w ży-
cie w ciągu dwóch lat. Trzeba przyznać, że termin ten był w zasadzie niewykonalny, 
z czego musiał sobie zadawać sprawę ustawodawca. Ustawa ta, zwaną później „eks-
portową”, w praktyce nigdy nie weszła w życie, a jej znaczenie miało wymiar głównie 
propagandowy41. Z jednej strony nadanie Ukraińcom jak najszerszych uprawnień 
zwłaszcza w Galicji Wschodniej miało ułatwić Polsce uznanie jej wschodnich granic 
przez zachodnie mocarstwa, z drugiej zaś chodziło o pozyskanie mniejszości ukraiń-
skiej przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu. 

Wokół kwestii autonomii narodowej toczyła się w ówczesnym środowisku praw-
niczym ożywiona dyskusja. Jednym z jej elementów były rozbieżności związane 
z odmienną interpretacją tego terminu, który niekiedy utożsamiany był z pojęciem 
samorządu lub samorządu narodowego. Trzeba zaznaczyć, że zamienne używanie 

37 Ibidem, s. 11. 
38 L. Zieleniewski, Zagadnienie mniejszości narodowych..., s. 11. 
39 Projekty konstytucji..., s. 49. 
40 Szerzej o tym pisze M. Śliwa, Dwa socjalistyczne projekty autonomii terytorialnej dla Ukraińców 

w II Rzeczypospolitej [w:] A. Andrusiewicz (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, s. 316; por. też R. Bäcker, Polska Partia Socjalistyczna wobec po
stulatu autonomii terytorialnej Galicji Wschodniej [w:] Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka (red.), Polska 
i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997, s. 397. 

41 Szerzej zob.: A. Tarnowska, Samorządem jak ongiś Polska stać będzie. Zagadnienia genezy, pod
stawy prawnej, funkcjonowania i prób reformy samorządu wojewódzkiego II RP, ze szczególnym uwzględ
nieniem Pomorza i Wielkopolski, „Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2010, t. XIII, s. 199; 
S. Krukowski, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1921 roku [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski. 
Studia z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, PWN, Warszawa 1990, s. 98.
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tych terminów było w tym czasie dość powszechne głównie w nauce anglosaskiej42. 
Na gruncie polskim można było natomiast wskazać dwie grupy poglądów. Pierwsza 
‒ prezentowana przez tzw. szkołę krakowską (Jaworski, Kumaniecki, Zoll) ‒ stała na 
stanowisku, że mniejszościom narodowym na podstawie art. 109 Konstytucji przy-
sługuje jednak pewien zakres autonomii, tj. władzy ustawodawczej. Taki punkt wi-
dzenia wyrażał Jaworski, związany ze środowiskiem zachowawczym. Zgodnie z jego 
opinią, użycie w konstytucji terminu „autonomiczny” miało oznaczać przyznanie 
związkom mniejszości narodowych pewnego zakresu uprawnień legislacyjnych. Po-
dobne stanowisko prezentował Fryderyk Zoll. Zajął się on w szczególności zagad-
nieniem szkół dla mniejszości narodowych. Według jego opinii, związkom mniej-
szości o charakterze publicznoprawnym miała przysługiwać autonomia w zakresie 
szkolnictwa. Zoll rozważał także zagadnienie przynależności do tych związków – czy 
miała być oparta na indywidualnym wyborze, czy też zachodzić by miał swoisty au-
tomatyzm. Deklaracja narodowościowa oznaczałaby wówczas równoczesną przyna-
leżność do związku. Dylemat ten Zoll rozstrzygał na korzyść dobrowolności w akcesji 
do związku, co – jak twierdził – pozostawało w zgodzie z konstytucyjną zasadą wol-
ności obywatelskiej. 

Drugą grupę poglądów dotyczących interpretacji pojęcia autonomia prezento-
wał zwłaszcza profesor Uniwersytetu Warszawskiego Zygmunt Cybichowski43, który 
wyrażał przekonanie, że w art. 109 Konstytucji mowa jest nie o autonomii, lecz o sa-
morządzie. Wyraz takiemu stanowisku dał Cybichowski w będącej m.in. jego autor-
stwa Encyklopedii podręcznej prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego 
i międzynarodowego), gdzie w ogóle pominął pojęcie autonomia, odsyłając od razu 
do terminu samorząd44. Pod tym zaś hasłem pisał, że co prawda samorząd często łą-
czony bywa z autonomią wyrażającą się w możności stanowienia prawa, jednak zwy-
kle w praktyce oba te terminy stosowane są zamiennie, natomiast polska Konstytucja 
w art. 109, mówiąc o autonomicznych związkach mniejszości narodowościowych, 
wskazywała wyłącznie na związki samorządowe45. W. Komarnicki twierdził z kolei,  
że zasadnicze znaczenie dla właściwej interpretacji całej koncepcji ma zawarta 
w konstytucji konstrukcja zakładająca ścisły związek samorządu narodowościowe-
go z samorządem powszechnym46. W obrębie związków samorządu powszechnego 
mniejszości miały tworzyć autonomiczne związki o charakterze publicznoprawnym, 

42 K.  Skotnicki, Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 
1986, t. 36, s. 75. 

43 Szerzej o postaci tego wybitnego prawnika patrz: K. Pol, Zygmunt Cybichowski [w:] Poczet praw
ników polskich, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 1007. 

44 Z. Cybichowski, Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego 
i międzynarodowego) opracowana z udziałem profesorów szkół wyższych, specjalistów, szefów i członków 
urzędów i instytucji centralnych i wyższych, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa, b.r.w., 
t. 1, s. 38. 

45 Ibidem, t. 2, s. 922. 
46 W. Komarnicki, op. cit., s. 375.
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co oznaczać miało wyodrębnienie przedstawicieli tych mniejszości, wchodzących 
w skład powszechnego ciała samorządowego, w osobny związek, obdarzony autono-
mią, czyli kompetencją stanowienia. Zakres tej autonomii był – zdaniem Komarnic-
kiego – określony przez dwie normy konstytucyjne. Po pierwsze, autonomia naro-
dowościowa miała funkcjonować w ramach samorządu powszechnego, co powinno 
oznaczać ograniczenie jej zakresu wyłącznie do kompetencji organów samorządu. Po 
drugie, konstytucja wyraźnie określiła cel tworzenia autonomii narodowościowej jako 
„zabezpieczenie pełnego i swobodnego rozwoju właściwości narodowościowych”, 
a więc w gruncie rzeczy kultury narodowej. A zatem ‒ konkludował Komarnicki: 

[...] przedstawiciele mniejszości narodowych uczestniczą w życiu tej jednostki samorządo-
wej na równych prawach z pozostałymi, o ile chodzi o sprawy ogólnego znaczenia, działają 
natomiast samodzielnie w sprawach posiadających znaczenie kulturalno-narodowe47. 

Trudno o porównanie omówionych wcześniej zasad ochrony prawnej mniej-
szości narodowych w Polsce okresu międzywojnia ze stanem aktualnym. Na prze-
szkodzie choćby nielicznym analogiom staje co najmniej kilka najważniejszych 
okoliczności. Przede wszystkim drastycznie zmieniło się narodowościowe oblicze 
współczesnej Polski, którą dzisiaj, bez wątpienia, możemy określić mianem państwa 
etnicznie homogenicznego. Polskę zamieszkują obecnie przedstawiciele 13 mniejszo-
ści narodowych i etnicznych, których liczebność wynosi 253 273, co stanowi zaledwie 
około 0,7 procent wszystkich obywateli polskich48. Współczesna Polska, zwłaszcza 
po roku 1989, kreuje swoją politykę narodowościową bez tych wszystkich trudności, 
lęków i ograniczeń, które hamowały analogiczne działania polskich rządów w okresie 
II Rzeczypospolitej. Można bez wątpienia stwierdzić, że stan regulacji prawnych we 
współczesnej Polsce stanowi gwarancję przestrzegania i realizacji praw osób należą-
cych do mniejszości49. 

Po roku 1989 stan regulacji prawnych odnoszących się do ochrony mniejszo-
ści narodowych stopniowo się poszerzał, uzyskując współcześnie swój najpełniej-
szy wyraz w dwóch zasadniczych aktach: Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku50 
oraz ustawie mniejszościowej z 6 stycznia 2005 roku51. W odróżnieniu od wcześniej 

47 Ibidem, s. 378.
48 III Raport dla Sekretarza Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień 

Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, http://mniejszosci.narodowe.mac.
gov.pl/mne/prawo/konwencja-ramowa-rady/raporty-dla-sekretarza/6966,III-Raport-dla-Sekretarza-
-Generalnego-Rady-Europy-z-realizacji-przez-Rzeczpospol.html [dostęp 28.12.2015], Warszawa 2012, 
s. 9; por. też wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. – mniejszości na
rodowe i etniczne i język regionalny (http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/wyniki-
-narodowego-spis [dostęp 19.08.2015].

49 Por. G. Janusz, op. cit., s. 691.
50 Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. nr 78 poz. 483 ze zm.).
51 Ustawa z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

(Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141). 
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obowiązujących przepisów konstytucyjnych, które zawierały jedynie ogólną klauzu-
lę antydyskryminacyjną (art. 52 Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku), Konstytu-
cja RP wprowadziła wiele regulacji odnoszących się bezpośrednio (art. 27 i 35) lub 
pośrednio do mniejszości narodowych. Podobnie jak w okresie międzywojennym, 
współcześnie obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące mniejszości wyni-
kają także z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Aktualnie takimi umowami 
obowiązującymi w Polsce są: Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości 
narodowych z 1 lutego 1995 roku52 oraz Europejska karta języków regionalnych lub 
mniejszościowych z 5 listopada 1992 roku, która obowiązuje w Polsce od 1 czerwca 
2009 roku53. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych należy do umów 
ratyfikowanych w RP za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, co sytuuje ją jako część 
krajowego porządku prawnego oraz nadaje jej pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli 
Konwencji nie da się pogodzić z ustawą. W konsekwencji Konwencja ramowa może 
być bezpośrednio stosowana przez organy wewnętrzne, z sądami włącznie, chyba że jej 
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. W ocenie Rządu RP Konwencja ramo
wa w wielu kwestiach zawiera normy samowykonalne (selfexecuting rules), w innych 
zaś kwestiach jej normy nie są samowykonalne (nonselfexecuting rules), co oznacza, 
że ich stosowanie będzie wymagało wydania przepisów rangi ustawowej54. Ponadto, 
prócz wskazanych wyżej wielostronnych umów międzynarodowych, ochrona praw-
na mniejszości narodowych w Polsce wynika także z traktatów dwustronnych zawie-
rających tzw. klauzule mniejszościowe. Ważnym aktem prawnym odnoszącym się 
w całości do praw mniejszości narodowych w Polsce jest uchwalona 6 stycznia 2005 
roku Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 
Warto podkreślić, że ustawa ta nie tylko spełnia wszystkie przyjęte w Europie stan-
dardy w zakresie ochrony praw mniejszości, lecz także na tle innych tego typu aktów 
normatywnych może być oceniona znacznie powyżej średniej55. Oprócz utrzymania 
już obowiązujących przepisów w zakresie ochrony praw oświatowych oraz posze-
rzenia praw w zakresie ochrony dóbr kulturalnych ustawa wprowadziła nowe prze-
pisy odnoszące się do prawa używania języka ojczystego jako pomocniczego języka 
urzędowego, nazewnictwa miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic 
w tym języku. Ustawa ta gwarantuje mniejszościom posługiwanie się przed organa-
mi gminy ich językiem ojczystym jako tzw. językiem pomocniczym. W porównaniu 
z podobnymi regulacjami z okresu II RP te prawa są jednak znacznie bardziej ogra-
niczone. Przede wszystkim przyjęto tutaj jako kryterium terytorialne w zakresie uży-
wania języka pomocniczego obszar gminy, ograniczając organy, przed którymi moż-
na się posługiwać językiem o takim statusie, tylko do organów gminy, z wyłączeniem 

52 Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych z 1 lutego 1995 roku, 
Dz.U. RP 2002 nr 22 poz. 209.

53 Dz.U. RP 2009 nr 137 poz. 1121.
54 Por. III Raport dla Sekretarza Rady Europy, s. 9.
55 G. Janusz, op. cit., s. 624.
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jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej lub niezespolonej. Po-
nadto język pomocniczy może być używany jedynie w gminach, w których liczba 
mieszkańców gminy należących do mniejszości (której język ma być używany jako 
pomocniczy) jest nie mniejsza niż 20 procent ogólnej liczby mieszkańców gminy. 
Dodatkowo gmina taka musi być wpisana do Urzędowego Rejestru Gmin. Aktualnie 
używanie języka pomocniczego jest dopuszczalne w 33 gminach56. Możliwość uży-
wania języka pomocniczego oznacza, że osoby należące do mniejszości mają prawo 
do zwracania się do organów gminy w tym języku w formie ustnej lub pisemnej oraz 
uzyskiwania – na wyraźny wniosek – odpowiedzi w tym języku. Dopuszcza się tak-
że możliwość wniesienia podania w języku pomocniczym, ale jedynie na poziomie 
I instancji. Odwołania muszą być już składane w języku urzędowym, czyli polskim. 
W porównaniu z okresem II RP znacznie bardziej ograniczone jest stosowanie języka 
mniejszości przed sądami. W prawie o ustroju sądów powszechnych w ogóle nie ma 
mowy o języku mniejszości. Artykuł 5 stanowi, że językiem urzędowym jest język 
polski, a jedynie osoby niewładające w stopniu wystarczającym tym językiem mają 
prawo do występowania przed sądem w znanym im języku oraz korzystania z bez-
płatnego tłumacza57. Z treści tego przepisu można wnosić, że dotyczy on także osób 
niebędących obywatelami polskimi, czyli cudzoziemców, inaczej niż w odniesieniu 
do korzystania z języka pomocniczego, którym w zakresie opisanym ustawą mogą się 
posługiwać wyłącznie osoby należące do mniejszości narodowych, czyli obywatele 
polscy. 

Mimo że aktualny stan regulacji prawnych dotyczących mniejszości narodo-
wych w Polsce jest bez porównania lepszy niż w okresie przed rokiem 1989, a Pol-
ska w Europie postrzegana jest jako kraj bez konfliktów etnicznych, ciągle jeszcze 
– zwłaszcza w małych lokalnych społecznościach – występują zjawiska ksenofobii 
i szowinizmu. Oczywiście, ich skala jest wielokrotnie mniejsza niż w Polsce okresu 
międzywojennego, niemniej jednak żadnego z przejawów wykluczenia ze względu 
na narodowość nie można lekceważyć. Na szczęście, takie przekonanie żywi w Polsce 
wiele opiniotwórczych środowisk i osób, a o sporej wrażliwości naszego społeczeń-
stwa na te negatywne zjawiska świadczy duża liczba stowarzyszeń i organizacji po-
zarządowych, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji, upowszechnianie 
tolerancji czy świadczenie obywatelskiej pomocy ofiarom prześladowań ze względu 
na rasę lub pochodzenie etniczne.

56 Zob. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/rejestry/urzedowy-rejestr-gmin/6884,Urze 
dowy-Rejestr-Gmin-w-ktorych-jest-uzywany-jezyk-pomocniczy.html [dostęp 19.08.2015].

57 Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku ze. zm., Dz.U. 2001 nr 99 
poz. 1070. 


