
U ZA S A D N I E N I E  

 

Przedmiotowy projekt stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.  

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

823). Na podstawie art. 11 ust. 3 ww. ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wydał rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub 

certyfikatów potwierdzających znajomość języka pomocniczego (Dz. U. poz. 1013). 

Przedmiotowe rozporządzenie określa wykaz dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów 

potwierdzających znajomość języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego, w tym m. in. dokumenty potwierdzające znajomość języka kaszubskiego. 

Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia dokumentami potwierdzającymi znajomość 

języka kaszubskiego są: 

1. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów pedagogiczno-metodycznych  

w zakresie nauczania języka kaszubskiego organizowanych przez Uniwersytet Gdański, 

2. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka kaszubskiego wydane przez 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dla potrzeb nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach 

umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, 

stosownie do przepisów w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia podyktowana jest potrzebą uwzględnienia –

świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Kulturoznawczo-

-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego organizowanych przez Akademię Pomorską 

w Słupsku w katalogu dokumentów potwierdzających znajomość języka kaszubskiego, jako 

języka regionalnego. Z wnioskiem o uwzględnienie Podyplomowych Studiów 

Kwalifikacyjnych Kulturoznawczo-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego 

organizowanych przez Akademię Pomorską w Słupsku wystąpił Rektor Akademii Pomorskiej 

w Słupsku 

Stosownie do § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  

2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 

1289) kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia w szkołach, przedszkolach, grupach lub 

oddziałach zajęć umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, 

mniejszości etnicznych lub społeczności posługujących się językiem regionalnym 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej posiada osoba, która 

ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto zna język danej 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny, w którym naucza lub 

prowadzi zajęcia. Znajomość języka potwierdza się dyplomem ukończenia studiów na kierunku 

filologia w specjalności danego języka obcego, dyplomem ukończenia nauczycielskiego 

kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego lub świadectwem znajomości 

danego języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy  

z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 

albo zaświadczeniem wydanym przez organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej 

lub społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

 W związku z wnioskiem Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku – Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbzgizdcltqmfyc4mzygyydamrxgi


o skierowanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej wniosku o dokonanie oceny programowej 

studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

Odpowiadając na wspomniane wystąpienie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłał 

opinię Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej „(…) Brak przeciwskazań, aby powyższą listę 

dokumentów potwierdzających znajomość języka kaszubskiego rozszerzyć o świadectwo 

ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Kulturoznawczo-Metodycznych 

Nauczania Języka Kaszubskiego wydane [przez] Akademię Pomorską w Słupsku.” 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowała „(…) wniosek 

Akademii Pomorskiej w Słupsku o dodanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

prowadzonych przez Akademię Pomorską w Słupsku: «Podyplomowe studia Kwalifikacyjne 

Kulturoznawczo-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego» do wykazu dokumentów 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 

2005 r. w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość 

języka pomocniczego (…)”. 

Bezpośrednim skutkiem wydania rozporządzenia będzie rozszerzenie listy dokumentów 

potwierdzających znajomość języka kaszubskiego o świadectwo ukończenia Podyplomowych 

Studiów Kwalifikacyjnych Kulturoznawczo-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego 

organizowanych przez Akademię Pomorską w Słupsku. Oznacza to, że absolwenci 

wspomnianych studiów podyplomowych będą dysponować potwierdzoną stosownym 

dokumentem znajomością języka kaszubskiego, która umożliwi im nauczanie lub prowadzenie 

w szkołach, przedszkolach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom 

posługującym się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości językowej. 

Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).   

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów.   

Projekt został również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych.  

 


