Wyciąg
z Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.
dot. szkolnictwa
Artykuł 20
1. Członkowie mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy osoby
posiadające polskie obywatelstwo, które są niemieckiego pochodzenia albo przyznają się
do języka, kultury lub tradycji niemieckiej, a także osoby w Republice Federalnej Niemiec,
posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego pochodzenia, albo przyznają się
do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi
członkami swej grupy, do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej
tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji
wbrew ich woli. Mają oni prawo do pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka i
podstawowych wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości
wobec prawa.
[…]
3. Umawiające się Strony oświadczają, że osoby wymienione w ustępie 1 mają w
szczególności prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do:
- […],
- zakładania i utrzymywania własnych instytucji, organizacji lub stowarzyszeń
oświatowych, kulturalnych i religijnych, które mogą się ubiegać o dobrowolne wkłady
finansowe i inne, jak również o pomoc publiczną, zgodnie z prawem krajowym, oraz
które posiadają równoprawny dostęp do środków przekazu swojego regionu,
- wyznawania i praktykowania swej religii, w tym nabywania, posiadania i
wykorzystywania materiałów religijnych oraz prowadzenia oświatowej działalności
religijnej w języku ojczystym,
- […]
Artykuł 21
1. Umawiające się Strony będą na swych terytoriach chroniły tożsamość etniczną, kulturalną,
językową i religijną grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1, oraz tworzyły warunki do
wspierania tej tożsamości. Doceniają szczególne znaczenia wzmożonej konstruktywnej
współpracy w tej dziedzinie. Współpraca ta powinna umacniać pokojowe współżycie i
dobre sąsiedztwo Narodów polskiego i niemieckiego oraz przyczyniać się do porozumienia
i pojednania między nimi.

2. Umawiające się Strony będą w szczególności:
- […],
- mimo konieczności uczenia się oficjalnego języka odnośnego państwa, dążyć zgodnie z
właściwymi przepisami prawa krajowego do zapewnienia członkom grup wymienionych
w artykule 20 ustęp 1 odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w
ich języku ojczystym, w publicznych placówkach oświatowych, jak również tam, gdzie to
jest możliwe i konieczne, posługiwania się nim wobec władz,
- uwzględniać historię i kulturę grup wymienionych w artykule 20 ustęp 1 w związku z
nauczaniem historii i kultury w placówkach oświatowych,
- […]
Artykuł 25
1. Umawiające się Strony potwierdzają swą gotowość do umożliwienia wszystkim
zainteresowanym osobom pełnego dostępu do języka i kultury drugiego kraju i będą
popierać odpowiednie państwowe oraz prywatne inicjatywy i instytucje.
[…]
3. Umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki
języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych. Będzie
się przy tym również dążyć do zakładania szkół, w których nauczanie będzie się odbywać
w obu językach. Dołożą one ponadto starań na rzecz rozszerzenia możliwości studiów
polonistycznych i germanistycznych w uczelniach drugiego kraju.
4. Umawiające się Strony będą współpracować w delegowaniu nauczycieli, w kształceniu i
doskonaleniu zawodowym pracowników dydaktycznych oraz w rozwijaniu i udostępnianiu
pomocy naukowych, łącznie z wykorzystaniem telewizji, radia, techniki audiowizualnej i
komputerowej.
5. Prace niezależnej polsko-niemieckiej Komisji do spraw podręczników szkolnych będą
nadal popierane.
Artykuł 26
1. Umawiające się Strony podkreślają konieczność znacznego rozszerzenia współpracy w
dziedzinie nauki i szkolnictwa. Będą w szczególności wspierać i nadal rozszerzać
bezpośrednią współpracę i wymianę między szkołami, uczelniami oraz naukowymi
instytucjami badawczymi, zarówno poprzez wymianę uczniów, studentów, nauczycieli,
pracowników naukowych jak i wspólne przedsięwzięcia.
2. Umawiające się Strony potwierdzają zamiar zbadania możliwości wzajemnego uznawania
okresów studiów i dyplomów uczelni.

