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Załącznik nr 2

Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne i dokumenty strategiczne

Polskie akty prawne i dokumenty strategiczne

















Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz.
1295, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
2029.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1627)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2446, z późn. zm.)
Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260)
Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej
Strategii Umiejętności 2030
Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej" (M.P. z 2019
r. poz. 214)

Regulacje międzynarodowe:
Komisja Europejska



Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
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- Społecznego i Komitetu Regionów, Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji
Romów do roku 2020 (KOM(2011)173)
Zalecenia Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów
w państwach członkowskich (Dz.U. C 378 z 24.12.2013)
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Unia równości: unijne strategiczne
ramy równości, włączenia i udziału Romów (COM(2020)620 final)

Rada Europy





















Strategiczny Plan działania na rzecz włączenia Romów i Osób Wędrujących (2020-2025)
Czwarta opinia Komitetu Doradczego Konwencji Rady Europy o ochronie mniejszości
narodowych i etnicznych w sprawie Polski (6 listopada 2019 r.)
Strategiczny Plan działania na rzecz Romów i Osób Wędrujących (2016-2019)
Rekomendacja CM/Rec (2017)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
poprawy dostępu Romów i Osób Wędrujących do europejskiego wymiaru sprawiedliwości
V raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji dotyczący Polski (20 marca
2015 r.)
Rekomendacja CM/Rec (2012)9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
mediacji jako skutecznego narzędzia promowania poszanowania praw człowieka i integracji
społecznej Romów
Zalecenie nr 13 dotyczące Ogólnej Polityki ECRI ws. zwalczania antycyganizmu i dyskryminacji
wobec Romów (24 czerwca 2011 r.)
Deklaracja końcowa Szczytu Burmistrzów (22 września 2011 r.)
Deklaracja Strasburska w sprawie Romów, Szczyt Wysokiego Stopnia (20 października 2010 r.)
Deklaracja Komitetu Ministrów w sprawie wzrostu niechęci wobec Romów i rasistowskiej
przemocy wobec Romów w Europie
Rekomendacja CM/Rec (2009)4 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie
edukacji Romów i Osób Wędrujących w Europie
Rekomendacja CM/Rec (2008)5 Komitetu Ministrów w sprawie polityk dotyczących Romów i /
lub Osób Wędrujących w Europie
Rekomendacja Rec(2006)10 Komitetu Ministrów w sprawie lepszego dostępu Romów
i Osób Wędrujących do opieki zdrowotnej w Europie
Rekomendacja Rec(2005)4 Komitetu Ministrów w sprawie poprawy warunków
mieszkaniowych Romów i Osób Wędrujących w Europie
Rekomendacja Rec(2004)14 Komitetu Ministrów w sprawie przemieszczania się i obozowania
Osób Wędrujących w Europie
Rekomendacja Rec(2001)17 Komitetu Ministrów w sprawie poprawy sytuacji gospodarczej
i zatrudnienia Romów/Cyganów i Osób Wędrujących
Rekomendacja Rec(2000)4 Komitetu Ministrów w sprawie edukacji dzieci romskich /
cygańskich w Europie
Rekomendacja Rec(83)1 Komitetu Ministrów w sprawie nomadów o statusie
bezpaństwowców i nomadów o nieokreślonej narodowości
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Rezolucja Res(75)13 Komitetu Ministrów zawierająca zalecenia dotyczące sytuacji społecznej
nomadów w Europie
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Europejska Karta Społeczna
Zalecenie nr 3 dotyczące Ogólnej Polityki ECRI ws. walki z rasizmem i nietolerancją wobec
Romów/Cyganów (6 marca 1998 r.)

Dokumenty przyjęte przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy












Rezolucja 2153(2017) promująca włączenie Romów i Osób Wędrujących
Rezolucja 1927 (2013) dotycząca likwidacji dyskryminacji dzieci romskich
Rekomendacja 1941(2010) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie Romów ubiegających
się o azyl w Europie
Rekomendacja 1924(2010) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie sytuacji Romów
w Europie i odpowiednich działań Rady Europy
Rezolucja 1768(2010) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie Romów ubiegających się o
azyl w Europie
Rezolucja 1760(2010) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie ostatniego wzrostu dyskursu
nt. bezpieczeństwa w Europie: przypadek Romów
Rezolucja 1740 (2010) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie sytuacji Romów w Europie
i odpowiednich działań Rady Europy
Rekomendacja 2003 (2012) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie migrantów romskich
w Europie
Rekomendacja 1557(2002) Zgromadzenia Parlamentarnego w sprawie sytuacji prawnej
Romów w Europie
Rekomendacja 1203(1993) Zgromadzenia Parlamentarnego nt. Romów w Europie
Rekomendacja 563(1969) Zgromadzenia Doradczego w sprawie sytuacji Romów i innych
podróżnych w Europie

Organizacja Narodów Zjednoczonych







Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
Konwencja o prawach dziecka

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie




Plan poprawy sytuacji Romów i Sinti w krajach OBWE z 2003 r.
Trzeci Raport z wdrażania Planu poprawy sytuacji Romów i Sinti w krajach OBWE
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