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Inspekcja Języka Państwowego sprawdziła rejon wileński
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Inspekcja Języka Państwowego (Valstybinės kalbos inspekcija) sprawdziła, jak
pracownicy samorządu rejonu wileńskiego, którzy nie składali egzaminów maturalnych z
języka litewskiego, znają język państwowy. Zdaniem starszej inspektor Giedrė
Černiauskaitė wykryto sporo naruszeń.

26 pracowników samorządu nie posiadało odpowiednich zaświadczeń, które określają kategorię
znajomości języka państwowego. „W samorządzie wykryto wiele uchybień, to jest dosyć rzadki
przypadek. Zazwyczaj w instytucjach państwowych uchybień jest mniej” — powiedziała DELFI
Černiauskaitė.

Urzędniczka zaznaczyła, że z samymi pracownikami nie rozmawiano, a tylko sprawdzono
dokumentację. „Z samymi pracownikami nie rozmawialiśmy, tylko sprawdziliśmy ich akta osobiste.
Sądząc po wynikach sprawdzianu albo dokumentacja w samorządzie jest prowadzona bardzo
niechlujnie, albo pracownicy nie przedstawili administracji odpowiednich dokumentów, albo nie
zdali odpowiednich egzaminów. Na przykład kilka osób posiadało drugą kategorię, chociaż na
zajmowanych przez nich stanowiskach wymagana jest trzecia” — powiedziała inspektor.

Według obowiązującego prawa urzędnicy państwowi kategorii A powinni mieć zaświadczenie
najwyższej (trzeciej) kategorii ze znajomości języka państwowego, zaś urzędnicy niższej rangi
(kategorie B i C) muszą posiadać zaświadczenia o posiadaniu drugiej kategorii znajomości języka
państwowego.

„Dla tych, którzy nie posiadają odpowiednich zaświadczeń dano czas do lipca, aby je przedstawili.
Jeśli w tym okresie dokumentów nie przedstawią, wówczas spotkamy się z nimi i będziemy
rozmawiali” — oświadczyła Giedrė Černiauskaitė.

Zdaniem administracji samorządu rejonu wileńskiego sytuacja nie jest wcale taka tragiczna. „Tak
dostaliśmy informację od Inspekcji Języka Litewskiego, ale nie jest tak źle jak pisze się. Większa
część osób posiada zaświadczenia, ale po prostu nie przedstawiła ich administracji. Muszą to
uzupełnić. Natomiast osób, które nie posiadają odpowiedniego zaświadczenia, jest naprawdę
mało” — powiedziała PL DELFI Walentyna Rudinskaja, kierowniczka działu kadr.

Inspekcja sprawdziła też kilka instytucji należących do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których
znaleziono kilka naruszeń, w większości już usuniętych.

Zgodnie z prawem za działalność zawodową bez odpowiedniego zaświadczenia o znajomości
języka litewskiego grozi albo upomnienie, albo grzywna w wysokości od 200 do 500 litów. W
przypadku powtórnego naruszenia grzywna wynosi od 500 do 1000 litów.

Natomiast jeśli osoba posiada odpowiednie zaświadczenie, ale nie zna na wymaganym poziomie
języka państwowego, udziela się jej 3 miesiący na złożenie odpowiedniego egzaminu. W razie
uchylenia się od egzaminu grozi grzywna w wysokości od 300 do 600 litów.

Zaświadczenie o znajomości języka państwowego powinny przedstawić tylko te osoby, które nie
składały w czasie pobierania nauki w placówkach oświatowych egzaminu z języka litewskiego.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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