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Ministerstwo Kultury: Cytacki powinien zdać egzamin z języka
litewskiego
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Ministerstwo Kultury twierdzi, że żądanie od obywatela
Polski Mariusza Cezarego Cytackiego, który pracuje w
Samorządzie Rejonu Wileńskiego, znajomości języka
litewskiego jest uzasadnione.

Taką jest odpowiedź ministerstwa dla Komisji Europejskiej.
Wcześniej Cytacki w KE zaskarżył obowiązkowy egzamin z
języka liwskiego, gdyż jest obywatelem Polski.

Ministerstwo tłumaczy, że Cytacki, który pracuje jako starszy
kontroler w środkach komunikacji rejonu zgodnie z swymi
obowiązkami, powinien spisywać protokoły łamania prawa administracyjnego, wytłumaczyć osobie jego prawa i
obowiązki, odpowiadać na pytania, dlatego żądanie wystarczającej wiedzy języka litewskiego jest
proporcjonalne.

Ministerstwo podkreśla, że w związku z niezdanym egzaminem z języka litewskiego Cytacki nie był zwolniony z
pracy, ani ukarany finansowo, otrzymał tylko upomnienie i termin na zdanie egzaminu. Do tej pory Cytacki nie
okazał żadnych dokumentów potwierdzających, że się uczył języka litewskiego, nie próbował też zdawać
egzaminu. Od wyżej wymienionego upomnienia minęło 16 miesięcy.

W marcu Cytacki tłumaczył, że „jestem obywatelem Polski. 1 kwietnia 2011 roku z Samorządem Rejonu
Wileńskiego zawarłem umowę o pracy. Ani w umowie, ani w innych dokumentach regulujących moją pracę nie
ma wzmianki o tym, że powinienem znać język litewskich według II kategorii języka państwowego” - motywował
Cytacki.

W lipcu Cytacki pracujący do Komisji Europejskiej ze skargą na nałożone na niego kary za to, że odmówił
złożenia egzaminu z języka litewskiego.

Komisja Europejska ds. Zatrudnienia zwróciła się do Departamentu Prawa Europejskiego przy Litewskim
Ministerstwie Sprawiedliwości z prośbą wyjaśnienia wymagań z języka litewskiego.

Ustawa o języku państwowym przewiduje, że pracownicy instytucji, urzędów i służb państwowych i
samorządowych, jak również pracownicy i funkcjonariusze policji, służb praworządności, łączności, transportu,
zdrowia i opieki socjalnej oraz innych instytucji obsługowych powinni znać język państwowych na poziomie
ustalonym przez przez rząd.

Zdaniem Komisji Europejskiej, takie regulacje mogą nie zostawić możliwości na uwzględnienie konkretnych
wymogów w pracy i poprosiła instytucje władzy litewskiej udowodnić, że takie wymaganie jest uzasadnione z
punktu widzenia interesu publicznego.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w
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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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