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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
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 - o zmianie ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym oraz ustawy o działach 

administracji rządowej. 
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Projekt 

 

USTAWA 

z dnia ……………………….. 2014 r. 

o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  

oraz ustawy o działach administracji rządowej 
 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  

o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.
1
) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) art.1 otrzymuje brzmienie: 

„Art.1. Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości 

kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka 

regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości 

narodowych i etnicznych, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób 

bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.”; 

 

2) w art. 3 po pkt 2 wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) integracji społecznej – rozumie się przez to działania na rzecz zwiększenia 

partycypacji mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności 

takich jak system oświaty i wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia 

społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna.”; 

 

3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Oświata, kultura oraz integracja obywatelska i społeczna”; 

 

4) w art. 18: 

a) ust.1 nadaje brzmienie: 

„1.Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki  

w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju 

tożsamości kulturowej oraz integracji obywatelskiej lub społecznej mniejszości.”, 

b) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1,  

w szczególności realizowane w ramach programów wieloletnich.”, 

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe  

z budżetu państwa na realizację zadań zmierzających do osiągnięcia celów,  

o których mowa w ust.1.”, 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz.550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 

i Nr 157, poz. 1241 



d) ust. 4 nadaje się brzmienie: 

„4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również  środki przekazywane  

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, 

realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości 

kulturowej mniejszości, integracji obywatelskiej lub społecznej.”; 

5) w art.21 ust. 2 pkt 1 po punkcie b wprowadza się punkt c w brzmieniu: 

„c) integracji społecznej osób należących do mniejszości.”; 

 

6) art. 23 ust. 2 pkt 2 nadaje się brzmienie: 

„2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających 

zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu  

i rozwojowi języka regionalnego albo integracji obywatelskiej lub społecznej.”. 

 

Art. 2 W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 743 i 984) w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także ich integracją 

obywatelską i społeczną”. 

 

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141) polega 

na doprecyzowaniu zapisów dotyczących kompetencji ministra właściwego do spraw wyznań 

religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie działań dotyczących 

mniejszości, w tym w szczególności romskiej mniejszości etnicznej.  

Należy podkreślić, że mniejszość ta jest jedyną mniejszością w Polsce dotkniętą lub 

zagrożoną wykluczeniem społecznym. Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca 

lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienia ról społecznych, 

korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów  

i zdobywanie dochodów w godny sposób. Wśród grup podatnych na wykluczenie społeczne 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski  wymienia osoby należące do romskiej 

mniejszości etnicznej.  

Mimo podejmowania od początku lat 90 XX w. szeregu działań w zakresie integracji 

społeczności romskiej w Polsce oraz zmian w położeniu społecznym i ekonomicznym tej 

mniejszości, Romowie wciąż pozostają grupą zmarginalizowaną społecznie. Marginalizacja  

i zapóźnienia mają źródła m.in. w niskim statusie socjalnym, braku wykształcenia, wysokim 

stopniu bezrobocia. Nie bez znaczenia pozostaje również utrzymywanie się wysokiego 

poziomu niecięci do Romów. Rozwiązanie najpilniejszych potrzeb Romów związanych  

z poprawą warunków socjalnych, poziomem wykształcenia, przystosowanie do wymogów 

współczesnego rynku pracy, sytuacją zdrowotną, poprawą wizerunku Romów  

w społeczeństwie polskim da im możliwość ekonomicznego i społecznego usamodzielnienia 

się oraz stworzy szansę na pełne uczestnictwo Romów w wielokulturowym społeczeństwie 

polskim, tym samym umożliwi skuteczne przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.  

 Proponowana nowelizacja wprowadza do ustawy pojęcie „integracji społecznej”. 

Przyjęta definicja terminu „integracja społeczna” w odniesieniu do mniejszości romskiej, 

oznacza proces niezbędnych zmian zmierzających do nabycia umiejętności korzystania przez 

społeczność romską z dostępu do istniejących praw, usług i możliwości sprawnego 

funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Procesu integracji nie należy utożsamiać 

ze zjawiskiem asymilacji – integracja rozumiana tu jest jako zjawisko ze sfery społeczno–

ekonomicznej, a nie jako związane z tożsamością kulturową. Zachowanie odrębności 

kulturowej przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą współczesny 

świat jest szczególnym wyzwaniem dla Romów.  

Dotychczasowym narzędziem państwa na rzecz integracji mniejszości romskiej  

w Polsce były specjalne rządowe programy dedykowane tej społeczności: Pilotażowy 

program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001 

– 2003 oraz Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowany w latach 2004 – 



2013. W ocenie wnioskodawców celowe jest stworzenie podstaw prawnych dla 

kontynuowania tych działań.  

Społeczność romska traktowana jest w naszym kraju jako jedna z mniejszości 

etnicznych, a co się z tym wiąże, zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanym przez 

Polskę oraz prawem wewnętrznym należy się jej pełna ochrona prawna i pomoc ze strony 

państwa. Rząd, wykonując ustanowione w Konstytucji RP oraz ustawach zwykłych zadania, 

ma obowiązek zapewnić obywatelom takie warunki, aby nikt nie był dyskryminowany  

w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 

2 Konstytucja RP). Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do podejmowania działań na 

rzecz poprawy sytuacji Romów na mocy konwencji międzynarodowych (zwłaszcza 

Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych). Położenie Romów  

w naszym kraju stanowi także przedmiot zainteresowania instytucji i organizacji 

europejskich. Kontynuacja działań na rzecz integracji mniejszości romskiej wypełni również 

cele nałożone na Rząd RP przez Komisję Europejską w komunikacie skierowanym do 

Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego  

i Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 

roku (KOM (2011)173).  

Konsekwencją proponowanych zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.  

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym dotyczących kwestii 

integracji społecznej jest propozycja zmian w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej, doprecyzowująca zakres działania ministra kierującego działem 

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.  

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor finansów publicznych.  

Projekt nie jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu 
ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Arkady Fiedler) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zmierza do znowelizowania ustawy z 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 
17, poz. 141, ze zmianami) przez poszerzenie zakresu regulacji ustawy o sprawy 
związane z integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości 
narodowych i etnicznych. W szczególności projekt zmierza do zobowiązania 
organów władzy publicznej do podejmowania odpowiednich środków w celu 
wspierania integracji obywatelskiej lub społecznej mniejszości. Do takich 
środków mają zaliczać się dotacje celowe lub podmiotowe na zadania 
zmierzające do osiągnięcia powyższego celu, a także środki przekazywane z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, 
realizującym zadania służące m. in. integracji obywatelskiej lub społecznej. 

Jednocześnie projekt ustawy zmierza do nałożenia na ministra właściwego do 
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obowiązku 
inicjowania programów dotyczących integracji społecznej osób należących do 
mnieJszości. 

Ponadto projekt ustawy przewiduje znowelizowanie ustawy z 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, ze 
zmianami) przez poszerzenie zakresu działu wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne o sprawy związane z integracją obywatelską i społeczną 
tych mniejszości. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Zagadnienie wspierania integracji obywatelskiej i społecznej osób 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych jako takie nie jest objęte 
regulacją w wiążących aktach prawnych UE. Materia ta stanowi natomiast 
przedmiot aktów o charakterze niewiążącym. W szczególności należy tu 
wskazać rezolucję Parlamentu Europejskiego z 9 marca 2011 r. w sprawie 
strategii UE w dziedzinie integracji Romów1

, komunikat Komisji z 5 kwietnia 
2011 r. "Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 
r."

2
, konkluzje Rady z 19 maja 2011 r. "Unijne ramy dotyczące krajowych 

strategii integracji Romów do 2020 roku"3 i zalecenie Rady z 9 grudnia 2013 r. 
w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach 
członkowskich4• 

Oceny projektu ustawy należy natomiast dokonać z uwzględnieniem 
unijnych reguł dotyczących udzielania pomocy publicznej. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii 
Europejskiej 
W myśl art. l 07 ust. l TfUE, niezgodna z rynkiem wewnętrznym jest 

wszelka pomoc (l) przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu 
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która (2) sprzyja (3) niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów i przez to ( 4) zakłóca lub 
grozi zakłóceniem konkurencji a także (5) wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi. 

Oceniany projekt ustawy przewiduje możliwość przyznawania dotacji 
celowych lub podmiotowych na określone zadania. Pierwsza z wymienionych 
przesłanej jest więc spełniona. 

Jeżeli chodzi o sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom, należy podkreślić, 
że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE pojęcie 
przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji jest rozumiane 
szeroko i obejmuje wszystkie podmioty uczestniczące w działalności 
gospodarczej (rozumianej jako oferowanie towarów lub usług na rynku), 
niezależnie od ich statusu prawnego i finansowania. Również organizacje o 
charakterze społecznym mogą zostać uznane za przedsiębiorców w zakresie, w 
jakim ich działalność wykracza poza działalność czysto społeczną i ma 
charakter ekonomiczny 5 

• Co do selektywności środka należy zaznaczyć, że 
środek ma taki charakter, jeżeli w ramach danego systemu prawnego przepis 

1 Dz. Urz. UE C 199E z 7.7.2012, s. 112. 
2 COM(2011) 173. 
3 Dz. Urz. UE C 258 z 2.9.2011, s. 6. 
4 Dz. Urz. UE C 378 z 24.12.2013, s. l. 
5 Wyrok Sądu z 12 września 2013 r. w sprawie T-347/09 Republika Federalna Niemiec 
przeciwko Komisji Europejskiej, dotychczas nieopublikowany, pkt. 25-32. 

2 



krajowy może sprzyjać "niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 
t~warów" w porównaniu z innymi, które w świetle celu tego systemu znajdują 
się w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej. Nie stanowią natomiast 
pomocy państwa korzyści wynikające ze środka o ogólnym charakterze, 
mającego zastosowanie bez rozróżnienia do wszystkich podmiotów 6 • 

Okoliczność, że ilość przedsiębiorstw, które mogą domagać się przyznania 
przedmiotowego środka, jest bardzo znacząca, czy też że przedsiębiorstwa te 
należą do różnych sektorów, nie wystarcza jednak, by podać w wątpliwość 
selektywny charakter tego środka, a zatem by wykluczyć jego kwalifikację jako 
pomocy państwa. W wypadku gdy rozpatrywany środek podlega obiektywnym 
kryteriom stosowania horyzontalnego, okoliczność ta również nie podważa jego 
selektywnego charakteru, gdyż umożliwia ona jedynie wykazanie, że sporna 
pomoc stanowi część systemu pomocy, a nie pomoc indywidualną 7 • Wobec 
powyższego również przesłanki (2) i (3) są spełnione. 

W odniesieniu do czwartej i piątej przesłanki uznania środka za pomoc w 
rozumieniu art. l 07 TfUE, wymagają one, aby dany środek ( 4) zakłócał lub 
groził zakłóceniem konkurencji a także (5) wpływał na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi. W orzecznictwie przyjmuje się, że dla 
stwierdzenia istnienia tych przesłanek nie jest konieczne wykazanie faktycznego 
wpływu pomocy na wymianę handlową między państwami członkowskimi i 
rzeczywistego zakłócenia konkurencji, lecz jedynie potencjalnego wpływu 
pomocy na tę wymianę handlową i zakłócenie konkurencji8

• Jednocześnie nie 
jest konieczne, by przedsiębiorstwa-beneficjenci uczestniczyły same w 
wewnątrzunijnej wymianie handlowej. Przyznane im korzyści mogą bowiem 
utrudniać wejście na rynek wewnętrzny danego państwa przedsiębiorcom z 
innych państw członkowskich, a także mogą ułatwić beneficjentom wejście na 
rynek innego państwa 9 . Co więcej, nawet pomoc o stosunkowo niewielkim 
znaczeniu może zostać uznana za wpływającą na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi, jeżeli w sektorze, w którym działają 

przedsiębiorstwa beneficjenci, istnieje silna konkurencja. Jeżeli korzyść jest 
ograniczona, konkurencja jest zakłócona w sposób ograniczony, niemniej jednak 
pozostaje ona zakłócona, natomiast zakaz przewidziany w art. l 07 TfUE 
znajduje zastosowanie do wszelkiej pomocy, która zakłóca konkurencję lub 

6 Wyrok Trybunału (wielka izba) z 15 listopada 2011 r. w sprawach Komisja Europejska 
(C-1 06/09 P) i Królestwo Hiszpanii (C-1 07/09 P) przeciwko Government o f Gibraltar i 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zb. Orz. 2011 I-11113, pkt. 
73-75. 
7 Wyrok Trybunału z 8 września 2011 r. w sprawie C-279/08 P Komisja Europejska 
przeciwko Królestwu Niderlandów, Zb. Orz. 2011 I-07671, pkt 50. 

Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 4 września 2009 r. w sprawie T 211/05 Republika 
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2009 II-02777, pkt 152. 
9 Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 4 września 2009 r. w sprawie T 211/05 Republika 
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2009 II-02777, pkt 153. 
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stwarza ryzyko zakłócenia konkurencji, bez względu na to jaka jest jej kwota w 
zakresie, w jakim wpływa ona na wymianę handlową pomiędzy państwami 
członkowskimi 10

• W świetle przytoczonego orzecznictwa należy uznać, że 
istnieje prawdopodobieństwo stwierdzenia również czwartej i piątej z przesłanek 
konstytuujących pomoc publiczną w rozumieniu art. l 07 TfUE. 

W związku z powyższym projekt ustawy należy uznać za projekt 
przyznania pomocy. W konsekwencji konieczne jest przeprowadzenie procedury 
notyfikacyjnej, której pierwszym krajowym elementem jest zaopiniowanie 
projektu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w trybie art. 
12 w zw. z art. 16a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami). 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji 
rządowej zawiera przepisy objęte prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy 
zawiera postanowienia związane z udzielaniem pomocy publicznej. Zgodność 
projektu ustawy z prawem UE jest uzależniona od zachowania wymogów 
procedury notyfikacyjnej oraz od wydania przez Komisję Europejską 

pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności planowanej pomocy z 
rynkiem wewnętrznym. Pierwszym krajowym etapem procedury notyfikacyjnej 
jest zasięgnięcie opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w 
trybie art. 12 w zw. z art. 16a ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

~ancelarii Sejmu 

LechCza~~ 

10 Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 4 września 2009 r. w sprawie T 211/05 Republika 
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2009 II-02777, pkt. 154-155. 

4 



~ 

SEJM 
RZECZY PO S POllTEJ 
POlSKIEJ 

-..,...-----------··---· 

BAS-WAPEiM-596/14 
TRYBPILNY 

0580~8 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 17 lutego 2014 r. 

Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o 
zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Arkady Fiedler) jest projektem ustawy wykonującej 

prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projekt zmierza do znowelizowania ustawy z 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 
2005 r. Nr l 7, poz. 141, ze zmianami) przez poszerzenie zakresu regulacji 
ustawy o sprawy związane z integracją obywatelską i społeczną osób należących 
do mniejszości narodowych i etnicznych. W szczególności projekt zmierza do 
zobowiązania organów władzy publicznej do podejmowania odpowiednich 
środków w celu wspierania integracji obywatelskiej lub społecznej mniejszości. 
Do takich środków mają zaliczać się dotacje celowe lub podmiotowe na zadania 
zmierzające do osiągnięcia powyższego celu, a także środki przekazywane z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, 
realizującym zadania służące m. in. integracji obywatelskiej lub społecznej. 

Jednocześnie projekt ustawy zmierza do nałożenia na ministra właściwego do 
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obowiązku 
inicjowania programów dotyczących integracji społecznej osób należących do 
mnieJszości. 

Ponadto projekt ustawy przewiduje znowelizowanie ustawy z 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, ze 
zmianami) przez poszerzenie zakresu działu wyznania religijne oraz mniejszości 
narodowe i etniczne o sprawy związane z integracją obywatelską i społeczną 
tych mniejszości. 
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Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejski ej. 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

du..~ 
Lech Czapla 


