
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

SPRA WOZDANIE 

Druk nr 2291 

KOMISJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym oraz ustawy o działach 
administracji rządowej (druk nr 2223). 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu skierowała 
w dniu 19 marca 2014 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych do pierwszego czytania. 

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych po przeprowadzeniu pierwszego 
czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia na żądanie 
wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości: 

l) wart. l w pkt l, art. l nadać brzmienie: 

"Art.l. Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w tym jej elementu religijnego, 
oraz 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."; 

- poseł E. Czykwin 



2) w art. l w pkt 4 w lit. a, ust. l nadać brzmienie: 

"l.Organy władzy publicznej są zobowiązane podejmować odpowiednie środki w celu 
wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej, w tym jej elementu religijnego, oraz integracji obywatelskiej lub 
społecznej mniejszości.". 

- poseł E. Czykwin 

Uwaga: wnioski mniejszości zawarte w pkt l i 2 należy głosować łącznie. 

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Arkady Fiedler 1-1 Miron Sycz 
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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 nastę-
pujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem toż-

samości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zacho-
waniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i 
społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicz-
nych, a także sposób realizacji zasady równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kom-
petencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu te-
rytorialnego w zakresie tych spraw.”; 

2) w art. 3 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 
brzmieniu: 
„3) integracji społecznej – rozumie się przez to działania na rzecz zwiększenia 

partycypacji mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szcze-
gólności takich jak system oświaty i wychowania, rynek pracy, system za-
bezpieczenia 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 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
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. 
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„1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie 
środki w celu wspierania: 

1) działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju toż-
samości kulturowej mniejszości; 

2) integracji obywatelskiej lub społecznej.”, 
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 wielolet-
nich.”, 

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 ce-
lów, o których mowa w ust.1.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również  środki przeka-

zywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub 
instytucjom, realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i roz-
wojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji obywatel-
skiej lub społecznej.”; 

5) w art. 21 w ust. 2 w pkt 1: 
a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury języka mniejszości,”, 
b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) integracji obywatelskiej lub społecznej osób należących do mniejszo-
ści;”; 

6) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających za-

chowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i 
rozwojowi języka regionalnego albo integracji obywatelskiej lub społecz-
nej;”. 

 
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 mniejszo-
ści narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka re-
gionalnego, a także ich integracją obywatelską i społeczną”. 

 
Art. 3. 

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


	820-3.NK.pdf
	Projekt
	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.0F )) 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 etn...

	2) w art. 3 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje 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, war...

	3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:
	„Oświata, kultura oraz integracja obywatelska i społeczna”;

	4) w art. 18:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu wspierania:

	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.”,

	d) ust. 4 otrzymuje 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 ora...


	5) w art. 21 w ust. 2 w pkt 1:
	a) lit. a otrzymuje brzmienie:
	„a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury języka mniejszości,”,

	b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:
	„c) integracji obywatelskiej lub społecznej osób należących do mniejszości;”;


	6) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje 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;”.

	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”.

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


