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Opinia dotycząca zgodności z prawem Unii Europejskiej posełskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ryszard Galla) 

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: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje nowelizację ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 573, ze zm., dalej: u.m.n.), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, ze zm.; dalej: u.r.t.) 
oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, ze zm.; dalej: u.s.o.). 

Projektowana ustawa dotyczy w szczególności: 
a) wprowadzenia dwóch defmicji legalnych: organizacji mnleJszoscl 
oraz instytucji kulturalnej, mającej istotne znaczenie dla kultury mniejszości 
(dodawany art. 3 pkt 3 i 4 u.m.n. ); 
b) wprowadzenia prawa do używania języka pomocniczego przed organami 
powiatów przez osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 
(zmieniane art. 9 ust. 1-3, art. 10 ust. 1-2, ust. 4, ust. 5-7, art. 11 ust. l, art. 14, 
dodawany art. 15 ust. 3 u.m.n. ); 
c) wprowadzenia prawa do używania języka pomocniczego przed organami 
gmin i powiatów przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(dodawany art. 9 ust. 4a u.m.n. ); 
d) możliwości powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych 
i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka 
województwa (dodawany art. 22a u.m.n.); 
e) składu, trybu powoływania oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zmieniany art. 24 ust. l pkt l i ust. 4-7 
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oraz dodawany art. 24 ust. 5a, zmieniany art. 25 ust. 2, art. 27 ust. l oraz 
dodawany art. 27 ust. 3, zmieniany art. 29 ust. 2 oraz dodawany art. 29 ust. 3 
u.m.n.); 
f) powoływania rad programowych oddziałów emitujących programy 
w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym 
(zmieniany art. 30 ust. 4a u.r.t.); 
g) składu komisji konkursowych mających na celu wyłonienie kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zmieniany art. 36a ust. 6 pkt 3 
u.s.o.). 

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
ustawy 

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy dotyczą zawartej 
w przepisach prawa pierwotnego UE zasady niedyskryminacji ze względu 
na narodowość. Została ona określona w art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TfUE). Analiza wspomnianego artykułu prowadzi do 
wyodrębnienia trzech elementów zasady: 

a) zasada dotyczy zakresu zastosowania traktatów (Traktatu o Unii 
Europejskiej i Tfl.JE); 

b) zasada znajduje zastosowanie, o ile przepisy szczególne nie stanowią . . 
InaczeJ; 

c) zasada zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową. 

III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Zgodnie z dodawanym art. 9 ust. 4a u.m.n. obywatelom państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz obywatelom państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie przysługiwało prawo 
do używania języka pomocniczego dopuszczonego na obszarze określonych 
gmin i powiatów na zasadach określonych w u.m.n .. W skazane podmioty będą 
mogły posługiwać się językiem pomocniczym przed organami gminy lub 
powiatu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym prawo do posługiwania 
się językiem pomocniczym przysługuje jedynie obywatelom polskim należącym 
do mniejszości narodowych i etnicznych. 

Zdefiniowana w art. 18 TfUE zasada niedyskryminacji dotyczy 
terytorialnego, czasowego, podmiotowego i przedmiotowego zakresu 
zastosowania traktatów. Oceniając zakres przedmiotowy należy odwołać się 
do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (Trybunał). Trybunał 
rozstrzygał w tym zakresie w szczególności na temat prawa do używania 
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własnego języka w procesie karnym (wyrok z dnia 24listopada 1998 r., Bickel i 
Franz, C-274196, pkt 19 i 31) oraz w procesie cywilnym (wyrok z dnia 27 marca 
2014 r., Pokorna, C-322/13, pkt 27). 

W drugiej ze wspomnianych spraw Trybunał orzekł, że przyznane przez 
uregulowanie krajowe prawo do tego, aby postępowanie cywilne było 

prowadzone w języku innym aniżeli główny język danego państwa, jest objęte 
zakresem zastosowania prawa Unii. Trybunał stwierdził, iż sprzeczne z zasadą 
niedyskryminacji ze względu na narodowość są uregulowania krajowe, które 
w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami państwa 
członkowskiego mającymi siedzibę w danej jednostce podziału terytońalnego 
tego państwa przyznają prawo używania języka innego aniżeli język urzędowy 
tego państwa tylko obywatelom tego ostatniego, zamieszkałym w tej samej 
jednostce podziału terytorialnego. 

Projektowane regulacje przyznające obywatelom państw członkowskich 
Unii Europejskiej oraz obywatelom państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym prawo do posługiwania się językiem pomocniczym 
przed organami gminy lub powiatu na takich samych zasadach~ jakie dotyczą 
obywateli polskich, są zgodne z zasadą określoną w art. 18 TfUE. Tym samym 
projektjest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

IV. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw jest 
zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

dQ/Ą~ 
Lech Czapla 
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Opinia 
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Warszawa, 24 czerwca 2015 r. 

Pan 
Jerzy Wenderlich 
Wicemarszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu - czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i 
etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ryszard Galla) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt .przewiduje nowelizację ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 573, ze zm., dalej: u.m.n.), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, ze zm.; dalej: u.r.t.) 
oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, ze zm.; dalej: u.s.o.). 

Projektowana ustawa dotyczy w szczególności: 
a) wprowadzenia dwóch defmicji legalnych: organizacji mnieJszosci 
oraz instytucji kulturalnej, mającej istotne znaczenie dla kultury mniejszości 
(dodawany art. 3 pkt 3 i 4 u.m.n. ); 
b) wprowadzenia prawa do używania języka pomocniczego przed organami 
powiatów przez osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 
(zmieniane art. 9 ust. 1-3, art. 10 ust. 1-2, ust. 4, ust. 5-7, art. 11 ust. l, art. 14, 
dodawany art. 15 ust. 3 u.m.n. ); 
c) wprowadzenia prawa do używania języka pomocniczego przed organami 
gmin i powiatów przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(dodawany art. 9 ust. 4a u.m.n. ); 
d) możliwości powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych 
i etnicznych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka 
województwa (dodawany art. 22a u.m.n. ); 
e) składu, trybu powoływania oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zmieniany art. 24 ust. l pkt l i ust. 4-7 
oraz dodawany art. 24 ust. Sa, zmieniany art. 25 ust. 2, art. 27 ust. l oraz 
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dodawany art. 27 ust. 3, zmieniany art. 29 ust. 2 oraz dodawany art. 29 ust. 3 
u.m.n.); 
f) powoływania rad programowych oddziałów emitujących programy 
w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym 
(zmieniany art. 30 ust. 4a u.r.t.); 
g) składu komisji konkursowych mających na celu wyłonienie kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (zmieniany art. 36a ust. 6 pkt 3 
u.s.o.). 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii.Europejskiej. 
Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 

prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

de/A~ 
Lech Czapla 
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