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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej 

(druk nr 622) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy przedstawionym przez jej projektodawców, celem 

nowelizacji jest stworzenie regulacji, która umożliwiałaby skuteczne zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 

w szczególności mniejszości romskiej. 

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Rozszerza jej przedmiotowy zakres 

o sprawy związane z integracją społeczną osób należących do mniejszości narodowych 

i etnicznych. W szczególności ustawa zobowiązuje organy władzy publicznej do 

podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania integracji obywatelskiej lub 

społecznej mniejszości. Do środków takich mają się zaliczać dotacje celowe (w tym dotacje 

celowe dla jednostek samorządu terytorialnego) lub podmiotowe. Jednocześnie ustawa 

nakłada na ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych obowiązek sprzyjania realizacji praw i potrzeb mniejszości poprzez 

podejmowanie działań na rzecz mniejszości i inicjowanie programów dotyczących integracji 

obywatelskiej lub społecznej osób należących do mniejszości. Rozszerza także zakres zadania 

opiniodawczego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Ponadto ustawa wprowadza zmianę do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej polegającą na poszerzeniu zakresu działu wyznania religijne oraz 

mniejszości narodowe i etniczne o sprawy związane z integracją obywatelską i społeczną 

osób należących do tych mniejszości. 



– 2 – 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim. Został on skierowany do sejmowej Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych. W trakcie prac w Sejmie m.in.: 

1) zmieniono strukturę ust. 1 w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym (część dotychczasowej treści ust. 1 przeredagowano 

i umieszczono w dwóch punktach); 

2) w art. 1 pkt 5 podzielono na dwie litery, z których pierwsza (lit. a) zmienia 

dotychczasowe brzmienie lit. a w art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

W trakcie II czytania nie zgłoszono poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 3 – w przepisie tym ustawodawca formułuje definicję legalną 

integracji społecznej, wobec której można zgłosić następujące zastrzeżenia. 

   Należy zauważyć, że dodanie definicji integracji społecznej stanowi przejaw 

pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, która może zaowocować trudnościami 

interpretacyjnymi. W obecnym stanie prawnym (tj. sprzed nowelizacji) w ustawie 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym funkcjonuje 

określenie „integracja obywatelska”, którego ustawodawca jak dotąd nie definiował. 

Pojęcie „integracja obywatelska” nie sprawia – jak się wydaje – kłopotów 

interpretacyjnych, jednak dzieje się tak dlatego, że jego dotychczasowe rozumienie nie 

wymaga tak wnikliwego rozpatrywania relacji znaczeniowych mogących występować 

między integracją obywatelską, a integracją społeczną
1)

 (wprowadzaną do ustawy 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przez opiniowaną 

                                                 

1)
 Relacje te powstają na skutek zestawienia przymiotników „obywatelska” i „społeczna”. Co warte 

podkreślenia, na gruncie słownikowym wyrazowi „społeczny” przypisuje się szerszy zakres niż wyrazowi 

„obywatelski”. Przykładowo w Słowniku języka polskiego pod red. M. Szymczaka (Tom R-Z, Warszawa 

1995, s. 276) wyraz „społeczny” znaczy przede wszystkim tyle co „odnoszący się do społeczeństwa”, zaś 

wyraz „obywatelski” (Tom L-P, Warszawa 1995, s. 415) to po prostu „przymiotnik do obywatel w zn. 1”, 

przy czym „obywatel” to „członek społeczeństwa danego państwa mający określone uprawnienia 

i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję” (Ibidem, s. 415). 
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ustawę) jak to, które musi pojawić się wtedy, gdy obok określenia „integracja 

obywatelska” w jednym akcie prawnym używane jest określenie „integracja społeczna”. 

Dodanie i zdefiniowanie w nowelizacji „integracji społecznej” może stanowić podstawę 

do zadania pytania: Czym jest integracja obywatelska, skoro ustawodawca zestawia ją 

z integracją społeczną za pomocą spójników koniunkcji (np. art. 1 pkt 1 nowelizacji) 

oraz alternatywy nierozłącznej (np. art. 1 pkt 4 lit. d nowelizacji). Trzeba przy tym 

dodać, że udzielenie na powyższe pytanie odpowiedzi, która umożliwi zgodne z intencją 

prawodawcy stosowanie ustawy, jest wprawdzie możliwe także wtedy, gdy integracja 

obywatelska nie zostanie zdefiniowana w ustawie, ale jej (odpowiedzi) sformułowanie 

byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby ustawodawca postąpił bardziej konsekwentnie, tzn. 

zdefiniował jednocześnie integrację obywatelską i integrację społeczną albo nie 

definiował żadnego z tych pojęć. 

   Kolejne uwagi dotyczą sposobu zredagowania definicji „integracji społecznej” 

i będącego jego rezultatem znaczenia wyrażeń składających się na definiens. 

Ustawodawca, przedstawiając wprowadzane definicją legalną rozumienie integracji 

społecznej, posługuje się rzeczownikiem „partycypacja” w odniesieniu do m.in. systemu 

zabezpieczenia społecznego i warunków bytowych. Zgodnie z definicją słownikową 

„partycypacja” znaczy tyle co „branie udziału w kosztach, wydatkach; uczestniczenie, 

uczestnictwo, udział”
2)

. Jak wskazano w innym źródle, „nasza partycypacja w czymś to 

nasz udział w tym, zwykle związany z ponoszeniem kosztów lub podziałem zysków”
3)

. 

Mając to na względzie, określenie „partycypacja” nie wydaje się właściwe w stosunku 

do systemu zabezpieczenia społecznego, jeśli przypisze mu się znaczenie „branie 

udziału w kosztach, wydatkach”. Natomiast w wyrażeniu „partycypacja w warunkach 

bytowych” wyraz „partycypacja” powinien być oceniany jako użyty błędnie zarówno 

wtedy, gdy przyjmuje się, że jego znaczenie to „branie udziału w kosztach, wydatkach”, 

jak i wtedy, gdy „partycypację” pojmuje się jako „uczestniczenie, uczestnictwo, udział”. 

   Biorąc powyższe pod uwagę oraz przyjmując, że zamiarem prawodawcy było 

sformułowanie definicji integracji społecznej w taki sposób, by określenie to zapewniało 

skuteczną ochronę przed wykluczeniem społecznym i jednocześnie nie prowadziło do 

powstania przekonania, że ustawodawca dąży do asymilacji mniejszości narodowych 

i etnicznych, proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

                                                 

2)
 Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, Tom L-P, Warszawa 1995, s. 585. 

3)
 Inny słownik języka polskiego pod red. M. Bańki, Tom P…Ż, Warszawa 2000, s. 26. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 3 w pkt 3 wyrazy „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” 

zastępuje się wyrazami „poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do 

mniejszości, w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku 

pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej”; 

 

2) art. 1 pkt 4 lit. a, art. 18 ust. 1 pkt 2 – ustawodawca określa w tym przepisie, że organy 

władzy publicznej będą zobowiązane do podejmowania odpowiednich środków w celu 

wspierania integracji obywatelskiej lub społecznej. Wątpliwości budzi posłużenie się 

przez prawodawcę alternatywą nierozłączną (wyrażoną za pomocą spójnika „lub”) do 

oznaczenia relacji występującej między integracją obywatelską i integracją społeczną. 

Jak się wydaje, nowelizowany art. 18 ust. 1 ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym przewiduje ustanowienie obowiązku dla 

organów władzy publicznej polegającego na podejmowaniu odpowiednich środków 

w celu wspierania wszystkich rodzajów działań, o których mowa w pkt 1 i 2. Jeżeli tak, 

należałoby jednoznacznie wskazać, że między obowiązkiem wspierania integracji 

obywatelskiej, a obowiązkiem wspierania integracji społecznej występuje koniunkcja, 

a nie alternatywa nierozłączna, która pozwalałaby na uznanie, że zrealizowanie 

zawartego w omawianym przepisie obowiązku nastąpi już wówczas, gdy organy 

podejmą odpowiednie środki w celu wsparcia np. integracji obywatelskiej 

(z pominięciem wsparcia integracji społecznej). Mając powyższe spostrzeżenie na 

uwadze, proponuje się przyjęcie poprawki, która wprowadzi właściwy, 

tj. odpowiadający najbardziej prawdopodobnej intencji prawodawcy, spójnik łączący 

oba rodzaje integracji występujące w przepisie. 

   Taką samą poprawkę proponuje się wprowadzić w lit. c dodawanej przez art. 1 

pkt 5 lit. b nowelizacji do art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym. W przepisie tym jest mowa o obowiązku 

precyzyjnie określonego organu władzy publicznej (ministra właściwego do spraw 

wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych). Dlatego też, mając na 

względzie poczynioną powyżej uwagę, należy przyjąć, że relacja między integracją 

obywatelską, a integracją społeczną w zadaniu organu władzy publicznej, o którym 
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mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1 lit. c, ma charakter koniunkcji, a nie alternatywy 

nierozłącznej. 

   Niniejsza uwaga dotycząca konieczności zastąpienia alternatywy nierozłącznej 

koniunkcją nie obejmuje pozostałych przypadków posługiwania się przez prawodawcę 

w opiniowanej nowelizacji alternatywą nierozłączną do oznaczania relacji integracji 

obywatelskiej z integracją społeczną, ponieważ w przypadkach tych
4)

 mowa jest 

o faktycznych zadaniach (art. 1 pkt 4 lit. d nowelizacji) i programach (art. 1 pkt 6 

nowelizacji), które, jak można przypuszczać, w praktyce będą się wiązać właśnie 

z integracją obywatelską lub społeczną
5)

, a nie integracją obywatelską i społeczną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”, 

b) w pkt 5 w lit. b, w lit. c wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”; 

 

3) art. 1 pkt 4 lit. c, art. 18 ust. 3b – w tym przepisie ustawodawca statuuje możliwość 

przyznawania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa dotacji celowych 

na realizację zadań określonych w ust. 1. Wątpliwości budzi brak wskazania, z której 

części budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały 

wspomniane dotacje. W nienowelizowanym opiniowaną ustawą ust. 3 ustawodawca 

wprost określa, że dotacje, o których mowa w ust. 2 (są wśród nich dotacje celowe, przy 

czym zauważyć należy, że wyliczenie środków jest niepełne, co zasygnalizowano 

zwrotem „w szczególności”), są przyznawane z części budżetu państwa, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 

narodowych i etnicznych. Przyjmując, że ustawodawca powinien analogiczne przepisy 

formułować podobnie oraz uznając, że intencją prawodawcy było wskazanie, że 

dysponentem części budżetu państwa, z której przyznawane są dotacje, o których mowa 

w ust. 3b, jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 

narodowych i etnicznych, proponuje się przyjęcie poprawki, która doprecyzuje 

brzmienie ust. 3b. 

Propozycja poprawki: 

                                                 

4)
 Chodzi tu o art. 1 pkt 4 lit. d i pkt 6 nowelizacji. 

5)
 Można bowiem spodziewać się, że w praktyce zarówno zadania, jak i programy będą dotyczyć np. tylko 

integracji obywatelskiej. 
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w art. 1 w pkt 4 w lit. c, ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe 

z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na realizację zadań 

zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1.”; 

 

4) art. 1 pkt 4 lit. d, art. 18 ust. 4 – ustawodawca postanawia w tym ustępie, że środki 

przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub 

instytucjom, realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi 

tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji obywatelskiej lub społecznej są 

środkami, o których mowa w ust. 1. Wątpliwości budzi spójnik „oraz”, którego użycie 

w omawianym przepisie pozwala uznać, że prawodawca uwzględnił w konstrukcji 

normy wyrażanej przez ust. 4 jedynie sytuację realizowania przez organizacje lub 

instytucje zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej 

mniejszości łącznie z realizowaniem przez te podmioty zadań służących integracji 

obywatelskiej lub społecznej. Tymczasem można spodziewać się, że w praktyce pewne 

organizacje lub instytucje będą realizowały np. tylko zadanie służące ochronie, 

zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości. Taka okoliczność 

– zgodnie z art. 18 ust. 4 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm – sprawiłaby, że 

podmioty te nie będą mogły otrzymać środków finansowych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, co trudno uznać za uzasadnione. Mając to na uwadze, 

proponuje się zastąpienie spójnika „oraz” spójnikiem „lub”. 

   Podobną uwagę należy zgłosić w stosunku do art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (zmienianego 

przez art. 1 pkt 6 opiniowanej ustawy). W tym przypadku ustawodawca posłużył się 

dwukrotnie niewłaściwym spójnikiem, a mianowicie wyrazem „oraz” oznaczającym 

koniunkcję i wyrazem „albo” oznaczającym alternatywę rozłączną. Użycie tych 

spójników w omawianym przepisie jest błędne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że 

programy opiniowane przez Komisję Wspólną mogą służyć tworzeniu warunków 

sprzyjających zarówno (1) zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, 

(2) zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, (3) integracji obywatelskiej lub 

społecznej jednocześnie, jak i każdemu z tych działań z osobna. Chodzi zatem 

o alternatywę nierozłączną, którą w powyższym przypadku, z uwagi na istnienie trzech 
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członów we wspomnianej relacji oraz istnienie spójnika „lub” w trzecim z nich, można 

oznaczyć przecinkami postawionymi w odpowiednich miejscach (zamiast posługiwania 

się spójnikiem „lub”). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. d, w ust. 4 wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „lub”, 

b) w pkt 6, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających 

zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości, zachowaniu 

i rozwojowi języka regionalnego, integracji obywatelskiej lub społecznej;”; 

 

albo (uznając, że użycie najbardziej typowego środka językowego służącego do wskazywania 

alternatywy nierozłącznej – czyli spójnika „lub” – sprawi, że art. 23 ust. 2 pkt 2 stanie się 

bardziej zrozumiały) 

 

w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. d, w ust. 4 wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „lub”, 

b) w pkt 6, w pkt 2 wyraz „oraz” zastępuje się wyrazem „lub” oraz wyraz „albo” zastępuje 

się wyrazem „lub”; 

 

5) art. 1 pkt 5 lit. b, art. 21 ust. 2 pkt 1 lit. c – w tym przepisie jest mowa o inicjowanych 

przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych programach dotyczących integracji obywatelskiej lub społecznej osób 

należących do mniejszości. Wątpliwości budzi dopełnienie „integracji obywatelskiej lub 

społecznej” wyrazami „osób należących do mniejszości”, które skutkują 

niekonsekwencją językową prawodawcy wpływającą na znaczenie „integracji 

obywatelskiej lub społecznej”. Po tym, jak w pkt 3 dodawanym do art. 3 ustawy 

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ustawodawca 

zdefiniował integrację społeczną jako działania na rzecz mniejszości, używanie 

w dalszych przepisach ustawy zarówno wyrażenia „integracja obywatelska i społeczna 

mniejszości” (niebezpośrednio w art. 2 zmieniającym art. 30 pkt 2 ustawy o działach 

administracji rządowej – wyraz „mniejszość” jest tam reprezentowany przez zaimek 

dzierżawczy „ich”), jak i wyrażenia „integracja obywatelska lub społeczna osób 
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należących do mniejszości” (opiniowany artykuł), jest błędne i może wywoływać 

trudności interpretacyjne (wzmacniane przez § 10 Zasad techniki prawodawczej). 

   Należy przy tym zauważyć, że w ustawie o działach administracji rządowej nie 

może występować samo wyrażenie „integracja obywatelska i społeczna”, ponieważ 

w ustawie tej nie zamieszczono jakiejkolwiek definicji, która jednoznacznie 

wskazywałaby, że chodzi o integracje członków mniejszości. Z tego względu proponuje 

się, by w ustawie o działach administracji rządowej wykorzystać formułę, która 

występuje w zmienianym art. 1 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym (a zatem przed zawartą w tej ustawie definicją legalną „integracji 

społecznej”), czyli „integracja obywatelska i społeczna osób należących do tych 

mniejszości”
6)

. 

   Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się przyjęcie stosownej poprawki. 

Propozycja poprawek: 

a) w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w lit. c skreśla się wyrazy „osób należących do mniejszości”, 

b) w art. 2, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości 

narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do 

tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego”. 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator 

                                                 

6)
 Użycie zaimka dzierżawczego „tych” jest dopuszczalne z uwagi na wcześniejsze występowanie w art. 30 pkt 

2 ustawy o działach określenia „mniejszości narodowe i etniczne”. 


