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         Warszawa, 29 września 2015 r. 

Opinia 

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

regionalnym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1097) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uzasadnienie załączone do projektu przedmiotowej ustawy wskazuje, że niniejsza 

„(…) regulacja obejmuje zmiany wynikające z zaleceń organizacji międzynarodowych (Rady 

Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i krajowych (Komisji 

Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Najwyższej Izby Kontroli 

i Ministerstwa Sprawiedliwości)”. 

W związku z powyższym nowelizacja ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573) ma na celu 

wprowadzenie w szczególności: 

1) definicji organizacji mniejszości oraz instytucji kulturalnej mającej istotne znaczenie 

dla kultury mniejszości; 

2) prawa do używania języka pomocniczego przed organami powiatów przez osoby 

należące do mniejszości narodowych i etnicznych; 

3) 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.  
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Ponadto ustawa przewiduje możliwość ustanowienia pełnomocnika do spraw 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa. 

W myśl przepisów ustawy do zadań pełnomocnika będzie należało w szczególności: 

1) podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości 

i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw; 

2) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości; 

3) podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz języka regionalnego. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany w zakresie składu, trybu powoływania 

oraz działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Ponadto przedmiotowa ustawa nowelizuje ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w zakresie składu komisji 

konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 

lub placówki. W wyniku wprowadzonych zmian, w szkołach lub placówkach publicznych 

umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, w skład 

komisji konkursowej będzie wchodził przedstawiciel organizacji mniejszości narodowej 

lub etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

Natomiast zmiany wprowadzone z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) powodują, że Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji, powołując rady programowe oddziałów rozpowszechniających audycje 

w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym, będzie 

uwzględniała kandydatów zgłaszanych przez organizacje mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Prawo zgłaszania 

kandydatów będzie przysługiwało także Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych. 

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

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545). 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 

Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 3767). 

W sprawozdaniu tym zostały także przedstawione cztery wnioski mniejszości. Wnioski 

te miały na celu uznanie mniejszości greckiej za mniejszość narodową, zmianę definicji 

instytucji kulturalnej mającej istotne znaczenie dla kultury mniejszości oraz propozycję, 

aby organy władzy publicznej wspierały działalność zmierzającą do ochrony, zachowania 

i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości, w tym jej elementu religijnego. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 24 września 2015 r. została 

zgłoszona poprawka, która miała na celu uchylenie w ustawie o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym w art. 24 ust. 6 (przepisu, zgodnie z którym jeżeli 

w określonym terminie któraś z mniejszości lub społeczność posługująca się językiem 

regionalnym nie zgłosi swoich kandydatów lub zgłosi liczbę kandydatów inną niż określona 

w ustawie, wówczas minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości 

narodowych i etnicznych przedstawia tej mniejszości lub społeczności do zaopiniowania 

swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych reprezentujących tę mniejszość lub społeczność. W przypadku niewyrażenia 

przez mniejszość lub społeczność opinii w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 

przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych 

i etnicznych kandydatów, wymóg uzyskania opinii uznaje się za spełniony.). 

Podczas głosowania na posiedzeniu Sejmu w dniu 25 sierpnia 2015 r. poprawka 

ta uzyskała poparcie. Wnioski mniejszości nie uzyskały poparcia. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 258 posłów, 161 było przeciw, a 2 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W myśl art. 4 wymogów, o których mowa w art. 3 pkt 4 lit. a i pkt 5 lit a oraz art. 19a 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Wymogi, o których mowa w wyżej przytoczonych przepisach, z wyjątkiem 

art. 19a ust. 2 pkt 2, dotyczą warunku określonego w statutach wskazanych w ustawie 
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podmiotów. Natomiast art. 19a ust. 2 pkt 2 precyzuje kolejny warunek niezbędny do uznania 

stowarzyszenia albo fundacji za instytucję kulturalną mającą istotne znaczenie dla języka 

regionalnego to jest  prowadzenie działalności na rzecz języka regionalnego. 

Przy założeniu, że intencją ustawodawcy było to, aby wymogi określone 

we wskazanych w ustawie statutach nie były stosowane w okresie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, należy przyjąć poprawkę w celu przywołania właściwego 

przepisu tj. zamiast art. 19 ust. 2 pkt 2, który mówi o wymogu prowadzenia działalności 

na rzecz języka regionalnego – art. 19a ust. 2 pkt 1, który mówi o warunku określonym 

w statucie stowarzyszenia albo fundacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 wyrazy „ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 1”; 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


