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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI      EUROPEJSKIEJ

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o języku polskim

(druk nr 2032)

Marszałek Sejmu – na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 97 ust. 1  Regulaminu Sejmu -

skierował w dniu 29 września 2003 r. powyższy projekt ustawy (druk nr 2032) do Komisji

Europejskiej do pierwszego czytania..

Komisja Europejska po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w

dniach 15 października 2003 r. i 2 marca 2004 r..

wnosi:

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy

Warszawa, dnia 2 marca 2004 r.

Sprawozdawca Przewodniczący
                                                                                                     Komisji Europejskiej

         /-/ Andrzej Grzyb                                                              /-/ Jerzy Czepułkowski
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P r o j e k t
2.03.2004 r.

USTAWA

z dnia            2004 r.

o zmianie ustawy o języku polskim

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999, z
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Przepisy ustawy dotyczą:

1) ochrony języka polskiego,

2) ochrony i używania języka polskiego w realizacji zadań pu-
blicznych,

3) używania języka polskiego w obrocie oraz przy wykonywa-
niu przepisów z zakresu prawa pracy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz
składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań
i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem
konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu pra-
wa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

1) konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili za-
warcia umowy oraz

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr

144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 661.
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2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie bez udziału
konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli obrót ten jest
wykonywany przez organy, o których mowa w art. 4.

3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których
obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepi-
sów.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mo-
wa w art. 7, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i
usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwito-
wań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wyma-
ganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz
informacji o właściwościach towarów i usług, z zastrzeżeniem
ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o
właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam.

2. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty,
ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podsta-
wie innych przepisów w zakresie, o którym mowa w art. 7, muszą
być jednocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej, z za-
strzeżeniem ust. 3.

3. Nie wymaga opisu w języku polskim powszechnie zrozumiała
forma graficzna ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wyma-
ganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi lub
informacji o właściwościach towarów, a jeżeli formie graficznej
towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku
polskim.

Art. 7b. Kontrolę używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w
art. 7 i 7a, sprawuje, odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlo-
wa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, jak również
Państwowa Inspekcja Pracy.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szcze-
gólności umowy z udziałem konsumentów i umowy z zakresu
prawa pracy, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem
ust. 3.

2. Umowy i dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być jedno-
cześnie sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Je-
żeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takich
dokumentów jest ich wersja w języku polskim.

3. Umowa o świadczenie pracy lub inny dokument wynikający z za-
kresu prawa pracy, a także umowa, której stroną jest konsument,
mogą być sporządzone w języku obcym, jeżeli zażąda tego osoba
świadcząca pracę lub konsument będący obywatelami innego niż
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Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, pouczeni uprzednio o prawie do sporządzenia umowy w ję-
zyku polskim. Umowa o świadczenie pracy lub inny dokument
wynikający z zakresu prawa pracy mogą być sporządzone w ję-
zyku obcym na żądanie osoby świadczącej pracę, nie będącej
obywatelem polskim, także w przypadku gdy pracodawcą jest
podmiot mający obywatelstwo lub siedzibę w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej.

4. Do umów z udziałem konsumentów zawartych w następstwie ich
sporządzenia z naruszeniem ust. 1 stosuje się odpowiednio art. 74
§ 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), sporządzona w języku ob-
cym, zawarta z usługodawcą, który nie jest osobą fizyczną mającą
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą oso-
bowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić uprawdopodob-
nienie faktu dokonania czynności prawnej, o którym mowa w art.
74 § 2 Kodeksu cywilnego.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Przepisy art. 5-10 nie dotyczą:

1) nazw własnych,

2) obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz pro-
gramów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instruk-
cji,

3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i
klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych,
nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczania
innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami
szczególnymi,

4) twórczości naukowej i artystycznej,

5) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,

6) znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń po-
chodzenia towarów i usług,

7) norm wprowadzanych w języku oryginału zgodnie z przepi-
sami o normalizacji.”;

7) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Inspekcji
Handlowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy, wy-
raża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w działalności
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publicznej oraz w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udzia-
łem konsumentów i przy wykonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przepisów z zakresu prawa pracy oraz ustala zasady ortografii i inter-
punkcji języka polskiego.”;

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom
art. 7a ust. 1 i 2, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wy-
łącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo spo-
rządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje
dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, in-
strukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług,
warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania,

podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wbrew przepisom art. 7 i art. 8, w obrocie lub przy wyko-
nywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sporządza umowę lub
dokument wyłącznie w języku obcym.”.

Art. 2.

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje
się przepisy niniejszej ustawy.

2. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podsta-
wie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko-
stwa w Unii Europejskiej.


