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Objaśnienie oznaczeń:  <> druk pogrubiony – tekst wstawiony

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 16 lipca 2009 r.

o zmianie ustawy o języku polskim

(druk nr 626)

U S T A W A   z dnia 7 października 1999 r. O JĘZYKU POLSKIM (Dz. U. Nr 90, poz. 999,

z późn. zm.)

Art. 8.
1. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególności umowy z

udziałem konsumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporządza się w języku polskim,

z zastrzeżeniem ust. 3.

2. (utracił moc).

3. (utracił moc).

<2. Dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, mogą być jednocześnie

sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Podstawą ich wykładni jest

wersja w języku polskim, jeżeli osoba świadcząca pracę lub konsument są

obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, a także

umowa, której stroną jest konsument lub inne niż umowa dokumenty stosowane w

obrocie z udziałem konsumentów, mogą być sporządzone w języku obcym na

wniosek osoby świadczącej pracę lub konsumenta, władających tym językiem,

niebędących obywatelami polskimi, pouczonych uprzednio o prawie do sporządzenia

umowy lub innego dokumentu w języku polskim.>

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 elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), sporządzona

w języku obcym, zawarta z usługodawcą, który nie jest osobą fizyczną mającą miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osobą prawną bądź jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić uprawdopodobnienie faktu

dokonania czynności prawnej, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.


