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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim
mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy

Na podstawie art.  10 ust.  2 ustawy z dnia 7 paź-
dziernika 1999  r. o  języku polskim (Dz. U. z  2011  r. 
Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie 
wypadków, w których nazwom i tekstom w języku pol-
skim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język 
obcy (Dz. U. Nr  37, poz.  349 oraz z  2006  r. Nr  75, 
poz. 526) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 1: 

— w pkt 6 dodaje się przecinek,

— dodaje się pkt 7—14 w brzmieniu:

„7)  na lotniskach w rozumieniu ustawy z dnia 
3 lipca 2002  r. — Prawo lotnicze (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)), 

 8)  na pokładach statków powietrznych zare-
jestrowanych w  Polsce w  rozumieniu 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lot-
nicze, 

 9)  w  zintegrowanych węzłach przesiadko-
wych w  rozumieniu ustawy z  dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transpor-
cie zbiorowym (Dz. U. z  2011  r. Nr  5, 
poz. 13),

10)  w portach i przystaniach morskich w ro-
zumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 33, poz. 179), 

11)  na pokładach statków morskich o polskiej 
przynależności w  rozumieniu ustawy 
z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks mor-
ski (Dz. U. z  2009  r. Nr  217, poz.  1689, 
z 2010  r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011  r. 
Nr 80, poz. 432), 

12)  na pokładach statków polskich w  rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)), 

13)  w  bankomatach w  rozumieniu ustawy 
z dnia 12 września 2002 r. o elektronicz-
nych instrumentach płatniczych (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.4)),

14) w automatach biletowych”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3.  Przekład umieszcza się pod tekstem sporzą-
dzonym w  języku polskim lub w formie za-
łącznika do tego tekstu, lub w  inny sposób 
stanowiący uzupełnienie nazw i  tekstów 
sporządzonych w języku polskim. 

 4.  W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
językiem obcym powinien być w  szczegól-
ności język mniejszości narodowych lub et-
nicznych albo język regionalny.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a.  W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
językiem obcym powinien być w szczegól-
ności język urzędowy sąsiadującego pań-
stwa. 

 4b.  W  wypadkach, o  których mowa w  ust.  1 
pkt 3—14, językiem obcym powinien być 
jeden z języków urzędowych Unii Europej-
skiej.”;

2)  w § 3 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecin-
kiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5)  informacje istotne ze względów bezpieczeń-
stwa oraz ułatwiające korzystanie z  obiektów 
oraz urządzeń, o  których mowa w  § 2 ust.  1 
pkt 7—14.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — administracja publiczna, na 
podstawie § 1 ust.  2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó- 
łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, 
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. 
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, 
Nr  144, poz.  901, Nr  177, poz.  1095, Nr  180, poz.  1113 
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. 
Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, 
poz. 1016.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  123, poz.  846 i  Nr  176, 
poz.  1238, z  2008  r. Nr  171, poz.  1057, z  2009  r. Nr  98, 
poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz 
z  2011  r. Nr  106, poz.  622, Nr  168, poz.  1003, Nr  171, 
poz. 1016 i Nr 222, poz. 1326. 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 157, 
poz.  1119, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, z  2009  r. Nr  18, 
poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 199, poz. 1175.



 

 — 13261 — 



 

 — 13262 — 



 

 — 13263 — 



 

 — 13264 — 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, 

al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 3012/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 6,20 zł (w tym VAT)


		2011-10-19T15:34:09+0200
	Grzegorz Paczowski




