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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w j´zyku polskim
mogà towarzyszyç wersje w przek∏adzie na j´zyk obcy

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 paê-
dziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90,
poz. 999, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie
wypadków, w których nazwom i tekstom w j´zyku pol-
skim mogà towarzyszyç wersje w przek∏adzie na j´zyk
obcy (Dz. U. Nr 37, poz. 349) w § 2 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w miejscowoÊciach, w których wyst´pujà
zwarte Êrodowiska mniejszoÊci narodo-

wych, etnicznych lub spo∏ecznoÊci pos∏ugu-
jàcej si´ j´zykiem regionalnym,”,

b) w pkt 5 na koƒcu stawia si´ przecinek i dodaje
si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) w polskich placówkach zagranicznych w ro-

zumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128,
poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703)”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. J´zykiem obcym, o którym mowa w ust. 1, po-

winien byç w szczególnoÊci j´zyk mniejszoÊci
narodowych, etnicznych lub spo∏ecznoÊci po-
s∏ugujàcej si´ j´zykiem regionalnym, zamiesz-
kujàcych dany obszar terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a na obszarze po∏o˝onym
w sàsiedztwie granicy paƒstwowej — j´zyk
urz´dowy sàsiadujàcego paƒstwa.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. A. Czartoryski

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r.
Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878 oraz z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186, poz. 1567.


