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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 marca 2002 r.

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 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wypadki i granice,
w których nazwom i tekstom w urz´dach i instytucjach
u˝ytecznoÊci publicznej, a tak˝e przeznaczonym do od-
bioru publicznego oraz w Êrodkach transportu publicz-
nego, sporzàdzonym w j´zyku polskim, mogà towarzy-
szyç wersje w przek∏adzie na j´zyk obcy.

§ 2. 1. Nazwom i tekstom w j´zyku polskim znajdu-
jàcym si´:

1) w miejscowoÊciach, w których wyst´pujà zwarte
Êrodowiska mniejszoÊci narodowych lub grup et-
nicznych,

2) w strefie nadgranicznej,

3) w miastach, w których znajdujà si´ przedstawiciel-
stwa obcych paƒstw, siedziby organizacji mi´dzy-
narodowych bàdê firm zagranicznych,

4) przy mi´dzynarodowych drogach tranzytowych,

5) w miejscowoÊciach wypoczynkowych i uzdrowi-
skowych oraz miejscowoÊciach cechujàcych si´
uznanymi walorami rekreacyjnymi lub krajobrazo-
wymi

— mogà towarzyszyç wersje w przek∏adzie na j´zyk
obcy.

2. Dokonywanie przek∏adu dotyczy nazw i tekstów:

1) umieszczonych:

a) na tablicy urz´du lub instytucji u˝ytecznoÊci pu-
blicznej,

b) w innym eksponowanym miejscu przeznaczo-
nym do informowania,

c) w Êrodkach transportu publicznego,

2) przeznaczonych do odbioru publicznego.

3. Przek∏ad umieszcza si´ pod tekstem sporzàdzo-
nym w j´zyku polskim lub w formie za∏àcznika do tego
tekstu.

4. J´zykiem obcym, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien byç w szczególnoÊci j´zyk mniejszoÊci narodo-
wych lub grup etnicznych zamieszkujàcych dany ob-
szar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na obsza-
rze po∏o˝onym w sàsiedztwie granicy paƒstwowej —
j´zyk urz´dowy sàsiadujàcego paƒstwa.

5. Przek∏adu nazw i tekstów mo˝na dokonywaç na
wi´cej ni˝ jeden j´zyk obcy.

§ 3. 1. Przek∏ad, o którym mowa w § 2, obejmuje:

1) nazw´ urz´du lub instytucji u˝ytecznoÊci publicz-
nej,

2) zasady wst´pu do urz´du lub instytucji u˝yteczno-
Êci publicznej,

3) informacj´ pozwalajàcà osobie zainteresowanej na
skierowanie sprawy do w∏aÊciwej komórki organi-
zacyjnej urz´du lub instytucji u˝ytecznoÊci publicz-
nej,

4) inne informacje u∏atwiajàce korzystanie z dzia∏alno-
Êci podmiotów, o których mowa w pkt 1.

2. W Êrodkach transportu publicznego przek∏ad
obejmuje:

1) najwa˝niejsze postanowienia regulaminu przejaz-
du,

2) sposób pos∏ugiwania si´ urzàdzeniami znajdujàcy-
mi si´ w Êrodkach przejazdu,

3) inne informacje u∏atwiajàce korzystanie ze Êrodków
transportu publicznego.

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