PaŸdziernik 2009

Nowelizacja ustawy o jêzyku polskim

W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sejm przyj¹³
nowelizacjê (dalej „Nowelizacja”) ustawy
o jêzyku polskim. Nowelizacja dotyczy
kwestii bardzo praktycznej, jak¹ jest jêzyk
prowadzenia dokumentacji pracowniczej
oraz umów z udzia³em konsumentów.
Nowe zasady stosowania jêzyka polskiego
z jednej strony u³atwiaj¹ prowadzenie
dzia³alnoœci, a z drugiej wprowadzaj¹ nowe,
nieistniej¹ce do tej pory ograniczenia.
Nowelizacja wesz³a w ¿ycie 14 paŸdziernika 2009 r.
1. Sprawy pracownicze
Zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹
o jêzyku polskim, bez wzglêdu na narodowoœæ
pracownika, ca³a dokumentacja pracownicza,
w tym w szczególnoœci umowa o pracê, powinna
byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim, jeœli:
·
pracownik ma miejsce zamieszkania na
terytorium Polski w dniu zawarcia umowy
·
umowa ma byæ wykonywana na terytorium
Polski.
Obcokrajowiec mieszkaj¹cy na sta³e w Polsce
i tu œwiadcz¹cy pracê, ale niew³adaj¹cy jêzykiem
polskim, musia³ mieæ umowê o pracê spisan¹
w jêzyku polskim. Dziêki nowym przepisom
takie absurdy sta³y siê przesz³oœci¹.
Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty
pracownicze nadal bêd¹ sporz¹dzane
w jêzyku polskim, poniewa¿ regu³a miejsca
zawarcia umowy i jej wykonywania nie zosta³a
zmieniona.
Przewidziano jednak wyj¹tek dla pracownika
bêd¹cego cudzoziemcem: jego dokumentacja
pracownicza mo¿e byæ sporz¹dzona w jêzyku
obcym. Nie stanie siê to jednak automatycznie,
bowiem najpierw pracodawca musi poinformowaæ
takiego pracownika o prawie do sporz¹dzenia
dokumentu pracowniczego w jêzyku polskim
i dopiero na jego ¿¹danie sporz¹dziæ go w innym
ni¿ polski jêzyku.

Ponadto Nowelizacja reguluje kwestiê sporz¹dzania
umów w dwóch wersjach jêzykowych,
co dotychczas nie stanowi³o przedmiotu
zainteresowania ustawodawcy. Tak jak do tej
pory pracodawcy bêd¹ mogli zawieraæ umowy
dwujêzyczne, jednak nie bêd¹ ju¿ mogli dowolnie
wybraæ wi¹¿¹cej wersji jêzykowej w razie ró¿nic
pomiêdzy nimi. Jeœli stron¹ takiej umowy
bêdzie obywatel polski, wersj¹ wi¹¿¹c¹
i podstaw¹ wyk³adni takiej umowy bêdzie
polska wersja jêzykowa.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy Nowelizacji mog¹
wywo³aæ w¹tpliwoœci interpretacyjne np.
w przypadku umów obowi¹zuj¹cych w momencie
jej wejœcia w ¿ycie, a które jako podstawê
wyk³adni wskazuj¹ wersjê obcojêzyczn¹.
Praktycznym problemem mo¿e tak¿e okazaæ
siê kontrola umów obcojêzycznych przez
inspektora pracy.
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2. Jêzyk polski a regulacje konsumenckie
Po uchwaleniu Nowelizacji umowy i inne
dokumenty w obrocie z konsumentami
nadal bêd¹ sporz¹dzane w jêzyku polskim,
poniewa¿ regu³a miejsca zawarcia umowy
i jej wykonywania nie zosta³a zmieniona.
Jednak¿e, w przypadku, gdy konsument jest
cudzoziemcem, na jego wniosek i po pouczeniu
o prawie do sporz¹dzenia dokumentów w jêzyku
polskim, umowa lub inne dokumenty bêd¹
mog³y byæ sporz¹dzone w jêzyku obcym,
którym ten¿e konsument w³ada.
Zgodnie z now¹ regu³¹ interpretacyjn¹,
w przypadku, gdy umowa lub inne dokumenty
zostan¹ sporz¹dzone w dwóch wersjach
jêzykowych, a konsument bêdzie obywatelem
polskim, wi¹¿¹c¹ bêdzie polska wersja jêzykowa.
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