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I. Rules and practices on language restrictions
1. There s a ack of transparency (and few forma ru es) regard ng how the d fferent sect ons of the EU adm n strat on make
nformat on ava ab e n the d fferent off c a anguages of the EU. Th s nc udes, for nstance, the cr ter a used n dec d ng wh ch
anguage(s) to use n part cu ar contexts. How can these gaps be addressed? What add t ona cr ter a, f any, shou d app y?
Kryter a dotyczące podejmowan a decyzj pow nny być jasno okreś one, spójne jednakowe d a wszystk ch dz ałów adm n stracj
UE. Z uwag na kwest ę równego spraw ed wego dostępu obywate do usług, na obecnym etap e n e pow nno s ę wyk uczać
żadnego języka of cja nego z adm n stracj UE.
2. Shou d each EU nst tut on have a anguage po cy and, f so, what shou d be nc uded n a anguage po cy? Shou d such
anguage po c es be pub shed on the nst tut ons’ webs tes? How deta ed shou d such a po cy be regard ng spec f c cases n
wh ch the cho ce of anguage(s) s restr cted?
Po tyka językowa pow nna być spójna n e ty e d a odrębnych nstytucj UE ecz d a wspó na d a UE jako całośc . N eza eżn e od
przyjętego ostateczn e rozw ązan a, po tyk językowe pow nny być obow ązkowo pub kowane na stronach nternetowych
nstytucj . Motywy stojące za ogran czan em wyboru języka/języka pow nn być k arown e wyjaśn one uargumentowane.
3. Shou d each nst tut on have a po cy on the c rcumstances under wh ch t may prov de trans at ons of nformat on or of
documents on request? If so, how can that po cy be framed n order to avo d d sproport onate costs?
Każda nstytucja UE pow nna udostępn ać na żądan e tłumaczen a nformacj dokumentów w każdym z języków of cja nych. Aby
ogran czyć koszta tłumaczeń pow nno s ę przyjąć wykorzystać w ro "pomostu językowego", jako baza d a sporządzan a
tłumaczeń, jeden p anowy język ponadnarodowy (np. Esperanto, Innter ngua, L ngua Franca Nova). Przyjęc e wspó nego d a
wszystk ch m eszkańców UE pomocn czego języka ponadnarodowego sprzyjałoby kształtowan u poczuc a przyna eżnośc
obywate poszczegó nych krajów członkowsk ch do UE jako całośc wspó noty.

II. EU websites
4. What genera anguage pr nc p es shou d app y to the webs tes of EU nst tut ons? Wh ch parts of EU webs tes, n part cu ar, do
you th nk shou d be ava ab e n a or many EU anguages?
Wszystk e strony nternetowe nstytucj UE pow nny być dostępne we wszystk ch językach of cja nych. W przypadku, gdyby n e
było to moż we, pub kacj pow nny być dostępne w re atywn e łatwym do opanowan a przez moż w e najw ększą czbę obywate
p anowym języku ponadnarodowym (np. Esperanto, Inter ngua). Język ang e sk tego ce u n e spełn a z uwag dużą trudnośc jego
opanowan a na wyższych poz omach (B2, C1, C2).
5. Wou d t be he pfu to have summar es of key ssues pub shed n a or many off c a anguages?
Wszystk e streszczen a, jeś to ty ko moż we, pow nny być pub kowane we wszystk ch językach of cja nych UE.
6. Is t acceptab e n certa n c rcumstances to prov de mater a n a sma number of anguages, rather than n a the off c a
anguages? If so, what cr ter a shou d be used to determ ne how these anguages are chosen (for examp e, popu at on s ze of
those speak ng the anguage n quest on, eve of ngu st c d vers ty n the popu at on ...)?
Pom n ęc e tłumaczen a mater ałów na jeden ub w ęcej wybranych języków urzędowych pow nno być akceptowa ne ty ko w
przypadku przyjęc a w całej UE jednego ponadnarodowego, p anowego języka pomocn czego.

III. Public consultations
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7. In Apr 2017, the European Comm ss on adopted new nterna ru es that requ re documents re at ng to pub c consu tat ons
concern ng “pr or ty n t at ves” n the Comm ss on’s annua Work Programme to be pub shed n a EU off c a anguages. A other
pub c consu tat ons need to be made ava ab e at east n Eng sh, French and German. Pub c consu tat ons of “broad pub c
nterest” shou d be made ava ab e n add t ona anguages. Furthermore, “consu tat on pages or a summary thereof need to be
trans ated nto a EU off c a anguages”. Does th s po cy, n your v ew, str ke the r ght ba ance between the need to respect and
support ngu st c d vers ty, on the one hand, and adm n strat ve and budgetary constra nts, on the other hand? Is th s the type of
po cy wh ch m ght reasonab y be adopted by other EU nst tut ons?
Obecna po tyka językowa UE n e zapewn a równego spraw ed wego dostępu obywate do usług pod wzg ędem językowym.
Szczegó n e w oczy rzuca s ę fakt pub kacj w e u nformacj wyłączn e w językach ang e sk m, francusk m n em eck ch oraz
pom jan e języków na eżących do nnych n ż romańska germańska grup językowych.

IV. Other
8. The on y spec f c eg s at on on anguage use by the EU adm n strat on dates from 1958 when there were s x Member States
and four off c a anguages. Do you th nk that, n the present c rcumstances, new eg s at on wou d be he pfu ? Or do you th nk that
dea ng w th anguage ssues s best done outs de of a deta ed ega framework?
Na eży ustanow ć nową po tykę językową d a całośc UE. Obecn e przyjęty mode jest dysfunkcjona ny, n eekonom czny de facto
prowadzący do dom nacj ku tury ang osask ej nad nny ku turam narodowym . Kwest a po tyk językowej UE, w tym
ewentua nego przyjęc a p anowego języka pomocn czego, pow nna zostać poddana pod moż w e szerok e konsu tacje społeczne.
9. Any ncrease n the vo ume of nformat on and documents pub shed n a EU anguages w nvo ve add t ona trans at on costs.
How do you suggest that these add t ona costs be met? From e sewhere n the EU budget? By way of earmarked add t ona
fund ng from the nd v dua Member States nvo ved? By some other means?
Koszty trans acj można ogran czyć przyjmując neutra ny, p anowy język pomocn czy (np. Esperanto), służący jako podstawa d a
tłumaczeń na wszystk e nne język of cja ne.
10. To what extent can techno ogy be used to prov de trans at ons between the var ous EU anguages? To the extent that
"mach ne" trans at ons may not a ways be fu y accurate, s th s an acceptab e pr ce to pay for hav ng documents made ava ab e n
trans at on more speed y and econom ca y than wou d otherw se be the case?
Techno og a tłumaczeń automatycznych jest w obecnej chw zbyt mało zaawansowana obarczona wysok m ryzyk em błędów,
aby mogła pełn ć ro ę w tłumaczen u dokumentów p sanych skomp kowanym język em prawn czym.
If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.

f ecount - If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.
0

Contact Information
T t e, Name, Surname:
Marek Nahajowsk
Organ sat on:

Country of res dence:
Po ska
Language of the contr but on:
p - po sk
Other anguage n wh ch you wou d agree to rece ve commun cat ons:
es - Caste ano
Category:
Other pub c nst tut on
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Category: [Other]

Your rep y:
can be pub shed w th your persona nformat on (persona ema addresses are not pub shed)
C ck here to read the pr vacy statement P ease a so be nformed that documents n the European Ombudsman's possess on are
potent a y subject to fu or part a d sc osure under the Ombudsman's re evant dec s on
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourserv ce/pub caccess.faces
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Survey response 138
Response ID
5746
Date subm tted
2018-09-09 13:03:36

I. Rules and practices on language restrictions
1. There s a ack of transparency (and few forma ru es) regard ng how the d fferent sect ons of the EU adm n strat on make
nformat on ava ab e n the d fferent off c a anguages of the EU. Th s nc udes, for nstance, the cr ter a used n dec d ng wh ch
anguage(s) to use n part cu ar contexts. How can these gaps be addressed? What add t ona cr ter a, f any, shou d app y?
W h stor Europy były okresy, k edy językam urzędowym były język narodowe, co m ało wym erne korzyśc d a narodów
dom nujących. Jednak był okres, k edy język em wspó nym była łac na. Obecn e tak m język em może być ESPERANTO.
Wprowadzen e tego języka, jako języka pomostowego wye m nowałoby te uk .
2. Shou d each EU nst tut on have a anguage po cy and, f so, what shou d be nc uded n a anguage po cy? Shou d such
anguage po c es be pub shed on the nst tut ons’ webs tes? How deta ed shou d such a po cy be regard ng spec f c cases n
wh ch the cho ce of anguage(s) s restr cted?
Każda nstytucja mogłaby m eć własną po tykę językową pod warunk em wprowadzen a języka pomostowego, jako języka
urzędowego.
3. Shou d each nst tut on have a po cy on the c rcumstances under wh ch t may prov de trans at ons of nformat on or of
documents on request? If so, how can that po cy be framed n order to avo d d sproport onate costs?
Na obecną chw ę, każdy obywate w n en m eć prawo otrzyman a dokumentu we własnym języku. Dop ero wprowadzen e języka
pomostowego znaczn e zmn ejszyłoby tak e żądan a. Koszty można byłoby ogran czyć poprzez wprowadzen e obow ązku
otrzyman a nformacj w języku pomostowym.

II. EU websites
4. What genera anguage pr nc p es shou d app y to the webs tes of EU nst tut ons? Wh ch parts of EU webs tes, n part cu ar, do
you th nk shou d be ava ab e n a or many EU anguages?
Strony nternetowe w nny być dostępne we wszystk ch językach, aby n e było dyskrym nacj językowych. Na chw ę obecną
dobrze byłoby dodać język pomostowy ESPERANTO, gdyż ten warunek n e jest spełn ony, a w Un Europejsk ej są obywate e
znający ten język.
5. Wou d t be he pfu to have summar es of key ssues pub shed n a or many off c a anguages?
Pomocne byłoby pub kowan e streszczeń w języku pomostowym.
6. Is t acceptab e n certa n c rcumstances to prov de mater a n a sma number of anguages, rather than n a the off c a
anguages? If so, what cr ter a shou d be used to determ ne how these anguages are chosen (for examp e, popu at on s ze of
those speak ng the anguage n quest on, eve of ngu st c d vers ty n the popu at on ...)?
Dostarczan e mater ałów ty ko w wybranych językach jest dopuszcza ne ty ko przy użyc u dodatkowego języka urzędowego jak m
jest język pomostowy.

III. Public consultations
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7. In Apr 2017, the European Comm ss on adopted new nterna ru es that requ re documents re at ng to pub c consu tat ons
concern ng “pr or ty n t at ves” n the Comm ss on’s annua Work Programme to be pub shed n a EU off c a anguages. A other
pub c consu tat ons need to be made ava ab e at east n Eng sh, French and German. Pub c consu tat ons of “broad pub c
nterest” shou d be made ava ab e n add t ona anguages. Furthermore, “consu tat on pages or a summary thereof need to be
trans ated nto a EU off c a anguages”. Does th s po cy, n your v ew, str ke the r ght ba ance between the need to respect and
support ngu st c d vers ty, on the one hand, and adm n strat ve and budgetary constra nts, on the other hand? Is th s the type of
po cy wh ch m ght reasonab y be adopted by other EU nst tut ons?
Konsu tacje społeczne TYLKO we wszystk ch językach. Można byłby to zm en ć pod warunk em zastosowan a języka
pomostowego, który n e jest własnośc ą jak egoko w ek narodu ( esperanto ).

IV. Other
8. The on y spec f c eg s at on on anguage use by the EU adm n strat on dates from 1958 when there were s x Member States
and four off c a anguages. Do you th nk that, n the present c rcumstances, new eg s at on wou d be he pfu ? Or do you th nk that
dea ng w th anguage ssues s best done outs de of a deta ed ega framework?
Na eżałoby zm en ć prawo tak, żeby była moż wość wprowadzen a języka pomostowego jako języka urzędowego ( esperanto )
wprowadzen a do jego powszechnego nauczan a w szkołach. Dz ś praktyczn e rob s ę to z jednym język em Un jak m jest język
ang e sk , m mo, że nne język także są dopuszczone do powszechnego nauczan a. Za język em ang e sk m ukryte są jednak
korzyśc b znesowe.
9. Any ncrease n the vo ume of nformat on and documents pub shed n a EU anguages w nvo ve add t ona trans at on costs.
How do you suggest that these add t ona costs be met? From e sewhere n the EU budget? By way of earmarked add t ona
fund ng from the nd v dua Member States nvo ved? By some other means?
Można dokonywać tłumaczeń automatycznych przy wprowadzen u języka pomostowego.
10. To what extent can techno ogy be used to prov de trans at ons between the var ous EU anguages? To the extent that
"mach ne" trans at ons may not a ways be fu y accurate, s th s an acceptab e pr ce to pay for hav ng documents made ava ab e n
trans at on more speed y and econom ca y than wou d otherw se be the case?
Tłumaczen a muszą być obow ązkowo dostępne w języku pomostowym, aby wye m nować mankamenty tłumaczeń
automatycznych.
If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.

f ecount - If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.
0

Contact Information
T t e, Name, Surname:
Stan sław Staszewsk
Organ sat on:

Country of res dence:
Po ska
Language of the contr but on:
p - po sk
Category:
Ind v dua c t zen
Category: [Other]

Your rep y:
can be pub shed w th your persona nformat on (persona ema addresses are not pub shed)
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C ck here to read the pr vacy statement P ease a so be nformed that documents n the European Ombudsman's possess on are
potent a y subject to fu or part a d sc osure under the Ombudsman's re evant dec s on
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourserv ce/pub caccess.faces
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Survey response 270
Response ID
6882
Date subm tted
2018-09-29 20:45:47

I. Rules and practices on language restrictions
1. There s a ack of transparency (and few forma ru es) regard ng how the d fferent sect ons of the EU adm n strat on make
nformat on ava ab e n the d fferent off c a anguages of the EU. Th s nc udes, for nstance, the cr ter a used n dec d ng wh ch
anguage(s) to use n part cu ar contexts. How can these gaps be addressed? What add t ona cr ter a, f any, shou d app y?
- Pow nna być całkow ta przejrzystość we wszystk ch dz ałach adm n stracj UE, a szczegó n e w sferach mających bezpośredn
wpływ na codz enne życ e prywatne każdego obywate a, zwłaszcza odnośn e ochrony zdrow a, bezp eczeństwa, ośw aty czy też
praw obywate sk ch.
- Wsze k e aktywnośc mające konsekwencje f nansowe czy decyzje dotyczące obsady stanow sk muszą być komun kowane w
moż w e najw ększej czb e języków narodowych.
- Mus być przyjęta pewna m n ma na ość języków (m n mum 5-7 najpowszechn ej używanych, z każdej grupy językowej), w
których przekazywane byłyby nformacje we wszystk ch dz ałach adm n stracj .
2. Shou d each EU nst tut on have a anguage po cy and, f so, what shou d be nc uded n a anguage po cy? Shou d such
anguage po c es be pub shed on the nst tut ons’ webs tes? How deta ed shou d such a po cy be regard ng spec f c cases n
wh ch the cho ce of anguage(s) s restr cted?
Każda nstytucja UE pow nna m eć własną po tykę językową jasno sformułowaną dostępną na stronach nternetowych nstytucj
z moż wośc ą zgłaszan a uwag zastrzeżeń.
3. Shou d each nst tut on have a po cy on the c rcumstances under wh ch t may prov de trans at ons of nformat on or of
documents on request? If so, how can that po cy be framed n order to avo d d sproport onate costs?
Jestem za powszechnym prawem do moż wośc uzyskan a tłumaczen a na własny język każdego dokumentu dotyczącego
spraw, których aktua ność rozc ąga s ę na okres co najmn ej 1 roku.

II. EU websites
4. What genera anguage pr nc p es shou d app y to the webs tes of EU nst tut ons? Wh ch parts of EU webs tes, n part cu ar, do
you th nk shou d be ava ab e n a or many EU anguages?
- Jestem za tym, żeby we wszystk ch językach UE były dostępne strony nternetowe sk erowane do wszystk ch obywate Un , a
szczegó n e te nformujące o dysponowan u p en ędzm pub cznym , aktywnośc ach obywate sk ch czy programach mających
wpływ na zdrow e, ośw atę.
- Jeś z jak egoś powodu n e jest moż we udostępn en e tłumaczen a na wszystk e język , wówczas chc ałbym m eć dostęp do
tłumaczen a na neutra ny język Esperanto rekomendowany przez UNESCO do nauczan a w szkołach.
5. Wou d t be he pfu to have summar es of key ssues pub shed n a or many off c a anguages?
Wszystk e ważne dokumenty pow nny być tłumaczone na każdy język of cja ny. W przypadku, k edy udostępn ane jest
streszczen e, mus być równ eż dostępne streszczen e w Esperanto w ce u zmn ejszen a wątp wośc co do jakośc nnych
tłumaczeń un kn ęc a dyskrym nacj językowej.
6. Is t acceptab e n certa n c rcumstances to prov de mater a n a sma number of anguages, rather than n a the off c a
anguages? If so, what cr ter a shou d be used to determ ne how these anguages are chosen (for examp e, popu at on s ze of
those speak ng the anguage n quest on, eve of ngu st c d vers ty n the popu at on ...)?
N e można zaakceptować sytuacj tak ej, że nformacje k erowane do wszystk ch byłyby dostępne ty ko d a po g otów, ub też
wymuszać uczen a s ę nnych języków ty ko po to by być odb orcą tych nformacj . Każdy obywate pow n en m eć wo ność wyboru
języka, na naukę którego pośw ęca znaczącą część swojego prywatnego życ a (może ch ńsk czy rosyjsk ?). Dopuszcza ne jest
ty ko ogran czen e czby tłumaczeń nformacj k erowanych do konkretnej grupy specja stycznej, po uprzedn ej akceptacj
wybranych języków.
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III. Public consultations
7. In Apr 2017, the European Comm ss on adopted new nterna ru es that requ re documents re at ng to pub c consu tat ons
concern ng “pr or ty n t at ves” n the Comm ss on’s annua Work Programme to be pub shed n a EU off c a anguages. A other
pub c consu tat ons need to be made ava ab e at east n Eng sh, French and German. Pub c consu tat ons of “broad pub c
nterest” shou d be made ava ab e n add t ona anguages. Furthermore, “consu tat on pages or a summary thereof need to be
trans ated nto a EU off c a anguages”. Does th s po cy, n your v ew, str ke the r ght ba ance between the need to respect and
support ngu st c d vers ty, on the one hand, and adm n strat ve and budgetary constra nts, on the other hand? Is th s the type of
po cy wh ch m ght reasonab y be adopted by other EU nst tut ons?
Obaw am s ę, że stn eje tu zbyt duża swoboda w arb tra nej ocen e, które tematy budzą „szerok e za nteresowan e op n
pub cznej”. Na eżałoby też doprecyzować, które to są " nne język ". Proponowan e uprzyw ejowan a k ku języków (ang e sk ,
n em eck , francusk ) to ew dentne ekceważen e ogromnej częśc m eszkańców UE odda an e s ę urzędn ków od podstawowych
oczek wań obywate . Na eży zaakceptować różnorodność językową ku turową Europy, co jest przec eż jej bogactwem.

IV. Other
8. The on y spec f c eg s at on on anguage use by the EU adm n strat on dates from 1958 when there were s x Member States
and four off c a anguages. Do you th nk that, n the present c rcumstances, new eg s at on wou d be he pfu ? Or do you th nk that
dea ng w th anguage ssues s best done outs de of a deta ed ega framework?
- Jeś zostaną przyjęte nowe zasady po tyk językowej, muszą one gwarantować wszystk m obywate om UE prowadzen e
dz ała nośc gospodarczej oraz aktywnośc ku tura nej z dostępem do wsze k ch nformacj w swo m języku ojczystym. Pow nno to
być jednoznaczn e okreś one d a wszystk ch dz ałów adm n stracj un jnej.
- Uregu owan a prawne kwest językowych pow nny zostać opracowane przyjęte na poz om e konferencj m ędzyrządowej.
W ększe s n ejsze państwa członkowsk e n e mogą narzucać swojej po tyk w tej dz edz n e.
9. Any ncrease n the vo ume of nformat on and documents pub shed n a EU anguages w nvo ve add t ona trans at on costs.
How do you suggest that these add t ona costs be met? From e sewhere n the EU budget? By way of earmarked add t ona
fund ng from the nd v dua Member States nvo ved? By some other means?
Wsze k e koszty tłumaczen a pow nny być pokrywane z budżetu ogó nego. W sytuacj , gdy tłumaczen a dostępne byłyby w
ogran czonej czb e języków, główne koszty pow nny być pokrywane przez kraje, które of cja n e używają tych języków.
10. To what extent can techno ogy be used to prov de trans at ons between the var ous EU anguages? To the extent that
"mach ne" trans at ons may not a ways be fu y accurate, s th s an acceptab e pr ce to pay for hav ng documents made ava ab e n
trans at on more speed y and econom ca y than wou d otherw se be the case?
Warto wsp erać tłumaczen a automatyczne, co wpłynęłoby na obn żen e kosztów. W tak m przypadku kon eczn e na eżałoby
dołączyć tłumaczen e w neutra nym języku Esperanto, co wpłynęłoby na jednoznaczność przekazywanej nformacj w
przypadkach słabszej jakośc tłumaczen a maszynowego.
If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.

f ecount - If you want to up oad any further documentat on, p ease use th s f e d.
0

Contact Information
T t e, Name, Surname:
nż. Czesław Żadz łko
Organ sat on:

Country of res dence:
Po ska
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Language of the contr but on:
p - po sk
Category:
Ind v dua c t zen
Category: [Other]

Your rep y:
can be pub shed w th your persona nformat on (persona ema addresses are not pub shed)
C ck here to read the pr vacy statement P ease a so be nformed that documents n the European Ombudsman's possess on are
potent a y subject to fu or part a d sc osure under the Ombudsman's re evant dec s on
https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourserv ce/pub caccess.faces
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