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513 
USTAWA 

z dnia 19 września 1991 r . . 

o zmianie ustawy o~cudzozierricach. 
Art. 1. W ustawie z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziem~ 

cach (Dz. U. Nr15,poz. 77,z 1974r.Nr14, Poz. 85,z1977 r. Nr 
11, poz. 45, z 1983 r. Nr 63, poz. 288 i z 1991 r. Ni 2, poz. 5) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 4: 
a} w ust. 1 wyrazy .. w kraju zaś komendy wojewódzkie 

(miejskie miast stopnia wojewódzkiego) Milicji Oby
watelskiej, właściwe" zastępuje się wyrazami .. a w kra
ju wojewodowie właściwi", 

b) w ust. 2 skreśla się wyraz ..inne" oraz wyrazy .. niż 
wymienione w ust, 1"; 

2) wart. 5 w ust. 1 skreśla się pkt 4; 

3) wart. 10 dodaje się ust. 3- 6 w brzmieniu: 
.. 3. Cudzoziemcowi może być nadany status uchodźcy 

w rozumieniu Konwencji dotyczącej statllsu uchodź
ców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., 
oraz Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, spo-

, rządzonego w 'NowymJorku dnia 31 stycznia 1967 r. 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517) . 

4. Decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy wydaje 
Minister Spraw Wewnętrznych po porozumieniu 
z Ministrem SpraW' Zagranicznych. 

5, Wystąpienie przez cudzoziemca o udzielenie azylu lub 
nadanie statusu uchodźcy nie zWalnia go od obowią
zków określo'nych w' priepisach dotyczących cudzo
ziemców. 

6, W stosunku 'do cudzoziemców, którym nadano status 
uchodźcy, stosuje się przepisy Konwencji oraz Proto
kołu, o których mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim 
przepisy te wiążą Rzeczpospolitą Polską."; , . 

4) wart. 11 : 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Cudzoziemiec obowiązany jest dopełnić obowiąz
ku rejestracji przed upływem 3 dlii od przekrocze
nia granicy. Rejestracji dokonuje wojewoda właś
ciwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziem
ca.", 

b) w ust. 2 skreśla się wyraz "inny" oraz wyrazy .. nii 
wymieniony w ust. 1"; 
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5") wart. 12 wyrazy "organu rejestracjl' zastępuje się 
wyrazami "organu, o którym mowa wart. 11 ust. 1,"; 

6) w art. 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za 

tymważny interes osoby uprawnionej, kartę stałego 
pobyt.~ może wydać Minister Spraw Wewnętrz
nych. ; 

7) wart. 14: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organem wydającym dowody tożsamości i do
konującym w nich wpisów jest wojewoda właś
ciwy dla miejsca stałego pobytu (zamieszkania) 
cudzoziemca." , 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "Milicji Obywatelskiej"; 

8) wart. 15: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Organ, który wydał decyzję o wydaleniu, może 
zmienić termin, o którylh mowa w ust. 2, jeżeli 
wymaga tego interes publiczny.", 

b) dodaje ·się ust. 3a w brzmieniu: 
,,3a. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

cudzoziemiec będzie uchylać się od wykonania 
decyzji o wydaleniu, organ właściwy do wyda
nia decyzji o wydaleniu może wyznaczyć cu
dzoziemcowi, w tej lub w odrębnej decyzji, 
miejsce przymusowego pobytu w strzeżonym 
ośrodku do czasu wykonania tej decyzji, jed
nakże na okres nie dłuższy niż 90 dni.", 

c) w ust. 4: 
- po wyrazach "w ust. 2" dodaje się wyrazy "i 3", 
- skreśla się wyrazy "albo jeżeli wymaga tego 

ważny interes publiczny", 
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Ośrodki, o których mowa w ust. 3a, tworzy 
i znosi Minister Spraw Wewnętrznych. Ośrodki 
te podlegają komendantom wojewódzkim Poli
cj i. "; 

9) po art. 15 dodaje się art. 15a-15d w brzmieniu: 
"Art. 15a. 1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 

że cudzoziemiec nie podporządkuje się 
zasadom obowiązującym w strzeżonym 
ośrodku lub gdy cudzoziemiec przebywa
jący w tym ośrodku opuści go bez ze
zwolenia, można zastosować zatrzymanie 
na czas do 48 godzin lub areszt w celu 
wydalenia na okres niezbędny do wyko
nan ia decyzji o wydaleniu, jednak nie 
dłużej niż na 90 dni. 

2. Zatrzymanie, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje Policja lub Straż Graniczna. Do 
zatrzymania stosuje się odpowiedi1io 
przepisy ustawo Policji i o Straży Grani
cznej. 

3. Decyzję o zastosowaniu aresztu, o którym 
mowa w ust. 1, wydaje wojewoda. na 
wniosek komendanta wojewódzkiego 
Policji lub komendanta oddziału Straży 
Granicznej. 

M. 15b. 1. Przy wydawaniu decyzji o zastosowaniu 
wobec cudzoziemca aresztu w celu wy
dalenia należy uwzględniać jego stan 
zdrowia i sytuację rodzinną. jak również 
potrzebę zabezpieczenia jego mienia. 

2. Decyzję o wyznaczeniu cudzoziemcowi 
miejsca przymusowego pobytu w strze
żonym ośrodku lub o zastosowaniu aresz
tu w celu wydalenia należy niezwłocznie 
uchylić. jeżeli ustaną przyczyny uzasad
niające stosowanie tych środków. 

3. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku oraz 
w areszcie w celu wydalenia nie może 
przekroczyć łącznie 90 dni. 

4. Areszt w celu wydalenia jest wykonywa
ny w pomieszczeniach wyznaczonych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 15c. 1. Cudzoziemiec może w każdym czasie wy
stąpić do sądu rejonowego. właściwego 
ze względu na miejsce jego pobytu. 
z wnioskiem o nakazanie zwolnienia z are
sztu w celu wydalenia, jeżeli nie istnieją 
przyczyny uzasadniające stosowanie tego 
środka. 

2. Do postępowania sądowego w spra
wach, o których mowa w ust. 1, stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowan ia cywi
lnego o postępowaniu nieprocesowym. 

Art. 1 !::d. Minister Spraw Wewnętrznych, w drodze 
rozporządzenia. określi warunki wykonywa
nia zatrzymania i aresztu w celu wydalenia 
oraz warunki. jakim powinny odpowiadać 
strzeżone ośrodki. a także regulamin pobytu 
w tych ośrodkach."; 

10) wart. 16: 
a) w ust. 1 po wyrazach "koszty wydalenia" dodaje się 

wyrazy "oraz pobytu w strzeżonym ośrodku". 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. W razie niemożności ściągnięcia od cudzoziem

ca kosztów wydalenia. koszty te ciążą na osobie 
fizycznej lub prawnej. na której zaproszenie cu
dzoziemiec przybył albo u której był zatrudniony 
bez zezwolenia .... 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Jeżeli koszty wydalenia oraz pobytu w strzeżo

nym ośrodku nie mogą być ściągnięte zgodnie 
z ust. 1 i 2, koszty te pokrywa Skarb Państwa."; 

11) wart. 17: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Decyzje w sprawach. o których mowa wart. 
15-16, wydają wojewodowie właściwi ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca .... 

b) w ust. 2 po wyrazach "na jego wniosek" dodaje się 
wyrazy "albo na wniosek komendanta oddziału Stra
ży Granicznej"; 

12) wart. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji wy

danej na podstawie przepisów niniejszej ustawy. 
o ile wymaga tego interes bezpieczeństwa Państ
wa."; 

13) art. 20 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 20. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumie

niu z zainteresowanymi ministrami może okre
ślić, w drodze rozporządzenia, inne niż przewi
dziane w niniejszej ustawie warunki przekra
czania granicy Rzeczypospolitej Polskiej 
i przebywania na jej terytorium dla cudzoziem
ców zatrudnionych w transporcie międzyna
rodowym oraz cudzoziemców przybywają
cych do Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
wyko~~nia określonych czynności zawodo
wych. ; 

14) wart. 22: 
a) w ust. 1: 

- po wyrazach "art. 14 ust. 4 i 5" dodaje się wyrazy 
"art. 15a ust. 1". 

- skreśla się wyrazy "do 5.000 złotych", 
b) w ust. 3 wyrazy "do 1.500 zł" zastępuje się wyrazami 

"do 250.000 zł"; 
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15) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Polska 
Rzeczpospolita Ludowa" zastępuje się użytymi w odpowie
dnich pr.lypadkach wyrazami "Rzeczpospolita Polska" 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U, z 1980 r Nr 9, poz, 
26 j Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, 
z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 
47. poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33. poz. 186. 
z 1989 r Nr 20, poz. 107 i z 1990 r Nr 34, poz. 201 ) wart. 1·96 
w § 4 w pkt 5 skreśla się wyrazy " przyznawania prawa azylu". 

Art. 3; Minister Spraw Wewnętrznych oglosi VII Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy 
z dnia 29 marca 1963 r, o cudzoziemcach, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z przepisów ogloszonych przed dniem 
wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem c i ągłej nume
racji artykułów, ustę\ilów i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogloszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wa/ęs. 
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USTAWA 

z dnia 18 października 1991 r. 

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art . 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 1976 r Nr 7, poz. 36. z 1980 r. Nr 22. poz. 81, z 1982 r. Nr 
11, poz. 83, z 1983 r. Nr 39, poz. 175, z 1987 r. Nr 14, poz. 82, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 129. z 1989 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 75, 
poz. 444, z 1990 r. Nr 16, poz. 94. Nr 29, poz. 171 i Nr 67, poz. 
397 oraz z 1991 r. Nr 41 , poz. 176) art. 88 otrzymuje 
brzmienie: 

"Art. 88. Obywatele innych państw i bezpaństwowcy mog, 
korzystać z prawa azylu na zasadach określonych 
ustawą·" 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Walęs. 
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KONWENCJA 

dotycząca statusu uchodźców, 

sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości : 

W dniu 28 lipca 1951 r. została sporządzona w Genewie Konwencja dotycząca statusu uchodźców w następującym 
brzmieniu: 

Przekład 
KONWENCJA 

dotycząca statusu uchodźców 

PREAMBUŁA 

Wysokie Umawiające się Strony, 

biorąc pod uwagę, że Karta Narodów Zjednoczonych 
i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez 
Zgromadzenie Og61ne dnia 10 grudnia 1948 r., potwierdziły 
zasadę, zgodn ie z którą wszyscy ludzie, bez dyskryminacji. 
powinni korzystać z podstawowych praw i wolności, 

biorąc pod uwagę, że Narody Zjednoczone niejedno
krotnie wykazywały duże zaniepokojenie losem uchodźców 
i podejmowały wysiłki na rzecz zapewnienia im możliwie 
najszerszego korzystania z tych podstawowych praw i wol
ności , 

uważając za pożądaną rew izję i konsolidację wcześniej
szych umów międzynarodowych dotyczących statusu ucho
dźców, a także rozszerzenie ich zakresu oraz ochrony przez 
nie przewidzianej poprzez sporządzenie nowej umowy, 

biorąc pod uwagę, że przyznanie azylu może być dla 
niektórych państw zbyt uciążliwe i że zadowalające roz
wiązanie problemu, którego doniosłość i międzynarodowy 
charakter Narody Zjednoc,zone . uznały, nie może z tego 
powodu być osiągnięte bez międzynarodowej współpracy, 

CONVENTION 
relating to the status of refugees 

PREAMBLE 

The High Contracting Parties 

Considering that the Charter ot the United Nations and 
the Universal Declaration ot Human Rights approved on 10 
December 1948 by the General Assembly have affirmed tha 
principle that human beings shall enjoy tundamental rights 
and treedoms without discrimination, 

Considering that the United Nations has, on various 
occasions, manitested its profound concern for refugees and 
endeavoured to assure retugees the widest possible exercise 
ot these fundamental rights and freedoms, 

Considering that it is desirable to revise and consolidate 
previous international agreements relating to the status ot 
refu gees and to extend the scope ot and the protection 
accorded by such instruments by means ot a new agreement. 

Considering that the grant ot asylum may place unduly 
heav't' burdens on certain countries. and that a satistactory 
solution . ot a problem of which the United Nations has 
recognized the international scope and nature cannot there
tore be achieved without international co-operation. 




