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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. 




