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użyte

w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Polska
Rzeczpospolita Ludowa" zastępuje się użytymi w odpowiednich pr.lypadkach wyrazami "Rzeczpospolita Polska"

Art . 2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks
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".
postępowania

Art. 3; Minister Spraw We wnętrznych oglosi VII Dzi enniku 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 ągł ej numeracji artykułów , ustę\ilów i punktów.
Art. 4. Ustawa wchodzi w
dnia ogloszenia .

życie

po

upływi e

14 dni od

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L.

Wa /ęs.

514
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
dnia

życie

po

upływie

14 dni od

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

Walęs.
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KONWENCJA
dotycząca
sporządzona

statusu

uchodźców,

w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej
W dniu 28 lipca 1951 r.
brzmieniu:

została sporządzona

wiadomości :

w Genewie Konwencja

dotycząca

statusu

uchodźców

w

następującym

Przekład

KONWENCJA
statusu uchodźców

dotycząca

PREAMBUŁA

Wysokie

Umawiające się

Strony,

biorąc

CONVENTION
relating to the status of refugees
PREAMBLE
The High Contracting Parties

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,

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,

biorąc pod uwagę, że Narody Zjednoczone niejednokrotnie wyk a zywały duże zaniepokojenie losem uchodźców
i podejmowały wysiłki na rzecz zapewnienia im moż liwie
najszerszego korzystania z tych podstawowych praw i wol-

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,

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

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.

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

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 theretore be achieved without international co-operation.
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aby wszystkie państwa, uznając
i humanitarny charakter problemu uchodźców ,
wszystko, co jest w ich mocy, by problem ten nie stał

Expressing the wish that all States, recog nizing ttte
social and humanitarian nature ot the problem ot refugees,
will do everything within their power to prevent thi s problem
trom becom ing a cause ot tension between States,

stw ierclznjąc , że Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców powierzono zadanie
nadzoru nad stosowaniem konwencji m ię dzynarodowych
zapewn ia jących ochronę uchodźców, i uznając, że skuteczna
koordynacja ś rodków podjętych do rozwiązania tego probłemu będzie zależeć od współpracy państw z Wysokim
Komisarzem,

Noting that the United Nations High Commissloner for
Refugees is charged with the task ot supervising international
cOFlventions providing tor the protection of refu gees. and
recognizing that the effective co-ordination ot measures
taken to deal with this problem will depend upon the
co -operation ot States with the High Commissioner,

społeczny

zrobiły
się przyczyną napięć pomiędzy pańs twa mi ,

uzgodniły ,

co

następuje:

Have agreed as follows:

Rozdział

Chapter

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł

Określenie

1

.

Article 1

terminu "uchodźca"

Oefinition of the term "Refugee"
" uchodź

A. For the pU'IPoses ot the present Convention. the term
"refugee" shall appty to any person who:

była uważana za u c hodźcę stosownie do Porozumień
z dnia 12 maja 1926 r. i dnia 30 czerwca 1928 r. lub
stosownie do Konwencji z dnia 28 października 1933 r.
i dnia 10 lutego 1938 r. , Protokołu z dnia 14 września
1939 r. lub t e ż Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do spraw Uchodźców.

(1) Has been considered a refugee under the Arrangements
ot 12 May 1926 and 30 June 1928 or tmder the
Conventions ot 28' October 1933 and 10 February 1938,
the Protocol ot 14 September 1939 or the Constitution
ot the International Retugee Organization;

Decyzje o nieuznawaniu za uchod źcę podjęte przez
M iędzynDrodową O r ganizację do spraw Uchodźców
w okresie j ej działalności nie stanowią przeszkody do

Decisions ot non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period ot its activities shall not prevent the status of refugee being
accorded to persons who fultil the conditions ot paragraph 2 ot this section;

A. W rozurr.ieniu ni niejszej, Konwencji termin
ca" stosuje się do osoby, która:
1)

GENERAL PROVISIONS

przyznan ia statu su uchodźcy oso bom, które spełniają
warunki przewidziane w punkcie 2 niniejszego ustępu;

2)'

wrezul tacie zdarzeń, jakie nastąpiły przed dniem 1 stycznia 1951 r., oraz na skutek uzasadnionej obawy przed
prześl adowanie m z powodu swojej rasy, religii, narodo wości, przy nale ż noś ci do określonej grupy społecz nej
lub z powodu prz eko n a ń politycznych przebywa poza
granicami pai15twa, którego jest obywat elem, i nie może
lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony
tego pań stwa, albo która nie ma żad n ego obywatelstwa
i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza
państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie
może lu b nie chce z powodu tych obaw powrócić do
tego pań stV'!a .
W przypadku osoby posiadającej w ięcej niż jedno
obywatelstwo ckr eśl enie "państwo jej obywatelstwa"
oznacza każde z p.511stw, którego obywatelstwo ona
posiada; fakt nieskorzystania, bez istotnej przyczyny
wyn ikłej z uzasadn ionej obawy, przez taką osobę
z ochrony jed nego z państw, którego jest ona obywatelem, nie stanowi podstaw.y do odmowy ochrony przez
państwo, z którego ona pochodzi .

B. 1) W rozumieniu niniejszej Konwencji wyr.azy: "wydclrzenia, które mialy miejsce paed dniem 1 stycznia 1951' r.",
z naj duj ące się w artykule 1 ustęp A oznaczają:
a) "wydarzenia, kt0re nastąp i ły w Europie przed dniem
1 stycznia 1951 r.", lub
b) "wydarzenia, które m i ały miejsce w Europie lub
gdziekolwiek indziej przed dn iem 1 stycznia 1951 r. ";
kaide, z Umaw iają€ ych się. Państw , w momencie
. podpisywania! ratyfikacji lub IllI'Z)oIstąpienia, złoży
oświadczeni~, które tych. określ~ńl zamierza stosować. realizując zobowiązania, przyjęte- przez siebie na
podstawie niniejsze.i Konwen .::ji.

z

(2} As a result ot events occuring betore 1 January 1951 and
owing to well -tounded fear of being persec uted tor
reasons ot race, religion, nationality, membership ot
a particular social. group or political opin ion, is outside
the country ot his nationality and is unable or, owing to
such fear, is unwilli ng to avail himsełf ot the protection
ot that country; or who, not having a nationaliły and
being outside the country ot his tormer habitu al residence as a result ot suc'" events, is unable or, owin g to such
tear, is um'Villing to return to it.

In the case of a person who has more than one
the term "the country ot his nationality" shall
mean each ot the countries ot which he is a nariona/, and
a person shall not be deemed to be lacking the protection
ot the country ot his nationality it, without any valid
reason based on well-founded fear, he has not availed
himselt ot the protection ot one of the countries ot which
he is a nationa/.
nationaliły,

B. (1') For the purposes ot this Convention, the words
"events occurring beto re 1 January 1951" in Article 1,
Section A shall be understood to mean either
(a) "events occurring in Europe betore 1 January

1951 ";

Dr

(b) "events occurring in Europe ar elsewhere betore
1 January 1951 ", and each Contracting State shall
mak e a declaration at the time ot signature, ratification, or accession, specitving which ot these mea;nings it applies. torthe,purpose ot. its obligations
.
.
.
und'er this Conventioh .
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2) Każde Umawiające się Państwo, które przyjęło wariant
a), może w każdej chwili rozszerzyć swoje zobowiąza
nia, przyjmując, w drodze zawiadomienia skierowanego
do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych,
wariant b).

(2) Any Contracting State which has adopted altemative (a)
may at any time extend its obligations by adopting
alternative (b) by means ot a notification addressed to
the Secretary-General o t the United Nations

C. Niniejsza Konwen cja przestanie obowiązywać
w stosunku do każdej osoby określonej przez postanowienia
ustępu A, jeżeli :

C. This Convention sha ll cease to apply to any person
falling under the terms ot section A it:

1) dobrowolnie zwróciła się ona ponownie o
państwa, którego jest obywatelem, lub

ochronę

(1) He has voluntari ly re-availed himself ot the protection of
the country ot his nationality; or

2) ufraciwszy swoje obywatelstwo ponownie dobrowolnie
je przyjęła, lub

(2) Having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it, or

państ

(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the
protection ot the country ot his new nationality; or

4) ponownie dobrowolnie osiedliła się w państwie, które
opuściła lub poza którego granicami przebywała z powodu obawy przed prześladowaniem, lub

(4) He has voluntarily re-established himself in the country
which he left or outside which he remained owing to łear
of persecution; or

5) nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państ
wa swego obywatelstwa, albowiem ustały warunki,
w związku z którymi została uznana za uchodźcę.

(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he has been recognized as a refugee
have ceased to exist continue to refuse to avail himsolf
of the protection ot the country ot his nationality;

Zastrzega się, że postanowień niniejszego punktu nie
stosuje się do uchodźcy określonego w punkcie 1 ustępu
A niniejszego artykułu, który może powołać się na przekonywające powody związane z poprzednimi prześladowa
niami, uzasadniające jego odmowę korzystania z ochrony
państwa, którego obywatelstwo posiada;

Provided that this paragraph shall not apply to
a refugee falling under section A (1-) ot thisArticlewho ja
able to invoke compelling reasons arising out of previous
persecution tor refusing to avail himself ot the protection
of the country of nationality;

6) jest osobą, która nie mając żadnego obywatelstwa może
powrócić do państwa, w którym miała poprzednio stałe
miejsce zamieszkania, ponieważ przestały istnieć okoliczności, w związku z którymi została uznana za uchodź

(6) Being a person who has no nationality he is, becausethe
circumstances in connexion with which he has bean
recognized as a refugee have ceased to exisl, able to
return to the country ot his former habitual residence;

3)

przyjęła nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony
wa, którego obywatelstwo przyjęła, lub

cę·

Zastrzega się, że postanowień niniejszego punktu
nie stosuje się do uchodźcy określonego w punkcie
1 ustępu A niniejszego artykułu , który może powołać się
na przekonywające powody związane z poprzednimi
prześladowaniami, uzasadniające jego odmowę powrotu do państwa, w którym miał poprzednio swoje stałe
miejsce zamieszkania.

Provided that this paragraph shall not apply to
a refugeefalling undersection A (1) ofthis Article who ja
able to invoke compelling reasons arising out ot previoua
persecution for refusing to return to the country of his
former habitual residence.

D. Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do osób,
które aktualnie korzystają z ochrony lub pomocy organów lub
agencj i Narodów Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

D. This Convention shall not apply to persons who are
at present receiving trom organs or agencies of the United
Nations other than the United Nations High Commissioner
for Refugees protection or assistance.

Z

chwilą

gdy taka ochrona lub pomoc zostanie z jakiej-

kolw iek przyczyny wstrzymana, osoby te ipso facto będą
korzystały
położ en ie

z dobrodziejstw niniejszej Konwencji, mimo że ich
nie zostnfo ostatecznie uregulowane zgodnie ze
stosow nymi rezolucjami przyjętymi przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych .
E. Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do osoby
uwa ża nej przez wla~ciwe wladze państwa, w którym ta
osoba się os ied l iła, za mającą prawa i obowiązki związane

z posiadaniem obywatelstwa tego parlstwa.
F. Postanowienia niniejszej Konwencji nie mają zastosowania do osoby, w stosun ku do której istn i eją poważne
podstawy, aby sądzić, że :
a) dokonala zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej IUI:> zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów
międzynarodowych opracowanych dla ustanowienia przepisów odnoszących się do tych zbrodni:

When such protection or assistance has ceased for any
reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions
adopted by the General Assembly ot the United Nations,
these persons shall ipso facto be entitled to the benefits ot
this Convention.

E. This Convention shall not apply to a person who is
recognized by the com petent authorities of the country in
which he has taken residence as having the rights and
obligations which are attached to the possession ot the
nationality ot that country.
F. The provisions ot this Convention shall not appły to
any person with respect to whom there are serious reasons for
considering that:
(a) he has committed a crime against paace, a war
crime, or a crime against humanity, as defined in the
international instruments drawn up to make pl'ovi. sion in respect oJ such crimes;
-. .- .
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dokonała poważnej zbrodni o charakterze niepolitycznym poza państwem. które ją przyjęło. przed uznaniem jej za uchodźcę;
c) jest winną czynów sprzecznych z celami i zasadami
Narodów Zjednoczonych.

b)

Artykuł

Obowiązki
Każdy uchodźca

ma -

Article 2
General obligations

ogólne

w stosunku do

państvJa.

w któ-

ści przestrzeganie praw i przepisów. a także środków
jętych w celu utrzymania porządku publicznego.

Niedopuszczalność

pod-

Every refugee has duties to the country in which he finds
himself. which require in particular that he eonform to its laws
and regulations as well as to measures taken for the maintenance of publie order.
Article 3

3
dyskryminacji

Umawiające się Państwa będą stosowały postanowienia niniejszej Konwencji do uchodźców bez względu na ich
rasę. religię lub państwo pochodzenia.
Artykuł

(b) he has committed a serious non-potitical crime
outside the eountry ot refuge prior to his admission
to that country as a refugee;
(c) he has been guilty ot aets contrary to the purposes
and principles ot the United Nations.

2

rym się znajduje - obowiązki. które obejmują w szczególno-

Artykuł

Poz. 515
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Non-discrimination
The Contracting States shall apply the provisions ot this
Convention to refugees without discrimination as to race.
religion or country ot origin.

4

Article 4

Religia

Religion

Umawiaj ące się Państwa przyznają uchodźco m na swoim terytorium co najmniej tak samo korzystne traktowanie, jak
własnym obywatelom w sprawie wol ności praktyk religijnvch i wolności wychowania religijnego ich dzieci.

The Contracting States shall accord to refugees within
their territories treatment at least as tavourable as that
accorded to their nationals w ith respect to freedom to
practise their religion and freedom as regards the religious
education ot their children.

Artyku ł

5

Article 5

"rawa przyznane niezależn i e od niniejszej Konwencji

Rights granted aparł trom this Conven'tion

tadne z postanowień niniejszej Konwencji nie narusza
innych praw i korzyści przyznanych przez Um awiające się
Państwa uchodźcom niezależnie od tej Konwencji.

Nothing in this Convention shall be deemed to impair
any rightsand benefits granted by a Contracting State to
refugees apart from this Convention.

Artykuł

Określenie

6

•.v' tych samych

Article 6
okolicznościach"

W rozumieniu niniejszej Konwencji określe nie .. w tych
.samych okolicznościach" oznacza, że wszystkie wymogi.
(włącznie z tymi, które dotyczą czasu i warunków pobytu lub
zamieszkiwania). jakie zainteresowana osoba powinna speł
nić. aby móc korzystać z omawianego prawa, gdyby nie była
uchodfcą, powinny być przez nią wypełnione. z wyjątkiem
wymogów, których uchodźca ze względu na ich charakter
nie może spełnić.

Wyłączenie

Artykuł

7

zasady

wzajemności

The term "in the same circumstances"
For the purpose ot this Convention, the term "in the
same circumstances" implies that any requirements (including requirements as to length and conditions ot sojourn
or residence) which the particular individual would have to
fulfiJ for the enjoyment ot the rihgt in question. if he were not
8 retugee. must be fulfilled by him, wit h the exceptlon of
requirements which by their nature a refugee is incapable of
fulfilling.
Article 7
Exemption from reciprocity

1. Z zastrzeżeniem bardziej korzystnych postanowień
niniejszej Konwencji, każd e Umawiające się Państwo przyznaje uchodźcom takie samo traktowanie. jakie zwykle
przyznawane jest cudzoziemcom.

1. Except where this Convention contains more favourabIe provisions. a Contracting State shall accord to refugees
the same treatment as is accorded to alians generally.

2. Po upływie trzyletniego okresu zamieszkiwania
wszyscy uchodźcy będą korzystać na terytorium Umawiają
cych się Państw z wyłączen i a ~osowania ustawowej zasady

2. After a period .of three years' residence. all refugees
shall enjoy exemption from legislative reciprocity in the
territory ot the Contrscting States.

wzajemności.

3. Każde Umawiające się Państwo będzie nadal przyznawało uchodźc.om prawa i korzyści, do których, przy braku

3. Each Contracting State shall continue to accord to
and benefits to which they wera already

fęfugees the .rights

-
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wzajemności, byli JUZ uprawnieni w dniu wejŚCła w zycie
niniejszej Konwencji w stosunku do tego państwa.

entitled. In the absence of rectproclty. at the date ot entry IOto
force of this Convention for that State

4. Umawiające się Państwa zyczliwie rozwazą mozprzyznania uchodźcom, przy braku wzajemnoścI,
praw i przywilejów, poza tymi, do których są uprawniem na
mocy ustępów 2 i 3, oraz rozszerzenia wyłączenia stosowania
wymogu wzajemnoścI w stosunku do uchodźców, którzy nie
spełniają warunków przewidzianych w ustępach 2 I 3

4 The Contractrng States shall consider favourably the
possibility of according to refugees. lO the absence ot
rectprocity. rlghts and benefits beyond those to which they
are entitled according to paragraphs 2 and 3. and to
extending exemptlonfrom reclproclty to retu gees who do not
fulfil the conditions provlded for In paragraphs 2 and 3

5. Postanowienia ustępów 2 i 3 stosuJe się równlez do
praw i korzyści, o których mowa w artykułach 13. 18. 19. 21
I 22 niniejszej Konwencji, jak równ~eż praw I korZYŚCI nie
przewidzianych przez nią.

5. The prOVISlons of paragraphs 2 and 3 apply bot h to
the rlghts and benefits referred to In Artlcles 13. 18. 19 21
and 22 of this Conventlon and to nghts and benetits tor
which this Convention does not provIde

liwość

Artykuł

8

Article 8

Zwolnienie od środków wyjątkowych

Exemption from exceptional measures

Go się tyczy środków wyjątkowych, które mogą być
zastosowane przeciwko osobie, majątkowI lub interesom
obywateli obcego państwa. Umawiające się Państwa nie
będą stosowały tych środków wobec uchodźcy będącego
formalnie obywatelem tego państwa jedynie z powodu tego
obywatelstwa. Umawiające się Państwa, których ustawodawstwo nie dopuszcza do stosowania wyrazonej w niniejszym
artykule ogólnej zasady, zastosują w odpowiednich przypadkach wyjątki na korzyść takich uchodźców.

With regard to exceptlonal measures which may be
taken agarnst the person. pro perty or Interests ot nationals of
a forelgn State. the Contractrng States shall not apply such
measures to a retugee who IS tormally a national ot the sa id
State solelyon account ot such nationality. Contracting
States which, under their leglslation. are prevented from
applying the general prlnclple expressed in this Article. shall.
In appropnate cases, grant exemptions in favour ot such
refugees.

Artykuł
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Article 9

Środki tymczasowe

Provisional measures

ladne z postanowień niniejszej Konwenqi nie pozbawia
Umawiającego się Państwa w czasie wojny łub w razie
zaistnienia innych poważnych i wyjątkowy-ch okolicznoścI
prawa do podjęcia tymczasowo w stosunku do określonej
osoby środków, które uważa za niezbędne dla bezpieczeńst
wa narodowego. zanim wspomniane Umawiające się Państ
wC,) uzna, że osoba ta istotnie test uchodźcą i że dalsze
stosowanie wspomnianych środków wobec niej jest nie-

Nothrng lO thls Conventton shall prevent a Contracting
State. 10 time of war or other grave and exceptional circumstances. trom taklOg provlslonally measures which it considers
to be essentlal to the national security in the case of
a particular person. pending a determrnation by the Contracting State that that person IS In tact a retugee and that the
contłOuance ot such measures IS necessary in his case in the
Interests ot national secunty.

zbędne ze względu

na bezpiecżeństwo narodowe.
Artykuł

10

ArticJe 10

Kontynuacja zamieszkania

Continuity ot residence

1. W przypadku gdy w czaSłe " wojny św.iatowej
zmuszony do zmłany miejsca swego pobytu
i przeniesiony na terytorium Umawiającego się Państwa, na
którym zamieszkuje. okres takiego przymusowego pobytu
będzie traktowany jako zgodne z prawem zamieszkiwanie na
tym terytorium.

1. Where a refugee has been forcibly displaced during
the Second World War and removed to the territory of
a Contracting State. and is resident there, the period ot such
enforced sOJourn shall be considered to have been lawtul
resldence wlthin that territory.

uchodźca został

2. W przypadku gdy w czasie II wOjny

światowej

L :;hodźca został

zmuszony do opuszczenia terytonum Umaw i ającego się Państwa. a następnie przed wejściem w życie
niniejszej Konwencji powrócił na to terytonum w celu
zamieszkania. okres zamieszkania zarówno przed. jak i po
tał<im przymusowym opuszczeniu Jest uważany za Jeden
meprzerwany okres dla celów. dla których wymagany Jest
taki nieprzerwany okres stałego zamieszkania.
Artykuł

11

Uchodźcy marynarze

W przypadku uchodźców zatrudriion."oo · stale Jako
czfonkowłe załóg statków podnósząCveh flagę Umawiające 
go się Państwa.pańśtwo to (Olpatrzy iy-c~ momwość

2. Where a refugee has been torcibly displaced during
the Second World War from the territory of a Contracting
State and has. prlor to the date ot entry into torce ot this
Convention. returned there for the purpose ot taking up
residence. the pertod ot residence beto re and after such
enforced displacement shałł be regarded as one uninterrupted period for any purposes for which untnterrupted residenWIS requtred.
Article 11

Refugee seamen
In the case ot refugees regularly serving as crew mem-

bers on board a sntp Hying the flag ot a Contracting State. that
State $haU .give sympathetic consideration to thejr estabłish-
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ich osiedlenia się na swoim terytorium, wydania im dokumentów podróży lub przyjęcia ich tymczasowo na swoje
terytorium, w szczególności, aby ułatwić im osiedlenie się
w innym państwie.
Rozdział

.ment on its territory and the issue ot travel documents to them
or their temporary admission to its territory particularly with
a view to tacilitating their establishment in another country
Chapter II

II

JURIDICAL STATUS

STATUS PRAWNY
Artykuł

Poz. 515

Article 12

12

Status osobowy

Persona I status

państwa

1. Status osobowy każdego uchodźcy określa prawo
jego stalego zamieszkiwania, a jeżeli nigdzie stale
nie zamieszkuje, prawo państwa, w którym przebywa.

1. The personal status of a refugee shall be governed by
the law ot the country ot his domicile or, if he has no domicile,
by the law ot the country ot his residence.

2. Prawa, które uchodźca na był wcześni ej, związane
z jego statusem osobowym, a szczególnie prawa związane
z małżeństwem, będą przestrzegane przez U mawiające się
Państwo, pod warunkiem dopełnienia - w miarę potrzeb
- formalności przewidzianych prawem tego państwa, z zastrzeżeniem, że prawa te byłyby uznane przez prawo tego
państwa, gdyby zainteresowany nie stał się uchodźcą.

2. Rights previously acquired by a refugee and dependent on personał status, more particularly rights attaching to
marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to
compliance, if this be necessary, with the formalities required
by the law ot that State, provided that the right in Question is
one which would have been recognized by the law ot that
State had he not become a refugee.

Artykuł

Article 13

13

Mienie ruchome i nieruchome

Movable and immovable property

Umawiające się Państwa przyznają uchodźcy najbardziej korzystne traktowanie, w każdym przypadku nie mniej
korzystne niż przyznawane w tych samych okolicznościach
innym cudzoziemcom odnośnie do nabycia mienia ruchomego i nieruchomego oraz ~wiązanych z tym praw, a także
odnośnie do najmu i innych umów dotyczących mienia
r"chomego i nieruchomego.

The Contracting States shall accord to a refugee treatment as favourable as possible and, in any event, not less
favourable than that accorded to aliens generally in the same
circumstances, as regards the aCQuisition of movable and
immovable pro perty and other rights pertaining thereto, and
to leases and other contracts relating to movable and
immovable pro perty.

Artykuł

Prawa artystyczne i

14

Article 14

własność przemysłowa

Artistic rights and industrial

prop~rty

Odnośnie do ochrony własnośc i przemysłowej, takiej jak
•...rynalazki, projekty lub modelowanie, znaki i nazwy handlowe, oraz praw dotyczących literatury oraz dzieł artystycznych i naukowych uchodźca korzysta w państwie , w którym
ma swoje miejsce zamieszkania, z takiej samej ochrony, jaka
jest przyznawana obywatelom tego państwa. Na terytorium
któregokolwiek innego Umawiającego się Państwa korzysta
on z takiej samej ochrony, jaka jest przyznawana na tym
terytorium obywatelom pa ń st\'Va, w którym ma swoje miejsce
vmieszkania.

In respect ot the protection of industrial property, such as
inventions, designs or models, trade marks, trade names, and
ot rights in literary, artistic and scientific works, a refugee
shall be accorded in the country in which he has his habitual
residence the same protection as is accorded to nationals of
that country. In the territory of any other Contracting State,
he shall be accorded the same protection as is accorded in
that territory to nationals ot the country in which he has his
habitual residence.

Artykul15

Article 15

Prawo do stowarzyszania si,

Right of association

Umawiające się Pań stwa przyznają uchodźcom

legalnie

zamieszkującym na ich terytoriach, w sprawach dotyczących
stowarzyszeń niepolitycznych i nie posiadających charakteru

zarobkowego, a także związków zawodowych, najbardziej
korzystne traktowanie przyznawane w tych samych okolicznościach obywatelom innych pańs~.
Artykuł

Dost,p do

16
sądów

1. . Każdy uchodźca ma .prawo swobodnego dostępu do
"'ów na terytoriach wszystkich Umawiających się Państw.

As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the Contracting States shall accord
to refugees lawfully staying in their territory the most
tavourable treatment accorded to nationals of a foreign
country, in the same circumstances.
Article 16
Access to courts
1. A refugee shallhave free access to the courts of law
on the territory of all Contracting States.

-
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2. W Umawiającym się Państwie, w którym ma on stałe
miejscazamieszkani'a, lichoaźca korzysta z 't aktegosamego
traktowania, jak obywatel tego państwa w'sprawachd6t\t;,
cżących dostępu do sądów, pomocy prawnej i zwolnieriiaod

2. A refugee shall enJoy in the Contracting State in
whiC'h he has hls' habitualresid'tmce the same Ueatment as
a national In matters pertaining to access to the Courts,
including 1egal assistance and exemptionfrom cautio iudica j

cautio iudicatum sa/vi.

tum sa/vi.

3. W sprawach wymien ion ych w ustępie 2 uchodźca
w Umawiających się Państwach, innych niż to, w którym ma
on swoje stale miejsce zamieszkania; ' korzysta z takiego
samego traktowania, jak obywatele państwa, w którym ma
swoje miejsce zamieszkania.

3. A refugee shall be accorded in the matters referred to
in paragraph 2 in countries other than that in which he has his
habitual residence the treatment grante'd to a national of the
country of his habitual ręsidence .,

Rozdział

Chapter III

III

GAINFUL EMPLOYMENT

PRACA ZAROBKOWA
Artykuł

Article 17

17

Praca najemna

Wage-earning employment

1. Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom legalnie przebywającym na ich terytoriach najkorzystniejsze traktowanie przyznawane w takich samych okolicznościach
obywatelom obcego państwa odnośnie do prawa wykonywania pracy najemnej.

1. The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favourable treatment
accorded to nationals of a foreign country in the same
circumśtances,as regards the right to engage in wage-earning employment.

2. W każdym razie środki ograniczające, nałożone na
cudzoziemców lub na zatrudnianie cudzoziemców w celu
ochrony wewnętrznego rynku pracy, -nie będą stosowane do
uchodźcy, który był w czasie wejścia w życie tej Konwencji
w Um awiającym się PańStwie już nich zwolniony lub który
spełn ia jeden z następ ujitcych warunków:
a) zakończył trZyletni okres zamieszklwan ia w państwi:e,

2. In any case, restrictive meagures imposed on aliens or
the employment of aliens for the protection of the national
labour market shall hot be applied toa refugee who was
already exempt from them at the date of entry into force of this
Corivention -for the C'oritractirig Stateconcerned, ' or who
rulfils oneof the followiit9 conditions:
.
" (~) He has' co~plęted three years' residence in the
countrY. ' ) ,
,

małżonka osobę posiadającą obywatelstwo
państwa zam ieszkania. Uchodźca nie może skorzys-

(b) He has aspouse posses~ i ng the nationality of tne
country of residence. A refugee may not invoke the
benefits of this provision if he has abandoned his
spouse,
(c) He has one or more children posscssing the nationality ofthe country o(res id enće .
'

z

b) m,a za
tać

z dobrodziejstw tego postanowienia, jeżeli poswego małżonka,
c) ma jedno lub kilkoro dzieci, które posiadają obywatelstwo państwa zamieszkania.
rzucił

3.

Umawiające się Państwa rozważą życzliwie moż

, Iiwość

zrównania praw wszystkich uchodźców odnośnie do
wykonywania pracy najemnej z prawami obywateli, w szczególności zaś tych uchodźców, którzy przybyli na ich terytoria
w ramach programów werbunku siły roboczej lub zgodnie
z planami imigracyjnymi.
,Artykuł

3. TheContracting States shall give sympathetic considerationtoassimilating the rights of ali refugees wit h regard
to wage -earnmg employment to those ot nationals, and in
particular of those refu gees who have entered their tEmitory
pursuant to ' programmes ,of labour recruitment or under
immigration schemes.

18

Article 18

Sa mozatrud n ien ie
Umawiające się Pa ństwa przyznają uchodźcy

legalnie
na ich terytori um możliwie najbardziej
korzystne traktowanie, ' nie mniej korżystne niż przyznane
obywatelom zagranicznym w tych samych okolicznościach,
odnośnie do prawa podejmowania pracy na własny rachunek
w rolnictwie, przemyś le, rze miośle i handlu, atakże tworzenia
przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych.
przebywającemu

Artykuł

19

Self-employment
The Contracting States shall accord to a refugee lawfully
their territmy treatment as favourable as possible and, in
any event, not less favolirable than that accorded to aliens
generally in the same circumstances, as regards the right to
engage on his own account in agriculture, industry, handicraftsand commerce and to establish commercial andindustrial companles.
In

Article 19

Wolne zawody

liberal professions

1. Każde z Umawiających się Państw przyzna uchodź
com legalnie przebywająeymna 'jegbtelYtorium i posiadają
cym dyplomy uznane przez właściwe władze tego Państwa,
którzy pragną wykonywać wolny zawód, możliwi~ najbar-

1. Each Contracting State shall accord to refugees
lawfully staying in thel1'territorY whohbld diplomas recognized by the com petent authorities of that State, and who ara
desirousof piactising ' ,liberal ' prOfession, ' treątmentas

a

-
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dziej korzystne traktowanie, a w każdym razie nie mniej
k:orzystne niż to, które przyznało w tych samych okolicznoś
ciach cudzoziemcom .

favourable as possible and, in any event, not less favourable
than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

2. Umawiające się Państwa podejmą wszelkie starania,
zgodnie z ich prawami i konstytucjami, dla zagwarantowania
osiedlenia tych uchodźców na terytoriach innych niż terytoria
metropolitalne, za które ponoszą odpowiedzialność w stosur>kach międzynarodowych .

2. Fhe Contracting States shall use their best endeavours consistently with their laws and constitutions to secure
the settlement ot such refugees in the territories, other than
the metropolitan territory, for whose international relations
they are responsible.

Rozdział

Chapter IV

IV

WELFARE

WARUNKI BYTOWE
Artyku ł

Article 20

20

Racjonowanie

Rationing

Tam gdzie istnieje system racjonowan ia regulujący ogólne rozdz ielnictwo deficytowych towarów, który ma zastosowan ie do ogółu ludności , uchodźcy będą traktowani
w taki sam sposób, jak obywatele.

Where a rationing system exists, which applies to the
population at łarge and regulates the generał distribution of
products in short supply, retugees shall be accorded the same.
treatment as nationals.

Artykuł

Article 21

21

Housing

Mieszkanie
Co się tyczy

mieszkań, Umawiające się Państwa udzielą,

w takim zakresie, w jakim sprawa ta jest unormowana
przepisami ustaw i

zarządzeń

lub podlega kontroli organów
legalnie przebywającym na ich terytoriach możliwie najbardziej korzystne traktowanie; w każdym
razie traktowanie to nie może być mniej korzystne niż
udzielane VII tyc h samych okolicznościach cudzoziemcom.

władzy, uchodźcom

Artykuł

Oświata

22

As regards housing, the Contracting States, in so far as
the matter is regulated by laws or regulations or is subject to
the control ot public authorities, shall accord to refu gees
lawfully staying in their territory treatment as tavourable as,
possible and, in any evenł. not less favourable than that
accorded to aliens generally in the same circumstances.

Article 22
Public education

publiczna

1. Um awiające się Państwa przyznają uchodźcom takie
lamo traktowanie w zakresie nauczania podstawowego,
jakie przyzn ają swoim obywatelom.

1. The Contracting States shall accord to refugees the
same treatment as is accorded to nationals with respect to
elementary education .

2. Umaw iające się Par'istwa przyznają uchodźcom moż
liwie najbardziej korzystne traktowanie, a w każdym razie nie
mniej korzystne niż to, które przyznają w tych samych
oko:icz ności ach cudzoziemcom, w zakresie szkolnictwa innego niż szkol nictwo podstawowe, w szczególności zaś
w zakresie dostępu do studiów, uznawania zagranicznych
świadectw szkolnych, dyplomów i stopni naukowych, zwolnienia z czesnego i opłat oraz przyznawania stypendiów.

2. The Contracting States shall accord to refu gees
treatment as favourable as possi ble, and, in any even!, not
less favourable than that accorded to aliens generally in the
same circumstances, with respect to education other than
elementary education and, in particular, as regards access to
studies, the recognition ot foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission ot fees and charges and the
award of scholarships.

Artykuł

Opieka

23

Article 23

społeczna

PubJic relief

Umawiające się Pa ństwa przyzn aj ą uchodźcom

legalnie
na ich terytorium takie samo traktowanie
w zakresie opieki i pomocy spolecznej, z jakiego korzystają
ich obywatele.

The Contracting States shall accord to refugees lawfully
staying in their territory the same treatment with respect to
public rel ief and assistance as is accorded to their nationals.

A rt\'kul24

Article 24

przebywającym

Ustawodawstwo pracy i ubezpieczenie

społeczne

1. Umawiające się Par'stwa przyznają uchodźcom legalnie stale przebywający'm na ich terytorium takie samo
traktowanie, jak włas nym obywatelom odnośnie do następujących spraw:

labour legislation and

sociał

security

1. The Contracting States shall accord to refugees
lawfully staying in their territory the same treatment as is
accorded to nationałs in respect ot the following matters:

-
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a) w takim samym zakresie, w jakim sprawy te· są
uregulowane w ustawach i zarządzeniach lub podlegają kontroli władz administracyjnych -, wynagr.odzeń za pracę łącznie z dodatkiem rodzinnym,
jeżeli jest o'n częścią wynagrodzenia za pracę, czasu
pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, płatnych
urlopów, ograniczenia pracy w domu, naj niższego
wieku osób zatrudnianych, nauki zawodu i praktyki,
pracy kobiet i osób młodocianych, a także korzystania z uprawnień przyznanych w umowach zbiorowych,
b) ubezpieczeń społecznych (przepisy prawne dotyczą
ce wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
macierzyństwa, chorób, inwalidztwa, podeszłego
wieku, śmierci, bezrobocia, świadczeń na rzecz rodziny i innych obciążeń, kt óre zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym lub zarządzeniami są objęte
systemem ubezpieczeń społecznych), z zastrzeże
niem następujących ograniczeń:
(i) mog ących istn i eć stosownych porozumień dotyczących zachowania praw nabytych i praw
znajdujących si ę w trakcie nabywania.
(ii) ustawodawstwa wewnętrznego lub zarządzeń
państwa stałego zamieszkania mogących określać szczególnego typu porozumienia d otyczą
ce świadczeń lub częściowych świadczeń płat
nych w całości ze środków publicznych i dotyczących zasiłków wypłacanyc h osobom, które
nie spełniają wymogu opłace n ia skład _ k uprawniających do otrzymania zwykłej emerytury.

(a) In so far as such matters are governed by laws or
regulations or are subject to the control of administrative authorities: remuneration, including family
allowances where these form part of remuneration,
hourS ot work, overtime arrangements, holidays
with pay, restrictions on home work, minimum aga
ot employment, apprenticeship and training, women's work and the workof young persons, and the
enjoyment ot the benefits of collective bargaining;

2. Na prawo do odszkodowania za śm ierć uchodźcy,
która nastąpiła na skutek wypadku w pracy lub choroby
zawodowej, nie będz i e miał wpływu fakt, że osoba uprawniona zamieszkuje stale poza terytorium Umaw i ającego się

2. The right to compensation for the death of a refugee
resulting trom employment injury or trom occupatlonal
disease shall not be affected by the fact that residence of the
beneficiary is outside the territory ot tha Contracting State.

(b) Social security (legal provisions in respect of employment injury, occupational diseases, maternity,
sickness, disability, old age, death, unemploymenł.
family responsibilities and any other contingency
which, according to nat ionallaws or regulations, is
covered by a social security scheme), subject to the
following limitations:
(i) There may be appropriate arrangements for tha
maintenc:.'.lce ot acquired rights and rights in
course ot acquisition;
(ii) National laws or regulations ot the country 01
residence may prescribe special arrangements
concerni ng benefits or portions of benefits
which are payable wholly out ot public funds.
and concerning allow ances paid to persons
who do not fultil the contribution conditions
prescribed for the award ot a normai pension.

Państwa .

3. Umawiające się Państwa rozszerzą na uchodźcę
uprawnienia wynikające z umów zawartych między sobą lub
które mogą być zawarte między nimi w przyszłości, dotyczące
zachowania nabytych praw lub praw znaj d ujących się w trakcie nabywania w zakresie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem jedynie warunków stosowanych wobec obywateli państw sygnatariuszy tych umów.

3. The Contracting States shall extend to retu gees the
benefits ot agreements concluded between them. or which
may be concluded between them in the future, concerning
the maintenance ot acquired rights and rights in the process
ot acquisition in regard to social security. subject only to the
conditions which apply to nationals of the States signatory to
the agreements in question.

4. Umawiające się Pa ństwa rozpatrzą życzliwie, tak
dalece, jak jest to możliwe, objęcie uchodźców uprawnieniami wynikającymi z podobnych umów, jakie mogą
w danej chwili o bowiązywać między Umawiającymi s i ę
Państwami i państwa mi nie będ ącymi stronami tych umów.

4. The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to retu gees so far as possible the
benetits of similar agreements which may at any time be in
force between such Contracting States and non-contracting
States.

Rozdział

V

Chapter V

$RODKI ADMINISTRACYJNE

ADMINISTRATIVE MEASURES

Artykul25

Article 25

Pomoc administracyjna

Administrative assistance

1. Jeżeli korzystanie z prawa przez uchodźcę wymagazwykle pomocy władz obcego państwa, do którego nie
może się zwrócić, Umawiające się Państwo, na którego
terytorium stale zamieszkuje, spowoduje, by tę pomoc otrzymał od jego własnych władz albo od jakiegoś organu
międzynarodowego.

1. When the exercise ot a right by a retugee woulo
normally require the assistance ot authorities of a foreign
country to whom he cannot have recourse, the Contracting
States in whose territory he is residing shall arrange that such
a~sistance be afforded to him by their own authorities or by
an international authority.

2. Władza lub władze wymienione w ustępie 1 wydadzą
lub spowodują wydanie pod ich nadzorem uchodźcom
takich dokumentów lub zaświadczeń, które zwykle byłyby

2. The authority or authorities mentioned in paragraph
1 shaJl deliv!łr or cause to be delivered under their supervision
to refu gees such documents or certifications as woulo

łoby

Dziennik Ustaw Nr '119
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Wydawane cudzoziemcom przez ich władze państWowe lub '
za pÓŚrednictwem tych władz. '
3. Dokumenty lub zaświadczenia w ten sposób wydane ,
zastępują oficjalne dokumenty wydawane cudzoziemcom
przez ich władze państwowe lub za' ich pośrednictwem i są
wiarygodne, chyba że będą dowody przeciwne.
4. Z zastrzeżeniem wyjątkowego traktowania, które może być przyznawane osobom ubOgim, za wymienione w niniejszym artykule usługi mogą być pobierane ' opłaty, ale
opłaty te będą umiarkowane i Odpowiadać będą opłatom
pobieranym za podobne usługi od własnych obywateli.
5. Postanowienia niniejszego artykułu nie '
27 i 28, '
•

naruszają ,

artykułów

Artykuł
Wolność

26

Każde Umawiające się Państwo przyznaje uchodźcom
legalnie przebywającym na jego terytorium prawo wyboru
miejsca stałego zamieszkania i prawo do swobodnego poruszania się w granicach tego terytorium, z zachowaniem
przepisów stosowanych wobec cudzoziemców w ogóle
w tych samych okolicznościach.

Dokumenty

27

tożsamości

Umawiające się Państwa wydadzą dokumenty tożsamo
ważnego

dokumentu

Artykuł

Dokumenty

podróży.

28
podróży

1. Umawiające się Państwa wydają uchodźcom legalnie
przebywającym na ich terytoriach dokumenty podróży potrzebne do podróżowania poza ich tei'ytoriami, chyba że stoją
na przeszkodzie ważne względy bezpieczeństwa państwo
wego lub porządku publicznego; postanowienia zawarte
wzałączniku do niniejszej Konwencji stosuje się odnośnie do
tych dokumentów. Umawiające się Państwa mogą wydać
taki dokument podróży każdemu innemu uchodźcy znaJdującemu się na ich terytoriach, a szczególnie życzliWie
rozważą wydanie takiego dokumentu PCldróży tym uchodź
com znajdującym się na ich terytoriach, którzy nie mają
możliwości otrzymania dokumentów podróży z państwa
swego legalnego stałego zamieszkania.
' 2. Dokumenty

podróży , wydane uchodźcom

na podumów międzynarodowych przez strony tych umów są uznane i traktowane przez Umawiające się
Państwa tak, jakby były wydane zgodnie z niniejszym artYkułem.
st~wie wcześniejszych

Artykuł
Opłaty

3. Documents or certifications 50 delivaredshall stand '
in the stead ot the official instruments delivered to aliens by or
throughtheir national authorities, and shall be givencreden
ce in the absence ot proot to the contrary
4. Subject to such exceptional treatment as may be
granted to indigent persons, fOO5 may be charged for the
śei'vices nieńtioned herein, but such feesshall be moderate
and comnienśurate with those charged to nationals for
similar seivices.
..
5. The provisions of this Article shall be without prejudice to Articles 27 and 28.

Freedom of movement
Each Contracting State shall accord to refugees lawfully
in its territory the right to choose their place of residence and
to move freely within its territory, subject toany regulations
applicable to aliens generally in the same circumstances~

Identity papers
The Contracting States shall issue identity papers to any
refugee in their territory who does not possess a valid travel
document.
Article 28
Travel documents
1. The Contracting States shall issue to refugees lawfulIy staying in their territory travel documents for the purpose of
travel outside their territory unless compelling reasons of
national security or public order otherwise require, andtł'i9
provisions ot the Schedule to this Convention shall apply
with respect to such documents. The Contracting States may
issue such a travel document to any other refugee in their
territory, they shall in particular give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to refu gees in their
territory who are unable to obtain a travel document from the
country of their lawful residence.

2. Travel documents issued to refugees under prevlous
international agreements by parties thereto shall be recognized and treated by the Contracting States in the same way
as if they had been issued pursuant to this article.

29

,Article 29

skarbowe

Fiscal charges

1. Umawiające się Państwa nie będą nakładały na
uchodźców żadnych naleźriośći, ' opłat czy pćjdatk6w, ' nieza

. ......

,

Article 27

ści każdemu uchodźcy znajdującemu się na ich terytorium,

który nie posiada

normally be delivered to aliens by or through their national
authorities

Article 26

poruszania si,

Artykuł

Poz",5.t5

leznie od ich riazwy~ innych lub Wyższych ni~ pobierane ód
. SWych obywateli 'V·i podobnych sYtuacjach. "

1. The Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or taxes, of any description whatsoever,
other or ł'ligher, ttian those which are or may be levied on thelr
natiónalś in sińliiar situatlons.
'

. -:- , ,.629

-Dziennik Ustaw Nr 119 .

. 2. ' Ustałeriia poprzedniego l,Isępu nie stoją na prieszkodzie stosowaniu wobec uchodzców ustaw i zarządzeń
. dotyczących opłat za wydanie cudzQziemcom dokumentów
administracyjrlYch, w tym również dokument6w tożsamości.
Artykuł
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. 2. Nothirig m the above paragraph sIlalI prevęni tho
application to retu gees ot the iaws and regulations eonc'ernmg charges m respect ot the issue to aliens ot administrative
documents including Identity papers.
Artiele 30

30

Przeniesiellie mienia

Transfer of assets

1 . .Każde . Uma~iające si, ·P~~stwo ;zezwoli uchodź
com, zg~nie ze swymi ustawami i zarządzeniamI, na przen-iesienie "mienia, które wwieźli oni na jego terytorium, do
innego ' państwa, gdzie zostali przyjęci dla celów przesiedlenia si,: "

1. A Contractmg State shall, in .<;:onformity with itsJaw$.
and regulatlons, permIt refugees to transfer assets which tł1ey
have brought into its temtory, to another country where they
have been admitted for the purposes of resettlement.

2. Każde Umawiające się Państwo rozpatrzy życzliwIe
prośby uchodźców o zezwolenie na przeniesienie mienia,

2. A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of refu gees for permission to transfer
assets wherever they may be and which are necessary for
their resettlement in another country to which they have been
admitted.

gdziekoł~iek ono znajdowałoby się i jest niezbędne do ich

ponownego osiedlenia
zostali pmjęci.

się

w innym

Artykuł

Uchodźcy

państwie,

w którym

31

Artiele 31

przebywający nielegalnie
.
przyjęcia

w

państwie

Refugees unlawfully in the country of refuge

1. Umawiające się Pańśtwa nie będą nakładały kar za
nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przybywających
bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności
zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu 1, i weszli lub przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod
warunkiem że zgłoszą· się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu
lub po~vtu.

1. The Contracting States shall not impose panaities, on
account of their illegal entry or presence, on retugees who,
coming directly from a territory where their lite or freedom
was threatened in the sense of Artiele 1, enter or are present in
their territory without authorization, provided they present
themselves without delay to the authorities and show good
cause for their illegal entry or presence.
.

2. Umawiające się Państwa nie będą nakładały na
poruszanie się takich uchodźców ograniczeń poza tymi, które są niezbędne; ograniczenia takie będą stosowane tylko dopóty, dopóki· status tych uchodźców w . państwie
nie zostanie uregulowany lub dopóki nie zostaną przyjęci
w innym państwie. Umawiające się · Państwa przyznają
uChQdfcom odpowiedni czas, -jak również wszystkie. niezbędne ułatwienia dla uzyskania prawa przyjęcia w innym
państ...yi8.

2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other than those which
are necessary and such restrictions shall only be applied until
their status in the country is regularized or they obtaiA
admission into another country. The Contracting States shall
allow such refugees a reasonableperiod and all the necessary
facilities to obtain admission into another country.

Artykuł
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Artiele 32

Wvdałenie

Expulsion

1. Umawiające się P~ństwa niewydalą uchodźcy, legalnie przebywającego na ' ich tervtoriCl(!h, ińiiy~hpowodów
niż bezpieczeństwo państwowe lub porząde~ publiczny . .

z

1. The Contracting States shall not expel a refuge8
lawfullyin their territory save on grounds of national seCtlflW
or public order.
. ..

2. Wydalenie takiego uchodźcy może nastąpić jedynie
2. The expulsion ot su ch a refugee shall be only in
na podstawie decyzji podjętej · zgodnie z przewidzianą przez pursuance of a decision reached in accordance with due
prawo procedurą. Uchodźcy powinno się, chyba że ważne process ot law. Except where compellingreasons of national
. powody bezpieczeństwa państwowego przemawiają prze- . security otherwise require, the refugee shall be allO\Ned to
ciwko temu, zezwolić na przedstawienie dowodów na swoje submit evidence to elear himself, and to appeal to and be
usprawiedliwienie, złożenie odwołania i na posiadanie w tym represented tor the purpose before com petent authority or
celu przedstawiciela przed właściwymi władzami lub też a person or persons specially designated by the competent
. .
przed osobą lub osobami specjalnie do tego wyznaczonymi authority.
przez właściwe władze.
takiemu uchodź
okres- na staranie o legalne przyjęcie w innym
państwie. Umawi ające się Państwa w tym czasie mają prawo
stosowania takich środków, jakie uznają za niezbędne. .
3.

cy

Umawiające się Państwa przyznają

rozsądny

3, The Contracting States shall allow such a refugee
a reasonable period w ithin which to seek legal admission ioto
another country. The Contracting States reserve the right to
apply during that period such interna I,measures
they may
deem necessary.
"
... '. .

as
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Artykuł' 33

Article' 33,

Zakaz wydalania lub zawracania

Prohibition-of expulsion or return
("refoulement"),

1. żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie
zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów,
gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeńst
wo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależnośćdo określonejgrupy społecznej łub przekonania polityczne.

1. No Contracting State shałl expel or return ("refou
ler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers ot
territories where his life-or treedomwould be threatened on
account ot his race, religion, nationality, membership ot
a particular social group or politiea' opinion.

2. Nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo
niniejszego postanowienia uchodźca, co do którego istnieją
podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa
państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym
prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie
stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państ
wa.

2. The-benefit ot the present provision may not, however, be claimed by a retugee whom there are reasonable
grounds for regarding as a danger to the security ot the
country in which he is, or who, having been convicted by
a final judgment ot a particularly serious crime, constitutes
a danger to the community ot that country.

Artykuł

34

Article 34

Naturalizacja
Umawiające się Państwa będą

Naturalization
w

miarę możliwości

ułatwi ały asymilację i naturalizację uchodźców. W szczególności podej mą wszelkie wysiłki dla przyspieszenia procedury

naturalizacyjnej i zmniejszenia, tak dalece, jak jestto możliwe,
i kosztów tego postępowania .

opłat

Rozdział

Chapter VI

VI

POSTANOWIEN,IA WYKONAWCZE I PRZEJŚCIOWE
Artykuł

EXECUTORY AND TRANSITORY PROVISIONS
Article 35

35

Współpraca władz państwowych

The Contracting States shall as for as possible tacilitate
the assimilation and naturalization of retugees. They shall in
particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs
of su ch proceedings.

z Narodami Zjed-

noczonymi

Co-operation of the nationa' authorities with the
United Nations

1. Umawiające się Państwa zobowiązują się do współ
pracy z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców lub z każdą inną agencją Narodów Zjednoczonych, która może go zastąpić w pełnieniu
jego funkcji, a w szczególności dla ułatwiania jego obowiąz
ku nadzorowania stosowania postanowień niniejszej Konwencji.

1. The Contracting States undertake to co-operate with
the Office ot the United Nations High Commissioner tor
Retugees, or any other agency ot the United Nations which
may succeed it, in the exercise of its tunctions. and shall in
particular facilitate its duty of supervising the application ot
the provisions of this Convention.

2. Aby umożliwić Urzędowi Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodź c ów lub każdej innej
agencji Narodów Zjednoczonych, która może go zastąpić,
przedstawianie sprawozd ań właściwym organom Narodów
Zjednoczonych, Umawi ające się Państwa zobowiązują się
dostarczać w odpowiedniej formie żądane informacje i dane
statystyczne dotyczące:
a) położenia uc hodźców,
b) stosowania ni niejszej Konwencji,
c) ustaw, zarządzeń i dekretów, które weszły lub mogą
wejść później w życie i dotyczą uchodźców.

2. In order to enable the Office ot the High Commissio ner or any other agency of the United Nations, which may
succeed it. to make reports to the com petent organs of the
United Nations. the Contracting States undertake to provide
them in the appropriate form with information and statistical
data requested conccrning:

Artykuł

36

(a) the condition of refugees.
(b) the implementation of this Convention, and
(c) laws. regulations and decrees which are. or may
hereafter be. in force relating to refugees.
Article 36

Informacje dotyczące ustawodawstwa wewnętrzne
go

Information on national legislation

Umawiające się Państwa przekażą Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych teksty' ustaw i zarządzeń,
które mogą wydać w celu zapewnienia stosowania niniejszej

The Contracting 'States shalł commuOlcate to the Secretary-General ot the United Nadons the laws and ragulations which they may adopt to ensure the application ot this
Convention.

Konwencji.

-
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Article 37

37

Bez naruszenia postanowień artykułu 28 ustępu 2 niniejszej Konwencji, niniejsza Konwencja zastępuje, między
jej stronami, Porozumienia z dnia 51ipca 1922 r., dnia 31 maja
1924 r., dnia 12 maja 1926 r., dnia 30 czerwca 1928 r. i dnia
30 lipca 1935 r., Konwencje z dnia 28 października 1933 r.
i dnia 10 lutego 1938 r., Protokół z dnia 14 września 1939 r.
oraz Umowę z dnia 15 października 1946 r.
.

POZ.

38

Relation to. previous Conventions
Without prejudice to Article 28, paragraph 2, of this
Convention, this Convention replaces, as between parties to
it, the Arrangements of 5 July 1922, 31 May 1924, 12 May
1926, 30 June 1928 and 30 July 1935, the Conventions ol
28 October 1933 and 1O February 1 938, the Protocol of 14
September 1939 and the Agreement of 15 October 1946.

Chapter VII
FINAL CLAUSES
Article 38

Rozstrzyganie sporów

Settlement of disputes

Każdy spór między stronami niniejszej Konwencji dotyczący jej interpretacji lub stosowania, którego nie można

Any dispute between parties to this Convention relating
to its interpretation ar application, which cannot be settled by
other means, shall be referred to the International Cou rt ot
Justice at the request of any one of the parties to the disputa.

rozwiązać innymi sp®sobami, na żądanie jednej ze stron
będzie skierowany do Międzynarodowego Trybunału

sporu

Sprawiedliwości.
Artykuł

39

Podpisanie, ratyfikacja i

Article 39
przystąpienie

Signature, ratification and accession

1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisania
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. , a później zostanie zdeponowana u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.
Będzie ona otwarta do podpisania w Europejskim Biurze
Narodów Zjednoczonych od dnia 281ipca do dnia 31 sierpnia
1951 r. i ponownie będzie otwarta do podpisania w siedzibie
Narodów Zjednoczonych od dnia 17 września 1951 r. do
dnia 31 grudnia 1952 r.

1. This Convention shall be opened for signature at
Geneva on 28 July 1951 and shall thereafter be deposited
with the Secretary-General of the United Nations. It shall be
open for signature at the European Office of the Un ited
Nations from 28 July to 31 August 1951 and shall be
re-opened for signature at the Headquarters of the United
Nations trom 17 September 1951 to 31 December 1952.

2. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisania
z upoważnienia wszystkich Państw-Członków Narodów
Zjednoczonych, a także z upoważnienia każdego innego
państwa zaproszonego do udziału w Konferencji pełnomoc 
ników w sprawie statusu uchodźców i osób bez przynależno
ści parlstwowej lub państwa, które Zgromadzenie Ogólne
zaprosi do jej podpisania. Podlega ona ratyfikacj i, a dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone u Sekretarza Genera lnego Narodów Zjednoczonych .

2. This Convention shall be open for signature on behalf
ot all States Members of the United Nations, and also on
behalf of any other State invited to attend the Conference of
Plenipotentiaries on the Status ot Refugees and Stateless
Persons or to which an invitation to sign will have been
addressed by the General Assembly. It shall be ratifjed and
the instruments of ratitication shall be deposited with tha
Secretary-General of the Un ited Nations.

3. Państwa wymienione w ustęp ie 2 niniejszego artykułu mogą przystąpić do niniejszej Konwencji po dniu 28
lipca 1951 r. Przystąpienia dokonuje się przez zło żenie

3. This Convention shall be open from 28 July 1951 for
accession by the States referred to in paragraph 2 of this
Article. Accessi on shall be effected by the deposit of an
instrument of accession with the Secretary-General of thra
United Nations.

dokumentu przystąpienia u Sekretarza Genera lnego Narodów Zjednoczonych.
Artykuł
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Article 40

Klauzule o stosowaniu terytorialnym

Territorial application c1ause

1. Każde pa rlstwo może przy podpisywaniu, ratyfi ka cji
lub przystąpieniu oświadczyć, że niniejsza Konwe ncja rozciąga s i ę na wszystkie lub niektóre terytoria, za które jest ono
odpowiedzialne w stosunkach międzynarodowych . Takie
oświadczen ie staje się skuteczn e z chwilą w ejścia w życie
Konwencji w stosunku do tego państwa.

1. Any State may, at the tima ot signature, ratification or
accession, dec!are that this Convention shall extend to all or
any of the territories for the international relations of which it
is respo nsible. Such a declaration sha ll take effect when the
Conventio n enters into torce tor the State concerned.

2. W każdym póź niejszym czasie takiego rozci ągnięcia
dokonuje się przez zawiadomienie skierowane do Sekretarza
Generalnego Narodów Zjednoczonych i staje się ono skuteczne począwszy od 90 dnia po otrzymaniu zaw iadomienia
przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych albo

2. At any time th ereafter any such extension shall ba
made by notification addressed to the Secretary-General of
the Uni ted Nations and shall take effect as from the ninetieth
day after the day of receipt by the Secretary-General of the
Uilited Nations ol this notifjcation, ar as from the date of entry
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w życie Konwencji dla danego państwa
od tego, która z tych dat jest późn i ejsza .

into force ot the Convention for the State concerned,
whichever is the later.

3. W stosunku do tych terytoriów, na które niniejsza
. Konwencja nie rozciąga się od daty podpisania, ratyfikacji lub
pnystąpienia, każde zainteresowane państwo rozpatrzy możliwość jak naj szybszego podjęc i a wszelkich kroków w celu
rozciągnięcia stosowania tej Konwencj i na te terytoria, pod
warunkiem uzyskania zgody rządów tych terytoriów, gdy
wymagają jej w zględy konstytucyjne.

3. W it h respect to t hose territories to w hich th is Convention is not extended at the t ime of signature, ratification or
accession, each State concerned shall consider the po ssibility of taking the necessary steps in order to extend the
application of t his Convention to such ter ritories, subject,
where necessary for constitutional reasons, to the consent ot
the governments ot such territories.

od daty
w

wejścia

zależności

Artykuł
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Klauzula federacyjna

Article 41
Federal clause .

IN przypadku państwa federacyjneg o lub niejednolitego
f>10suje s i ę poniższ e postanowienia:

In the case ot a Federal or non - unitary State, the
following provisions shall apply:

a) co się tyczy tych artykułów niniejszej Konwencji,
które podlegają jurysdykcji ustawodawczej federacyjnej władzy ustawodawczej. obowiązki rządu fede racyjnego będą w tej mierze takie same, jak obowią
zki stron nie będących pa ństwami federacyjnymi,

(a) With respect to those Articles ot this Convention
that come within the legislative jurisdict ion ot the
federal legislative authority, the obligations ot the
Federat Govemment shall to this extent be the same
as those ot Parties which are not Federat States,

b) co si ę tyczy tych artykułów niniejszej Konwencji,
które podl e gają jurysdykcji ustawodawczej wcho d zących w skła d państwa stanów, prowincji lub
kantonów, które zgodnie z systemem konstytucyjnym fed eracji nie są obowiązane do podejmowania
działań ustaw odawczych, rząd federacyjny możliwie
jak naj szybc iej przekaże treść tych artykułów wraz ze
:;woj ą pozytywną rekomendacją do wiadomości
wł a ściwych wład z stanów, prowincji lub kantonów.

(b) With respect to those A rticles ot this Convention
that come wit hin the legislative jurisdiction of
constituent States, provinces or canton s wh ich are
not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the Federal
Government shall bring such Articles with a favourabie recommendation to the notice of tlle appropriate authorities of States, provinces ar cantons
at the earliest possible moment.

3. Parlstwo federacyjne-Strona niniejszej Konwencji,
na żądanie każd ego innego Umawiającego się Państwa,
przekazane za po ś rednictwem Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, dostarczy informacje o istniejącym
w federacji i jej częściach s kła dowych prawie i praktyce
dotyczących każdeg o posta nowienia Konwencji, wskazując,
w jak.iej mierze te posta nowienia zostały wprowadzone
w życ i e drog ą dzi ał ań ustawodawczych lub innych.

(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the
request of any other Contracting State transmitted
through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement ot the law and practice of
the Federation and its constituent un its in regard to
any particular provision ot the Convention showing
the extent to which effect has been given to that
provision by legislative or other action.

Artyk uł

42

Zastr zeżenia

.
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Article 42
Reservations

1. At the time of signature, ratification or accession, any
1. W czasie podpisywania, ratyfikacji lub przystąp i enia
do artykułów Kon - . State may make reservations to articles of the Convention
ust. 1, a rtykuł 33 other than to Arti cles 1, 3, 4, 16 (1). 33, 36-46 inclusive.
. i artyku ły od 36 do 46 włącz ni e.
2. Any State making a reservation in accordance w ith
paragraph 1 ot this article may at any time withdraw the
2. Każd e U maw i ające się P a ństwo, sk ładaj ąc e zastrzeże
reservation by a communication to that effect addressed to
nie zgodnie z ustępem 1 niniejszego a rtykułu, może w każ 
dym czasie je wycofać przez powiadomienie o tym Sekretarza the Secretary-General of the United Nations.
Generalnego Narodów Zjednoczonych.
każde państw o może zło żyć zastrzeżenia
wencj i innyc h niż arty ku ły 1, 3, 4, 16

Artyku ł

Wejście

w

43
życie

Article 43
Entry into force

siątego

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie dziewięćdzie
dn ia od dnia zdeponowania sz6stego dokumentu
ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia .

1. Th is Convention shall come into force on the nine tieth day following the day of deposit ot the sixth instrument
of ratification or accession.

2. Dla każdego państwa, które ratyfikuje Konwencję lub
do niej po złożeniu szóstego dokumentu ratyfikacyjnego lub przystąpienia, Konwencja wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia przez to państwo
dokumentu ratyfikacyjnE'go lub dokumentu przystąpienia.

2. For each State ratifying or acceding to the Conven tion after the deposit of the sixth instrument of ratification ar
accession, . the Convention shall enter ioto force . on the
ninetieth day tollowing the date of deposit by such State of its
instrument of ratification or accession.

przystąpi
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44

Wypowiedzenie

Denunciation

1. Każde Umawiające się Państwo może w każdym
czasie wypowiedzieć niniejszą Konwencję przez zawiadomienie skierowane do Sekretarza Generalnego Narodów
Zjednoczonych.

1. Any Contracting State may denounce this Conven
tion at any time by a notification addressed to the Secretary
-General of the United Nations.

2. Takie wypowiedzenie nabiera mocy dla tego państwa
po roku od dnia, w którym otrzyma je Sekretarz Generalny
Narodów Zjednoczonych.

2. Such denunciation shall take effect for the Contracting State concerned one year from the date upon which it ja
received by the Secretary·General of the United Nations.

3. Każde państwo, które złożyło oświadczenie lub zawiadomienie zgodnie z artykułem 40, może oświadczyć
w każdym póiniejszym czasie Sekretarzowi Generalnemu
Narodów Zjednoczonych, że Konwencja przestaje być rozciągnięta na takie terytorium po upływie jednego roku od
daty otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

3. Any State which has made a declaration ar notification under Article 40 may, at any time thereafter, by a notific8tion to the Secretary-General ot the United Nations. declar.
that the Convention shall cease to extend to such territory
one year after the date of receipt of the notification by the
Secretary-General.

Artykuł

45

Article 45

Rewizja

Revision

1. Każde Umawiające się Państwo może w dowolnym
czasie przez zawiadomienie skierowane do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych za!ądać rewizji niniejszej
Konwencji.

1. Any Contracting State may request revision ot thia
Convention at any time by a notification addressed to the
Secretary-General of the United Nations.

2. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zaleci, jakie kroki podjąć w związku z tym żądaniem.

2. The General Assembly ot the United Nations shall
recommend the steps, it any, to be taken in respect of su ch
request.

Artykuł

Article 46

46

Zawiadomienia dokonywane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych

Notifications by the Secretary-General of the United
Nations

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa-Członków Narodów Zjednoczonych
i państwa nie będące członkami, o których mowa w artykule
39:
a) o oświadczeniach i zawiadomieniach, zgodnie z artykułem 1 ustęp B,
b) o podpisaniach, ratyfikacjach i przystąpieniach, zgodnie z artykułem 39,
c) o oświadczeniach i zawiadomieniach, zgodn ie z ar·
tykułem 40,
d) o zastrzeżeniach i ich wycofan iu, zgodnie z artykułem
42,
e) o dacie wejścia w życ i e niniejszej Konwencji, zgod·
nie z artykułem 43,
f) o wypowiedzeniach i zawiadomieniach, zgodn ie
z artykuł em 44,
g) o żądaniach rewizji. zgodnie z artykułem 45.

The Secretary-General ot the United Nations shall inform all Members ot the United Nations and non-member
States referręd to in Article 39:

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upełno moc 
nieni, podpisali niniejszą Konwencję z upowa żnie nia rząd ów .

In faith whereof the undersigned, duly authorized, have
signed th is Convention on behalf ot their respective Governments.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego ósmego
lipca tysiąc dziewięćset pi ę ćdziesiątego pierwszego roku
w jednym egzemplarzu, którego teksty angielski i francuski są
jednakowo autentyczne i który zostanie złożony w archiwach
Narodów Zjednoczonych oraz którego uwierzytelnione kopie
prześle się wszystkim Państwom - Członkom Narodów Zjednoczonych i państwom nie będącym członkami, o których
.. ,
mowa w artykule 39.

Oone at Geneva, this twenty -eighth day ot July, one
thousand nine hundred and fifty-one, in a single capy, ot
which tna En glish and French texts are equally authentic and
which shall rernain deposited in the archives ot the United
Nat ions, and certified true copies ot which shall be delivered
to all Members of the United Nations and to the non-member
States referred -to in Article 39.

(a)

ot declarations and notitications in accordance wiht

Section B ot Article 1;
(b) of signatures, ratitications and accessions in accordance with Article 39;
(c) ot declarations and notifications in accordance with
Article 40;
(d) of reservations and withdrawals in accordance with
Article 42;
(e) of the date on which t his Convention will come into
force in accordance with Article 43;
(f) ot denunciations and notifications in accordanc8
with Article 44;
(9) of requests for revision in accordance with Article
45.
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SCH ED U LE

K

Paragraf 1

Paragraph 1

1. Dokument podróży, o którym mowa w art,ykule 28
niniejszej Konwencji, powinien być zgadny z .załączoAVm
wzorem.

COr.lvootionsł:loU -be .s1milar to the 'specimen ·annexed her-eta

l.

Tł:let~vel document ,referred to

in

Ar:tiołe

28 of w.is

2. Dokument ten powinien.bYĆ .sporządzony .pr~naim
niej w dwóch językach; jednym z nich p.o winien by-ć an.gielsld
lub francuski.

2. The documoot .shaU be made .oHt in at 1east twa
lallguages, OAe ot w.hicbshałl be .E-nglish .or freACh

Paragraf 2

P.aJ!agrap'h2

Zzastr.zeżeniem uregulowań wydanycb w .paflstwiie
wystawienia, dzieci mogą być wymienione w dokumencie
jednego z rodziców lub w wyjątkilwvch okdUc:lJnośoiach
w dokumencie innego dorosłego uchod~cy.

łłfe -trave1 document 'Ot
41 parant .or•• 'excep.iiona1 -eircymstanees, <>f another ad lift

Paragraf 3

Paragraph 3

Opłaty pobierane za wystawienie dokumentu nie powinny przekraczać najniższyc'h opłat pobieranych za pasz,porty państwowe.

The fees chargedfol issue .of the document shall not
exceed the ·Iowest scale df c'harges ·tor national passports.

Paragraf 4

Paragraph 4

Z wyjątkiem szczególnych lub wyjątkowych przypadków, dokument powinien być w ystawiony na moż liwie

be ,made valicd ,f or tRe largest possible iflumber ot countries.

Subject te łlle -regu'latioAs ootairńng in the 'Country 'ot

Usue, .cbiłdren 'may be 'iJlĆłuded ijn

ł'efugee.

Save in special ar exceptional cases, the document shall

największą li czbę państw .

Paragraf 5

Paragraph 5

Okres waż ności dokumentu będzie wynosił jeden rok lub
dwa lata w zależności" od uznania wydających go władz.

The document shall have a validity ot either one or two
years, at the -OtScretron of the issliing aU1hority.
.

Paragraf 6

Paragraph 6

przedłużen i e ważności dokumenlu
go władz tak długo, aż ·posiadacz me
osiedli się zgodnie z prawem na terytorium innego państwa
,i legalnie zamieszka na terytorium wymienionej władzy. Wydanie nowego dokumentu, jeśli zachodzą te same okoliczności,
zależy od władzy, która wydala poprzedni dokument.

1. The renewal ar extension ot the validity of the
doCUmel'lt1s a'matter for the authoritywhich 1ssued it, so long
as the holder has not established lawful residence in another
ten:itory and lI"esides lawfully in 'the territory of the said
.authority. The issue ot a new dooument iS,underthe same
coAditions. a malter for the authority ,w hich issued the former
document.

2. Władze dyplomat%zne lu.b- konsularne, specjalnie
upoważnione do tych spraw, powinny mi6Ć.upr'ĆJwnienia do

2. Oiplomatic or consular-authorities, specially authorized for the purpose, shall be empowered to extend, for
a period :not '9xceeding si~ mont'hs, the validity of tra vel
documents issued by their Governments.

1 . Wznowienie lub

zależy

od

wydających

przedłużania na okres nie dłuższy niż

dokumentów

3.

podróży

6

miesięcy ważności

wydanych przez 'ich

aądy.

Umawiające się Państwa 'będą życztiwie

rozpatrywa-

ły możliwość wznowtenia 1ub przedłuzenla ważnośCi doku-

mentów podróży lub wydania .nowych dokumentów 'uchodźcom, którzy już nie zam i eszkują legalr.lie na ie'" terytoriach,
a nie mogą otrzymać dokumentów podróży z państwa
swojego legalnego zamieszkania .
Paragraf 7
Umawiające się Państwa uznają ważność

wydanych zgodnie
Konwencji.

:3. The Contracting States shall g'ive sympathetic con-sideration to renewing or extending the validity of travel
·documents or isstting new documentsto refugees no longer
lawfully resident in their territory who are unable to obtain
a traveldocumentirom the country o't their law'ful residence.
Paragraph 7

dokumentów

z postanowieniamLartvkt:du 28 niniejszej
Paragraf 8

Właściwe władze państwa, do którego uchodźca pragnie się udać, jeśli są gotowe go przyjąć "i jeśli wymagana jest
wiza, wydadzą wizę w dokumencie. którego jest on posiadaczem.

The ContractlOg States shall recognize the validity ot the
documents issued in accordance wit-h the :provisions of
.Article 28 of this COlwention.
Pal'ĆJgraph

8

rhe competeRt aUlhQr~1ies ofthe oountry to which t;!i\e
r.efugee desires to proceed shall, ił ,t hey ,are pre.pared toadmit
·him and Ił a visa is required.affixa -visa <on the .documant .ot
which ·,he.is ~the holder,
.
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Paragraf 9

1

Umawiające się Państwa zobowi.ązuJą się wydawać

wizy tranzytowe uchod:tcom którzy'otrzymali wizy do państ
wa docelowego

POZ. 515

Paragraph 9

1 The Contracting States undertake to issue transit
visas to refiJgees who have obtained visas for a territory of
fina! destination.

2 Wydania takich wiz można odmówić Z przyczyn,
które usprawiedliwiają odmowę wydania wizy każdemu
cudzoziemcowi

2. The issue ot su ch visas may be rełused on grounds
which would justify refusal of a visa to any alien.

Paragraf 10

Paragraph 10

Opłaty za wydanie wiz wyjazdowych, wjazdowych
tranzytowych nie powinny: przewyższać najniższych opłat
pobieranych za wizy w paszportach cudzoziemców

The fees tor the issue ot exit, entry or transit visas shall
not exceed the lowest scale ot charges for visas on foreign
passports.

Paragraf 11

Paragraph 11

W przypadku gdy uchodźca osiedlił się legalnie na
terytorium innego Umawiającego się Państwa, odpowiedzialność za wydanie nowego dokumentu, zgodnie z zasadami i warunkami artykułu 28, spada na właściwe władze tego
terytorium, do których uchodźca będzie miał prawo zwracać
się z prośbą.

When a. retugee has lawfully taken up residimce in the
territory of another Contracti ng State, the responsibility for
the issue of a new document, under the terms and cond itions
of Article 28, shall be that of the com petent authority ot that
territory, to which the refugee shall be entitled to apply.

Paragraf' 1'2

Paragraph 12

Władze wydające nowy dokument winny zabrać stary
dokument i zwrócić go państwu, które go wydało, jeżeli
zaznaczono w dokumencie, że podlega on takiemu zwrotowi;
w innym przypadku! władze te zabierają i anulują dokument.

The authority issuing a new document shall withdraw
the old document and shall return it to the country ot issue, ił
it is stated in the document that it should be 50 returned;
otherwise it shall withdraw and cancel the documenł.

Paragraf 13

Paragraph 13

1. Każde Umawiające się Państwo zobowiązuie się do
ponownego prżyjęcia na swoje terytorium posiadacza dokumentu podr:ÓŻY . wvstawionego przez wymienione państwo,
zgodnie, z artykułem 28 niniejszej: Konwencif, w czasie
ważnOŚCi tego· dokumentu·.

1. Each Contracting State undertakes that the holder of
atravel document issued by i1. in accordance w.ith Article 28
ot this Convention shall be re-admitted to its territory at any
time during tne period of its. valfdity.

I

2. Z zastrzeżeniem

postanowień , poprzedniego ustępu,
Pcmstwo- może wymagać od posiadacza
dokumentu dopełnienia takich fbrmatności, jakie sąstoso
wane odnośnie do wyjazdu i wjazdu na jego terytorium.

2: Subject to the. provisions of the preceding sub-paragraph, a Contracting State may require the hojder ot the
document to comply with such tormalities as may be
prescribed in regard to exit trom or return to its territory.

3. Umawiające się Państwa zastrzegają sobie, w wyjąt
kowych przypadkach lub w przypadkach gdy zezwolenie na
pobyt uchodźcy jest ważne na określony czas, prawo
- wmomencie wydania dokumentu - ograniczenia okresu,
w którym uchodźca może powrócić, z tym że nie może by.ćon
krótszy niż 3 miesiące.

3. The Contracting States reserve the right, in exceptional cases, or in cases where the retugee's stay is authorized
tor a specitic period, when issuing the document" to limit the
period during,which the refugee may return to a period ot not
leSS. than three months

Paragraf 14

Paragraph 14

Z jedynym zastrze.żeniem warunków-paragrafu 13, postanowienia niniejszego załącznika nie naruszają w niczym ustaw i zarządzeń regulujących na terytoriach Umawiających
się Państw waruńk i przyjęcia, tranzytu, zamieszkania, osiedlenia się i wyj~zdu ,

Subject only to the term s ot paragraph 13, the provisions
ot this Sched ule in no way afłect the laws. and regulations
governing the conditions ot admission to, transit through,
residence and establishment in, and departure trom, tlle
territories ot the Contracting States.

Umawiające się

Paragraf 15 .
Wydawanie " dokumeniuarii. .wpmwad~' do niego
.wpis.y ..nia. określają ani nie . mają.. wp.ływu . na · status jeg.o.
posiadaaa, zw~szcza w' zalo:esieo jego obywatelstwa.

Paragraph 1-5
Neither the iSsue ot the dOcument nor the entries mada
thereon determine or affe~t. the statl.ls ot the holder; particularly as· regards nationality.
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Paragraf 16

Paragraph 16

Wydanie dokumentu nie uprawnia w żadnym przypadku
jego posiadacza do ochrony przez władze dyplomatyczne
i konsularne państwa wydającego, ani nie daje tym władzom
prawa do ochrony.

The issue of the document does not in any way entitle
the hołder to the protection of the diplomatic or consular
authorities of the country ot issue, and does not confer on
these authorities a right ot protection.

ZAŁĄCZNIK

ANNEX

Wzór dokumentu

podróży

(około

The document will be in booklet form (approximatelv
15 x 10 centimetres).

Zaleca się, aby był on wydrukowany w taki sposób, żeby
wycieranie lub przeróbki za pomocą środków chemicznych
łub innych mogły być bez trudu odkryte i żeby słowa
"Konwencja z dnia 28 lipca 1951 r." były wydrukowane na
każdej stronie w języku państwa, które dokument wydaje.

It is recommended that it be so printed that any erasure or
alteration by chemical or other means can be readily detected,
and that th!'! words "Convention of 28 July 1951" be printed
in continuous repetition on each page, in the language of the
issuing country.

(okładka książeczki)

(Cover ot booklet)

DOKUMENT PODRÓ2:Y

TRAVEL DOCUMENT

(Konwencja z dnia 28 lipca 1951 r.)

(Convention ot 28 Juty 1951)

Dokument powinien
15 x 10 cm).

mieć formę

Specimen Travel Document

książeczki

Nr ... ..... ...... . .

No.... ........... ..

(1 )

(1 )

DOKUMENT PODRÓŻY

TRAVEL DOCUMENT

(Konwencja z dnia 28 lipca 1951 r.)

(Convention ot 28 July 1951)

Dokument traci ważnoŚĆ w dniu ..... .......... ... .... ............ .. .. ... ..
nie zostanie przediużony lub wznowiony.
Nazwisko .. ........ ... .... .... .... .. ....... ............................. .. ... .... .
Imię (Imiona) ....... ..... .... ...... ................... .... ....... .......... .. .. .
wraz z ...... ...... ..... ............. ............. ..... . dzieckiem (dzietmi)

This document expires on ................................................. ..
unless its validity is extended or renewed.
Name .. .. .. .. ................ ........... ............. .. ... .. .............. ........ .
Forename(s) .... ............. ........ ...... ..................................... .
Accompanied by ................................... ...... child (chiIdren)

1. Niniejszy dokument zastal wydany wyłączn ie w celu zaopatrzenia
jego posiadacza w dokument podróży, który może zastąpić paszport
państwowy. Dokumentten nie przesądza obywatelstwa posiadacza,
ani nie ma na nie wpływu .

1. This document is issued solely with a view to providing the holder

2. Posiadacz jest up'rawn iony do powrotu do ........ .. .. ... .. ........ .

2. The holder is authorized to return to ................................ ..

................ ............. (wskazać państwo, którego władze wydają
dokument) aż do dnia ............... .. ............ .. ........ .... ........... ..
jeżeli poniżej nie określono późniejszej daty.
(Okres, w którym posiadacz dokumentu jest uprawniony do powrotu, nie może być krótszy niż 3 mi esiące) .

................ (state here the country whose authorities are issuing
the document) on or betore ............................... unless some
łater date is hereafter specitied.
(The period during which the holder is allowed to return must not be
less than three months)

jeżeli

posiadacz dokumentu osiedla się w państwie innym niż to,
niniejszy dokument, musi on, jeżeli chce ponownie
podróżować, zwrócić się do właściwych władz państwa swojego
stałego zamieszkania o wydanie nowego dokumentu (stary dokument podróży powinien być wycofany przez władze wydające nowy
dokument i zwrócony władzom, które go wydały) l .

3.

Jeżeli

które

wydało

(Dokument ten zawiera ..... . stron nie
l

Zdanie ViI nawiasach może

być

with a traveł document which can serve in Iieu ot a national pass port.
It is without prejudice to and in no way affects the holder's nationa lity.

3. Should the holder take up residence in a country other than that
which issued the present document, he must, it he wishes to travol
again, apply to the compotont authorities ot his country ot residence
for a new document. (The old travel document shall be withdrawn by
the authority issuing tho new document and returned to the authority
which issued itV

licząc okładki) .

z:lmieszclone przez wladze, które tego sobie

.
I

(This document contains ... .. . pages, exclusive ot cover. )

The sentence in brackets to be inserted by Governments which so desire.

iyczą·

(2)

(2)

Miejsce i data urodzenia .. ... ............................ .... .. .. ........... .

Place and date ot birth .. ........................... ....... ....... ...... .... ..
Occupation ... ............ ... .............................. .... ........ .. ..... . ..
Present residence .... .. ..... ; ...... ..... .. ... .. ............ ......... .........••
• Malden name and torename(s) 01 wite ...... ..... ........ .... .. ... .. .

Zawód .: .......................... ... ..... ..... .. ...... ... ........... .. ......... . .
Obecne miejsce zamieszkania ......... ..... ................................ .
• nazw~ko panieńSkie i imię (imiona) małżonki ...... : .. ...... .. .... .

.
.
..........................................................
... ..........................
.• N8ZWłS
' .. ko I.. Iml,
. . ('ImIona
" ) męza
. ..................... .. .. .,.: .. ... ....... ..
'

• Name and fore'1ame(s) ot h~nd .;; ... .. ...................... ... : ..

...................................................................................... .
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Pozo 51b

1637
Rysopis

Description

Wzrost ....... .... . ..... : .: .... ..; .. . ; ....... ............ . .. ..
Włosy .. ... .. .......... .. ........... .. .... ...... .. ......... .
Kolor oczu ...... ............ .. ....... .. .. ... ~ .. .... .......... .
Nos ..... ..... ..... .. .... .. .. .. ........... .... ...... ........ .

Height ........ . .... .' . ... : . ..... : ........ ... ....... .. ... ... .
Hair .. .... .. ......... .... ...... ... .... ........ ............. ..
Colour ofeyes ..,. .... .. .. .... ....... ... ... .... ..:.. .. ..... ..
Nosa .. ... ....... .............. ...... ., .. ... , . ..... .......... ..
Shape o.t tace .. ,' ........' .... .... .. , ........ ....... .... ..... ..
Complexion ....... ......... .... .... ...... .. . .. .......... ..
Special pecul iarities .. .. .... ... .. ...... .. .. : .......... ..

~~~~~Its~~~rz:. .::::

::::::: ::::::::: :::::::: :: ::.:: :::::::::: - .
Znaki szczególne ... :....... .. ... ..... .... . ... . : ... ... .. .'..
Dziec i

towarzyszące

posiadaczowi doku mentu

I mi ę(ona)

Nazwisko

• Niepotrzebne

Miejsce i dat a
urodzenia

Children accompanying holder

Płeć

Name

.. ....... ..........
.

Forename(s)

Place and
data ot birth

Sex

;

skreślić.

(Niniejszy dokument zawiera .. .. .. stron nie

licząc okładki ) .

• Strike out whichever does not apply.
(This document contains ' .. .... pages, exclusive

ot cover.)

(3)

(3)

Fotografia posiadacza dokumentu i pieczęć władz wy,-'')j ących
dokument. Odciski palców posiadacza Ueżeli są wymagane)

Photograph ot holder and stamp of issuing authority
Finger-prints ot holdar (it required)

Podpis posiadacza .... ....................... .............................. .. ..

Signature

ot

hol der ...... ....... : . ... ...... . ........ .................. .. ..... . .

(Niniejszy dokument zawiera ...... ' stron nie licząc okładki ) .

(This docum(mt contains ·... : .. pages, exclusive ot cover.)

(4)

(4)

1 . Niniejszy dokument jest

ważny

na

następujące państwa :

1. This document is validfor the tollowing countries:

.... ....... .. ............. .. ... ....... ................. .. ,.:...... .... .... ..............•.
,

2:' D~k~~~~t' i~'b' d~k~~~~~: .~~. 'kt6rY~'h ' ~~d~~~~i~· ;~~~~ł·~d~~~
niniejszy dokument:

.

2. Document or documents on the basis ot which the present
document is issued:
. ..

.... ..... ................... ........ ............ .. .-. ..... .. .. ............ .-...... .... .. .. ..
-

Wydany w .... .. .. .. .............. :
Data ......... ... .... .. : ..... : . ..... ..

Issued at ...... '... , .... .. .. : .. .... ..
Date ............. .............. .. .... .
Podpis i pieczęć władzy,
która wy d ała dokument:

Pobrana oplata:

Signat u.e and stamp of authori,y
issuing the document:
Fee paid:

(Niniejszy dokument zawiera

stron nie

licząc okładk i ) .

(5)

(5)

P rzedłużenie waż ności

Pobrana oplata :
Dokonano w ..... ..... .... .... ... .

lub ' w znowienie

EXtension ar renewal ot validity

Od ................ ... .. .. ...... ... :...
Do ' .... :. ... ; ....... . ....... ...... . :.' ..
Data .. .. ...................... . ~ .....

Fee paid:
Dane at .......... . ......... .. ;.: .. .

Podpis i piec?ęć wladzy, która
przedłużyła lub wz now iła waż
n ość dokumentu:
Przedłu że ni e

Pobrana

lub wznowienie

opłala :

Dokonano w ... ....... . .... . ... .. .

ipic~;ęć władzy,

Extension ar renewal ot validity

kt6ra

przedłużyła lub .WZl'!owiła. waż
" . no~ dQkull)~nt~; . : .zawie~

stron nie

From ... .. .. .......... ... ... ....... ..
To .... .. .. .... . .. . .. .. : .. .. .. ....... .
Date ......... ..... ........... : ..... . ..
Signat ure and "tamp ot autl'lOrity
extending or renewi ng t ile va1i aity
. oi the document :

w aż ności

Od ................................. ..
Do .. .. . .. . ........................ .. .
Data ..... .... ..... ....... ... .... ... ..
Podpis

(Niniejszy dokument

pa ges, excl usive ot cover. )

(This document contains

licząc okład ki).

Fee paid:

Done at ..... .. .... ..... ... .. . ... .. .

From ... .. .... .... . ..... .. .......... .
To ...... .. ..... ........ .... .. .... . .. .
Date .. ... ............. ... . ..... ... . ..

Signature and stamp "of authbritY
extending 0..[ renewing Jhe validity
ot, the.. dó~urrient:
(This document contains ...... pagss, exclusive ot cover.)
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(6)
Przedłużenie

(6)

lub wznowienie ważności

Pobrana opłata :

Extension or renewal ot validity

Od ........... ............ . .. ..... .. ..
Do .... .. ... . ............. ..... .... . . .
Data .... .. ......... . .... .............

O"konano w ....... .. . ......... . ..

pieczęć władzy,

Podpis i

przedłużyła

lub wznowiła
noŚć dokumentu:

Przedłużenie

Extension or renewal ot val idity

pieczęć władzy,

Podpis i

przedłużyła

lub wznowiła
ność dokumentu:

(Niniejszy dok.ument zawiera ...... stron nie

-

Done at ... .. ... .... .... .. .. .. .. ... .

From ......... .......... ... ... ...... .
To ....... .. ...... ...... ............ ..
Date .... ....... .. ...... ........ .... ..
Signature and stamp ot authority
extending or renewing the validity
ot the document:

k.tóra
waż

licząc okładki) .

(This document contains .. .... pages, exclusive ot cover.)

(7-32)

Wizy

Visas
być

powtórzone w

(Niniejszy dokument zawiera ...... stron nie

się

Fee paid:

(7-32)

Nazwisko posiadacza dokumentu musi
wizie.

.'0 zaznajomieniu

Signature and stamp ot authority
extending or renewing the validity
ot the document:

która
waż

Od ....... .......... ...... ..... ... ....
Do ... ....... .... ... .... ............. .
Data ......... .. .............. .. .... ..

Dokonano w

From ...... . . ... ..... . ..... ..... . .
To .. .... ... .... ......... .... .... . ..
Date ... .. . ... ... .. ................. .

Done at . ... ..... .. ..... ........ . .. .

ważności

lub wznowienie

Pobrana opłata:

Fee paid:

z

każdej

The name
visa.

licząc okładki).

powyższą konwencją,

ot the holder ot the document must be repeated in Neh

(This document contains .. .... pages, exclusive ot cover.)

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

oświadczam , że:

została

ona uznana za słuszną,
Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji, z zastrzeże n iem, że nie będzie się uważała za związaml
postanowieniami jej artykułu '24 ustępu 2,
z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia postanowienia powyższej konwencji będą niezmienn ie zachowywane.

Na dowód czego wydany
Dano w Warszawie dnia 2

został

akt niniejszy, opatrzony

września

pieczęcią

Rzeczypospolitej Polskiej .

1991 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

WałłU

loS.
Minister Spraw Zagraniczn'ych: K. Skubiszewski

516
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 1991 r.

w sprawie

przystąpienia

przez

Rzeczpospolitą Polską

do Konwencji dotyczącej statusu
dzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.

Podaje się niniejs.."Ym do wiadomości, że zgodnie z ar39 ustęp 3 Konwencji dotyczącej statusu uchodź
ców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., został

tykułem

uchodźców, spOrDł

złożony dnia 27 września 1991 r. Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpie

nia Rzeczypospolitej Polskiej do

powyższej

konwencji.

