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PROTOKOŁ
dotyczący
sporządzony

statusu uchodiców,

w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej
W dniu 31 stycznia 1967 r
brzmieniu:

został sporządzony w

Nowym Jorku

wiadomości:

Protokół dotyczący statusu uchodźców

w następującym

Pr~eklad

-.pROTOKÓŁ DOTYCZĄCY STATUSU UCHODŹCÓW

z dnia 31 stycznia 1967 r.
Państwa-Strony

niniejszego

protokołu.

. The States Parties to the present Protocol.

biorąc

pod uwagę. że Konwencja dotycząca statusu
podpisana w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.,
zwana dalej Konwencją, obejmuje tylko te osoby, które stały
się uchodźcami na skutek zdarzeń sprzed dnia 1 stycznia
1951 r.,
uchodźców,

biorąc

uwagę, że

pod

od czasu

przyjęcia

Konwencji

pojawiła się nowa sytuacja odnośnie dó uchodźców

I w związku z tym zainteresowani

uchodźcy mogą

nie zostać

objęci Konwencją,
biorąc

jest, aby uchodźcy
w Konwencji posiadali jedmikowy status bez względu na zawity termin 1 stycznia
1951 r.,
pod

uwagę. że pożądane

objęCI definicją przewidzianą

uzgodniły.

co

I

Postanowienia ogólne
1. Państwa-Strony niniejszego protokołu zobowiązuJą
się stosować do uchodźców określonych poniżej artykuły od
2 do 34 Konwencji

Considering that the Convention relating to the Status of
Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (hereinafter
referred to as the Convention) covers only those persons who
have become refugees as a result of events occurring before
1 January. 1951,
Considering that new refugee situations have arisen
since the Convention was adopted and that the refugees
concerned may therefore not fali with in the scope of the
Convention,
Considering that it is desirable that equal status should
be enJoyed by all refugees covered by the definition in thE'
Convention irrespective of the dateline 1 January 1951 .
Have agreed as tollows.

następuje :

Artykuł

PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
of 31 January 1967

włącznie.

Article 1
Generał

provision

1. The States Parties to the present Protocol undertake
to apply Articles 2 to 34 inclusive ot the Convention to
refugees as hereinafter defined.

2. W rozumieniu niniejszego protokołu określenie "uoznacza - z wyjątkiem stosowania ustępu;3 ninieJszego artykułu - kazdą osobę określoną w definicji
zawartej w artykule 1 Konwencji, tak jak gdyby wyrazy lIna
skutek zdarzeń, które nastąpiły przed dniem 1 stycznia
1951 r. I... " I wyrazy lIna 'skutek podobnych zdarzeń" nie
znajdowały SIę w artykule 1 ustęp A punkt 2.

2. For the purpose of the present Protocol, the term
"refugee" shall. except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition
of Article 1 of the Convention as if the words "As a result of
events occurnng before 1 January 1951 and ..... and the
words " ...as a result of such events", in Aiticle 1 A (2) were
omitted.

3. NiniejSZY protokół będzie stosowany przez państwa,
które są Jego stronamI. bez zadnych ograniczeń geograficznych; jednakże oświadczenia złożone zgodnie z artykułem

3. The present Protocol shall be applied by the States
Parties hereto without any geographic limitation, save that
existing declarations made by States ~Iready Parties to the

chodźca"
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jej stronami będą stosowane także zgodnie
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II

Współpraca władz państwowych

z Narodami Zjednoczonymi
1. Państwa-Strony niniejszego protokołu zobowiązują

Convention in accordance wiht Artic1e 1 B (1) (a) of the
Convention, shall, unless extended under Artic1e 1 B (2)
thereof, apply also under the present Protocol.

Article II
Co-operation of the national authorities wiht the
United Nations

z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców lub każdą inną
agencją Narodów Zjednoczonych, która może go zastąpić
w wykonywaniu jego funkcji, a w szczególności w celu
ułatw i enia jego obowiązku nadzorowania stosowania postanowień niniejszego protokołu.

1. The States Parties to the present Protocol undertake
to co-operata with the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees, or any other agency of the
United Nations which may succeed it, in the exercise of its
tunc!lons, and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the provisions ot the present
Protocol.

umożliwić U rzędowi Wysokiego Komisarza lub
innej agencj i Narodów Zjednoczonych, która może go
zastąpić, przedkłada nie sprawozdań właściwym organom
Narodów Zjednoczonych, Państwa - Strony niniejszego protokołu zobowiązują się przekazywać im w odpowiedniej
formie żądane informacje i dane statystyczne dotyczące :

2. In order to enable the Office ot the High CommisSloner, or any other agency of the United Nations which may
succeed it, to make reports to the competent organs of the
United Nations, the States Parties to the present Protocol
undertake to provide them with the information and statistical data requested, in the appropriate form, concerning:

się współpracować

2. Aby

każdej

a)

położenia uchod źców,

b) stosowania niniejszego

(a) The cond ition of refugees;
protokołu,

c) ustaw, zarządzeń i dekretów dotyczących uchodź
ców, które weszły lub mogą wejść później w życie.
Artykuł

III

Informacje w sprawie ustawodawstwa

(b) The implementation

ot the

present Pratocol;

(c) Laws, regulations and decrees which are, or may
hereafter be, in force relating to refu gees.
Article 111
Information on national leg islation

wewnętrznego

Pa ństwa-Strony niniejszego protokołu przekażą Sekretarzow i Generalnemu Narodów Zjednoczonych teksty
ustaw i zarządzeń, które mogą wyd a ć w celu zapewnienia
stosowania niniejszego protokołu.
Artykuł

IV

Rozstrzygan ie sporów
Każdy

spór

pomiędzy Państwami-Stronami

niniejszego
jego interpretacji lub stosowania, który
nie może być rozstrzygnięty innymi sposobami, na żądanie
jednej ze stron sporu będzie skierowany do Międzynarodo 
wego Trybunału Sprawiedliwości.
protokołu dotyczący

Artykuł

•

V

The States Parties to the present Protocol shall communicate to the Secretary-Geneial of the United Nations the
laws and regulations wh ich t hey may adopt to ensure the
application ot the present Protocol.
Article IV
Settlement of disputes
Any dispute between States Parties to the present
Protocol which rela tes to its interpretation or application and
which cannot be settled by other means shall be referred to
the International Court of Justice at the request of any one of
the parties to the dispute.
Article V

Przystąpienie

Accession

Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia dla
wszystkich Państw-Stron Konwencji i każdego innego Pańs
twa-Członka Narodów Zjednoczonych lub członka którejkolwiek z agencji wyspecjalizowanych, lub do którego·Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych skierowało zaproszenie do przystąpienia. Przystąpienie następuje przez
złożenie Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych dokumentu przystąpienia .

The present Prołocol shall be open for accession on
behalf 01 all States Parties to the Convention and ot any other
'~tate Me~ber of the United Nations or membE;/' of any of the
specialized agencies or to which an invitation to accede may
have been addressed by the General Assembly of the United
Nations. Accession shall be effected by the deposit of an
instrument ot accession with the Secretary-General of the
United Nations.
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VI

federacyjne

Article VI
Federel clause

W przypadku państwa federacyjnego lub niejed nolitego
stosuje się pon iż sze postanowienia:

In the case of a Federal ar non-unitary State,the followin9 jIlrovisions shall apply:

a) co się tyczy artykułów Konwencji, stosowanych
zgodnie z artykułem I ustęp 1 niniejszego protokolu,
podlegających jurysdykcji ustawodawczej federacyjnej władzy ustawodawczej, obowiązki rządu federacyjnego będą w tej mierze takie same, jak obowiązki
Państw-Stron nie będących państwami federacyjnymi,

(a) With respect to those articles of the Convention to
be applied in accordance with Article I, paragraph 1,
of the present Protocol that come within the legislative jurisdiction ot the federallegislative authority,
the obligations ot the Federal Government shall to
this extent be the same as those of States Parties
which are not Federal Statas;

b) co się tyczy artykul ów Konwencji stosowanych zgodnie z artykułem I ustęp 1 niniejszego protokołu,
które podlegają jurysdykcji ustawodawczej wchodzących w skład państwa prowincji lub kantonów,
które nie są, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym
federacji, obowiązane do podejmowania działań
ustawodawcz.ych, rząd federacyjny możliwie jak najszybciej przekaże treść tych artykułów wraz ze swoją
pozytywną rekomendacją do wiadomości właŚci
wych władz stanów, prowincji lub kantonów,

(b) With respect to those articles ot the Convention to
be applied in accordance with Article I, paragraph I.
ot the present Protocol that come within the legislative jurisdiction ot constituent States, provinces or
cantons which are not, under the constitutional
system ot the federation, bound to take legislative
action, the Federal Government shall bring such
articles with a tavourable recommendation to the
notice of the appropriate authorities ot States,
provinces ar cantons at the earliest possible moment;

Państwo federacyjne-Strona niniejszego protokołu
na żądanie każdego innego Państwa-Strony protokołu, przekazanego za pośrednictwem Sekretarza
Generalne~o Narodów Zjednoczonych, dostarczy
informacje o istniejącym w federacji i jej częściach
składowych prawie i praktyce dotyczących każdego
postanowienia Konwencji, ze wskazaniem, zgodnie
z artykułem I ustęp 1 niniejszego protokołu, w jakiej
mierze te postanowienia zostały wprowadzone w ży
cie w drodze działań ustawodawczych lub innych.

(c) A Federal State Party to the present Protocol shall, at
the request of any other State Party hereto transmitted through the Secretary-General ot the United
Nations, supply a statement of the law and practice
of the Federation and its constit uent units in regard
to any particular provision of the Convention to be
applied in accordance with Article I. paragraph l, of
the present Protocol, showing the extent to which
effect has been given to that provision by legislative
or other action .

c)

Artykuł

Zastrzeżenia

VII

i oświadczenia

Article VII
Reservations and declarations

przystąpieniu każde państwo może złożyć zado artykułu IV niniejszego protokolu zgodnie
z artykułem I niniejszego protokołu oraz w sprawie stosowania wszystkich postanowień Konwencji innych niż zawarte
w artykułach 1,3,4,16 ust. 1 i artykule 33, pod warunkiem że
w przypadku Państwa-Strony Konwencji zastrzeżenia po. czynione zgodnie z niniejszym artykułem nie rozciągną się na
uchodźców, do których stosuje się Konwencję·

1. At the time of accession, any State may make res&vations in respect ot Article IV of the presont Protocol and i"
respect ot the application in accordance with Article I ot the
present Protocol ot any provisions ot the Convention other
than those contained in Articles 1, 3,4, 16 (1) and 33 thereof.
provided that in the case ot a State Party to the Convention
reservations made under this Art ici e shall not extend to
refugees in respect of whom the Convention applies.

2. Zastrzeżenia zgłoszone przez Państwa-Strony Konwencji zgodnie z artykułem 42 Konwencji stosuje się, jeśli nie
zostaną wycofane, do zobowiązań wyn ikaj ących z niniejszego protokołu.

2. Reservations made by States Parties to the Convention in accordance with Article 42 thereof shall, unless
withdrawn, be applicable in relation to their obligations
under the present Protoco!.

3. Każde państwo zgłaszające zastrzeżenia zgodnie
z ustępem 1 niniejszego artykułu może IN dowolnym czasie je
wycofać w drodze zawiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

3. Any State making a reservation in accordance with
paragraph 1 ot this Article may at any time withdraw such
reservation by a communication to that effect addressed to
the Secretary -General ot the United Nations.

4 . Oświadczenia
1 i 2 Konwencji przez

2, ot the Convention by a State Party thereto which accedes

1. Przy

strzeż e nia

złożone

na mocy artykułu 40 ustęp
które prz ystąpiło do
niniejszego protokołu, uważa się za maj ące zastosowanie do
niniejszego protokołu, chyba że odmienne zawiadomienie
zostało przekazane Sekretarzowi Generalnem u Narodów
Zjed noczonych przez zainteresowane Par1stwo vv czasie
przy s f ąp:,mi a . Postanowienia artyku ł u 4 0 ustę py 2 i 3 craz
Państwo-Stronę,

4. Declarations made under Article 40, paragraphs 1 and
to the present Protocol shall be deemed to apply in respect of
the present Proto~ol,un!ess upon accession a notitication to
the contrary is addressed by the State Party concerned to the
Secretary-General of the United Nati ons. The provisions of
Article 40, paragraphs 2 and 3, and ot Articl0 44, paragraph 3,

..
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artykułu 44 ustęp 3 Konwencji uważa się za mające zaof the Convention shall be deemed to apply mutatis mutandis
stosowanie mutatis mutandis do niniejszego protokołu.
' 10 the present Protoco!.
Artykuł
Wejście

VIII

w

Article VIII

życie

1. Niniejszy protokół wchodzi w
szóstego dokumentu przystąpien,ia.

życ ie

Entry into force
w dniu

złożenia

1. The present Protocol shall com e into force on the day
inStrument ot accession.
'

ot deposit ot the. sixth

2. Dla każdego państwa przystępującego do protokołu
po ' złożeniu szóstego dokumentu przystąpienia protokół
wchodzi w życie w dniu złożenia przez to państwo swojego
dokumentu przystąpienia .
Artykuł

2. For each State acceding to the Protocol after the
deposit ot the sixth instrument ot accession, the Protocol
shall comeinto force on the date ot deposit by such Stateof
its instrument ot accession.

IX

Artic/e IX

Wypowiedzenie

Oenunciation

dzieć

1. Każde Państwo-Strona protokołu może go wypowiew każdym czasie w drodze zawiadomienia skierowane~
go do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych.

1. Any State Party hereto may denounce this Protocol at
any time by a .notification addressed to the Secretary-General
ot the United Nations.

2. Wypowiedzenie takie nabiera mocy dla zainteresowimego Państwa-Strony po roku od daty jego otrzymania
priez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych . .

2. Such denunciation shall take effect for the State Party
concerned one year trom the date on which it is received by
the Secretary-General of the United Nations.
'.

Artykuł

X

Article X

,Z awiadomienia dokonywane przez Sekretarza
,Generalnego Narodów Zjednoczonych

Notifications by the Secretary-General of the U nited
Nations

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zawiadomi w szystkie państwa wymienione w artykule V, powyżej,
o dacie wejścia w życie, przystąpieniach, złozeniu i wycofaniu za strzeżeń oraz o wypowiedzeniach niniejszego protoko~
lu, a także odnoszących się do niego oświadczeniach i zawia"
domieniach.

The Secretary-General of the United Nations shall intorm the States referred to in Article V above of the date ot
entry intoforce, accessions, reservations and withdrawals,of
reservations to and denunciations of the present Protoco!,
and ot declarations and notifications relating hereto.

Artykuł

XI

Article XI

Złożenie protokołu w archiwach
Sakretariatu Narodów Zjednoczonych

Deposit in the archives of the Secretariat ot the
United Nations

Egzemplarz niniejszego protokołu, którego teksty angielski, hiszpański, chiński , francuski i rosyjski są jednakowo
autentyczne, podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego i Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny prześle uwierzytelnione kopie niniejszego protokołu wszystkim Państwom
- Członkom Narodów Zjednoczonych i innym państwom
wymienionym w artykule V powyżej .

A copy ot t he present Protocol, ot which the Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, signed by the President ot the General Assembly
and by the Secretary-General ot the Un ited Nations, shall be
deposited in the archives ot the Secretariat ot the United
Nations. The Secretary-General will trarosmit certified copies
thereot to all States Members ot the United Nations and to
the other States referred to in Article V above.

Po zaznajomieniu

się

z

powyższym protokołem,

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

o ~.wiadczam, że:

-

został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

-

Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu.

-

będzie

on niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony

pieczęcią Rżeczypospolitej Polskiej.

·Dano w Warszawie dnia 2 września 1991 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L.

. L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: K. SkubiszewskI

Wałęsa

