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„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,  
 
świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie 
Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie 
przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać 
rozkazy i polecenia przełożonych.  
 

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności 
i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. 

 
 

 
 

art. 27 ustawy o Policji 
(rota ślubowania Policjanta) 

 
 
 
 
 
 

„Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki 
urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”.  

Do treści ślubowania, urzędnik służby cywilnej może dodać słowa „Tak 
mi dopomóż Bóg”. 

 
 

art. 50 ustawy o służbie cywilnej 
(rota ślubowania urzędnika Służby Cywilnej) 
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I. WPROWADZENIE 
 
 
 

 
Powstanie nowej jednostki organizacyjnej w Policji – Centralnego Biura Śledczego Policji 

(CBŚP), pozwoliło na utworzenie w jej strukturze organizacyjnej Jednoosobowego Stanowiska 
ds. Ochrony Praw Człowieka. Zadania na tym stanowisku realizuje Pełnomocnik Komendanta CBŚP 
ds. Ochrony Praw Człowieka powołany przez Komendanta CBŚP decyzją nr 83 z dnia 02 grudnia 
2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji  do 
Spraw Ochrony Praw Człowieka.  

Podstawowe zadania realizowane przez Pełnomocnika zostały określone także  
w Tymczasowym regulaminie Centralnego Biura Śledczego Policji z dnia 7 października 2014 r. , 
który został wydany przez Komendanta Głównego Policji  na podstawie art. 8 ustawy z dnia 26 
czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1199) ,  

 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji  
do Spraw Ochrony Praw Człowieka  
 
mł. insp. dr Maciej A. Kędzierski - radca 
 
siedziba: 
 
Centralne Biuro Śledcze Policji 
Ul. Puławska 148/150 
02 – 624 Warszawa 
woj. mazowieckie 
 
dane telefoniczne: 
 

1. telefon stacjonarny: 22/60- 143 – 22 (przez sekretariat); 
2. telefon stacjonarny po linii służbowej 72/143 – 22 (przez sekretariat); 
3. telefon komórkowy: 667 – 631 – 648. 
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10 GRUDNIA 
 

MIĘDZYNARODOWYM DNIEM PRAW CZŁOWIEKA 
 

 
Corocznie, w dniu 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw 

Człowieka. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest, w rocznicę uchwalenia 
przez Zgromadzenie Ogólne NZ jednego z najważniejszych dokumentów - Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.). Powszechna Deklaracja jest źródłem prawa 
międzynarodowego określająca podstawy poszanowania praw istoty ludzkiej.  

 
Do najważniejszych postanowień jakie porusza Deklaracja należą: 
 

v Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby (art. 3). 
 

v Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub 
poniżający (art. 5). 
 

v Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego osobowości prawnej (art. 6). 
 

v Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do 
jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed 
jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed 
jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację (art. 7).  
 

v Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych 
sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw 
przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo (art. 8). 
 

v Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju (art. 9). 
 

v Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu 
o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw niemu 
oskarżenia o popełnienie przestępstwa być słuchanym sprawiedliwie i publicznie 
przez niezależny i bezstronny sąd (art. 10). 
 

v Każdy człowiek oskarżony o popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go 
za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu się winy zgodnie z prawem podczas 
publicznego procesu, w którym zapewniono mu wszystkie konieczne środki obrony 
(art. 11 ust. 1).  
 

v Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie 
stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub 
międzynarodowego. Nie wolno także wymierzać kary wyższej niż ta, która była 
przewidziana w chwili popełnienia przestępstwa (art. 11 ust. 2). 
 

v Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego 
rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego 
z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych (art. 14 ust. 2). 
 
 
 

                                                                                   Paryż, 10 grudnia 1948 roku  
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Do ważniejszych Organów ONZ ds. ochrony praw człowieka zalicza się: 
 
 
Radę Gospodarczo – Społeczną (ECOSOC), do której zadań należy: 

§ opracowanie traktatów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, 
§ badanie przestrzegania zasad Powszechnej deklaracji praw człowieka, 
§ analiza sprawozdań państw dotycząca ochrony praw człowieka, 
§ kontroluje wykonanie Paktu praw obywatelskich i politycznych, 
§ przyjmuje skargi adresowane do Komisji Praw Człowieka, itp. 

Komitet Praw Człowieka jako organ niezależny, ale współpracujący z ONZ, powstał w 1976 
roku. Głównym celem Komitetu jest: 

§ kontrola nad przestrzeganiem międzynarodowego paktu praw osobistych i 
politycznych obywateli, 

§ analiza sprawozdań z realizacji postanowień paktu dokonywana przez poszczególne 
państwa, 

§ analiza postępu z wdrażania i realizacji zadań wynikających z paktu, 
§ rozpatrywanie skarg międzypaństwowych, 
§ monitorowanie realizacji zaleceń Komitetu przez państwo uczestniczące w sporze, 
§ monitorowanie realizacji działań na rzecz ofiar naruszenia prawa. 

 
Komitety traktatowe, których celem jest weryfikacja przestrzegania traktów 
międzynarodowych, tj. podstawowych dokumentów międzynarodowej ochrony praw 
człowieka.  
 
Wśród nich wyróżniamy: 
  

§ Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej jest organem powołanym do 
monitorowania realizacji praw zawartych w Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji 
Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 1966roku.Rozpatruje skargi indywidualne i 
państwowe, sporządza sprawozdanie składane przed Zgromadzeniem Ogólnym 
ONZ.  

§ Komitet Przeciwko Torturom powołany w 1988 roku do analizy raportów na temat 
przestrzegania praw zawartych w Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur 
oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania. Rozpatruje 
skargi międzypaństwowe i indywidualne, może przeprowadzać badania poufne na 
wskazany temat, dotyczący łamania prawa. Składa sprawozdanie przed 
Zgromadzeniem Ogólnym. 

§ Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet działa od 1988 roku na podstawie 
Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (z 1979 roku). 
Rozpatruje skargi indywidualne dotyczące nieprzestrzegania konwencji oraz składa 
sprawozdania przed Zgromadzeniem Ogólnym.  

§ Komitet Praw Dziecka jego celem jest nadzorowanie wykonywania Konwencji Praw 
Dziecka.1 

 
 

                                                        
1 M. Grządziel, [w] http://www.wosna5.pl/onz_miedzynarodowy_system_ochroy_praw_czlowieka 
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III. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE KWESTIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRAW 
CZŁOWIEKA (wybór tekstów)2 

 
 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o Policji, policjanci w toku wykonywania czynności 

służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw 
człowieka. Uwzględniając potrzebę przestrzegania powyższej zasady uprzejmie załączam pakiet 
podstawowych dokumentów regulujących kwestie związane z ochroną praw człowieka. Ze względu 
na ich obszerność, uwzględniono jedynie te kwestie, które najbardziej dotyczą spraw związanych z 
realizowaniem obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji. 

 
 
 

Pełnomocnik Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji  
do Spraw Ochrony Praw Człowieka  

 
 
 
 
 

1) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 
1966 r., Nowy Jork 
 
 

Art. 9. 
1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie 
aresztowany lub zatrzymany. Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak tylko na 
zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę. 
2. Osobę aresztowaną należy poinformować w chwili aresztowania o przyczynach 
aresztowania i w krótkim czasie powiadomić o wysuwanych przeciwko niej zarzutach. 
3. Osoba aresztowana lub zatrzymana pod zarzutem dokonania przestępstwa powinna być 
w krótkim czasie postawiona przed sędzią lub przed inną osobą ustawowo uprawnioną do 
sprawowania władzy sądowej i powinna być osądzona w rozsądnym terminie lub zwolniona. 
Nie powinno stanowić ogólnej zasady, że osoby oczekujące na rozprawę mają być 
zatrzymane w areszcie, lecz zwolnienie ich może być uzależnione od gwarancji 
zapewniających ich stawienie się na rozprawę, w każdej innej fazie postępowania sądowego 
oraz – w razie potrzeby – w celu wykonania wyroku. 
4. Każdy pozbawiony wolności przez aresztowanie lub zatrzymanie ma prawo odwołania się 
do sądu w celu niezwłocznego orzeczenia przez sąd o legalności zatrzymania i zarządzenia 
zwolnienia, jeżeli to zatrzymanie okaże się bezprawne. 
5. Każdy, kto został bezprawnie aresztowany lub zatrzymany, ma prawo do odszkodowania, 
którego może dochodzić w drodze sądowej. 

 
Art. 14 ust. 2 i 3. 

 
2. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana za niewinną 
aż do udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą. 
3. Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo, na zasadach pełnej 
równości, co najmniej do następujących gwarancji: 

                                                        
2 Opracowano na postawie: Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, Księga 
jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, tom II, redaktor Marek Zubik, praca zbiorowa, Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Warszawa 2008.  
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a) otrzymania niezwłocznie szczegółowej informacji w języku dla niech zrozumiałym o 
rodzaju i przyczynie oskarżenia; 
b) dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygotowania obrony i 
porozumienia się z obrońcą przez siebie wybranym; 
c) rozprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; 
d) obecności na rozprawie, bronienia się osobiście lub przez obrońcę przez siebie 
wybranego; do otrzymania informacji, jeżeli nie posiada obrońcy, o istnieniu powyższego 
prawa oraz posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej w każdym przypadku, kiedy interesy 
sprawiedliwości tego wymagają, bez ponoszenia kosztów obrony w przypadkach, kiedy 
oskarżony nie posiada dostatecznych środków na ich pokrycie; 
e) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia i zapewnienia 
obecności i przesłuchania świadków obrony na tych samych warunkach, co świadków 
oskarżenia; 
f) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli oskarżony nie rozumie lub nie mówi 
językiem używanym w sądzie; 
g) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy. 

 
 

Art. 26. 
Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej dyskryminacji do jednakowej 
ochrony prawnej. Jakakolwiek dyskryminacja w tym zakresie powinna być ustawowo 
zakazana oraz powinna być zagwarantowana przez ustawę równa dla wszystkich i 
skuteczna ochrona przed dyskryminacją z takich względów, jak: rasa, kolor skóry, płeć, 
język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja 
majątkowa, urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. 

 
 
 
2)   Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 

listopada 1950 r., Rzym (zmieniona Protokołami nr 3, 5, 8, 14 oraz uzupełniona 
Protokołem nr 2) 

 
 

Art. 5. 
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 

 
1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony 
wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo: 
a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd; 
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się 
wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania 
określonego w ustawie obowiązku; 
c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym 
organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub, 
jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia 
ucieczki po jego dokonaniu; 
d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu 
ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia nieletniego 
wolności w celu postawienia go przed właściwym organem; 
e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez 
nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi; 
f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby, w celu zapobieżenia jej 
nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa, lub osoby, przeciwko której toczy się 
postępowanie o wydalenie lub ekstradycję. 
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2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego 
języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach. 
3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c) niniejszego 
artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem 
uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być sądzony w 
rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zwolnienie może zostać 
uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę. 
4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo 
odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności pozbawienia 
wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem. 
5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub 
aresztowanie, ma prawo do odszkodowania. 

 
 

Art. 14. 
Zakaz dyskryminacji 

 
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być 
zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, 
język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych 
przyczyn. 

 
 
3)    Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r., Nicea 
 
 

Art. 4. 
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 

 
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu. 
 

Art. 5. 
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej 

 
1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie. 
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej. 
3. Handel ludźmi jest zakazany. 

 
Art. 21. 

Niedyskryminacja 
 
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub 
przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 
2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych 
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. 
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Art. 47. 
Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 

 
Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma 
prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi 
w niniejszym artykule. 
Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy 
ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. 
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w 
zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. 
 

Art. 48. 
Domniemanie niewinności i prawo do obrony 

 
1. Każdego oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie 
stwierdzona zgodnie z prawem. 
2. Każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do obrony. 
 
 
 
 
 

Art. 49. 
Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod 

groźbą kary 
 
1. Nikt nie może zostać skazany za popełnienie czynu polegającego na działaniu lub 
zaniechaniu, który według prawa krajowego lub prawa międzynarodowego nie stanowił 
czynu zabronionego pod groźbą kary w czasie jego popełnienia. Nie wymierza się również 
kary surowszej od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zabroniony pod 
groźbą kary został popełniony. Jeśli ustawa, która weszła w życie po popełnieniu czynu 
zabronionego pod groźbą kary, przewiduje karę łagodniejszą, ta właśnie kara ma 
zastosowanie. 
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby za działanie lub 
zaniechanie, które w czasie, gdy miało miejsce, stanowiło czyn zabroniony pod groźbą kary, 
zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotę narodów. 
3. Kary nie mogą być nieproporcjonalnie surowe w stosunku do czynu zabronionego pod 
groźbą kary. 

 
 

Art. 50. 
Zakaz ponownego sądzenia lub karania w postępowaniu karnym 

za ten sam czyn zabroniony pod groźbą kary 
 
Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym za ten sam czyn 
zabroniony pod groźbą kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustawą został już uprzednio 
uniewinniony lub za który został już uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem na 
terytorium Unii. 
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Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym adresem: 
 

http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-
europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/listByYear.html?ComplainantYear=2014 

 
umieszczono w cyklach rocznych orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  
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IV. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE KWESTIE ZWIĄZANE Z ZASADAMI ETYKI 
ZAWODOWEJ ORAZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLICJI 

 
 

Rota ślubowania policjanta wskazuje obowiązek postępowania zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej. Zasady etyki zawodowej zawarte załączniku do zarządzenia mają istotne znaczenie w 
skonkretyzowaniu obowiązków i powinności etycznych policjantów, a także umożliwiają 
funkcjonowanie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów za naruszenia zasad etyki 
zawodowej. 

Wprowadzając "Zasady etyki zawodowej policjanta" szczególnie dbano, by stale mieć na 
uwadze znaczenie problematyki moralnej w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebną rolę 
wobec społeczeństwa, a także konieczność wzmocnienia oraz uzupełnienia obowiązków i praw 
policjanta wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wzięto także pod uwagę rozwiązania 
stosowane m.in. w Rezolucji Nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy znanej pod nazwą 
"Deklaracja o Policji". Zaleceniu Rec (2001) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w 
sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej, Rezolucję 34/169 Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych - Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego3. 

 
Do podstawowych aktów prawnych regulujących w różny sposób oraz na rożnym poziomie 

przepisów prawnych kwestie związane z : 
 
- równouprawnieniem; 
- przestrzeganiem praw człowieka; 
- zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy porządku prawnego 
 
zalicza się następujące: 

 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948). 

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950). 

• Europejska Karta Socjalna (1961). 

• Konwencja w sprawie zakazywania stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania (1984). 

• Deklaracja o Policji. Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 7 (1979). 

• Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego. Rezolucja 34/169 Zgromadzenia 

Ogólnego ONZ (1979). 

• Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego. 

Rezolucja VIII Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania z 

Przestępcami (1990). 

• Korzystanie z danych osobowych przez służby policyjne. Zalecenie R/87/15 przyjęte przez 

Komitet Ministrów Rady Europy (1987). 

• Tymczasowe aresztowanie. Rezolucja VIII Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania 

Przestępczości i Postępowania z Przestępcami (1990). 

• Konstytucja RP (1997). 

                                                        
3 http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-
zawodowej-policjanta.html 
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ZARZĄDZENIE NR 805  
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 31 grudnia 2003 r. 
 

w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 
58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
Mając na uwadze znaczenie problematyki moralnej w wykonywaniu zawodu policjanta i jego 
służebną wobec społeczeństwa rolę, a także konieczność wzmocnienia oraz uzupełnienia obowiązków 
i praw policjanta wynikających z demokratycznie stanowionego prawa, wprowadza się „Zasady etyki 
zawodowej policjanta” stanowiące załącznik do zarządzenia.  
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

 
 

Komendant Główny Policji  
nadinsp. Leszek Szreder 

 
 

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ POLICJANTA 
 
 

§ 1 
1. Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych 
uwzględniających specyfikę zawodu policjanta.  
2. Obowiązkiem policjanta jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.  

§ 2 
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach etyki 
zawodowej policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby 
jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego 
zaufania do Policji.  

§ 3 
Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą 
uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością.  

§ 4 
Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się w:  
1) respektowania prawa każdego człowieka do życia;  
2) zakazie inicjowania, stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania.  

§ 5 
Policjant, podejmując decyzję o użyciu broni palnej lub zastosowaniu środków przymusu 
bezpośredniego, powinien zachować szczególną rozwagę i stale mieć na uwadze charakter tych 
środków.  

§ 6 
Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność 
wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub 
wynikające z innych przyczyn.  

§ 7 
Policjant powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbać o schludny 
wygląd.  
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§ 8 
Wykonując zadania służbowe, policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji i cech 
osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności wieku, płci, narodowości i wyznania, a także 
uwzględniać uzasadnione potrzeby tych osób.  

§ 9 
W trakcie wykonywania czynności służbowych policjant powinien zachować szczególną wrażliwość i 
takt w stosunku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia, udzielać im możliwie wszechstronnej 
pomocy, a także dbać o zachowanie dyskrecji.  

§ 10 
Zawiadamiając osobę o zamachu na jej dobra lub przekazując najbliższej rodzinie wiadomość 
dotyczącą osoby bliskiej, która stała się ofiarą przestępstwa lub innego zdarzenia, policjant powinien 
zachować takt.  

§ 11 
Policjant jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz 
zwalczać wszelkie jej przejawy  

§ 12 
Policjant nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych, a w szczególności nie 
może wykorzystywać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 
ani uzyskiwać informacji do tych celów przy użyciu służbowych metod.  

§ 13 
Policjant powinien zachować dyskrecję w odniesieniu do informacji mogących zaszkodzić społecznie 
pojętemu dobru służby lub dobremu imieniu osób uczestniczących w czynnościach podejmowanych 
przez policjanta.  

§ 14 
Stosunek policjanta do innych policjantów powinien być oparty na przestrzeganiu zasad poprawnego 
zachowania, poszanowania godności, a także tolerancji w zakresie nienaruszającym porządku 
prawnego. 

§ 15 
Policjant powinien w miarę możliwości udzielać pomocy innym policjantom w realizacji zadań 
służbowych oraz wspierać w rozwiązywaniu ich problemów osobistych.  

§ 16 
Przełożony powinien dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania, w szczególności nie 
powinien nadużywać stanowiska, funkcji, stopnia policyjnego w celu poniżenia podległego policjanta.  

§ 17 
Przełożony powinien zapewnić podległym policjantom właściwe warunki wykonywania zadań i 
rozwoju zawodowego oraz dbać o atmosferę pracy i dobre stosunki międzyludzkie.  

§ 18 
Kierując działaniami podległych policjantów, przełożony powinien wydawać jasne i zrozumiałe 
polecenia oraz inspirować i motywować ich do działania. 

§ 19 
Przełożony, oceniając podległych policjantów, jest zobowiązany kierować się jasno określonymi i 
znanymi im kryteriami oraz sprawiedliwością i obiektywizmem. 

§ 20 
Przełożony powinien wysłuchać podwładnego w sprawach zawodowych i osobistych oraz udzielić mu 
wsparcia bądź pomocy, z zachowaniem dyskrecji. 

§ 21 
Policjant powinien rzetelnie wykonywać polecenia przełożonego oraz odnosić się do niego z 
szacunkiem. 

§ 22 
Policjant powinien stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe, a także 
dbać o sprawność fizyczną. 

§ 23 
Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji jako formacji, w której służy i podejmować 
działania służące budowaniu zaufania do niej. 

§ 24 



18 
 

Policjant nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań policjantów naruszających 
prawo lub zasady etyki zawodowej. 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 30 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 
w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji 

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.4) zarządza się, co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 
 
1) przełożony – policjant lub pracownik Policji uprawniony z racji zajmowanego stanowiska albo na 
podstawie odrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego 
policjanta lub pracownika Policji; 
2) podwładny – policjant lub pracownik Policji zobowiązany z racji zajmowanego stanowiska albo na 
podstawie odrębnego przepisu lub decyzji uprawnionego organu do podporządkowania się w trakcie 
pełnienia służby lub wykonywania pracy zarządzeniom, rozkazom i poleceniom lub wytycznym 
przełożonego; 
3) jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Policji w rozumieniu przepisów regulujących 
szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji; 
4) komórka organizacyjna – wyodrębniona struktura w rozumieniu przepisów regulujących 
szczegółowe 
zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych 
Policji; 
5) droga służbowa – sposób załatwiania spraw służbowych, polegający na przekazywaniu informacji 
lub dokumentów albo rzeczy przez podwładnych za pośrednictwem wszystkich kolejnych 
przełożonych aż do tego, który jest uprawniony do rozstrzygnięcia sprawy, jak również przekazywanie 
rozkazów, poleceń lub wytycznych od przełożonego uprawnionego do ich wydania, przez kolejnych 
niższych przełożonych do podwładnego; 
6) organizacja hierarchiczna – stan wewnętrznego zorganizowania Policji w systemie 
podporządkowania, a także wzajemnych uprawnień i obowiązków organów Policji oraz policjantów i 
pracowników Policji. 
 
§ 2. Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej polega na: 
 
1) przestrzeganiu określonej ustawami i przepisami wykonawczymi do ustaw właściwości 
terytorialnej i rzeczowej organów Policji; 
2) przestrzeganiu określonych przepisami prawa zasad podejmowania decyzji i wydawania rozkazów 
lub poleceń, związanych z wykonywaniem zadań Policji; 
3) stosowaniu drogi służbowej oraz określonych w niniejszym zarządzeniu sposobów i metod 
wykonywania czynności przez przełożonych oraz podwładnych; 
4) stosowaniu się do określonych w niniejszym zarządzeniu zasad postępowania, wynikających ze 
starszeństwa stopni policyjnych. 
 
                                                        
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 
230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 1351 
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§ 3. Organizacja hierarchiczna ma na celu zapewnienie: 
 
1) jednolitości, sprawności, szybkości, ekonomiczności i efektywności czynności służbowych; 
2) zdolności struktur organizacyjnych Policji do działań uporządkowanych; 
3) ustalenia odpowiedzialności indywidualnej w przypadku naruszenia prawa, bezczynności pomimo 
obowiązku działania albo wykonania zadań służbowych w sposób wadliwy. 
 
§ 4. 1. Policjanci i pracownicy Policji są obowiązani do zachowania drogi służbowej. 
2. Uzyskane przez pełniącego służbę policjanta lub świadczącego pracę pracownika Policji 
informacje, mogące w jego ocenie świadczyć o popełnieniu przez innego policjanta lub pracownika 
Policji przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego, niezwłocznie 
przekazuje się bezpośredniemu przełożonemu. Policjant lub pracownik, który uzyskał takie informacje 
może – pomijając drogę służbową – przekazać je wyższemu przełożonemu lub kierownikowi 
jednostki organizacyjnej będącemu organem Policji, albo innemu nadrzędnemu organowi Policji lub 
komórce organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „BSW 
KGP”. 
3. Wyższy przełożony lub organ Policji po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2, gdy 
świadczą one o popełnieniu przestępstwa: 
1) niezwłocznie przekazuje je prokuratorowi w trybie art. 304 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.5), zwanej dalej „k.p.k.” – jeżeli 
informacje dotyczą policjanta; 
2) podejmuje czynności określone w art. 325a lub art. 304 § 3 k.p.k. – jeżeli informacje dotyczą 
pracownika Policji. 
4. O otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 2, wyższy przełożony lub organ Policji 
powiadamia również niezwłocznie właściwą miejscowo komórkę organizacyjną BSW KGP. 
5. Jeżeli na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, zachodzi potrzeba podjęcia czynności w 
trybie art. 308 § 1 k.p.k. lub 17 § 2 k.p.k., wyższy przełożony lub organ Policji określony w ust. 2 
niezwłocznie zarządza ich przeprowadzenie, powiadamiając o tym właściwą miejscowo komórkę 
organizacyjną BSW KGP lub zwraca się do tej komórki o przeprowadzenie takich czynności. 
 
6. Drogę służbową można pominąć również: 
 
1) przekazując odpowiednio kolejnemu wyższemu przełożonemu informacje o: 
a) naruszeniu przez bezpośredniego przełożonego dyscypliny służbowej, dyscypliny finansów 
publicznych albo o nieprzestrzeganiu przez niego zasad etyki zawodowej, 
b) innych sprawach, niż wymienione w lit. a, w wypadkach niecierpiących zwłoki, o czym jednak 
należy niezwłocznie poinformować pominiętego przełożonego; 
2) przekazując BSW KGP inne spostrzeżenia, niż informacje określone w ust. 2, dotyczące spraw z 
zakresu właściwości rzeczowej tego biura. 

                                                        
5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, 
Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 
74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, 
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 
77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 
178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 
1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, 
poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 
27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 
214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 
104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, 
Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 
669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, 
Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 
240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529 oraz z 
2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1436. 
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§ 5. W razie wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego działania lub uprawnienia 
przełożonego do nakazania określonego działania albo z wyborem odpowiedniego sposobu 
postępowania, należy zwrócić się o pomoc kolejno do: odpowiedniego przełożonego przy zachowaniu 
drogi służbowej, merytorycznej w danej sprawie komórki organizacyjnej, komórki organizacyjnej 
właściwej do obsługi prawnej. 
 

Rozdział 2 
Przełożeni 

 
§ 6. Wykonywanie czynności przełożonego polega na: 
 
1) kierowaniu przebiegiem służby lub pracy podwładnych przez osobiste podejmowanie decyzji 
rozstrzygających zasadnicze problemy, wynikłe w załatwianych sprawach, albo przez stosowanie form 
nadzoru zapewniających bieżącą informację o stanie tych spraw, jeżeli osobisty wgląd, z uwagi na 
rodzaj sprawy, jest utrudniony lub niecelowy; 
2) tworzeniu warunków do sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji przez podwładnych zadań 
służbowych przez: 
 
a) przydzielanie niezbędnych środków technicznych lub materiałowych, 
b) umożliwianie dostępu do informacji w zakresie wynikającym z rodzaju zadania służbowego, 
c) wyznaczanie terminu realizacji każdego zadania służbowego; 
 
3) rozdziale zadań służbowych między podwładnych w sposób odpowiadający indywidualnemu 
zróżnicowaniu w zakresie umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji osobistych, 
a także z uwzględnieniem aktualnego obciążenia zadaniami wcześniej zleconymi. 
 
§ 7. Przełożony jest obowiązany do: 
1) planowania służby lub pracy podwładnych, a w odniesieniu do spraw charakteryzujących się 
niemożnością przewidywania, do koordynowania działań; 
2) koordynowania, nadzorowania i kontrolowania sposobu wykonania zleconych działań i uzyskanych 
rezultatów, a w odniesieniu do spraw pilnych lub szczególnie ważnych zapewnienia warunków dla 
terminowego rozpoczęcia i zakończenia określonych działań, prac i czynności; 
3) korygowania działania w razie stwierdzenia wadliwości metod lub nieskuteczności sposobu jego 
wykonywania; 
4) reagowania na stwierdzone nieprawidłowości w pełnieniu służby lub świadczeniu pracy przez 
podwładnego oraz na jego niewłaściwe zachowania poza służbą lub pracą - mogące godzić w 
społeczny wizerunek Policji; 
5) podejmowania przedsięwzięć doskonalących metody wykonywania zadań służbowych oraz 
motywujących podwładnych do efektywnej służby lub pracy. 
 
§ 8. 1. W ramach planowania służby lub pracy podwładnych oraz koordynowania działań należy: 
1) określać cel każdej zleconej do wykonania czynności, chyba że cel ten jest oczywisty z uwagi na 
rodzaj czynności; 
2) ustalać kolejność wykonania poszczególnych zadań służbowych w razie zgłoszenia przez 
podwładnego kolizji wyznaczonych terminów; 
3) określać sposób przekazywania informacji o przebiegu realizacji zadań służbowych ze szczególnym 
uwzględnieniem przypadków, w których wykonanie zadania wymaga podjęcia decyzji szczegółowych 
przez niższych przełożonych; 
4) udzielać instruktażu na wniosek podwładnych lub w przypadkach działań precedensowych albo 
dotyczących spraw o szczególnym znaczeniu dla wykonania przez Policję ustawowych funkcji; 
5) stosować formę pisemną wydawanych poleceń w sprawach wymagających działań 
wieloosobowych lub przedłużonych w czasie. 
2. Intensywność i zakres czynności przełożonego, wymienionych w ust. l, należy dostosować do 
indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji zawodowych podwładnych. 
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§ 9. W ramach kontrolowania i nadzorowania służby lub pracy należy: 
1) ustalać przyczyny opóźnień realizacji zadań służbowych oraz modyfikować zakres środków 
przeznaczonych do wykonania danego zadania w taki sposób, aby zminimalizować skutki opóźnień; 
2) dokonywać oceny przebiegu realizacji zadań służbowych pod kątem realności dotrzymania 
ustalonego terminu ich wykonania oraz zgodności przeznaczonych do tej realizacji środków z 
potrzebami; 
3) stosować jako podstawowe kryteria oceny działania: 
a) zgodność z prawem, 
b) skuteczność ochrony, do której powołana jest Policja, 
c) stopień realizacji celu określonego poleceniem lub właściwego ze względu na rodzaj działania, 
d) ekonomiczność i szybkość, 
e) kreatywność oraz umiejętność przyjmowania przez podwładnego najprostszych rozwiązań w 
ramach pozostawionego mu wyboru. 
 
§ 10. W ramach korygowania działania należy: 
1) okresowo aktualizować plany lub programy działań; 
2) niezwłocznie podejmować decyzje usprawniające w razie uzyskania informacji o zakłóceniu 
zakładanego przebiegu czynności służbowej; 
3) bez zwłoki rozpatrywać wnioski i problemy zgłaszane w związku z realizowanymi czynnościami 
służbowymi. 
 
§ 11. 1. W ramach reagowania na nieprawidłowości lub niewłaściwe zachowania podwładnego 
należy: 
 
1) ustalać charakter i przyczyny nieprawidłowości lub niewłaściwego zachowania; 
2) wyjaśniać podwładnemu istotę stwierdzonej nieprawidłowości lub niewłaściwego zachowania; 
3) podejmować czynności przeciwdziałające nieprawidłowościom lub niewłaściwym zachowaniom; 
4) podejmować czynności w oparciu o przepisy w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeżeli 
wymaga  tego charakter stwierdzonych nieprawidłowości lub niewłaściwego zachowania. 
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje się notatką służbową. 
 
§ 12. W ramach doskonalenia metodyki działania oraz motywowania podwładnych do efektywnej 
służby lub pracy należy: 
1) w uzasadnionych przypadkach poprzedzać wydanie polecenia wykonania czynności konsultacją 
z podwładnym, któremu zamierza się tę czynność powierzyć; 
2) w razie potrzeby przed rozstrzygnięciem szczególnie złożonych problemów uzyskiwać opinię 
podwładnych, dysponujących największym doświadczeniem w danej dziedzinie; 
3) podawać do wiadomości podwładnych oceny przebiegu zrealizowanych czynności służbowych oraz 
wdrażać wnioski wynikające z tych ocen; 
4) zlecać podwładnym analizę spraw, podczas załatwiania których wystąpiły trudności we właściwym 
ich załatwianiu, celem identyfikacji i eliminacji przyczyn tych trudności; 
5) przekazywać podwładnym informacje o przebiegu czynności zakończonych pozytywnym 
rezultatem; 
6) przekazywać podwładnym informacje o przesłankach uwzględnionych przy podejmowaniu decyzji 
o wyróżnieniu lub konsekwencjach dyscyplinarnych; 
7) organizować szkolenia oraz doskonalenia zawodowe obejmujące dziedziny, w których nie osiąga 
się zadowalającego poziomu wykonywania zadań oraz w odniesieniu do problemów niewystępujących 
dotychczas w praktyce. 
 
§ 13. 1. Przełożony kierujący jednostką lub komórką organizacyjną powinien zorganizować system 
przekazywania poleceń w taki sposób, aby każdy policjant i pracownik Policji otrzymywał je 
wyłącznie od bezpośredniego przełożonego. 
2. W przypadku doraźnej potrzeby wydania polecenia z pominięciem bezpośredniego przełożonego 
wydający takie polecenie wyższy przełożony ma obowiązek ustalić, jakie czynności podwładny już 
wykonuje oraz określić, czy powinny one być kontynuowane. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyższy przełożony powiadamia bezpośredniego 
przełożonego o treści przekazanego poza jego wiedzą polecenia tak szybko, jak to jest w danej 
sytuacji możliwe, chyba że zachodzi okoliczność wskazana w § 4 ust. 2. 
 
§ 14. 1. Przełożony jest obowiązany do takiego zorganizowania kierowanej jednostki lub komórki 
organizacyjnej, aby zachować możliwość wpływu na przebieg wykonywanych działań lub 
załatwianych spraw, jeżeli w jego ocenie zachodzi taka potrzeba. 
2. Sposób załatwienia określonej sprawy powinien być pozostawiony do samodzielnego pod 
względem koncepcyjnym rozstrzygnięcia przez podwładnego z wyjątkiem przypadków, gdy 
przełożony ocenia kwalifikacje podwładnego jako niewystarczające albo charakter sprawy wymaga 
dyrektywnego ustalenia sposobu postępowania. 
 

Rozdział 3 
Podwładni 

 
§ 15. Wykonywanie czynności podwładnego w szczególności polega na: 
 
1) terminowej, dokładnej i starannej realizacji zadań stałych, określonych w kartach opisów i opisach 
stanowisk pracy, oraz poleceń przełożonego; 
2) niezwłocznym powiadamianiu przełożonego o okoliczności, utrudniającej lub uniemożliwiającej 
realizację zadania stałego albo polecenia w sposób określony w pkt l; 
3) stosowaniu metodyki rokującej w istniejących warunkach najwyższy poziom wykonywania zadań 
Policji, z uwzględnieniem możliwości ekonomicznego wykorzystania przydzielonych lub będących w 
dyspozycji środków; 
4) niezwłocznym powiadamianiu przełożonego o dostrzeżonych możliwościach wykonania polecenia 
w sposób sprawniejszy lub skuteczniejszy, niż określony poleceniem; 
5) przekazywaniu przełożonemu spostrzeżeń, sugestii lub wniosków, mających na celu usprawnienie 
metod wykonywania zadań służbowych; 
6) zawiadamianiu przełożonego o zaistniałej w trakcie wykonywania polecenia zmianie stanu 
faktycznego, uzasadniającej modyfikację treści polecenia, a gdy nie jest to możliwe – wykonaniu 
polecenia z uwzględnieniem zmienionych warunków działania. 
 

Rozdział 4 
Szczególne uprawnienia i obowiązki niektórych przełożonych 

 
§ 16. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, stosownie do zakresu swoich uprawnień, są 
obowiązani do osobistego wykonywania w szczególności następujących czynności: 
 
1) podejmowania decyzji w sprawach pozostających w ich wyłącznej kompetencji, a zwłaszcza 
dotyczących dyscypliny służbowej i stosowania wyróżnień oraz kar dyscyplinarnych; 
2) podejmowania decyzji w sprawach osobowych, a zwłaszcza w zakresie przyjęć do lub zwolnień ze 
służby lub pracy oraz opiniowania podwładnych; 
3) ustalania rozkładu czasu służby lub pracy podwładnych w granicach określonych odrębnymi 
przepisami; 
4) określania systemu gotowości jednostki organizacyjnej do działania w okresach poza 
normatywnym czasem służby lub pracy; 
5) podejmowania w uzasadnionych sytuacjach decyzji, zezwalających podwładnym na okresową 
nieobecność w służbie lub pracy, udzielania zwolnienia z zajęć służbowych w trybie określonym 
odrębnymi przepisami, a także ustalania sposobu realizacji prawa do wypoczynku z tytułu służby lub 
pracy wykonywanej w wymiarze przekraczającym czas normatywny; 
6) podejmowania decyzji w zakresie wydatkowania pozostających w dyspozycji jednostki 
organizacyjnej środków finansowych oraz rozdziału wyposażenia technicznego i innych środków 
rzeczowych; 
7) reprezentowania jednostki organizacyjnej, zwłaszcza w przypadku udzielania informacji o 
prowadzonej działalności lub w okolicznościach ceremonialnych; 



23 
 

8) rozpatrywania problemów zgłoszonych pisemnie lub ustnie przez podwładnych. 
2. W przypadku, gdy osobiste wykonywanie czynności określonych w ust. l jest niemożliwe lub 
poważnie utrudnione z powodu wielkości jednostki organizacyjnej albo innej ważnej przyczyny, 
kierownik jednostki organizacyjnej może upoważnić podległych przełożonych do działania w jego 
imieniu, jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z odrębnymi przepisami. 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej powinien sprawować 
nadzór nad sposobem wykonywania upoważnienia. 
 
§ 17. Kierownicy jednostek organizacyjnych są uprawnieni do podejmowania decyzji oraz wydawania 
poleceń, instrukcji lub wytycznych w pełnym zakresie właściwości funkcjonalnej określonej w 
regulaminach organizacyjnych jednostek. 
 
§ 18. 1. Do bezpośredniego zwracania się w sprawach służbowych do Komendanta Głównego Policji i 
jego zastępców są uprawnieni wyłącznie: Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy 
Policji, Komendant - rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, 
dyrektorzy biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, dyrektor 
instytutu badawczego oraz osoby upoważnione do tego przez Komendanta Głównego Policji. 
2. W przypadkach zwracania się kierowników jednostek i komórek organizacyjnych do organów 
administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych oraz organizacji społecznych 
obowiązuje zachowanie równorzędności poziomu kierowania lub właściwości terytorialnej. 
3. Przełożeni inni, niż wymienieni w ust. l, w sprawach służbowych zwracają się wyłącznie do swoich 
bezpośrednich przełożonych. 
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli z przepisów zarządzenia lub przepisów odrębnych wynika 
inny tryb zwracania się w sprawach służbowych. 
 
§ 19. Do kierowników komórek organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy § 16 ust. 1 pkt 1–3 
i 5– 8 oraz ust. 2 i 3, § 17 oraz § 18 ust. 2–4. 
 
§ 20. 1. Zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych lub kierowników komórek organizacyjnych 
wykonują czynności przewidziane dla przełożonych w zakresie określonym przepisami regulaminu 
organizacyjnego jednostki lub upoważnieniem udzielonym przez wyższego przełożonego. 
2. Zastępcy kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych są uprawnieni do wydawania 
poleceń w trybie i sytuacjach określonych w § 21 w stosunku do wszystkich policjantów i 
pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w danej jednostce lub komórce 
organizacyjnej. 
3. W okresie nieobecności kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej w stałym miejscu 
pełnienia służby jego zastępca jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie kompetencji 
kierownika, chyba że odrębne przepisy lub zakres udzielonego upoważnienia przewidują ograniczenia 
w tym względzie. 
4. W przypadku, gdy w jednostce lub komórce organizacyjnej utworzono więcej niż jedno stanowisko 
zastępcy kierownika, kierownik jest obowiązany wskazać, którego z zastępców upoważnia do 
podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 3, w czasie swojej nieobecności. 
 

Rozdział 5 
 

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej Policji w zakresie starszeństwa stopni policyjnych 
 
§ 21. Każdy policjant starszy stopniem jest zobowiązany do wydania policjantowi młodszemu 
stopniem, chociażby nie był podwładnym, stosownego polecenia w celu: 
 
1) przywrócenia zgodności z prawem wykonywanej czynności służbowej; 
2) ochrony praw i wolności obywatelskich, jeżeli czynność służbowa może być wykonana w sposób 
mniej dolegliwy lub uciążliwy dla obywatela bez uszczerbku dla skuteczności działania; 
3) zapobieżenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, jeżeli postępowanie policjanta wyraźnie wskazuje na taką możliwość; 
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4) ochrony dobrego imienia służby; 
5) zapobieżenia naruszeniu obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych i danych 
osobowych; 
6) zapobieżenia naruszeniu zasad bezpieczeństwa służby; 
7) niedopuszczenia do uszczerbku na majątku pozostającym w dyspozycji Policji. 
 
§ 22. 1. Policjant młodszy stopniem jest obowiązany zmienić sposób wykonywania czynności 
służbowej lub innego rodzaju postępowania stosownie do treści polecenia, o którym mowa w § 21. 
2. Policjant starszy stopniem w związku z wydaniem polecenia, o którym mowa w § 21, powinien: 
1) wyraźnie wskazać, na czym polega niewłaściwe postępowanie policjanta młodszego stopniem; 
2) niezwłocznie po wydaniu polecenia zawiadomić o tym bezpośredniego lub wyższego przełożonego 
policjanta, którego polecenie dotyczyło, albo dyżurnego jednostki organizacyjnej, w której policjant 
ten pełni służbę. 
3. Dyżurny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o powziętej 
wiadomości właściwego przełożonego oraz wydać dodatkowe polecenia, jeżeli uzna taką potrzebę. 
 
§ 23. Policjant jest obowiązany niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o 
okolicznościach otrzymania polecenia od policjanta starszego stopniem. 
 
§ 24. Policjant starszy stopniem przed wydaniem polecenia w trybie określonym w § 21 i 22 jest 
obowiązany okazać policjantowi młodszemu stopniem legitymację służbową oraz podać swój stopień 
policyjny i stanowisko służbowe o ile dane te nie są znane podwładnemu młodszemu stopniem. 
 
§ 25. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w przypadkach, gdy policjant młodszy stopniem 
pełni funkcję organu Policji albo jest przełożonym policjanta starszego stopniem. 
 

Rozdział 6 
 

Przepisy końcowe 
 
§ 26. Problematykę objętą niniejszym zarządzeniem włącza się do programów szkolenia i 
doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji. 
 
§ 27. Traci moc zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie 
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji (niepublikowane). 
 
§ 28. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

Komendant Główny Policji 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

nadinsp. Marek Działoszyński 
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Przy projektowaniu norm ustawy o zmianie ustawy o Policji uwzględniono postanowienia 
zawarte w Europejskim Kodeksie Etyki Policyjnej, przyjętym z udziałem przedstawicieli 
Rzeczypospolitej Polskiej przez Komitet Ministrów Rady Europy 19 września 2001 r. i będącym 
prawnym instrumentem Rady Europy o randze rekomendacji. W myśl tych postanowień głównymi 
celami Policji w demokratycznym społeczeństwie podlegającym rządom prawa powinna być, m. in. 
ochrona fundamentalnych praw i wolności jednostki oraz pełnienie funkcji pomocniczych 
i usługowych wobec społeczeństwa.  

Przepisy prawa regulujące działalność Policji muszą być odpowiednio przejrzyste 
i precyzyjne. Podczas realizacji swoich zadań Policja powinna mieć wystarczającą niezależność 
operacyjną od innych instytucji państwa, a w organizacji policyjnej istnieć musi wyraźny łańcuch 
dowodzenia zapewniający w każdym przypadku wskazanie przełożonego odpowiedzialnego za 
działania podejmowane przez policjantów.  

Organizacja Policji powinna posiadać skuteczne środki służące zapewnieniu uczciwości 
i prawidłowości działań Policji oraz zapobiegające korumpowaniu policjantów i zwalczające tę sferę 
korupcji. Środki dyscyplinarne stosowane wobec policjantów i pracowników Policji powinny być 
nadzorowane przez niezależne ciało lub sąd, ale władze publiczne są obowiązane udzielać pomocy 
policjantom, wobec których wniesiono nieuzasadnione oskarżenia dotyczące ich czynności 
służbowych 6. 

 
 

DEKLARACJA O POLICJI 
 

Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
(wybrane treści) 

 
Aneks – Etyka zawodowa 

 
1. Funkcjonariusz Policji wypełnia obowiązki nałożone nań przez prawo, ochraniając 
współobywateli oraz społeczność przed przemocą, grabieżą i innymi szkodliwymi czynami 
określonymi przez prawo.  
 
2. Funkcjonariusz Policji powinien się charakteryzować uczciwością, bezstronnością i godnością. 
W szczególności powinien się wystrzegać wszelkiej korupcji i surowo zwalczać to zjawisko.  
 
3. Tryb doraźny wykonania wyroku, tortury i inne formy nieludzkiego bądź poniżającego 
traktowania czy karania są niedozwolone bez względu na okoliczności. Funkcjonariusz Policji jest 
zobowiązany do nieposłuszeństwa lub niewypełnienia rozkazu czy polecenia, jeżeli bezprawność 
tego rozkazu lub polecenia jest lub powinna być mu znana.  
 
4. Funkcjonariusz Policji wykonuje rozkazy wydane w sposób zgodny z przepisami przez swego 
zwierzchnika; powinien jednak powstrzymać się od wykonania jakiegokolwiek rozkazu, którego 
bezprawność jest lub powinna być mu znana.  
 
5. Funkcjonariusz Policji jest zobowiązany zwalczać naruszenia prawa. Jeżeli zagrażające 
naruszenie prawa mogłoby wywołać szkodę natychmiastową lub nieodwracalną bądź znacznych 
rozmiarów, funkcjonariusz powinien niezwłocznie podjąć działania, aby – w granicach swych 
możliwości - jak najskuteczniej mu zapobiec.  
 
6. Jeśli nie istnieje niebezpieczeństwo szkody natychmiastowej lub nieodwracalnej bądź znacznych 
rozmiarów funkcjonariusz Policji jest zobowiązany podjąć próbę zapobiegania skutkom lub 

                                                        
6 Fragment uzasadnienie do ustawy  o zmianie ustawy o  Policji. 
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ponownemu naruszeniu prawa, informując o nim swoich zwierzchników. Jeśli postępowanie takie nie 
wywoła zamierzonych skutków, funkcjonariusz może zwrócić się do władz wyższych.  
 
7. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań karnych bądź dyscyplinarnych wobec 
funkcjonariusza Policji, który odmówił wykonania niezgodnego z prawem rozkazu.  
 
8. Zakazuje się funkcjonariuszom Policji udziału w śledzeniu, zatrzymywaniu, strzeżeniu bądź 
konwojowaniu osób, na których nie ciąży podejrzenie o czyn sprzeczny z prawem, a które są 
przeszukiwane, zatrzymane lub oskarżane z powodu swej przynależności rasowej, wyznania lub 
przekonań politycznych.  
 
9. Funkcjonariusz Policji ponosi osobistą odpowiedzialność za swe działania sprzeczne z prawem oraz 
za takież czyny polegające na działaniu lub zaniechaniu, których popełnienie nakazał.  
 
10. Niezbędne jest ustalenie jasnej hierarchii podporządkowania. Ustalenie, który ze zwierzchników 
ponosi ostateczną odpowiedzialność za czyny funkcjonariusza Policji polegające na działaniu bądź 
zaniechaniu, powinno być możliwe w każdej sytuacji.  
 
11. Ustawodawca musi stworzyć system gwarancji i prawnych środków zadośćuczynienia za wszelkie 
szkody wynikłe z działań Policji.  
 
12. Podczas pełnienia obowiązków funkcjonariusz Policji powinien wykazać zdecydowanie niezbędne 
do osiągnięcia celu wymaganego bądź dopuszczonego przez prawo; zakazuje się jednakże użycia siły 
w stopniu większym niż jest to konieczne.  
 
13. Funkcjonariusz Policji powinien otrzymać jasne i precyzyjne instrukcje, co do sposobu i 
okoliczności używania broni.  
 
14. Funkcjonariusz Policji, który zatrzymał osobę wymagającą opieki medycznej, zapewnia jej taką 
opiekę służb medycznych, a także, w miarę potrzeby, podejmuje kroki w celu ochrony życia i zdrowia 
osoby zatrzymanej. Kieruje się zaleceniami lekarzy i innego wykwalifikowanego personelu 
medycznego, jeśli zatrzymany zostanie objęty opieką medyczną.  
 
15. Funkcjonariusz Policji utrzymuje w tajemnicy wszystkie sprawy natury poufnej, o jakich 
poweźmie wiadomość, chyba że wykonywanie obowiązków bądź przepisy prawa nakazują inne 
postępowanie.  
 
16. Funkcjonariusz Policji, który stosuje się do przepisów tej Deklaracji, powinien uzyskać czynne 
moralne i fizyczne wsparcie społeczności, której służy.  
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Ustawa  
 

O PRACOWNIKACH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH 
 

z dnia 16 września 1982 r.7. 
(fragmenty) 

 
Art. 17. 

 
1. Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy 
obywateli.  
 
2. Urzędnik państwowy obowiązany jest w szczególności:  
 
1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;  
2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do 
organów państwa;  
3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi;  
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania;  
5) dochowywać tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków;  
6) rozwijać własną wiedzę zawodową;  
7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią. 
 

Art. 18. 
 

1. Urzędnik państwowy jest obowiązany sumiennie wypełniać polecenia służbowe przełożonych.  
 
2. Jeżeli polecenie służbowe w przekonaniu urzędnika państwowego jest niezgodne z prawem, 
godzi w interes społeczny lub zawiera znamiona pomyłki, urzędnik ten powinien przedstawić 
swoje zastrzeżenia przełożonemu; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia powinien je 
wykonać, zawiadamiając jednocześnie o zastrzeżeniach kierownika urzędu, a gdy polecenie 
wydał kierownik urzędu – organ nadrzędny nad urzędem. Zawiadomienia należy dokonać 
niezwłocznie. O ile w toku dalszego postępowania okaże się, że zastrzeżenia urzędnika były 
uzasadnione, przełożony, który wydał polecenie, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.  
 
3. Urzędnikowi państwowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie stanowiłoby 
przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych,  Dz. U. 2013 nr 0 poz. 269.  
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KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ 
INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO 

TRAKTOWANIA ALBO KARANIA 
 

(fragmenty)  
 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z dnia 
2 grudnia 1989 r.) 

 
Państwa Strony niniejszej konwencji, zważając, że zgodnie z zasadami proklamowanymi w Karcie 
Narodów Zjednoczonych uznanie równych i niezaprzeczalnych praw wszystkich członków rodu 
ludzkiego stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i powszechnego pokoju, uznając, że prawa te 
wynikają z godności właściwej istocie ludzkiej, zważając, że państwa zobowiązane są, zgodnie z 
Kartą, a w szczególności z jej artykułem 55, do popierania powszechnego i skutecznego poszanowania 
praw człowieka i podstawowych swobód, uwzględniając artykuł 5 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka i artykuł 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przewidujące, że 
nikt nie może być poddawany torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karaniu, uwzględniając również Deklarację o ochronie wszystkich osób przed 
torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, uchwaloną 
przez Zgromadzenie Ogólne dnia 9 grudnia 1975 r., pragnąc zwiększyć efektywność walki przeciw 
torturom oraz innemu okrutnemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu w całym świecie, 
uzgodniły, co następuje: 
 

CZĘŚĆ I 
 

Artykuł 1 
1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "tortury" oznacza każde działanie, którym 
jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu 
uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn 
popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu 
zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu 
wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez 
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich 
polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia 
wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub 
wywołanych przez nie przypadkowo. 
2. Artykuł ten nie narusza umów międzynarodowych lub ustawodawstwa wewnętrznego, 
zawierających lub mogących zwierać postanowienia o szerszym zastosowaniu. 
 

Artykuł 2 
1. Każde Państwo Strona podejmuje skuteczne środki ustawodawcze, administracyjne, sądowe oraz 
inne w celu zapobieżenia stosowaniu tortur na całym terytorium znajdującym się pod jego 
jurysdykcją. 
2. Żadne okoliczności wyjątkowe, takie jak stan wojny, groźba wojny, brak wewnętrznej stabilizacji 
politycznej lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla 
stosowania tortur. 
3. Polecenie zwierzchnika lub władzy państwowej nie może uzasadniać stosowania tortur. 

 
 

Artykuł 3 
1. Żadne Państwo Strona nie może wydalać, zwracać lub wydawać innemu państwu danej osoby, 
jeżeli istnieją poważne podstawy, by sądzić, że może jej tam grozić stosowanie tortur. 
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2. Dla ustalenia istnienia takich podstaw właściwe władze uwzględniają wszelkie stosowne 
okoliczności, w tym, w odpowiednich wypadkach, istnienie w danym państwie stałej praktyki 
poważnych, jawnych i masowych naruszeń praw człowieka. 
 

 
Artykuł 4 

1. Każde Państwo Strona zapewnia, aby wszelkie akty tortur stanowiły przestępstwa w rozumieniu 
jego prawa karnego. Powyższe odnosi się również do usiłowania użycia tortur i do czynów 
jakiejkolwiek osoby, stanowiących współudział lub udział w stosowaniu tortur. 
2. Każde Państwo Strona przewiduje odpowiednie kary za te przestępstwa przy uwzględnieniu ich 
poważnego charakteru. 
 

Artykuł 5 
1. Każde Państwo Strona podejmuje środki niezbędne dla ustanowienia swojej właściwości w 
odniesieniu do przestępstw wymienionych w artykule 4 w następujących wypadkach: 
a) gdy przestępstwa zostały popełnione na terytorium podlegającym jego jurysdykcji lub na pokładzie 
statku powietrznego bądź morskiego, zarejestrowanego w tym państwie, 
b) gdy domniemany sprawca przestępstwa jest obywatelem tego państwa, 
c) gdy ofiara jest obywatelem tego państwa, a państwo to uzna to za celowe. 
2. Każde Państwo Strona podejmuje również środki niezbędne dla ustanowienia swojej właściwości w 
odniesieniu do tych przestępstw w wypadkach, gdy domniemany ich sprawca znajduje się na 
dowolnym terytorium pozostającym pod jego jurysdykcją, a państwo to nie wydaje go, zgodnie z art. 
8, jednemu z państw wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu. 
3. Niniejsza konwencja nie wyłącza jurysdykcji w sprawach karnych, wykonywanej zgodnie z 
ustawodawstwem wewnętrznym. 
 

Artykuł 6 
1. Upewniwszy się, po rozpatrzeniu będących w jego dyspozycji informacji, że okoliczności tego 
wymagają, każde Państwo Strona, na którego terytorium znajduje się osoba podejrzana o popełnienie 
przestępstwa określonego w artykule 4, dokonuje jej zatrzymania lub podejmuje inne środki prawne 
zabezpieczające jej obecność. Zatrzymanie oraz inne środki prawne realizowane są zgodnie z 
ustawodawstwem tego Państwa i mogą być utrzymane tylko na okres niezbędny dla podjęcia ścigania 
lub dokonania wydania osoby. 
2. Wyżej wymienione Państwo przeprowadza niezwłocznie wstępne badanie sprawy. 
3. Każdej osobie zatrzymanej na podstawie ustępu 1 niniejszego artykułu zapewnia się możliwość 
niezwłocznego porozumienia się z najbliższym odpowiednim przedstawicielem państwa, którego jest 
obywatelem, lub w razie gdy chodzi o bezpaństwowca, z przedstawicielem państwa, w którym zwykle 
zamieszkuje. 
4. Jeżeli dane Państwo zgodnie z niniejszym artykułem dokonało zatrzymania osoby, zawiadamia o 
tym niezwłocznie państwa wymienione w ustępie 1 artykułu 5, informując jednocześnie o podstawach 
zatrzymania. Państwo prowadzące dochodzenie wstępne, określone w ustępie 2 niniejszego artykułu, 
informuje niezwłocznie o jego wynikach powyższe państwa i wskazuje, czy zamierza skorzystać z 
własnej jurysdykcji. 
 

Artykuł 7 
1. Państwo Strona, na którego terytorium pozostającym pod jego jurysdykcją została ujawniona osoba 
podejrzana o popełnienie przestępstwa określonego w artykule 4, w przypadkach określonych w 
artykule 5 i jeżeli nie wydaje tej osoby, przekazuje sprawę swoim właściwym organom w celu 
przeprowadzenia postępowania karnego. 
2. Powyższe organy wydają orzeczenie na takich samych zasadach jak w wypadku każdego 
poważnego przestępstwa pospolitego, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa. W wypadkach 
określonych w ustępie 2 artykułu 5, wymogi dotyczące dowodów, obowiązujące w ramach ścigania i 
postępowania sądowego, nie mogą być mniej surowe niż te, które stosuje się w wypadkach 
określonych w ustępie 1 artykułu 5. 
3. Osobie ściganej za jedno z przestępstw określonych w artykule 4 gwarantuje się sprawiedliwe 
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traktowanie we wszystkich etapach postępowania. 
 
 
 

Artykuł 8 
1. Przestępstwa określone w artykule 4 są uważane za przestępstwa uzasadniające wydanie i podlegają 
włączeniu do wszelkich umów o ekstradycji zawartych między Państwami Stronami. Państwa Strony 
zobowiązują się włączyć te przestępstwa, jako przestępstwa uzasadniające wydanie, do umów o 
ekstradycji, które zostaną między nimi zawarte. 
2. Jeżeli Państwo Strona, które uzależnia wydanie od istnienia umowy, otrzymuje wniosek o wydanie 
od innego Państwa Strony, z którym nie posiada umowy o ekstradycji, może ono uznać niniejszą 
konwencję w odniesieniu do tych przestępstw za podstawę prawną wydania. Wydanie poddane jest 
innym warunkom, przewidzianym przez prawo państwa wezwanego. 
3. Państwa Strony nie uzależniające wydania od istnienia umowy uznają w stosunkach między sobą 
przestępstwa te za przestępstwa uzasadniające wydanie, na warunkach przewidzianych przez prawo 
Państwa wezwanego. 
4. Dla celów wydania w stosunkach między Państwami Stronami przestępstwa te są uznawane za 
popełnione zarówno w miejscu ich popełnienia, jak i na terytoriach pod jurysdykcją Państw 
obowiązanych do ustanowienia swojej jurysdykcji na mocy ustępu 1 artykułu 5. 
 

Artykuł 9 
1. Państwa Strony udzielają sobie wzajemnie możliwie najpełniejszej pomocy we wszelkich 
postępowaniach karnych dotyczących przestępstw określonych w artykule 4, łącznie z 
przekazywaniem wszystkich, będących w ich dyspozycji, dowodów, niezbędnych dla celów 
postępowania. 
2. Państwa Strony wypełniają swoje zobowiązania określone w ustępie 1 niniejszego artykułu zgodnie 
z wszelkimi umowami o wzajemnej pomocy prawnej, zawartymi pomiędzy nimi. 
 

Artykuł 10 
1. Każde Państwo Strona czuwa, aby materiały szkoleniowe i informacje dotyczące zakazu stosowania 
tortur były w pełni włączone do programów szkoleniowych dla personelu cywilnego lub wojskowego 
organów wymiaru sprawiedliwości, personelu lekarskiego, funkcjonariuszy państwowych oraz innych 
osób, które mogą brać udział w nadzorowaniu, przesłuchiwaniu lub postępowaniu z osobami 
poddanymi jakiejkolwiek formie zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności. 
2. Każde Państwo Strona włącza powyższy zakaz do instrukcji lub regulaminów określających zadania 
i obowiązki wyżej określonego personelu. 
 

Artykuł 11 
Każde Państwo Strona systematycznie nadzoruje zasady, instrukcje, metody i praktykę, dotyczące 
przesłuchiwania, a także przepisy dotyczące nadzoru i obchodzenia się z osobami poddanymi 
wszelkim formom zatrzymania, aresztowania lub pozbawiania wolności na terytorium podlegającym 
jego jurysdykcji w celu niedopuszczenia do wypadków stosowania tortur. 
 

Artykuł 12 
Każde Państwo Strona zapewnia, aby jego właściwe organy przeprowadzały szybkie i bezstronne 
dochodzenie, gdy istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, iż na terytorium podlegającym jego 
jurysdykcji były stosowane tortury. 
 

Artykuł 13 
Każde Państwo Strona zapewnia, by każda osoba, która twierdzi, że została poddana torturom na 
terytorium podlegającym jurysdykcji tego Państwa, miała prawo złożenia skargi do właściwych 
organów oraz do szybkiego i bezstronnego rozpatrzenia przez nie takiej skargi. Podejmowane będą 
środki dla zapewnienia ochrony skarżącego i świadków przed wszelkimi formami złego traktowania 
lub zastraszania w związku z jego skargą lub zeznaniami świadków. 
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Artykuł 14 
1. Każde Państwo Strona zapewni w swoim systemie prawnym, aby ofiara tortur miała gwarantowane 
prawo do zadośćuczynienia oraz sprawiedliwego i adekwatnego odszkodowania, łącznie ze środkami 
niezbędnymi dla możliwie najpełniejszej rehabilitacji. W razie śmierci ofiary w wyniku stosowania 
tortur, prawo do odszkodowania przechodzi na osoby, które pozostawały na jej utrzymaniu. 
2. Artykuł niniejszy w niczym nie wyłącza prawa ofiary lub innych osób do odszkodowania na mocy 
przepisów prawa wewnętrznego. 
 

Artykuł 15 
Każde Państwo Strona zapewni, aby jakiekolwiek oświadczenie, które, jak ustalono, zostało złożone w 
wyniku zastosowania tortur, nie zostało wykorzystane w charakterze dowodu w postępowaniu, z 
wyjątkiem wypadku, gdy jest ono wykorzystywane przeciwko osobie oskarżonej o stosowanie tortur, 
jako dowód na to, że oświadczenie zostało złożone. 
 

Artykuł 16 
1. Każde Państwo Strona zobowiązuje się do zapobiegania na całym terytorium podlegającym jego 
jurysdykcji stosowania innych aktów okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania, nie określonych w definicji tortur zawartej w artykule 1, gdy akty takie dokonywane są przez 
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym, na skutek ich 
polecenia lub za ich wyraźną lub milczącą zgodą. W szczególności zobowiązania zawarte w 
artykułach 10, 11, 12 i 13 stosowane są z zastąpieniem wzmianki o torturze wzmiankami o innych 
formach okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 
2. Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają postanowień innych umów międzynarodowych 
lub ustawodawstwa wewnętrznego, które zakazują okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania bądź też dotyczą wydania lub wydalenia. 
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Dz.U.69.25.187 

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA  

w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 

otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. 

(Dz. U. z dnia 6 września 1969 r.) 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 7 marca 1966 roku otwarta została do podpisu w Nowym Jorku Międzynarodowa 
konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną z 
zastrzeżeniem, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami 
artykułu 22 tej Konwencji; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i 
potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypspolitej 
Ludowej. 

Dano w Warszawie, dnia 9 października 1968 roku. 

 

ZAŁĄCZNIK 

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM 
DYSKRYMINACJI RASOWEJ 

 

Państwa Strony niniejszej Konwencji, 

zważywszy, że Karta Narodów Zjednoczonych oparta jest na zasadach godności i równości 
przyrodzonych wszystkim ludziom i że wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia 
we współpracy z Organizacją - wspólnych i indywidualnych akcji dla osiągnięcia jednego z celów 
Narodów Zjednoczonych, którym jest popieranie i zachęcanie do powszechnego poszanowania i 
przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na różnicę rasy, 
płci, języka i wyznania, 

zważywszy, że Powszechna deklaracja praw człowieka proklamuje, iż wszyscy ludzie rodzą się 
wolni i równi w swej godności i w swych prawach i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie 
prawa i wolności w niej wymienione, bez względu na jakiekolwiek różnice, w szczególności bez 
względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe, 
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zważywszy, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa i że przysługuje im jednakowa ochrona 
prawna przed wszelką dyskryminacją i przed wszelkim podżeganiem do takiej dyskryminacji, 

zważywszy, że Narody Zjednoczone potępiły kolonializm i wszelkie praktyki segregacji i 
dyskryminacji z nim związane, bez względu na formę i miejsce, w jakich one występują, i że 
Deklaracja w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym z dnia 14 grudnia 
1960 roku (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 1514 (XV)) potwierdziła i uroczyście proklamowała 
konieczność szybkiej i bezwarunkowej ich likwidacji, 

zważywszy, że Deklaracja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej z dnia 20 listopada 1963 roku (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 1904 
(XVIII)) uroczyście potwierdza konieczność szybkiej likwidacji dyskryminacji rasowej na całym 
świecie we wszystkich jej formach i przejawach oraz zapewnienia zrozumienia i poszanowania 
godności ludzkiej, 

przekonane, że każda doktryna o wyższości opartej na zróżnicowaniu rasowym jest fałszywa pod 
względem naukowym, zasługująca na potępienie z moralnego punktu widzenia, niesłuszna i 
niebezpieczna społecznie oraz że nigdzie nie ma usprawiedliwienia dla dyskryminacji rasowej ani w 
teorii, ani w praktyce, 

potwierdzając, że dyskryminacja między ludźmi z powodu rasy, koloru skóry czy pochodzenia 
etnicznego stanowi przeszkodę w przyjaznych i pokojowych stosunkach między narodami i może 
zakłócić pokój i bezpieczeństwo między ludami oraz harmonijne współżycie między ludźmi, nawet w 
obrębie jednego i tego samego państwa, 

przekonane, że istnienie barier rasowych jest niezgodne z ideałami każdego społeczeństwa 
ludzkiego, 

zaniepokojone przejawami dyskryminacji rasowej nadal występującymi na niektórych obszarach 
świata oraz polityką rządów opartą na doktrynie wyższości rasowej lub nienawiści rasowej, taką jak 
polityka apartheidu, segregacji lub separacji, 

zdecydowane podjąć wszelkie niezbędne środki w celu szybkiej likwidacji dyskryminacji rasowej 
we wszelkich jej formach i przejawach oraz zapobiegać powstawaniu doktryn i praktyk rasistowskich 
i zwalczać je w celu pogłębienia zrozumienia między rasami i zbudowania społeczności 
międzynarodowej wolnej od wszelkich form segregacji i dyskryminacji rasowej, 

biorąc pod uwagę Konwencję dotyczącą dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu, przyjętą w 1958 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy, oraz Konwencję w sprawie 
zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, przyjętą w 1960 roku przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, 

pragnąc wprowadzić w życie zasady zawarte w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej i zapewnić jak najszybsze podjęcie praktycznych 
środków dla osiągnięcia tego celu, 

uzgodniły, co następuje: 

CZĘŚĆ I 

Artykuł 1  

1. W niniejszej Konwencji wyrażenie "dyskryminacja rasowa" oznacza wszelkie zróżnicowanie, 
wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, 
pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź 
uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie równości z praw człowieka i 
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podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w 
jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego. 

2. Niniejsza Konwencja nie ma zastosowania do zróżnicowania, wykluczenia, ograniczenia lub 
uprzywilejowania, ustalanych przez Państwo Stronę niniejszej Konwencji w zależności od tego, czy 
chodzi o własnych obywateli, czy też o osoby nie posiadające jego obywatelstwa. 

3. Żadne postanowienie niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako naruszające w 
jakikolwiek sposób przepisy prawne Państw Stron Konwencji dotyczące narodowości, obywatelstwa 
lub naturalizacji, pod warunkiem że przepisy takie nie dyskryminują żadnej określonej narodowości. 

4. Specjalne środki podjęte wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju pewnych grup 
rasowych czy etnicznych lub jednostek, potrzebujących takiej ochrony, jaka może być konieczna do 
zapewnienia tym grupom lub jednostkom wykonywania lub korzystania na zasadach równości z praw 
człowieka i podstawowych wolności, nie będą uważane za dyskryminację rasową, pod warunkiem 
jednak, że środki te nie będą prowadzić w konsekwencji do utrzymywania odrębnych praw dla 
różnych grup rasowych i nie pozostaną w mocy po osiągnięciu celów, dla których zostały podjęte. 

Artykuł 2  

1. Państwa Strony Konwencji potępiają dyskryminację rasową i zobowiązują się prowadzić przy 
pomocy wszelkich właściwych środków i bezzwłocznie politykę zmierzającą do likwidacji 
dyskryminacji rasowej we wszystkich jej formach oraz do pogłębiania zrozumienia między 
wszystkimi rasami i w tym celu: 

(a) każde Państwo Strona Konwencji zobowiązuje się nie dokonywać żadnych aktów lub 
stosować praktyk stanowiących dyskryminację rasową przeciwko osobom, grupom osób lub 
instytucjom i zapewnić, by wszystkie władze i instytucje publiczne, tak ogólnokrajowe, jak i lokalne, 
działały zgodnie z tym zobowiązaniem; 

(b) każde Państwo Strona Konwencji zobowiązuje się, że nie będzie udzielać poparcia, 
występować w obronie ani podtrzymywać dyskryminacji rasowej stosowanej przez jakiekolwiek 
osoby lub organizacje; 

(c) każde Państwo Strona Konwencji podejmie skuteczne środki w celu dokonania przeglądu 
polityki rządowej ogólnokrajowej i lokalnej oraz zmiany, uchylenia lub unieważnienia wszelkich 
ustaw i przepisów, których skutkiem jest stwarzanie dyskryminacji rasowej lub utrwalenie jej tam, 
gdzie ona istnieje; 

(d) każde Państwo Strona Konwencji przy użyciu wszelkich właściwych środków, włączając w to 
- jeżeli okoliczności tego wymagają - środki ustawodawcze, zabroni i położy kres dyskryminacji 
rasowej uprawianej przez jakiekolwiek osoby, grupy osób lub organizacje; 

(e) każde Państwo Strona Konwencji zobowiązuje się popierać, w odpowiednich wypadkach, 
integracjonistyczne wielorasowe organizacje i ruchy oraz stosować inne środki mające na celu 
likwidację barier między rasami i przeciwdziałać wszystkiemu, co zmierza do umocnienia podziału 
rasowego. 

2. Państwa Strony Konwencji podejmą - jeżeli okoliczności tego wymagają - specjalne i 
konkretne środki w dziedzinie społecznej, gospodarczej, kulturalnej i innych dziedzinach dla 
zapewnienia odpowiedniego rozwoju i ochrony określonych grup rasowych i jednostek do nich 
należących w celu zagwarantowania im na zasadach równości pełnego korzystania z praw człowieka i 
podstawowych wolności. Środki te w żadnym wypadku nie powinny pociągać za sobą utrzymania 
nierównych lub odrębnych praw dla różnych grup rasowych po osiągnięciu celów, dla których zostały 
podjęte. 

Artykuł 3  

Państwa Strony Konwencji potępiają szczególnie segregację rasową i apartheid i zobowiązują się 
zapobiegać na terytoriach podległych ich jurysdykcji wszelkim tego rodzaju praktykom, zakazać 
takich praktyk i wykorzeniać je. 
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Artykuł 4  

Państwa Strony Konwencji potępiają wszelką propagandę i wszelkie organizacje oparte na ideach 
lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia 
etnicznego bądź usiłujące usprawiedliwić czy popierać nienawiść i dyskryminację rasową w 
jakiejkolwiek postaci oraz zobowiązują się podjąć niezwłocznie właściwe środki zmierzające do 
wykorzenienia wszelkiego podżegania do tego rodzaju dyskryminacji bądź też aktów dyskryminacji i 
w tym celu uwzględniając zasady zawarte w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz prawa 
szczegółowo określone w artykule 5 niniejszej Konwencji zobowiązują się między innymi: 

(a) uznać za przestępstwo podlegające karze zgodnie z prawem wszelkie rozpowszechnianie idei 
opartych na wyższości lub nienawiści rasowej, wszelkie podżeganie do dyskryminacji rasowej, jak 
również wszelkie akty przemocy lub podżeganie do tego rodzaju aktów wobec jakiejkolwiek rasy bądź 
grupy osób o innym kolorze skóry lub innego pochodzenia etnicznego, a także udzielanie pomocy w 
prowadzeniu działalności rasistowskiej, włączając w to finansowanie tej działalności; 

(b) uznać za nielegalne organizacje mające na celu popieranie dyskryminacji rasowej i 
podżeganie do niej oraz wprowadzić zakaz ich działalności, jak również zorganizowanej i wszelkiej 
innej działalności propagandowej mającej takie same cele oraz uznać udział w takich organizacjach 
lub w takiej działalności za przestępstwo podlegające karze zgodnie z prawem; 

(c) nie zezwalać władzom i instytucjom publicznym, tak ogólnokrajowym, jak i lokalnym, na 
podżeganie do dyskryminacji rasowej czy też na popieranie jej. 

Artykuł 5  

Zgodnie z podstawowymi obowiązkami określonymi w artykule 2 niniejszej Konwencji Państwa 
Strony Konwencji zobowiązują się wydać zakaz dyskryminacji rasowej we wszelkich jej formach i 
wyeliminować ją oraz zagwarantować wszystkim bez różnicy rasy, koloru skóry, pochodzenia 
narodowego bądź etnicznego równość wobec prawa, a zwłaszcza korzystanie z następujących praw: 

(a) prawa do równego traktowania przed sądami i wszystkimi innymi organami wymiaru 
sprawiedliwości; 

(b) prawa do osobistego bezpieczeństwa i do ochrony przez państwo przed przemocą lub 
naruszeniem nietykalności cielesnej bądź przez urzędników państwowych, bądź przez jakąkolwiek 
jednostkę, grupę lub instytucję; 

(c) praw politycznych, w szczególności prawa do udziału w wyborach - do głosowania i do 
kandydowania - na zasadzie powszechnego i równego prawa wyborczego, do uczestniczenia w 
rządzie, jak również w kierowaniu sprawami publicznymi na wszystkich szczeblach oraz prawa do 
równego dostępu do służby publicznej; 

(d) innych praw obywatelskich, w szczególności: 
(i) prawa swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w obrębie granic 

państwa; 
(ii) prawa do opuszczenia jakiegokolwiek kraju, również własnego, oraz powrotu do swego 

kraju; 
(iii) prawa do obywatelstwa; 
(iv) prawa do zawierania małżeństwa i do wyboru małżonka; 
(v) prawa do własności, zarówno indywidualnie, jak i wespół z innymi; 
(vi) prawa do dziedziczenia; 
(vii) prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania; 
(viii) prawa do wolności poglądów i wypowiadania ich; 
(ix) prawa do wolności pokojowych zgromadzeń i do zrzeszania się; 

(e) praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w szczególności: 
(i) prawa pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia, sprawiedliwych i zadowalających 

warunków pracy, do ochrony przed bezrobociem, do równej płacy za równą pracę, do 
sprawiedliwego i zadowalającego wynagrodzenia; 

(ii) prawa do tworzenia związków zawodowych i należenia do nich; 
(iii) prawa do mieszkania; 
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(iv) prawa do publicznej ochrony zdrowia, opieki lekarskiej oraz ubezpieczeń społecznych i 
świadczeń socjalnych; 

(v) prawa do oświaty i szkolenia zawodowego; 
(vi) prawa do równego udziału w działalności kulturalnej; 

(f) prawa dostępu do wszystkich miejsc i urządzeń przeznaczonych do publicznego użytku, takich 
jak transport, hotele, restauracje, kawiarnie, teatry i parki. 

Artykuł 6  

Państwa Strony Konwencji zapewnią za pośrednictwem właściwych sądów krajowych i innych 
instytucji państwowych wszystkim osobom podległym ich jurysdykcji skuteczną obronę i środki 
ochrony przeciwko wszelkim aktom dyskryminacji rasowej, naruszającym wbrew postanowieniom 
niniejszej Konwencji prawa człowieka i podstawowe wolności, jak również zagwarantują im prawo 
dochodzenia przed tymi sądami słusznego i odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia za 
wszelkie szkody poniesione w wyniku tego rodzaju dyskryminacji. 

Artykuł 7  

Państwa Strony Konwencji zobowiązują się podjąć niezwłocznie skuteczne środki, zwłaszcza w 
dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i informacji, w celu zwalczania przesądów prowadzących do 
dyskryminacji rasowej oraz w celu popierania wzajemnego zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między 
narodami i grupami rasowymi lub etnicznymi, jak również propagowania celów i zasad Karty 
Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Deklaracji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz niniejszej 
Konwencji. 

CZĘŚĆ II 

Artykuł 8  

1. Utworzony zostanie Komitet do spraw likwidacji dyskryminacji rasowej (zwany dalej 
Komitetem), składający się z osiemnastu ekspertów o wysokim poziomie moralnym i uznanej 
bezstronności, wybieranych przez Państwa Strony Konwencji spośród swych obywateli, którzy będą 
wykonywali swe funkcje w imieniu własnym; wzięta zostanie pod uwagę konieczność zapewnienia 
właściwej reprezentacji geograficznej oraz reprezentacji różnych form cywilizacji, jak również 
głównych systemów prawnych. 

2. Członkowie Komitetu będą wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób wyznaczonych przez 
Państwa Strony Konwencji. Każde z tych państw będzie mogło wyznaczyć jedną osobę z pośród 
swych obywateli. 

3. Pierwsze wybory odbędą się po upływie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
Konwencji. Co najmniej na trzy miesiące przed datą każdych wyborów Sekretarz Generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych wystosuje list do Państw Stron Konwencji z zaproszeniem do 
zgłoszenia kandydatur w ciągu dwóch miesięcy. Sekretarz Generalny przygotuje ułożoną w porządku 
alfabetycznym listę wszystkich osób zgłoszonych w ten sposób, z wymienieniem państw, które je 
zgłosiły, i przedstawi tę listę Państwom Stronom Konwencji. 

4. Wybory członków Komitetu odbędą się na zebraniu Państw Stron Konwencji, zwołanym przez 
Sekretarza Generalnego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na tym zebraniu, na 
którym quorum będzie stanowiło dwie trzecie liczby Państw Stron Konwencji, zostaną uznani za 
wybranych do Komitetu ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów i absolutną 
większość głosów obecnych i głosujących przedstawicieli Państw Stron Konwencji. 

5. (a) Członkowie Komitetu będą wybierani na okres czterech lat. Jednakże mandaty dziewięciu 
członków wybranych w pierwszych wyborach wygasną po upływie dwóch lat; nazwiska tych 
dziewięciu członków zostaną ustalone zaraz po pierwszych wyborach, w drodze losowania przez 
przewodniczącego Komitetu. 
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(b) Państwo Strona Konwencji, którego ekspert przestał sprawować funkcję członka Komitetu, 
wyznaczy spośród swych obywateli dla obsadzenia zwolnionego miejsca innego eksperta, 
podlegającego zatwierdzeniu przez Komitet. 

6. Państwa Strony Konwencji będą ponosiły wydatki członków Komitetu w okresie pełnienia 
przez nich obowiązków w Komitecie. 

Artykuł 9  

1. Państwa Strony Konwencji zobowiązują się przedstawić Sekretarzowi Generalnemu 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu rozpatrzenia przez Komitet, sprawozdanie o środkach 
ustawodawczych, sądowych, administracyjnych i innych, zastosowanych w celu wprowadzenia w 
życie postanowień niniejszej Konwencji: 

(a) w ciągu jednego roku od dnia, w którym konwencja weszła w życie dla danego państwa, i 
(b) następnie co dwa lata, oraz w każdym wypadku, gdy Komitet tego zażąda. Komitet może 

zażądać od Państw Stron Konwencji dodatkowych informacji. 
2. Komitet będzie przedstawiał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, za 

pośrednictwem Sekretarza Generalnego, roczne sprawozdania ze swej działalności; Komitet może 
wysuwać sugestie i zalecenia ogólne opierając się na analizie sprawozdań i informacji otrzymanych od 
Państw Stron Konwencji. Takie sugestie i ogólne zalecenia będą przedstawiane przez Komitet 
Zgromadzeniu Ogólnemu wraz z ewentualnymi uwagami Państw Stron niniejszej Konwencji. 

Artykuł 10  

1. Komitet uchwali swój regulamin wewnętrzny. 
2. Komitet powoła funkcjonariuszy na okres dwóch lat. 
3. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zapewni funkcjonowanie 

Sekretariatu Komitetu. 
4. Posiedzenia Komitetu będą się normalnie odbywały w siedzibie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 

Artykuł 11  

1. Jeżeli jedno z Państw Stron Konwencji będzie uważało, że inne Państwo Strona Konwencji nie 
wykonuje postanowień niniejszej Konwencji, będzie mogło przedstawić tę sprawę Komitetowi. 
Komitet przekaże wówczas to powiadomienie zainteresowanemu Państwu Stronie Konwencji. 
Państwo to w ciągu trzech miesięcy przedstawi Komitetowi pisemne wyjaśnienie lub oświadczenie 
naświetlające sprawę oraz ewentualnie wskazujące środki zaradcze podjęte przez to państwo. 

2. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania przez dane państwo pierwszego powiadomienia 
sprawa nie zostanie załatwiona ku zadowoleniu obu stron bądź w drodze dwustronnych rokowań, bądź 
w jakimkolwiek innym dostępnym dla nich trybie, każde z tych państw będzie miało prawo ponownie 
skierować sprawę do Komitetu poprzez zawiadomienie Komitetu, a także drugiego państwa. 

3. Komitet może rozpatrzyć sprawę przedstawioną mu zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu 
dopiero po stwierdzeniu, że zostały zastosowane i wyczerpane w tej sprawie wszystkie możliwe 
wewnętrzne środki zaradcze, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego. 
Zasada ta nie będzie stosowana w wypadku nieuzasadnionej zwłoki w zastosowaniu tych środków. 

4. Komitet może w każdej sprawie przedstawionej mu do rozpatrzenia zażądać od 
zainteresowanych Państw Stron Konwencji dostarczenia mu dodatkowych informacji związanych z tą 
sprawą. 

5. W razie rozpatrywania przez Komitet jakiejkolwiek sprawy na podstawie niniejszego artykułu, 
zainteresowane Państwa Strony Konwencji mają prawo wyznaczyć swych przedstawicieli, którzy będą 
brali udział bez prawa głosowania w posiedzeniach Komitetu podczas rozpatrywania danej sprawy. 
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Artykuł 12  

1. (a) Po otrzymaniu i zbadaniu przez Komitet wszystkich infomacji, które uzna on za niezbędne, 
przewodniczący Komitetu wyznaczy Komisję pojednawczą ad hoc (zwaną dalej "Komisją"), złożoną z 
pięciu osób spośród członków Komitetu lub spoza Komitetu. Członkowie Komisji będą wyznaczani 
za jednomyślną zgodą stron będących w sporze, a jej dobre usługi będą udostępniane 
zainteresowanym państwom w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy na zasadzie przestrzegania 
postanowień niniejszej Konwencji. 

(b) Jeżeli w ciągu trzech miesięcy państwa będące stronami w sporze nie osiągną porozumienia 
co do całego lub co do części składu Komisji, członkowie Komisji, co do których państwa będące 
stronami w sporze nie są zgodne, zostaną wybrani przez Komitet większością dwóch trzecich głosów 
w tajnym głosowaniu spośród członków Komitetu. 

2. Członkowie Komisji będą pełnili swe funkcje w imieniu własnym. Nie będą mogli być 
członkami Komisji obywatele państw będących stronami w sporze ani państwa nie będącego stroną 
niniejszej Konwencji. 

3. Komisja wybierze swego przewodniczącego i uchwali swój regulamin wewnętrzny. 
4. Posiedzenia Komisji będą się normalnie odbywały w siedzibie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych lub w innym odpowiednim miejscu ustalonym przez Komisję. 
5. Sekretariat przewidziany w artykule 10 ustęp 3 niniejszej Konwencji będzie również 

obsługiwał Komisję, jeżeli na skutek sporu między Państwami Stronami Konwencji zostanie ona 
powołana. 

6. Państwa będące stronami w sporze będą pokrywały w równych częściach wszystkie wydatki 
członków Komisji w wysokości ustalonej przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

7. Sekretarz Generalny będzie w razie konieczności upoważniony do pokrycia wydatków 
członków Komisji przed zwrotem tych kosztów przez państwa będące stronami w sporze, zgodnie z 
postanowieniami ustępu 6 niniejszego artykułu. 

8. Informacje otrzymane i zbadane przez Komitet zostaną udostępnione Komisji. Komisja będzie 
mogła zwrócić się do zainteresowanych państw z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji 
dotyczących rozpatrywanej sprawy. 

Artykuł 13  

1. Komisja, po wszechstronnym rozpatrzeniu sprawy, przygotuje i przedstawi przewodniczącemu 
Komitetu sprawozdanie zawierające jej wnioski dotyczące stanu faktycznego sporu między stronami 
oraz zalecenia, jakie uważa za właściwe dla osiagnięcia polubownego załatwienia sporu. 

2. Przewodniczący Komitetu przekaże sprawozdanie Komisji każdemu z państw będących 
stronami w sporze. Państwa te poinformują przewodniczącego Komitetu w ciągu trzech miesięcy, czy 
przyjmują zalecenia zawarte w sprawozdaniu Komisji, czy też ich nie przyjmują. 

3. Po upływie okresu przewidzianego w ustępie 2 niniejszego artykułu przewodniczący Komitetu 
przekaże sprawozdanie Komisji oraz oświadczenia zainteresowanych państw innym Państwom 
Stronom niniejszej Konwencji. 

Artykuł 14  

1. Każde Państwo Strona Konwencji może w każdej chwili oświadczyć, że uznaje kompetencję 
Komitetu do przyjmowania i rozpatrywania skarg osób lub grup osób podlegających jurysdykcji tego 
państwa stwierdzających, że są ofiarami naruszenia przez to państwo któregokolwiek z praw 
wymienionych w niniejszej Konwencji. Komitet nie będzie przyjmował żadnych skarg dotyczących 
Państwa Strony Konwencji, które nie złożyło takiego oświadczenia. 

2. Każde Państwo Strona Konwencji, które złoży oświadczenie przewidziane w ustępie 1 
niniejszego artykułu, może utworzyć lub wskazać organ w jego systemie prawnym, który będzie 
właściwy do przyjmowania i rozpatrywania petycji od osób lub grup osób podlegających jurysdykcji 
tego państwa, twierdzących, że są ofiarami naruszenia któregokolwiek z praw wymienionych w 
niniejszej Konwencji i że wyczerpały wszystkie inne dostępne krajowe środki ochrony prawnej. 
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3. Oświadczenie złożone zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu oraz notyfikacja wskazująca 
nazwę każdego organu utworzonego lub wskazanego zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu 
zostaną złożone przez Państwo Stronę Konwencji u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, który przekaże ich kopie innym Państwom Stronom Konwencji. Oświadczenie może 
być w każdej chwili wycofane drogą notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego, ale 
wycofanie to nie będzie miało wpływu w odniesieniu do skarg już rozpatrywanych przez Komitet. 

4. Organ utworzony lub wskazany zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu będzie prowadził 
rejestr petycji, a uwierzytelnione kopie tego rejestru będą corocznie przekazywane właściwą drogą 
Sekretarzowi Generalnemu, z tym że ich treść nie będzie publicznie ujawniana. 

5. W przypadku gdy wnoszący petycję nie uzyska zadowalającego załatwienia sprawy przez 
organ utworzony lub wskazany zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, ma on prawo przekazać 
sprawę w ciągu sześciu miesięcy Komitetowi. 

6. (a) Treść każdej nadesłanej do Komitetu skargi zostanie przez Komitet, w drodze poufnej, 
przekazana do wiadomości Państwu Stronie Konwencji, któremu zarzuca się naruszenie 
któregokolwiek z postanowień niniejszej Konwencji, jednakże tożsamość zainteresowanej osoby lub 
grupy osób nie będzie ujawniana bez ich wyraźnej zgody. Komitet nie będzie przyjmował skarg 
anonimowych. 

(b) Państwo powiadomione o treści skargi przedstawi w ciągu trzech miesięcy Komitetowi 
pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia naświetlające sprawę oraz ewentualnie wskazujące środki 
zaradcze podjęte przez to państwo. 

7. (a) Komitet rozpatrzy skargi w świetle wszystkich informacji udostępnionych mu przez 
zainteresowane Państwo Stronę Konwencji i przez wnoszącego petycję. Komitet nie będzie 
rozpatrywał żadnych skarg przed upewnieniem się, że wnoszący petycję wyczerpał wszystkie 
dostępne krajowe środki ochrony prawnej. Zasada ta nie będzie jednak stosowana w wypadku 
nieuzasadnionej zwłoki w zastosowaniu tych środków. 

(b) Komitet przekaże swoje propozycje i ewentualne zalecenia zainteresowanemu Państwu 
Stronie Konwencji oraz wnoszącemu petycję. 

8. Komitet włączy do swego rocznego sprawozdania streszczenie tego rodzaju skarg i, w razie 
potrzeby, streszczenie wyjaśnień i oświadczeń zainteresowanych Państw Stron Konwencji oraz swych 
propozycji i zaleceń. 

9. Komitet będzie mógł wykonywać funkcje przewidziane w niniejszym artykule dopiero wtedy, 
gdy co najmniej dziesięć Państw Stron niniejszej Konwencji złoży oświadczenie zgodnie z ustępem 1 
niniejszego artykułu. 

Artykuł 15  

1. Do czasu zrealizowania celów Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i 
narodom kolonialnym, zawartej w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 1514 (XV) z dnia 14 grudnia 
1960 roku, postanowienia niniejszej Konwencji nie będą w żaden sposób ograniczały prawa do 
wnoszenia petycji przyznanego tym narodom przez inne dokumenty międzynarodowe lub przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane. 

2. (a) Komitet utworzony na podstawie artykułu 8 ustęp 1 niniejszej Konwencji będzie 
otrzymywał kopie petycji od organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zajmują się 
sprawami mającymi bezpośredni związek z zasadami i celami niniejszej Konwencji, oraz będzie 
przekazywał tym organom opinie i zalecenia co do tych petycji, w czasie rozpatrywania petycji 
pochodzących od mieszkańców terytoriów powierniczych lub niesamodzielnych albo wszelkich 
innych terytoriów, do których odnosi się rezolucja 1514 (XV) Zgromadzenia Ogólnego, i 
poruszających sprawy objęte niniejszą Konwencją, które zostały wniesione do tych organów. 

(b) Komitet będzie otrzymywał od właściwych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych 
kopie sprawozdań o środkach ustawodawczych, sądowych, administracyjnych i innych, bezpośrednio 
związanych z zasadami i celami niniejszej Konwencji, a które zostały zastosowane przez państwa 
zarządzające na terytoriach wymienionych w punkcie (a) niniejszego ustępu, oraz będzie przekazywał 
tym organom swe opinie i zalecenia. 
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3. Komitet będzie włączał do swego sprawozdania dla Zgromadzenia Ogólnego streszczenie 
petycji i sprawozdań otrzymanych od organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również 
swoje opinie i zalecenia dotyczące wymienionych petycji i sprawozdań. 

4. Komitet będzie zwracał się do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o 
wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje związane z celami niniejszej Konwencji, a 
dotyczące terytoriów wymienionych w punkcie (a) ustępu 2 niniejszego artykułu. 

Artykuł 16  

Postanowienia niniejszej Konwencji dotyczące uregulowania sporów lub załatwiania skarg będą 
stosowane bez uszczerbku dla innych metod postępowania, mających na celu regulowanie sporów lub 
załatwienie skarg w sprawie dyskryminacji, a ustalonych w dokumentach konstytucyjnych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i jej organizacji wyspecjalizowanych lub w uchwalonych przez nie 
konwencjach i nie będą stanowiły dla Państw Stron niniejszej Konwencji przeszkody w stosowaniu 
innych metod postępowania w celu uregulowania jakiegoś sporu zgodnie z wiążącymi te państwa 
ogólnymi lub specjalnymi umowami międzynarodowymi. 

CZĘŚĆ III 

Artykuł 17  

1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu dla każdego państwa będącego członkiem 
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub którejś z jej organizacji wyspecjalizowanych, dla każdego 
państwa będącego stroną Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i dla każdego innego 
państwa, do którego zwróci się Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z 
zaproszeniem, aby stało się stroną niniejszej Konwencji. 

2. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą składane 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 18  

1. Niniejsza Konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla każdego państwa wymienionego w 
artykule 17 ustęp 1 Konwencji. 

2. Przystąpienie zostaje dokonane przez złożenie dokumentu przystąpienia Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 19  

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia od dnia złożenia Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dwudziestego siódmego dokumentu 
ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia. 

2. Dla każdego państwa, które ratyfikuje niniejszą Konwencję albo do niej przystąpi po złożeniu 
dwudziestego siódmego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia, wejdzie ona w 
życie trzydziestego dnia od dnia złożenia przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu 
przystąpienia. 

Artykuł 20  

1. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie przyjmował i przekazywał 
wszystkim państwom, które są lub mogą stać się stronami niniejszej Konwencji, zastrzeżenia 
zgłoszone w chwili ratyfikacji lub przystąpienia. Każde państwo, które sprzeciwia się tym 
zastrzeżeniom, zawiadomi Sekretarza Generalnego w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty 
zawiadomienia go o tych zastrzeżeniach, że ich nie przyjmuje. 

2. Zastrzeżenie nie dające się pogodzić z przedmiotem i celem niniejszej Konwencji, a także 
zastrzeżenie, które w rezultacie mogłoby paraliżować działalność któregokolwiek z organów 



41 
 

utworzonych na mocy Konwencji, nie jest dopuszczalne. Zastrzeżenie zostanie uznane za należące do 
wyżej określonej kategorii, jeżeli co najmniej dwie trzecie Państw Stron niniejszej Konwencji 
sprzeciwia się temu zastrzeżeniu. 

3. Zastrzeżenia mogą być w każdej chwili wycofane przez notyfikację skierowaną do Sekretarza 
Generalnego. Notyfikacja taka nabiera mocy w dniu jej otrzymania. 

Artykuł 21  

Każde Państwo Strona Konwencji może ją wypowiedzieć w drodze notyfikacji skierowanej do 
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wypowiedzenie nabierze mocy 
obowiązującej po upływie roku od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

Artykuł 22  

Każdy spór między dwoma lub więcej Państwami Stronami Konwencji dotyczący interpretacji 
lub stosowania niniejszej Konwencji, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze rokowań lub przez 
zastosowanie procedury wyraźnie ustalonej w niniejszej Konwencji, zostanie przekazany - na wniosek 
którejkolwiek ze stron w sporze - do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi 
Sprawiedliwości, chyba że strony będące w sporze zgodzą się na inny tryb uregulowania sporu. 

Artykuł 23  

1. Każde Państwo Strona Konwencji  może w każdej chwili, w drodze notyfikacji skierowanej do 
Sekretarza Generalnego, wystąpić z wnioskiem o zrewidowanie niniejszej Konwencji. 

2. Zgromadzenie Ogólne zadecyduje, jakie kroki należy ewentualnie podjąć w związku z tego 
rodzaju wnioskiem. 

Artykuł 24  

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie zawiadamiał wszystkie 
Państwa określone w artykule 17 ustęp 1 niniejszej Konwencji o: 

a) złożeniu podpisów oraz dokumentów ratyfikacyjnych i dokumentów przystąpienia zgodnie z 
artykułami 17 i 18; 

b) dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji zgodnie z artykułem 19; 
c) skargach i oświadczeniach otrzymanych zgodnie z artykułami 14, 20 i 23; 
d) wypowiedzeniach dokonanych zgodnie z artykułem 21. 

Artykuł 25  

1. Niniejsza Konwencja, której teksty angielski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski są 
jednakowo autentyczne, zostanie złożona na przechowanie w archiwach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione kopie 
niniejszej Konwencji wszystkim państwom należącym do którejkolwiek z kategorii określonych w 
artykule 17 ustęp 1 Konwencji. 

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą 
Konwencję, otwartą do podpisu w Nowym Jorku, dnia siódmego marca tysiąc dziewięćset 
sześćdziesiątego szóstego roku.  
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Dz.U.82.10.71 

KONWENCJA 

w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. 

(Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1982 r.) 

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

RADA PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 18 grudnia 1979 r. w Nowym Jorku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. 

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną, z 
zastrzeżeniem, że Polska Rzeczpospolita Ludowa nie uważa się za związaną postanowieniami 
paragrafu 1 artykułu 29 tej konwencji; oświadcza, że wymieniona konwencja jest przyjęta, 
ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

Dano w Warszawie dnia 18 lipca 1980 r. 

ZAŁĄCZNIK 

KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI 
KOBIET 

Państwa Strony niniejszej konwencji, 

Stwierdzając, że Karta Narodów Zjednoczonych potwierdza wiarę w podstawowe prawa 
człowieka, godność i wartość jego osoby oraz w równość praw mężczyzn i kobiet, 

Stwierdzając, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka potwierdza zasadę niedopuszczalności 
dyskryminacji oraz głosi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i w prawach, jak też 
że każdy ma prawo do korzystania ze wszystkich proklamowanych w niej wolności praw, bez 
względu na jakiekolwiek różnice, w tym bez względu na różnicę płci, 

Stwierdzając, że Państwa Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka mają obowiązek 
zapewnić mężczyznom i kobietom równość praw w korzystaniu ze wszystkich praw gospodarczych, 
społecznych, kulturalnych, obywatelskich i politycznych, 

Biorąc pod uwagę konwencje międzynarodowe zawarte pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych, popierające równość praw mężczyzn i kobiet, 

Przypominając także rezolucje, deklaracje i zalecenia, uchwalone przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych i organizacje wyspecjalizowane, popierające równość praw mężczyzn i kobiet, 
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Zaniepokojone jednak tym, że mimo istnienia tych różnych dokumentów kobiety są nadal 
przedmiotem istotnej dyskryminacji, 

Przypominając, że dyskryminacja kobiet narusza zasady równości praw i poszanowania 
godności ludzkiej, stanowi przeszkodę do udziału kobiet na równi z mężczyznami w życiu 
politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym ich krajów, hamuje wzrost dobrobytu 
społeczeństwa i rodziny, a także utrudnia pełne rozwinięcie możliwości kobiet w służbie swoim 
krajom i ludzkości, 

Zaniepokojone faktem, że w sytuacjach niedostatku kobiety mają znikomy dostęp do żywności, 
opieki zdrowotnej, nauki, wykształcenia i możliwości zatrudnienia oraz zaspokajania innych potrzeb, 

Przekonane, że ustanowienie nowego międzynarodowego ładu gospodarczego, opartego na 
równości i sprawiedliwości, przyczyni się w istotny sposób do rozwoju równości mężczyzn i kobiet, 

Podkreślając, że eliminacja apartheidu, wszelkich form rasizmu, dyskryminacji rasowej, 
kolonializmu, neokolonializmu, agresji, obcej okupacji i dominacji oraz ingerencji w wewnętrzne 
sprawy państw ma podstawowe znaczenie dla pełnego korzystania przez mężczyzn i kobiety z ich 
praw, 

Potwierdzając, że umocnienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zmniejszenie 
napięcia międzynarodowego, współpraca wszystkich państw bez względu na ich systemy społeczne i 
gospodarcze, powszechne i całkowite rozbrojenie, a w szczególności rozbrojenie nuklearne pod ścisłą 
i skuteczną kontrolą międzynarodową, potwierdzenie zasad sprawiedliwości, równości i wzajemnych 
korzyści w stosunkach między państwami, a także realizacja prawa do samostanowienia i 
niepodległości narodów pozostających w jarzmie dominacji obcej i kolonialnej oraz obcej okupacji, 
jak również poszanowanie suwerenności narodowej i nienaruszalności terytorium, będą sprzyjać 
postępowi społecznemu oraz rozwojowi i przyczynią się w konsekwencji do osiągnięcia pełnej 
równości mężczyzn i kobiet, 

Przekonane, że pełny i wszechstronny rozwój każdego kraju, dobrobyt świata i sprawa pokoju 
wymagają jak największego udziału kobiet we wszystkich dziedzinach na równi z mężczyznami, 

Świadome znaczenia wkładu kobiet w dobrobyt rodziny i rozwój społeczeństwa, który to wkład 
nie jest dotychczas w pełni doceniany, społecznego znaczenia macierzyństwa  oraz roli obojga 
rodziców w rodzinie i wychowaniu dzieci, a także przekonane, że rola kobiet w wydawaniu na świat 
potomstwa nie może być przesłanką dyskryminacji oraz że wychowanie dzieci wymaga dzielenia 
odpowiedzialności przez mężczyzn, kobiety i całe społeczeństwo, 

Świadome, że tradycyjna rola mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie powinna ulegać ewolucji, 
podobnie jak rola kobiety, i że jest to warunkiem osiągnięcia pełnej równości mężczyzn i kobiet, 

Zdecydowane wprowadzić w życie zasady proklamowane w Deklaracji w sprawie zniesienia 
dyskryminacji kobiet i przedsięwziąć w związku z tym kroki konieczne do zniesienia tej 
dyskryminacji we wszystkich jej formach i przejawach, 

Uzgodniły, co następuje: 

CZĘŚĆ I 

Artykuł 1  

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "dyskryminacja kobiet" oznacza wszelkie 
zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu 
uszczuplenie albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, 
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realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności w 
dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. 

Artykuł 2  

Państwa Strony potępiają dyskryminację kobiet we wszelkich jej formach oraz zgadzają się 
prowadzić, za pomocą wszelkich odpowiednich środków i bez zwłoki, politykę likwidującą 
dyskryminację kobiet i w tym celu zobowiązują się: 

a) wprowadzić zasadę równości mężczyzn i kobiet do swych konstytucji państwowych lub 
innych odpowiednich aktów ustawodawczych, jeżeli dotychczas tego nie uczyniły, oraz 
zapewnić w drodze ustawodawczej lub za pomocą innych środków realizację tych zasad w 
praktyce, 

b) podjąć stosowne kroki ustawodawcze i inne działania, obejmujące tam, gdzie jest to 
niezbędne, sankcje i zabraniające wszelkiej dyskryminacji kobiet, 

c) ustanowić ochronę prawną praw kobiet na zasadach równości z mężczyznami oraz zapewnić w 
drodze postępowania przed właściwymi sądami państwowymi i innymi organami publicznymi 
skuteczną ochronę kobiet przed wszelkimi aktami dyskryminacji, 

d) powstrzymywać się od wszelkich działań i praktyk dyskryminujących kobiety i zapewnić, aby 
władze i organy publiczne działały zgodnie z tym obowiązkiem, 

e) podejmować wszelkie stosowne kroki, aby likwidować dyskryminację kobiet przez 
jakiekolwiek osoby, organizacje i przedsiębiorstwa, 

f) podejmować wszelkie stosowne kroki, łącznie z ustawodawczymi, w celu zmiany lub 
uchylenia wszelkich ustaw, zarządzeń, zwyczajów lub praktyk, które stanowią dyskryminację 
kobiet, 

g) uchylić wszelkie przepisy karne, które dyskryminują kobiety. 

Artykuł 3  

Państwa Strony podejmą we wszystkich dziedzinach, a w szczególności w dziedzinie życia 
politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, wszelkie stosowne kroki, w tym również 
ustawodawcze, dla zapewnienia pełnego rozwoju i awansu kobiet w celu zapewnienia im posiadania i 
wykonywania praw człowieka oraz podstawowych wolności na zasadach równości z mężczyznami. 

Artykuł 4  

1. Wprowadzenie przez Państwa Strony tymczasowych zarządzeń szczególnych, zmierzających 
do przyspieszenia faktycznej równości mężczyzn i kobiet, nie będzie uważane za akt dyskryminacji w 
rozumieniu niniejszej konwencji, jednakże nie może w żaden sposób pociągać za sobą utrzymania 
nierównych lub odrębnych norm; zarządzenia te powinny być uchylone z chwilą osiągnięcia celów w 
zakresie równości szans i traktowania. 

2. Wprowadzenie przez Państwa Strony specjalnych zarządzeń, w tym również zarządzeń 
przewidzianych w niniejszej konwencji, w celu ochrony macierzyństwa nie będzie uważane za akt 
dyskryminacji. 

Artykuł 5  

Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu: 
a) zmiany społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet w celu osiągnięcia 

likwidacji przesądów i zwyczajów lub innych praktyk, opierających się na przekonaniu o 
niższości lub wyższości jednej z płci albo na stereotypach roli mężczyzny i kobiety, 

b) zapewnienia, aby wychowanie w rodzinie wyrabiało właściwe rozumienie macierzyństwa jako 
funkcji społecznej oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności mężczyzn i kobiet za 
wychowanie i rozwój ich dzieci, przy założeniu, że wzgląd na dobro dzieci ma zawsze 
podstawowe znaczenie. 
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Artykuł 6  

Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki, w tym również ustawodawcze, w celu 
położenia kresu wszelkim formom handlu kobietami oraz ciągnięciu zysków z prostytucji kobiet. 

CZĘŚĆ II 

Artykuł 7  

Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki, aby zlikwidować dyskryminację kobiet w 
życiu politycznym i publicznym państwa, a w szczególności aby zapewnić kobietom, na równych z 
mężczyznami warunkach, prawa: 

a) głosowania we wszystkich wyborach i referendach publicznych oraz wybieralności do 
wszelkich organów wybieranych powszechnie, 

b) uczestniczenia w kształtowaniu polityki Państwa i jej realizacji, zajmowania stanowisk 
publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych na wszystkich szczeblach 
zarządzania, 

c) uczestniczenia w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach zajmujących się sprawami 
publicznymi i politycznymi Państwa. 

Artykuł 8  

Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki, aby kobiety, na warunkach równych z 
mężczyznami i bez żadnej dyskryminacji, miały możliwość reprezentowania swoich rządów w 
stosunkach międzynarodowych oraz uczestniczenia w pracach organizacji międzynarodowych. 

Artykuł 9  

1. Państwa Strony zapewnią kobietom równe prawa z mężczyznami w zakresie nabywania, 
zmiany lub zachowania obywatelstwa. W szczególności zapewnią one, że ani małżeństwo z 
cudzoziemcem, ani zmiana obywatelstwa przez małżonka podczas trwania małżeństwa nie spowodują 
automatycznie zmiany obywatelstwa małżonki ani nie uczynią jej bezpaństwowcem, ani też nie 
zmuszą jej do przyjęcia obywatelstwa małżonka. 

2. Państwa Strony zapewnią kobietom równe prawa z mężczyznami w odniesieniu do 
obywatelstwa ich dzieci. 

CZĘŚĆ III 

Artykuł 10  

Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet, aby 
zapewnić im równe prawa z mężczyznami w dziedzinie kształcenia, a w szczególności zapewniające 
na zasadzie równości kobiet i mężczyzn: 

a) równe warunki orientacji zawodowej, dostępu do studiów i uzyskiwania dyplomów we 
wszystkich rodzajach zakładów kształcących, zarówno na wsi, jak i w mieście; równość ta 
powinna być zapewniona zarówno w nauczaniu przedszkolnym, ogólnym, technicznym, 
zawodowym i wyższym technicznym, jak i we wszystkich formach szkolenia zawodowego, 

b) jednakowy dobór programów, jednakowe egzaminy oraz personel nauczający, posiadający 
takie same kwalifikacje, równej jakości pomieszczenia szkolne i wyposażenie, 

c) wyeliminowanie wszelkich stereotypowych koncepcji pozycji mężczyzny i kobiety na 
wszystkich szczeblach nauczania i we wszystkich rodzajach kształcenia przez popieranie 
koedukacji i innych form nauczania, które mogą być pomocne w osiągnięciu tego celu, a 
zwłaszcza przez rewizję podręczników i programów szkolnych oraz dostosowanie metod 
pedagogicznych, 

d) równe możliwości w dziedzinie otrzymywania stypendiów i innych subwencji na studia, 
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e) równe możliwości dostępu do programów stałego nauczania, w tym również do programów 
nauki czytania i pisania dla dorosłych i programów nauczania elementarnego, w celu jak 
najszybszego zniwelowania różnicy wykształcenia pomiędzy mężczyznami a kobietami, 

f) zmniejszenie liczby uczennic nie kończących szkół oraz organizowanie programów dla 
dziewcząt i kobiet, które przedwcześnie zaprzestały nauki, 

g) równe możliwości aktywnego uczestniczenia w sporcie i wychowaniu fizycznym, 
h) dostęp do informacji specjalistycznych o charakterze wychowawczym, mających na celu 

zapewnienie zdrowia i dobrobytu rodziny, w tym również do informacji i poradnictwa w 
zakresie planowania rodziny. 

Artykuł 11  

1. Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich stosownych kroków w celu likwidacji 
dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia, zmierzających do zapewnienia im na zasadzie 
równości mężczyzn i kobiet takich samych praw, a w szczególności: 

a) prawa do pracy jako niezbywalnego prawa każdego człowieka, 
b) prawa do takich samych możliwości zatrudnienia, w tym również równych kryteriów doboru  

w zakresie zatrudnienia, 
c) prawa swobodnego wyboru zawodu i zatrudnienia, prawa do awansu, stałej pracy oraz 

wszelkich świadczeń i warunków pracy, prawa do kształcenia i dokształcania zawodowego, w 
tym również do praktyk, doskonalenia zawodowego i stałego szkolenia, 

d) prawa do równego wynagradzania, w tym również do świadczeń oraz do równego traktowania 
za pracę tej samej wartości, jak również do równego traktowania w ocenie jakości pracy, 

e) prawa do zabezpieczenia społecznego, w szczególności w razie przejścia na emeryturę, 
bezrobocia, choroby, inwalidztwa i starości lub niezdolności do pracy z innych przyczyn, jak 
również prawa do płatnego urlopu, 

f) prawa do ochrony zdrowia i bezpiecznych warunków pracy, włączając w to ochronę zdolności 
do rodzenia potomstwa. 

2. W celu zapobieżenia dyskryminacji kobiet w związku z zamążpójściem lub macierzyństwem 
oraz zapewnienia im faktycznego prawa do pracy, Państwa Strony podejmą stosowne kroki, aby; 

a) zabronić, pod groźbą zastosowania sankcji, zwalniania kobiet z powodu ciąży lub urlopu 
macierzyńskiego oraz dyskryminacyjnego zwalniania ze względu na to, że są zamężne, 

b) wprowadzić urlop macierzyński z prawem do wynagrodzenia lub do innych równoważnych 
świadczeń socjalnych, z zachowaniem prawa do powrotu do poprzedniego zatrudnienia, do 
stażu pracy i awansu oraz do uprawnień socjalnych, 

c) popierać udzielanie dodatkowych świadczeń społecznych, niezbędnych do umożliwienia 
rodzicom łączenia obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi i udziałem w życiu 
publicznym, zwłaszcza przez popieranie tworzenia i rozwijania sieci instytucji zapewniających 
opiekę nad dziećmi, 

d) zapewnić szczególną ochronę kobietom w ciąży w razie stwierdzenia szkodliwości 
wykonywanych przez nie rodzajów pracy. 

3. Ustawodawstwo mające na celu ochronę kobiet, w zakresie objętym niniejszym artykułem, 
będzie poddawane okresowemu przeglądowi z uwzględnieniem stanu wiedzy naukowej i technicznej 
oraz zależnie od potrzeb zmieniane, uchylane lub rozszerzane. 

Artykuł 12  

1. Państwa Strony podejmą wszelkie stosowne kroki zmierzające do likwidacji dyskryminacji 
kobiet w dziedzinie opieki zdrowotnej w celu zapewnienia im, na zasadach równości z mężczyznami, 
dostępu do korzystania z usług służby zdrowia, w tym również usług związanych z panowaniem 
rodziny. 

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu Państwa Strony zapewnią kobietom 
w czasie ciąży i porodu oraz po porodzie odpowiednie usługi w razie potrzeby, jak również 
odpowiednie odżywianie w czasie ciąży i karmienia. 
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Artykuł 13  

Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich stosownych kroków dla likwidacji 
dyskryminacji w stosunku do kobiet w innych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego w celu 
zapewnienia im, na zasadzie równości mężczyzn i kobiet, takich samych praw, a w szczególności: 

a) prawa do świadczeń rodzinnych, 
b) prawa do pożyczek bankowych i hipotecznych oraz innych form kredytu finansowego, 
c) prawa do uczestniczenia w działalności rekreacyjnej, sportowej oraz we wszystkich formach 
życia kulturalnego. 

Artykuł 14  

1. Państwa Strony wezmą pod uwagę szczególne problemy stojące przed kobietami na wsi i 
ważną rolę, jaką odgrywają one w życiu gospodarczym swoich rodzin, zwłaszcza przez pracę w tych 
dziedzinach gospodarki, w których praca nie jest wynagradzana, a także podejmą stosowne kroki w 
celu zapewnienia stosowania postanowień niniejszej konwencji do kobiet w środowisku wiejskim. 

2. Państwa  Strony podejmą wszelkie stosowne kroki dla likwidacji dyskryminacji kobiet w 
środowiskach wiejskich w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z mężczyznami, udziału w 
rozwoju środowiska wiejskiego i korzyściach stąd płynących, w szczególności zaś zapewnienia im 
prawa do: 

a) pełnego udziału w przygotowaniu i realizacji planów rozwoju na wszystkich szczeblach, 
b) dostępu do odpowiednich usług w dziedzinie zdrowia, w tym również do informacji, 

poradnictwa i usług w zakresie planowania rodziny, 
c) bezpośredniego korzystania z programów zabezpieczenia społecznego, 
d) korzystania z wszelkich typów kształcenia i nauki, szkolnej lub pozaszkolnej, w tym również 

w zakresie nauki pisania i czytania, oraz między innymi z możliwości korzystania z wszelkich 
form zbiorowego upowszechniania i popularyzacji, w celu podwyższenia umiejętności 
technicznych, 

e) organizowania zespołów samopomocy i spółdzielni w celu stworzenia równych szans dostępu 
do korzyści gospodarczych przez zatrudnienie za wynagrodzeniem lub pracę samodzielną, 

f) uczestniczenia we wszelkiej działalności zbiorowej, 
g) dostępu do kredytów i pożyczek dla rolników, do ułatwień handlowych, odpowiedniej 

technologii oraz równego traktowania w zakresie reform gruntowych i rolnych, jak również w 
projektowaniu inwestycji wiejskich, 

h) korzystania z odpowiednich warunków życia, a zwłaszcza warunków mieszkalnych, 
sanitarnych, dostawy energii elektrycznej i wody, transportu i łączności. 

CZĘŚĆ IV 

Artykuł 15  

1. Państwa Strony zapewnią kobietom równość z mężczyznami wobec prawa. 
2. Państwa Strony przyznają kobietom identyczną z mężczyznami zdolność prawną w sprawach 

cywilnych i jednakowe możliwości wykonywania tej zdolności. W szczególności zapewnią im równe 
prawa w zakresie zawierania umów i zarządzania mieniem oraz jednakowe traktowanie we wszystkich 
stadiach postępowania sądowego. 

3. Państwa Strony zgadzają się, że wszystkie umowy i wszelkie inne dokumenty prywatne - bez 
względu na ich rodzaj - jeżeli ich skutki prawne mają na celu ograniczenie zdolności prawnej kobiet, 
będą uważane za nieważne i niebyłe. 

4. Państwa Strony zapewnią mężczyznom i kobietom równe uprawnienia w zakresie 
ustawodawstwa normującego prawa jednostek do wolności wyboru miejsca zamieszkania lub pobytu. 

Artykuł 16  
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1. Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet we 
wszystkich sprawach wynikających z zawarcia małżeństwa i stosunków rodzinnych, a w 
szczególności zapewnią, na warunkach równości z mężczyznami: 

a) równe prawo zawierania małżeństwa, 
b) równe prawo swobodnego wyboru małżonka i zawierania małżeństwa wyłącznie za własną 

swobodną i pełną zgodą, 
c) równe prawa i obowiązki w czasie trwania małżeństwa i po jego rozwiązaniu, 
d) równe prawa i obowiązki rodzicielskie, niezależnie od tego, czy rodzice są małżeństwem, w 

sprawach dotyczących ich dzieci; we wszystkich przypadkach dobro dzieci będzie 
najważniejsze, 

e) równe prawa w zakresie swobodnego i świadomego decydowania o liczbie dzieci i odstępach 
czasu między ich narodzinami oraz w sprawach dostępu do informacji, poradnictwa i środków 
umożliwiających korzystanie z tego prawa, 

f) równe prawa i obowiązki w zakresie opieki, kurateli, wychowania i przysposobienia dzieci 
oraz w zakresie innych podobnych instytucji, jeżeli prawo krajowe je przewiduje; we 
wszystkich przypadkach dobro dzieci będzie najważniejsze, 

g) równe prawa osobiste męża i żony, w tym również w zakresie wyboru nazwiska, zawodu i 
zajęcia, 

h) równe prawa każdego z małżonków w odniesieniu do własności, nabywania, rozporządzania, 
zarządzania, użytkowania i dysponowania mieniem, zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie. 

2. Przyrzeczenie małżeństwa oraz małżeństwo dziecka nie będą miały skutku prawnego; zostaną 
podjęte wszelkie niezbędne kroki, w tym również ustawodawcze, w kierunku określenia dolnej 
granicy  wieku zdolności do zawarcia małżeństwa i wprowadzenia obowiązkowego wpisu małżeństw 
do urzędowego rejestru. 

CZĘŚĆ V 

Artykuł 17  

1. W celu badania postępu w stosowaniu niniejszej konwencji zostanie ustanowiony Komitet do 
Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (zwany dalej Komitetem), składający się, w chwili wejścia w 
życie niniejszej konwencji, z osiemnastu, a następnie po ratyfikacji lub przystąpieniu do tej konwencji 
przez trzydzieste piąte Państwo Stronę, z dwudziestu trzech ekspertów o wysokim poziomie 
moralnym i kompetencji w dziedzinie objętej konwencją. Eksperci ci, wybierani przez Państwa Strony 
spośród ich obywateli, będą występować we własnym imieniu; przy wyborze należy mieć na uwadze 
zasadę słusznego podziału geograficznego i reprezentację różnych form cywilizacji, a także głównych 
systemów prawnych. 

2. Członkowie Komitetu będą wybierani w tajnym głosowaniu z listy osób zgłoszonych przez 
Państwa Strony. Każde Państwo Strona może zgłosić jedną osobę spośród swoich obywateli. 

3. Pierwsze wybory odbędą się w sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji. 
Co najmniej na trzy miesiące przed terminem każdych wyborów Sekretarz Generalny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych skieruje do Państw Stron pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich 
kandydatów w ciągu dwóch miesięcy. Sekretarz Generalny sporządza alfabetyczną listę wszystkich 
zgłoszonych w tym trybie kandydatów, ze wskazaniem Państw, które ich zgłosiły, i przedstawia ją 
Państwom Stronom. 

4. Wybory członków Komitetu odbywają się na posiedzeniu Państw Stron, zwołanym przez 
Sekretarza Generalnego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na posiedzeniu tym, 
którego quorum wynosi dwie trzecie Państw Stron, za wybranych do Komitetu uznani zostaną ci 
kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów i bezwzględną większość głosów 
przedstawicieli Państw Stron obecnych i głosujących. 

5. Członkowie Komitetu będą wybrani na okres czterech lat. Jednakże mandat dziewięciu 
członków Komitetu wybranych w pierwszych wyborach wygasa po upływie dwóch lat; nazwiska tych 
dziewięciu członków zostaną wybrane w drodze losowania przez Przewodniczącego Komitetu 
bezzwłocznie po pierwszych wyborach. 
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6. Wybory pięciu dodatkowych członków Komitetu odbywają się zgodnie z postanowieniami 
ustępów 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po dokonaniu trzydziestej piątej ratyfikacji lub przystąpienia. 
Mandat dwóch spośród dodatkowych członków wybranych w tym terminie wygasa po upływie dwóch 
lat; nazwiska tych dwóch członków zostaną ustalone w drodze losowania przez Przewodniczącego 
Komitetu. 

7. W celu uzupełnienia wakatów losowych Państwo Strona, przez które zgłoszony ekspert 
przestał być członkiem Komitetu, zgłosi za zgodą Komitetu innego eksperta spośród swoich 
obywateli. 

8. Członkowie Komitetu otrzymują za zgodą Zgromadzenia Ogólnego wynagrodzenie z 
funduszów Organizacji Narodów Zjednoczonych na zasadach i warunkach, jakie ustali Zgromadzenie, 
uwzględniając wagę zadań Komitetu. 

9. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów  Zjednoczonych zapewni niezbędny personel oraz 
środki materialne konieczne do efektywnego wykonywania przez Komitet funkcji przewidzianych w 
niniejszej konwencji. 

Artykuł 18  

1. Państwa Strony zobowiązują się do przedstawiania Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, w celu  rozpatrzenia przez Komitet, sprawozdania dotyczącego kroków 
ustawodawczych, sądowych, administracyjnych lub innego rodzaju, podjętych przez nie dla 
wykonania postanowień niniejszej konwencji, oraz osiągniętego w tym względzie postępu: 

a) w ciągu roku od dnia wejścia w życie konwencji w stosunku do danego Państwa i  
b) następnie, po upływie każdego okresu czteroletniego lub częściej, jeżeli zwróci się o to 

Komitet. 
2. Sprawozdania mogą wskazywać czynniki i trudności wpływające na stopień wykonywania 

zobowiązań przewidzianych w niniejszej konwencji. 

Artykuł 19  

1. Komitet ustala swój regulamin. 
2. Komitet wybiera swoich urzędników na okres dwóch lat. 

Artykuł 20  

1. Komitet będzie zbierał się z reguły corocznie na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie w celu 
rozpatrzenia sprawozdań przedstawianych zgodnie z artykułem 18 niniejszej konwencji. 

2. Posiedzenia Komitetu będą odbywały się z reguły w siedzibie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych albo w innym dogodnym miejscu, ustalonym przez Komitet. 

Artykuł 21  

1. Komitet będzie składał Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, za pośrednictwem 
Rady Gospodarczej i Społecznej, roczne sprawozdanie dotyczące jego działalności oraz będzie mógł 
czynić sugestie i zalecenia ogólne na podstawie badania sprawozdań i informacji otrzymanych od 
Państw Stron. Sugestie i zalecenia ogólne będą włączone do sprawozdania Komitetu wraz z 
ewentualnymi komentarzami Państw Stron. 

2. Sekretarz Generalny przekazuje sprawozdania Komitetu do wiadomości Komisji Statusu 
Kobiet. 

Artykuł 22  

Organizacje wyspecjalizowane mają prawo być reprezentowane przy rozpatrywaniu 
wykonywania tych postanowień niniejszej konwencji, które dotyczą spraw należących do zakresu ich 
działalności. Komitet może zaprosić organizacje wyspecjalizowane do składania sprawozdań 
dotyczących realizacji konwencji w dziedzinach należących do zakresu ich działalności. 
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CZĘŚĆ VI 

Artykuł 23  

Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie narusza jakichkolwiek dalej idących postanowień, 
prowadzących do osiągnięcia równości między mężczyznami i kobietami, zawartych: 
 1) w ustawodawstwie Państwa Strony lub 
 2) w jakiejkolwiek innej konwencji międzynarodowej, umowie lub porozumieniu wiążących dane 

Państwo. 

Artykuł 24  

Państwa Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków na szczeblu 
krajowym, koniecznych do pełnej realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji. 

Artykuł 25  

1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla wszystkich państw. 
2. Depozytariuszem niniejszej konwencji jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. 
3. Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone Sekretarzowi 

Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
4. Niniejsza konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla wszystkich państw. Przystąpienia 

dokonuje się przez złożenie dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 26  

1. Każde Państwo Strona może zażądać w każdym czasie rewizji niniejszej konwencji w drodze 
pisemnej notyfikacji skierowanej w tym celu do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

2. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję co do kroków, jakie należy 
przedsięwziąć w związku z takim żądaniem. 

Artykuł 27  

1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie złożenia Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dwudziestego dokumentu ratyfikacji lub 
przystąpienia. 

2. W stosunku do każdego Państwa, które ratyfikuje niniejszą konwencję lub przystąpi do niej po 
złożeniu dwudziestego dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia, niniejsza konwencja wejdzie w życie 
trzydziestego dnia po dacie złożenia przez to Państwo dokumentu ratyfikacji lub przystąpienia. 

Artykuł 28  

1. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzyma i przekaże wszystkim 
państwom teksty zastrzeżeń, jakie byłyby złożone w chwili ratyfikacji lub przystąpienia. 

2. Zastrzeżenie niezgodne z przedmiotem i celami niniejszej konwencji nie jest dopuszczalne. 
3. Zastrzeżenia mogą być wycofane w każdym terminie w drodze zawiadomienia skierowanego 

do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który poinformuje o tym wszystkie 
Państwa Strony. Zawiadomienie to będzie skuteczne z dniem jego otrzymania. 

Artykuł 29  

1. Każdy spór pomiędzy dwoma lub więcej Państwami Stronami, dotyczący interpretacji lub 
stosowania niniejszej konwencji, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze rokowań, będzie, na 
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wniosek jednego z państw, poddany arbitrażowi. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy następujących po 
dacie żądania arbitrażu Strony nie porozumią się co do organizacji arbitrażu, każda z nich może 
przekazać spór do rozstrzygnięcia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, składając skargę 
zgodnie ze Statutem Trybunału. 

2. Każde Państwo Strona może w momencie podpisania niniejszej konwencji, jej ratyfikacji lub 
przystąpienia do niej oświadczyć, że nie uważa się za związane postanowieniami ustępu 1 niniejszego 
artykułu. Inne Państwa Strony nie będą związane tymi postanowieniami w stosunku do Państwa, które 
uczyniło takie zastrzeżenie. 

3. Każde Państwo Strona, które uczyniło zastrzeżenie zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, 
może w każdym terminie wycofać to zastrzeżenie w drodze zawiadomienia Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 30  

Niniejsza konwencja, której teksty w językach angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, 
hiszpańskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne, będzie złożona na przechowanie Sekretarzowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą 
konwencję.  
 


