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Panstwa czlonkowskie Rady Europy, Sygnatariusze niniejszej Konwencji, 

zwazywszy, ze celem Rady Europy jest osiagniecie wiekszej jednosci pomiedzy jej czlonkami 
w celu ochrony i urzeczywistniania idealów i zasad, które stanowia ich wspólne dziedzictwo 
oraz ulatwianie rozwoju ekonomicznego i spolecznego przy poszanowaniu praw czlowieka i 
podstawowych wolnosci; 

zwazywszy, ze status prawny pracowników migrujacych, obywateli panstw czlonkowskich 
Rady Europy winien byc uregulowany tak, by zapewnic im w mozliwie najszerszym zakresie 
traktowanie nie mniej korzystnego niz to, z którego korzystaja pracownicy obywatele panstwa 
przyjmujacego we wszystkich aspektach warunków zycia i pracy; 

postanowiwszy ulatwiac awans spoleczny pracowników migrujacych oraz czlonków ich 
rodzin; 

potwierdzajac, ze prawa i przywileje, których wzajemnie udzielaja swym obywatelom, sa 
przyznawane z tytulu bliskiej wiezi, która wiaze, na mocy Statutu Rady Europy, jej panstwa 
czlonkowskie, 

uzgodnily, co nastepuje: 

 ROZDZIAL l   

Artykul l  
 Definicja 

1. Dla celów stosowania niniejszej Konwencji, termin „pracownik migrujacy" oznacza 
obywatela Ukladajacej sie Strony, któremu inna Ukladajaca sie Strona zezwolila na pobyt na 
jej terytorium w celu podjecia tam pracy najemnej. 

2. Niniejsza konwencja nie stosuje sie do: 

a) pracowników nadgranicznych; 

b) artystów, innych pracowników branzy rozrywkowej i sportowców zatrudnionych na 
krótki okres, oraz osób wykonujacych wolne zawody; 

c) marynarzy; 

d) stazystów; 

e) pracowników sezonowych; za migrujacych pracowników sezonowych uwaza sie 
obywateli Ukladajacej sie Strony, którzy wykonuja na podstawie umowy o prace, zawartej na 
czas okreslony lub umowy o wykonanie okreslonej pracy, prace najemna na terytorium innej 
Ukladajacej sie Strony, w dziedzinie dzialalnosci uzaleznionej od rytmu pór roku; 

f) pracowników obywateli Ukladajacej sie Strony, wykonujacych okreslona prace na 
terytorium innej Ukladajacej sie Strony, na rzecz przedsiebiorstwa majacego siedzibe poza 
terytorium tej Ukladajacej sie Strony. 
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Rozdzial II 

Artykul 2  
Formy rekrutacji 

1. Rekrutacja potencjalnych pracowników migrujacych moze byc prowadzona na podstawie 
oferty ze wskazaniem konkretnej osoby lub oferty anonimowej i, w tym drugim przypadku, 
musi byc zgloszona za posrednictwem organu panstwowego panstwa pochodzenia jezeli taki 
organ istnieje, oraz - tam gdzie jest to stosowne - za posrednictwem organu panstwowego 
panstwa przyjmujacego. 

2. Koszty administracyjne rekrutacji, sprowadzenia i zatrudnienia, jezeli czynnosci te 
wykonywane sa przez organ panstwowy, nie moga obciazac potencjalnego pracownika 
migrujacego. 

Artykul 3  
 Badanie lekarskie i egzamin zawodowy 

1. Rekrutacja przyszlych pracowników migrujacych moze byc poprzedzona badaniem 
lekarskim i egzaminem zawodowym. 

2. Badanie lekarskie i egzamin zawodowy maja na celu umozliwienie okreslenia, czy 
potencjalny pracownik migrujacy jest sprawny fizycznie i umyslowo oraz czy ma niezbedne 
kwalifikacje techniczne do wykonywania oferowanej mu pracy, a takze upewnienie sie, czy 
stan zdrowia pracownika nie zagraza zdrowiu publicznemu. 

3. Warunki zwrotu kosztów badania lekarskiego i egzaminu zawodowego beda ustalone, 
tam gdzie jest to stosowne, w formie umów dwustronnych, w taki sposób, by koszty te nie 
obciazaly potencjalnego pracownika migrujacego. 

4. Pracownik migrujacy, majacy imienna oferte pracy,  bedzie mógl byc poddany, z 
wyjatkiem uzasadnionego podejrzenia oszustwa, egzaminowi zawodowemu tylko na  zadanie 
pracodawcy. 

Artykul 4 
 Prawo wyjazdu - prawo wstepu na terytorium panstwa przyjmujacego 

- formalnosci administracyjne  

1. Kazda Ukladajaca sie Strona zagwarantuje pracownikom migrujacym nastepujace 
prawa: 

a) prawo opuszczenia terytorium Ukladajacej sie Strony, której sa obywatelami; 

b) prawo wstepu na terytorium Ukladajacej sie Strony w celu podjecia tam pracy 
najemnej, po uzyskaniu przez niego uprzedniej zgody na podjecie zatrudnienia oraz 
otrzymaniu wymaganych dokumentów. 

2. Prawa te podlegaja ograniczeniom przewidzianym w ustawodawstwie i koniecznym 
dla zapewnienia bezpieczenstwa panstwa, porzadku publicznego, zdrowia publicznego lub 
dobrych obyczajów. 
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3. Dokumenty wymagane od pracownika migrujacego dla celów emigracji i imigracji, 
zostana wydane mozliwie jak najszybciej, bezplatnie lub za kwote nie przekraczajaca 
administracyjnych kosztów ich wydania. 

Artykul 5  
 Formalnosci i procedura dotyczaca umowy o prace 

Kazdemu pracownikowi migrujacemu, który uzyskal prace, zostanie wydana przed wyjazdem 
do panstwa przyjmujacego umowa o prace lub ostateczna oferta zatrudnienia sporzadzone w 
jezyku lub jezykach, które sa uzywane w panstwie pochodzenia, oraz w jezyku lub jezykach, 
które sa uzywane w panstwie przyjmujacym. Uzycie co najmniej jednego jezyka panstwa 
pochodzenia i jednego jezyka panstwa przyjmujacego bedzie obowiazkowe w przypadku 
rekrutacji przez organ panstwowy lub agencje posrednictwa pracy uznana urzedowo. 

Artykul 6  
Informacja 

1. Ukladajace sie Strony beda wymieniac miedzy soba oraz udzielac potencjalnym 
emigrantom stosowne informacje dotyczace ich pobytu, warunków i mozliwosci laczenia 
rodzin, charakteru pracy, mozliwosci zawarcia nowej umowy o prace po wygasnieciu 
pierwszej wymaganych kwalifikacji, warunków pracy i zycia (w tym kosztów utrzymania), 
wynagrodzenia, zabezpieczenia spolecznego, mieszkania, wyzywienia, przekazywania 
oszczednosci za granice, podrózy, a takze potracen dokonywanych z wynagrodzenia na cele 
ochrony socjalnej i zabezpieczenia spolecznego, podatków, oplat i innych obciazen. Moga 
równiez byc udzielane informacje dotyczace kultury i zycia religijnego w panstwie 
przyjmujacym. 

2. W przypadku rekrutacji za posrednictwem organu panstwowego panstwa 
przyjmujacego, informacje te beda udzielane potencjalnemu emigrantowi przed jego 
wyjazdem, w jezyku dla niego zrozumialym, w celu umozliwienia mu podjecia decyzji przy 
pelnej znajomosci sytuacji. W razie koniecznosci tlumaczenie informacji na jezyk zrozumialy 
dla potencjalnego emigranta bedzie, w zasadzie, dokonywane przez panstwo pochodzenia. 

3. Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie do poczynienia stosownych kroków, by 
zapobiegac mylacej propagandzie dotyczacej emigracji i imigracji. 

Artykul 7  
Podróz 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie, w przypadku zbiorowej, oficjalnej 
rekrutacji, ze w zadnym przypadku koszty podrózy do panstwa przyjmujacego nie beda 
obciazac pracownika migrujacego. Warunki pokrywania kosztów zostana okreslone w 
umowach dwustronnych, które moga przewidywac rozszerzenie tych srodków na rodziny oraz 
na pracowników rekrutowanych indywidualnie. 

2. W przypadku pracowników migrujacych oraz ich rodzin podrózujacych tranzytem 
przez terytorium Ukladajacej sie Strony, w drodze do panstwa przyjmujacego, lub w trakcie 
ich powrotu do panstwa pochodzenia, wlasciwe wladze panstwa tranzytowego podejma 
wszelkie kroki dla przyspieszenia przejazdu oraz zapobiezenia opóznieniom oraz trudnosciom 
administracyjnym. 
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3. Kazda Ukladajaca sie Strona zwolni od cel importowych i podatków, w chwili wjazdu 
do panstwa przyjmujacego, ostatecznego powrotu do panstwa pochodzenia, a takze podczas 
tranzytu: 

a) rzeczy osobiste i ruchomosci nalezace do pracowników migrujacych oraz czlonków 
ich rodzin, prowadzacych wspólne gospodarstwo domowe; 

b) narzedzi i wyposazenia przenosnego, w uzasadnionej ilosci, niezbednych 
pracownikom migrujacym do wykonywania ich pracy. 

Zwolnienia wymienione powyzej beda stosowane zgodnie w ustawodawstwem i przepisami 
wykonawczymi, obowiazujacymi w tych panstwach. 

Rozdzial III 

Artykul 8 
 Pozwolenie na prace 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona, która zezwala pracownikowi migrujacemu na wjazd na 
swoje terytorium w celu podjecia pracy najemnej, wyda mu lub wznowi pozwolenie na prace 
(chyba ze nie jest wobec niego wymagane), zgodnie z warunkami przewidzianymi w jej 
ustawodawstwie. 

2. Jednakze wydane po raz pierwszy pozwolenie na prace nie moze, w zasadzie, zwiazac 
pracownika z jednym pracodawca ani jedna miejscowoscia przez okres dluzszy niz rok. 

3. W przypadku wznowienia pracownikowi migrujacemu pozwolenia na prace, pozwolenie to 
powinno obejmowac, w zasadzie, okres co najmniej roku, jesli pozwala na to biezacy stan i 
rozwój sytuacji na rynku pracy. 

Artykul 9 
Pozwolenie na pobyt 

1. Jezeli wymaga tego ustawodawstwo krajowe, kazda Ukladajaca sie Strona wyda 
pozwolenie na pobyt pracownikom migrujacym, którym zgodnie z warunkami okreslonymi w 
niniejszej Konwencji zezwolono na podjecie pracy najemnej na jej terytorium. 

2. Pozwolenie na pobyt zostanie wydane zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa 
krajowego i, w razie koniecznosci, bedzie wznawiane na okres co najmniej równy, w zasadzie, 
okresowi, na jaki zostalo wydane pozwolenie na prace. Jezeli waznosc pozwolenia na prace 
jest nieograniczona w czasie, pozwolenie na pobyt bedzie wydawane i, w razie koniecznosci, 
wznawiane na okres co najmniej roku. Bedzie ono wydawane i wznawiane bezplatnie lub za 
kwote pokrywajaca jedynie administracyjne koszty jego wydania. 

3. Postanowienia niniejszego artykulu beda równiez stosowac sie do czlonków rodziny 
pracownika migrujacego, którym zezwolono dolaczyc do niego, zgodnie z art. 12 niniejszej 
Konwencji. 

4. Jezeli pracownik migrujacy nie jest juz zatrudniony lub jest czasowo niezdolny do 
pracy z powodu choroby lub wypadku, lub bez swej winy pozostaje bez pracy, i fakt ten jest 
odpowiednio stwierdzony przez wlasciwe wladze, zezwoli sie mu, dla stosowania 
postanowien art. 25 niniejszej Konwencji, na pozostanie na terytorium panstwa przyjmujacego 
przez okres, który nic powinien byc krótszy niz piec miesiecy. 
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Niemniej jednak zadna z Ukladajacych sie Stron nie bedzie zobowiazana, w przypadku 
wymienionym w ustepie powyzszym, do udzielenia pracownikowi migrujacemu zgody na 
pozostanie na okres przekraczajacy okres wyplacania zasilku dla bezrobotnych. 

5. Pozwolenie na pobyt, wydawane zgodnie z postanowieniami ust. od l do 3 niniejszego 
artykulu, moze byc cofniete: 

a) ze wzgledu na bezpieczenstwo narodowe, porzadek publiczny lub dobre obyczaje; 

b) jezeli jego posiadacz odmawia, bedac nalezycie poinformowanym o skutkach takiej 
odmowy, stosowania sie do srodków zarzadzonych przez wladze sanitarne w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego; 

c) jezeli nie jest spelniony warunek niezbedny dla jego wydania lub waznosci. 

Niemniej jednak kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie zapewnic pracownikom 
migrujacym, którym cofnieto pozwolenia na pobyt, skuteczne prawo odwolania, zgodnie z 
procedura przewidziana przez jej ustawodawstwo, do organu sadowego lub admi-
nistracyjnego. 

Artykul 10  
 Przyjecie 

1. Po przybyciu do panstwa przyjmujacego pracownicy migrujacy oraz czlonkowie ich 
rodzin otrzymaja wszelkie niezbedne informacje i porady oraz niezbedna pomoc w osiedleniu 
sie i adaptacji. 

2. W tym celu pracownicy migrujacy oraz czlonkowie ich rodzin beda uprawnieni do 
korzystania z pomocy i uslug sluzb socjalnych oraz instytucji uzytecznosci publicznej panstwa 
przyjmujacego oraz z pomocy ze strony wladz konsularnych panstwa pochodzenia. Ponadto 
pracownicy migrujacy beda uprawnieni do korzystania na tych samych zasadach, co 
pracownicy krajowi, z pomocy i uslug sluzb zatrudnienia. Jednakze kazda Ukladajaca sie 
Strona uczyni wysilek w celu zapewnienia, ilekroc sytuacja bedzie tego wymagac, 
wyspecjalizowanych sluzb socjalnych dla ulatwienia lub koordynacji przyjecia pracowników 
migrujacych oraz ich rodzin. 

3. Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie zapewnic pracownikom migrujacym 
oraz czlonkom ich rodzin swobode wykonywania praktyk religijnych, zgodnie z ich 
wyznaniem; kazda Ukladajaca sie Strona bedzie ulatwiac, w granicach dostepnych srodków, 
praktykowanie tej religii. 

Artykul 11  
 Sciaganie naleznosci z tytulu zobowiazan alimentacyjnych 

1. Status pracownika migrujacego nie moze stanowic przeszkody sciagania naleznosci z 
tytulu obowiazku alimentacji wobec osób w panstwie pochodzenia wynikajacego ze 
stosunków rodzinnych, rodzicielstwa, malzenstwa lub powinowactwa, w tym obowiazku 
alimentacji wobec dzieci pozamalzenskich. 

2. Kazda Ukladajaca sie Strona poczyni kroki niezbedne do sciagania naleznosci z tytulu 
obowiazku alimentacyjnego, wykorzystujac w tym celu, w mozliwie najszerszym zakresie, 
formularz przyjety przez Komitet Ministrów Rady Europy. 
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3. W mozliwie najszerszym zakresie kazda Ukladajaca sie Strona poczyni kroki dla 
wyznaczenia jednego, wylacznie kompetentnego organu na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, zajmujacego sie przyjmowaniem i przekazywaniem wniosków o sumy nalezne z 
tytulu obowiazku alimentacyjnego, odpowiadajacego warunkom powyzszego ust. l. 

4. Niniejszy artykul nie narusza postanowien obowiazujacych lub przyszlych konwencji 
dwustronnych lub wielostronnych. 

Artykul 12  
 Laczenie rodzin 

1. Malzonek pracownika migrujacego, zatrudnionego legalnie na terytorium Ukladajacej 
sie Strony oraz jego niezamezne dzieci, dopóki sa uwazane za nieletnie przez wlasciwe 
ustawodawstwo panstwa przyjmujacego, pozostajace na utrzymaniu pracownika migrujacego, 
maja prawo, na warunkach analogicznych do tych, które niniejsza Konwencja przewiduje dla 
dopuszczania pracowników migrujacych i zgodnie z procedura dopuszczania przewidziana 
przez ustawodawstwo lub umowy miedzynarodowe, dolaczyc do pracownika migrujacego na 
terytorium Ukladajacej sie Strony, pod warunkiem, ze ten ostatni moze zapewnic swej 
rodzinie mieszkanie uwazane za standardowe dla pracowników krajowych w regionie, w 
którym jest zatrudniony. Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie mogla uzaleznic wydawanie 
pozwolenia przewidzianego powyzej od uplywu okresu oczekiwania, którego dlugosc nie 
bedzie przekraczac dwunastu miesiecy. 

2. Kazde panstwo moze w kazdej chwili, w drodze deklaracji skierowanej do Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, która nabierze mocy po uplywie miesiaca od jej otrzymania, 
uzaleznic laczenie rodzin, o którym mowa powyzej, w ust. l, od tego czy pracownik migrujacy 
dysponuje stalym zródlem utrzymania, wystarczajacym do pokrycia potrzeb jego rodziny. 

3. Kazde panstwo moze w kazdej chwili, w drodze deklaracji skierowanej do Sekretarza 
Generalnego Rady Europy, która nabierze mocy obowiazujacej po uplywie miesiaca od jej 
otrzymania, uchylic czasowo obowiazek wydawania pozwolenia przewidzianego powyzej w 
ust. l, w stosunku do jednej lub wiecej czesci jej terytorium, które okresli w deklaracji, pod 
warunkiem, ze dzialania te nie beda staly w sprzecznosci z obowiazkami wyplywajacymi z 
innych aktów prawa miedzynarodowego. Deklaracja bedzie zawierac wskazanie szczególnych 
motywów, dotyczacych mozliwosci przyjmowania cudzoziemców, które usprawiedliwiaja 
takie uchylenie. 

Kazde panstwo, które skorzysta z mozliwosci uchylenia obowiazku wydania pozwolenia, 
bedzie na biezaco, w najkrótszym mozliwie czasie, wyczerpujaco informowalo Sekretarza 
Generalnego Rady Europy o podejmowanych przez nie dzialaniach i zapewni opublikowanie, 
w najkrótszym mozliwie czasie, informacji o podjetych dzialaniach. Poinformuje równiez 
Sekretarza Generalnego Rady Europy, od kiedy to uchylenie przestanie obowiazywac oraz od 
kiedy postanowienia Konwencji znów beda w pelni stosowane. Uchylenie nie bedzie w 
zasadzie dotyczylo wniosków o polaczenie z rodzina przedlozonych przez pracowników 
migrujacych, osiadlych na czesci terytorium objetej deklaracja, wlasciwemu organowi przed 
data skierowania deklaracji do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 
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Artykul 13  
 Mieszkanie 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie traktowac pracownika migrujacego, w sprawach 
dostepu do mieszkania oraz czynszu, nie mniej korzystnie niz wlasnych obywateli, jesli 
sprawy te sa regulowane w jej ustawach i rozporzadzeniach. 

2. Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie czuwac, by wlasciwe organy krajowe prze-
prowadzaly kontrole, w odpowiednich przypadkach przy udziale zainteresowanych wladz 
konsularnych, dzialajacych w zakresie swych kompetencji, w celu zapewnienia, by normy 
higieny dotyczace mieszkan byly przestrzegane, w stosunku do pracowników migrujacych w 
takim samym stopniu, jak wobec wlasnych obywateli. 

3. Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie chronic pracowników migrujacych, 
zgodnie z jej ustawami i rozporzadzeniami, przed wyzyskiem w sprawach czynszów. 

4. Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie czuwac, w ramach srodków, jakimi dysponuja 
wlasciwe organy krajowe, by mieszkanie pracownika migrujacego bylo odpowiednie. 

Artykul 14 
 Szkolenie - nauka w szkole, ksztalcenie zawodowe i nauka jezyka  

- reedukacja zawodowa 

1. Pracownicy migrujacy oraz czlonkowie ich rodzin, legalnie przyjeci na terytorium 
Ukladajacej sie Strony beda uprawnieni do korzystania, na tych samych zasadach i pod tymi 
samymi warunkami co pracownicy krajowi, z ksztalcenia ogólnego i zawodowego, a takze 
szkolenia oraz reedukacji zawodowej, beda takze mieli dostep do ksztalcenia w szkolach 
wyzszych, zgodnie z postanowieniami, które reguluja, w sposób ogólny, dostep do 
odpowiednich instytucji panstwa przyjmujacego. 

2. W celu ulatwienia dostepu do szkól ogólnoksztalcacych i zawodowych, a takze 
osrodków szkolenia zawodowego, panstwo przyjmujace ulatwi pracownikom migrujacym 
oraz czlonkom ich rodzin korzystanie z nauczania jezyka - a jesli jest ich kilka -jednego z 
jezyków panstwa przyjmujacego. 

3. Dla celów stosowania powyzszych ust. l i 2, przyznawanie stypendiów pozostawia sie 
uznaniu kazdej z Ukladajacych sie Stron, która podejmie dzialania w celu przyznania, zgodnie 
z postanowieniami art. 12 niniejszej Konwencji, dzieciom pracowników migrujacych, 
zyjacym wraz z ich rodzinami w panstwie przyjmujacym, takich samych ulatwien jak 
obywatelom panstwa przyjmujacego. 

4. Kwalifikacje zdobyte wczesniej przez pracownika, a takze dyplomy oraz tytuly 
zawodowe otrzymane w panstwie pochodzenia, beda uznawane przez Ukladajace sie Strony 
zgodnie z postanowieniami umów dwustronnych lub wielostronnych. 

5. Ukladajace sie Strony, których to dotyczy, beda czuwac, dzialajac w scislej 
wspólpracy, by szkolenie i reedukacja zawodowa, w rozumieniu niniejszego artykulu 
uwzglednialy, w mozliwie najszerszym zakresie, potrzeby pracowników migrujacych w 
perspektywie ich powrotu do panstwa pochodzenia. 
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Artykul 15  
 Nauczanie jezyka ojczystego pracownika migrujacego 

Ukladajace sie Strony, których to dotyczy, beda dzialac w porozumieniu w celu 
zorganizowania, w mozliwie najszerszym zakresie, specjalnych kursów nauki jezyka 
ojczystego pracownika migrujacego dla jego dzieci, by ulatwic, miedzy innymi, powrót do 
panstwa pochodzenia. 

Artykul 16 
 Warunki pracy 

1. W dziedzinie warunków pracy pracownicy migrujacy, którym zezwolono na wykony-
wanie pracy, beda korzystac z traktowania nie mniej korzystnego niz to, jakie stosuje sie do 
pracowników krajowych na mocy przepisów prawnych lub administracyjnych, zbiorowych 
ukladów pracy lub zwyczajów. 

2. Zasada równego traktowania przewidziana w poprzednim ustepie nie moze byc 
uchylona przez umowe indywidualne. 

Artykul 17 
 Przekazywanie oszczednosci 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona zezwoli, zgodnie z warunkami okreslonymi w jej 
ustawodawstwie, na przekazywanie za granice calosci lub takiej czesci zarobków i 
oszczednosci pracowników migrujacych, która ci ostatni zechca przekazac. 

2. Postanowienie to stosuje sie równiez do przekazywania sum naleznych od 
pracowników migrujacych z tytulu ich zobowiazan alimentacyjnych. Przekazywanie 
naleznosci od pracowników migrujacych z tytulu ich zobowiazan alimentacyjnych nie bedzie 
moglo byc w zadnym przypadku utrudniane lub uniemozliwiane. 

3. Kazda Ukladajaca sie Strona zezwoli, w drodze umów dwustronnych lub 
jakichkolwiek innych srodków, na przekazywanie sum, które naleza sie pracownikom 
migrujacym, gdy opuszcza oni terytorium panstwa przyjmujacego. 

Artykul 18 
 Zabezpieczenie spoleczne  

1. Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie zapewnic na swym terytorium równe 
traktowanie pracowników migrujacych oraz czlonków ich rodzin i wlasnych obywateli w 
dziedzinie zabezpieczenia spolecznego, z zastrzezeniem warunków przewidzianych w usta-
wodawstwie krajowym, umowach dwu- i wielostronnych juz zawartych lub które zostana 
zawarte miedzy zainteresowanymi Ukladajacymi sie Stronami. 

2. Ponadto Ukladajace sie Strony beda dazyc, w drodze umów dwu- i wielostronnych, do 
zagwarantowania pracownikom migrujacym oraz czlonkom ich rodzin zachowania praw 
bedacych w trakcie nabywania oraz praw nabytych, a takze wyplacania swiadczen za granice. 
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Artykul 19  
 Pomoc spoleczna i medyczna 

Kazda Ukladajaca sie Strona zobowiazuje sie przyznac na swym terytorium pracownikom 
migrujacym oraz czlonkom ich rodzin, przebywajacym legalnie na jej terytorium, pomoc 
spoleczna i medyczna, na tych samych zasadach, co swym obywatelom zgodnie ze zobowia-
zaniami, jakie przyjela na mocy umów miedzynarodowych, a szczególnie Europejskiej 
Konwencji o pomocy spolecznej i medycznej z 1953 roku. 

Artykul 20  
 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Higiena pracy 

1. Jezeli chodzi o zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a takze o 
higiene pracy, pracownicy migrujacy beda korzystac z takich samych praw i takiej samej 
ochrony co pracownicy krajowi, przy zastosowaniu ustaw Ukladajacej sie Strony oraz 
zbiorowych ukladów pracy i z uwzglednieniem ich szczególnej sytuacji. 

2. Pracownik migrujacy, który ulegl wypadkowi przy pracy lub zostal dotkniety choroba 
zawodowa na terytorium panstwa przyjmujacego, bedzie mógl korzystac z rehabilitacji 
zawodowej na tych samych zasadach co pracownicy krajowi. 

Artykul 21 
 Kontrola warunków pracy 

Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie kontrolowac lub zapewni przeprowadzanie kontroli 
warunków pracy pracowników migrujacych w ten sam sposób, jak dla pracowników 
krajowych. Kontrola bedzie przeprowadzana przez wlasciwe organy lub instytucje panstwa 
przyjmujacego oraz wszelkie inne upowaznione organy panstwa przyjmujacego. 

Artykul 22  
 Smierc 

Kazda Ukladajaca sie Strona bedzie czuwac, w ramach swych ustaw i, w razie potrzeby, w 
ramach umów dwustronnych, by podejmowane byly odpowiednie dzialania dla udzielenia 
wszelkiej niezbednej pomocy przy transporcie do panstwa pochodzenia ciala pracownika 
migrujacego, zmarlego w wyniku wypadku przy pracy. 

Artykul 23  
 Opodatkowanie zarobków 

1. Jezeli chodzi o dochody, bez naruszania postanowien umów dwustronnych, zawartych 
lub które beda mogly w przyszlosci byc zawarte miedzy Ukladajacymi sie Stronami, 
dotyczacych podwójnego opodatkowania, pracownicy migrujacy nie beda obciazani na 
terytorium Ukladajacej sie Strony obowiazkiem wnoszenia cel, oplat, podatków i skladek, bez 
wzgledu na ich postac, wyzszych lub bardziej uciazliwych niz te, które sa nakladane na 
obywateli znajdujacych sie w podobnej sytuacji. Beda im przyslugiwac, w szczególnosci, ulgi 
lub zwolnienia od podatków lub oplat, a takze znizki, w tym znizki ze wzgledu na obciazenia 
rodzinne. 
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2. Ukladajace sie Strony ustala miedzy soba, w drodze umów dwu- lub wielostronnych, 
dotyczacych podwójnego opodatkowania, jakie dzialania moglyby byc podjete dla unikniecia 
podwójnego opodatkowania zarobków pracowników migrujacych. 

Artykul 24  
 Wygasniecie umowy o prace i zwolnienie 

1. Z chwila wygasniecia umowy o prace zawartej na czas okreslony - z koncem 
umówionego okresu oraz w przypadku wczesniejszego rozwiazania takiej umowy lub 
rozwiazania umowy o prace zawartej na czas nieokreslony, pracownik migrujacy nie bedzie 
traktowany mniej korzystnie niz pracownicy krajowi, na mocy postanowien ustawodawstwa 
krajowego lub zbiorowych ukladów pracy. 

2. W przypadku indywidualnego lub zbiorowego zwolnienia pracownik migrujacy jest 
traktowany na równi z pracownikami krajowymi, zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
zbiorowymi ukladami pracy, szczególnie jezeli chodzi o forme i okres wypowiedzenia oraz 
odszkodowanie przewidziane w ustawodawstwie lub umowach lub takie, jakie by mu sie 
nalezalo w przypadku bezpodstawnego wypowiedzenia umowy o prace. 

Artykul 25  
 Ponowne zatrudnienie 

1. Jezeli pracownik migrujacy traci prace z przyczyn od niego niezaleznych, szczególnie 
takich, jak zwolnienia zbiorowe lub przedluzajaca sie choroba, wlasciwe wladze panstwa 
przyjmujacego ulatwia jego ponowne zatrudnienie, stosownie do postanowien ustawowych i 
rozporzadzen obowiazujacych w tym panstwie. 

2. W tym celu panstwo przyjmujace bedzie popierac podejmowanie dzialan niezbednych 
dla umozliwienia w najszerszym mozliwie zakresie, szkolenia zawodowego i rehabilitacji 
zawodowej pracownika migrujacego, o którego chodzi, jesli zamierza on nastepnie 
kontynuowac prace w panstwie przyjmujacym. 

Artykul 26  
 Prawo dostepu do sadów i wladz administracyjnych panstwa przyjmujacego 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona zapewni pracownikom migrujacym traktowanie nie mniej 
korzystne niz to, które stosuje sie do jej wlasnych obywateli w postepowaniu prawnym. 
Pracownicy migrujacy beda uprawnieni, na tych samych warunkach, co obywatele, do pelnej 
prawnej i sadowej ochrony ich samych oraz ich wlasnosci, praw i interesów; w szczególnosci 
beda mieli, na tych samych zasadach, co obywatele, prawo dostepu do sadów i wlasciwych 
wladz administracyjnych, zgodnie z ustawodawstwem panstwa przyjmujacego oraz prawo do 
otrzymania pomocy ze strony osoby wybranej przez nich, upowaznionej przez prawo tego 
panstwa, na przyklad jezeli chodzi o spory z pracodawca, czlonkami rodziny oraz osobami 
trzecimi. Niniejszy artykul nie narusza obowiazujacych w panstwie przyjmujacym regul 
rozstrzygania kolizji praw. 

2. Kazda Ukladajaca sie Strona zapewni pracownikom migrujacym, na tych samych 
warunkach, co swym obywatelom, pomoc prawna i, w przypadku postepowania cywilnego 
lub karnego, mozliwosc skorzystania z pomocy tlumacza, jesli nie rozumieja jezyka 
uzywanego w sadzie lub nim nie mówia. 
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Artykul 27 
 Odwolywanie sie do pomocy urzedów zatrudnienia 

Kazda Ukladajaca sie Strona przyzna pracownikom migrujacym oraz czlonkom ich rodzin, 
którzy przebywaja lega lnie na jej terytorium, prawo korzystania z uslug urzedów zatrudnienia, 
na tych samych warunkach, co pracownikom krajowym oraz zgodnie z postanowieniami 
ustaw, rozporzadzen oraz z praktyka administracyjna, lacznie z warunkami dostepu do nich, 
obowiazujacymi w tym panstwie. 

Artykul 28 
 Wykonywanie prawa do zrzeszania sie w zwiazki zawodowe 

Kazda Ukladajaca sie Strona przyzna pracownikom migrujacym swobode zrzeszania sie w 
zwiazki zawodowe dla ochrony ich interesów ekonomicznych i spolecznych, zgodnie / 
warunkami przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym, obowiazujacymi jej wlasnych 
obywateli. 

Artykul 29 
 Uczestniczenie w zyciu przedsiebiorstwa 

Kazda Ukladajaca sie Strona ulatwi, w mozliwie najszerszym zakresie, uczestniczenie 
pracowników migrujacych w zyciu przedsiebiorstwa, na tych samych warunkach co pracow-
nikom krajowym. 

Rozdzial IV 

Artykul 30 
 Powrót 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona podejmie, jesli to mozliwe, odpowiednie dzialania dla 
udzielenia pomocy pracownikom migrujacym oraz czlonkom ich rodzin w chwili 
ostatecznego powrotu do panstwa pochodzenia, szczególnie te, przewidziane w art. 7 ust. 2 i 3 
niniejszej Konwencji. Przyznanie pomocy finansowej pozostawia sie do uznania kazdej z 
Ukladajacych sie Stron. 

2. W celu umozliwienia pracownikom migrujacym poznania, przed podjeciem podrózy 
powrotnej, warunków, w jakich przebiegac bedzie ich ponowne osiedlenie sie w panstwie 
pochodzenia, panstwo to powiadomi panstwo przyjmujace, które z kolei udostepni osobom 
zainteresowanym informacje, dotyczace w szczególnosci: 

a) mozliwosci i warunków zatrudnienia w panstwie pochodzenia; 

b) pomocy finansowej udzielanej w celu reintegracji ekonomicznej; 

c) zachowania praw w dziedzinie zabezpieczenia spolecznego, nabytych za granica; 

d) dzialan, jakie nalezy podjac w celu ulatwienia poszukiwania mieszkania; 

e) zasad uznawania równowaznosci swiadectw i dyplomów zawodowych otrzymanych za 
granice oraz ewentualnych egzaminów niezbednych dla uznania ich waznosci; 
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f) zasad uznawania równowaznosci swiadectw szkolnych oraz dyplomów otrzymanych 
za granica dla umozliwienia, bez utraty lat nauki, integracji szkolnej dzieci pracowników 
migrujacych. 

Rozdzial V 

Artykul 31 
 Zachowanie praw nabytych 

Zadne z postanowien niniejszej Konwencji nie moze byc interpretowane jako uzasadniajace 
mniej korzystne traktowanie niz to, którym ciesza sie pracownicy migrujacy na podstawie 
ustawodawstwa krajowego panstwa przyjmujacego, umów dwustronnych i wielostronnych, 
których Strona jest to panstwo. 

Artykul 32  
 Relacje miedzy niniejsza Konwencja a ustawodawstwem ukladajacej sie strony lub 

umowami miedzynarodowymi 

Postanowienia niniejszej Konwencji nie naruszaja postanowien prawa wewnetrznego, 
traktatów, konwencji, umów lub porozumien dwustronnych lub wielostronnych, a takze 
dzialan podjetych dla ich stosowania, które obowiazuja lub wejda w zycie, i na których mocy 
osoby chronione niniejsza Konwencja sa traktowane lub beda traktowane korzystniej. 

 

Artykul 33 
 Stosowanie Konwencji 

1. W ciagu roku od daty wejscia w zycie niniejszej Konwencji utworzony zostanie 
komitet doradczy. 

2. Kazda Ukladajaca sie Strona wyznaczy swego przedstawiciela do komitetu 
doradczego. Kazde inne panstwo, czlonek Rady Europy bedzie moglo byc reprezentowane, 
jako obserwator, z glosem doradczym. 

3. Komitet doradczy bedzie rozpatrywal propozycje przedstawiane mu przez kazda z 
Ukladajacych sie Stron w celu ulatwienia lub polepszenia stosowania Konwencji, a takze 
propozycje jej zmian. 

4. Opinie i zalecenia komitetu doradczego beda przyjmowane wiekszoscia glosów 
czlonków komitetu; jednakze propozycje zmian Konwencji beda podejmowane jednomyslnie 
przez czlonków komitetu. 

5. Opinie, zalecenia i propozycje komitetu doradczego wspomniane wyzej beda 
kierowane do Komitetu Ministrów Rady Europy, który zdecyduje, jakie dzialania zostana 
podjete. 

6. Posiedzenia komitetu doradczego beda zwolywane przez Sekretarza Generalnego Rady 
Europy i beda sie odbywac, w zasadzie, co najmniej raz na dwa lata oraz, ponadto, jesli 
Komitet Ministrów lub co najmniej dwie Ukladajace sie Strony podejma taka inicjatywe; 
komitet bedzie równiez zbieral sie na prosbe Ukladajacych sie Stron, stosownie do 
postanowienia ust. 3 art. 12. 
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7. Komitet doradczy bedzie regularnie sporzadzal dla Komitetu Ministrów sprawozdania 
zawierajace informacje dotyczace ustaw i rozporzadzen, obowiazujacych na terytorium Stron, 
regulujacych kwestie, których dotyczy niniejsza Konwencja. 

Rozdzial VI 

Artykul 34 
 Podpisanie, ratyfikacja i wejscie w zycie 

1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do podpisu dla panstw czlonkowskich Rady Europy. 
Bedzie ona podlegac ratyfikacji, przyjeciu albo zatwierdzeniu. Dokumenty stwierdzajace 
ratyfikacje, przyjecie lub zatwierdzenie beda deponowane u Sekretarza Generalnego Rady 
Europy.  

2. Niniejsza Konwencja wejdzie w zycie pierwszego dnia trzeciego miesiaca 
nastepujacego po dacie zlozenia piatego dokumentu stwierdzajacego ratyfikacje, przyjecie lub 
zatwierdzenie. 

3. Wobec Panstw Sygnatariuszy, które ja ratyfikuja, przyjma lub zatwierdza pózniej, 
Konwencja wejdzie w zycie pierwszego dnia trzeciego miesiaca nastepujacego po dacie 
zlozenia dokumentu stwierdzajacego ratyfikacje, przyjecie albo zatwierdzenie. 

Artykul 35 
 Terytorialny zakres stosowania 

1. Kazde panstwo moze, w momencie podpisania lub zlozenia dokumentu 
stwierdzajacego ratyfikacje, przyjecie lub zatwierdzenie lub w kazdym innym pózniejszym 
momencie, w drodze oswiadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy 
rozszerzyc zakres stosowania niniejszej Konwencji na wszystkie lub którekolwiek z 
terytoriów, za którego stosunki miedzynarodowe jest odpowiedzialne, lub w którego imieniu 
jest upowaznione do zawierania umów. 

2. Oswiadczenie zlozone na mocy poprzedniego ustepu moze, w odniesieniu do 
wymienionego w takim oswiadczeniu terytorium, byc wycofane. Wycofanie nabierze mocy z 
uplywem szesciu miesiecy od otrzymania oswiadczenia o wycofaniu przez Sekretarza 
Generalnego Rady Europy. 

Artykul 36 
Zastrzezenia 

1. Kazde panstwo moze, w momencie podpisania lub zlozenia dokumentu 
stwierdzajacego' ratyfikacje, przyjecie lub zatwierdzenie, uczynic jedno lub wiecej zastrzezen, 
które moga dotyczyc nie wiecej niz dziewieciu artykulów z rozdzialów od n do IV wlacznie, 
poza art. 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26. 

2. Kazde panstwo moze, w kazdym momencie, calkowicie lub czesciowo, wycofac 
zastrzezenie uczynione zgodnie z poprzedzajacym ustepem, w drodze oswiadczenia 
skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, które nabierze mocy w dniu 
otrzymania. 
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Artykul 37 
 Wypowiedzenie Konwencji 

1. Kazda Ukladajaca sie Strona moze wypowiedziec niniejsza Konwencje w drodze 
oswiadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, które nabierze mocy z 
uplywem szesciu miesiecy od jego otrzymania. 

2. Zadne wypowiedzenie nie moze byc dokonane przed uplywem pieciu lat od wejscia w 
zycie Konwencji wobec Ukladajacej sie Strony, której dotyczy. 

3. Kazda Ukladajaca sie Strona, która przestanie byc czlonkiem Rady Europy, przestanie 
byc Strona niniejszej Konwencji z uplywem szesciu miesiecy od daty utraty statusu czlonka 
Rady Europy. 

Artykul 38  
Powiadomienia 

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje panstwom czlonkowskim Rady Europy o: 

a) kazdym podpisaniu; 

b) zlozeniu kazdego dokumentu stwierdzajacego ratyfikacje, przyjecie lub zatwierdzenie; 

c) kazdym powiadomieniu otrzymanym na mocy postanowien ust. 2 i 3 art. 12; 

d) kazdej dacie wejscia w zycie niniejszej Konwencji na mocy art. 34; 

e) kazdej deklaracji otrzymanej na mocy postanowien art. 35; 

f) kazdym zastrzezeniu uczynionym na mocy postanowien ust. l art. 36; 

g) wygasnieciu kazdego zastrzezenia wycofanego na mocy postanowien ust. 2 art. 36; 

h) kazdym powiadomieniu otrzymanym na mocy postanowien art. 37 oraz dacie, od kiedy 
wypowiedzenie nabierze mocy. 

W dowód czego nizej podpisani, nalezycie upowaznieni w tym celu, podpisali niniejsze 
Porozumienie uzupelniajace. 

Sporzadzono w Strasburgu dnia 24 listopada 1977 roku w jezykach francuskim i angielskim, 
przy czym oba teksty sa jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie 
zlozony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaze 
uwierzytelniony odpis kazdemu z Panstw Sygnatariuszy i panstwom przystepujacym. 

 


