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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Prawo konsularne 

 

(druk nr 964) 

 

U S T A W A   z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) 

Art. 20a. 

1. Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do 

pochówku i przewozu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. 

[2. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy, w zakresie w niej 

nieuregulowanym, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że 

do postępowania w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy, należącego do 

właściwości konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 

konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.).] 

<2. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy, w zakresie w niej 

nieuregulowanym, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z 

tym że do postępowania w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. 

poz. ....).> 

 

 

U S T A WA    z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) 

Art. 40. 

§ 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu 

przedstawicielowi. 

§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli 

ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. 

Strona może wskazać takiego pełnomocnika. 
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§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma 

doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do 

odbioru pism. 

[§ 4. 
(9)

 Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła 

pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w 

kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.] 

<§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli 

nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej 

Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do 

doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.> 

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć 

przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia 

odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto 

może być ustanowiony pełnomocnikiem. 

Art. 229. 

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, 

jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 

1)   rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw 

finansowych - regionalna izba obrachunkowa; 

2)   organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach 

należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda lub organ 

wyższego stopnia; 

3)   wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy; 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży 

i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada 

powiatu; 

5)   zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik 

województwa; 

6)   wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, 

a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów; 

7)   innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej 

państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący 

bezpośredni nadzór; 

8)   ministra - Prezes Rady Ministrów; 

<8a) konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;> 

9)   organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega. 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 583) 

[Art. 59. 

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek 

rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, 

może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do 

nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.] 

<Art. 59.  

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek 

rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe 

nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 9 listopada 2000 r. o REPATRIACJI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392) 

Art. 2. 

 Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o: 
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[1)   konsulu - oznacza to konsula w rozumieniu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 

konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.);] 

<1)  konsulu – oznacza to konsula w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – 

Prawo konsularne (Dz. U. poz. ....);> 

2)   najbliższej rodzinie repatrianta - oznacza to małżonka repatrianta i małoletniego 

pozostającego pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z małżonków; 

3)   karcie pobytu - oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie 

na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze 

względów humanitarnych lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 3. 

1. O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do postępowania w sprawach uregulowanych w 

ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

[2. Do postępowania w sprawach uregulowanych w ustawie, należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo 

konsularne.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 lipca 2001 r. o SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ (Dz. U. Nr 128, 

poz. 1403, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

  1)   ambasadorze - oznacza to, mianowanego w trybie określonym w Konstytucji, 

pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy 

organizacji międzynarodowej, 

  [2)   placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "placówką zagraniczną" 

- oznacza to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji 

międzynarodowej, urząd konsularny, instytut polski lub inną placówkę podległą 
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ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mającą siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

  3)   konsulu - oznacza to osobę wyznaczoną do wykonywania funkcji konsularnych 

określonych w ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 

1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475),] 

<2) placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „placówką 

zagraniczną” − oznacza to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe 

przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, konsulat generalny, konsulat, 

wicekonsulat, agencję konsularną, instytut polski lub inną placówkę podległą 

ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mającą siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) konsulu − oznacza to konsula Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. ....),> 

  4)  służbie cywilnej - oznacza to służbę cywilną, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o służbie cywilnej, 

  5)   państwie przyjmującym - oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji 

wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 

1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), 

  6)   członkach rodziny - oznacza to współmałżonka, dzieci własne, przysposobione oraz inne 

dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych, w wieku do lat 

18 bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków 

rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki 

członka służby zagranicznej. 

[Art. 21. 

1. Funkcje konsula wykonuje, wyznaczony przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, 

członek personelu dyplomatyczno-konsularnego, który złożył egzamin konsularny. 

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

egzaminu konsularnego oraz sposób jego przeprowadzania, uwzględniając możliwość 

powtarzania egzaminu, a także sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej 

oraz wysokość ich wynagrodzenia. 
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Art. 22. 

1. Urzędem konsularnym kieruje konsul albo konsul honorowy, o którym mowa w przepisach 

określonych w art. 4 pkt 3. 

2. Funkcje konsulów oraz tryb postępowania przed konsulem określają przepisy, o których 

mowa w art. 4 pkt 3.] 

Art. 29. 

1. Warunki pracy w placówkach zagranicznych powinny zapewniać prawidłowe i godne 

wykonywanie zadań służby zagranicznej. 

2. Członek służby zagranicznej wykonujący obowiązki służbowe w placówce zagranicznej 

może otrzymać, na swój pisemny wniosek, wynagrodzenie w walucie państwa 

przyjmującego. 

3. Członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce 

zagranicznej przysługuje dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów 

związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w placówce zagranicznej, 

uwzględniający poziom kosztów utrzymania w państwie przyjmującym. 

4. Członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce 

zagranicznej zapewnia się: 

  1)   nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego odpowiedniego do sytuacji rodzinnej 

członka służby zagranicznej oraz częściowy zwrot kosztów jego eksploatacji, 

  2)   pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej, w tym przewozu mienia, oraz, raz na 2 

lata, podróży urlopowej do kraju członka służby zagranicznej i członków jego rodziny, 

a także zwrot kosztów podróży i przewozu w przypadkach szczególnych i losowych, 

  3)   zwrot uzasadnionych, udokumentowanych kosztów leczenia w państwie 

przyjmującym oraz kosztów leczenia przebywających z nim stale za granicą członków 

rodziny, 

  4)   zwrot opłat za naukę dzieci ze względu na szczególne warunki państwa 

przyjmującego, jeżeli nie mają one możliwości uczęszczania do bezpłatnej publicznej 

szkoły typu podstawowego lub średniego, 

  5)   zasiłek adaptacyjny, na pokrycie kosztów zagospodarowania się w państwie 

przyjmującym, 

  6)   ryczałt z tytułu używania do celów służbowych samochodów osobowych i motocykli 

niebędących własnością pracodawcy. 
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[5. Ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym, którego małżonek 

przebywa wraz z nim na placówce zagranicznej i nie jest zatrudniony na podstawie art. 31 

ust. 1, przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny.] 

<5. Ambasadorowi, którego małżonek przebywa wraz z nim na placówce zagranicznej i 

nie jest zatrudniony na podstawie art. 31 ust. 1, przysługuje dodatek na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania rodziny.> 

<5a. Przepis ust. 5 stosuje się do konsula, który kieruje konsulatem generalnym, 

konsulatem, wicekonsulatem lub agencją konsularną.> 

6. Do osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki członka służby zagranicznej 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dzieci członka służby zagranicznej. 

Art. 31. 

 1. Jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby służby zagranicznej, małżonkowie oraz osoby 

pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa oraz w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli mogą być, za zgodą dyrektora generalnego służby 

zagranicznej, zatrudnione w tej samej placówce zagranicznej, nawet gdyby powstał 

między nimi stosunek podległości służbowej. 

[2. Małżonek ambasadora albo konsula kierującego urzędem konsularnym nie może 

podejmować zatrudnienia poza granicami kraju w czasie pełnienia funkcji przez 

współmałżonka, z zastrzeżeniem ust. 1.] 

<2. Małżonek ambasadora nie może podejmować zatrudnienia poza granicami kraju w 

czasie pełnienia funkcji przez współmałżonka, z zastrzeżeniem ust. 1.> 

<3. Przepis ust. 2 stosuje się do małżonka konsula, który kieruje konsulatem 

generalnym, konsulatem, wicekonsulatem lub agencją konsularną.> 

 

 

U S T A W A     z dnia 13 lipca 2006 r. o DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 268 i 1038 oraz z 2014 r. poz. 1863) 

Art. 6. 

1. Do postępowań w sprawach uregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 
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2. Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.). 

<2. Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. ....).> 

 

[Art. 12. 

Za paszporty i paszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się opłatę w wysokości 

określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach 

konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 12.  

Za paszporty i paszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się opłatę w 

wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. – Prawo konsularne.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 lipca 2006 r. o WJEŹDZIE NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE ORAZ WYJEŹDZIE Z TEGO 

TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I 

CZŁONKÓW ICH RODZIN (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) 

Art. 3. 

1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 

oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195), o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

[2. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, a należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.), o ile ustawa nie 

stanowi inaczej.] 

<2. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, a należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne 

(Dz. U. poz. ....), o ile ustawa nie stanowi inaczej.> 
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3. W sprawach należących do właściwości wojewody, uregulowanych w ustawie, nie stosuje 

się przepisu art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.)
.
. 

Art. 10. 

1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę Schengen lub wizę 

krajową w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub przebywania z nim. 

2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy: 

1)   jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, 

prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, zwanego dalej "wykazem", lub 

2)   jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego lub zdrowia publicznego. 

3. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki Straży Granicznej 

niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny wszelkie 

dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy. 

[4. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w formie decyzji, do której stosuje się 

odpowiednio przepisy działu II rozdziału 7, 9-11 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. ] 

<4. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji.> 

5. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy, 

wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego 

Straży Granicznej. 

 

U S T A W A    z dnia 7 września 2007 r. o KARCIE POLAKA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187) 

Art. 4. 

1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 

oraz z 2014 r. poz. 183), jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 
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[2. Do postępowań w sprawach należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.).] 

<2. Do postępowań w sprawach należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. ....).> 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 października 2008 r. o ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA (Dz. U. 

Nr 220, poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 1741) 

[Art. 14a. 

W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula na podstawie 

ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz 

z 2014 r. poz. 183 i 1195).] 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 kwietnia 2009 r. o OBYWATELSTWIE POLSKIM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 161 oraz z 2013 r. poz. 1650) 

Art. 10. 

1. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i wyrażenie zgody na zrzeczenie się 

obywatelstwa polskiego nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 5 i art. 53, przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 

późn. zm.). 

[2. W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.), o ile ustawa nie stanowi inaczej.] 

<2. W sprawach uregulowanych w ustawie należących do właściwości konsulów stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. ....), o 

ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.> 
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3. W sprawach innych niż wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

4. W sprawach należących do właściwości wojewody organem wyższego stopnia w 

rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 grudnia 2013 r. o CUDZOZIEMCACH (Dz. U.  poz. 1650 oraz z 

2014 r. poz. 463 i 1004) 

Art. 5. 

[1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.), o ile ustawa 

nie stanowi inaczej.] 

<1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne 

(Dz. U. poz. ....), o ile ustawa nie stanowi inaczej.> 

2. W zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania, cofania lub 

unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosuje się 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 

lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego 

dalej "Wspólnotowym Kodeksem Wizowym". 

 

Art. 449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

[1)   rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m, a także 

pkt 3 i 6, z wyjątkiem rejestrów prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do 

spraw zagranicznych;] 
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<1) rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a–k oraz m, a 

także pkt 3 i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. 

c, prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych;> 

2)   ewidencji zaproszeń; 

3)   wykazu; 

4)   rejestru spraw o nadanie cudzoziemcom statusu uchodźcy, udzielenie im ochrony 

uzupełniającej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie im 

statusu uchodźcy; 

5)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 

6)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany; 

7)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

8)   rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z 

dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa 

Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego 

w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 

050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, t. 6, str. 

109); 

9)   rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11)  rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały 

obywatela Unii Europejskiej; 

12)  rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13)  rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a)  wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b)  udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c)  uznanie za repatrianta; 

14)  ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji i 

członków ich rodzin, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania; 

15)  centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16)  rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170. 
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<Art. 449a. 

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych tworzy i prowadzi w systemie 

teleinformatycznym centralny rejestr wizowy, obejmujący dane z prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i konsulów rejestrów, o których 

mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

2. Dane przetwarzane w centralnym rejestrze wizowym udostępnia się konsulom  oraz 

Szefowi Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 listopada 2014 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO 

(Dz. U. poz. 1741 i 1888 oraz z 2015 r. poz. 262) 

[Art. 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 

r. poz. 183 i 1195), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", z 

wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula. 

2. Do spraw należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lutego 

1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 

1823, z późn. zm.).] 

<Art. 12.  

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267, z późn. zm.). 

2. Do spraw należących do właściwości konsulów stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 

czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. …).> 

Art. 133. 

1. Jeżeli wydano zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego prowadzonej przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych, treść 

aktu stanu cywilnego podlega odtworzeniu, w formie czynności materialno-technicznej, 

na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która posiada w tym interes prawny, a w 

przypadku odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny. 
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2. Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego 

sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie 

stanu cywilnego o odtworzeniu. 

3. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu 

cywilnego lub upoważniony przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) pracownik, na wniosek osoby uprawnionej do 

odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego prowadzona przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych 

zaginęła lub została zniszczona. 

4. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego zawiera: oznaczenie rodzaju księgi 

stanu cywilnego, rok lub lata, w których księga była prowadzona, oznaczenie urzędu stanu 

cywilnego, w którym księga była przechowywana, okoliczności braku księgi i oznaczenie 

wnioskodawcy. 

5. Treść aktu stanu cywilnego podlegającego odtworzeniu ustala się na podstawie odpisu 

zupełnego aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisu 

księgi stanu cywilnego, jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów 

przedstawionych przez wnioskodawcę, które zawierają dane wymagane do odtworzenia 

treści aktu stanu cywilnego. 

6. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który 

sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt 

był sporządzony. 

7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego, w formie 

czynności materialno-technicznej, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego 

aktu stanu cywilnego w jednym egzemplarzu. 

8. Jeżeli dokonano odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, to wydany odpis zupełny aktu 

stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek. 

9. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu 

cywilnego, jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5, nie można ustalić, 

czy zdarzenie faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje 

wątpliwości co do jego autentyczności. 
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[10. W sprawach o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, przenoszenia do rejestru stanu 

cywilnego wpisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. i 

unieważnienia aktów stanu cywilnego przez wojewodę stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania 

przepisów art. 40 § 4 i 5 tego Kodeksu w sprawach załatwianych za pośrednictwem 

konsula na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<10. W sprawach o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, przenoszenia do rejestru 

stanu cywilnego wpisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 

1 stycznia 1946 r. i unieważnienia aktów stanu cywilnego przez wojewodę stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania 

administracyjnego.> 

11. Jeżeli zachowały się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, odtworzenia treści aktu 

stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 

prawidłowej rejestracji stanu cywilnego. 

 


