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Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Pan Adam PODGÓRSKI 
ZASTĘPCA SZEFA 
KANCELARII SEJMU RP 
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W nawiązaniu do pr/.ktu ustawy- Prawo konsularne, nadesłanego przy piśmie 

vlt~ td t, t / 

nr GMS-WP-173-82/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r., w załączeniu uprzejmie przesyłam opinię 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do tego projektu. 
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Opinia 
do projektu ustawy - Prawo konsularne 

1. Projektowana ustawa w przepisie art. 22 zobowiązuje konsula do "wykonywania czynności 
dotyczących zabezpieczenia i realizacji praw majątkowych przysługujących Skarbowi Państwa" 
w państwie przyjmującym. Ten słuszny zapis nie wyjaśnia jednak uprawnień przysługujących 
konsulowi w tym względzie w świetle prawa polskiego. Zasadniczym pytaniem jest- czy w myśl 
wskazanego przepisu konsul jest przedstawicielem ustawowym Skarbu Państwa, o którym 
mowa w art. 96 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa znajdującego się 
w państwie przyjmującym, a tym samym - czy jest on uprawniony do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w odniesieniu do tego mienia; przykładowo czy 
może on zbywać i nabywać mienie, czy może on zawierać różnorodne umowy cywilno-prawne 
dotyczące mienia Skarbu Państwa w państwie przyjmującym. Ponadto pytaniem jest także -czy 
konsul jest pełnomocnikiem procesowym (w rozumieniu art. 86 Kodeksu postępowania 

cywilnego) Skarbu Państwa w sprawach przed sądami i innymi organami państwa 

przyjmującego. Pozytywna odpowiedź na postawione pytania wydaje się wymagać stosownego 
uzupełnienia przepisu art. 22 projektu. 

2. W art. 3 ust. 3 po wyrazach "jednostek organizacyjnych" należałoby dopisać wyrazy 
"niebędących osobami prawnymi" w celu rozróżnienia desygnatów nazw (podmiotów) 
wskazywanych w tym przepisie. 

3. Wydaje się, że przepisy art. 31 powinny być zamieszczone w dziale 11 rozdziale 1 np. po art. 16, 
jako posiadające charakter ogólny i powiązane z przepisami art. 17. 



UL. J. LEA 10 
30-048 KRAKÓW 
TEL./FAX (012) 632-91-34 

KRAJOWA REPREZENTACJA 

SAMORZĄDOWYCH KOLEGIÓW 

ODWOŁAWCZYCH 

________ ._,.""""'"""""'=-========~=====-=·-=-=- mmuo .. o-mnn.1Sn>=. 

SKO.KRSK0/51/12/20 15 Kraków, dnia 27 kwietnia 2015 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP 
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Wielce Szanowny Panie! 
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Data wpływu ... '2:. .. ~~ ... ..2fX..t!.......... 1 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu do KRSKO: 

14 kwietnia 2015 r.) uprzejmie informuję, że Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów 
Odwoławczych nie wnosi uwag do przedstawionego do zaopiniowania rządowego projektu 

ustawy - Prawo konsularne. 

Bardzo dziękuję za możliwość konsultacji. 
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l. Adresat; 

2. a/a 


