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Opinia do ustawy – Prawo konsularne 

(druk nr 964) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawa – Prawo konsularne reguluje 

kompleksowo materię konsularną: zagadnienia organizacyjne urzędów konsularnych, funkcje 

konsularne, postępowanie przed konsulem, opłaty konsularne oraz problematykę konsulów 

honorowych – w jednym akcie prawnym.  

Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego sygn. K 8/14, który zakwestionował art. 31 ust. 1 ustawy o funkcjach 

konsulów przewidujący, że minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania przed konsulem, uwzględniając tryb 

wszczynania, prowadzenia i zakończenia postępowania, terminy załatwiania spraw, 

rozstrzygania i trybu odwołania od rozstrzygnięć konsula oraz trybu przekazywania spraw 

organom polskim, a także zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 

r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem. Zarządzenie to jest obecnie 

podstawowym źródłem prawa dla procedury stosowanej w polskich urzędach konsularnych. 

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, do postępowania w sprawach należących do właściwości polskich 

przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych nie stosuje się przepisów 

procedury administracyjnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Aktualnie takim 

lex specialis jest art. 31 ust. 2 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepis ten nakazuje odpowiednie stosowanie w sprawach należących do właściwości 

konsula przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących skarg i wniosków. 
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Trybunał zdecydował się odroczyć termin utraty mocy obowiązującej zarówno 

art. 31 ust. 1 ustawy, jak i zakwestionowanego zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych. 

Skutek ten nastąpi z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 

tj. z dniem 6 listopada 2015 r. 

Wobec stanowiska Trybunału, w którym zaakcentowane zostało, że zasadnicze 

problemy związane z postępowaniem przed konsulem powinny zostać uregulowane w 

ustawie, samo uzupełnienie art. 31 ust. 1 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej o brakujące wytyczne nie byłoby wystarczające. Dodanie w tej ustawie fragmentu 

poświęconego procedurze mogłoby budzić zastrzeżenia z punktu widzenia Zasad techniki 

Prawodawczej, które zastrzegają, że w przypadku gdy zmiany wprowadzane w ustawie 

miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy, opracowuje się 

projekt nowej ustawy (§ 84). 

W uzasadnieniu do projektu ustawy projektodawca podkreśla, że ustawa ma charakter 

kompleksowy i całościowo regulować będzie materię konsularną, będącą zarazem odrębnym 

obszarem prawa. Odrębność ta przejawia się zarówno w specyfice funkcjonowania konsula, 

działającego w ramach trzech porządków prawnych: prawa polskiego, prawa państwa 

przyjmującego oraz prawa międzynarodowego jak i  kompleksowego charakteru pozycji 

prawnej konsula, łączącego funkcje organu administracji publicznej: organu paszportowego, 

organu właściwego do wydawania wiz, organu działającego w charakterze kierownika urzędu 

stanu cywilnego, organu administracji morskiej, notariusza czy tłumacza przysięgłego. 

Specyfika i odrębność prawa dotyczącego konsulów znajduje potwierdzenie w podstawowej 

systematyce polskiego prawa administracyjnego, które wyłącza postępowanie przed 

konsulem i materię opłat konsularnych z zakresu regulacji podstawowych dla aktów 

odnoszących się do postępowania przed organami administracji publicznej, jakimi są ustawa 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Ustawa została podzielona na sześć działów: (I) przepisy ogólne, (II) konsulowie i 

funkcje konsularne, (III) postępowanie przed konsulem, (IV) opłaty konsularne i wydatki, (V) 

konsulowie honorowi oraz (VI) zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe. 

Ustawa definiuje terminy: „państwo przyjmujące”, „okręg konsularny”, „personel 

dyplomatyczno-konsularny”, „urząd konsularny”, „urzędnik konsularny” oraz „pracownik 

konsularny”.  
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Przepisy normują m.in. postępowanie przed konsulem (Dział III), w tym: sposoby i 

terminy załatwiania spraw, status stron postępowania, sposoby doręczania pism, środki 

dowodowe, rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez konsula oraz kwestie związane z ich 

zaskarżaniem, problematykę wznowienia postępowania, a także uchylenia i zmiany decyzji 

oraz wydawania zaświadczeń. 

Ustawa wprowadza możliwość składania wniosków o wszczęcie postępowania za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (art. 52 ust. 2, art. 73), wydawania decyzji 

w postaci elektronicznej (art. 81 ust. 1), doręczania stronie decyzji za pomocą systemu 

teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń (art. 68), wnoszenia środków 

odwoławczych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (art. 89 ust. 1), jak 

również możliwość wykonywania odwzorowania cyfrowego akt sprawy, równoległą do 

dotychczasowej możliwości sporządzania notatek z tych akt (art. 62 ust. 2). 

Ustawa określa warunki, które musi spełnić kandydat na urzędnika konsularnego 

(art. 4 - 9). Ustawa stanowi, że kompetencję do wyznaczania na urzędnika konsularnego 

posiada dyrektor generalny służby zagranicznej. Wyznaczenie na urzędnika konsularnego 

następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu konsularnego. 

Egzamin konsularny jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności praktycznych kandydata 

na urzędnika konsularnego niezbędnych do wykonywania funkcji konsularnych w państwie 

przyjmującym. Egzamin obejmuje sprawdzenie wiadomości o państwie przyjmującym, 

współpracy i stosunkach między państwem przyjmującym a Rzecząpospolitą Polską, 

znajomości ustaw i innych aktów prawnych regulujących działalność i czynności konsula, 

znajomości aktów prawnych Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, zwyczajów i 

praktyki międzynarodowej dotyczących wykonywania funkcji konsularnych, znajomości 

specyfiki wykonywania funkcji konsularnych w państwie przyjmującym, wiedzy o polityce 

Rzeczypospolitej Polskiej wobec Polonii i Polaków w państwie przyjmującym oraz 

praktycznych umiejętności załatwiania spraw i wykonywania czynności przez konsula. 

Art. 12 stanowi, że konsula powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

zagranicznych
 
na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej. Powołując konsula, 

minister jednocześnie wyznacza siedzibę i okręg konsularny, w którym konsul będzie 

wykonywał funkcje konsularne.  

Konsulem może być urzędnik konsularny dający rękojmię należytego wykonywania 

funkcji konsularnych (art. 11). Zrezygnowanie z wyliczenia innych wymagań stawianych 
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konsulom, przyjęto bowiem, że do konsula, stosuje się wszelkie wymogi, jakie musi spełniać 

członek personelu dyplomatyczno-konsularnego w rozumieniu ustawy o służbie zagranicznej. 

Ustawa zawiera rozwiązania, których wprowadzenie konieczne było ze względu na 

obowiązujące Rzeczpospolitą Polską zobowiązania międzynarodowe. W szczególności 

konieczne było wprowadzenie do ustawy normy nakładającej na konsula obowiązek 

udzielania pomocy konsularnej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, które 

nie mają przedstawicielstwa dyplomatycznego ani urzędu konsularnego na terytorium 

państwa trzeciego. Obowiązek taki wynika z art. 20 ust. 2 lit. c oraz art. 23 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47), a jego zakres 

uszczegółowiony został w Decyzji Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich 

spotykających się w ramach Rady z dnia 19 grudnia 1995 r. dotyczącej ochrony obywateli 

Unii Europejskiej przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne (nr 95/553/WE) (Dz. 

Urz. UE L 314 z 28.12.1995, str. 73). 

Wprowadzono przepisy określające zakres pomocy konsularnej (art. 20) oraz 

wyliczające sytuacje, w których konsul zobowiązany jest do wsparcia bezpiecznego 

i sprawnego opuszczenia przez obywateli polskich zagrożonego obszaru (art. 34). 

W rozdziale dotyczącym funkcji konsularnych pierwszoplanową funkcją konsularną 

określono ochronę praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli w granicach 

dozwolonych przez prawo międzynarodowe. Kolejną funkcją konsularną jest działanie na 

rzecz rozwijania przyjaznych stosunków oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską a 

państwem przyjmującym. 

W przeciwieństwie do obowiązującej ustawy o funkcjach konsulów RP, nowa ustawa 

wyznacza konsulowi zadania dotyczące rozwoju i pogłębiania współpracy dwustronnej 

między RP a państwem przyjmującym. Obejmują one dziedzinę współpracy gospodarczej, 

naukowej, technicznej i kulturalnej. Konsul wykonuje również funkcje promocyjne w 

zakresie gospodarki, nauki i kultury polskiej. Zdecydowano się ponadto na powierzenie 

konsulowi funkcji promocji języka polskiego, szczególnie ważnej dla umacniania związków 

z Polakami zamieszkałymi za granicą oraz rozwoju dwustronnych kontaktów społecznych i 

kulturalnych. 

Zgodnie z art. 21 konsul udziela pomocy konsularnej obywatelom tych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które nie mają przedstawicielstwa dyplomatycznego lub 

urzędu konsularnego na terytorium państwa przyjmującego niebędącego państwem 
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członkowskim Unii Europejskiej, w takim samym zakresie jak obywatelom polskim. Norma 

ta stanowi realizację prawa traktatowego, wynikającego z art. 23 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej.  

Ustawa ma wejść w życie 1 listopada 2015 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących 

przekazania wniosku o udzielenie pomocy obywatelowi Unii Europejskiej urzędowi 

konsularnemu lub przedstawicielstwu innego państwa członkowskiego Unii oraz realizacji 

pomocy finansowej w tym zakresie, które mają wejść w życie 1 maja 2018 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. Ustawa stanowi 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3290). Prace nad ustawą prowadziła sejmowa 

Komisja Spraw Zagranicznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku nr 3549. 

W toku prac Komisji wprowadzono szereg poprawek o charakterze legislacyjnym. 

W drugim czytaniu zgłoszono dwie poprawki, które nie uzyskały poparcia (druk 

nr 3549-A).  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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