BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo konsularne
(druk nr 477)

USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. – PRAWO KONSULARNE (Dz. U. poz. 1274, z 2016
r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 132)

Art. 112.
Nie podlegają opłatom konsularnym czynności wykonywane:
1) na rzecz obywateli polskich w sprawach:
a) dotyczących ochrony przysługujących im praw w razie ich poważnego naruszenia
przez władze państwa przyjmującego lub w związku z nieszczęśliwymi wypadkami
lub innymi poważnymi zdarzeniami losowymi, których ofiarami stali się obywatele
polscy,
b) związanych z potwierdzeniem lub ustaleniem świadczeń z tytułu zaopatrzenia
emerytalnego pracowników i ich rodzin, inwalidów wojennych i wojskowych,
kombatantów oraz ich rodzin, z ubezpieczenia społecznego lub pomocy społecznej,
c) roszczeń

związanych

z

uporczywym,

dyskryminacyjnym

lub

oszukańczym

naruszaniem praw osób wykonujących pracę zarobkową bądź roszczeń o
naprawienie szkód wynikłych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
d) związanych z ubieganiem się o status weterana działań poza granicami państwa albo
status weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa oraz z
korzystaniem z tego statusu;
2) na rzecz cudzoziemców, którym władze polskie udzieliły ochrony, w zakresie spraw
związanych z ich przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r.
poz. 1004);
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-23) na rzecz organów administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz sądów i
prokuratur;
4) w związku z wystąpieniem zdarzeń mogących powodować zagrożenie dla życia lub
bezpieczeństwa obywateli polskich przebywających w okręgu konsularnym;
5) w związku z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych lub roszczeń z tytułu opieki nad
małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi całkowicie obywatelami polskimi;
6) na podstawie:
a) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1075 oraz z 2015 r.
poz. 935), a także w sprawach odszkodowań i zadośćuczynienia za zbrodnie
nazistowskie, komunistyczne i inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, jak również za inne represje z motywów
politycznych,
b) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)[.] <,>
<c) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138,
z późn. zm.).>
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