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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne 

(druk nr 1267) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne jest 

usprawnienie działania polskiej służby konsularnej. 

Do najważniejszych zmian w ustawie należy zaliczyć określenie odstępstw od zasad 

zdawania egzaminów przez kandydata na urzędnika konsularnego (art. 1 pkt 2 i 3). 

Ustawa przewiduje odstępstwa od zasady, że wyznaczenie do wykonywania funkcji 

konsularnych następuje po zdaniu egzaminu konsularnego, który jest sprawdzaniem wiedzy 

i umiejętności praktycznych kandydata na urzędnika konsularnego niezbędnych do 

wykonywania funkcji konsularnych w państwie przyjmującym. 

Z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także uczestniczenia w szkoleniu 

przedegzaminacyjnym zwolniony będzie kandydat na urzędnika konsularnego, który 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę wyznaczenia do pełnienia funkcji konsularnych 

złożył z wynikiem pozytywnym egzamin konsularny w związku z wcześniejszym 

wyznaczeniem na urzędnika konsularnego oraz kandydat, który w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przed datą wyznaczenia na urzędnika konsularnego zaprzestał wykonywania 

funkcji konsularnych w związku z wcześniejszym ich pełnieniem. Zwolnienie z egzaminu 

konsularnego obejmie dwie grupy osób: 

1) osoby, które aktualnie nie są urzędnikami konsularnymi ale wcześniej pełniły 

tę funkcję oraz osoby będące aktualnie urzędnikami konsularnymi, ale przygotowują się do 
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objęcia funkcji urzędnika konsularnego w innym państwie, o ile przerwa między datą 

wyznaczenia ich do wykonywania funkcji konsularnych a datą złożenia egzaminu 

konsularnego z wynikiem pozytywnym w związku z wcześniejszym wyznaczeniem na 

urzędnika konsularnego nie przekracza 12 miesięcy;  

2) osoby, które aktualnie nie są urzędnikami konsularnymi ale wcześniej pełniły 

tę funkcję i zaprzestały wykonywania funkcji konsularnych nie później niż 12 miesięcy przed 

datą wyznaczenia na urzędnika konsularnego.  

Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia kandydata na urzędnika konsularnego przez 

dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym, 

jeżeli kandydat na urzędnika konsularnego spełniałby przesłanki określone w dodawanym 

art. 6a ust. 3 ustawy (wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne dające 

rękojmię właściwego wykonywania funkcji konsularnych).  

Zmiana art. 7 ustawy - Prawo konsularne ma na celu stworzenie możliwości powołania 

w skład komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin konsularny osób będących 

członkami służby zagranicznej, które nie posiadają stopnia dyplomatycznego, w tym osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 

spraw zagranicznych, gdy ich wiedza, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności 

predestynują je do pełnienia takiej roli (art. 1 pkt 4). 

Pozostałe zmiany mają na celu zagwarantowanie współdziałania organów administracji, 

sądów i instytucji w kraju z konsulami poprzez zapewnienie dostępu do informacji lub 

dokumentów (art. 1 pkt 7 i 9).  

Rozszerza się również katalog czynności rozumianych jako pomoc konsularna. 

W art. 16 ust. 3 poszerza się grupę osób skierowanych do wykonywania określonych 

zadań w placówce zagranicznej, którym może zostać powierzone wykonywanie określonych 

czynności w celu umożliwienia powierzenia przez konsula, za zgodą ministra właściwego do 

spraw zagranicznych, wykonywania niektórych czynności innemu członkowi personelu 

konsularnego, nawet niepozostającemu w bezpośredniej podległości konsula, skierowanemu 

do wykonywania zadań w placówce zagranicznej oraz utrzymanie możliwości ich 

powierzania członkowi personelu pomocniczego. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do spraw wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy nowe. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 19 lipca 2019 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

poselskie (druk sejmowy nr 3615). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw 

Zagranicznych, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 3685). Komisja 

wprowadziła do projektu ustawy poprawki legislacyjne. W drugim czytaniu nie zgłoszono 

poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.  

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


