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Z uwagą monitoruję stan prac nad projektem ustawy o konsulach i urzędach
Jak wynika z pisma Zastępcy Dyrektora

konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 31 października
2012

r.,

projekt ten zgłoszony został Przewodniczącemu

Zespołu

do

Spraw

Programowania Prac Rządu z prośbą o włączenie do Wykazu Prac Legislacyjnych Rządu.
Nadmienię w tym miejscu, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą
uregulowania

kwestii

związanych

z

załatwianiem

spraw

przed

konsulami

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju już od końca 2004 r. Od tego czasu
prowadził z Ministerstwem Spraw Zagranicznych korespondencję, w której wskazywał na
potrzebę wydania rozporządzenia wymienionego w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego
1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz.
1823 ze zm.), w miejsce obowiązującego dotychczas zarządzenia Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego postępowania przed
konsulem (M.P. Nr 35, poz. 233). Zarządzenie ministra jako akt o charakterze
wewnętrznym nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa RP. Mimo to,
przedmiotowe zarządzenie zawiera normy o charakterze powszechnie obowiązującym.
Sprawa kompleksowego uregulowania kwestii związanych z załatwianiem spraw
przed konsulami Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju jest niezwykle istotna
z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Dlatego też, mając na

2

uwadze przeciągające się prace nad uregulowaniem tej kwestii w akcie rangi ustawowej,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszą Pana Ministra
o poinformowanie mnie o stanie prac nad wskazanym projektem.

