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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych 

(druk nr 416) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem opiniowanej ustawy jest uregulowanie zasad wydawania paszportów osobom 

poniżej dwunastego roku życia zgodnie z rozporządzenia Rady Unii Europejskiej 

nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych 

biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa 

członkowskie. Celem opiniowanej ustawy jest także wprowadzenie, na podstawie 

powołanego rozporządzenia, nowej przesłanki wydania paszportu tymczasowego – osobie, od 

której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter 

czasowy.  

Zgodnie z opiniowaną ustawą: 

1) katalog danych z art. 18 ustawy o dokumentach paszportowych, jakie powinny znaleźć 

się w dokumencie paszportowym ulegnie zróżnicowaniu w zależności od wieku 

posiadacza – obraz linii papilarnych nie będzie zamieszczany w stosunku do osób, które 

nie ukończyły 12 lat, 

2) rozszerzy się zamknięty katalog osób, którym będzie mógł być wydany paszport 

tymczasowy – do warunków zamieszczonych w art. 23 nowelizowanej ustawy dodany 

zostanie przypadek, w którym pobranie odcisków palców od osoby jest fizycznie 

niemożliwe, a przeszkoda ma charakter czasowy. 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1510). W dniu 4 lipca 2013 r. projekt ustawy został 

skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, której 

posiedzenie odbyło się 11 lipca b.r. Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy bez 

poprawek. W trakcie drugiego czytania również nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o dokumentach paszportowych (w brzmieniu 

zakładanym nowelizacją) wprowadza nową przesłankę wydania paszportu tymczasowego. 

Zgodnie z tym przepisem paszport tymczasowy wydaje się osobom, od których pobranie 

odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter tymczasowy. 

Pytanie budzi, czy intencją projektodawców było umożliwienie ubiegania się w takiej sytuacji 

o paszport tymczasowy (jedynie), czy też– w intencji projektodawców – przedmiotowy 

przepis miał wykluczyć prawo do ubiegania się o paszport „zwykły” (nie tymczasowy).  

Poddając szczegółowej analizie przepisy ustawy o dokumentach paszportowych można 

dojść do wniosku, że uzasadnioną jest interpretacja, zgodnie z którą opiniowana ustawa nie 

ograniczyła prawa do otrzymania paszportu „zwykłego” osoby, od której pobranie odcisków 

palców jest fizycznie niemożliwe. Co za tym idzie, osoba taka będzie mogła ubiegać się 

o paszport „zwykły” zarówno w sytuacji, gdy brak możliwości pobrania odcisków palców ma 

charakter stały, jak i w sytuacji gdy brak możliwości pobrania odcisków palców ma charakter 

tymczasowy. 

Zgodnie z art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma 

prawo do otrzymania paszportu (zwykłego). Prawo to, może być oczywiście ograniczone 

przepisami szczególnymi, co sugeruje sam art. 3 w zdaniu drugim. Należy jednak pamiętać, 

że przypadków ograniczających to prawo, jako wyjątków do zasady, nie można interpretować 

rozszerzająco. 

W ustawie o dokumentach paszportowych brak jest (z wyjątkiem art. 17 ust. 1), innych 

niż formalne, podstaw do ograniczenia prawa od uzyskania paszportu. W szczególności 

przesłanką ograniczającą prawo do otrzymania paszportu nie jest niemożność pobrania 

odcisków palców. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o dokumentach 
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paszportowych, wydaje się paszport, nie zamieszczając w tym dokumencie obrazu linii 

papilarnych. Powstaje pytanie, czy za przesłankę uzasadniającą odmowę wydania paszportu 

można uznać nowoprojektowany art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zwraca uwagę, że art. 23 

formułuje jedynie katalog przypadków, w których wydaje się paszport tymczasowy. Nie 

ogranicza więc prawa do otrzymania paszportu „zwykłego”. Żaden z innych przepisów 

ustawy o dokumentach paszportowych nie przesądza, że przesłanki do wydania paszportu 

tymczasowego, są jednocześnie przesłankami do odmowy wydania paszportu. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w efekcie dodania punktu szóstego do art. 23 

ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych, osoba od której, w wyniku tymczasowej 

przeszkody, pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, uzyska prawo do ubiegania 

się – według swojego wyboru – albo o paszport tymczasowy, albo o paszport „zwykły”. 

Dodatkowo wydanie jednego z tych dokumentów nie ograniczy możliwości ubiegania się 

o drugi. Pozostaje pytanie czy było to intencją ustawodawcy, a jeśli tak, czy takie rozwiązanie 

znajduje racjonalne uzasadnienie. 

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o dokumentach 

paszportowych określające m. in. tryb wydania dokumentów paszportowych oraz wzór 

wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego wskazując wzór wniosku nie 

pozostawia w tym wzorze miejsca na uzewnętrznienie woli zainteresowanego o jaki 

dokument wnosi (paszport czy paszport tymczasowy). Informacja taka traktowana jest jako 

„adnotacja urzędowa”. Również takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie. 

Powyższe uwagi wskazują na zasadność uzupełnienia przepisów ustawy o dokumentach 

paszportowych co najmniej o przepis materialny wprost przesądzający, że warunek wydania 

paszportu tymczasowego z art. 23 ust. 1 pkt 6 (czasowa przeszkoda do pobrania odcisków 

palców) jest jednocześnie negatywną przesłanką do wydania paszportu „zwykłego”. 

Jednocześnie poprawka taka powinna być skorelowana z koniecznością dokonania 

stosownych zmian w odniesieniu do innych przesłanek wydania paszportu tymczasowego 

z art. 23 ust. 1 (pkt 2–5). To ostanie wykroczyłoby jednak poza materię opiniowanej ustawy. 

Stąd postulat stosownych, kompleksowych zmian (także na poziomie rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 20 ust. 2) traktować należy jako wniosek de lege ferenda. 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 


