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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych 

(druk nr 416) 

 

 
U S T A W A    z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 268) 

Art. 18. 
1. W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane: 

1)   nazwisko; 
2)   imię (imiona); 
3)   datę i miejsce urodzenia; 
4)   obywatelstwo; 
5)   płeć; 
6)   wizerunek twarzy i podpis posiadacza; 
7)   datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego; 
8)   serię i numer dokumentu paszportowego; 
9)   numer PESEL; 
10)  nazwę organu wydającego; 
11)  dane biometryczne. 

2. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 
lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. 

3. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie 
zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą 
złożyć podpisu samodzielnie. 

<3a. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, 
nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.> 

4. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków 
palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych. 

 

Art. 23. 
1. Paszport tymczasowy wydaje się: 

1)   (uchylony); 
2)   osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie 

paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3)   osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót 

do miejsca stałego pobytu; 
4)   osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w 

udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka 
rodziny; 
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5)   osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w 
udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością 
zawodową[.] <;> 

<6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, 
a przeszkoda ta ma charakter czasowy.> 

2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom 
przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli 
przemawiają za tym ważne okoliczności. 

 


