
 

Druk nr 709 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o dokumentach paszportowych (druk 
nr 637). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 27 lipca 2012 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  

12 września 2012 r., 

  
wnosi: 

 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
 

Warszawa, dnia  12 września 2012 r. 
 
 
 
  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
  Sprawozdawca 
  
   
 
   /-/Marek Wójcik 
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projekt 

 
USTAWA 

z dnia         2012 r. 
 

o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1027, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 
brzmieniu: 
„5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udoku-

mentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością 
zawodową.”; 

2) art. 43 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 43. 1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej 

wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął 
wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – 
konsul.  

2. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej 
unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamel-
dowania na pobyt stały lub czasowy osoby posiadającej dokument 
paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego 
miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za 
granicą – konsul. 

3. Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec 
których nie można ustalić właściwości miejscowej, o której mowa 
w ust. 2, paszporty i paszporty tymczasowe unieważnia organ 
paszportowy, który jako ostatni wydał obywatelowi dokument 
paszportowy. 

4. Paszport tymczasowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, wy-
daje w Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda, a za granicą – kon-
sul.”; 

3) w art. 44: 
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie 
obywatelowi drugiego paszportu.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 32, poz. 192, z 2009 r. Nr 69, 

poz. 595 i Nr 95, poz. 791, z 2010 r. Nr 8, poz. 51, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 
798 i 921. 
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„3. Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa 
wniosek o jego wydanie do ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o 
wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej 
wydania.”. 

 
Art. 2.  

Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszpor-
tu, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 
dotychczasowe.  

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 




