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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

________________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 19 stycznia 2022 r.

Druk nr 615 A

________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 stycznia 2022 r.
ustawie o dokumentach paszportowych

Marszałek Senatu dnia 14 stycznia 2022 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2022 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Zygmunt Frankiewicz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 stycznia
2022 r. ustawy o dokumentach paszportowych, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) naklejka personalizacyjna – spersonalizowany blankiet przeznaczony do
wklejenia do paszportu tymczasowego;”,
b) w pkt 8 przed wyrazem „naklejki” dodaje się wyraz „blankietu”,
c) w pkt 10 wyrazy „dokumentu paszportowego i naklejkach personalizacyjnych”
zastępuje się wyrazami „dokumentów paszportowych i blankietach naklejek
personalizacyjnych”;

2)

w art. 14 w ust. 2 skreśla się pkt 4;

3)

w art. 21 w ust. 1:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) osobom, które:
a)

świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do
kwietnia 1989 r.,

b)

nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji
politycznych,

c)

zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed
dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz

–2–
odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania
politycznych praw człowieka w Polsce
– którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;”,
b) skreśla się pkt 12;

4)

w art. 30 w ust. 4 wyraz „wnioskodawcy” zastępuje się wyrazami „na wniosek tej
osoby”;

5)

w art. 69 w ust. 1 skreśla się wyrazy „na mocy odrębnych przepisów”;

6)

w art. 82 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dane dotyczące blankietów książeczek paszportów tymczasowych oraz
blankietów naklejek personalizacyjnych utraconych przed spersonalizowaniem
lub wybrakowanych w procesie sporządzania:
a)

serię i numer blankietu książeczki paszportu tymczasowego,

b)

serię i numer blankietu naklejki personalizacyjnej,

c)

datę i przyczynę utraty blankietu książeczki paszportu tymczasowego lub
blankietu naklejki personalizacyjnej,

d)

datę

i

przyczynę

wybrakowania

blankietu

książeczki

paszportu

tymczasowego lub blankietu naklejki personalizacyjnej;”;

7)

w art. 104 w ust. 2 wyrazy „ewidencje wydanych i unieważnionych dokumentów
paszportowych” zastępuje się wyrazami „ewidencje paszportowe”.
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