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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych 

(druk nr 195) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Opiniowana ustawa zmienia ustawę o dokumentach paszportowych w trzech 

obszarach. 

Po pierwsze, ustawa ma na celu „odmiejscowienie” wydawania paszportów 

i paszportów tymczasowych. W obecnym stanie prawnym paszporty i paszporty tymczasowe 

wydaje, odmawia ich wydania oraz unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce 

stałego pobytu osoby ubiegającej się o dokument paszportowy (dokumenty te za granicą 

wydaje konsul). W myśl nowelizacji właściwym do wydania oraz odmowy wydania 

paszportu i paszportu tymczasowego ma być wojewoda, do którego wpłynął wniosek 

o wydanie dokumentu paszportowego (za granicą – konsul), natomiast właściwym do 

unieważnienia tych dokumentów, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania 

osoby ubiegającej się o dokument paszportowy (za granicą – konsul). 

Po drugie, zgodnie z ustawą, nową przesłanką wydania paszportu tymczasowego 

będzie udokumentowanie nagłego przypadku związanego z prowadzoną działalnością 

zawodową. 

Po trzecie, ustawa zmienia procedurę wydawania drugiego paszportu. Paszport ten 

będzie wydawał minister właściwy do spraw wewnętrznych albo wojewoda wybrany przez 

wnioskodawcę, po wcześniejszym uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych przez osobę ubiegającą się o drugi paszport. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań 

w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, wszczętych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, znaleźć mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zmiany wprowadzone przez Komisję do projektu 

ustawy miały na celu doprecyzowanie przepisów. W trakcie drugiego czytania (na 

posiedzeniu Sejmu) nie wniesiono poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

przedłożenia, wraz z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 2 noweli, art. 43 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych. 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 43 ust. 2 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe 

unieważniać ma wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub 

czasowy osoby posiadającej dokument paszportowy (w razie braku takiego miejsca – według 

ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy). Dotychczasowe brzmienie 

art. 43 ust. ust. 1 wskazuje, że paszporty i paszporty tymczasowe unieważnia wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej 

miejscowości pod oznaczonym adresem, z zamiarem stałego przebywania, a pobytem 

czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego, w innej 

miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym 

adresem. Dopiero stały pobyt w danej miejscowości (stan faktyczny) rodzi obowiązek 

meldunkowy polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego, a tymczasowy pobyt 

w danej miejscowości (stan faktyczny) rodzi obowiązek meldunkowy polegający na 

zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego. Stąd, w tym kontekście, pojawia się pytanie, 

czy zmiana właściwości z wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, na 

wojewodę właściwego ze względu na miejsce zameldowania, była celowym zabiegiem 

ustawodawcy (uzasadnienie do projektu ustawy nie wskazuje na taki zamiar). Wątpliwość ta 

ma tym większe znaczenie, że od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z nową ustawą z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności (wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.), 

znosi się obowiązek meldunkowy. Od tego dnia (zgodnie z odpowiednim przepisem 

przejściowym ustawy o ewidencji ludności) ilekroć w przepisach prawa jest mowa 
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o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, należy przez to 

rozumieć miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego). 

 

2) art. 1 pkt 2 noweli, art. 43 ust. 4 ustawy o dokumentach paszportowych. 

Zgodnie z nowododawanym ust. 4 w art. 43 ustawy o dokumentach paszportowych 

paszporty tymczasowe osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za 

granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje wojewoda, a za granicą - konsul. 

Przepis ten należy uznać za zbędny. Zgodnie z nowym brzmieniem ust. 1 w tym artykule 

paszporty tymczasowe wydaje wojewoda, do którego wpłynął wniosek, a za granicą - konsul. 

Przepis ust. 4 jest więc powtórzeniem normy już wyrażonej w ust. 1.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 43 skreśla się ust. 4; 

 

3) art. 1 pkt 3 noweli, art. 44 ust. 2 - 4 ustawy o dokumentach paszportowych. 

Opiniowana ustawa wprowadza nową procedurę wydawania drugiego paszportu. 

W obecnym stanie prawnym paszport ten wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

Zgodnie z nowelą minister właściwy do spraw wewnętrznych wydawać ma, w drodze decyzji 

administracyjnej, zgodę na wydanie drugiego paszportu. Uzyskanie zgody ministra 

warunkować będzie dopiero możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu. Osoba 

ubiegająca się o drugi paszport, będzie musiała więc, po pierwsze wystąpić o zgodę do 

właściwego ministra. Po drugie, po uzyskaniu zgody ministra, w terminie do trzech miesięcy 

od uzyskania zgody, złożyć wniosek o wydanie drugiego paszportu ponownie do ministra 

albo do wojewody.  

Przedstawionemu rozwiązaniu można postawić szereg zarzutów. I tak, wątpliwość, 

z systemowego punktu widzenia, budzi wyrażenie zgody na wydanie paszportu w drodze 

decyzji administracyjnej. Opiniowana ustawa wprowadza, tym samym dwa postepowania. 

Pierwsze w sprawie wyrażenia zgody na wydanie paszportu. Drugie w sprawie wydania 

paszportu. Tymczasem dwa formalnie odrębne postępowania w zasadzie stanowią 

(funkcjonalnie) jedno postępowanie zmierzające do wydania paszportu. Jeśli tak, to zgoda na 

wydanie paszportu nie powinna kończyć postępowania (a tak jest w przypadku zgody 

w drodze decyzji), a być jedynie etapem postepowania zmierzającego do wydania paszportu. 

Zgoda na wydanie paszportu nie rozstrzyga przecież sprawy co do jej istoty. Nie jest 

rozstrzygnięciem merytorycznym, nie kreuje uprawnienia do otrzymania paszportu, a jedynie 
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przesądza o kolejnym etapie procedury. Możliwym jest sytuacja, gdy zostanie wydana jedna 

decyzja (nierozstrzygająca sprawy co do istoty) wyrażająca zgodę na wydanie paszportu, 

a następnie minister (lub wojewoda) wyda paszport (w drodze czynności materialno - 

technicznej) lub odmówi jego wydania (w drodze decyzji).  

Powyższe powodować będzie, wbrew intencjom wnioskodawców wyrażonych 

w uzasadnieniu do projektu ustawy, dodatkowe komplikacje po stronie osób ubiegających się 

o drugi paszport, związanych z koniecznością zaangażowania, najpierw w postępowanie 

o wyrażenie zgody, następnie w postępowanie o wydanie paszportu. Faktycznie nastąpi też 

wydłużenie postępowania. Termin na załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 Kpa to, w 

sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego, miesiąc, a w sprawach szczególnie 

skomplikowanych, dwa miesiące. W odniesieniu do „sztucznego” podziału postepowania - na 

zgodę na wydanie paszportu oraz samo wydanie paszportu - możliwa procedura, w której 

obywatel ma otrzymać drugi paszport, wydłuży się podwójnie (będą to w istocie dwie 

sprawy). 

Należy też zwrócić uwagę, że minister wyrażając zgodę na wydanie drugiego 

paszportu będzie musiał kierować się przesłankami ustawy o dokumentach paszportowych 

(trudno bowiem założyć, że decyzja ministra w sprawie wyrażenia zgody, ma nie mieć 

materialnej podstawy). Powstaje pytanie jakie to przesłanki? Czy będą to tylko przesłanki 

z art. 22 ustawy? Czy też może również inne (np. z art. 17 ust. 1 ustawy)? Bez wątpienia 

natomiast, nawet po wydaniu zgody przez ministra, wszystkie materialne podstawy z ustawy 

o dokumentach paszportowych (w tym te z art. 22) jeszcze raz, już we „właściwym” 

postepowaniu o wydanie paszportu, będą ponownie badane przez ministra (albo wojewodę). 

Takie „dublowanie” podstaw do wydania zgody na wydanie paszportu (decyzja ministra) 

i podstaw do samego wydania (odmowy wydania) paszportu (przez ministra lub wojewodę) 

wydaje się nieuzasadnione.  

Wreszcie podnieść należy, że warunki do otrzymania drugiego paszportu z art. 22 

ustawy, spełnione w dniu wydania decyzji ministra wyrażającej zgodę na wydanie drugiego 

paszportu, mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w dniu rozstrzygnięcia o wydaniu paszportu 

przez ministra (albo wojewodę). (Wniosek o wydanie drugiego paszportu można wnieść do 

trzech miesięcy od wydania decyzji wyrażającej zgodę na wydanie paszportu). 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zastrzeżenia zasadną jest propozycja 

poprawki uwzgledniająca, zgodnie z intencjami projektodawców ustawy, prawo ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, do wyrażania zgody na wydanie drugiego paszportu, 
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jednocześnie jednak zakładająca, że zgoda ministra wyrażana będzie w ramach jednego 

postepowania, uruchamianego wnioskiem o wydanie paszportu, kierowanym do wojewody. 

Proceduralne podstawy do zastosowania takiej instytucji stwarza art. 106 Kpa. Ze względu na 

fakt, że postępowanie o wydanie paszportu nie zawsze kończyć będzie się wydaniem decyzji, 

stąd propozycja poprawki zawiera wskazanie na odpowiednie stosowanie tego ostatniego. 

Poprawka zakłada także, że przesłanki z art. 22 ustawy badane będą tylko przez ministra 

wyrażającego zgodę na wydanie paszportu, a organem wydającym paszport będzie jedynie 

wojewoda (a nie wojewoda albo minister). 

 

Jednocześnie propozycja poprawki pozwoli uniknąć także innych wad legislacyjnych 

proponowanych rozwiązań.  

I tak, po pierwsze przepis art. 44 ust. 4 zawiera nieprecyzyjne odesłanie do „decyzji, 

o której mowa w ust. 3”, gdy w istocie powinna to być decyzja, wyrażająca zgodę na wydanie 

drugiego paszportu, a więc decyzja, o której mowa w ust. 2.  

Po drugie nowa redakcja art. 44 ust. 2 (3 i 4), bez odesłania do art. 22 ustawy 

o paszportach, pogłębia nieczytelność przepisu spowodowaną nierozdzieleniem (już przez 

ustawę „matkę”) materii art. 44 (ust. 1 i 2) w dwa odrębne artykuły (zgodnie z § 55 Zasad 

techniki prawodawczej, każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł). Przepis 

art. 44 ust. 1 mówi bowiem o paszporcie (pierwszym), który w wyjątkowych sytuacjach może 

być wydany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przepis art. 44 ust. 2 (3 i 4) 

określa procedurę wydania drugiego paszportu. 

Po trzecie art. 44 ust. 4 mówi o wygaśnięciu (z mocy prawa) decyzji wyrażającej 

zgodę na wydanie drugiego paszportu, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie 

nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia jej wydania. Wniosek o wydanie drugiego paszportu 

można złożyć po otrzymaniu decyzji wyrażającej zgodę na wydanie drugiego paszportu. 

Okres pomiędzy wydaniem, a otrzymaniem decyzji w istotny sposób może więc ograniczyć 

(lub wręcz wykluczyć) możliwość skutecznego złożenia wniosku o wydanie paszportu. 

Po czwarte wreszcie, wygaśniecie decyzji z art. 44 ust. 4 ustawy bez stwierdzenia 

wygaśnięcia przez organ, który ją wydał, jest odstępstwem od, kodeksowego uregulowania tej 

instytucji (art. 162 Kpa), które wydaje się nie być uzasadnione. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt …  w brzmieniu: 
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„…) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. 1. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, 

w szczególności uzasadnionych: 

1) względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, 

2) poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, 

3) posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie 

granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

wjazd na terytorium innego państwa, 

4) względami bezpieczeństwa państwa 

- po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie wyraża się zgodę na 

wydanie drugiego paszportu. 

3. Okres ważności drugiego paszportu wynosi 2 lata od daty jego wydania.”;”; 

b) po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: 

„Art. 43a. Paszporty, o których mowa w art. 22, wydaje wojewoda, a za granicą – 

konsul, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przepisy art. 106 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio."; 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 44 uchyla się ust. 2”; 

 

4) art. 3 noweli. 

Przepis przejściowy art. 3 ustawy stanowi, że do postępowań w sprawach wydania, 

odmowy wydania lub unieważnienia paszportu, wszczętych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, znaleźć mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.  

Ustawa tym samym przesądza, że do postepowań będących w toku (wszczętych 

w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w 

życie przepisów nowych) znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Nie rozstrzyga 

jednak, w sposób jednoznaczny, czy wśród spraw w których znajdą zastosowanie przepisy 

„stare” znajdą się jedynie sprawy o wydanie paszportu, czy też również sprawy o wydanie 

paszportu tymczasowego (oraz drugiego paszportu). Ustawa o dokumentach paszportowych 

przypisuje bowiem, w sposób wyraźny, określeniom „paszport” oraz „paszport tymczasowy” 

odrębne znaczenia. Mając na uwadze, że racjonalny ustawodawca w przepisach 
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przejściowych powinien posługiwać się określeniami użytymi w tym samym znaczeniu, co w 

przepisach materialnych ustawy („ustawy matki”) proponuje się poniższą poprawkę. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 po wyrazie „paszportu” dodaje się wyrazy „, w tym drugiego paszportu oraz 

paszportu tymczasowego”; 

 

Jednocześnie, przepis przejściowy stanowi, że przepisy dotychczasowe mają znaleźć 

zastosowanie do postępowań, a nie do spraw. W tym zakresie art. 3 noweli odnosi się więc 

jedynie do norm proceduralnych (zmienianych art. 1 pkt 2 i 3 opiniowanej ustawy), a nie do 

norm materialnych (zmienianych art. 1 pkt 1 opiniowanej ustawy). Stąd też, jeśli intencją 

ustawy było, aby dotychczasowe przepisy stosować także w zakresie modyfikowanych 

ustawą uprawnień do wydania paszportu tymczasowego (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o dokumentach paszportowych) zasadną będzie poniższa poprawka.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 wyraz „postępowań” zastępuje się wyrazem „spraw”. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 


