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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 października 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych  
 

(druk nr 195) 

 
 
USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH (Dz. U. Nr 

143, poz. 1027, z późn. zm.) 

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[.]<;> 

<5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w 
udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną 
działalnością zawodową.> 

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

 
[Art. 43. 

1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje, odmawia ich 
wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby 
ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca - według 
ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby, a za granicą - konsul. 

2. Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie można ustalić 
właściwości miejscowej, o której mowa w ust. 1, paszporty i paszporty tymczasowe 
wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce 
pobytu tej osoby. 

3. Paszport tymczasowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, wydaje w Rzeczypospolitej 
Polskiej wojewoda, a za granicą konsul - właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej 
osoby.] 
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<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 zameldowania 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, wydaje w 
Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda, a za granicą – konsul.> 

 
Art. 44. 

1. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes państwa, paszport 
może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

[2. Paszporty, o których mowa w art. 22, wydaje minister właściwy do spraw 
wewnętrznych.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, 
wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego 
paszportu.> 

<3. Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie 
do ministra właściwego do spraw wewnętrznych 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.> 

 

 


