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

143, poz. 1027, z późn. zm.) 

Art. 13. 
1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem 

następujących przypadków: 
1) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice 

lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych 
przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego 
przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub 
notariusza; 

2) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej 
całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej 
pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd. 

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom, o których mowa 
w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz osoby 
ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

[3. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu małoletniemu, o którym mowa w art. 21 
ust. 2, jest wymagana jego obecność.] 

4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby małoletniej oraz 
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu 
konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie 
wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby 
ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu 
osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu. 

 
[Art. 21. 

1. Paszport może być wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat. 
2. Na żądanie rodziców paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat.] 
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Art. 23. 
1. Paszport tymczasowy wydaje się: 

[1) małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat;] 
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. 

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. 32. 

1. Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 
[1a. Paszport wydany małoletniemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, jest ważny przez okres 

12 miesięcy od daty jego wydania.] 
[2. Paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 

lat od daty jego wydania.] 
<2. Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty 

jego wydania.> 
 

Art. 33. 
1. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż 

przez 12 miesięcy od daty jego wydania. 
[2. Paszport tymczasowy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, jest ważny przez 12 miesięcy 

od daty jego wydania.] 
 


