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 Warszawa, 25 września 2012 r.
SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja 

Rady Ministrów  
-140-144(5)/12  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
o projektu ustawy 

zmianie ustawy o dokumentach 
zportowych (druk nr 637). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Spraw 
ych do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
rnych.  

 

 

(-)Donald Tusk 



 
 

 Stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
 o dokumentach paszportowych (druk nr 637) 

 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 637) 

zakłada m.in.:  

- odmiejscowienie wydawania dokumentów paszportowych, 

- uproszczenia zasad wydawania drugiego paszportu,  

-  poszerzenia katalogu przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. 

 

W ocenie Rządu za  szczególnie istotną należy uznać propozycję odmiejscowienia wydawania 

dokumentów paszportowych, która w przeciwieństwie do obowiązujących uregulowań ustalających 

„sztywną”  właściwość   według    miejsca   zameldowania,   umożliwi   składanie w kraju wniosków 

o wydanie dokumentu paszportowego w dowolnym organie paszportowym, najbliższym dla ich 

faktycznego miejsca pobytu. Przyjęcie takiego rozwiązania jest możliwe z uwagi na fakt, iż od 2006 r. 

każdy  organ paszportowy ma zagwarantowany bezpośredni   dostęp   do    danych    zgromadzonych 

w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych. Dzięki temu, 

uwzględniając fakt, iż paszporty mają – co do zasady – 10 letni termin ważności, organy paszportowe 

mają pełną wiedzę o pozostających w obrocie prawnym dokumentach oraz mają możliwość 

potwierdzenia wizerunku osoby niezależnie od tego, gdzie poprzedni dokument był wydany.  

Jednocześnie w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących właściwości 

organów w stosunku do osób zamieszkałych w kraju i za granicą, pożądanym byłoby doprecyzowanie 

brzmienia art. 43 ust. 1 projektu ustawy poprzez wskazanie, iż paszporty i paszporty tymczasowe 

osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do 

którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a osobom zamieszkującym za granicą 

– konsul.  

Za zasadną należy  również uznać propozycję dokonania zmian w sposobie prowadzenia 

postępowań o wydanie drugiego paszportu. Zaproponowane rozwiązania, przy pozostawieniu roli 

Ministra Spraw Wewnętrznych jako organu decydującego o zasadności przyznania tego typu 

dokumentu, umożliwią obywatelowi złożenie wniosku i odbiór drugiego paszportu w dowolnym 

organie paszportowym, a tym samym zwolnią z obowiązku stawiennictwa w siedzibie Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Warszawie, co obecnie stanowi poważne ograniczenie, szczególnie dla 

obywateli polskich zamieszkałych za granicą. 

Za słuszną należy uznać także propozycję poszerzenia katalogu przypadków, w których 

obywatelom  polskim może zostać wydany paszport tymczasowy. Poszerzenie katalogu przypadków, 



o potrzebę pilnego wyjazdu służbowego, wyczerpuje sytuacje wymagające wydania paszportu 

tymczasowego, a nie paszportu.   

Reasumując   Rząd     pozytywnie   ocenia    poselski    projekt   ustawy   o   zmianie   ustawy 

o dokumentach paszportowych.   
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