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1027

USTAWA

z dnia 13 lipca 2006 r.

o dokumentach paszportowych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) rodzaje dokumentów paszportowych;
2) w∏aÊciwoÊç organów wydajàcych dokumenty

paszportowe;
3) okolicznoÊci uzasadniajàce odmow´ wydania lub

uniewa˝nienie dokumentu paszportowego;



4) zakres danych wpisywanych do dokumentu pasz-
portowego;

5) zakres danych zawartych w ewidencjach paszpor-
towych oraz sposób prowadzenia tych ewidencji
i zasady udost´pniania danych w nich gromadzo-
nych oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

Art. 2. Ilekroç w ustawie mowa jest o: 

1) danych biometrycznych — nale˝y przez to rozu-
mieç wizerunek twarzy i odciski palców umiesz-
czone w dokumentach paszportowych w formie
elektronicznej; 

2) dokumencie paszportowym — nale˝y przez to ro-
zumieç: paszport, paszport tymczasowy, paszport
dyplomatyczny, paszport s∏u˝bowy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych;

3) organie paszportowym — nale˝y przez to rozu-
mieç ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych, wojewod´ i konsula;

4) sporzàdzeniu dokumentu paszportowego — nale-
˝y przez to rozumieç przeniesienie danych osobo-
wych i biometrycznych osoby ubiegajàcej si´
o wydanie dokumentu paszportowego do ksià-
˝eczki paszportowej w postaci graficznej i elektro-
nicznej;

5) utracie dokumentu paszportowego — nale˝y przez
to rozumieç fizycznà utrat´ dokumentu przez oso-
b´, dla której zosta∏ sporzàdzony, która nastàpi∏a
w szczególnoÊci w wyniku zagubienia lub prze-
st´pstwa;

6) zniszczeniu dokumentu paszportowego — nale˝y
przez to rozumieç zniszczenie dokumentu w stop-
niu uniemo˝liwiajàcym przekroczenie granicy, lecz
pozwalajàcym na identyfikacj´ dokumentu.

Art. 3. Ka˝dy obywatel polski ma prawo do otrzy-
mania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego
prawa mo˝e nastàpiç wy∏àcznie w przypadkach prze-
widzianych w ustawie.

Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do prze-
kraczania granicy i pobytu za granicà oraz poÊwiadcza
obywatelstwo polskie, a tak˝e to˝samoÊç osoby w nim
wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument za-
wiera.

Art. 5. Dokumenty paszportowe w okresie ich wa˝-
noÊci stanowià w∏asnoÊç Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6. 1. Do post´powaƒ w sprawach uregulowa-
nych ustawà stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.1)).

2. Do post´powaƒ uregulowanych ustawà nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci konsula stosuje si´ przepisy usta-
wy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215,
poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808).

Art. 7. 1. Dokument paszportowy wydaje si´ na
wniosek osoby pe∏noletniej po przed∏o˝eniu wymaga-
nych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych
i uiszczeniu nale˝nej op∏aty.

2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty s∏u˝bowe
Ministerstwa Spraw Zagranicznych sà wydawane bez
pobierania op∏at.

3. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza
si´ danych biometrycznych.

Art. 8. 1. Ulga w op∏acie za wydanie paszportu
przys∏uguje:

1) emerytom, rencistom, osobom niepe∏nospraw-
nym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.2)), a tak-
˝e wspó∏ma∏˝onkom tych osób, pozostajàcym na
ich wy∏àcznym utrzymaniu;

2) osobom przebywajàcym w domach pomocy spo-
∏ecznej lub w zak∏adach opiekuƒczych albo korzy-
stajàcym z pomocy spo∏ecznej w formie zasi∏ków
sta∏ych;

3) kombatantom i innym osobom, do których stosu-
je si´ przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dà-
cych ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên.
zm.3));

4) uczniom i studentom.

2. W razie zbiegu tytu∏ów uprawniajàcych do ulgi
w op∏acie za wydanie paszportu przys∏uguje tylko jed-
na ulga w op∏acie.
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001
i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63, poz. 440
i Nr 94, poz. 651.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.



3. Ulga w op∏acie, o której mowa w ust. 1, wynosi
50 % kwoty okreÊlonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 1.

Art. 9. Nie pobiera si´ op∏aty za wydanie paszpor-
tu od:

1) osób, które w dniu z∏o˝enia wniosku o wydanie
paszportu majà ukoƒczone 70 lat;

2) osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, je˝eli
ich wyjazd za granic´ nast´puje w celu d∏ugotrwa-
∏ego leczenia lub w zwiàzku z koniecznoÊcià pod-
dania si´ operacji;

3) osób, które z∏o˝y∏y wniosek o wymian´ paszportu
z powodu jego wady technicznej;

4) ˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza
granicami paƒstwa, z wyjàtkiem ˝o∏nierzy zawo-
dowych.

Art. 10. 1. Op∏at´ za wydanie paszportu obni˝a si´
w przypadku wydania nowego paszportu przed up∏y-
wem terminu wa˝noÊci dotychczas posiadanego pasz-
portu na skutek wystàpienia jednej z nast´pujàcych
okolicznoÊci:

1) zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, któ-
re podlegajà wpisowi do paszportu;

2) zmiany wyglàdu osoby posiadajàcej paszport, mo-
gàcej utrudniç ustalenie jej to˝samoÊci;

3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miej-
sca na umieszczenie w nim wiz lub stempli po-
Êwiadczajàcych przekroczenie granicy.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, ustala si´ odej-
mujàc od op∏aty obowiàzujàcej w dniu z∏o˝enia wnio-
sku o nowy paszport jednà dziesiàtà cz´Êç op∏aty za
ka˝dy pe∏ny rok pozostajàcy do up∏ywu wa˝noÊci do-
tychczas posiadanego paszportu — w przypadku pasz-
portu z terminem wa˝noÊci 10 lat lub jednà piàtà —
w przypadku wydania paszportu z terminem wa˝noÊci
5 lat.

3. Op∏at´ za wydanie nowego paszportu przed
up∏ywem terminu wa˝noÊci dotychczas posiadanego
paszportu podwy˝sza si´ o 200 %, je˝eli paszport zo-
sta∏ utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych
przez jego posiadacza.

Art. 11. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç op∏at za wydanie dokumentu
paszportowego, tryb uiszczania tych op∏at oraz tryb
zwrotu tej op∏aty w przypadku wydania decyzji o unie-
wa˝nieniu dokumentu paszportowego. Rozporzàdze-
nie powinno w szczególnoÊci uwzgl´dniaç zró˝nico-
wanà wysokoÊç op∏at w zale˝noÊci od rodzaju doku-
mentu paszportowego. Op∏ata za wydanie dokumentu
paszportowego powinna uwzgl´dniaç koszty produk-
cji i personalizacji tego dokumentu.

2. Op∏aty za wydanie dokumentów paszportowych
stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 12. Za paszporty i paszporty tymczasowe wy-
dane przez konsula pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
okreÊlonej w przepisach wydanych na podstawie
ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13. 1. W imieniu ma∏oletniego wniosek o wy-
danie dokumentu paszportowego sk∏adajà rodzice
wspólnie, chyba ˝e na podstawie orzeczenia sàdu je-
den z rodziców zosta∏ pozbawiony w∏adzy rodziciel-
skiej lub w∏adza ta zosta∏a ograniczona. W przypadku
braku zgodnoÊci stanowisk rodziców lub niemo˝noÊci
uzyskania zgody jednego z nich, zgod´ na wydanie
dokumentu paszportowego zast´puje orzeczenie sàdu
rodzinnego.

2. Wniosek z∏o˝ony przez jednego rodzica wraz
z pisemnà zgodà drugiego rodzica, poÊwiadczonà za
zgodnoÊç podpisu przez organ paszportowy lub nota-
riusza, uznaje si´ za z∏o˝ony wspólnie przez rodziców.

3. Dokument paszportowy mo˝e byç wydany za
granicà za zgodà tylko jednego z rodziców wy∏àcznie
z wa˝nych powodów, o ile przemawia za tym dobro
ma∏oletniego, szczególnie je˝eli uzyskanie zgody dru-
giego rodzica jest niemo˝liwe lub znacznie utrudnio-
ne.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
ustanowionych przez sàd opiekunów ma∏oletniego.

Art. 14. Wniosek o wydanie dokumentu paszporto-
wego osobie ubezw∏asnowolnionej sk∏ada przedsta-
wiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sàd
opiekun.

Art. 15. 1. Z∏o˝enie wniosku o wydanie dokumen-
tu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszporto-
wego nast´puje osobiÊcie.

2. ObecnoÊç ma∏oletniego lub osoby ubezw∏asno-
wolnionej jest wymagana przy sk∏adaniu wniosku
o wydanie dla nich dokumentu paszportowego.

3. Odbioru dokumentu paszportowego dla ma∏o-
letniego mo˝e dokonaç jeden z rodziców lub opieku-
nów. Ma∏oletni lub osoba ubezw∏asnowolniona, któ-
rzy ukoƒczyli 13 lat, odbierajà ten dokument osobi-
Êcie, w obecnoÊci przynajmniej jednego z rodziców
lub opiekunów.

4. W uzasadnionych przypadkach, zw∏aszcza w wa-
runkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urz´du
konsularnego, na wniosek osoby ubiegajàcej si´ o wy-
danie dokumentu paszportowego, konsul mo˝e odstà-
piç od wymogu osobistego odbioru dokumentu pasz-
portowego. W tym przypadku przepisu art. 16 nie sto-
suje si´.

Art. 16. Osoba odbierajàca dokument paszporto-
wy sprawdza za pomocà czytnika elektronicznego, czy
dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym
dokumencie sà zgodne ze stanem faktycznym.
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Art. 17. 1. Wydania dokumentu paszportowego
odmawia si´ na wniosek:

1) sàdu prowadzàcego przeciwko osobie ubiegajàcej
si´ o dokument paszportowy post´powanie
w sprawie karnej lub post´powanie w sprawie
o przest´pstwo skarbowe, post´powanie w spra-
wie nieletniego lub prowadzàcego post´powanie
cywilne;

2) organu prowadzàcego post´powanie przygoto-
wawcze, organu post´powania wykonawczego
w sprawie karnej, w tym o przest´pstwo skarbo-
we, przeciwko osobie ubiegajàcej si´ o wydanie
dokumentu paszportowego.

2. W przypadkach uzasadnionych wa˝nym intere-
sem osoby ubiegajàcej si´ o dokument paszportowy,
pomimo istnienia przes∏anek uzasadniajàcych odmo-
w´ jego wydania, konsul mo˝e wydaç paszport tym-
czasowy. O wydaniu takiego paszportu konsul infor-
muje organ, który wystàpi∏ z wnioskiem o niewydawa-
nie dokumentu paszportowego.

Art. 18. 1. W dokumencie paszportowym zamiesz-
cza si´ nast´pujàce dane:

1) nazwisko;

2) imi´ (imiona);

3) dat´ i miejsce urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) p∏eç;

6) wizerunek twarzy i podpis posiadacza;

7) dat´ wydania i dat´ up∏ywu wa˝noÊci dokumentu
paszportowego;

8) seri´ i numer dokumentu paszportowego;

9) numer PESEL;

10) nazw´ organu wydajàcego;

11) dane biometryczne.

2. W dokumentach paszportowych wydawanych
osobom ma∏oletnim, które nie ukoƒczy∏y 13 lat, nie za-
mieszcza si´ podpisu posiadacza.

Art. 19. 1. Minister Obrony Narodowej dokonuje
w paszporcie wpisu potwierdzajàcego status osoby,
o której mowa w art. III ust. 3 Umowy mi´dzy Paƒ-
stwami-Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego do-
tyczàcej statusu ich si∏ zbrojnych, sporzàdzonej w Lon-
dynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21,
poz. 257), oraz prowadzi rejestr tych wpisów.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku i inne do-
kumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpi-
su potwierdzajàcego status osoby, o której mowa
w ust. 1, tryb post´powania w tych sprawach, wzór

wpisu i sposób jego uchylania, a tak˝e sposób prowa-
dzenia rejestru tych wpisów i wzór rejestru wpisu,
uwzgl´dniajàc jego elektronicznà lub papierowà for-
m´.

Art. 20. 1. Dokumenty paszportowe majà form´
ksià˝eczki.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
granicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków
o wydanie dokumentów paszportowych;

2) sposób pobierania danych biometrycznych i za-
mieszczania ich w dokumentach paszportowych;

3) dokumenty wymagane do otrzymania dokumen-
tów paszportowych; 

4) tryb wydawania dokumentów paszportowych,
z uwzgl´dnieniem sytuacji, o której mowa w art. 15
ust. 4;

5) tryb post´powania funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli
granicznej fa∏szerstw lub wad w dokumentach
paszportowych oraz w sytuacji zniszczenia doku-
mentu. 

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2,
uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

1) zró˝nicowanie sk∏adanych dokumentów w zale˝-
noÊci od rodzaju dokumentu paszportowego;

2) koniecznoÊç weryfikacji przez osoby ubiegajàce
si´ o wydanie paszportu danych biometrycznych
zawartych w wydawanym dokumencie;

3) koniecznoÊç zatrzymania przez funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej dokumentu paszportowego,
w przypadku gdy dokument ten jest podrobiony
lub przerobiony.

4. W przypadku zmiany wzoru dokumentów pasz-
portowych w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 2, mo˝na okreÊliç termin wa˝noÊci wzorów oraz
terminy, do up∏ywu których mogà byç stosowane
blankiety dotychczasowego wzoru.

Rozdzia∏ 2

Paszporty i paszporty tymczasowe

Art. 21. 1. Paszport mo˝e byç wydany ma∏oletnie-
mu po ukoƒczeniu 5 roku ˝ycia.

2. Ma∏oletniemu przed ukoƒczeniem 5 roku ˝ycia
na ˝àdanie rodziców mo˝e byç wydany paszport,
z tym ˝e jego wa˝noÊç nie mo˝e przekroczyç 5 lat od
daty jego wydania.

Art. 22. W wyjàtkowych sytuacjach, w szczególno-
Êci uzasadnionych wzgl´dami ochrony ˝ycia i zdrowia
obywatela lub zwiàzanych z trudnoÊciami w prowa-
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dzeniu przez niego dzia∏alnoÊci zawodowej lub spo-
∏ecznej, a tak˝e w przypadkach dotyczàcych bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, tej samej osobie mo˝na wydaç
drugi paszport.

Art. 23. 1. Paszport tymczasowy wydaje si´:

1) ma∏oletnim do ukoƒczenia 5 roku ˝ycia;

2) obywatelom polskim przebywajàcym za granicà,
którzy nie posiadajà paszportu; dopuszcza si´
mo˝liwoÊç wydania paszportu tymczasowego
z urz´du, je˝eli przemawiajà za tym wa˝ne okolicz-
noÊci;

3) obywatelom polskim przebywajàcym za granicà
na czas oczekiwania przez nich na dor´czenie
paszportu sporzàdzanego w kraju.

2. W przypadku gdy ma∏oletni przebywa za grani-
cà bez opieki rodziców, paszport tymczasowy mo˝e
byç wydany bez ich zgody.

3. W przypadkach nag∏ych, zwiàzanych z chorobà
lub pogrzebem cz∏onka rodziny albo potrzebà pilnego
wyjazdu za granic´, paszport tymczasowy mo˝e byç
wydany obywatelowi polskiemu w kraju.

Art. 24. 1. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza si´ wydawanie przez konsula paszpor-
tu tymczasowego bez zamieszczania w tym paszporcie
numeru PESEL:

1) ma∏oletniemu urodzonemu za granicà;

2) obywatelowi polskiemu zamieszka∏emu poza
okr´giem konsularnym;

3) obywatelowi polskiemu stale zamieszka∏emu
w okr´gu konsularnym, któremu do chwili z∏o˝e-
nia wniosku o paszport nie zosta∏ nadany numer
PESEL.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
paszport tymczasowy wydaje si´ na okres do jednego
miesiàca.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
paszport tymczasowy wydaje si´ na okres do 9 mie-
si´cy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
paszport tymczasowy bez zamieszczania numeru 
PESEL mo˝e byç wydany przez konsula tej samej oso-
bie tylko raz. 

Rozdzia∏ 3

Paszporty dyplomatyczne i paszporty s∏u˝bowe
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Art. 25. W paszporcie dyplomatycznym oprócz da-
nych, o których mowa w art. 18, zamieszcza si´ dodat-
kowo stopieƒ dyplomatyczny, funkcj´, stanowisko lub
tytu∏ posiadacza paszportu. 

Art. 26. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszpor-
tu dyplomatycznego sà:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marsza∏ek i Wicemarsza∏kowie Sejmu;

3) Marsza∏ek i Wicemarsza∏kowie Senatu;

4) Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów;

5) Ministrowie, Sekretarze i Podsekretarze Stanu;

6) pos∏owie i senatorowie;

7) pos∏owie do Parlamentu Europejskiego wybrani
w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Paszporty dyplomatyczne otrzymujà tak˝e ma∏-
˝onkowie osób wymienionych w ust. 1 pkt 1—5, je˝eli
towarzyszà im w podró˝y s∏u˝bowej poza granicami
kraju. 

Art. 27. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszpor-
tu dyplomatycznego sà równie˝ osoby zajmujàce sta-
nowiska lub pe∏niàce funkcje:

1) w s∏u˝bie zagranicznej, które posiadajà stopieƒ dy-
plomatyczny;

2) zwiàzane z przywilejami i immunitetami dyploma-
tycznymi na podstawie umów mi´dzynarodo-
wych, których stronà jest Rzeczpospolita Polska,
lub zwyczajów mi´dzynarodowych;

3) w wyniku skierowania do pracy w organizacjach
mi´dzynarodowych.

2. Paszport dyplomatyczny przys∏uguje cz∏onkom
rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128,
poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) osób, o któ-
rych mowa w ust. 1, je˝eli pozostajà z nimi we wspól-
nocie domowej i przesiedlajà si´ z nimi za granic´.

3. Cz∏onkowie rodzin osób, o których mowa
w ust. 1, nieprzesiedlajàcy si´ za granic´ sà uprawnie-
ni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu
odwiedzin tych osób.

4. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyploma-
tycznego sà tak˝e byli Prezydenci Rzeczypospolitej
Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Mini-
strowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powo∏ani
do pe∏nienia tych funkcji, poczynajàc od dnia 24 sierp-
nia 1989 r.

Art. 28. 1. Paszport s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych przys∏uguje cz∏onkom s∏u˝by zagra-
nicznej nieposiadajàcym stopnia dyplomatycznego
oraz innym osobom skierowanym do wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych w placówce zagranicznej.

2. Paszport s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych przys∏uguje cz∏onkom rodziny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie za-
granicznej osób, o których mowa w ust. 1, je˝eli pozo-
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stajà z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlajà si´
z nimi za granic´. 

3. Cz∏onkowie rodzin osób, o których mowa
w ust. 1, nieprzesiedlajàcy si´ za granic´ sà uprawnie-
ni do otrzymania paszportu s∏u˝bowego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.

Art. 29. 1. Paszportem dyplomatycznym i paszpor-
tem s∏u˝bowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych
mo˝na si´ legitymowaç wy∏àcznie w trakcie podró˝y
s∏u˝bowej lub w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
s∏u˝bowych poza granicami kraju.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie sto-
suje si´ do osób wymienionych w art. 27 ust. 1 i 2, je-
˝eli zosta∏y wyznaczone do pe∏nienia funkcji lub zaj-
mowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz osób wymienionych w art. 27 ust. 4.

Art. 30. W przypadkach uzasadnionych potrzebami
s∏u˝by zagranicznej oraz wzgl´dami bezpieczeƒstwa
paƒstwa tej samej osobie mo˝na wydaç drugi pasz-
port dyplomatyczny lub s∏u˝bowy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.

Art. 31. 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebà
ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za grani-
cà minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych mo˝e
podjàç decyzj´ o wydaniu paszportu dyplomatyczne-
go lub paszportu s∏u˝bowego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych równie˝ obywatelom polskim innym ni˝
wskazanym w art. 26—28.

2. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb i miejsce przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów s∏u˝bowych Minister-
stwa Spraw Zagranicznych oraz zakres czynnoÊci kon-
sula w tych sprawach. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç zwyczaje mi´dzynarodowe oraz potrzeb´
szczególnej ochrony paszportów dyplomatycznych
i paszportów s∏u˝bowych Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych przed zgubieniem.

Rozdzia∏ 4

Okres wa˝noÊci, utrata i uniewa˝nianie
dokumentów paszportowych

Art. 32. 1. Paszport jest wa˝ny przez okres 10 lat od
daty jego wydania. 

2. Paszport wydany ma∏oletniemu, który ukoƒczy∏
5 lat a nie ukoƒczy∏ 13 lat, jest wa˝ny 5 lat od daty je-
go wydania.

Art. 33. 1. Paszport tymczasowy jest wa˝ny przez
okres w nim wskazany, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy od daty jego wydania.

2. Paszport tymczasowy, o którym mowa w art. 23
ust. 1 pkt 1, jest wa˝ny przez 12 miesi´cy od daty jego
wydania.

Art. 34. Paszport dyplomatyczny i paszport s∏u˝bo-
wy Ministerstwa Spraw Zagranicznych sà wa˝ne przez
okres w nich wskazany, z tym ˝e okres ich wa˝noÊci
nie mo˝e przekroczyç 10 lat od daty ich wydania.

Art. 35. Utrata wa˝noÊci dokumentu paszportowe-
go nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na
podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 36. 1. Osoba, która utraci∏a dokument pasz-
portowy lub której dokument paszportowy uleg∏ znisz-
czeniu, jest obowiàzana niezw∏ocznie zawiadomiç
o tym organ paszportowy.

2. Odnaleziony dokument paszportowy nie podle-
ga zwrotowi osobie, której zosta∏ uprzednio wydany.

3. Osoba, która znalaz∏a dokument paszportowy
innej osoby, jest obowiàzana do przekazania tego do-
kumentu do najbli˝szego organu paszportowego, Po-
licji lub innego organu administracji publicznej. Orga-
ny te przekazujà dokument organowi paszportowemu,
który go wyda∏.

4. Je˝eli osoba odnalaz∏a w∏asny dokument pasz-
portowy wczeÊniej zg∏oszony jako utracony, jest obo-
wiàzana do jego zwrotu w∏aÊciwemu miejscowo orga-
nowi paszportowemu. Obowiàzek zwrotu dokumentu
paszportowego nast´puje bez wzgl´du na to, czy oso-
ba posiada ju˝ nowy dokument wydany w miejsce
utraconego, czy te˝ o wydanie nowego dokumentu
nie wyst´powa∏a.

Art. 37. Dokument paszportowy zg∏oszony jako
utracony, zniszczony lub znaleziony traci wa˝noÊç
z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub
znalezieniu.

Art. 38. 1. Dokument paszportowy podlega unie-
wa˝nieniu:

1) na wniosek:

a) sàdu prowadzàcego przeciwko posiadaczowi do-
kumentu paszportowego post´powanie w spra-
wie karnej lub post´powanie w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe, post´powanie w sprawie
nieletniego lub prowadzàcego post´powanie cy-
wilne,

b) organu prowadzàcego post´powanie przygoto-
wawcze, organu post´powania wykonawczego
w sprawie karnej, w tym o przest´pstwo skar-
bowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu
paszportowego;

2) je˝eli zosta∏ wydany z naruszeniem przepisów
ustawy;

3) je˝eli jego posiadacz utraci∏ obywatelstwo polskie.

2. Dokument paszportowy traci wa˝noÊç z dniem
Êmierci jego posiadacza.
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3. Na wniosek sàdu prowadzàcego post´powanie
w sprawie o wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, unie-
wa˝nia si´ dokument paszportowy ma∏oletniego,
w stosunku do którego ma zostaç wydane orzeczenie
w przedmiocie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.

Art. 39. 1. Uniewa˝nienie i odmowa wydania do-
kumentu paszportowego nast´puje w drodze decyzji
administracyjnej, z wyjàtkiem art. 38 ust. 2.

2. Wniesienie odwo∏ania od decyzji o uniewa˝nie-
niu tego dokumentu nie wstrzymuje jej wykonania.

3. Osoba, wobec której wydano decyzj´ o uniewa˝-
nieniu dokumentu paszportowego, jest obowiàzana
do jego zwrotu organowi paszportowemu.

4. Osoba zg∏aszajàca zgon lub inna osoba posiada-
jàca dokument paszportowy osoby zmar∏ej jest obo-
wiàzana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi
urz´du stanu cywilnego, w∏aÊciwemu do sporzàdze-
nia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.

5. W razie niewykonania obowiàzku, o którym mo-
wa w ust. 3, majà zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935).

Art. 40. W przypadku wydania decyzji, o której mo-
wa w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3, przys∏uguje zwrot
op∏aty paszportowej za ka˝dy pe∏ny rok obj´ty unie-
wa˝nieniem paszportu.

Rozdzia∏ 5

W∏aÊciwoÊç organów

Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych jest organem w∏aÊciwym w sprawach sporzàdza-
nia paszportów oraz, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych, paszportów dyplomatycz-
nych i s∏u˝bowych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych.

2. Konsul i wojewoda sà organami w∏aÊciwymi
w sprawach sporzàdzania paszportów tymczasowych.

Art. 42. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem
spraw dotyczàcych paszportów i paszportów tymcza-
sowych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych spra-
wuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw do-
tyczàcych paszportów dyplomatycznych i paszportów
s∏u˝bowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych jest
organem wy˝szego stopnia w rozumieniu przepisów
Kodeksu post´powania administracyjnego w stosun-
ku do wojewodów i konsulów, w zakresie wskazanym
w ustawie, a dotyczàcym paszportów i paszportów
tymczasowych.

Art. 43. 1. Paszporty i paszporty tymczasowe
w kraju wydaje, odmawia ich wydania i uniewa˝nia
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce sta∏ego
pobytu osoby ubiegajàcej si´ o paszport, a za granicà
— konsul. 

2. Za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, paszport i paszport tymczasowy mo˝e
byç wydany z pomini´ciem w∏aÊciwoÊci, o której mo-
wa w ust. 1.

Art. 44. 1. W uzasadnionych przypadkach, gdy
przemawia za tym wa˝ny interes osoby uprawnionej
do otrzymania paszportu, paszport mo˝e wydaç mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

2. Paszporty, o których mowa w art. 22, wydaje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 45. 1. Paszporty dyplomatyczne i paszporty
s∏u˝bowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydaje,
odmawia ich wydania i uniewa˝nia minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych.

2. Paszporty, o których mowa w ust. 1, mogà byç,
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych, uniewa˝nione za granicà przez konsula.

Rozdzia∏ 6

Ewidencja wydanych i uniewa˝nionych
dokumentów paszportowych

Art. 46. 1. Tworzy si´ centralnà ewidencj´ wyda-
nych i uniewa˝nionych dokumentów paszportowych,
zwanà dalej „centralnà ewidencjà”.

2. Centralna ewidencja jest prowadzona przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, który jest
administratorem danych zgromadzonych w tej ewi-
dencji.

Art. 47. 1. Organy paszportowe prowadzà, w zakre-
sie swoich uprawnieƒ, ewidencje wydanych i unie-
wa˝nionych dokumentów paszportowych, zwane da-
lej „ewidencjami paszportowymi”.

2. Organy paszportowe sà administratorami da-
nych zgromadzonych w ewidencjach paszportowych.

Art. 48. Organy paszportowe mogà przetwarzaç
dane gromadzone w prowadzonych ewidencjach bez
zawiadamiania osób, których te dane dotyczà, je˝eli
s∏u˝à one do realizacji zadaƒ okreÊlonych ustawà.

Art. 49. 1. Centralna ewidencja i ewidencje pasz-
portowe sà prowadzone w systemie teleinformatycz-
nego zbioru danych o osobie i posiadanych przez nià
dokumentach paszportowych. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´
mo˝liwoÊç prowadzenia ewidencji paszportowych
w postaci informatycznych wydruków lub w formie pi-
semnej.
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3. Organy paszportowe przekazujà, w formie elek-
tronicznej, do centralnej ewidencji dane z ewidencji
paszportowych niezw∏ocznie po podj´ciu decyzji
o wydaniu, odmowie wydania lub uniewa˝nieniu do-
kumentu paszportowego.

Art. 50. W ewidencjach paszportowych wpisuje si´
dane okreÊlone w art. 18 ust. 1 i art. 25 oraz:

1) dat´ z∏o˝enia wniosku o wydanie dokumentu
paszportowego;

2) informacj´ o odmowie wydania dokumentu pasz-
portowego z powodów, o których mowa w art. 17
ust. 1;

3) dat´ wydania decyzji i przyczyn´ uniewa˝nienia
dokumentu paszportowego;

4) dat´ utraty wa˝noÊci dokumentu paszportowego;

5) numer akt sprawy o wydanie dokumentu paszpor-
towego.

Art. 51. Centralna ewidencja stanowi zbiory da-
nych zgromadzonych w ewidencjach paszportowych.
Do centralnej ewidencji paszportowej wpisuje si´ po-
nadto informacje o utraconych niespersonalizowa-
nych ksià˝eczkach paszportowych oraz o dokumen-
tach paszportowych utraconych i uniewa˝nionych
przed odbiorem przez obywatela, wyszczególniajàc
serie i numery tych ksià˝eczek i dokumentów paszpor-
towych.

Art. 52. 1. Organy paszportowe oraz Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej majà bezpoÊredni dost´p
do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie niezb´d-
nym do wykonywania ustawowych zadaƒ.

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji pasz-
portowej udost´pnia si´, w zakresie niezb´dnym do
wykonywania ustawowych zadaƒ:

1) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

2) Agencji Wywiadu;

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

4) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych;

5) Policji;

6) prokuratorowi;

7) sàdowi;

8) S∏u˝bie Wi´ziennej;

9) S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego;

10) S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego;

11) ˚andarmerii Wojskowej.

3. Dane z centralnej ewidencji mogà byç udost´p-
niane na podstawie umów mi´dzynarodowych, któ-
rych stronà jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 53. Poza ewidencjà centralnà i ewidencjami
paszportowymi organy paszportowe gromadzà w po-
staci akt dokumentacj´ stanowiàcà podstaw´ wyda-
nia, odmowy wydania i uniewa˝nienia dokumentów
paszportowych.

Art. 54. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób:

1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz cen-
tralnej ewidencji;

2) przetwarzania danych zgromadzonych w tych ewi-
dencjach;

3) przekazywania danych z ewidencji paszportowych
do centralnej ewidencji.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno w szczególnoÊci uwzgl´dniaç:

1) terminy przekazywania danych z ewidencji pasz-
portowych do centralnej ewidencji;

2) mo˝liwoÊç udost´pniania — w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach — danych z centralnej
ewidencji w formie pisemnej;

3) bezpieczeƒstwo przetwarzania i udost´pniania da-
nych.

Rozdzia∏ 7

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 55. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ewidencji ludnoÊci, dowodów osobistych;”;

2) w art. 29 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) paszportów.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.5))
w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca jest
wa˝ny przez okres do 1 roku.”.
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417
i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75,
poz. 519 i Nr 104, poz. 708.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 90,
poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163,
poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.



Art. 57. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z póên. zm.6))
w art. 74 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji
Genewskiej jest wa˝ny przez okres jednego ro-
ku.

4. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który
posiada status uchodêcy, jest wa˝na przez
okres 2 lat.”;

2) ust. 5 uchyla si´.

Art. 58. Polskie dokumenty podró˝y dla cudzo-
ziemca i dokumenty podró˝y przewidziane w Konwen-
cji Genewskiej wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà wa˝noÊç przez okres, na jaki zosta-
∏y wydane.

Art. 59. Do dnia 1 paêdziernika 2006 r. uprawnienia
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego okreÊlone w art. 52 ust. 2 pkt 9 i 10 przy-
s∏ugujà Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym.

Art. 60. 1. Dokumenty paszportowe wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà
wa˝noÊç do czasu up∏ywu terminów w nich okreÊlo-
nych.

2. Do post´powaƒ w sprawach wydania, odmowy
wydania lub uniewa˝nienia paszportu, wszcz´tych
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 61. Dokumentacja paszportowa tworzona na
zasadach dotychczasowych stanowi akta paszportowe
paszportów wydanych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

Art. 62. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 10
ust. 3 oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5,
z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557 oraz
z 2005 r. Nr 178, poz. 1479) zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 31
ust. 2 niniejszej ustawy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 63. 1. Do czasu wyczerpania zapasów, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2007 r., paszporty
tymczasowe wydaje si´ wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r.
w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów,
dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a tak˝e
trybu post´powania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej
wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991, z 2005 r.
Nr 262, poz. 2197 oraz z 2006 r. Nr 130, poz. 904).

2. W paszportach tymczasowych, o których mowa
w ust. 1, nie wype∏nia si´ strony drugiej.

Art. 64. Dokumenty paszportowe mogà byç wyda-
wane bez zamieszczania w nich odcisków palców, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ do up∏ywu 36 miesi´cy od przyj´cia
przez Komisj´ Europejskà wymagaƒ technicznych do-
tyczàcych wspólnych norm w zakresie odcisków pal-
ców.

Art. 65. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada
1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5,
z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557 oraz
z 2005 r. Nr 178, poz. 1479).

Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 28 sierp-
nia 2006 r., z wyjàtkiem art. 16 w zakresie dotyczàcym
obywateli polskich przebywajàcych za granicà, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 28 lutego 2008 r.
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USTAWA

z dnia 13 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) eksporcie towarów — rozumie si´ przez to
potwierdzony przez urzàd celny okreÊlony
w przepisach celnych wywóz towarów z te-
rytorium kraju poza terytorium Wspólno-
ty w wykonaniu czynnoÊci okreÊlonych

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484.
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