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                                              ROZPORZĄDZENIE 
             MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI 
                                      z dnia……............………2007 r. 
 
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu 
postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w 

sytuacji ich zniszczenia 
 
 
 
  Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 
paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w 
przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich 
zniszczenia (Dz.U. Nr 152, poz. 1090) w § 14 wyrazy ,,Do dnia 31 grudnia 2007 r.” zastępuje 
się wyrazami ,,Do dnia 29 czerwca 2009 r.”. 
 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
                                                                                               

Minister Spraw Wewnętrznych 
                                                                                                         i  Administracji 
 
 
 
 
 
 
 
W porozumieniu: 
Minister Spraw Zagranicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 



U Z A S A D N I E N I E 
 

 
Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 14 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów 
paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych 
dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia przekazywanie danych, które są zamieszczane w 
dokumencie paszportowym, w zakresie dotyczącym organów paszportowych wydających 
paszporty za granicą do dnia 31 grudnia 2007 r. może się odbywać w formie dokumentów 
papierowych. Projektowana nowelizacja zakłada przesunięcie powyższej możliwości z dnia 
31 grudnia 2007 r. na dzień 29 czerwca 2009 r. 

Powyższa zmiana jest podyktowana względami finansowymi i pozwoli uniknąć 
konieczności dwukrotnego instalowania w 138 polskich placówkach konsularnych sprzętu i 
oprogramowania niezbędnego do pobierania danych biometrycznych, przekazywania danych 
zamieszczanych w dokumentach paszportowych oraz sprawdzania za pomocą czytników 
elektronicznych czy dane osobowe i biometryczne zawarte w dokumencie paszportowym są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

Proponowana zmiana przesuwa termin zainstalowania tego sprzętu i wejście w życie 
przepisu do dnia 29 czerwca 2009 r. czyli z dniem wprowadzenia drugiego identyfikatora 
biometrycznego w postaci odcisków palców. 

Dzień 29 czerwca 2009 r. jako termin wprowadzenia drugiej cechy danych 
biometrycznych w postaci odcisków palców wynika z rozporządzenia Rady (WE) Nr 
2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych 
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa 
członkowskie w związku z Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 28 czerwca 2006 
r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dla norm dotyczących odcisków palców i jest 
wiążący. 

W projekcie przyjęto, iż terminem wejścia w życie projektowanej regulacji będzie 
dzień ogłoszenia rozporządzenia. W ocenie projektodawców zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie wejściu w życie projektowanego rozporządzenia 
z tym dniem. 

 
 
   Projektowany akt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej  
 
 Ocena skutków regulacji: 
 
1. Podmioty na które akt oddziałuje – Konsulowie i obywatele polscy występujący o wydanie 
dokumentów paszportowych za granicą. 
 
2. Konsultacje społeczne – ze względu na techniczny charakter proponowanej zmiany projekt 
nie wymaga konsultacji społecznych. 
 
3. Wpływ aktu na sektor finansów publicznych – projektowana nowelizacja nie wywiera 
wpływu na sektor finansów publicznych. 
 
4. Wpływ aktu na sytuację społeczną – brak wpływu. 
 
5. Wpływ aktu na rynek pracy – brak wpływu. 
 
6. Wpływ aktu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość – brak wpływu. 
 
7. Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny – brak wpływu. 


