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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 lipca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listo-
pada 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) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie
wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumen-
tów wymaganych do ich otrzymania, a tak˝e trybu po-
st´powania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej w przy-
padku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad
w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991 oraz z 2005 r.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

Dziennik Ustaw Nr 130 — 6779 — Poz. 904

Nr 262, poz. 2197) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

„2) dwie jednakowe fotografie o wymiarach
3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciàgu ostatnich 6 mie-
si´cy na jednolitym jasnym tle, majàce dobrà
ostroÊç oraz pokazujàce wyraênie oczy i twarz
z obu stron od wierzcho∏ka g∏owy do górnej cz´-
Êci barków, tak aby twarz zajmowa∏a 70—80 % fo-
tografii; fotografia ma przedstawiaç osob´ bez
nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami,
patrzàcà na wprost z otwartymi oczami, nieprze-
s∏oni´tymi w∏osami, z naturalnym wyrazem twa-
rzy i zamkni´tymi ustami,“.

§ 2. Fotografie niespe∏niajàce wymogów okreÊlo-
nych w § 1, do∏àczone do podaƒ — kwestionariuszy
paszportowych z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia, mogà byç zamieszcza-
ne w paszportach do dnia 28 sierpnia 2006 r. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn


