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Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca
2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143,
poz. 1027, z 2008 r. Nr 32, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 69,
poz. 595 i Nr 95, poz. 791) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w spra-
wie dokumentów paszportowych oraz trybu post´po-
wania w przypadku ujawnienia fa∏szerstw lub wad
w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
(Dz. U. Nr 152, poz. 1090 oraz z 2007 r. Nr 251,
poz. 1887) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Od osoby ubiegajàcej si´ o paszport,
paszport dyplomatyczny lub paszport
s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych pobiera si´ odciski palców wskazu-
jàcych obu d∏oni za pomocà urzàdzenia
do elektronicznego pobierania odcisków. 

2. W przypadku gdy linie papilarne na pal-
cach wskazujàcych sà nieczytelne lub
brak jednego z tych palców, odciski po-
biera si´ kolejno z pary palców Êrodko-
wych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa
w ust. 1, ma tylko jednà d∏oƒ lub nie po-
siada pary palców sobie odpowiadajà-

cych w obu d∏oniach, pobiera si´ odcisk
palca wskazujàcego jednej d∏oni. W przy-
padku gdy linie papilarne na palcu wska-
zujàcym sà nieczytelne lub brak jest tego
palca, odcisk pobiera si´ w kolejnoÊci,
o której mowa w ust. 2.

4. Informacj´, z których palców odciski b´-
dà w formie elektronicznej umieszczone
w paszporcie, paszporcie dyplomatycz-
nym lub paszporcie s∏u˝bowym Minister-
stwa Spraw Zagranicznych lub o braku
mo˝liwoÊci ich pobrania, organ paszpor-
towy odnotowuje we wniosku o wydanie
dokumentu paszportowego lub w kwe-
stionariuszu paszportowym na paszport
dyplomatyczny lub paszport s∏u˝bowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.”;

2) za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Dotychczasowy wzór kwestionariusza pasz-
portowego na paszport dyplomatyczny lub paszport
s∏u˝bowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, mo˝e byç wykorzystywany do wyczerpania
zapasów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 29 czerwca
2009 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 czerwca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu post´powania w przypadku
ujawnienia fa∏szerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 795)

WZÓR KWESTIONARIUSZA PASZPORTOWEGO 
NA PASZPORT DYPLOMATYCZNY LUB PASZPORT S¸U˚BOWY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

(kwestionariusz nale˝y wype∏niç czytelnie literami drukowanymi)

Nr akt      
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