
Dziennik Ustaw Nr 99 — 7394 — Poz. 836

Na podstawie art. 54 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 19 czerwca 2007 r. w spra-
wie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
(Dz. U. Nr 121, poz. 838) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organ paszportowy wprowadza do ewi-
dencji paszportowej dane z wniosku pasz-
portowego, dane biometryczne w postaci
odcisków palców i informacje zgodnie ze
swojà w∏aÊciwoÊcià.

2. Dane biometryczne w postaci odcisków
palców, po wprowadzeniu do ewidencji
paszportowej, podlegajà zaszyfrowaniu.”;

2) w § 11:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wprowadzenie do ewidencji paszportowej
statusu przyj´cia sporzàdzonego  dokumen-
tu paszportowego powoduje usuni´cie
z ewidencji paszportowej danych biome-
trycznych w postaci odcisków palców.”;

3) w § 12:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Organ paszportowy niezw∏ocznie, najpóê-
niej w nast´pnym dniu roboczym po otrzy-

maniu zawiadomienia o wycofaniu przez
uprawniony organ wniosku o odmow´ wy-
dania lub uniewa˝nienie dokumentu pasz-
portowego, wycofuje wniosek z ewidencji
paszportowej.”;

4) po § 12 dodaje si´ § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Organ paszportowy, do którego wp∏y-
n´∏o postanowienie o zastosowaniu
przez uprawniony organ Êrodka zapo-
biegawczego w postaci zakazu opusz-
czania kraju po∏àczonego z zatrzyma-
niem dokumentu paszportowego lub
zawiadomienie o tymczasowym zatrzy-
maniu przez uprawniony organ doku-
mentu paszportowego, wprowadza nie-
zw∏ocznie, najpóêniej w nast´pnym
dniu roboczym, do ewidencji paszporto-
wej:

1) dat´ wp∏ywu postanowienia lub za-
wiadomienia;

2) dane dotyczàce to˝samoÊci osoby,
wobec której zastosowano Êrodek za-
pobiegawczy lub tymczasowe zatrzy-
manie dokumentu paszportowego;

3) dane dotyczàce organu, który wyda∏
postanowienie lub zawiadomi∏ o tym-
czasowym zatrzymaniu dokumentu
paszportowego.

2. Organ paszportowy niezw∏ocznie, naj-
póêniej w nast´pnym dniu roboczym,
po otrzymaniu postanowienia upraw-
nionego organu o uchyleniu lub zmia-
nie zastosowanego Êrodka zapobiegaw-
czego wprowadza do ewidencji pasz-
portowej dat´ wydania postanowienia
oraz dane o organie wydajàcym posta-
nowienie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
27 czerwca 2009 r.

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

z dnia 23 czerwca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

———————
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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