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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r.
Poz. 1313
Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia 8 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1919
oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów
paszportowych (Dz. U. poz. 1026, z 2011 r. poz. 1014, z 2012 r. poz. 878 oraz z 2018 r. poz. 1605) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w § 3:
a)

w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, którego wzór stanowi:
a)	załącznik nr 5 – w przypadku wniosku składanego do wojewody lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych,
b) załącznik nr 5a – w przypadku wniosku składanego do konsula;”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)	kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm,
wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy
do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy,
zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem
symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi
oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;”,

b)

po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przedstawiają małoletni, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.”;

2)

w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy
ustala na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek
posiadania dowodu osobistego lub nie mając takiego obowiązku, posiada dowód osobisty.
3. Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie posiada ważnego
dowodu osobistego, organ paszportowy ustala na podstawie danych zawartych w dostępnych ewidencjach i rejestrach;
tożsamość osoby organ paszportowy może także potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego.”;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).
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3)
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w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach, o których mowa w § 3 i 4, oraz ewidencjach lub rejestrach, o których mowa w § 4, nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności – organ paszportowy może żądać
przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu
potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia
2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).”;

4)

w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku uznania wniosku, o którym mowa w ust. 1, konsul realizuje wniosek o wydanie paszportu tymczasowego. W przypadku braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego złożenia wniosku o wydanie
dokumentu paszportowego konsul informuje osobę, o której mowa w ust. 1, o możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w sposób określony w art. 13 ust. 1–2 ustawy.”;

5)

w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych składa wypełniony wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, oraz fotografię,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.”;

6)

w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informację o tym, których palców odciski będą w formie elektronicznej umieszczone w paszporcie, paszporcie
dyplomatycznym i paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lub o braku możliwości ich pobrania
organ paszportowy odnotowuje we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.”;

7)

w § 10:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy, osoba ubiegająca się o dokument
paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.”,

b)

uchyla się ust. 3,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis
na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.”;

8)

w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konsul przesyła dokument paszportowy pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi
pocztowe lub przewozowe, z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu, lub informuje osobę,
o której mowa w ust. 1, o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego.”;

9)

załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Wnioski o wydanie dokumentów paszportowych złożone i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia są realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

(data i podpis odbierającego anulowany dokument)

…………..…….……………………….

(data, podpis i pieczęć imienna anulującego dokument)

……………………………………….

anulowano.

Paszport / paszport tymczasowy serii …… numer ……………….

21. potwierdzenie anulowania dotychczasowego dokumentu

(data i podpis osoby odbierającej dokument)

…………...................................

-

9.
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(numer PESEL)

na powrót do miejsca stałego pobytu podaje adres miejsca stałego pobytu)

............................................................................................

(adres do korespondencji; osoba składająca wniosek o paszport tymczasowy

8. ............................................................................................

(miejsce urodzenia)

(data urodzenia: dd-mm-rrrr)

7. …………………………………………………………….

6.

(nazwisko rodowe matki)

5. ............................................................................................

(imiona rodziców)

4. ............................................................................................

(data, podpis i pieczęć imienna wydającego dokument)

……………………………………….

(imiona)

(nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane)

2. ..….......................................................................................

(nazwisko)

1. .............................................................................................

WNIOSEK WYPEŁNIAJ dRUKowanyMi LiteRaMi

wnioseK o wydanie PRZEZ WOJEWODĘ
LUB MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
paszpoRtU aLBo paszpoRtU tyMczasoweGo

3. ............................................................................................

22. inne adnotacje urzędowe

(str.1)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw

wydano.

Paszport / paszport tymczasowy serii …… numer ……………….

20. potwierdzenie odbioru dokumentu

(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski
palców)

..........................................................................................

19. Potwierdzenie przyjęcia wniosku

I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wymiary 297 x 139 mm
Wymiary
297x139 mm

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU
ALBO PASZPORTU
TYMCZASOWEGO
SKŁADANY DO WOJEWODY
I MINISTRA
WŁAŚCIWEGO
DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia …………. 2019 r. (poz. ...)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. (poz. 1313)
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mężczyzna

□

miejsce
na fotografię
35 x 45 mm

(prefiks)

(numer telefonu)

□ e-mail: ………………………………………………………..

□ SMS:

(podanie danych nie jest obowiązkowe)

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
na wydanie dokumentu osobie małoletniej

(podpis osoby składającej wniosek)

..............................................

(imię i nazwisko)

(data, podpis i pieczęć imienna
przyjmującego zgodę)

........................................

(imię i nazwisko)

(seria i numer dokumentu)

………………………………………………………………………

□ doKUMent paszpoRtowy □ DOWÓD OSOBISTY

18. Sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa

………………………………………………………………

………………………………………………………………

17. Uprawnienie do ulgi, powód obniżenia, podwyższenia lub
podstawa do zwolnienia z opłaty paszportowej

wniesiona dnia ………………………………………………

16. Opłata paszportowa w wysokości …………………………..

.................................................................................................. ..........

palców

(data i podpis rodzica/opiekuna
składany w obecności urzędnika)

…....................................

(data, podpis i pieczęć imienna
przyjmującego zgodę)

........................................

………………………………………………………………………

□ inny

(data ważności, organ wydający)

………………………………………………………………. ………………………………………………………………………
(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

(*niewłaściwe skreślić)

Rodzic/opiekun*: ……..……………………………………..…

(data i podpis rodzica/opiekuna
składany w obecności urzędnika)

…....................................

(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

……………………………………………………………….

(*niewłaściwe skreślić)

Rodzic/opiekun*: ……..……………………………………..…

14.

(miejscowość, data)

…..................................

Dziennik Ustaw

12. Wybór sposobu powiadomienia o odbiorze dokumentu:

(składa osoba, która ukończyła 13 lat – podpis nie może dotykać
ani przecinać ramki)

11. Podpis osoby, który zostanie zamieszczony w paszporcie

kobieta

□

10. Płeć:

(str. 2)
ADNOTACJE URZĘDOWE
13. Oświadczenie, podpis osoby składającej wniosek
15. Pobieranie odcisków palców (nie dotyczy paszportu
tymczasowego)
Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku,
Zaznaczyć krzyżykiem palce, których odciski zostały pobrane w
celu zamieszczenia w paszporcie
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za
zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są
prawdziwe. Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6
L
P
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
lub wskazać przyczynę braku możliwości pobrania odcisków
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Załącznik nr 2
Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU
O WYDANIE
PRZEZ
KONSULA RP
RP PASZPORTU
ALBO
PASZPORTU
TYMCZASOWEGO
WZÓR WNIOSKU
O WYDANIE
PRZEZ
KONSULA
PASZPORTU
ALBO
PASZPORTU
TYMCZASOWEGO

Numer akt paszportowych

WNIOSEK O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO
11. Płeć:

1. Numer PESEL

kobieta

2. ..................................................................................................
(nazwisko)

mężczyzna

3. ..................................................................................................

miejsce
na fotografię
35 x 45 mm

(nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane)

4. ..................................................................................................
(imiona)

5. ..................................................................................................
(imiona rodziców)

6. ..................................................................................................

12. Podpis osoby, który zostanie zamieszczony w paszporcie

(nazwisko rodowe matki)

7.

-

-

(data urodzenia: dd-mm-rrrr)

8. ..................................................................................................
(miejsce urodzenia)

(składa osoba, która ukończyła 13 lat – podpis nie może
dotykać ani przecinać ramki)

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres do korespondencji za granicą1))

10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(numer telefonu lub adres poczty elektronicznej 2))

13. Oświadczenie, podpis osoby składającej wniosek
Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są prawdziwe. Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

………………………………………..……………………..……... ………………………………..…..………………
(miejscowość, data)

(podpis osoby składającej wniosek)

14. ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA WYDANIE DOKUMENTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ
...................................................................... .............................................................

................................................................

...................................................................... .............................................................

................................................................

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

15. Podpis przyjmującego zgodę

(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

(podpis rodzica/opiekuna składany w obecności urzędnika)

(podpis rodzica/opiekuna składany w obecności urzędnika)

..…….………..……….…………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego zgodę)

Pouczenie:
1) Osoba składająca wniosek o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu podaje adres miejsca stałego pobytu.
2) Podanie danych nie jest obowiązkowe.
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16. Pobieranie odcisków palców (nie dotyczy paszportu
tymczasowego):
Zaznaczyć krzyżykiem palce, których odciski zostały pobrane w celu
zamieszczenia w paszporcie

Poz. 1313

URZĘDOWE
18. Pobrano opłatę w wysokości:………………………………………………..
Uprawnienie do ulgi, powód obniżenia, podwyższenia lub
podstawa do zwolnienia z opłaty:
…………………………………………………………………………………………………….
19. Potwierdzenie przyjęcia wniosku:

L

P

lub podać przyczynę braku możliwości pobrania odcisków palców:

……………………………………………………………………….…………………………..
(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski palców)

……………………………………………………………………………………………………
20.
17. Sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa:
dokument paszportowy

Wydano:

paszport

paszport tymczasowy

seria ……….. numer …………………………………………………………………….

dowód osobisty

..………………………………………..………………………………………..……………..
(seria i numer dokumentu)

…………………………………………………………………………………………………..
(data, podpis i pieczęć imienna wydającego dokument)

..………………………………………..………………………………………..……………..
(data ważności, organ wydający)

inny …………………………………………………………………………………

21. Anulowano:

paszport

paszport tymczasowy

seria ……….. numer …………………………………………………………………….

..………………………………………..………………………………………..……………..
………………………………………..………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………………..
(data, podpis i pieczęć imienna anulującego dokument)

_______________________________________________________________________________________
INNE ADNOTACJE URZĘDOWE

WYPEŁNIA OSOBA ODBIERAJĄCA DOKUMENT PASZPORTOWY/ANULOWANY DOKUMENT PASZPORTOWY
22. Potwierdzenie odbioru:

dokumentu wymienionego w pkt 20

anulowanego dokumentu wymienionego w pkt 21

..............................................................................................
(data i podpis odbierającego dokument paszportowy / anulowany dokument)


Dziennik Ustaw
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Załącznik
nr 3
Załącznik
nr 3

WZÓR
WNIOSKU
O WYDANIE
PASZPORTUPASZPORTU
DYPLOMATYCZNEGO
LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO
MINISTERSTWA
SPRAW
WZÓR
WNIOSKU
O WYDANIE
DYPLOMATYCZNEGO
LUB PASZPORTU
SŁUŻBOWEGO
ZAGRANICZNYCH
MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
Numer akt paszportowych

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU DYPLOMATYCZNEGO LUB PASZPORTU SŁUŻBOWEGO
MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH
12. Płeć:

1. Numer PESEL

kobieta

2. ..................................................................................................
(nazwisko)

miejsce
na fotografię
35 x 45 mm

mężczyzna

3. ..................................................................................................
(nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane)

4. ..................................................................................................
(imiona)

5. ..................................................................................................
(imiona rodziców)

6. ..................................................................................................

13. Podpis osoby, który zostanie zamieszczony w paszporcie

(nazwisko rodowe matki)

7.

-

-

(data urodzenia: dd-mm-rrrr)

8. ..................................................................................................
(miejsce urodzenia)

(składa osoba, która ukończyła 13 lat – podpis nie może
dotykać ani przecinać ramki)

9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(aktualne miejsce pracy i stanowisko)

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres do korespondencji)

11. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – podanie danych nie jest obowiązkowe)

14. Oświadczenie, podpis osoby składającej wniosek
Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są prawdziwe. Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Zobowiązuję się do zwrotu dokumentu paszportowego niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do
korzystania z tego dokumentu
………………………………………..……………………..……... ………………………………..…..………………
(miejscowość, data)

(podpis osoby składającej wniosek)

15. ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA WYDANIE DOKUMENTU OSOBIE MAŁOLETNIEJ
...................................................................... .............................................................
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

...................................................................... .............................................................
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

16. Podpis przyjmującego zgodę

(rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer)

................................................................

(podpis rodzica/opiekuna składany w obecności urzędnika)

................................................................

(podpis rodzica/opiekuna składany w obecności urzędnika)

……….…………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego zgodę)
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ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia MSZ)
17. Pobieranie odcisków palców

Zaznaczyć krzyżykiem palce, których odciski zostały pobrane w celu zamieszczenia w paszporcie

L

P

lub podać przyczynę braku możliwości pobrania odcisków palców

…………………………………..…………………………
18. Sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa

19. Potwierdzenie przyjęcia wniosku

dokument paszportowy
dowód osobisty
............................................................................
(seria i numer dokumentu)

............................................................................

....................................................................................

(data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski
palców)

(data ważności, organ wydający)

20. Wydano
paszport dyplomatyczny na okres …………..
paszport służbowy MSZ na okres ……………

..........................................................................
(data, podpis i pieczęć imienna wydającego dokument)

INNE ADNOTACJE URZĘDOWE

WYPEŁNIA OSOBA ODBIERAJĄCA DOKUMENT PASZPORTOWY
22. Potwierdzenie odbioru:

..........................................................................
(data i podpis osoby odbierającej paszport)

Seria ……… nr ...............................................
.........................……../…. ...............................
(data wydania)

(data ważności)

21. ....................................................................................
(stopień dyplomatyczny, funkcja, stanowisko lub tytuł wpisany w paszporcie)

