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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

(druk nr 568)

USTAWA  z  dnia  13  lipca  2006 r.  O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH  (Dz. U.

Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192)

Art. 50.
W ewidencjach paszportowych wpisuje się dane określone w art. 18 ust. 1 i art. 25 oraz:

1) datę złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;
2) informację o odmowie wydania dokumentu paszportowego z powodów, o których

mowa w art. 17 ust. 1;
3) datę wydania decyzji i przyczynę unieważnienia dokumentu paszportowego;

<3a) informację o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony organ
środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z
zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o tymczasowym zatrzymaniu
dokumentu paszportowego przez uprawniony organ;>

4) datę utraty ważności dokumentu paszportowego;
5) numer akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego.

<Art. 50a.
1. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w ewidencji

paszportowej do czasu wpisania przez organ paszportowy do tej ewidencji
potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu paszportowego.

2. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania
dokumentu paszportowego, dane biometryczne w postaci odcisków palców
przechowuje się w ewidencji paszportowej do czasu wpisania przez ten organ do tej
ewidencji informacji, o których mowa w art. 50 pkt 2 i 5.>

Art. 52.
1. Organy paszportowe oraz Komendant Główny Straży Granicznej mają bezpośredni

dostęp do zbiorów centralnej ewidencji w zakresie niezbędnym do wykonywania
ustawowych zadań.

2. Dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się, w zakresie
niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań:
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1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2) Agencji Wywiadu;
3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
4) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
5) Policji;
6) prokuratorowi;
7) sądowi;
8) Służbie Więziennej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

10) Służbie Wywiadu Wojskowego;
11) Żandarmerii Wojskowej;
12)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
13)  Biuru Ochrony Rządu.

<2a. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie udostępnia się danych biometrycznych w
postaci odcisków palców zgromadzonych w centralnej ewidencji.>

3. Dane z centralnej ewidencji mogą być udostępniane na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 53.
<1.> Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy paszportowe gromadzą

w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania i
unieważnienia dokumentów paszportowych.

<2. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie gromadzi się danych biometrycznych
w postaci odcisków palców.>


