UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
oraz ustawy o opłacie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lipca
2008 r. ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie
skarbowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "art. 13 ust. 4" zastępuje się wyrazami
"art. 13 ust. 5";

2)

w art. 1 w pkt 12, w art. 26:
a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 11 – 20
w brzmieniu:
"11) Prezes i wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli;
12) Prezes Narodowego Banku Polskiego i wiceprezes Narodowego Banku
Polskiego – pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
13) Rzecznik Praw Obywatelskich i zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich;
14) Przewodniczący i zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji;
15) Przewodniczący i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
16) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
17) Szef Kancelarii Sejmu;
18) Szef Kancelarii Senatu;

-219) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
20) marszałkowie województw.",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 8-10";

3)

w art. 1 w pkt 20, w art. 41 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez organy
paszportowe są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wojewodowie, każdy w zakresie
swojego działania.
4. Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez konsulów oraz
paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zagranicznych.";

4)

w art. 1 w pkt 23, w ust. 3 wyrazy ", o którym mowa w art. 25 ust. 1" zastępuje się
wyrazami "w zakresie, o którym mowa w art. 25";

5)

w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 54 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2009 r.";

6)

w art. 5 wyrazy "art. 18 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1" zastępuje się wyrazami
"art. 1 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 18 ust. 4".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej i uchwalił do niej
6 poprawek.
W poprawce nr 2 Senat uznał za konieczne poszerzenie katalogu osób
uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego o szereg organów konstytucyjnych
oraz zastępców tych organów, a także o szefów urzędów obsługujących najwyższe organy
państwa oraz o marszałków województw, biorąc pod uwagę znaczenie tych podmiotów
w systemie organów państwa i realizowane przez nie zadania. Jednocześnie Senat nie znalazł
uzasadnienia dla przyznania prawa do otrzymania paszportu dyplomatycznego małżonkom
uprawnionych przedstawicieli władzy sądowniczej.
Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący.
Poprawki nr 1 i 4 zmierzają do skorygowania błędnych odesłań. Dodatkowo
poprawka nr 4 doprecyzowuje odesłanie poprzez wskazanie, że odsyła się do przepisu
określającego zakres dodatkowego wpisu.
Poprawka nr 3 zmierza do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych
przewidując – jako zasadę – finansowanie kosztów związanych z wydawaniem dokumentów
paszportowych z części budżetu której dysponentem jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych i wojewodowie oraz - jako wyjątek od zasady - finansowanie tych kosztów
z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
Poprawka nr 5 wskazuje jednoznacznie na utrzymanie w mocy dotychczasowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 nowelizowanej ustawy, do czasu
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 w nowym
brzmieniu. Jednocześnie poprawka ta, na nowo określa ramy czasowe obowiązywania
rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym. Zgodnie z poprawką przepisy rozporządzenia
zachowują moc nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2009 r. Rozwiązanie to pozwala uniknąć
sytuacji, w której w dniu 29 czerwca 2009 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze
pozostawałyby w sprzeczności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia
13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych
w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, w związku
z decyzją Komisji z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dla norm
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wydawanych przez państwa członkowskie.
Poprawka nr 6 zmierza do zastosowania poprawnej techniki legislacyjnej
w przepisie o wejściu ustawy w życie.

