
Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy, w szczególności:  

1)  prowadzenie spraw związanych z nadzorem:  

a)  merytorycznym nad ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych, w tym 
przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach,  

b)  merytorycznym nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska, w tym 
przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach,  

c)  zwierzchnim nad sprawami paszportów i paszportów tymczasowych, w tym przeprowadzanie 
kontroli w organach paszportowych;  

2)  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia 
i nazwiska, meldunkowych, dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, udostępniania 
danych jednostkowych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania 
cudzoziemców oraz Rejestru Dowodów Osobistych;  

3)  wydawanie paszportów w imieniu Ministra;  

3a) aktualizacja rekordów w centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów 
paszportowych w zakresie statusów paszportów; 

4)  nadzór merytoryczny nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, w tym przeprowadzanie kontroli;  

5)  prowadzenie spraw związanych z: 

a) opracowywaniem wzorów polskich dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii 
biometrycznych w dokumentach, 

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności 
polskich dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych 
Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej polskich dokumentów tożsamości 
i podróży, 

c) współpracą z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej, w obszarze spraw 
związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, 

d) wykonywaniem ekspertyz polskich dokumentów tożsamości i podróży; 

6)  prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu 
postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;  

7)  zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 
9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym 
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w zakresie właściwości Ministra;  

7a) obsługa Zarządu Agencji eu-LISA w obszarze związanym z zarządzaniem Wielkoskalowymi 
Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz 
koordynacja obsługi grup doradczych w ramach Agencji eu-LISA; 

7b) obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania 
Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym 
Systemem Informacyjnym, w tym udział w gremiach przygotowawczych Unii Europejskiej w zakresie 
tych systemów we współpracy z Departamentem Spraw Międzynarodowych oraz Departamentem 
Teleinformatyki; 

 

8)  prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w porozumieniu z Departamentem 
Spraw Międzynarodowych, w obszarze związanym z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, 
paszportami i rejestracją stanu cywilnego, w tym udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz 



opracowywanie opinii i stanowisk do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii 
Europejskiej; 

9)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią 
Papierów Wartościowych S.A. w zakresie wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w art. 7 
ust. 1 pkt 4 tej ustawy w zakresie składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o objęciu 
akcji. 

 


