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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143,
poz. 1027) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób:

1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz cen-
tralnej ewidencji;

2) przetwarzania danych zgromadzonych w tych ewi-
dencjach;

3) przekazywania danych z ewidencji paszportowych
do centralnej ewidencji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu  mowa jest o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;

2) ksià˝eczce paszportowej — nale˝y przez to rozu-
mieç blankietowy druk ksià˝eczki wyprodukowany
przez producenta wed∏ug wzoru dokumentu pasz-
portowego okreÊlonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy; 

3) statusie — nale˝y przez to rozumieç odzwiercie-
dlenie w ewidencji paszportowej i centralnej ewi-
dencji etapu realizacji, na jakim znajduje si´ wnio-
sek paszportowy, ksià˝eczka paszportowa lub do-
kument paszportowy;

4) CPD — nale˝y przez to rozumieç Centrum Perso-
nalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji, w którym nast´puje

sporzàdzenie dokumentu paszportowego na pod-
stawie wniosku paszportowego wprowadzonego
do ewidencji paszportowej, z wyjàtkiem paszpor-
tów tymczasowych sporzàdzanych bezpoÊrednio
przez organ paszportowy;

5) archiwum produkcyjnym — nale˝y przez to rozu-
mieç prowadzony w CPD w formie elektronicznej
techniczny zbiór gromadzàcy dane o ksià˝eczkach
paszportowych, o prawid∏owo i wadliwie sporzà-
dzonych dokumentach paszportowych oraz infor-
macje o procesie sporzàdzania i dystrybucji ksià-
˝eczek paszportowych i dokumentów paszporto-
wych.

§ 3. Organ paszportowy wprowadza do  ewidencji
paszportowej dane z wniosku paszportowego i infor-
macje  zgodnie ze swojà w∏aÊciwoÊcià.

§ 4. Zmiana danych w ewidencji paszportowej
w ramach jednego wniosku mo˝e byç wprowadzona
tylko do chwili podj´cia decyzji o wydaniu lub odmo-
wie wydania dokumentu paszportowego. 

§ 5. Zmiana  danych wprowadzonych przez organ
paszportowy do ewidencji paszportowej wymaga od-
notowania, kto i kiedy dokona∏ tej zmiany.

§ 6. 1. Organ paszportowy wprowadza do ewiden-
cji paszportowej dane z wniosku paszportowego w za-
kresie obejmujàcym dane okreÊlone w art. 18 ust. 1
pkt 1—6, 9, 11 oraz w art. 50 pkt 1 i 5 ustawy.

2. Po wprowadzeniu danych z wniosku paszporto-
wego organ paszportowy porównuje dane z tego
wniosku z danymi zawartymi w centralnej ewidencji,
zbiorze PESEL, oraz z dokumentacjà paszportowà,
o której mowa w art. 53 ustawy.

§ 7. Po wykonaniu przez organ paszportowy czyn-
noÊci, o których mowa w § 6, wniosek paszportowy
otrzymuje w ewidencji paszportowej status o wydaniu
lub o odmowie wydania dokumentu paszportowego.

———————
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 18 lipca 2006 r.  w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



§ 8. 1. Wniosek paszportowy, któremu nadano sta-
tus o wydaniu paszportu, paszportu dyplomatyczne-
go, paszportu s∏u˝bowego Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, przekazywany jest z centralnej ewidencji
w celu  sporzàdzenia  do CPD.

2. Wniosek paszportowy, któremu nadano status
o wydaniu paszportu tymczasowego, kierowany jest
z ewidencji paszportowej do sporzàdzenia w organie
paszportowym, w którym wniosek zosta∏ z∏o˝ony.

§ 9. 1 Organ paszportowy po sporzàdzeniu doku-
mentu paszportu tymczasowego przekazuje nie-
zw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu trzech dni robo-
czych, do centralnej ewidencji dane z kolejnych faz
procesu sporzàdzenia, w tym:

1) seri´ i numer dokumentu paszportu tymczasowego;

2) dat´ sporzàdzenia dokumentu paszportu tymcza-
sowego;

3) dat´ wa˝noÊci dokumentu paszportu tymczasowe-
go;

4) dat´ odbioru dokumentu paszportu tymczasowego.

2. Organ paszportowy przekazuje niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w ciàgu trzech dni roboczych, do centralnej
ewidencji dane o seriach i numerach ksià˝eczek pasz-
portów tymczasowych wybrakowanych w procesie
sporzàdzania.

§ 10. 1. CPD przekazuje do centralnej ewidencji da-
ne z kolejnych faz  procesu sporzàdzania dokumentu
paszportowego, w tym: 

1) seri´ i numer dokumentu paszportowego; 

2) dat´ sporzàdzenia dokumentu paszportowego;

3) dat´ wa˝noÊci dokumentu paszportowego;

4) dat´ wys∏ania dokumentu paszportowego do or-
ganu paszportowego.

2. CPD przekazuje  do centralnej ewidencji dane
o seriach i numerach ksià˝eczek paszportowych wy-
brakowanych w procesie sporzàdzania.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, CPD przecho-
wuje w archiwum produkcyjnym.

§ 11. Organ paszportowy po otrzymaniu dokumen-
tu paszportowego z CPD wprowadza do ewidencji
paszportowej:

1) status przyj´cia dokumentu paszportowego;

2) status zawierajàcy seri´ i numer dokumentu pasz-
portowego wadliwie sporzàdzonego lub uszko-
dzonego w czasie transportu;

3) status wydania i dat´ odbioru dokumentu pasz-
portowego po odbiorze tego dokumentu.

§ 12. Organ paszportowy, do którego wp∏ynà∏
wniosek o odmow´ wydania lub uniewa˝nienie doku-

mentu paszportowego, wprowadza niezw∏ocznie, naj-
póêniej w nast´pnym dniu roboczym do ewidencji
paszportowej:

1) dat´ wp∏ywu wniosku; 

2) dane dotyczàce to˝samoÊci osoby, której wniosek
dotyczy;

3) dane dotyczàce organu, który  wniosek z∏o˝y∏;

4) podstaw´ prawnà  wniosku.

§ 13. 1. Organ paszportowy wydajàcy decyzj´
w sprawie odmowy wydania dokumentu paszporto-
wego  wprowadza do ewidencji paszportowej infor-
macj´ o wydanej decyzji i dane, o których mowa
w art. 50 pkt 2 i 5 ustawy, niezw∏ocznie po wydaniu de-
cyzji, najpóêniej w nast´pnym dniu roboczym.

2. Organ paszportowy, który wyda∏ decyzj´ o unie-
wa˝nieniu dokumentu paszportowego z powodów
okreÊlonych w art. 38 ust. 1 i 3 ustawy, wprowadza
niezw∏ocznie, najpóêniej w nast´pnym dniu robo-
czym, do ewidencji paszportowej  dane, o których mo-
wa w art. 50 pkt 3 i 4 ustawy, oraz dane o organie wy-
dajàcym decyzj´.

3. Organ paszportowy, który wyda∏ decyzj´ o od-
mowie uniewa˝nienia dokumentu paszportowego,
wprowadza niezw∏ocznie, najpóêniej w nast´pnym
dniu roboczym, do ewidencji paszportowej informacje
o odmowie i dacie wydania decyzji.

§ 14. Organ paszportowy niezw∏ocznie, najpóêniej
w nast´pnym dniu roboczym, po uzyskaniu informacji
o utracie wa˝noÊci dokumentu paszportowego  z przy-
czyn okreÊlonych w art. 37 i art. 38 ust. 2 ustawy,
wprowadza do ewidencji paszportowej dat´ utraty
wa˝noÊci i przyczyn´ uniewa˝nienia  dokumentu pasz-
portowego.

§ 15. 1. Dane i informacje z ewidencji paszporto-
wej do centralnej ewidencji przekazywane sà w formie
elektronicznej w drodze przekazu teleinformatyczne-
go. Organy paszportowe za granicà mogà przekazy-
waç dane do centralnej ewidencji z wykorzystaniem
innych, bezpiecznych form przekazu.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza si´
przekazanie danych do centralnej ewidencji z wyko-
rzystaniem noÊników danych najpóêniej w nast´pnym
dniu roboczym przy zapewnieniu bezpieczeƒstwa
przekazywanych danych.

3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 nie stosuje
si´ porównania danych z wniosku paszportowego
z danymi zawartymi w centralnej ewidencji oraz
w zbiorze PESEL, o których mowa w § 6 ust. 2.

§ 16.  Podmiotom, o których mowa w art. 52 ust. 2
ustawy, udost´pnia si´ dane z centralnej ewidencji za
pomocà urzàdzeƒ teletransmisji danych, je˝eli spe∏-
niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce identyfikacj´
osoby uzyskujàcej dane z ewidencji oraz rejestra-
cj´ zakresu, daty i celu ich uzyskania;
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2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania.

§ 17. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 52
ust. 2 ustawy, niespe∏niajàcym warunków okreÊlo-
nych w § 16 udost´pnia si´ dane na pisemny wniosek
b´dàcy indywidualnym wystàpieniem o udost´pnie-
nie danych z centralnej ewidencji.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si´
udost´pnianie danych z centralnej ewidencji dla orga-
nów paszportowych za granicà na noÊniku elektronicz-

nym lub w innej formie przy zapewnieniu bezpieczeƒ-
stwa danych.

§ 18. Centralna ewidencja rejestruje zapytania
o dane wraz z informacjà o czasie i podmiocie, który
wystàpi∏ z zapytaniem. Dane o zapytaniach podlegajà
ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych
osobowych.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek

Dziennik Ustaw Nr 121 — 8323 — Poz. 838


