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Do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt nowej
ustawy o dokumentach paszportowych. Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące w sposób
kompleksowy realizację spraw paszportowych. Wśród planowanych rozwiązań w obszarze spraw
paszportowych znajduje się m.in. budowa nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych (RDP).
Nowy rejestr zastąpi dotychczasową Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów
paszportowych i lokalne ewidencje prowadzone w ramach Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela
(PS2O). Ma umożliwić szybszy obieg informacji, referencyjność danych i dostęp do aktualnych danych
wszystkim organom paszportowym. Przede wszystkim organy zyskają dostęp do Rejestru Dowodów
Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego i rejestru PESEL. Wprowadzanie danych do rejestru odbywać się
będzie bezpośrednio za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie tak jak ma to miejsce obecnie, za
pośrednictwem baz lokalnych.
Budowa RDP umożliwia odstąpienie od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu
paszportowego na rzecz elektronicznego wniosku, który będzie generowany przez urzędnika
paszportowego w aplikacji, na podstawie danych podanych przez obywatela i zgromadzonych w
dostępnych rejestrach państwowych (RDP, PESEL i RDO). Wniosek, po akceptacji, będzie podpisywany
przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.
Ponadto, RDP umożliwi organom paszportowym porównywanie danych i potwierdzanie tożsamości i
obywatelstwa w oparciu rejestry państwowe. Z tego względu możliwe będzie odejście od
rygorystycznego żądania legitymowania się dowodem osobistym przy składaniu wniosku o paszport.
Konieczność przedkładania dodatkowych dokumentów przez obywateli zostanie ograniczona jedynie do
przypadków, gdy zaistnieje poważna wątpliwość co do tożsamości lub obywatelstwa osoby. Dotyczy to
np. sytuacji gdy osoba występuje o dokument po raz pierwszy i nie ma jej danych w żadnych rejestrach, a
także gdy przez długi czas nie posiadała żadnego polskiego dokumentu tożsamości.
Projekt „Przystań w sieci” przygotowany przez Facebook, NASK i UNICEF Polska
1. weryfikacja ważności paszportu – po wpisaniu danych konkretnego dokumentu paszportowego
będzie można uzyskać informację, czy dokument ten jest ważny czy nie;
2. sprawdzenie danych osobowych – obywatel będzie miał wgląd do swoich danych osobowych w
RDP oraz informacji o wydanych mu dokumentach paszportowych;
3. unieważnienie paszportu – posiadacz, który utracił dokument paszportowy, będzie mógł zgłosić
jego utratę, a zgłoszenie takie będzie skutkować automatycznym unieważnieniem tego dokumentu
w RDP;
4. za pośrednictwem Rejestru Danych Kontaktowych powiadomienia obywatela o zmianach statusu
dokumentu paszportowego – wysyłanie do obywateli powiadomień np. o zbliżającym się terminie
utraty ważności, o unieważnieniu, o możliwości odbioru dokumentu.
Projekt ustawy jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
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