
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Biuro Ministra

BM-I.0123.103.2017

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pani
Małgorzata Szumańska
Fundacja Panoptykon

Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 9 sierpnia br.

Szanowna Pani,

poniżej przekazuję odpowiedzi na Pani pytania.

Ad. 1 i 2) Jak funkcjonuje centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów 
paszportowych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy wizerunków twarzy posiadaczy 
paszportów? W jakiej formie jest ona prowadzona?

Formę i zasady funkcjonowania centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych 
dokumentów paszportowych (CEWiUDP) określają: ustawa o dokumentach paszportowych1 
oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji 
paszportowych i centralnej ewidencji2.

Zgodnie z ww. ustawą o dokumentach paszportowych 3 CEWiUDP jest prowadzona w 
systemie teleinformatycznym.

W CEWiUDP są przechowywane zdjęcia, które są odwzorowywane:

 w warstwie graficznej strony personalizacyjnej dokumentu paszportowego – zdjęcie 
monochromatyczne; 

 w warstwie elektronicznej – zdjęcie kolorowe.

1 z 13 lipca 2006 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.758) 
2 z dnia 15 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 131)
3 art. 49 
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Ad. 3) Kto i w jakim trybie ma lub może mieć dostęp do centralnej ewidencji, w 
szczególności do bazy wizerunków twarzy posiadaczy paszportów?

Katalog podmiotów mających lub mogących mieć dostęp do CEWiUDP określa ww. ustawa o 
dokumentach paszportowych4. Sposób udostępnienia danych z CEWiUDP jest określony w 
ww. rozporządzeniu w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji5.

Ad. 4) W jakim trybie udostępniane są dane z centralnej ewidencji – każdorazowo na 
pisemny wniosek ABW, czy w inny sposób?

Dane dla ABW udostępniane są w trybie teletransmisji, nie na pisemny wniosek.

Ad. 5) W jaki sposób ustalany jest wymagany dla udostępnienia danych zakres niezbędny 
do wykonywania ustawowych zadań ABW?

ABW nie wskazuje zasadności dostępu do danych.

Ad. 6) Ile razy ABW wystąpiła w 2017 roku z wnioskiem o dostęp do danych zawartych w 
centralnej ewidencji, w szczególności do bazy wizerunków twarzy?

Dane dla ABW udostępniane są w trybie teletransmisji, nie na pisemny wniosek.

Z poważaniem,

Dominika Waligórska
Dyrektor Biura Ministra

/podpisano elektronicznie/

4 art. 52
5 §15 i §16
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