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         Szanowni Państwo, w związku z duŜą ilością pytań związanych z wprowadzanymi od dnia 22 czerwca 2009 roku 

zmianami w dokumentach paszportowych, w załączeniu przesyłam, dostępny równieŜ na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach „Komunikat prasowy w sprawie wydawania paszportów z dwoma 

cechami biometrycznymi”. Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie załączonego 

komunikatu wśród mieszkańców Państwa Gmin.    

Działania nasze mają na celu poinformowanie obywateli o wprowadzanych w najbliŜszym czasie zmianach, a w 

szczególności spowodowanie, aby osoby mające zamiar złoŜyć wniosek o wydanie paszportu, przemyślały swoją decyzję   i 

jeŜeli zdecydują, Ŝe chcą posiadać paszport z druga cechą biometryczną,  złoŜyły wniosek po 22 czerwca 2009 roku.  

Mamy nadzieję, Ŝe przekazanie powyŜszych informacji przyczyni się zarówno do usprawnienia działania Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców jak i zwiększenia świadomości obywateli odnośnie wprowadzanej do paszportów 

drugiej cechy biometrycznej. 

  

           Z powaŜaniem 

                                                                                                                                   Z up. Wojewody Świętokrzy 

                                                                                                                                         Mariusz Cołoszyński 

                                                                                                                                                     Dyrektor 

                                                 Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 
 
 
 
 
 
 
 



Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi  

Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę 
biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.  

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 
2006 r. Obowiązek taki nałoŜyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) 

nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych 
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróŜy wydawanych przez Państwa Członkowskie . 

Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego 
posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieŜą toŜsamości i 

fałszerstwami dokumentów.  

JuŜ od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niŜ od 29 czerwca br. - poza granicami , 
kaŜda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, będzie 

zobowiązana do złoŜenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłoŜeniu palców do 
urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia słuŜące do pobierania odcisków palców są 

nowoczesne, niebrudzące i łatwe w obsłudze.  

Punkty paszportowe zostaną wyposaŜone w krótkie instrukcje tekstowe oraz, w miarę moŜliwości, 
instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą 

udzielać wszelkich niezbędnych informacji i słuŜyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę 
osób aplikujących o paszport.  

Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego 
odbioru jest prosta i tylko nieznacznie wydłuŜy załatwianie sprawy paszportowej. Odciski palców 

będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą 
odwzorowane graficznie w dokumencie (nie będą widoczne). Odciski palców nie będą gromadzone 

w ewidencjach paszportowych.  

Czas oczekiwania na wydanie paszportu oraz opłaty za jego wydanie nie ulegną zmianie Wszystkie 
paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. - bez względu na ich rodzaj - zachowają waŜność do 
terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci, waŜność dopiero w 2010 r., 

paszport wydany w 2007 r. będzie waŜny do 2017r.  

Wobec wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie 
zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie 

czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju  

 
 


