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BMP-0724-4-2/2020/MM  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z 15 maja 2020 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pani Senator Haliny Biedy, złożonego 

podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 maja 2020 roku, dotyczącego problemów ze składaniem wniosków  

o wydanie paszportu, uprzejmie przedstawiam następujące informacje. 

 Na wstępie należy wyjaśnić, że w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 

epidemii, organy administracji publicznej – na mocy stosownych zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, 

a następnie Rady Ministrów – wprowadziły czasowe (tj. do odwołania) ograniczenia w zakresie swojego 

funkcjonowania, polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 

obywatelom, jak również w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Podstawą tego typu 

działań były następujące przepisy regulujące zasady realizacji zadań przez urzędy administracji publicznej                  

w czasie zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii: 

 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego2 (Dz.U. poz. 433, z późn. zm. –  

akt archiwalny); 

 następnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 566, z późn. zm. – akt archiwalny), a później kolejne rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697, z późn. zm. – akt archiwalny), z dnia  

2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792, z późn. zm. – akt archiwalny), z dnia 16 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. poz. 878, z późn. zm. – akt archiwalny) oraz z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 964, z późn. zm.). 

Na podstawie ww. regulacji prawnych w początkowej fazie stanu zagrożenia epidemicznego,  

a następnie stanu epidemii, realizacja przez organy paszportowe zadań została ograniczona wyłącznie  

do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, jak również zadań w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę interesantów. Zaznaczyć należy, że decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych 

                                                           
1
 Sygn. BPS/043-10-236/20. 

2
 W ww. rozporządzeniu w § 8 wskazywano, że realizacja zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą 

zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia 
pomocy obywatelom i określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę ̨ interesantów. Przepis  
o podobnym brzmieniu obowiązywał także w kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
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ograniczeń, podejmował niezależnie kierownik urzędu administracji publicznej lub dyrektor generalny 

urzędu, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (w tym zatrudnionych  

w urzędach pracowników), a także zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie 

podmiotowej urzędu oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu. 

 Podkreślenia wymaga, że przyjmowane przez poszczególne urzędy wojewódzkie rozwiązania 

organizacyjne nie sprowadzały się do całkowitego wstrzymania procesu wydawania dokumentów 

paszportowych polskim obywatelom, a jedynie poddania go takim ograniczeniom, które zniwelują ryzyko 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez okresowe zmniejszenie liczby obsługiwanych 

klientów organów paszportowych. Wprowadzenie przedmiotowych ograniczeń było o tyle istotne,  

iż z uwagi na charakterystykę sprawy paszportowej sprowadzającą się do konieczności osobistego złożenie 

wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, a następnie osobistego odbioru tego dokumentu  

w siedzibie organu paszportowego, ich brak prowadziłby do zwiększenia bezpośrednich kontaktów 

międzyludzkich, a tym samym  rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 Obecnie wszystkie organy paszportowe realizują zadanie związane z wydawaniem dokumentów 

paszportowych, przy jednoczesnych ograniczeniach wynikających z obowiązujących przepisów 

przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., zgodnie z którymi do odwołania  

w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze 

publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym 

pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób 

realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów3.    

 W związku z powyższym wszystkie wojewódzkie organy paszportowe umożliwiają obecnie złożenie 

wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu każdemu zainteresowanemu 

obywatelowi, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty albo skorzystaniu  

z rejestracji internetowej urzędu.  

 Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach nadzoru nad prowadzeniem spraw dotyczących 

paszportów i paszportów tymczasowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (SWiA) m.in. ocenia 

zgodność wydawanych przez organy paszportowe rozstrzygnięć z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. Sprawowany przez Ministra SWiA nadzór nad prowadzeniem spraw paszportowych nie obejmuje 

kwestii związanych z określaniem trybu i organizacji pracy organów paszportowych. Niemniej Minister SWiA 

na bieżąco monitoruje rozwiązania organizacyjne przyjmowane przez poszczególne organy paszportowe  

w związku z sytuacją epidemiczną kraju, w tym w odniesieniu do zgłaszanych przez obywateli czasowych 

ograniczeń związanych z możliwością uzyskania dokumentu paszportowego.  

 

  

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Paweł Szefernaker  

Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 

 

Orzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
3
 Stan na 9 czerwca 2020 r. 


