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Nowa siedziba CPD MSW

Silne i nowoczesne państwo musi mieć absolutną kontrolę oraz poczucie bezpieczeństwa nad
dokumentami, które są rdzeniem tego państwa – podkreślił minister Bartłomiej Sienkiewicz podczas
uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Centrum Personalizacji
Dokumentów. CPD MSW odpowiada m.in. za personalizację dowodów osobistych i dokumentów
paszportowych. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat CPD spersonalizowało prawie 70 mln dokumentów dla
obywateli.

Na bezpieczeństwo procesu produkcji dokumentów składa się cały szereg działań, począwszy od
systemu zabezpieczeń, samego etapu projektu i wykonania dokumentu, po system administracyjny.
„Budowa, którą inaugurujemy symbolicznie ma temu służyć” – podkreślał minister Bartłomiej
Sienkiewicz. „Polska jest jednym z tych krajów europejskich, które całość pracy nad dokumentami
tożsamości wykonuje sama, podobnie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy. Takie usługi
nie są zlecane na zewnątrz. Bezpieczeństwo dokumentów, a także odpowiedzialność za bazy danych
stanowi rdzeń państwa, gdyż buduje bezpieczeństwo i komfort obywateli” – mówił szef MSW.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz podkreślał znaczenie inwestycji, jaką jest budowa nowoczesnej
siedziby CPD dodając, że „jesteśmy w trakcie rewolucji: stworzyliśmy system, który bazy danych,
strzeżone przez państwo, przybliży obywatelom. W pierwszym etapie obywatele uzyskają dostęp do
bazy umożliwiającej sprawdzenie historii używanego pojazdu i dotychczasowych badań autobusów”.
Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że resort MSW będzie stopniowo udostępniać obywatelom
coraz więcej różnego rodzaju usług. 

Inwestycja budowy nowej siedziby CPD jest strategiczna. Nowy budynek będzie służył państwu
polskiemu i jego obywatelom. Nowa siedziba Centrum Personalizacji Dokumentów będzie się
mieściła przy ulicy Smyczkowej 10 w Warszawie. Otwarcie nowego budynku zaplanowano na
czerwiec 2015 r. Aktualnie CPD zlokalizowane jest przy ul. Pawińskiego w Warszawie. Nowy
budynek CPD będzie spełniał wymagania dla tego typu obiektów. Centrum Personalizacji
Dokumentów powstaje na działce o powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych, usytuowanej przy ul.
Smyczkowej.

W nowym budynku CPD będą personalizowane polskie dokumenty, w tym dowody osobiste i
paszporty, a także legitymacje służbowe dla funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych.



Ciekawostki związane z pracą CPD MSW

Od 2001 roku do końca 2013 roku CPD MSW spersonalizowało prawie 70 mln sztuk dokumentów, w
tym najwięcej, bo ponad 50 mln dowodów osobistych, a także ponad 18 mln paszportów.

Średniorocznie CPD wytwarza około 4 mln sztuk dowodów osobistych, co oznacza, że około 10%
obywateli co roku otrzymuje nowy dowód osobisty.

Najwięcej dowodów osobistych wytworzono w 2007 roku – prawie 9 mln sztuk tego dokumentu, co
było spowodowane wycofywaniem z obiegu i utratą ważności dowodów książeczkowych.

Średnia liczba spersonalizowanych paszportów wynosi około 1,4 mln sztuk. Są one drugim pod
względem ilości dokumentem personalizowanym w CPD MSW.

„Zbudowanie nowego obiektu dla CPD ma zapewnić kontynuację produkcji dokumentów o
najwyższej jakości – podkreślał Mirosław Kochalski, dyrektor Centrum. „Tylko każdego dnia, średnio
17 tys. osób odwiedza urzędy gminne w celu odbioru dokumentu osobistego. Kolejne 17 tys.
przychodzi do urzędu złożyć wniosek o wyrobienie dowodu. Z wnioskiem o wydanie paszportu
przychodzi każdego dnia ok. 7 tys. obywateli” – mówił dyrektor M. Kochalski.

Pierwszym spersonalizowanym przez CPD dokumentem był dowód osobisty, a w ciągu pierwszego
półrocza działania CPD rozpoczęło personalizację paszportu z 10-letnim okresem ważności. W 2006
roku do katalogu dokumentów personalizowanych przez Centrum dołączył biometryczny paszport
dyplomatyczny i paszport służbowy. Od sierpnia 2006 roku został wprowadzony do użytku paszport
zawierający informacje biometryczne w postaci zapisanej w mikroprocesorze I cechy (wizerunek
posiadacza). W czerwcu 2009 roku, w polskim paszporcie została umieszczona także II cecha
biometryczna (cyfrowy zapis odcisku palca).

Do personalizacji dokumentów CPD MSW wykorzystuje techniki oparte o najnowocześniejsze
technologie stosowane obecnie na świecie, w tym grawerowanie promieniem lasera w poliwęglanie,
czy techniki biometryczne.

Zadania Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Centrum Personalizacji Dokumentów powstało w styczniu 2001 roku. Działalność CPD obejmuje
realizację zadań Ministra Spraw Wewnętrznych tj. wydawania dokumentów dla obywateli polskich,
pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych MSW oraz cudzoziemców, a
także udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i
Unieważnionych Dowodów Osobistych.

Zadaniem CPD jest personalizacja dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, Kart Polaka,
zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, dokumentów pobytowych i
dokumentów podróży dla cudzoziemców, a także legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy służb
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
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