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Nowe paszporty już od 5 listopada
Wszyscy, którzy od 5 listopada 2018 r. będą składać wnioski paszportowe, otrzymają nowe dokumenty. Będą one
wyposażone w jeszcze lepsze zabezpieczenia i zapewnią wysoki poziom ochrony przed sfałszowaniem. Na
kartach nowego paszportu znajdą się także motywy związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Jednym z zabezpieczeń będzie sztywna strona personalizacyjna. Umożliwi ona wprowadzenie specjalnego zabezpieczenia
SAFE I – to transparentne okienko otoczone polem charakteryzującym się zmiennymi właściwościami optycznymi. Obszar
SAFE I umożliwia wprowadzenie szeregu kombinacji zabezpieczeń personalizowanych danych posiadacza dokumentu,
zwiększając tym samym ochronę przed kradzieżą tożsamości. Inne elementy zabezpieczające, które będzie zawierał nowy
paszport, to m.in.: element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną, nitka zabezpieczająca widoczna w świetle UV oraz
oznaczenia indywidualne dla danego dokumentu.

Warto zaznaczyć, że nowy paszport będzie zawierał także dodatkowe oznaczenia przeznaczone dla osób niewidzących i
niedowidzących. W okładce nowego dokumentu przewidziano tłoczenie zawierające słowo „Paszport” napisane znakami
alfabetu Braille-a, umożliwiające rozpoznanie dokumentu.

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, w internetowym głosowaniu wybrane zostały motywy,
które widoczne będą na kartach nowego paszportu. Motywy związane są z postaciami, wydarzeniami, miejscami i symbolami
ważnymi dla polskiej niepodległości. W paszporcie znajdzie się łącznie 19 motywów. Są to: Bitwa Warszawska, Antoś
Petrykiewicz, godło II RP, Grób Nieznanego Żołnierza, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, odznaka Korpusu Ochrony
Pogranicza, odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich, Order Virtuti Militari, Powstania Śląskie, Roman Dmowski, Wincenty
Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński,  Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego, Gabriel Narutowicz, orzełek
legionowy, Eugeniusz Kwiatkowski, obraz Jacka Malczewskiego „Polonia 1918”. 

Paszporty, którymi obecnie posługują się Polacy, zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie dokumentów paszportowych, zawierające wzór nowego paszportu.
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