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Dowód osobisty wykonany jest z 

poliwęglanu.  

Z zewnątrz są to warstwy przeźroczyste, 

wewnątrz warstwa biała. 

Tło graficzne karty wykonane zostało 

drukiem płaskim. Zdjęcie oraz dane 

osobowe personalizowane są techniką 

grawerowania laserowego. Na stronie 

pierwszej umieszczono hologram z 

mikrodrukiem. Na stronie odwrotnej 

godło państwowe wykonano farbą 

zmienną optycznie tzw. OVI.  



Personalizacja – dane zawarte w dowodzie 

osobistym są wykonane za pomocą 

grawerowania laserowego karty poliwęglanowej  
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    Kinegram 

Znajduje się na awersie 

dokumentu, w prawym dolnym 

rogu, bardziej zaawansowana 

technicznie forma hologramu. 

Zmienia barwę i  połysk w 

zależności od kąta przechylenia. 

Przy poruszaniu kartą linie będące 

konturami mapy Polski zbiegają 

się i rozchodzą. 
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Mikrodruk: Na dokument zostały naniesione znaki, symbole, 

odczytanie ich bez powiększenia jest niemożliwe. Rozmiar 

mikrodruku daje wrażenie pojawienia się jednej linii 

Rzeczpospolita Polska 

Dowód Osobisty 



Efekt CLI (changable laser image) 

Zmienny obraz grawerowany laserowo 

Zawiera numer PESEL i rok ważności dokumentu, przy czym w zależności od 

kąta obserwacji zmienia się wyrazistość elementów pola 



Farba zmienna optycznie OVI 

Godło państwowe na rewersie dokumentu naniesione za pomocą 

farby zmiennej optycznie, zmienia barwę z miedzianoczerwonej 

przez złotą i jasnozieloną do granatowej w zależności od kąta 

obserwacji.  



Obraz utajniony 

Na rewersie naniesiony został element 

nazywany rysunkiem utajnionym, jest to 

konturowa mapa Polski, utworzona przez 

cienkie lekko wgłębione linie.  

Wyczuwalny 

przez dotyk 

lub przy 

zmienianiu 

kąta padania 

światła. 



Nitka 

Nitka przebiegająca równolegle do dłuższej 

krawędzi dokumentu, weryfikowane 

organoleptycznie oraz za pomocą promieni 

UV 



Elementy widoczne w promieniowaniu UV 



Elementy widoczne w promieniowaniu UV 



Tło dokumentu 

Zarówno na rewersie i awersie naniesione zostały 
kolorem białym, szarym i czerwonym nazwy miast 
polskich.  

Na awersie w środkowej części dokumentu zostało 
umieszczone godło Polski.  
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Dowód osobisty RP emisji 2001 „zmodernizowany” listopad 2013r. dodano: 

Wypukłe tłoczenia napowierzchni dokumentu; Data urodzenia i nazwisko posiadacza dowodu 

osobistego są wyczuwalne dotykiem; Zmodyfikowano także znak identyfikacyjny dokumentu 

w postaci napisu DO wykonanego alfabetem Braille'a. Poprawiono jego czytelność; 

Modyfikacji uległ też znak holograficzny zachowując jego główne elementy graficzne. 
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W odróżnieniu od obowiązującego obecnie wzoru dowodu 

osobistego, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, 

adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu 

posiadacza dokumentu. 
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