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WStĘp

Policjanci w ramach ustawowych uprawnień mają prawo legitymowania osób w celu 
ustalenia ich tożsamości. Jest to podstawowa czynność policjanta pełniącego służbę. Najczę-
ściej stosowanym sposobem ustalenia tożsamości osoby podczas czynności legitymowania jest 
weryfikacja danych osobowych na podstawie dokumentu. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu nie-
których uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach policjant 
ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie: 
1) dowodu osobistego,
2) paszportu,
3) zagranicznego dokumentu tożsamości,
4) innego niebudzącego wątpliwości dokumentu zaopatrzonego w fotografię i oznaczonego 

numerem lub serią,
5) oświadczenia osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów, o których 

mowa w pkt 1–4,
6) telefonicznego lub osobistego porozumienia się z osobą wskazaną przez osobę legitymowaną.

Obowiązek posiadania dowodu osobistego mają między innymi obywatele polscy zamiesz-
kujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Jest to dokument, 
którym najczęściej legitymują się obywatele RP na terenie kraju. Na jego podstawie można bez-
względnie ustalić tożsamość osoby. 

Próby ukrycia swojej tożsamości przez osoby będące w konflikcie z prawem niosą za 
sobą potrzebę poznania zabezpieczeń stosowanych w dowodzie osobistym, w celu weryfikacji 
jego autentyczności i co się z tym wiąże – tożsamości osoby.

W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia związane z zabezpieczeniami wystę-
pującymi w dowodzie osobistym, sposobami ich weryfikacji z pozycji osoby ustalającej dane 
personalne osoby legitymowanej i możliwościami potwierdzenia autentyczności dokumentu na 
podstawie tych zabezpieczeń.
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i. ZABeZpiecZeNiA StWierDZAJĄce  
AUteNtYcZNOśĆ DOWODU OSOBiSteGO

Nowy wzór dowodu osobistego został wprowadzony do użytku 1 stycznia 2001 r. Jest to 
najważniejszy dokument, jakim posługują się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument 
ten pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie jego posiadacza i jednocześnie w sposób trwały 
chroni zamieszczone w nim dane przed celowym lub przypadkowym zniszczeniem. Nowy do-
wód osobisty swym wyglądem zewnętrznym przypomina kartę kredytową. Producent zadbał, 
by ten nowoczesny dokument był dobrze zabezpieczony, a także by część tych zabezpieczeń 
była możliwa do prostej, a zarazem dyskretnej, kontroli.  

Awers                Rewers

Dowód osobisty ma postać wielowarstwowej karty poliwęglanowej o wymiarach  
86×54 mm, zawierającej podstawowe informacje o jej posiadaczu, dacie wydania, organie wy-
dającym i terminie ważności. Informacje zapisane są zarówno w sposób jawny, jak i zakodowa-
ny. Numer „plastikowego” dowodu osobistego składa się z trzech liter i sześciu cyfr, z których 
jedna (pierwsza cyfra) to cyfra kontrolna. Dowód posiada wiele nowoczesnych zabezpieczeń, 
które gwarantują autentyczność dokumentu, w znaczącym stopniu utrudniają jego sfałszowanie,  
a jednocześnie ułatwiają sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy. 

Do podstawowych zabezpieczeń zaliczamy:
 – personalizację,
 – zmienny poziom grawerowania,
 – kinegram,
 – mikrodruk,
 – efekt CLI,
 – efekt kineprint,
 – farbę zmienną optycznie,
 – rysunek utajony,
 – znaki alfabetu Braille’a,
 – linie rozetowe,
 – nitkę,
 – elementy widoczne w świetle UV,
 – tło dokumentu.
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1. Personalizacja

Dane personalne zawarte w dowodzie osobistym wykonane są techniką laserową. Zarów-
no na awersie, jak i na rewersie dokumentu występują dane personalne posiadacza dowodu, 
tj.: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, imiona rodziców, zdjęcie, parafa, data urodzenia, płeć, 
numer dowodu osobistego oraz termin jego ważności – na awersie, a także adres zameldowa-
nia, miejsce urodzenia, wzrost, kolor oczu, data wydania dowodu osobistego, organ wydający 
dowód osobisty i numer dowodu osobistego – na rewersie. Wszystkie te dane wykonywane są 
techniką grawerowania laserowego płytki poliwęglanowej. Personalizacja dowodu osobistego 
odbywa się centralnie, a gotowy dokument ze wszystkimi danymi trafia do organów wydają-
cych dokument.
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2. Zmienny poziom grawerowania

Informacje umieszczone w dolnej linii tekstowej na awersie dokumentu naniesione 
są na różnych płaszczyznach – data urodzenia jest wypukła, określenie płci znajduje się na 
równi z płaszczyzną dokumentu, natomiast data ważności –  poniżej płaszczyzny dokumentu. 
Zastosowanie zmiennego poziomu grawerowania umożliwia to, że płytka, z której składa się 
dowód osobisty, posiada wiele warstw.

3. Kinegram

Charakterystycznym, dobrze rozpoznawalnym zabezpieczeniem użytym w nowym do-
wodzie osobistym jest kinegram. Jest to bardziej zaawansowana technicznie forma hologramu. 
Kinegram to element obcy naniesiony na płytkę tworzącą dokument. Zmienia on swoją barwę 
i połysk w zależności od kąta, pod jakim na niego patrzymy. Znajduje się na awersie dokumen-
tu, w prawym dolnym rogu. Kinegram tworzą zmieniające się kontury, przechodzące od dość 
dokładnego rysunku granic Polski w środku do uproszczonego ich zarysu na zewnątrz. Na tle 
tych konturów znajduje się symbol graficzny utworzony z liter „RP”. Dodatkowym zabezpie-
czeniem w kinegramie jest to, że jest on zadrukowany techniką grawerowania laserowego. 
Na jego górnej części występuje seria i numer dowodu osobistego, a w dolnej części termin 
ważności dokumentu. Dodatkowo na kinegramie znajdują się liczne linie rozetowe w kolorach 
czerwonym i niebieskim.



10

Zakład Szkoleń Specjalnych

W kinegramie wokół wewnętrznego konturu  granic Polski znajduje się tekst mikro-
drukowy, widoczny w dużym powiększeniu, o powtarzającej się treści „RZECZPOSPOLITA 
POLSKA REPUBLIC OF POLAND”.

4. Mikrodruk

Mikrodruk jest zabezpieczeniem polegającym na naniesieniu na dokument tekstu, zna-
ków, symboli takiej wielkości, aby ich odczytanie bez lupy dającej duże powiększenie było 
bardzo trudne, a przeważnie niemożliwe. Rozmiary nadruku powodują zlewanie się tekstu  
i wrażenie, iż w danym miejscu występuje tylko nieregularna linia (przerywana linia). W no-
wym dowodzie osobistym mikrodruk występuje w dwóch miejscach na awersie dokumentu. 
Linia mikrodrukowa o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWÓD OSOBISTY” znajduje 
się poniżej tekstu „REPUBLIC OF POLAND / IDENTITY CARD, na wysokości górnej czę-
ści zdjęcia po jego prawej stronie, przebiegając równolegle do górnej krawędzi dokumentu, 
kończąc się w okolicach dolnej krawędzi godła Polski. Tekst mikrodrukowy o powtarzają-
cej się treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIC OF POLAND” występuje również  
w kinegramie wokół wewnętrznego konturu granic Polski.



11

Zabezpieczenia stwierdzające autentyczność dowodu osobistego

5. Efekt CLI

W prawym górnym rogu rewersu dowodu osobistego znajduje się element zabezpie-
czający określany jako efekt CLI. Jest to zmienny obraz grawerowany laserowo.  Tworzy on 
pole składające się z drobnych, wytłoczonych w zewnętrznej warstwie dokumentu linii rów-
noległych do jej krótszego boku. Na wewnętrznej warstwie dokumentu w obszarze tego pola 
umieszczone są w dwóch wierszach dane personalizacyjne: numer PESEL posiadacza dowo-
du oraz rok oznaczający termin ważności dowodu. Specjalny sposób umieszczenia nadruków  
i położenia linii sprawia, że zależnie od kąta patrzenia zmienia się wyrazistość poszczególnych 
elementów pola.  Efekt CLI jest zabezpieczeniem, które można zweryfikować również za po-
mocą dotyku. Posiada ono inną strukturę niż pozostała część dokumentu.

6. Efekt kineprint

Efekt kineprint tworzą litery POL drukowane w kolorze czerwonym oraz prostokąt dru-
kowany płaszczyzną w kolorze czerwonym. W zależności od kąta patrzenia można stwierdzić 
zmiennie litery POL lub płaszczyznę prostokąta.
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7. Farba zmienna optycznie

Zastosowanie farby zmiennej optycznie powoduje, że określony nadruk na dokumencie, 
obserwowany pod różnym kątem, odbierany jest przez oko ludzkie jakby był wykonany środ-
kami kryjącymi o zupełnie innej barwie. Zmieniając położenie dokumentu, raz widzimy dany 
element w jednym kolorze, następnie w innym. W nowym dowodzie osobistym farba zmienna 
optycznie została wykorzystana do wykonania godła, umieszczonego na rewersie dokumentu  
w jego górnej części. Ten metalicznie wyglądający element zmienia swoją barwę w zależności 
od kąta, pod jakim go obserwujemy. Przy patrzeniu na wprost ma barwę miedzianoczerwoną, 
która przechodzi przez złotą i zielonkawą do granatowej, widoczną przy obserwacji pod nie-
wielkim kątem w stosunku do płaszczyzny dokumentu. Godło wykonane farbą zmienną optycz-
nie świeci również w promieniach nadfioletowych (UV) w kolorze fioletowo-niebieskim.

8. Rysunek utajony

W środkowej, górnej części rewersu dowodu osobistego naniesiony jest element zwany 
rysunkiem utajonym. Przedstawia wizerunek konturu Polski z zaznaczonymi głównymi rze-
kami. Rysunek jest utworzony przez cienkie, lekko wgłębione linie. Obecność tego elementu 
można stwierdzić, oglądając rewers dowodu pod niewielkim kątem, przy użyciu źródła światła. 
Rysunek utajony jest możliwy do weryfikacji również za pomocą dotyku.
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9. Znaki alfabetu Braille’a

Na rewersie dowodu osobistego po prawej stronie w połowie wysokości umieszczone są 
litery „DO” wykonane znakami alfabetu Braille`a. Napis ten jest lekko wypukły i składa się  
z dziesięciu przezroczystych kropeczek, które są weryfikowalne za pomocą dotyku. Oznacze-
nie to ułatwia osobom słabo widzącym posługiwanie się dokumentem.

10. Linie rozetowe

Na obu stronach dokumentu znajdują się cienkie linie w kolorach czerwonym i niebie-
skim. Występują one na obu stronach dokumentu. Są to cienkie, równoległe linie przebiegające 
w różnych kierunkach, czasami krzyżujące się. Na awersie linie przebiegają w miejscu od-
powiadającym położeniu zdjęcia posiadacza dowodu osobistego. Część tych linii przechodzi 
przez powierzchnię zdjęcia, a część znika na jego obwodzie. Linie rozetowe na obu stronach 
dokumentu przebiegają przez wygrawerowane dane personalne posiadacza dokumentu. Więk-
szość linii rozetowych na awersie występuje w dolnej części dokumentu oraz w prawym i lewym 
górnym rogu. Na rewersie linie występują w górnej części dowodu, ponad nitką.
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11. Nitka

Na rewersie dowodu osobistego, w odległości 3,3 cm od górnej krawędzi, znajduje się 
cienka nitka, która przebiega równolegle do dłuższej krawędzi  dokumentu. Zabezpieczenie to 
jest weryfikowalne za pomocą promieni nadfioletowych (UV) i świeci intensywnie w kolorze 
fioletowo-niebieskim.
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12. Elementy widoczne w promieniach UV

Po obu stronach dokumentu znajdują się nadruki, które są widoczne lub niewidoczne  
w świetle dziennym i sztucznym, a pod wpływem promieniowania nadfioletowego intensyw-
nie świecą w różnych charakterystycznych kolorach. Na awersie dowodu osobistego elemen-
tami, które świecą w świetle UV, są linie rozetowe. W świetle nadfioletowym widoczny jest  
w dwóch kolorach symbol „RP” w lewej części, na  zdjęciu właściciela dokumentu. Kolej-
nym elementem dostrzegalnym w świetle UV są napisy „RZECZPOSPOLITA POLSKA”  
i „REPUBLIC OF POLAND”, które znajdują się w środkowej części dokumentu, bliżej górnej 
krawędzi. Również na awersie, przy prawej krawędzi dokumentu, pod znakiem godła, znajduje 
się wizerunek Zamku Królewskiego z kolumną Zygmunta III Wazy, który widoczny jest tylko  
w świetle nadfioletowym.

Na rewersie w promieniach UV świecą linie rozetowe znajdujące się w górnej części 
dokumentu. W promieniach nadfioletowych świeci godło, wykonane farbą zmienną optycznie, 
a także nitka przebiegająca równolegle do dłuższej krawędzi dokumentu, oddzielająca dane 
personalne od kodu znajdującego się na dole dokumentu.
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13. Tło dokumentu

Tło dowodu osobistego na awersie i rewersie składa się z naniesionych kolorem bia-
łym, czerwonym i szarym, nazw miast polskich. W środkowej części dokumentu na awersie 
tło stanowi wizerunek godła. Na rewersie, w górnej części dokumentu, bliżej lewej krawędzi, 
elementem tła jest nazwa państwa – kilkakrotnie powtórzona w różnych językach, wykonana  
z precyzyjnych, drobnych kresek.
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