
 Weryfikacja autentyczności dowodu osobistego – podstawowe zabezpieczenia 

 

 
Wzór 2019  

 Wydawany od 
04.03.2019 r. 

Wzór 2015  

 Wydawany od 
01.03.2015 r.                                        

Wzór 2013 

Wydawany od 
01.11.2013 r. 

do 28.02.2015 r. 

Wzór 2001 

Wydawany od 
01.01.2001 r. 

do 31.10.2013 r. 

WYGLĄD DOKUMENTU/ DANE:  

- sprawdź datę ważności dokumentu,  

- sprawdź, czy wzór dokumentu 
odpowiada dacie wydania, 

- sprawdź, czy na dokument nie została 
naklejona folia lub inne elementy,  

- sprawdź, czy dokument się nie 
rozwarstwia lub jest przełamany, 

- sprawdź, czy naroża dokumentu są 
gładkie i nierozwarstwione, 

- porównaj zdjęcie/zdjęcia na dokumencie 
z osobą przedkładającą dokument, 

- sprawdź, czy dane osobowe i numer 
dokumentu są powtórzone w polu MRZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole MRZ 

 

 

Pole MRZ 

 

 

Pole MRZ 

TŁOCZENIA 

- opuszkami palców zweryfikuj wypukłość 
elementów na awersie dokumentu, 
w szczególności w obszarze zdjęcia 
(elementy widoczne po pochyleniu 
dokumentu). 

Wzór 2019 oraz 2015  Wzór 2013 Wzór 2001 

 

litery RP i faliste linie 

 

 faliste linie - zdjęcie 

 linie z tekstem 
RZECZPOSPOLITAPOL
SKAREPUBLICOFPOLA
ND – górna prawa 
część dokumentu 

 

 

----------------- 

ELEMENTY WYPUKŁE 

- opuszkami palców zweryfikuj wypukłość 
danych wyczuwalnych dotykiem.  

 

Wzór 2019 oraz 2015 i 2013 Wzór 2001 

  

  
nazwisko, data urodzenia 

 

 

data urodzenia 

HOLOGRAM 

- przechyl dokument „góra-dół”, „prawo-
lewo” (wzór 2001, 2013) lub obróć 
dokument o 900  (wzór 2015 i 2019). 

Wzór 2019 oraz 2015 Wzór 2013 Wzór 2001 

hologram transparentny  
-  prawy dolny róg zdjęcia 

 

  

zmiana koloru liter RP i mapki Polski 

hologram metalizowany 
- prawy dolny róg 

awersu 

  

zmiany obrazków 
(kontury Polski, litery 

RP) 

hologram 
metalizowany - prawy 

dolny róg awersu 

  

zmiany obrazków 
(kontury Polski, litery 

RP) 

 



 Weryfikacja autentyczności dowodu osobistego – podstawowe zabezpieczenia 

 

FARBA OPTYCZNIE ZMIENNA  

- sprawdź, czy przy zmianie kąta patrzenia 
element zmienia barwę.  

Wzór 2019 Wzór 2015 Wzór 2001 oraz 2013 

awers 

  

zielona-ciemno 
fioletowa 

rewers 

 
zielona-ciemno 

fioletowa 

rewers 

    
  złota -zielona  

ZMIENNE OBRAZY 

- sprawdź, czy przy pochylaniu dokumentu 

następuje zmiana widzianego wyraźnie 

obrazu (elementy te w dotyku są 

chropowate). 

Wzór 2019 oraz 2015 Wzór 2001 oraz 2013 

awers 

                   

na przemian wyraźnie widoczne zdjęcie lub rok 

ważności dokumentu 

                                    rewers 

 

 

na przemian wyraźnie widoczny górny lub dolny 

wiersz 

MAPKA KONTUROWA 

- sprawdź, czy na rewersie (w górnej 

centralnej części) po pochyleniu 

dokumentu widoczna jest mapka 

konturowa Polski. 

Wzór 2019 oraz 2015 Wzór 2001 oraz 2013 

 

----------------------- 

       

 

  mapka 

 

CIĄG ZNAKÓW 

ALFANUMERYCZNYCH  

- sprawdź, czy po pochyleniu dokumentu 
w polu MRZ jest widoczny ciąg znaków 
(cyfr i liter). 

Wzór 2019 oraz 2015 i 2013 Wzór 2001 

  

 

-------------------- 

RECTO-VERSO (dwustronne 

pasowanie obrazu) 

- sprawdź, czy patrząc „pod światło” 
w górnym lewym rogu widoczne są litery 
RP .  

Wzór 2019 Wzór 2015 Wzór 2013 oraz 2001 

 

 

 

-------------- 

 
widok awers/rewers 

 

widok „pod światło” 

 
 
 
 
 

-------------------------------- 
 

 

 

 


