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ZUNIFIKOWANE DOKUMENTY 
WYDAWANE CUDZOZIEMCOM

Od maja 2014 roku dokumenty dla cudzoziemców wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach 
z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady 
(WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające  rozporządzenie Rady (WE) 1030/2002 z 
dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw 
trzecich będą wydawane w formie kart poliwęglanowych bazujących na ujednoliconym wzorze.

Zunifikowane dokumenty wydawane cudzoziemcom mają formę karty, która zbudowana jest 
z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste a warstwy 
środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami poliwęglanu technikami druku: o�setowa i sitodru-
kowa naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające.

Format: wg standardu ISO 7810,
               typ ID-1 tj. 85,6 x 53,98 x 0,76 mm

Karta dostosowana jest do personalizacji przy użyciu techniki grawerowania laserowego. Pomiędzy 
warstwami poliwęglanu umieszczono elektroniczny nośnik danych w postaci zespołu mikroprocesora z 
anteną.

Element graficzny przedstawiający symbol biometrii oraz mapę Polski z negatywowymi literami RP 
wydrukowane są farbą optycznie zmienną (OVI) o zmienności kolorystycznej od koloru fioletowego do 
zielonego.

Karta zadrukowana jest siatką linii giloszowych. Przejście kolorystyczne linii giloszowych realizowane 
jest poprzez gradację (druk irysowy), który charakteryzuje się subtelną i płynną zmiana koloru w 
obrębie tej samej linii giloszowej. Linie giloszowe w zakresie światła widzialnego zmieniają kolory 
według sekwencji: zielony – brązowy – zielony na przedniej stronie karty oraz brązowy – zielony – 
brązowy na tylnej strony karty.

.

Transparentny hologram o nieregularnych krawędziach umiejscowiony jest częściowo w polu zdjęcia 
i przedstawia grafikę zawierającą motyw główny w postaci litery E oraz jej lustrzanego odbicia. Litery 
E otoczone są okręgiem zbudowanym z 12 gwiazdek

.

W prawym górnym rogu karty znajduje się element MLI o owalnym kształcie i wypukłej strukturze wyc-
zuwalnej dotykiem, w którym umieszczone są dane w postaci powtórzonego, pomniejszonego 
wizerunku posiadacza oraz daty.

Przód dokumentu pokryty jest tłoczeniem w postaci przezroczystych, wypukłych znaków, wyczuwal-
nych dotykiem na powierzchni karty i widocznych tylko pod określonym kątem obserwacji. Wzór 
tłoczenia zawiera elementy graficzne w postaci linii giloszowych, linii złożonych z mikrodruku oraz 
konturowych liter RP.


