
Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego i paszportu: 

• Fotografia wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość 
oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 
części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza 
źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii 
w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami 
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

• Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 
• Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce). 
• Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. 

Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę 
szczegóły. 

• Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia). 

Your photo should meet the same requirements as a passport photo: 

• A photo is required, it should meet the following criteria: light background with no patterns, uniform 
lighting, good focus and contrast, showing the natural colour of the skin, showing the image from the 
top of the head to the top of the shoulders so that the face occupies 70-80% of the photo, clearly 
showing the eyes, especially the pupils, with visible eyebrows, depicting the person in a frontal position 
and maintaining vertical symmetry, without headwear or dark glasses, the person should be looking 
straight at the camera with open eyes not covered by hair, with a neutral face expression and closed 
mouth. 

• The background should be plain and not too bright. The outline of the head should be clearly visible. 
No shadow of the head or any other additional element should be visible in the background. 

• The colours should be natural. We do not accept black-and-white or sepia photos. 
• The photo should be taken within the last 6 months. 

Przykłady prawidłowych zdjęć / Examples of correct photos: 

 

Przykłady nieprawidłowych zdjęć / Examples of incorrect photos:: 

 

 


