Wymagania dotyczące zdjęć do niemieckich paszportów
Prosimy pamiętać, że wraz z wprowadzeniem do paszportów biometrycznych danych twarzy
z dniem 1 stycznia 2006 roku zdjęcia paszportowe muszą spełniać nowe wymogi jakościowe:
Są to:
•
FORMAT: (wielkość zdjęcia 35 x 45 mm)
Twarz musi się znajdować po środku zdjęcia, wyraźnie widoczne mają być rysy twarzy od
wierzchołka brody do nasady włosów oraz lewa i prawa połowa twarzy. Wysokość twarzy
powinna zajmować od 70 do 80% fotografii (wielkość twarzy na zdjęciu ma wynosić 32-36
mm). Głowa (łącznie z fryzurą) ma być całkowicie widoczna, bez zmniejszania wielkości
twarzy.
•

OSTROŚĆ I KONTRAST:
Wszystkie części twarzy na zdjęciu muszą być wyraźne i ostre, o odpowiednim kontraście.

•

OŚWIETLENIE:
Twarz musi być oświetlona równomiernie. Na figurującej na zdjęciu twarzy nie mogą być
widoczne odbicia, cienie ani efekt „czerwonych oczu”.

•

TŁO:
Tło musi posiadać jednolity kolor, musi być jasne, bez wzorów (najbardziej pożądany jest
neutralny szary kolor), dobrze kontrastujące z twarzą i włosami. W przypadku włosów jasnych
najlepsze jest tło o średnim odcieniu szarości, przy ciemnych włosach - tło jasnoszare. Zdjęcie
ma pokazywać wyłącznie osobę fotografowaną (żadnych innych osób lub przedmiotów - dotyczy
to przede wszystkim małych dzieci). W tle nie mogą być widoczne żadne cienie.

•

JAKOŚĆ ZDJĘCIA:
Zdjęcie powinno być wykonane na papierze wysokiej jakości, w rozdzielczości 600 dots per inch
(dpi), bez zgięć czy zanieczyszczeń. Musi ono mieć neutralne kolory i w naturalny sposób
oddawać odcienie skóry.

•

USTAWIENIE GŁOWY, WYRAZ TWARZY I KIERUNEK SPOJRZENIA:
Niedopuszczalne jest zdjęcie osoby z pochyloną lub odwróconą głową (np. półprofil). Osoba na
zdjęciu musi mieć neutralny wyraz twarzy i zamknięte usta patrzeć prosto do kamery. Oczy
muszą być otwarte, dobrze widoczne, nie mogą być przykryte włosami lub oprawą okularów.
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•

OSOBY NOSZĄCE OKULARY
Oczy muszą być wyraźnie i dobrze widoczne (na szkłach okularów nie mogą występować
refleksy, szkła nie mogą być barwione lub przeciwsłoneczne). Krawędzie szkieł lub oprawka nie
mogą zasłaniać oczu.

•

NAKRYCIA GŁOWY:
Generalnie niedopuszczalne są wszelkie nakrycia głowy. Wyjątki dopuszczalne są jedynie ze
względów religijnych. W tym przypadku twarz musi być rozpoznawalna od szczytu brody do
czoła. Na twarzy nie mogą być widoczne cienie.

Tablicę z przykładowymi zdjęciami można znaleźć na stronie internetowej Drukarni Federalnej
www. bundesdruckerei.de, Bürgerservice. Dalszych informacji zasięgnąć można na stronach
internetowych Drukarni Federalnej, Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(www.bmi.bund.de, www.bundesinnenministerium.de) oraz Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa
Informatycznego (www.bsi.de).
•

ZAPIS ODCISKÓW PALCÓW
Od 01.11.2007 roku od wszystkich osób, które składają wniosek o wydanie paszportu
biometrycznego, pobierane są odciski palców (wyjątek: dzieci poniżej 6 roku życia.) Odciski
palców pobierane są przy składaniu wniosku.

