
Bezpłatny kreator zdjęć do dowodu

Wpisany przez Dyrektor projektu PhotoAiD

Szanowni Państwo,

  

w związku z poważnymi trudnościami w zakresie składania wniosków o wydanie dowodów
osobistych, wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych środków
bezpieczeństwa m.in. polegających na zmniejszeniu liczby obsługiwanych interesantów,
widoczne jest drastyczne zmniejszenie liczby wydawanych dowodów w stosunku do zeszłego
roku (o ponad 50%), co może stwarzać problemy w obrocie prawnym.

      

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji stworzone zostało narzędzie umożliwiające
rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty tj. Generator zdjęć
dowodowych. Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie
bezpłatne.

  

Kreator zdjęć do dowodów osobistych powstał w ramach realizacji projektu
współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) program “Bon
na Innowacje” (nr umowy POIR.02.03.02-14-0048/19-00). Kreator umożliwia wykonanie zdjęcia
biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu
komórkowego, bez potrzeby udawania się do fotografa.

  

Odnośnik: Zdjęcia do dowodu - kreator

  

Ministerstwo Cyfryzacji od 2016 r. umożliwiło składanie wniosków o wydanie dowodu
osobistego przez Internet (gov.pl). Realnym i istotnym kłopotem w skorzystaniu z tej usługi jest
uzyskanie przez wnioskujących poprawnego zdjęcia biometrycznego, które spełnia wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kreator zdjęć do
dowodu rozwiązuje ten problem.

  

Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez
wychodzenia z domu. Wystarczy ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się
na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim
formacie pliku oraz ujednolici tło..
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https://www.photoaid.com/pl/zdjecie-do-dowodu
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Takie zdjęcie obywatel może użyć jako załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie
gov.pl - uzyskaj dowód osobisty dzięki czemu zmniejszy się jego kontakt z urzędem. Obywatel
osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać dowód w urzędzie, a nie składać wniosek
papierowy, co wydłuża kontakt bezpośredni i zwiększa ryzyko zakażenia.
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