
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen) (Dz.U. C 247 z 13.10.2006, s. 1; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 5; Dz.U. C 192 
z 18.8.2007, s. 11; Dz.U. C 271 z 14.11.2007, s. 14; Dz.U. C 57 z 1.3.2008, s. 31; Dz.U. C 134 
z 31.5.2008, s. 14; Dz.U. C 207 z 14.8.2008, s. 12; Dz.U. C 331 z 21.12.2008, s. 13; Dz.U. C 3 
z 8.1.2009, s. 5; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 15; Dz.U. C 198 z 22.8.2009, s. 9; Dz.U. C 239 
z 6.10.2009, s. 2; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 15; Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 20; Dz.U. C 35 

z 12.2.2010, s. 5; Dz.U. C 82 z 30.3.2010, s. 26; Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 8) 

(2011/C 108/05) 

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 rozporządzenia (WE) nr 
562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), opiera się na informacjach 
przekazywanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen. 

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, aktualizowane co miesiąc informacje dostępne są na stronie 
internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych. 

LUXEMBURG 
Zmiany do wykazu opublikowanego w Dz.U. C 207 z 14.8.2008 r. 

Do wykazu dodaje się następujący rodzaj dokumentu pobytowego: 

— Titre de légitimation délivré aux membres de la famille du personnel des institutions et organisations 
internationales établies au Luxembourg, visé par le Ministère des Affaires étrangères (zaświadczenie 
wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych członkom rodziny pracowników instytucji 
i organizacji międzynarodowych z siedzibą w Luksemburgu). 

NORWEGIA 
Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 153 z 6.7.2007 r. 

— Oppholdstillatelse (dokument pobytowy), 

— Arbeidstillatelse (zezwolenie na pracę), 

— Permanent oppholdstillatelse (zezwolenie na osiedlenie/dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały 
z prawem do pracy). 

W przypadku gdy cudzoziemiec potrzebuje dokumentów podróży, jeden z poniższych dokumentów może 
służyć jako uzupełnienie zezwolenia na pobyt, pracę lub osiedlenie: 

— dokument podróży uchodźcy („Reisebevis” – zielony), 

— paszport imigranta („Utlendingspass”– niebieski). 

Posiadaczowi jednego z tych dokumentów podróży gwarantuje się pozwolenie na ponowny wjazd na 
terytorium Norwegii do końca okresu ważności danego dokumentu. 

— Karty wydawane obywatelom EU/EOG/EFTA i członkom ich rodzin będącym obywatelami kraju trze
ciego: 

— Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (karta pobytu dla członków rodzin obywateli 
państw członkowskich EU/EOG/EFTA), 

— Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger (karta pobytu dla członków rodzin obywa
teli państw członkowskich EU/EOG/EFTA),
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— Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak (karta pobytu dla usługo
dawców lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą w przedsiębiorstwie utworzonym 
w innym państwie członkowskim EU/EOG/EFTA), 

— Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere (dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały dla obywateli 
państw członkowskich EU/EOG/EFTA), 

— Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borger (dokument pobytowy zezwalający na pobyt 
stały dla członków rodzin obywateli państw członkowskich EU/EOG/EFTA), 

— Registreringsbevis for EØS- borgere (zaświadczenie o rejestracji dla obywateli państw członkowskich 
EU/EOG/EFTA), 

Wyżej wymienione karty będą wydawane przez policję norweską („Politiet”) lub Norweski Wydział 
Imigracyjny („UDI”). 

— Zezwolenia na pobyt dla pracowników dyplomacji: 

— Identitetskort for diplomater (dokument tożsamości dla dyplomatów – czerwony), 

— Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (dokument tożsamości dla personelu 
służby/personelu pomocniczego – brązowy), 

— Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (dokument tożsamości 
dla personelu administracyjnego i technicznego – niebieski), 

— Identitetskort for utsendte konsuler ved fagkonsulater (dokument tożsamości dla konsulów zawo
dowych – zielony). 

Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje naklejki pobytowe posiadaczom paszportów dyploma
tycznych, służbowych i urzędowych objętym obowiązkiem wizowym oraz pracownikom misji zagranicz
nych posiadającym paszport krajowy.
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