
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw 
członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw 
konsularnych oraz członkom ich rodzin zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. C 247 
z 13.10.2006, s. 85; Dz.U. C 153 z 6.7.2007, s. 15; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 18; Dz.U. C 239 

z 6.10.2009, s. 7; Dz.U. C 304 z 10.11.2010, s. 6) 

(2011/C 273/05) 

Publikacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akre
dytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin 
zgodnie z art. 19 ust. 2 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 przekazanych Komisji przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 34 kodeksu granicznego Schengen. 

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

NIDERLANDY 

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 247 z 13.10.2006 

Statusy 

Każdej uprzywilejowanej osobie nadawany jest status wskazujący kategorię uprzywilejowanych osób, do 
której należy. Status ten jest oznaczony kodem na dokumencie osób uprzywilejowanych. 

Stosuje się następujące kody: 

Ambasady 

STATUS KOD 

pracownicy dyplomatyczni AD 

pracownicy techniczni i administracyjni BD 

pracownicy obsługi ambasady ED 

prywatna służba domowa PD 

Konsulaty 

STATUS KOD 

pracownicy konsularni AC 

pracownicy techniczni i administracyjni BC 

pracownicy obsługi konsulatu EC 

prywatna służba domowa PC
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Organizacje międzynarodowe w Niderlandach 

STATUS KOD 

pracownicy traktowani jak pracownicy dyploma
tyczni 

AO 

pracownicy techniczni i administracyjni BO 

pracownicy obsługi organizacji EO 

prywatna służba domowa PO lub ZF 

Przypadki szczególne 

W przypadku wydawania dokumentów tożsamości obywatelom holenderskim lub cudzoziemcom zamiesz
kującym na stałe w Niderlandach dodaje się następujące kody w celu oznaczenia statusu pobytu: 

— NL w przypadku obywateli Niderlandów, 

— DV w przypadku stałych mieszkańców.
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