
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; Dz.U. C 273 z 16.9.2011, s. 11; Dz.U. C 357 

z 7.12.2011, s. 3; Dz.U. C 88 z 24.3.2012, s. 12) 

(2012/C 120/05) 

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. 

POLSKA 

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

KARTA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

1. Opis ogólny 

Dokument ma formę karty, która zbudowana jest z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy 
zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami poliwęglanu 
technikami druku: offsetową i sitodrukową naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające. 

LEGITYMACJA KONSULA HONOROWEGO 

Awers Rewers
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LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 

Awers Rewers 

LEGITYMACJA KONSULARNA 

Awers Rewers 

LEGITYMACJA SPECJALNA 

Awers Rewers
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LEGITYMACJA DYPLOMATYCZNA 

Awers Rewers 

2. Wykaz zabezpieczeń 

AWERS: 

— druk irysowy, tło giloszowe, 

— element graficzny w postaci tekstu „RP” wydrukowany farbą zmienną optycznie od koloru złotego do 
zielonego, posiadający zabezpieczenie typu up-converter, 

— mikrodruki w druku offsetowym treści: 

MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS

PL C 120/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.4.2012



— kolorowa personalizacja zawarta w strukturze karty – technologia PCP. 

REWERS: 

— druk irysowy, tło giloszowe, 

— mikrodruki w druku offsetowym treści: 

MINISTERSTWOSPRAWZAGRANICZNYCH/MINISTRYOFFOREIGNAFFAIRS 

— element graficzny w postaci godła i giloszy niewidoczny w świetle dziennym, widoczny na czerwono- 
zielono w świetle UV o długości fali 365 nm, 

— CLI – złożony obraz laserowy zawierający obiekty graficzne widoczne pod różnymi kątami obserwacji,
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— EMBOSSING – wyczuwalne dotykowo tłoczenie na powierzchni karty.
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