
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; Dz.U. C 120 z 25.4.2012, s. 4; Dz.U. C 182 

z 22.6.2012, s. 10; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 4; Dz.U. C 238 z 8.8.2012, s. 5) 

(2012/C 255/02) 

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. 

HISZPANIA 

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

1. Opis ogólny 

— Legitymacja w druku czterokolorowym wykonana z PCW – ISO 7810 (1995), 

— cechy fizyczne legitymacji ID-1 (85,6 × 53,98 mm). Zalaminowana, 

— tło zabezpieczające złożone z cienkich linii, z przejściami tonalnymi, prawa część dokumentu, gdzie 
przewidziano miejsce na zdjęcie, jest jaśniejsza,
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— niewidzialny atrament, który przybiera niebieską barwę (w specjalnym świetle widoczna jest nazwa 
ministerstwa i godło państwowe, zarówno na awersie, jak i na rewersie karty), 

— mikronadruk na awersie karty, poniżej paska i logo ministerstwa widać cienką różową linię, na której 
przy użyciu lupy tkackiej można odczytać nazwę ministerstwa, 

— zakodowany nadruk z nazwą ministerstwa w górnej części rewersu karty, nad paskiem magnetycznym, 

— hologram królewskiej mennicy (FNMT-RCM) na rewersie karty,
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— personalizacja legitymacji za pomocą czarnego termonadruku, 

— dane alfanumeryczne i podpis posiadacza legitymacji na 
awersie, 

— na rewersie dane alfanumeryczne, pieczątka ministerstwa i podpis szefa protokołu 
dyplomatycznego (Introductor de Embajadores). 

Ministerstwo przesyła FNMT-RCM odpowiednie dane. 

Zdjęcie w kolorze – wydruk w wysokiej rozdzielczości. 

Ministerstwo przesyła FNMT-RCM zdjęcia cyfrowe w standardowym formacie JPG. 

— W celu ochrony stosowany jest przejrzysty laminat zabezpieczający.
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2. Wzory poszczególnych dokumentów 

LEGITYMACJA CZŁONKA PERSONELU DYPLOMATYCZNEGO 

„Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas” (dokument akredytacyjny misji dyplomatycznych) ze 
wzmianką „Personal diplomático” (personel dyplomatyczny) (kolor czerwony). Legitymacja ta wydawana jest 
członkom personelu misji dyplomatycznych mających status dyplomatów akredytowanym w Hiszpanii, jak 
również ich małżonkom i dzieciom. 

LEGITYMACJA AMBASADORA 

W przypadku akredytowanych ambasadorów w lewej dolnej części legitymacji zamieszcza się oznaczenie 
„Embajador” lub „Embajadora” (ambasador). 

LEGITYMACJA URZĘDNIKA KONSULARNEGO 

„Documento de acreditación consular” (dokument akredytacji konsularnej) z oznaczeniem „Funcionario consu
lar” (urzędnik konsularny) (kolor ciemnozielony). Legitymacja ta wydawana jest urzędnikom konsularnym oraz 
konsulom honorowym akredytowanym w Hiszpanii, jak również ich małżonkom i dzieciom. W lewej dolnej 
części legitymacji zaznacza się, czy dana osoba jest urzędnikiem, czy też pełni funkcje honorowe.
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LEGITYMACJA KONSULA HONOROWEGO 

„Documento de acreditación consular” (dokument akredytacji konsularnej) z oznaczeniem „Funcionario 
consular” (urzędnik konsularny) (kolor ciemnozielony). Legitymacja ta wydawana jest urzędnikom konsu
larnym oraz konsulom honorowym akredytowanym w Hiszpanii, jak również ich małżonkom i dzieciom. 
W lewej dolnej części legitymacji zaznacza się, czy dana osoba jest urzędnikiem, czy też pełni funkcje 
honorowe. 

LEGITYMACJA CZŁONKÓW PERSONELU SŁUŻBY 

„Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares” (dokument akredytacyjny misji dyplo
matycznych i konsularnych) ze wzmianką „Personal de servicio” (personel służby) (kolor szary). Legitymacja 
ta wydawana jest członkom personelu służby misji dyplomatycznych i konsularnych oraz osobom 
pełniącym indywidualną służbę przy członkach personelu dyplomatycznego i urzędnikach konsularnych, 
w tym w organizacjach międzynarodowych, jak również ich małżonkom i dzieciom. 

LEGITYMACJA CZŁONKÓW PERSONELU SŁUŻBY – PRYWATNA SŁUŻBA DOMOWA
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LEGITYMACJA CZŁONKA RODZINY POZOSTAJĄCEGO NA UTRZYMANIU PRACOWNIKA MISJI DYPLOMATYCZNEJ 

„Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares” (dokument akredytacyjny misji dyplo
matycznych i konsularnych) ze wzmianką „Familiar dependiente” (członek rodziny pozostający na utrzy
maniu) (kolor beżowy). Legitymacja ta wydawana jest rodzicom akredytowanego personelu oraz dzieciom, 
które w trakcie okresu akredytacji posiadacza legitymacji, na którego utrzymaniu pozostają, ukończyły 23 
lata. 

LEGITYMACJA CZŁONKÓW PERSONELU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

„Documento de acreditación de organizaciones internacionales” (dokument akredytacyjny organizacji 
międzynarodowych) (kolor niebieski). Legitymacja ta wydawana jest akredytowanym członkom personelu 
organizacji międzynarodowych oraz przedstawicielstw Unii Europejskiej w Hiszpanii, jak również ich 
małżonkom i dzieciom. 

LEGITYMACJA CZŁONKÓW PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO I TECHNICZNEGO 

„Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas” (dokument akredytacyjny misji dyplomatycznych) ze 
wzmianką „Personal administrativo y técnico” (personel administracyjny i techniczny) (kolor żółty). Legity
macja ta wydawana jest członkom personelu administracyjnego i technicznego misji dyplomatycznych 
akredytowanym w Hiszpanii, jak również ich małżonkom i dzieciom.
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LEGITYMACJA PRACOWNIKA KONSULARNEGO 

„Documento de acreditación consular” (dokument akredytacji konsularnej) ze wzmianką „Empleado consu
lar” (pracownik konsularny) (kolor jasnozielony). Legitymacja ta wydawana jest pracownikom konsularnym 
akredytowanym w Hiszpanii, jak również ich małżonkom i dzieciom.
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