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Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 15 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 
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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; Dz.U. C 108 z 7.4.2011, s. 6; Dz.U. C 157 
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z 27.9.2011, s. 7; Dz.U. C 199 z 7.7.2012, s. 5; Dz.U. C 214 z 20.7.2012, s. 7; Dz.U. C 298 
z 4.10.2012, s. 4; Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 6; Dz.U. C 75 z 14.3.2013, s. 8; Dz.U. C 77 

z 15.3.2014, s. 4; Dz.U. C 118 z 17.4.2014, s. 9; Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 59)

(2014/C 304/03)

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

ŁOTWA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 298 z 4.10.2012

1. Dokumenty pobytowe objęte art. 2 pkt 15) lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2006:

— Uzturēšanās atļauja

Dokument pobytowy w formie naklejki wydawany do dnia 31 marca 2012 r.

— Uzturēšanās atļauja

Dokument pobytowy w formie elektronicznej karty identyfikacyjnej wydawany od dnia 1 kwietnia 2012 r. Tego 
rodzaju dokument jest wydawany następującym kategoriom osób:

— obywatelom państw trzecich uprawnionym na mocy dyrektywy 2004/38/WE, z adnotacją „karta pobytowa 
członka rodziny obywatela Unii” lub „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii”,

— obywatelom państw trzecich nieuprawnionym na mocy dyrektywy 2004/38/WE.

— Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja

Dokument pobytowy dla członka rodziny obywatela Unii. Jest to dokument pobytowy zezwalający na pobyt tym
czasowy, przeznaczony dla członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii będącego obywatelem państwa trzeciego; 
formularz w formacie A5 ze zintegrowanymi zabezpieczeniami; wydawany do dnia 31 marca 2012 r.

— Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja

Dokument pobytowy dla członka rodziny obywatela Unii zezwalający na pobyt stały. Jest to dokument pobytowy 
zezwalający na pobyt stały, przeznaczony dla członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii będącego obywatelem 
państwa trzeciego; formularz w formacie A5 ze zintegrowanymi zabezpieczeniami; wydawany do dnia 31 marca 
2012 r.

2. Dokumenty pobytowe objęte art. 2 pkt 15) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2006:

— Latvijas Republikas nepilsoņa pase

Łotewski paszport cudzoziemca, koloru fioletowego. Takie paszporty są wydawane osobom niebędącym obywate
lami Łotwy i upoważniają – na podstawie prawa krajowego – do pobytu na Łotwie oraz do ponownego wjazdu na 
jej terytorium. Status osoby niebędącej obywatelem jest równorzędny ze statusem posiadacza dokumentu pobyto
wego zezwalającego na pobyt stały na Łotwie. Posiadacz paszportu cudzoziemca nie potrzebuje dokumentu pobyto
wego w celu pobytu na Łotwie oraz ponownego wjazdu na jej terytorium.

9.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 304/3



— Łotewski dowód tożsamości cudzoziemca, w formie elektronicznej karty identyfikacyjnej. Takie dowody są wyda
wane osobom niebędącym obywatelami Łotwy i upoważniają – na podstawie prawa krajowego – do pobytu na Łot
wie oraz do ponownego wjazdu na jej terytorium. Status osoby niebędącej obywatelem jest równorzędny ze statu
sem posiadacza dokumentu pobytowego zezwalającego na pobyt stały na Łotwie. Posiadacz dowodu tożsamości 
cudzoziemca nie potrzebuje dokumentu pobytowego w celu pobytu na Łotwie oraz ponownego wjazdu na jej 
terytorium.

— Bezvalstnieka ceļošanas dokuments

Dokument podróży bezpaństwowca, koloru brązowego. Dokumenty takie są wydawane osobom, które Łotwa 
uznała za bezpaństwowców; na podstawie prawa krajowego upoważniają one do pobytu na Łotwie oraz do ponow
nego wjazdu na jej terytorium. Posiadacz dokumentu podróży bezpaństwowca nie potrzebuje dokumentu pobyto
wego w celu pobytu na Łotwie oraz ponownego wjazdu na jej terytorium.

— Bēgļa ceļošanas dokuments

Dokument podróży uchodźcy, koloru niebieskiego. Dokumenty takie są wydawane osobom, które Łotwa uznała za 
uchodźców; na podstawie prawa krajowego upoważniają one do pobytu na Łotwie oraz do ponownego wjazdu na 
jej terytorium. Posiadacz dokumentu podróży uchodźcy nie potrzebuje dokumentu pobytowego w celu pobytu na 
Łotwie oraz ponownego wjazdu na jej terytorium.

— Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)

Dokument podróży osoby posiadającej status ochrony uzupełniającej, koloru niebieskiego. Dokumenty takie są 
wydawane osobom, którym Łotwa przyznała status ochrony uzupełniającej i które nie mogą otrzymać dokumentu 
podróży wydanego przez kraj będący ich poprzednim miejscem zwyczajowego pobytu; na podstawie prawa krajo
wego upoważniają one do pobytu na Łotwie oraz do ponownego wjazdu na jej terytorium. Posiadacz dokumentu 
podróży osoby posiadającej status ochrony uzupełniającej nie potrzebuje dokumentu pobytowego w celu pobytu na 
Łotwie oraz ponownego wjazdu na jej terytorium.

— Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Lista uczestników wycieczki szkolnej na terenie Unii Europejskiej.

Dowody tożsamości wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zob. załącznik 20).
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