
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw 
członkowskich akredytowanym członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw 
konsularnych oraz członkom ich rodzin, o których to wzorach mowa w art. 20 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu 

zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1)

(2017/C 279/04)

Publikacja wzorów kart wydawanych przez ministerstwa spraw zagranicznych państw członkowskich akredytowanym 
członkom misji dyplomatycznych i przedstawicielstw konsularnych oraz członkom ich rodzin, o których to wzorach 
mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. 
w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (2), opiera się 
na informacjach przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen 
(tekst jednolity).

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

E STON IA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 397 z 12.11.2014

WZORY LEGITYMACJI WYDAWANYCH PRZEZ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH

Od maja 2017 r. legitymacje dyplomatyczne wydawane przez estońskie ministerstwo spraw zagranicznych – dyploma
tyczne dowody tożsamości i legitymacje – będą miały nowy wzór. Poprzednie wersje dyplomatycznych dowodów tożsa
mości i legitymacji były wydawane do maja 2017 r. Przejście do nowych dokumentów będzie stopniowe i poprzednie 
wersje legitymacji pozostają ważne do wskazanego na nich terminu ważności.

O legitymacje dyplomatyczne mogą ubiegać się dyplomaci zagraniczni pracujący w przedstawicielstwach dyplomatycz
nych i konsulatach akredytowani w Estonii oraz członkowie ich rodzin będący cudzoziemcami.

O legitymację służbową mogą wystąpić pracownicy administracyjni i personel służby w przedstawicielstwie zagranicz
nym oraz ich członkowie rodziny będący cudzoziemcami, członkowie prywatnej służby domowej będący cudzoziem
cami i konsulowie honorowi, pracownicy przedstawicielstw organizacji międzynarodowych będący cudzoziemcami oraz 
będący cudzoziemcami pracownicy organizacji międzynarodowych i innych instytucji utworzonych w drodze porozu
mienia międzynarodowego, z siedzibą w Estonii oraz członkowie ich rodzin będący cudzoziemcami, a także obywatele 
Estonii i osoby przebywające na stałe na jej terytorium pracujące w przedstawicielstwie zagranicznym lub innej 
instytucji.

Istnieje osiem (8) kategorii dyplomatycznych dokumentów identyfikacyjnych podzielonych na osiemnaście (18) serii:

Legitymacja dyplomatyczna

1) Legitymacje dyplomatyczne serii A: A1, A2, A3 dla szefów misji i członków ich rodzin;

A1, A2, A3 – awers A1 – rewers

(1) Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
(2) Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1.
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A2 – rewers A3 – rewers

2) Legitymacje dyplomatyczne serii B: B1, B2, B3 dla dyplomatów i członków ich rodzin;

B1, B2, B3 – awers B1 – rewers

B2 – rewers B3 – rewers

Legitymacja służbowa

1) Legitymacje służbowe serii C: C1, C2, C3 dla pracowników administracyjnych i członków ich rodzin;

C1, C2, C3 – awers C1 – rewers
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C2 – rewers C3 – rewers

2) Legitymacje służbowe serii D: D1, D2 dla personelu służby i członków ich rodzin;

D1, D2 – awers D1 – rewers

D2 – rewers  

 

3) Legitymacja służbowa serii E: E1 – prywatna służba domowa

E1 – awers E1 – rewers
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4) Legitymacja służbowa serii F: F1 – obywatel Estonii lub osoba przebywająca stale na jej terytorium pracująca dla 
misji zagranicznej;

F1 – awers F1 – rewers

5) Legitymacja służbowa serii HC: Konsul honorowy

HC – awers HC – rewers

6) Legitymacja służbowa serii G: G1, G2, G3, G4 pracownik innej instytucji będący cudzoziemcem i członkowie jego 
rodziny oraz pracownicy będący obywatelami estońskimi lub przebywający stale na terytorium państwa.

G1, G2, G3, G4 – awers G1 – rewers

G2 – rewers G3 – rewers

C 279/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.8.2017



G4 – rewers  

 

Legitymacja dyplomatyczna zawiera certyfikat umożliwiający osobistą identyfikację cyfrową oraz certyfikat umożliwia
jący złożenie podpisu elektronicznego. Powyższe certyfikaty są generowane zgodnie z publiczną częścią klucza genero
wanego dla chipu danego dokumentu i zbioru danych.

Dane znajdujące się na przedniej stronie legitymacji dyplomatycznej są następujące:

— Rodzaj i kategoria identyfikacji

— Numer legitymacji

— Nazwa ambasady

— Nazwisko posiadacza

— Imię(imiona) posiadacza

— Data urodzenia posiadacza

— Numer identyfikacyjny posiadacza

— Stanowisko posiadacza

— Wizerunek twarzy posiadacza

— Podpis posiadacza

— Data wydania i termin ważności

Lista wcześniejszych publikacji

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

Dz.U. C 255 z 24.8.2012, s. 2

Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 13
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Dz.U. C 38 z 8.2.2014, s. 16

Dz.U. C 133 z 1.5.2014, s. 2

Dz.U. C 360 z 11.10.2014, s. 5

Dz.U. C 397 z 12.11.2014, s. 6

Dz.U. C 77 z 27.2.2016, s. 5

Dz.U. C 174 z 14.5.2016, s. 12

Dz.U. C 236 z 30.6.2016, s. 11
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