
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)

(2018/C 62/03)

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.

REPUBLIKA CZESKA

Informacje zastępujące informacje opublikowane w Dz.U. C 238 z 8.8.2012.

WZORY LEGITYMACJI WYDAWANYCH PRZEZ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH PAŃSTW 
CZŁONKOWSKICH

Dyplomatyczny dowód tożsamości wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych z następującymi uwagami:

UWAGI WYJAŚNIENIE

D Członkowie misji dyplomatycznych – personel dyplomatyczny

K Członkowie konsulatu – urzędnicy konsularni

MO/D Członkowie organizacji międzynarodowych, którzy korzystają z immunitetów i przywilejów 
dyplomatycznych

ATP Pracownicy administracyjni i techniczny misji dyplomatycznych

KZ Członkowie konsulatu – pracownicy konsulatu

МО/ATP Członkowie organizacji międzynarodowych, którzy korzystają z tych samych immunitetów 
i przywilejów dyplomatycznych, co pracownicy administracyjni i techniczny misji 
dyplomatycznych

MO Członkowie organizacji międzynarodowych, którzy korzystają z immunitetów i przywilejów 
dyplomatycznych zgodnie ze stosowną umową

SP, wzgl. SP/K Członkowie personelu obsługi misji dyplomatycznych lub konsulatów

SSO, wzgl. SSO/K Członkowie osobistej służby pracowników misji dyplomatycznych lub konsulatów

(i) Dyplomatyczny dowód tożsamości z czarnym napisem na awersie „Diplomatický identifikační průkaz/Diplomatic 
Identity Card” wydawano do dnia 14 sierpnia 2017 r. z maksymalnym okresem ważności wynoszącym 4 lata – 
w obiegu do sierpnia 2021 r.

(ii) Od dnia 15 sierpnia 2017 r. obywatelom UE wydawany jest nowy dyplomatyczny dowód tożsamości z czarnym 
napisem na awersie „Identifikační průkaz/Identity Card”.

(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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Dokument ma formę papierowej karty zalaminowanej w folię (105 × 74 mm). Na awersie znajduje się zdjęcie 
posiadacza oraz podane jest jego imię i nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, płeć, funkcja, adres oraz data 
ważności karty identyfikacyjnej. Na rewersie znajduje się informacja, że karta jest oficjalnym dokumentem i dowo
dem tożsamości ważnym wyłącznie w Republice Czeskiej.

(iii) Od dnia 15 sierpnia 2017 r. wydaje się nowy dyplomatyczny dowód tożsamości z czarnym napisem na awersie 
„Identifikační průkaz a povolení k pobytu/Identity Card and long-term residence permit”.

Dokument ma formę papierowej karty zalaminowanej w folię (105 × 74 mm). Na awersie znajduje się zdjęcie 
posiadacza oraz podane jest jego imię i nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, płeć, funkcja, adres oraz data 
ważności karty identyfikacyjnej. Na rewersie znajduje się informacja, że karta jest oficjalnym dokumentem i dowo
dem tożsamości, oraz dowodem pobytu długoterminowego w Republice Czeskiej.

(i) AWERS REWERS

(ii) AWERS REWERS

(iii) AWERS REWERS
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Lista wcześniejszych publikacji
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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.

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

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

Dz.U. C 279 z 23.8.2017, s. 5.

17.2.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/5


	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) (2018/C 62/03)

