
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja wykazu dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących 

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

(2022/C 304/05)

Publikowany wykaz dokumentów pobytowych, o których mowa w art. 2 pkt 16 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)Dz.U. L 77 z 23.3.2016, s. 1, opiera się na informacjach przekazanych Komisji przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen.

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

WYKAZ DOKUMENTÓW POBYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

POLSKA

Nowy wykaz zastępujący wykaz opublikowany w Dz.U. C 126 z 12.4.2021, s. 1.

I. Wykaz dokumentów objętych zakresem art. 2 pkt 16 lit. a) 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)

1. Dokumenty pobytowe wydawane zgodnie z jednolitym wzorem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli 
państw trzecich.

— Karta pobytu

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom, którzy uzyskali:

— zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY);

— zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY);

— zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ), wydane przed 1 maja 2014 r.;

— zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO 
WE/UE) (wydane po 1 października 2005 r.). Od dnia 12 czerwca 2012 r. użyty w nazwie tego zezwolenia 
pobytowego wyraz „WE” został zastąpiony wyrazem „UE”;

— zgodę na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH);

— status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY);

— ochronę uzupełniającą (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA).

— Dokumenty wydawane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin – beneficjentom 
umowy o wystąpieniu – w Polsce po zakończeniu okresu przejściowego:

— Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (dla obywateli Zjednoczonego Królestwa posiadających prawo 
pobytu),

(1) Zob. wykaz wcześniejszych publikacji zamieszczony na końcu niniejszej aktualizacji.
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— Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (dla obywateli Zjednoczonego Królestwa posiadających 
prawo stałego pobytu),

— Karta pobytowa (dla członków rodziny niebędących obywatelami Zjednoczonego Królestwa, którzy 
posiadają prawo pobytu),

— Karta stałego pobytu (dla członków rodziny niebędących obywatelami Zjednoczonego Królestwa, którzy 
posiadają prawo stałego pobytu).

Wszystkie wspomniane wyżej dokumenty będą zawierać: „Artykuł 50 TUE” w polu: „rodzaj dokumentu” 
i „Artykuł 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” w polu: „uwagi”.

2. Karty pobytu wydawane zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na tery
torium państw członkowskich, zmieniającą rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającą dyrektywy 
64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG 
i 93/96/EWG.

— Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

— Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

II. Wykaz dokumentów objętych zakresem art. 2 pkt 16 lit. b) 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)

1. Dowody tożsamości wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

— legitymacja dyplomatyczna;

— legitymacja służbowa;

— legitymacja konsularna;

— legitymacja konsularna konsula honorowego;

— legitymacja specjalna.

2. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (decyzja Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 
1994 r. w sprawie wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii Euro
pejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w państwach 
członkowskich).

3. Dokumenty wydawane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin przed zakończeniem okresu 
przejściowego, o którym mowa w umowie o wystąpieniu, na mocy dyrektywy 2004/38/WE, z których mogą 
korzystać po zakończeniu okresu przejściowego (dokumenty pozostaną ważne nie dłużej niż do 31 grudnia 
2021 r.):

— Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,

— Karta pobytu członka rodziny obywatela UE,

— Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

4. Dokumenty tymczasowe wydawane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin po zakończeniu 
okresu przejściowego, o których mowa w umowie o wystąpieniu:

— zaświadczenie ważne przez rok, potwierdzające złożenie wniosku o rejestrację pobytu lub dokument poby
towy dla beneficjenta umowy o wystąpieniu – w przypadku wniosku złożonego do 31 grudnia 2021 r. (zaświad
czenie wraz z ważnym dokumentem podróży upoważnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez potrzeby 
uzyskania wizy).
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5. Diia.pl (lub usługa Diia.pl) – elektroniczny dokument tożsamości wydawany beneficjentom ochrony tymczasowej 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 
z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 
dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz.U. L 71 z 4.3.2022, s. 1).

Diia.pl to usługa oferowana przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, o której mowa w art. 19e ust. 2 
akapit 2 ustawy o informatyzacji w związku z art. 10 ust. 1 o pomocy obywatelom Ukrainy, dostępna w aplikacji 
na urządzeniu przenośnym użytkownika. Umożliwia ona użytkownikom (obywatelom Ukrainy lub małżonkom 
obywateli Ukrainy nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego) pobranie z rejestru ich danych osobowych oraz 
przechowywanie tych danych w formie zaszyfrowanej na ich urządzeniach i przedstawianie ich innym osobom 
celem potwierdzenia swojej tożsamości, o ile nie są oni obywatelami Polski bądź innego państwa członkowskiego 
i przyjechali do Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrainy począwszy od 24 lutego 2022 r.

Z Diia.pl mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy, będący beneficjentami tymczasowej ochrony, którzy legal
nie przebywają na terytorium Polski na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
i którzy otrzymali krajowy numer identyfikacyjny (PESEL).

Na podstawie art. 2 ust. 1 o pomocy obywatelom Ukrainy „jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 
wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 
w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 (nie określono jeszcze daty) i deklaruje zamiar pozostania na tery
torium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 
24 lutego 2022 r. (...) Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki”.

Dokument Diia.pl wydawany jest na podstawie

— art. 10 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Diia.pl służy potwierdzeniu tożsamości użytkownika i jest dowodem równoznacznym dokumentowi, będącemu 
zgodnym z

— art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyzna
wania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających rów
nowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następ
stwami

— i należy go uznać za dokument pobytowy w rozumieniu

— art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 2001/55/WE.

Dokumentem Diia.pl może posługiwać się każda osoba, która osiągnęła wymagany prawem wiek.

6. Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane obcokrajowcowi, będącemu beneficjentem 
ochrony tymczasowej zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.) w związku z Decyzją wykonawczą 
Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy 
w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz.U. L 71 
z 4.3.2022, s. 1). W przypadku przedłużenia ochrony tymczasowej prawem Unii Europejskiej, ważność cer
tyfikatu należy odpowiednio przedłużyć

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów 
przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających 
równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następ
stwami, certyfikat należy uznać za dokument pobytowy w rozumieniu art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 2001/55/WE.
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