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Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzory:
a) tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci

cudzoziemca wydawanego przez organ przyj-
mujàcy wniosek oraz tymczasowego zaÊwiad-
czenia to˝samoÊci cudzoziemca wydawanego
przez Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców,

b) formularza wniosku o wydanie lub wymian´
tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
cudzoziemca;

2) liczb´ fotografii i wymogi dotyczàce fotografii do-
∏àczanych do wniosku o wydanie lub wymian´
tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzo-
ziemca.

§ 2. 1. Wzór tymczasowego zaÊwiadczenia to˝sa-
moÊci cudzoziemca wydawanego przez organ przyj-
mujàcy wniosek stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

2. Wzór tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urz´du do
Spraw Cudzoziemców stanowi za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie lub wy-
mian´ tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
cudzoziemca stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1
lit. b, do∏àcza si´ po jednej aktualnej fotografii wnios-
kodawcy i osób obj´tych wnioskiem, nieuszkodzonej,
wyraênej, kolorowej, o wymiarach 35 x 45 mm, wyko-
nanej na jednolitym jasnym tle, przedstawiajàcej oso-
b´ bez nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami,
z otwartymi oczami nieprzes∏oni´tymi w∏osami, pa-
trzàcà na wprost, z naturalnym wyrazem twarzy i za-
mkni´tymi ustami, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy.

2. Je˝eli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narzàdu wzroku, fotografia do∏à-
czona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b,
mo˝e przedstawiaç t´ osob´ w okularach z ciemnymi
szk∏ami. W przypadku osoby noszàcej nakrycie g∏owy
zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia mo-
˝e przedstawiaç t´ osob´ z nakryciem g∏owy. Nakrycie
g∏owy nie mo˝e zakrywaç ani zniekszta∏caç owalu
twarzy.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2003 r.
w sprawie wzorów formularzy wniosków i wzorów
dokumentów w post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy (Dz. U. Nr 150, poz. 1458).

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 30 stycznia 2009 r. (poz. 168)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAÂWIADCZENIA TO˚SAMOÂCI CUDZOZIEMCA
WYDAWANEGO PRZEZ ORGAN PRZYJMUJÑCY WNIOSEK 

awers
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rewers
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Za∏àcznik nr 2 

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAÂWIADCZENIA TO˚SAMOÂCI CUDZOZIEMCA
WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZ¢DU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

awers

rewers
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIAN¢ TYMCZASOWEGO ZAÂWIADCZENIA
TO˚SAMOÂCI CUDZOZIEMCA
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