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Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) dokumenty potwierdzajàce pe∏nienie funkcji sze-
fów i cz∏onków personelu misji dyplomatycznych,
kierowników urz´dów konsularnych i cz∏onków
personelu konsularnego paƒstw obcych oraz in-
nych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy-
czajów mi´dzynarodowych, a tak˝e status cz∏on-
ków ich rodzin;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których
mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1,
sà:

1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom
i cz∏onkom personelu dyplomatycznego misji dy-
plomatycznych paƒstw obcych w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia;

2) legitymacja s∏u˝bowa wydawana cz∏onkom per-
sonelu administracyjnego i technicznego oraz
cz∏onkom personelu s∏u˝by misji dyplomatycz-
nych paƒstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
której wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia;

3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom
urz´dów konsularnych oraz cz∏onkom personelu
konsularnego paƒstw obcych w Rzeczypospolitej
Polskiej, której wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do roz-
porzàdzenia;

4) legitymacja konsula honorowego wydawana kon-
sulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rej wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

5) zaÊwiadczenie wydawane osobom innym ni˝ wy-
mienione w pkt 1—4, korzystajàcym w ograniczo-
nym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej z przywilejów i immunitetów dyplomatycz-
nych lub konsularnych, którego wzór okreÊla za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia, je˝eli za wydaniem
takiego zaÊwiadczenia przemawia ustawa, umo-
wa lub powszechnie ustalony zwyczaj mi´dzyna-
rodowy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3
i 5, sà tak˝e wydawane cz∏onkom rodzin wymienio-
nych osób oraz innym osobom zrównanym z szefami
i cz∏onkami personelu misji dyplomatycznych, kierow-
nikami urz´dów konsularnych lub z cz∏onkami perso-
nelu konsularnego paƒstw obcych w Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów mi´dzynarodowych, a tak˝e
cz∏onkom ich rodzin.

§ 3. 1. Wizy wydawane szefom i cz∏onkom perso-
nelu misji dyplomatycznych, kierownikom urz´dów
konsularnych i cz∏onkom personelu konsularnego
paƒstw obcych oraz innym osobom zrównanym z ni-
mi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie usta-
lonych zwyczajów mi´dzynarodowych, a tak˝e cz∏on-
kom ich rodzin oznacza si´ symbolem „C” lub „D”
w zale˝noÊci od okresu pobytu.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamiesz-
cza si´ napis „cel wydania:” i nast´pujàce oznacze-
nia:

1) „DYPLOMATYCZNA” — w przypadku wjazdu i po-
bytu szefów i cz∏onków personelu misji dyploma-
tycznych, kierowników urz´dów konsularnych
i cz∏onków personelu konsularnego paƒstw ob-
cych oraz innych osób zrównanych z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów mi´dzynarodowych, a tak˝e cz∏onków
ich rodzin;

2) „S¸U˚BOWA” — w przypadku wjazdu i pobytu
cz∏onków personelu administracyjnego i tech-
nicznego, cz∏onków personelu s∏u˝by misji dy-
plomatycznych, pracowników konsularnych,
cz∏onków personelu s∏u˝by urz´dów konsular-
nych paƒstw obcych oraz innych osób skierowa-
nych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przyje˝d˝ajàcych s∏u˝bowo zrównanych z nimi na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalo-
nych zwyczajów mi´dzynarodowych, a tak˝e
cz∏onków ich rodzin;

3) „KURIERSKA” — w przypadku wjazdu i pobytu
kurierów dyplomatycznych.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 22 paêdziernika 2009 r.

w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i cz∏onków personelu misji dyplomatycznych,
kierowników urz´dów konsularnych i cz∏onków personelu konsularnego paƒstw obcych, innych osób

oraz cz∏onków ich rodzin

———————
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216,
poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95,
poz. 790.
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§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, spo-
rzàdzone wed∏ug wzorów okreÊlonych w dotychczas
obowiàzujàcych przepisach, mogà byç wydawane do
czasu wyczerpania ich zapasów, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dnia 31 sierpnia 2010 r.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r.

w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i cz∏onków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urz´dów konsu-
larnych i cz∏onków personelu konsularnego paƒstw obcych oraz innych osób (Dz. U. Nr 225, poz. 2234, z 2007 r. Nr 163,
poz. 1163 oraz z 2008 r. Nr 48, poz. 287), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podsta-
wie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 216, poz. 1367). 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 22 paêdziernika 2009 r. (poz. 1490)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym — „Orze∏”, z zabezpieczeniem che-
micznym, z w∏óknami widocznymi w VIS, z w∏óknami niewidocznymi w VIS i Êwiecàcymi w UV.

awers

rewers
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym — „Orze∏”, z zabezpieczeniem che-
micznym, z w∏óknami widocznymi w VIS, z w∏óknami niewidocznymi w VIS i Êwiecàcymi w UV.

awers

rewers
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym — „Orze∏”, z zabezpieczeniem che-
micznym, z w∏óknami widocznymi w VIS, z w∏óknami niewidocznymi w VIS i Êwiecàcymi w UV.

awers

rewers
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym — „Orze∏”, z zabezpieczeniem che-
micznym, z w∏óknami widocznymi w VIS, z w∏óknami niewidocznymi w VIS i Êwiecàcymi w UV.

awers

rewers
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR ZAÂWIADCZENIA

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym —„Orze∏”, z zabezpieczeniem che-
micznym, z w∏óknami widocznymi w VIS, z w∏óknami niewidocznymi w VIS i Êwiecàcymi w UV.

awers

rewers




