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Załącznik nr 2

WZÓR
 

.............................................................................................

..................................................................... / /
(Pieczęć organu przyjmującego wniosek) rok miesiąc dzień

                         (Miejsce i data złożenia wniosku)

* Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się

z pouczeniem  zamieszczonym na str. 3
Wniosek wypełnia się w języku polskim

WNIOSEK
o wymianę dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

o przedłużenie ważności dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
G ki j
Genewskiej

Fotografia
Wnioskodawcy

(4,5 cm x 3,5cm)

.......................................................................................

(podpis wnioskodawcy)
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A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA

1. Nazwisko:

2. Nazwiska poprzednie:

4. Imię (imiona):

5. Imię ojca:

6. Imię matki:

7. Data urodzenia: / / Wiek Płeć*
rok miesiąc dzień

8. Miejscowość urodzenia:

9. Kraj urodzenia (nazwa państwa):

10. Narodowość*:

11. Obywatelstwo:

13. Kraj pochodzenia
      (nazwa państwa):

14. Rysopis:

Wzrost: cm Kolor oczu:

Znaki szczególne:

B. DOKUMENT PODRÓŻY*

Typ dokumentu:

Seria: Numer:

Data wydania: / / Data ważności: / /
rok miesiąc dzień rok miesiąc dzień

Organ wydający:

Liczba wpisanych osób:

C. MIEJSCE POBYTU NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

1. Województwo

2. Gmina

3. Miejscowość:

4. Ulica:

5. Numer domu: Numer mieszkania

6. Kod pocztowy: –

D. DZIECI I INNE OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ POD OPIEKĄ*

Nazwisko i imię (imiona) Miejsce i data urodzenia Płeć Stopień pokrewieństwa
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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E. UZASADNIENIE WNIOSKU*

1.Proszę o wymianę przedłużenie 3. Przyczyna wymiany dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej:

dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej.

2. Poprzedni dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej:

Seria: Numer:

Data wydania:
rok miesiąc dzień

Data ważności:
rok miesiąc dzień

Organ wydający:

Załączniki do wniosku:
(załącza wnioskodawca)

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Data i podpis wnioskodawcy
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe

i podpis osoby przyjmującej wniosek

/ / / /
rok miesiąc dzień rok miesiąc dzień

(podpis) (podpis)

F. ADNOTACJE URZĘDOWE (Wypełnia organ rozpatrujący wniosek)

Wydano dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej:

Seria: Numer:

Data wydania: / / Data i podpis osoby odbierającej dokument
rok miesiąc dzień

Data ważności: / / / /
rok miesiąc dzień rok miesiąc dzień

Organ wydający:

(podpis)

Nr systemowy osoby:

Nr systemowy wniosku:

*POUCZENIE

1) Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być pozostawiony bez rozpatrzenia.
2) Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
3) Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
4) Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
5) W części A, w rubryce "płeć" wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; rubryka „narodowość” - w zależności od uznania wnioskodawcy - może

pozostać nie wypełniona.



UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 79 ustawy z dnia                    o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej oraz formularza wniosku o jego wymianę lub
przedłużenie ważności oraz ilości i wymogów dotyczących fotografii dołączanych przez
cudzoziemca do tego wniosku. Dotychczas zagadnienia te regulowało rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach
cudzoziemców, wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach,
które zgodnie z art. 143 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej może obowiązywać, o ile nie jest sprzeczne z przepisami nowej
ustawy do czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie tej ustawy, nie dłużej jednak niż
przez rok. Stąd projektowane rozporządzenie w § 3 uchyla przepisy dotychczasowego
rozporządzenia w zakresie uregulowanym przedmiotowym rozporządzeniem.

Załączony do projektu rozporządzenia wzór dokumentu jest zgodny z
postanowieniami załącznika do Konwencji Genewskiej, natomiast wzór wniosku o wymianę
lub przedłużenie ważności tego dokumentu uwzględnia dane określone w art. 9 ustawy w
zakresie niezbędnym do dokonania tych czynności, a także do wydania karty pobytu.
Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu z urzędu w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy.
Okres ważności karty pobytu odpowiada okresowi ważności dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej i po upływie tego okresu podlega ona wymianie.

Wydatki związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia zostaną
pokryte z budżetu państwa, z części 42 Sprawy wewnętrzne, ze środków będących w
dyspozycji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Środki te zostały
przewidziane w budżecie państwa na rok 2003.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie będzie miał wpływu na dochody budżetu i sektora publicznego, rynek

pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój
regionalny.

18/1/hb



 projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

                   z dnia

w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych
w sprawach o udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia                    o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych
cudzoziemca, który:
1) złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy;
2) złożył wniosek o udzielenie azylu;
3) uzyskał zgodę na pobyt tolerowany;
4) korzysta z ochrony czasowej

stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

         MINISTER
     SPRAW WEWNĘTRZNYCH

   I ADMINISTRACJI

UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 123 ustawy z dnia                   2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru karty daktyloskopijnej, na
której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy, udzielenie azylu, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub korzystają z
ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załączony do projektu
rozporządzenia wzór karty daktyloskopijnej zawiera dane osobowe, które zgodnie z ustawą
mogą być przetwarzane w sprawach objętych jej regulacją oraz uwzględnia przyczynę
pobrania odcisków linii papilarnych.



Wydatki związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia, związane z
przygotowaniem wzoru karty daktyloskopijnej, zostaną pokryte z budżetu państwa, z części
42 Sprawy wewnętrzne, ze środków będących w dyspozycji Prezesa Urzędu do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców. Środki te zostały przewidziane w budżecie państwa na rok 2003.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie będzie miał wpływu na dochody budżetu i sektora publicznego, rynek

pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój
regionalny.

                            Załącznik do rozporządzenia Ministra
   Spraw Wewnętrznych i Administracji
   z dnia

KARTA DAKTYLOSKOPIJNA
Nazwisko Data

urodzenia
Płeć
(M,K)

Nazwisko rodowe Znak
sprawy

Nazwiska poprzednie Numer
Eurodac

Imię (imiona) Imię ojca Imię
matki

Miejscowość urodzenia Kraj
 urodzenia

Obywatelstwo Narodowość

Miejsce zamieszkania w kraju
pochodzenia
Miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Data i miejsce złożenia wniosku

Data pobrania odcisków linii
papilarnych
Powód pobrania odcisków linii
papilarnych (zaznaczyć X)

Status uchodźcy Udzielenie azylu

Zgoda na pobyt tolerowany Ochrona czasowa

P    1. wielki palec 2. wskazujący palec 3. środkowy palec 4. serdeczny palec 5. mały palec

L    6. wielki palec 7. wskazujący palec 8. środkowy palec 9. serdeczny palec 10. mały palec

ODCISKI KONTROLNE
LEWA RĘKA– jednoczesny odcisk czterech
palców

jednoczesny odcisk wielkich palców PRAWA RĘKA – jednoczesny odcisk czterech
palców



LEWY PRAWY

Numer identyfikacyjny osoby pobierającej odciski linii papilarnych


