DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 września 2016 r.
Poz. 1382
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1)
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274
oraz z 2016 r. poz. 753) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1)

wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)

Karty Polaka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r.2)
Minister Spraw Zagranicznych: W. Waszczykowski

1)

2)

Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz. U. poz. 282), które na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja
2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik nr 2

WZÓR KARTY POLAKA

		
Awers:

Rewers:

Objaśnienie: Karta Polaka jest spersonalizowaną przy użyciu wielkich liter kartą identyfikacyjną o wymiarach 54 × 85 mm,
wykonaną z tworzywa sztucznego, mającą elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem, zawierającą na awersie dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, termin ważności oraz sześciocyfrowy numer, a na rewersie
oznaczenie organu wydającego dokument oraz numer ewidencyjny.

