
POLEN  
 
I.  Lijst van documenten die vallen onder artikel 2, punt 16, punt a), van Verordening 

(EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode)  =  Volgens uniform model 

1. Verblijfsdocumenten die worden afgegeven overeenkomstig het uniforme model dat 
is aangegeven in Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor 
onderdanen van derde landen. 

- Karta pobytu (verblijfskaart) 

Verblijfskaarten worden afgegeven aan vreemdelingen met: 
- zezwolenie na pobyt czasowy (POBYT CZASOWY) – verblijfsvergunning voor 

een periode van bepaalde duur; 
- zezwolenie na pobyt stały (POBYT STAŁY) – verblijfsvergunning voor een 

periode van onbepaalde duur; 
- zezwolenie na osiedlenie się (OSIEDLENIE SIĘ) – vestigingsvergunning 

afgegeven vóór 1 mei 2014; 
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE (POBYT 

REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WE/UE) – EG-
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (afgegeven sedert 1 oktober 
2005). Sinds 12 juni 2012 wordt de vermelding “EG” vervangen door “EU”; 

- zgoda na pobyt ze względów humanitarnych (POBYT ZE WZGLĘDÓW 
HUMANITARNYCH) – gedoogd verblijf om humanitaire redenen; 

- status uchodźcy (STATUS UCHODŹCY) – vluchtelingenstatus; 

- ochrona uzupełniająca (OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA) – subsidiaire 

bescherming; 

- Documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun 
familieleden –begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord in Polen, na het einde van 
de overgangsperiode: 

- Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu  (verklaring van verblijfsregistratie 
— voor Britse onderdanen met een verblijfsrecht), 
- Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (document ter staving van 
vestiging — voor Britse onderdanen met een recht op vestiging),                                         
- Karta pobytowa (verblijfskaart — voor niet-Brits familielid met een 
verblijfsrecht),   
- Karta stałego pobytu  (permanente verblijfskaart — voor niet-Brits familielid 
met een recht op vestiging). 

 
Op alle bovengenoemde documenten wordt het volgende vermeld: “Artikel 50 TUE” 
(Artikel 50 VEU) in het veld: “soort titel” en “Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” in 
het veld: “opmerkingen”. 

 

2.  Verblijfskaarten afgegeven overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 



Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking 
van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG. 

- Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (verblijfskaart voor een 
familielid van een EU-burger);  

- Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (permanente 
verblijfskaart van een familielid van een EU-burger). 

 

II. Lijst van documenten die vallen onder artikel 2, punt 16, punt b), van Verordening 

(EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 

een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode) = NIET volgens uniform model  

1. Identiteitskaarten afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken: 

- legitymacja dyplomatyczna (diplomatieke identiteitskaart); 

- legitymacja służbowa (officiële identiteitskaart); 

- legitymacja konsularna (consulaire identiteitskaart); 

- legitymacja konsularna konsula honorowego (consulaire identiteitskaart voor 
honorair consul); 

- legitymacja specjalna (speciale identiteitskaart).  

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 Europejskiej w sprawie 
ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w 
Państwach Członkowskich) (Reizigerslijst voor reizen binnen de Europese Unie (Besluit 
94/795/JBZ van de Raad van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, 
door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, punt b), van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit 
derde landen die in een lidstaat verblijven)).  

 

3. Documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun 
familieleden vóór het einde van de overgangsperiode als bedoeld in het 
Terugtrekkingsakkoord uit hoofde van Richtlijn 2004/38/EG die zij na afloop van de 
overgangsperiode kunnen gebruiken (de documenten blijven geldig tot uiterlijk 31 
december 2021): 

-  Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (document ter staving van een 
recht op vestiging),                                         



-   Karta pobytu członka rodziny obywatela UE (verblijfskaart voor een familielid 
van een EU-burger),   

-  Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE (permanente verblijfskaart 
voor een familielid van een EU-burger).  

4. Voorlopige documenten afgegeven aan onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en 
hun familieleden na afloop van de overgangsperiode als bedoeld in het 
Terugtrekkingsakkoord:  

- Zaświadczenie (certificaat) met een geldigheidsduur van één jaar ter staving van de 
indiening van een aanvraag voor de registratie van verblijf en/of een verblijfsdocument 
voor de begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord — wanneer de aanvraag tot en met 
31 december 2021 is ingediend (de vergunning geeft samen met een geldig reisdocument 
recht op meerdere binnenkomsten zonder dat een visum nodig is).    

5. Diia.pl (of Diia.pl service) – digitaal identiteitsdocument afgegeven aan 
begunstigden van tijdelijke bescherming uit hoofde van de wet van 12 maart 2022 
betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne in verband met het gewapende conflict op 
het grondgebied van Oekraïne (Staatsblad 2022, item 583) in samenhang met 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het 
bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 
van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding 
daarvan (PB L 71 van 4.3.2022, blz. 1). 

Diia.pl is een dienst die wordt aangeboden door de minister verantwoordelijk voor 
informatisering, zoals bedoeld in artikel 19e.2(2) van de wet op de informatisering, in 
samenhang met artikel 10.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne, 
beschikbaar in de applicatie op het mobiele apparaat van de gebruiker, waarmee 
persoonlijke gegevens van een gebruiker die een burger van Oekraïne is, of een 
echtgenoot van een Oekraïense burger die geen Oekraïens staatsburgerschap heeft, zolang 
hij/zij geen burger is van Polen of een andere EU-lidstaat en in de Republiek Polen uit 
Oekraïne is aangekomen in de periode die begint op 24 februari 2022, kunnen worden 
gedownload uit het register en in gecodeerde vorm op het mobiele apparaat van de 
gebruiker worden opgeslagen en aan andere personen worden getoond om de identiteit 
van de gebruiker te bevestigen. 

Diia.pl kan worden gebruikt door Oekraïense begunstigden van tijdelijke 

bescherming die als vluchtelingen legaal op het grondgebied van Polen verblijven 

op grond van artikel 2.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne 

en die een nationaal identificatienummer (PESEL) hebben ontvangen. 

Op basis van artikel 2.1 van de wet betreffende bijstand aan burgers van Oekraïne: “Indien 
een Oekraïens staatsburger in de zin van artikel 1.1 legaal op het grondgebied van de 
Republiek Polen is aangekomen in de periode na 24 februari 2022 tot de dag die is 
aangegeven in de bepalingen die zijn aangenomen op basis van artikel 2.4 (de datum is 
nog niet bepaald), en verklaart de intentie te hebben om op het grondgebied van de 
Republiek Polen te blijven, wordt zijn/haar verblijf als legaal beschouwd binnen de 

periode van 18 maanden vanaf 24 februari 2022 (…) Het verblijf van een kind geboren 
op het grondgebied van de Republiek Polen uit een moeder die een in de eerste zin 



genoemde persoon is, wordt in dezelfde periode als het verblijf van de moeder ook als 
legaal beschouwd”. 

Diia.pl wordt verstrekt op basis van artikel 10 van de wet betreffende bijstand aan 

burgers van Oekraïne. 

•  

Diia.pl dient als bevestiging van de identiteit van de gebruiker en is een bewijs dat 
gelijkwaardig is aan een document in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van 
Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor 
het verlenen van tĳdelĳke bescherming in geval van massale toestroom van 
ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning 
van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang 
van deze personen, en moet worden beschouwd als een verblijfsvergunning in de zin 
van artikel 2, punt g), van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad. 

•  

Het Diia.pl-document kan worden gebruikt door iedereen die de wettelijke leeftijd 
heeft bereikt. 

6. Zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (certificaat van het genot van 
tijdelijke bescherming) afgegeven aan een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet 
op grond van artikel 106 van de wet van 13 juni 2003 betreffende het verlenen van 
bescherming aan vreemdelingen op het grondgebied van de Republiek Polen (Staatsblad 
2021, item 1108, zoals gewijzigd), in samenhang met Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 
van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom 
van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot 
invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan (PB L 71 van 4.3.2022, blz. 
1). Wanneer de periode van tijdelijke bescherming krachtens het recht van de Europese 

Unie wordt verlengd, wordt de geldigheid van het certificaat dienovereenkomstig 

verlengd. 

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 
betreffende minimumnormen voor het verlenen van tĳdelĳke bescherming in geval van 
massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht 
tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties 
van de opvang van deze personen, moet dit certificaat worden beschouwd als een 
verblijfsvergunning in de zin van artikel 2, punt g), van Richtlijn 2001/55/EG van de 
Raad. 
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