
Dz.U.03.151.1471 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

z dnia 14 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której p obiera si ę odciski linii papilarnych 
cudzoziemców, którym jest udzielana ochrona na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.) 

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176) 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 z dniem 1 września 2003 r. 

________ 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy 

wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 

WZÓR 

 

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Nazwiska poprzednie

Imię (imiona)

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Imię ojca Imię matki

Data(r, m, d)

Znak

Numer
EURODAC

Płeć
(M, K)

sprawy

urodzenia

Kraj
urodzenia

Narodowość

KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA

Miejsce zamieszkania
w kraju pochodzenia

Miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Data (r, m, d) i miejsce
złożenia wniosku /zatrzymania *

Data (r, m, d) i powód
daktyloskopowania **

NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI
DOKONUJĄCEJ
DAKTYLOSKOPOWANIA

NUMER AFIS LUB
BARCODE  AFIS

LUB JEJ BARCODE

P 1. wielki palec

6. wielki palec

LEWA RĘKA - jednoczesny odcisk czterech palców
jednoczesny odcisk wielkich palców

PRAWA RĘKA - jednoczesny odcisk czterech palców

Wpisać numer identyfikacyjny osoby daktyloskopującej

2. wskazujący palec

7. wskazujący palec

ODCISKI KONTROLNE

3. środkowy palec

8. środkowy palec

4. serdeczny palec

9. serdeczny palec

5. mały palec

10. mały palecL

PRAWYLEWY

  



POUCZENIE: 

* Niewłaściwe skreślić. 
** W rubryce "data (r, m, d) i powód daktyloskopowania" należy podać przyczyny daktyloskopowania 

zgodnie z: 
art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o c udzoziemcach:  
- nielegalne przekroczenie granicy, 
art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach:  
- zatrzymanie w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, 
- zatrzymanie w związku z okolicznościami uzasadniającymi wydanie decyzji o wydaleniu albo w 

związku z uchylaniem się od wykonania obowiązków określonych w decyzji o wydaleniu lub 
któremu wydano decyzję o wydaleniu, 

art. 127 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udziela niu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
RP: 
- wniosek o nadanie statusu uchodźcy, 
- wniosek o udzielenie azylu, 
- zgoda na pobyt tolerowany, 
- ochrona czasowa. 
W rubryce należy czytelnie wpisać jedną z przyczyn wymienionych powyżej oraz podkreślić ją w 
POUCZENIU. 

 
 


