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Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 
2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legity-
macji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzą-
du, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, organy właś-
ciwe do wydawania i  dokonywania wpisów w  tych 
dokumentach, z  uwzględnieniem informacji w  nich 
zawartych, oraz postępowanie w przypadku utraty lub 
odnalezienia legitymacji. 

§  2.  1. W  Biurze Ochrony Rządu wydaje się dwa 
rodzaje legitymacji służbowych: 

1)  legitymację służbową funkcjonariusza w  służbie 
stałej i przygotowawczej; 

2)  legitymację służbową funkcjonariusza w  służbie 
kandydackiej. 

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Wpisów w legitymacjach służbowych funkcjo-
nariuszy dokonuje się na etapie personalizacji poprzez 
umieszczenie: 

1)  imienia, nazwiska i stopnia służbowego funkcjona-
riusza; 

2)  wizerunku twarzy funkcjonariusza, sporządzonego 
na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, 

wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej do-
brą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; 
powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka 
głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz 
zajmowała 70—80% fotografii; fotografia ma po-
kazywać osobę bez nakrycia głowy i  okularów 
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwar-
tymi oczami, z  naturalnym wyrazem twarzy 
i zamkniętymi ustami; 

3)  numeru legitymacji służbowej i daty jej ważności; 

4)  informacji o uprawnieniach funkcjonariusza, o któ-
rych mowa w  art.  13 ust.  1 pkt  5 ustawy z  dnia 
16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. 

§  4. Szef Biura Ochrony Rządu lub upoważniona 
przez niego osoba wydaje funkcjonariuszowi legity-
mację służbową i dokonuje w niej wpisów. 

§ 5. 1. W razie utraty legitymacji służbowej funk-
cjonariusz jest obowiązany niezwłocznie złożyć, drogą 
służbową, meldunek Szefowi Biura Ochrony Rządu, 
który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaś-
niającego w sprawie utraty legitymacji. 

2. W  razie odnalezienia legitymacji służbowej 
funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją do komórki 
organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej 
w sprawach kadrowych, podając w meldunku okolicz-
ności odnalezienia legitymacji. 

3. Utraconą przez funkcjonariusza legitymację 
służbową unieważnia Szef Biura Ochrony Rządu. 

§  6. Legitymacje służbowe wydane przed dniem 
wejścia w  życie rozporządzenia zachowują ważność 
przez okres, na jaki zostały wydane. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i  Administracji z  dnia 3 czerwca 2002  r. 
w  sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy 
Biura Ochrony Rządu (Dz.  U. Nr  79, poz.  720 oraz 
z 2004 r. Nr 136, poz. 1456). 

§  8. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
9 grudnia 2011 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administra-
cji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 
ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.  U. Nr  248, 
poz. 1491). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, 
poz. 677. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 6 grudnia 2011 r. (poz. 1576)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU W SŁUŻBIE 
PRZYGOTOWAWCZEJ I STAŁEJ

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Biura 
Ochrony Rządu w służbie stałej i przygotowawczej ma 
formę karty wykonanej z wielowarstwowego poliwęg- 
lanu, o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm.

Awers

1.  Legitymacja pokryta tłem w kolorze niebiesko-sza-
rym, z  liniami giloszowymi, widoczną oznaką or-
ganizacyjną Biura Ochrony Rządu oraz powtarza-
jącym się napisem „BOR”.

2.  Nad wizerunkiem w  lewym górnym rogu znaki 
graficzne w  kształcie godła państwowego oraz 
oznaka organizacyjna Biura Ochrony Rządu.

3.  Z prawej strony znaków napisy:

1)  farbą optycznie zmienną „RZECZPOSPOLITA 
POLSKA”;

2)  w kolorze czerwonym „BIURO OCHRONY RZĄ-
DU”;

3)  w  kolorze czarnym „LEGITYMACJA SŁUŻBO-
WA”;

4)  mikrodruk o treści: „RZECZPOSPOLITA POLSKA 
BIURO OCHRONY RZĄDU”.

4.  Z lewej strony wizerunek twarzy funkcjonariusza.

5.  W środkowej części legitymacji służbowej napisy 
w kolorze czarnym: „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „STO-
PIEŃ SŁUŻBOWY”, wraz z odpowiednimi danymi.

6.  W prawej dolnej części legitymacji znajduje się ho-
logram w  kształcie stylizowanego terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z  promienistym wielo-
krotnym powtórzeniem obrysu i napisem „RP”.

7.  W lewej dolnej części legitymacji, poniżej wizerun-
ku, znajduje się numer legitymacji służbowej, 
w kolorze czarnym.

8.  W  dolnej części legitymacji znajduje się napis 
w kolorze czarnym: „WAŻNA DO:”, z odpowiedni-
mi danymi.

Rewers

1.  W górnej części legitymacji znajduje się tło w kolo-
rze niebieskim z  liniami giloszowymi oraz powta-
rzającym się napisem BOR, na którym znajduje się 
w  kolorze czarnym treść informacji o  uprawnie-
niach: „FUNKCJONARIUSZ, WYKONUJĄC ZADA-
NIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.2 UST.1 USTA-
WY Z DNIA 16 MARCA 2001 R. O BIURZE OCHRO-
NY RZĄDU, MA PRAWO: ŻĄDAĆ NIEZBĘDNEJ 
POMOCY OD INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, OR-
GANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  SAMO-
RZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTEK 
GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁAL-
NOŚĆ W  ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZ-
NEJ; WYMIENIONE INSTYTUCJE, ORGANY I JED-
NOSTKI SĄ OBOWIĄZANE, W ZAKRESIE SWOJE-
GO DZIAŁANIA, DO UDZIELENIA TEJ POMOCY”.

2.  W dolnej części oddzielonej od informacji o upraw-
nieniach mikrodrukiem o treści: „RZECZPOSPOLI-
TA POLSKA BIURO OCHRONY RZĄDU” znajduje 
się napis „BOR” oraz, po spersonalizowaniu, kod 
do odczytu danych funkcjonariusza zawartych 
w legitymacji.
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Awers

Rewers
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Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZĄDU  
W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie kandydackiej różni się od legitymacji 
służbowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu w służbie stałej i przygotowawczej tym, że zawiera ona dodat-
kowo w dolnej części awersu, przed napisem „WAŻNA DO:”, wykonaną w czarnym kolorze dużą literę „K”.

Awers

Rewers
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