
Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaj i wzór legityma-
cji s∏u˝bowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjo-
nariuszy Stra˝y Granicznej, szczegó∏owy sposób po-
s∏ugiwania si´ nimi i dokonywania w nim zmian, a tak-
˝e podmioty w∏aÊciwe do ich wydawania.

§ 2. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, zwany da-
lej „funkcjonariuszem”, bezpoÊrednio po mianowaniu
otrzymuje legitymacj´ s∏u˝bowà funkcjonariusza Stra-
˝y Granicznej, zwanà dalej „legitymacjà”.

2. Funkcjonariusz po mianowaniu mo˝e otrzymaç
znak identyfikacyjny funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej, zwany dalej „znakiem”.

3. Legitymacja i znak sà dokumentami s∏u˝bowymi
potwierdzajàcymi to˝samoÊç funkcjonariusza i jego
uprawnienia wynikajàce z przepisów ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwanej da-
lej „ustawà”.

§ 3. 1. W legitymacji umieszcza si´ fotografi´ funk-
cjonariusza w mundurze wyjÊciowym, bez nakrycia
g∏owy, wpisuje si´ imi´ i nazwisko, stopieƒ, jednostk´
organizacyjnà Stra˝y Granicznej, stanowisko, organ
wydajàcy legitymacj´ oraz numer ewidencyjny funk-
cjonariusza, a tak˝e okreÊla si´ dat´ wa˝noÊci legity-
macji.

2. Legitymacje podpisujà Dyrektor Biura Kadr
i Szkolenia Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, ko-
mendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej, Komendant
Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej albo Komendant
Centralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y Granicznej lub
upowa˝nione przez nich osoby.

3. Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 4. Funkcjonariusz w czasie wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych pos∏uguje si´ legitymacjà w sposób
okreÊlony w ustawie.

§ 5. 1. Dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1
i 2, nie wolno u˝ywaç w sprawach niezwiàzanych ze
s∏u˝bà.

2. Funkcjonariusz w czasie s∏u˝by jest obowiàzany
nosiç legitymacj´ i znak przy sobie.

3. Funkcjonariusz umundurowany nosi znak przy-
pi´ty po prawej stronie na wysokoÊci piersi.

§ 6. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany zwróciç legi-
tymacj´ komórce w∏aÊciwej do spraw osobowych jed-
nostki organizacyjnej, której kierownik wyda∏ legityma-
cj´, w razie:

1) otrzymania urlopu bezp∏atnego lub wychowawcze-
go,

2) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

3) zwolnienia ze s∏u˝by.

2. W razie zgonu funkcjonariusza zwrotu legityma-
cji dokonuje cz∏onek jego rodziny lub bezpoÊredni
prze∏o˝ony.

§ 7. 1. Legitymacji nie wolno:

1) odst´powaç innej osobie,

2) wywoziç za granic´, chyba ̋ e funkcjonariusz uzyska
na to zgod´ w∏aÊciwego prze∏o˝onego okreÊlone-
go w art. 36 ust. 1 ustawy,

3) przesy∏aç pocztà, z wyjàtkiem poczty specjalnej Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub
nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych.

2. Funkcjonariusz, który nie uzyska∏ zgody na wy-
wóz legitymacji za granic´, jest obowiàzany na czas
wyjazdu pozostawiç jà w jednostce (komórce) organi-
zacyjnej, w której pe∏ni s∏u˝b´.

§ 8. Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) zmiany nazwiska lub imienia funkcjonariusza,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) przeniesienia s∏u˝bowego funkcjonariusza,

4) up∏ywu okresu wa˝noÊci,

5) zmiany stopnia lub stanowiska.

§ 9. 1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz jest
obowiàzany zawiadomiç o tym niezw∏ocznie drogà
s∏u˝bowà prze∏o˝onego, o którym mowa w § 7 ust. 1
pkt 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, przepro-
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wadza czynnoÊci wyjaÊniajàce w sprawie utraty legity-
macji.

3. W razie odzyskania utraconej legitymacji funk-
cjonariusz jest obowiàzany zwróciç jà osobie, która jà
wyda∏a, oraz podaç dat´ i okolicznoÊci odzyskania legi-
tymacji.

§ 10. 1. Legitymacj´ wydajà:

1) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G∏ównej
Stra˝y Granicznej dla:

a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Stra˝y Granicznej i Granicznej Placów-
ce Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´-
cie,

b) funkcjonariuszy oddelegowanych do wykony-
wania pracy poza Stra˝à Granicznà,

c) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej, Ko-
mendanta Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej,
Komendanta Centralnego OÊrodka Szkolenia
Stra˝y Granicznej i Komendanta OÊrodka Tresu-
ry Psów S∏u˝bowych Stra˝y Granicznej;

2) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej, Komen-
dant Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej oraz Ko-
mendant Centralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y
Granicznej — dla funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w podleg∏ych im jednostkach organizacyjnych
Stra˝y Granicznej;

3) Komendant ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej, poza uprawnieniami okreÊlonymi w pkt 2 —
dla funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w OÊrodku
Tresury Psów S∏u˝bowych Stra˝y Granicznej, z za-
strze˝eniem pkt 1 lit. c).

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej, komendanci oddzia∏ów Stra˝y
Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej oraz Komendant Centralnego OÊrodka Szkole-
nia Stra˝y Granicznej lub upowa˝nione przez nich oso-
by sà w∏aÊciwi do wymiany legitymacji.

3. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej mo˝e wydaç legitymacj´ dla ka˝-
dego funkcjonariusza, bez wzgl´du na jego przydzia∏
s∏u˝bowy.

§ 11. 1. Do znaku stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 4, § 6, § 7, § 8 pkt 2 i 3, § 9 i § 10.

2. Wzór znaku okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 12. Dotychczasowy wzór legitymacji mo˝e byç
wykorzystany do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 1019)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ
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Legitymacja dwustronnie foliowana, zaginana wzd∏u˝ kraw´dzi poziomej.
Strony 1 i 4 ∏àczà si´ górnymi kraw´dziami, kraw´dê dolna strony 2 z górnà strony 3.

Wzór giloszu na papierze bia∏ym; tworzy na stronie deseƒ rozbarwiony od jasnej zieleni do jasnej
˝ó∏ci.



Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ
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