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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie legitymacji s∏u˝bowych policjantów.

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176,
poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje  i wzory legity-
macji s∏u˝bowych i innych dokumentów policjantów,
organy w∏aÊciwe do ich wydawania oraz zasady doko-
nywania wpisów w tych dokumentach.

§ 2. 1. Policjant na czas pe∏nienia s∏u˝by w Policji
otrzymuje bezpoÊrednio po mianowaniu legitymacj´
s∏u˝bowà policjanta, zwanà dalej „legitymacjà s∏u˝bo-
wà”.

2. Policjant pe∏niàcy s∏u˝b´ w Biurze Spraw We-
wn´trznych Komendy G∏ównej Policji, wykonujàcy lub
nadzorujàcy czynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane z wy-
krywaniem przest´pstw pope∏nionych przez policjan-
tów i pracowników Policji, mo˝e otrzymaç na czas pe∏-
nienia s∏u˝by w tej komórce wk∏adk´ do legitymacji
s∏u˝bowej.

§ 3. 1. Legitymacj´ s∏u˝bowà wydaje:

1) Komendant G∏ówny Policji — policjantom pe∏nià-
cym s∏u˝b´ w Komendzie G∏ównej Policji;

2) komendant wojewódzki (sto∏eczny) Policji — poli-
cjantom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach organiza-
cyjnych Policji na terenie swojego dzia∏ania;

3) komendant Wy˝szej Szko∏y Policji lub komendant
szko∏y Policji — policjantom pe∏niàcym s∏u˝b´
w szkole Policji.

2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, jest równie˝
w∏aÊciwy do wymiany, uniewa˝niania oraz dokonywa-
nia wpisów w legitymacji s∏u˝bowej.

3. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest
w∏aÊciwy do wydania wk∏adki do legitymacji s∏u˝bo-
wej, jej wymiany, uniewa˝niania oraz dokonywania
w niej wpisów.

§ 4. 1. W legitymacji s∏u˝bowej umieszcza si´ foto-
grafi´ policjanta oraz wpisuje si´ imi´ i nazwisko poli-

cjanta, stopieƒ, stanowisko, numer legitymacji s∏u˝bo-
wej, numer identyfikacyjny policjanta nadany w elek-
tronicznym systemie kadrowym Policji, jednostk´ or-
ganizacyjnà Policji oraz okreÊla si´ dat´ wa˝noÊci legi-
tymacji s∏u˝bowej.

2. Informacje o policjancie wymienione w ust. 1
wpisuje si´ w legitymacji s∏u˝bowej pismem maszyno-
wym. Dokonanych wpisów nie wolno przerabiaç ani
czyniç nieczytelnymi.

3. Wzór legitymacji s∏u˝bowej okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Legitymacja s∏u˝bowa podlega zwrotowi
w przypadku:

1) udzielenia urlopu bezp∏atnego lub wychowawcze-
go;

2) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych;

3) zwolnienia ze s∏u˝by.

2. W razie zgonu policjanta zwrotu legitymacji s∏u˝-
bowej dokonuje cz∏onek jego rodziny lub prze∏o˝ony.

3. Zwrotu legitymacji s∏u˝bowej dokonuje si´ w ko-
mórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organi-
zacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni s∏u˝b´.

§ 6. 1. Do wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej wpisu-
je si´ imi´ i nazwisko policjanta, stopieƒ, numer iden-
tyfikacyjny policjanta nadany w elektronicznym syste-
mie kadrowym Policji, numer legitymacji s∏u˝bowej,
dat´, podpis i piecz´ç Komendanta G∏ównego Policji
oraz pouczenie o treÊci „Okazicielowi niniejszego do-
kumentu polecam udzieliç wszelkiej pomocy przy wy-
konywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych prowadzonych wo-
bec policjantów i pracowników Policji”.

2. Wzór wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. Policjant zwraca wk∏adk´ do legitymacji s∏u˝bo-
wej prze∏o˝onemu, który jà wyda∏ w przypadku zwol-
nienia z Biura Spraw Wewn´trznych Komendy G∏ów-
nej Policji oraz w przypadkach, o których mowa w § 5
ust. 1.

§ 8. Do wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej stosuje si´
przepisy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2 i 3.

§ 9. Legitymacje s∏u˝bowe wydane policjantom
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia podlega-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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jà zwrotowi prze∏o˝onym, o których mowa w § 3
ust. 1. 

§ 10. Uchyla si´ rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 25 paêdziernika 1990 r. w sprawie
rodzajów i wzorów legitymacji s∏u˝bowych i innych do-
kumentów policjantów, organów w∏aÊciwych do ich
wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych
dokumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 463, z 1993 r. Nr 113,
poz. 498, z 1995 r. Nr 132, poz. 651, z 1997 r. Nr 161,

poz. 1102, z 1998 r. Nr 86, poz. 551, z 1999 r. Nr 57,
poz. 605 oraz z 2000 r. Nr 11, poz. 135).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 23 grudnia
2002 r. (poz. 2091)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ POLICJANTA

Cz´Êç wewn´trzna legitymacji:   

— legitymacja o wymiarach 64 mm × 185 mm, pokryta giloszem
koloru niebieskiego w górnej i dolnej cz´Êci, giloszem koloru
czerwonego w cz´Êci Êrodkowej,

— po dokonaniu wpisów w legitymacji powierzchnia pokryta
transparentnà folià holograficznà zawierajàcà elementy gilo-
szowe, napisy „POLICJA”, poprzecznie po∏o˝one litery „RP”
oraz szeÊciocyfrowy numer folii,

— sk∏adana wzd∏u˝ boku na dwie równe cz´Êci.

Górna cz´Êç legitymacji zawiera:
— napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”  koloru czarnego,
— z prawej strony god∏o paƒstwowe z pionowà bia∏o-czerwo-

nà szarfà,
— z lewej strony zdj´cie o wymiarach 2,5 cm × 3,2 cm,
— pod zdj´ciem na ca∏à szerokoÊç legitymacji napis

„POLICJA” w kolorze czarnym,
— z prawej strony napis koloru czarnego „WA˚NA DO DNIA

31.12.2005”,
— napisy koloru czarnego: „IMI¢”, „NAZWISKO”, „STOPIE¡”,
— po wype∏nieniu pod napisem „RZECZPOSPOLITA

POLSKA” — napisy w kolorze czarnym: „WOJEWÓDZTWO
— nazwa województwa”, „KOMENDA G¸ÓWNA POLICJI”,
„KOMENDA STO¸ECZNA POLICJI”, „WY˚SZA SZKO¸A
POLICJI W SZCZYTNIE”, „CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
W LEGIONOWIE”, „SZKO¸A POLICJI W KATOWICACH”,
„SZKO¸A POLICJI W PILE”, „SZKO¸A POLICJI
W S¸UPSKU” — odpowiednio do miejsca pe∏nienia s∏u˝by.

Dolna cz´Êç legitymacji zawiera:
— napisy koloru czarnego: „NR IDENTYFIKACYJNY”,

„STANOWISKO”, „NR LEGITYMACJI” z kolejnà numeracjà
blankietu,

— napis „POLICJA” w kolorze bia∏ym umieszczony pomi´dzy
napisem „STANOWISKO” i „NR LEGITYMACJI”.

Cz´Êç zewn´trzna legitymacji:

— ok∏adka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granato-
wym, sklejona z cz´Êcià wewn´trznà.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WK¸ADKI DO LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ POLICJANTA

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
     KOMENDY  GŁÓWNEJ  POLICJI

...........................................................
stopień, imię i nazwisko

.....................................................................
nr identyfikacyjny               nr legitymacji służbowej

Okazicielowi niniejszego dokumentu
polecam udzielić wszelkiej pomocy

przy wykonywaniu czynności służbowych
prowadzonych wobec policjantów i pracowników Policji

..............................   ......................................
                      data wydania                               podpis i pieczęć

                                                            Komendanta Głównego Policji

Wk∏adka do legitymacji s∏u˝bowej jest koloru ˝ó∏tego o wymiarach 63 mm × 100 mm, po dokonaniu w niej wpi-
sów pokryta dwustronnie transparentnà folià holograficznà zawierajàcà elementy giloszowe, poprzecznie po∏o-
˝one litery „RP”, napis „Policja” oraz szeÊciocyfrowy numer folii.

Awers wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej zawiera:

— w górnej cz´Êci centralnie po∏o˝ony znak „gwiazdy policyjnej” — wed∏ug wzoru „oznaczenia identyfikacji in-
dywidualnej policjanta” — w kolorze szarometalicznym z niebieskà wst´gà poÊrodku, na której widnieje na-
pis koloru bia∏ego „POLICJA”,

— po prawej stronie gwiazdy hologram w kszta∏cie ko∏a przedstawiajàcy na zmiennobarwnym giloszu central-
nie po∏o˝one god∏o paƒstwowe, wokó∏ którego znajduje si´ dwukrotnie powtórzony napis „Rzeczpospolita
Polska”,

— poni˝ej „gwiazdy policyjnej” napis koloru czarnego „BIURO SPRAW WEWN¢TRZNYCH KOMENDY
G¸ÓWNEJ POLICJI”,

— pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nià koloru czarnego
„stopieƒ, imi´ i nazwisko”,

— poni˝ej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nià koloru czarnego — po lewej stronie „nr
identyfikacyjny”, po prawej stronie podpis koloru czarnego „nr legitymacji s∏u˝bowej”,

— poni˝ej wypoÊrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w czterech liniach:
w pierwszej linii — „Okazicielowi niniejszego dokumentu”
w drugiej linii — „polecam udzieliç wszelkiej pomocy”
w trzeciej linii — „przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych”
w czwartej linii — „prowadzonych wobec policjantów i pracowników Policji”,

— poni˝ej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie „data wydania”,

oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego „podpis i piecz´ç 
Komendanta G∏ównego Policji”.

Rewers wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej nie zawiera ˝adnych zapisów ani elementów graficznych.


