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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegó∏owych zasad
i trybu ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie
wzorów odznak policyjnych oraz szczegó∏owych zasad
i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. Nr 67,
poz. 804) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustanawia si´ odznaki:

1) „Zas∏u˝ony Policjant”,

2) „Absolwent Szko∏y”,

3) „Instruktor Wyszkolenia Policyjnego”,

4) „Policyjnà Odznak´ SprawnoÊci Fizycz-
nej”,

5) zwyci´zcy konkursu lub turnieju z wiedzy
i sprawnoÊci zawodowej,

6) „Pilot Lotnictwa Policji”,

7) „Mechanik Lotnictwa Policji”.”;

2) po § 12 dodaje si´ § 12a i 12b w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 6, jest
odznakà policyjnà z szarfà w kolorze
niebieskim z napisem „POLICJA” na tle
stylizowanych skrzyde∏ w kolorze
patynowanego srebra o wymiarach
69 mm x 16 mm.

2. Odznak´ nadaje rozkazem Komendant
G∏ówny Policji z dniem mianowania po-
licjanta na stanowisko s∏u˝bowe w s∏u˝-
bie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki okreÊla za∏àcznik nr 6a do
rozporzàdzenia.

§ 12b. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 7, jest
odznakà policyjnà z szarfà w kolorze
niebieskim z napisem „POLICJA” na tle
stylizowanych skrzyde∏ z turbinà w ko-
lorze patynowanego srebra o wymia-
rach 69 mm x 16 mm.

2. Odznak´ nadaje rozkazem Komendant
G∏ówny Policji z dniem mianowania po-
licjanta na stanowisko s∏u˝bowe w s∏u˝-
bie Lotnictwo Policji.

3. Wzór odznaki okreÊla za∏àcznik nr 6b do
rozporzàdzenia.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Uroczystego wr´czenia odznak, o któ-
rych mowa w § 1, dokonujà osoby
uprawnione do ich nadawania lub, w ich
imieniu, osoby przez nie upowa˝nione.

2. Osoby wyró˝nione odznakami, o których
mowa w § 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7, otrzymujà
legitymacje stwierdzajàce ich nadanie.

3. Wzory legitymacji okreÊlajà za∏àczniki
nr 7—11 do rozporzàdzenia.”;

4) po za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àczniki nr 6a i 6b do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym odpowiednio w za∏àcznikach nr 1
i 2 do niniejszego rozporzàdzenia;

5) po za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia dodaje si´
za∏àczniki nr 10 i 11 do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym odpowiednio w za∏àcznikach nr 3
i 4 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r.
Nr 38, poz. 245).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 584)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ODZNAKI „PILOT LOTNICTWA POLICJI”

(skala 2:1)

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „MECHANIK LOTNICTWA POLICJI”

(skala 2:1)
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „PILOT LOTNICTWA POLICJI”

Uwagi:

1. Legitymacj´ o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje si´ z papieru w kolorze bia∏ym o gramaturze nie mniejszej ni˝
200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje si´ wed∏ug za∏àczonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „MECHANIK LOTNICTWA POLICJI”

Uwagi:

1. Legitymacj´ o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje si´ z papieru w kolorze bia∏ym o gramaturze nie mniejszej ni˝
200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje si´ wed∏ug za∏àczonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.


