
Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 3 czerwca 2002 r. w spra-
wie legitymacji s∏u˝bowych funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 79, poz. 720) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej wpisu-
je si´ numer legitymacji, imi´ i nazwisko
funkcjonariusza, PESEL, stopieƒ s∏u˝bowy,
zajmowane przez funkcjonariusza stano-
wisko s∏u˝bowe, grup´ krwi, typ i numer
przydzielonej broni s∏u˝bowej oraz termin
wa˝noÊci legitymacji, a tak˝e umieszcza
si´ fotografi´ kolorowà funkcjonariusza
w ubiorze cywilnym.

2. W legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza
w s∏u˝bie kandydackiej wpisuje si´ imi´ i na-
zwisko funkcjonariusza, numer i termin wa˝-
noÊci legitymacji oraz umieszcza si´ fotogra-
fi´ funkcjonariusza i odciska na niej piecz´ç.

3. Wpisy stopnia s∏u˝bowego, zajmowanego
przez funkcjonariusza stanowiska s∏u˝bowe-
go, typu i numeru przydzielonej broni oraz
terminu wa˝noÊci w legitymacji, o której
mowa w ust. 1, potwierdza si´ w∏aÊciwymi
piecz´ciami urz´dowymi.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Szef Biura Ochrony Rzàdu lub upowa˝niona
przez niego osoba wydaje funkcjonariuszowi
legitymacj´ s∏u˝bowà i dokonuje w niej wpi-
sów.”;

3) w § 5 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

„3. Utraconà przez funkcjonariusza legitymacj´ s∏u˝-
bowà uniewa˝nia Szef Biura Ochrony Rzàdu.”;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:

R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 maja 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu

———————
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
Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90,
poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210,
poz. 2036.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r.
(poz. 1456)

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZÑDU W S¸U˚BIE STA¸EJ
I PRZYGOTOWAWCZEJ

OPRAWA LEGITYMACJI

Legitymacja wykonana jest w formie ksià˝eczki.
Sk∏ada si´ z wyklejki po∏àczonej z ok∏adkà oraz 4 stron
wk∏adu. Wk∏ad szyty niçmi z wyklejkà. Ok∏adka legity-
macji wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze brà-
zowym.

CZ¢Âå WEWN¢TRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja wykonana jest na papierze z wieloto-
nalnym bie˝àcym znakiem wodnym, zawierajàcym

w∏ókna aktywne w UV oraz w∏ókna widoczne w Êwie-
tle dziennym rozmieszczone nieregularnie. Legityma-
cja zadrukowana jest giloszem z elementami mikro-
druku koloru niebieskiego. God∏o Rzeczypospolitej
Polskiej i napisy wykonane sà w kolorze granatowym.

Wyklejka (strona z danymi osobowymi) zawiera:

1. God∏o Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Napisy:

1) Rzeczpospolita Polska,



2) Biuro Ochrony Rzàdu,

3) Legitymacja s∏u˝bowa.

3. Zdj´cie w ramce.

4. Siedmiocyfrowy numer.

5. Podpis (faksymile) Szefa BOR.

6. Imi´.

7. Nazwisko.

8. PESEL.

Wk∏ad:

1. strona wk∏adu: stanowisko s∏u˝bowe.

2. strona wk∏adu: grupa krwi oraz wa˝noÊç legityma-
cji do dnia 31 grudnia danego roku.

3. strona wk∏adu: stopieƒ s∏u˝bowy.

4. strona wk∏adu: broƒ s∏u˝bowa.

NUMERACJA LEGITYMACJI

Numeracja siedmiocyfrowa wykonana farbà kolo-
ru czarnego, numeracja ciàg∏a, niepowtarzalna.

FOLIA ZABEZPIECZAJÑCA

Transparentna folia z logo Biura Ochrony Rzàdu
naklejona jest na wyklejk´ legitymacji, na której
umieszczone sà dane identyfikujàce funkcjonariusza
BOR.
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