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Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w spra-
wie legitymacji s∏u˝bowych policjantów (Dz. U.
Nr 241, poz. 2091 oraz z 2005 r. Nr 247, poz. 2096)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legitymacj´ s∏u˝bowà wydaje oraz wymienia:

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

2) komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji
— policjantom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednost-
kach organizacyjnych Policji na terenie swo-
jego dzia∏ania;

3) Komendant-Rektor Wy˝szej Szko∏y Policji
w Szczytnie — policjantom pe∏niàcym s∏u˝-
b´ w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie;

4) komendant szko∏y policyjnej — policjantom
pe∏niàcym s∏u˝b´ w szkole policyjnej.”;

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wpisów do legitymacji s∏u˝bowej dokonuje
si´ na etapie personalizacji poprzez umiesz-
czenie: 

1) nazwy województwa, na którego terenie zlo-
kalizowana jest jednostka organizacyjna Po-
licji, z wyjàtkiem policjantów pe∏niàcych
s∏u˝b´ w Komendzie G∏ównej Policji, Ko-
mendzie Sto∏ecznej Policji, Wy˝szej Szkole
Policji w Szczytnie i szko∏ach policyjnych,
którym w legitymacjach wpisuje si´ nazw´
jednostki organizacyjnej, której komendant
wydaje policjantowi legitymacj´;

2) wizerunku twarzy policjanta, sporzàdzonego
na podstawie fotografii o wymiarach
35 × 45 mm, wykonanej na jednolitym
jasnym tle, majàcej dobrà ostroÊç oraz poka-
zujàcej wyraênie oczy i twarz; powinna ona
przedstawiaç osob´ od wierzcho∏ka g∏owy
do górnej cz´Êci barków, tak aby jej twarz
zajmowa∏a 70—80 % fotografii; fotografia
ma pokazywaç osob´ bez nakrycia g∏owy
i okularów z ciemnymi szk∏ami, patrzàcà na
wprost z otwartymi oczami, z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkni´tymi ustami;

3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identy-
fikacyjnego policjanta, nadanego w elektro-
nicznym systemie kadrowym Policji;

4) numeru legitymacji s∏u˝bowej oraz daty jej
wa˝noÊci;

5) odpowiedniego wpisu w obszarze czytania
maszynowego MRZ (Machine Readable Zo-
ne) oraz napisu POLICJA.

2. Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno
przerabiaç ani czyniç nieczytelnymi.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Policjant zwraca wk∏adk´ do legitymacji
s∏u˝bowej w przypadku zwolnienia ze
s∏u˝by w Biurze Spraw Wewn´trznych Ko-
mendy G∏ównej Policji oraz w przypad-
kach okreÊlonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wk∏adki do legitymacji s∏u˝bowej
dokonuje si´ w komórce organizacyjnej
w∏aÊciwej w sprawach osobowych Biura
Spraw Wewn´trznych Komendy G∏ównej
Policji.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

5) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 listopada 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowych policjantów

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
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awers

1) legitymacja pokryta t∏em w kolorze be˝owo-nie-
biesko-be˝owym, z widocznymi napisami POLI-
CJA;

2) nad wizerunkiem oraz znakiem graficznym
w kszta∏cie god∏a paƒstwowego napisy w kolorze
czarnym: WOJEWÓDZTWO (nazwa wojewódz-
twa), KOMENDA G¸ÓWNA POLICJI, KOMENDA
STO¸ECZNA POLICJI, WY˚SZA SZKO¸A POLICJI
W SZCZYTNIE, CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
W LEGIONOWIE, SZKO¸A POLICJI W KATOWI-
CACH, SZKO¸A POLICJI W PILE, SZKO¸A POLICJI
W S¸UPSKU — odpowiednio do miejsca pe∏nie-
nia s∏u˝by;

3) z prawej górnej strony znaki graficzne w kszta∏cie
god∏a paƒstwowego oraz, poni˝ej, gwiazdy poli-
cyjnej w kolorze niebieskim z widocznym napisem
POLICJA;

4) z prawej strony, pod gwiazdà policyjnà, napis
w kolorze czarnym WA˚NA DO oraz poni˝ej:
31.12.2011;

5) z lewej górnej strony wizerunek twarzy policjanta;

6) pod wizerunkiem napisy w kolorze czarnym: NR
IDENTYFIKACYJNY, IMI¢, NAZWISKO, STOPIE¡
wraz z odpowiednimi danymi;

7) w dolnej cz´Êci, na ca∏à szerokoÊç legitymacji, na-
pis POLICJA.

rewers

1) z prawej strony t∏o w kolorze be˝owo-niebiesko-
-be˝owym, z widocznymi napisami POLICJA;

2) w prawej górnej cz´Êci t∏a napis w kolorze czar-
nym NR LEGITYMACJI z kolejnà siedmiocyfrowà
numeracjà blankietu;

3) w lewej cz´Êci t∏a pionowy napis POLICJA w kolo-
rze z∏otym;

4) w prawej dolnej cz´Êci t∏a wizerunek twarzy poli-
cjanta;

5) z lewej strony na bia∏ym tle napisy w kolorze czar-
nym z zakodowanymi informacjami o policjancie.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1376)

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ POLICJANTA

awers rewers

Legitymacja s∏u˝bowa ma form´ karty wykonanej z wielowarstwowego poliw´glanu w formacie ID-1 o wymia-
rach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm (format: wg standardu ISO 7810).


