
 
 

Projekt. 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 

 
z dnia .............. .......................................2006 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych 

funkcjonariuszy Straży Granicznej 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej                  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz.1218) 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r.    

w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży 

Granicznej (Dz. U. Nr 119, poz. 1019 oraz z 2004 r. Nr 268, poz. 2664)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sposób noszenia przez funkcjonariusza Straży Granicznej znaku identyfikacyjnego 

określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”; 

2) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

  

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Dz. U. Nr 131, poz.919). 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie w sprawie legitymacji 
służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 119, 
poz.1019 oraz z 2004 r. Nr 268, poz.2664). Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z 
potrzebą doprecyzowania sposobu noszenia znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza Straży 
Granicznej. Obecnie brak jest regulacji określającej sposób noszenia tego znaku. 

 Sposób noszenia znaku identyfikacyjnego został określony w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia i uwzględnia wszystkie elementy umundurowania funkcjonariusza, które są 
wprowadzone do użytkowania, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży 
Granicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 936, z 2003 r. Nr 54, poz. 474 oraz z 2006 r. Nr 55, poz. 390).Tym 
samym zostaną usunięte wątpliwości dotyczące sposobu noszenia znaku identyfikacyjnego na 
elementach umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej ,co zapewni jednolitość  sposobu 
noszenia znaku w całej formacji.    
Projekt nie dotyczy spraw regulowanych prawem Unii Europejskiej.  

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie. 

 
Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji. 
 
Projekt nie został poddany konsultacjom ze względu na zakres podmiotowy oddziaływania. 
 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych. 
 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 
państwa. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość ,w tym  
funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Wejście w życie  rozporządzenia nie wywoła skutków , w szczególności mających wpływ na rynek 
pracy, konkurencyjność gospodarki  i przedsiębiorczość ,w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
oraz sytuację i rozwój regionalny. 

 
Proponowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia 



 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 z dnia ……. 2006 r.(poz. …….) 

 

SPOSÓB NOSZENIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ ZNAKU 

IDENTYFIKACYJNEGO 

 

1. Funkcjonariusz umundurowany pełniący służbę patrolową lub dokonujący kontroli granicznej 

jest zobowiązany nosić znak w sposób następujący: 

1) użytkujący umundurowanie typu wojsk lądowych na prawej górnej kieszeni (na pasku 

skórzanym podpiętym  pod klapkę do guzika tej kieszeni) kurtki munduru wyjściowego, 

bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru 

khaki z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru khaki z długimi rękawami i 

naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami, kurtki służbowej Straży Granicznej 

koloru khaki z podpinką i kurtki polowej; 

2) użytkujący umundurowanie typu marynarki wojennej na kurtce munduru wyjściowego         

w odległości 20 mm ponad pierwszym od góry guzikiem, symetrycznie między klapą kurtki   

a wszyciem prawego rękawa oraz na prawej górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpiętym  

pod klapkę do guzika tej kieszeni): bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z 

krótkimi rękawami, koszuli koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami, koszuli 

koloru granatowego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego z 

długimi rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami  i kurtki polowej; 

3) użytkujący umundurowanie typu wojsk lotniczych na prawej górnej kieszeni (na pasku 

skórzanym podpiętym  pod klapkę do guzika tej kieszeni) kurtki munduru wyjściowego, 

bluzy olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami, koszuli koloru 

niebieskiego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru niebieskiego z długimi 

rękawami i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi rękawami i kurtki polowej.  

2. Funkcjonariusz umundurowany wykonujący czynności służbowe inne, niż określone w ust. 1,  

nosi znak na zasadach określonych w ust. 1, na polecenie bezpośredniego przełożonego. 

3. Funkcjonariusz nieumundurowany w czasie wykonywania zadań służbowych nosi  znak w 

sposób  zabezpieczający go przed utratą. 

 


