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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 12 stycznia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów 

w tych dokumentach. 

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, 
poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz

nych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzo
rów legitymacji służbowych i innych dokumentów 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właści 

wych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpi 
sów w tych dokumentach (Dz. U. Nr 78, poz. 347) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 4.1. Leg itymacje służbowe wydają: 

1) Komendant Główny Straży Granicznej 
dla: 

a) funkcjonariuszy pełniących służbę 

w Komendzie Głównej Straży Granicz
nej i Granicznej Placówce Kontrolnej 
Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, 

b) funkcjonariuszy wyznaczonych do wy
konywania zadań poza Strażą Granicz
ną i przebywających na przeszkoleniu 
specjalistycznym, 

c) komendantów oddziałów Straży Gra
nicznej, Komendanta Centrum Szkole
nia Straży Granicznej, Komendanta 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży 
Granicznej i Komendanta Ośrodka Tre
sury Psów Służbowych Straży Granicz
nej; 

2) komendanci oddziałów Straży Granicz
nej, Komendant Centrum Szkolenia Stra
ży Granicznej oraz Komendant Central
nego Ośrodka Szkolenia Straży Granicz
nej - dla funkcjonariuszy pełniących 

służbę w jednostkach organizacyjnych 
Straży Granicznej, na terenie swojego 
działania; 

3) Komendant Łużyckiego Oddziału Straży 
Granicznej, niezależnie od przepisu pkt 2 
- dla funkcjonariuszy pełniących służbę 
w Ośrodku Tresury Psów Służbowych 

Straży Granicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 
lit. c). 

2. Komendant Główny Straży Granicznej, ko
mendanci oddziałów Straży Granicznej, Ko
mendant Centrum Szkolenia Straży Gra
nicznej oraz Komendant Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub 
upoważnione przez nich osoby są właściwi 
do wymiany legitymacji służbowych oraz 
do dokonania wpisów w książkach świad
czeń lekarskich i ich wymiany. 

3. Komendant Główny Straży Granicznej mo
że wydać legit.ymację dla każdego funkcjo
nariusza, bez względu na jego przydział 

służbowy." ; 

2) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1 . W legitymacji służbowej umieszcza się foto
grafię funkcjonariusza w mundurze, bez nakry
cia głowy, wpisuje się imię i nazwisko, stopień, 
jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, sta
nowisko, organ wydający legitymację oraz nu
mer ewidencyjny funkcjonariusza, a także okre
śla datę ważności legitymacji. 

2. Legitymacje służbowe podpisują Komendant 
Główny Straży Granicznej, komendanci oddzia
łów Straży Granicznej, Komendant Centrum 
Szkolenia Straży Granicznej albo Komendant 
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicz
nej lub upoważnione przez nich osoby."; 

3) w § 6 skreśla się pkt 3; 

4) dotychczasowy załącznik nr 1 do rozporządzenia 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do ni 
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić do
tychczas posiadaną legitymację po otrzymaniu legity
macji służbowej nowego wzoru. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Admini stracji z dnia 12 stycznia 1998 r. (poz. 40 ) 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

STRAŻ GRANICZNA 

str. 1 

W przypadku znalezienia legitymacji należy 
zwrócić ją do najbliższej jednostki 

organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji. 

str. 4 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

STRAŻ GRANICZNA 
Legitymacja Sł~~' wa 

nr x~O~Ó~ 
Fotografia wazna o. 

§ 
~ ~ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

~~ 
IMIĘ 

NAZWISKO 

STANOWISKO 

str. 2 

Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, 
ma prawo żądania niezbędnej pomocy od 

instytucji państwowych, organów administracji 
rządowej i samorządu terytorialnego oraz 
jednostek gospodarczych prowadz~c ch 

działalność w zakresie użyteczności p. lInej; 
wymienione instytucje, organy i ,rei Q,~t ij 

obowiązane są, w zakresie swojeg~gzi łania! 
do udzielenia tej p~ocy, w zakre ie 
obowiązujących PPEWisó prawa. 

M. 11 pkt 9 ustawy z dn. 12.10.1 r. o~ST! GRANICZNEJ 
(Oz.U. Nr 78, poz. 462 z ~ ianami). 

mpo podpis wystawiającego 

NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA 

str. 3 

ar" : wzór giloszu na papierze białym tworzy na stronie deseń rozbarwiony od jasnej zie
~ leni do jasnej żółci. 

Legitymacja dwustronnie foliowana, zaginana wzdłuż krawędzi poziomej. 
Strony 1 i 4 łączą się górnymi krawędziami, krawędź dolna strony 2 z górną strony 3. 


