
Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje i wzory legity-
macji s∏u˝bowych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzà-
du, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz organy
w∏aÊciwe do wydawania i dokonywania wpisu w tych
dokumentach.

§ 2. 1. W Biurze Ochrony Rzàdu wydaje si´ dwa ro-
dzaje legitymacji s∏u˝bowych:

1) legitymacj´ s∏u˝bowà funkcjonariusza w s∏u˝bie
sta∏ej i przygotowawczej,

2) legitymacj´ s∏u˝bowà funkcjonariusza w s∏u˝bie
kandydackiej.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. W legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej wpisuje si´ imi´
i nazwisko funkcjonariusza, numer legitymacji, sto-
pieƒ, stanowisko s∏u˝bowe, na którym odbywa s∏u˝b´,

oraz grup´ krwi, termin wa˝noÊci legitymacji, a tak˝e
umieszcza si´ fotografi´ funkcjonariusza i odciska na
niej piecz´ç.

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

§ 4. Szef Biura Ochrony Rzàdu wydaje funkcjona-
riuszowi legitymacj´ s∏u˝bowà i dokonuje w niej wpi-
sów.

§ 5. 1. W razie utraty legitymacji s∏u˝bowej funkcjo-
nariusza, funkcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie
z∏o˝yç, drogà s∏u˝bowà, meldunek Szefowi Biura
Ochrony Rzàdu, który zarzàdza przeprowadzenie po-
st´powania wyjaÊniajàcego w sprawie utraty legity-
macji.

2. W razie odnalezienia legitymacji s∏u˝bowej funk-
cjonariusza, funkcjonariusz jest obowiàzany zwróciç jà
do komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rzàdu w∏a-
Êciwej w sprawach kadrowych, podajàc w meldunku
okolicznoÊci odnalezienia legitymacji.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 3 czerwca 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji z dnia 3 czerwca 2002 r. (poz. 720)

Za∏àcznik nr 1
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Cz´Êç wewn´trzna legitymacji:
— legitymacja pokryta giloszem przedstawiajàcym soko∏a w kolorze jasnoszarym trzymajàcego tarcz´ w kolorze

bia∏o-czerwonym i napisem BOR równie˝ w kolorze jasnoszarym, 
— t∏o legitymacji w kolorze jasnoniebieskim,
— powierzchnia pokryta transparentnà folià,
— sk∏adana wzd∏u˝ boku na dwie równe cz´Êci.

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZÑDU W S¸U˚BIE STA¸EJ
I PRZYGOTOWAWCZEJ
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Za∏àcznik nr 2

Przód legitymacji
— legitymacja koloru jasnoniebie-

skiego z domieszkà bia∏ego po
stronie prawej,

— orze∏ bia∏y w koronie w czerwonej
tarczy,

— flaga bia∏o-czerwona o szerokoÊci
7 mm prowadzona od lewego dol-
nego naro˝nika do górnego pra-
wego naro˝nika,

— napisy RZECZPOSPOLITA POL-
SKA i BIURO OCHRONY RZÑDU
koloru czarnego.

Ty∏ legitymacji
— legitymacja koloru niebieskiego,
— napis BIURO OCHRONY RZÑDU,

S¸U˚BA KANDYDACKA oraz po-
zosta∏e napisy koloru czarnego,

— z lewej strony w ramce zdj´cie,
— z prawej strony okràg∏y hologram

bez numeru.

UWAGA: Legitymacja jest laminowana folià plastikowà.

Górna cz´Êç legitymacji zawiera:
— napis BIURO OCHRONY RZÑDU w kolorze ciemnoniebieskim,
— napis koloru czarnego LEGITYMACJA S¸U˚BOWA NR  z kolejnà numeracjà blankietu,
— z lewej strony w ramce zdj´cie,
— z prawej strony napis Termin wa˝noÊci w kolorze ciemnoniebieskim,
— z prawej strony hologram,
— poni˝ej hologramu miejsce na podpis Szefa BOR,
— pod zdj´ciem napisy koloru czarnego imi´, nazwisko.

Dolna cz´Êç legitymacji:
— napisy koloru czarnego stopieƒ, stanowisko s∏u˝bowe, pion, grupa krwi.

Cz´Êç zewn´trzna legitymacji:
— ok∏adka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze bràzowym z cz´Êcià wewn´trznà oraz znak Biura Ochro-

ny Rzàdu.

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA BIURA OCHRONY RZÑDU W S¸U˚BIE
KANDYDACKIEJ


