
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres danych zawartych w legitymacji ˝o∏nierza
Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, zwanych dalej
„WSI”;

2) wzór legitymacji ˝o∏nierza WSI, zwanej dalej „legi-
tymacjà”;

3) organ w∏aÊciwy do wydawania, wymiany i unie-
wa˝niania legitymacji;

4) przypadki, w których legitymacja podlega wymia-
nie, zwrotowi lub uniewa˝nieniu;

5) tryb post´powania w razie utraty legitymacji;

6) sposób pos∏ugiwania si´ legitymacjà.

§ 2. 1. W legitymacji umieszcza si´ fotografi´ ˝o∏-
nierza WSI w mundurze wyjÊciowym, bez nakrycia
g∏owy, oraz wpisuje si´ jego stopieƒ wojskowy, nazwi-
sko i imi´ oraz numer legitymacji i dat´ jej wa˝noÊci,
a tak˝e informacj´ o uprawnieniach przys∏ugujàcych
˝o∏nierzowi WSI przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bo-
wych oraz obowiàzkach podmiotów w zakresie udzie-
lenia mu niezb´dnej pomocy.

2. Wzór legitymacji okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Organem w∏aÊciwym do wydawania, wy-
miany i uniewa˝niania legitymacji jest Szef WSI.

2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, mo˝e do-
konywaç ˝o∏nierz WSI upowa˝niony przez Szefa WSI.

§ 4. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) up∏ywu okresu jej wa˝noÊci.

§ 5. 1. ˚o∏nierz WSI jest obowiàzany niezw∏ocznie
zwróciç legitymacj´ w przypadku:

1) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych;

2) otrzymania urlopu bezp∏atnego;

3) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub do dyspo-
zycji;

4) zwolnienia ze s∏u˝by w jednostce organizacyjnej
WSI.

2. ˚o∏nierz WSI zwraca legitymacj´ Szefowi WSI
albo ˝o∏nierzowi WSI, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. Legitymacja podlega uniewa˝nieniu w przy-
padku jej utraty albo zgonu ˝o∏nierza WSI.

§ 7. 1. W razie utraty legitymacji ˝o∏nierz WSI jest
obowiàzany niezw∏ocznie z∏o˝yç drogà s∏u˝bowà pi-
semny meldunek Szefowi WSI, podajàc w nim dat´
i okolicznoÊci utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef WSI
zarzàdza przeprowadzenie post´powania wyjaÊniajà-
cego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji
˝o∏nierz WSI jest obowiàzany niezw∏ocznie zwróciç jà
Szefowi WSI i z∏o˝yç pisemny meldunek, podajàc
w nim dat´ i okolicznoÊci jej odzyskania.

§ 8. 1. ˚o∏nierz WSI mo˝e pos∏ugiwaç si´ legityma-
cjà tylko podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych.

2. ˚o∏nierz WSI okazujàc legitymacj´, jest obowià-
zany czyniç to w sposób umo˝liwiajàcy odczytanie
umieszczonych w niej danych.

§ 9. ˚o∏nierz WSI jest obowiàzany dbaç o nale˝yty
stan legitymacji, a w szczególnoÊci chroniç jà przed
utratà lub zniszczeniem.

§ 10. 1. ˚o∏nierz WSI pos∏ugujàc si´ legitymacjà
nie mo˝e:

1) odst´powaç legitymacji innej osobie;

2) przesy∏aç legitymacji pocztà, z wyjàtkiem dokony-
wania takiej czynnoÊci zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych;

3) wywoziç legitymacji za granic´, chyba ˝e ˝o∏nierz
WSI uzyska na to zgod´ Szefa WSI.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie legitymacji ˝o∏nierza Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych



2. ˚o∏nierz WSI wyje˝d˝ajàcy za granic´, w razie
nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest
obowiàzany na czas wyjazdu zdeponowaç legitymacj´
w sposób okreÊlony przez szefa jednostki organizacyj-
nej WSI, w której pe∏ni s∏u˝b´.

§ 11. Legitymacje wydane ˝o∏nierzom WSI na pod-
stawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów,

z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
tracà wa˝noÊç i podlegajà zwrotowi Szefowi WSI.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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1) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerw-

ca 1992 r. w sprawie legitymacji s∏u˝bowej ˝o∏nierza Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych (Dz. U. Nr 55, poz. 270).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia
2004 r. (poz. 1200)

WZÓR LEGITYMACJI ˚O¸NIERZA WOJSKOWYCH S¸U˚B INFORMACYJNYCH

Legitymacja ˝o∏nierza Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych wykonana jest technikà komputerowà w formie kar-
ty plastikowej o wymiarach 54 mm x 86 mm.

OK¸ADKA LEGITYMACJI

Ok∏adka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym ze srebrnymi t∏oczenia-
mi:

1. „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

2. Wizerunek or∏a ustalonego dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej wed∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. „WOJSKOWE S¸U˚BY INFORMACYJNE”.
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CZ¢Âå WEWN¢TRZNA LEGITYMACJI

AWERS

1. T∏o giloszowe w kolorze ciemnozielonym.

2. Napisy w kolorze czarnym: 

1) „WOJSKOWE S¸U˚BY INFORMACYJNE”;

2) „STOPIE¡”;

3) „NAZWISKO”;

4) „IMI¢”;

5) „Nr legitymacji”;

6) „WA˚NA DO: 31.12.2006 r.”;

7) „Szef WSI”.

3. W prawym dolnym rogu znak Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych wed∏ug wzoru okreÊlonego w odr´b-
nych przepisach.

4. Z lewej strony miejsce na zdj´cie (25 mm x 35 mm).

5. Pokryty w ca∏oÊci folià zabezpieczajàcà, zawierajàcà zmienne optycznie napisy „RP”, „MON”, kontur Pol-
ski, znak or∏a wojsk làdowych wed∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz inne elementy graficzne.
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REWERS

1. T∏o giloszowe w kolorze zielonym z centralnie umieszczonym znakiem or∏a wojsk làdowych wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego w przepisach o znakach Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Napisy w kolorze czarnym:

„Instytucje paƒstwowe, organy administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego, dowódcy (szefowie)
jednostek (instytucji) wojskowych oraz przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci
publicznej, w zakresie swojego dzia∏ania, sà prawnie obowiàzani do nieodp∏atnego udzielenia pomocy
˝o∏nierzowi WSI, który ma równie˝ prawo zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych podmiotów,
a w nag∏ych przypadkach tak˝e do ka˝dej osoby.”

„(W przypadku znalezienia tej legitymacji nale˝y niezw∏ocznie dostarczyç jà do najbli˝szej placówki ˚an-
darmerii Wojskowej lub Policji. Nieuprawnione pos∏ugiwanie si´ legitymacjà podlega odpowiedzialnoÊci
karnej).”.


