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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzorów imiennego upowa˝nienia 
i legitymacji s∏u˝bowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) zarzàdza si´, co na-
st´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory imiennego upo-
wa˝nienia i legitymacji s∏u˝bowej inspektora Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych, zwanego dalej „inspektorem”. 

§ 2. Wzór imiennego upowa˝nienia inspektora do
wykonywania czynnoÊci, o których mowa w art. 12
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Wzór legitymacji s∏u˝bowej inspektora okreÊla
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej. 

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. A. Brachmaƒski

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

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).



WZÓR

.............................................................................                              .............................................................................
(piecz´ç pod∏u˝na Generalnego Inspektora (miejscowoÊç, data wystawienia)

Ochrony Danych Osobowych)

L.dz. ...................

Upowa˝nienie imienne

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285)

upowa˝niam

Panià/Pana .......................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko inspektora)

nr legitymacji s∏u˝bowej inspektora ......................... stanowisko ..............................................................................

do:

◆ wst´pu, w godzinach od 600do 2200, za okazaniem niniejszego imiennego upowa˝nienia i legitymacji s∏u˝bo-
wej, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarza-
ne sà dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezb´dnych badaƒ lub innych czynnoÊci kontrolnych
w celu oceny zgodnoÊci przetwarzania danych z ustawà o ochronie danych osobowych,

◆ ˝àdania z∏o˝enia pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ oraz wzywania i przes∏uchiwania osoby w zakresie nie-
zb´dnym do ustalenia stanu faktycznego,

◆ wglàdu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych majàcych bezpoÊredni zwiàzek z przedmiotem kontro-
li oraz sporzàdzania ich kopii,

◆ przeprowadzania ogl´dzin urzàdzeƒ, noÊników oraz systemów informatycznych s∏u˝àcych do przetwarzania
danych 

w: ......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(okreÊlenie: administratora danych lub podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, 

albo zbioru danych albo miejsca poddawanego kontroli)

Upowa˝nienie jest wa˝ne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.

Termin wa˝noÊci upowa˝nienia up∏ywa z dniem ....................................................

piecz´ç urz´dowa
....................................................................

(podpis Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych)
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r.  (poz. 923)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

LEGITYMACJA S¸U˚BOWA 
INSPEKTORA BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OPIS: 

awers legitymacji :

— legitymacja koloru niebieskiego,
— napisy w kolorze czarnym: Rzeczpospolita Polska, Biuro

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
— numer legitymacji,
— orze∏ z god∏a RP,
— pasek przekàtny koloru bia∏o-czerwonego;

rewers legitymacji :

— legitymacja koloru niebieskiego,
— napisy w kolorze czarnym: LEGITYMACJA S¸U˚BOWA In-

spektora Ochrony Danych Osobowych, wa˝na do, miejsce
na fotografi´, miejsce na piecz´ç, nazwisko, imi´, nr ewi-
dencyjny PESEL, (podpis wystawcy), (podpis w∏aÊciciela), 

— hologram z literami w kolorze niebieskim;

wymiary legitymacji :

— wysokoÊç legitymacji 90 mm, 
— szerokoÊç legitymacji 65 mm, 
— wysokoÊç fotografii 35 mm 
— szerokoÊç fotografii 25 mm; 

rodzaj papieru i zabezpieczeƒ:

— gramatura papieru 200,
— papier kredowany dwustronnie — matowy, 
— hologram,
— w miejscach wpisu nazwiska i imienia oraz numeru ewi-

dencyjnego PESEL nadruk cienkich linii zabezpieczajà-
cych.


