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Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Ustala si´ wzór legitymacji s∏u˝bowej pracow-
nika Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwa-
nego dalej „pracownikiem”, który okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. W legitymacji s∏u˝bowej pracownika zamiesz-
cza si´ nast´pujàce dane:

1) nazwisko i imi´ pracownika;

2) numer legitymacji;

3) dat´ wystawienia.

§ 3. Legitymacje s∏u˝bowe wydane pracownikom
na podstawie dotychczas obowiàzujàcych przepisów
zachowujà wa˝noÊç przez okres 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia. 

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie wzoru legitymacji s∏u˝bowej pracownika Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — ∏àcznoÊç, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 stycznia 2005 r. (poz. 174)

WZÓR

LEGITYMACJA S¸U˚BOWA PRACOWNIKA URZ¢DU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY



Dziennik Ustaw Nr 21 — 1457 — Poz. 174

OPIS:

awers legitymacji:

— gilosz wykonany technikà offsetowà z elementami mikrodruku i irysu w kolorach ˝ó∏tym i fioletowym,

— napis URTiP wykonany farbà wykazujàcà cechy zmiennoÊci optycznej, wykonany technikà sitodrukowà,

— czarne napisy:

� kontur or∏a z god∏a RP,

� RZECZPOSPOLITA POLSKA,

� URZÑD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY,

� NAZWISKO, 

� IMI¢,

— miejsce na fotografi´ o wymiarach 25 mm x 35 mm,

rewers legitymacji:

— gilosz w kolorze fioletowym wykonany technikà offsetowà,

— czarne napisy: 

� LEGITYMACJA S¸U˚BOWA PRACOWNIKA URTiP, 

� Numer oraz numer legitymacji na bia∏ym polu,

� Data wystawienia, 

� Podpis wystawcy,

� mp.,

wymiary legitymacji:

— wysokoÊç legitymacji 100 mm, 

— szerokoÊç legitymacji 70 mm,

rodzaj papieru i zabezpieczeƒ:

— legitymacja wydrukowana na papierze zabezpieczonym chemicznie nieÊwiecàcym w Êwietle ultrafioleto-
wym, z umiejscowionym znakiem wodnym z napisem URTiP, tasiemkà zabezpieczajàcà oraz w∏ókienkami
aktywnymi w Êwietle ultrafioletowym,

— folia zabezpieczajàca: legitymacja zalaminowana jest w foli´ zabezpieczajàcà, która na awersie posiada zna-
ki widoczne tylko w Êwietle UV.


