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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 stycznia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowych oraz znaków identyfikacyjnych
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie legitymacji s∏u˝bowych oraz znaków identyfika-
cyjnych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 119, poz. 1019 oraz z 2004 r. Nr 268, poz. 2664)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariusz umundurowany nosi znak
przypi´ty po prawej stronie na wysokoÊci pier-
si. Szczegó∏owy sposób noszenia przez funk-
cjonariusza Stra˝y Granicznej znaku okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.”;

2) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzadzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 24 stycznia 2007 r. (poz. 121)

SZCZEGÓ¸OWY SPOSÓB NOSZENIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ
ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

1. Funkcjonariusz umundurowany pe∏niàcy s∏u˝b´
granicznà lub wykonujàcy czynnoÊci administra-
cyjno-porzàdkowe nosi znak w sposób nast´pu-
jàcy:

1) u˝ytkujàcy umundurowanie typu wojsk làdo-
wych — na prawej górnej kieszeni (na pasku
skórzanym podpi´tym pod klapk´ do guzika tej
kieszeni): kurtki munduru wyjÊciowego, bluzy
olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru bia∏ego
z krótkimi r´kawami, koszuli koloru khaki z krót-
kimi r´kawami i naramiennikami, koszuli koloru
khaki z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami, ko-
szuli polowej z krótkimi r´kawami, kurtki s∏u˝-
bowej Stra˝y Granicznej koloru khaki z podpin-
kà i kurtki polowej;

2) u˝ytkujàcy umundurowanie typu marynarki
wojennej — na kurtce munduru wyjÊciowego
w odleg∏oÊci 20 mm ponad pierwszym od góry
guzikiem, symetrycznie mi´dzy klapà kurtki
a wszyciem prawego r´kawa oraz na prawej
górnej kieszeni (na pasku skórzanym podpi´-

tym pod klapk´ do guzika tej kieszeni): bluzy
olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru bia∏ego
z krótkimi r´kawami, koszuli koloru bia∏ego
z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami, koszuli
koloru granatowego z krótkimi r´kawami i nara-
miennikami, koszuli koloru granatowego z d∏u-
gimi r´kawami i naramiennikami, koszuli polo-
wej z krótkimi r´kawami i kurtki polowej;

3) u˝ytkujàcy umundurowanie typu wojsk lotni-
czych — na prawej górnej kieszeni (na pasku
skórzanym podpi´tym pod klapk´ do guzika tej
kieszeni): kurtki munduru wyjÊciowego, bluzy
olimpijki, bluzy polowej, koszuli koloru bia∏ego
z krótkimi r´kawami, koszuli koloru niebieskie-
go z krótkimi r´kawami i naramiennikami, ko-
szuli koloru niebieskiego z d∏ugimi r´kawami
i naramiennikami, koszuli polowej z krótkimi r´-
kawami i kurtki polowej.

2. Funkcjonariusz nieumundurowany w czasie wyko-
nywania zadaƒ s∏u˝bowych nosi znak w sposób
zabezpieczajàcy go przed utratà.


