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Na podstawie art. 82 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wzór legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza
celnego okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Legitymacje s∏u˝bowe funkcjonariuszy cel-
nych wydane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych zachowujà wa˝noÊç do koƒca okresu, na jaki zo-
sta∏y wydane.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad prowadzenia dokumentacji
przebiegu s∏u˝by funkcjonariuszy celnych w aktach oso-
bowych oraz wzoru legitymacji s∏u˝bowej (Dz. U. Nr 41,
poz. 478), które w cz´Êci dotyczàcej wzoru legitymacji
s∏u˝bowej traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia stosownie do brzmienia art. 242 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U.
Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540).

1616

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wzoru legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza celnego

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 27 listopada 2009 r. (poz. 1616)

WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA CELNEGO

ObjaÊnienia:

Awers:

— legitymacja pokryta giloszem koloru szarozielonego,
— wizerunek or∏a bia∏ego na czerwonym tle, ustalony

dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
— napisy w kolorze czarnym.

Rewers:

— gilosz jak na awersie,
— znak graficzny S∏u˝by Celnej,
— napisy w kolorze czarnym.

Uwaga:

Legitymacja jest dwustronnie laminowana folià plastikowà.
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