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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 
i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Służ-
by Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariu-
szem”;

2)  szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją 
służbową i dokonywania w niej zmian;

3)  podmioty właściwe do wydawania legitymacji 
służbowej. 

§ 2. 1. Legitymacja służbowa funkcjonariusza za-
wiera:

1)  aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza 
w mundurze wyjściowym, z widocznym stopniem 
służbowym, bez sznura galowego, w koszuli wyj-
ściowej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemny-
mi szkłami, wykonaną w taki sposób, aby ukazy-
wała głowę w pozycji lewego półprofilu, z zacho-
waniem równomiernego oświetlenia twarzy;

2)  hologram z numerem legitymacji służbowej i ozna-
ką Służby Więziennej;

3) numer legitymacji służbowej; 

4)  numer służbowy Służby Więziennej — znak nume-
ryczny zawierający trzycyfrowy kod jednostki or-
ganizacyjnej i trzycyfrowy kod funkcjonariusza;

5) stopień Służby Więziennej; 

6) imię i nazwisko funkcjonariusza; 

7)  stanowisko służbowe i nazwę jednostki organiza-
cyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę; 

8) termin ważności legitymacji służbowej;

9) podpis i nazwę podmiotu wydającego. 

2. Legitymacja służbowa ma formę spersona- 
lizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 
53,975 mm x 85,595 mm, wykonanej z tworzywa 
sztucznego.

3. Legitymacja służbowa może zawierać układ 
elektroniczny zbliżeniowy służący do identyfikacji 
funkcjonariusza.

4. Funkcjonariusz okazujący legitymację służbową 
jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający 
odczytanie umieszczonych w niej danych, nie przeka-
zując jej do rąk innej osoby, a także nie odstępując in-
nej osobie.

5. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza 
określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Funkcjonariusz posługuje się legitymacją służ-
bową podczas wykonywania czynności służbowych, 
w taki sposób, aby była ona w należytym stanie. 
W szczególności powinien chronić legitymację służ-
bową przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4. Legitymację służbową wydaje oraz dokonuje 
w niej zmian:

1)  Minister Sprawiedliwości — Dyrektorowi General-
nemu Służby Więziennej;

2) Dyrektor Generalny Służby Więziennej: 

a)  zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Wię-
ziennej,

b)  dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej, 
komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Służby Więziennej, ośrodka szkolenia Służby 
Więziennej i ośrodka doskonalenia kadr Służby 
Więziennej, podległym bezpośrednio Dyrekto-
rowi Generalnemu Służby Więziennej,

c)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Cen-
tralnym Zarządzie Służby Więziennej;

3) dyrektor okręgowy Służby Więziennej:

a)  zastępcy dyrektora okręgowego Służby Wię-
ziennej,

b)  dyrektorowi zakładu karnego i aresztu śledcze-
go oraz komendantowi ośrodka doskonalenia 
kadr Służby Więziennej, 

c)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w okręgo-
wym inspektoracie Służby Więziennej;

4)  dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, ko-
mendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby 
Więziennej albo komendant ośrodka doskonalenia 
kadr Służby Więziennej, odpowiednio:

a)  zastępcy dyrektora zakładu karnego i aresztu 
śledczego, zastępcy komendanta Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępcy 
komendanta ośrodka szkolenia Służby Więzien-
nej oraz zastępcy komendanta ośrodka dosko-
nalenia kadr Służby Więziennej,

b)  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, odpo-
wiednio, w zakładzie karnym, areszcie śled-
czym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby 
Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więzien-
nej albo ośrodku doskonalenia kadr Służby Wię-
ziennej. 

§ 5. Posiadana przez funkcjonariusza w dniu wej-
ścia w życie rozporządzenia legitymacja służbowa za-
chowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2007 r. 
w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów 
funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. Nr 40, poz. 257), 
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 
i Nr 182, poz. 1228.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 października 2010 r. (poz. 1394)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

awers

rewers

Opis:

Awers:

— gilosz jednokolorowy (jasnoniebieski),
—  wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła państwowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 

1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, 
poz. 2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 96),

— w tle — oznaki Służby Więziennej w kształcie koła,
— napisy w kolorze czarnym.

Rewers:

— gilosz jednokolorowy (jasnoniebieski),
—  fotografia funkcjonariusza do 35 mm długości legitymacji,
— w tle — oznaki Służby Więziennej w kształcie koła,
— numer legitymacji,
—  numer służbowy Służby Więziennej — znak numeryczny zawierający kod jednostki organizacyjnej i kod funkcjonariusza,
—  hologram z numerem legitymacji i oznaką Służby Więziennej w kształcie koła oraz w tle z literami SW, 
— napisy w kolorze czarnym.




