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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie 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, 
Nr  182, poz. 1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z  2011 r. 
Nr 112, poz. 654) zarządza się, co następuje:

§  1.  W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji 
służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. 
Nr 212, poz. 1394) wprowadza się następujące zmia-
ny:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Legitymacja służbowa funkcjonariusza za-
wiera:

1)  aktualną i  wyraźną fotografię funkcjona-
riusza w  mundurze wyjściowym, z  wi-
docznym stopniem służbowym, bez sznu-
ra galowego, w koszuli wyjściowej, wyko-
naną na jednolitym jasnym tle, pokazują-
cą twarz od wierzchołka głowy do górnej 
części barków, tak aby zajmowała ona 
70—80% fotografii; fotografia ma przed-
stawiać funkcjonariusza z głową w pozycji 
lewego półprofilu, z  widocznym lewym 
uchem, bez nakrycia głowy i  okularów 
z  ciemnymi szkłami, z  naturalnym wyra-
zem twarzy, otwartymi oczami i zamknię-
tymi ustami;

2)  alfagram o średnicy 15 mm przedstawia-
jący odznakę Służby Więziennej;

3)  numer seryjny blankietu legitymacji służ-
bowej;

4) numer legitymacji służbowej;

5) stopień Służby Więziennej;

6) imię i nazwisko funkcjonariusza;

7)  stanowisko służbowe i  nazwę jednostki, 
w której funkcjonariusz na stałe pełni służ-
bę;

8)  termin ważności legitymacji służbowej, 
nie dłuższy niż 4 lata od dnia jej wystawie-
nia;

9)  nazwę organu wydającego legitymację 
służbową.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Legitymacja służbowa może zawierać:

1)  elektroniczny układ zbliżeniowy służący 
do identyfikacji funkcjonariusza;

2)  elektroniczny układ stykowy (chip) służą-
cy do uwierzytelnienia użytkownika  
w systemach informatycznych.”;

2)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 
określone w  załączniku do niniejszego rozporzą-
dzenia.

§ 2. Legitymacja służbowa, którą posiada funkcjo-
nariusz w dniu wejścia w życie rozporządzenia, zacho-
wuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 2 listopada 2011 r. (poz. 1510)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

awers

                                              legitymacja może nie zawierać elektronicznego układu stykowego (chipa) 

rewers
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Opis:

Legitymacja służbowa:

— ma formę karty identyfikacyjnej formatu ID-1, zgodnie z normą ISO/IEC 7810,

— może zawierać układ elektroniczny zbliżeniowy, zgodnie ze standardem Mifare 4 k,

— może zawierać elektroniczny układ stykowy, tzw. chip, zgodnie ze standardem ISO 7816, 

— jest personalizowana z wykorzystaniem druku termosublimacyjnego/termoretransferowego. 

Awers:

1) kolory: 

a) irys: czerwony, szary,

b) godło: żółty, szary,

c) logo w giloszu: szary,

d) teksty: black C;

2)  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 pań-
stwowych (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);

3) zróżnicowana wysokość pisma „SŁUŻBA WIĘZIENNA”;

4) w tle — oznaka Służby Więziennej w kształcie koła;

5) mikrodruki;

6) druk irysowy;

7)  napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: „MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWO-
ŚCI”, „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, „LEGITYMACJA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”;

8) numer seryjny blankietu legitymacji.

Rewers:

1) kolory: 

a) irys: czerwony, szary,

b) logo: granatowy,

c) teksty: black C;

2)  pod napisem „Nr ”, z lewej strony prostokątne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu przeznaczo-
ne na fotografię funkcjonariusza do 35 mm długości legitymacji, która zostanie naniesiona w procesie 
personalizacji;

3) w prawym górnym rogu znak graficzny Służby Więziennej;

4) alfagram o średnicy 15 mm przedstawiający oznakę Służby Więziennej w kształcie koła;

5) mikrodruki oraz zniekształcenia w mikrodrukach;

6) gilosz mikrodrukowy aktywny w świetle UV;

7) zmienna grubość linii giloszowych;

8) druk irysowy;

9)  napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze czarnym: „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”, „Nr ”, 
„STOPIEŃ”, „IMIĘ I  NAZWISKO”, „STANOWISKO”, „JEDNOSTKA”, „JEST FUNKCJONARIUSZEM 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ”, „WAŻNA DO DNIA”, „NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO”.




