
projekt z 27 maja  2010 r. 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia                           2010 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór  legitymacji  służbowej  funkcjonariusza  Służby  Więziennej,  zwanego  dalej 

„funkcjonariuszem”;

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

zmian;

3) podmioty właściwe do wydawania legitymacji służbowej. 

§ 2.   1.  Funkcjonariusz  po  mianowaniu  na  stanowisko  służbowe  w  jednostce 

organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”, otrzymuje 

legitymację służbową.

2.  Wzór  legitymacji  służbowej  funkcjonariusza,  określa  załącznik  do 

rozporządzenia.

§ 3. 1. W legitymacji służbowej funkcjonariusza:

1) umieszcza  się  elektronicznie  aktualną  i  wyraźną  fotografię  funkcjonariusza 

w mundurze wyjściowym z widocznym stopniem służbowym, bez sznura galowego, 

w koszuli wyjściowej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami wykonaną 

w taki  sposób, aby ukazywała głowę w pozycji  lewego półprofilu,  z zachowaniem 

równomiernego oświetlenia twarzy;

2) umieszcza  się  hologram  z  numerem  legitymacji  służbowej  i  oznaką  Służby 

Więziennej;

3) wpisuje się pismem elektronicznym: numer legitymacji służbowej, numer służbowy 
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Służby  Więziennej  -  znak  numeryczny  zawierający  trzycyfrowy  kod  jednostki 

organizacyjnej i trzycyfrowy kod funkcjonariusza, stopień Służby Więziennej, imię i 

nazwisko,  stanowisko  służbowe,  nazwę  jednostki  organizacyjnej,  w  której 

funkcjonariusz pełni służbę, termin ważności legitymacji  służbowej nie dłuższy niż 

4 lata, oraz nazwę i podpis podmiotu wydającego. 

2. Legitymacja służbowa może zawierać układ elektroniczny zbliżeniowy służący do 

identyfikacji funkcjonariusza. 

§ 4.  Funkcjonariusz  jest  obowiązany dbać o  należyty  stan  legitymacji  służbowej, 

w szczególności chronić przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz posługiwać 

się  podczas  wykonywania  czynności  służbowych.  Legitymacji  służbowej  nie  wolno 

odstępować innej osobie.

§ 5. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej umieszczonych lub wpisanych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu terminu ważności. 

§ 6. 1. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Służbie Więziennej;

2) wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza.

2.  W  razie  śmierci  funkcjonariusza,  podmiot  właściwy  do  wydania  legitymacji 

służbowej występuje do członków rodziny funkcjonariusza o jej zwrot.

3. Zwrotu legitymacji służbowej dokonuje się w jednostce organizacyjnej,  w której 

funkcjonariusz pełnił służbę.

4. Legitymację służbową można pozostawić:

1)  funkcjonariuszowi – na jego pisemny wniosek – jeżeli nabył on uprawnienie do 

emerytury lub renty inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze 

służbą;

2)  najbliższemu członkowi  rodziny zmarłego funkcjonariusza – na jego pisemny 

wniosek.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, pozostawiona legitymacja służbowa 

podlega przedziurkowaniu w dwóch miejscach. 
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§ 7. 1. W przypadku utraty legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany:

1) zgłosić niezwłocznie fakt utraty legitymacji w najbliższym komisariacie Policji, jeżeli 

jej utrata nastąpiła w wyniku przestępstwa popełnionego na jego szkodę;

2) zawiadomić niezwłocznie podmiot, który wydał legitymację i złożyć pisemny raport, 

podając w nim w szczególności, datę, miejsce i okoliczności jej utraty.

2. Legitymacja służbowa podlega unieważnieniu w przypadku utraty.

3.  W  sprawie  utraty  legitymacji  służbowej  przeprowadza  się  postępowanie 

wyjaśniające.   

4.  W  przypadku  odzyskania  utraconej  legitymacji  służbowej  funkcjonariusz  jest 

obowiązany zwrócić ją. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8.  Legitymację  służbową  wydaje,  wymienia,  unieważnia  oraz  dokonuje  w  niej 

wpisów:

1) Minister Sprawiedliwości - Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej;

2) Dyrektor Generalny Służby Więziennej: 

a) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

b) dyrektorowi  okręgowemu  Służby  Więziennej,  komendantowi  Centralnego 

Ośrodka  Szkolenia  Służby  Więziennej,  ośrodka  szkolenia  Służby  Więziennej 

i ośrodka  doskonalenia  kadr  Służby  Więziennej,  podległego  bezpośrednio 

Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej,

c) funkcjonariuszowi  pełniącemu  służbę  w  Centralnym  Zarządzie  Służby 

Więziennej;

3) dyrektor okręgowy Służby Więziennej:

a) zastępcy dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

b) dyrektorowi  zakładu karnego i  aresztu śledczego oraz komendantowi  ośrodka 

doskonalenia kadr Służby Więziennej, 

c) funkcjonariuszowi  pełniącemu  służbę  w  okręgowym  inspektoracie  Służby 

Więziennej;

4) dyrektor  zakładu  karnego  i  aresztu  śledczego,  komendant  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  Więziennej  oraz  zastępcy  komendanta  ośrodka 
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doskonalenia kadr Służby Więziennej,

b) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę odpowiednio w zakładzie karnym, areszcie 

śledczym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia 

Służby Więziennej albo ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej. 

§ 9.  Posiadana  przez  funkcjonariusza  w  dniu  wejścia  w  życie  rozporządzenia 

legitymacja służbowa zachowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności.

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

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
1 ) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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 na 
podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej zostało zachowane w mocy do czasu wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
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z dnia                       2010 r.  (poz.              )

I. 
WZÓR

LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ        

Strona A

 

                                                     
                                                       
                                                                85,595 mm

Strona B
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Strona A:
- legitymacja  pokryta  giloszem  jednokolorowym 

(jasno niebieskim),
- wizerunek orła według wzoru ustalonego dla go-

dła państwowego, o którym mowa w art. 2 usta-
wy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i 
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczę-
ciach państwowych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 235, poz. 
2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i z 2009 r. Nr 
168, poz. 1323 ),

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

Strona B:
- gilosz jednokolorowy (jasnoniebieski),
- zdjęcie do 35 mm długości karty,
- w tle oznaki Służby Więziennej w kształcie koła,
- numer legitymacji,
- numer służbowy Służby Więziennej – znak nu-

meryczny zawierający kod jednostki organizacyj-
nej i kod funkcjonariusza, 

- hologram z numerem legitymacji i oznaką Służby 
Więziennej w kształcie koła oraz w tle z literami 
SW,

- napisy w kolorze czarnym.



UZASADNIENIE

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w przepisie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. 

Projekt  rozporządzenia  ma  określać  wzór  legitymacji  służbowej  funkcjonariusza, 

szczegółowy  sposób  posługiwania  się  nią  i  dokonywania  w  niej  zmian  oraz  podmioty 

właściwe do jej wydawania. 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 

2007 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza Służby 
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Więziennej (Dz. U. Nr 40, poz. 257), wydanego z upoważnienia uchylonej ustawy z dnia 26 

kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.) 

określa wzory legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza, organy właściwe 

do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach, uwzględniając 

w szczególności  okres  ważności  legitymacji,  okoliczności  uzasadniające  jej  wymianę 

i zwrot,  zadania  przełożonych  w  zakresie  wydawania  legitymacji  i  dokonywania  w  niej 

wpisów, treść legitymacji, a także regulacje dotyczące innych dokumentów.

Projekt  rozporządzenia  nie  określa  wzoru  zaświadczenia  potwierdzającego 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Upoważnienie zawarte w art.  37 ust.  4 ustawy przewiduje możliwość określenia 

rodzaju i  wzorów innych dokumentów służbowych  funkcjonariuszy oraz rodzaje i  wzory 

dokumentów służbowych pracowników.

Projekt  rozporządzenia  określa  wzór  legitymacji  służbowej  funkcjonariusza  wg 

wzoru dotychczas obowiązującego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z  dnia  24  stycznia  2007  r. W  stosunku  do  aktualnie  obowiązującego  rozporządzenia 

w zakresie  przełożonych  uprawnionych  do  wydawania  legitymacji  nie  wprowadzono 

żadnych  zmian.  Obowiązująca  z wykonawcą  legitymacji  aktualna  umowa,  przewiduje 

produkcję legitymacji funkcjonariusza według załączonego wzoru w roku 2010 i 2011. 

Cały  system  zgłaszania  potrzeb  w  zakresie  legitymacji  przez  jednostki 

organizacyjne SW odbywa się centralnie zamkniętymi  systemami wewnętrznej  łączności 

elektronicznej (program kadrowy).  Aktualnie wydawane legitymacje służbowe obowiązują 

4 lata,  co  przy  zachowaniu  identycznego  wzoru  legitymacji,  z  dniem  wejścia  w  życie 

rozporządzenia nie będzie konieczna wymiana dotychczasowych legitymacji. 

Dotychczasowe rozporządzenie w trakcie siedmiu lat obowiązywania nie wymagało 

nowelizacji,  a  jego  stosowanie  w  jednostkach  organizacyjnych  Służby  Więziennej  nie 

budziło zastrzeżeń.  

Projektowane rozporządzenia nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Projektowane  rozporządzenie  nie  podlega  procedurze  notyfikacji  w  rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.  1414 oraz z 2009 r.  Nr 42,  poz. 337),  projekt 

zostanie  umieszczony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej 
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Ministerstwa Sprawiedliwości.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 
Projekt został przesłany do konsultacji: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiemu 

Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodo-

wemu „Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjo-

nariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakoń-

czeniu.

3. Zgodność regulacji z prawem Europejskim.

Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt rozporzą-

dzenia nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. 

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego.
Koszt  1  sztuki  legitymacji  funkcjonariusza  uzyskany  w  ramach  przeprowadzonego 

przetargu kształtuje się w wysokości 2,40 zł + 22% VAT (ok. 2,93 zł). W roku 2009 koszt 

wymiany legitymacji funkcjonariuszy zamknął się w kwocie ok. 107 tys. zł. W roku 2010 r. 

zaplanowane jest na ten cel ok. 42 tys. zł.  Projektowane rozporządzenie nie spowoduje 

dodatkowych skutków dla budżetu państwa. 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu na 

rynek pracy.

6. Wpływ regulacji  na konkurencyjność gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane  rozporządzenie  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność  gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

8. Wskazanie źródeł finansowania. 
Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane będą 

z wydatków bieżących więziennictwa z § 4300. 
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