Wzór nr 3(1)
do § 33
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

Rewers

Okładka

Awers

OPIS LEGITYMACJI
Legitymacja ma wymiary 74 mm x 208 mm, drukowana jest na papierze zabezpieczonym chemicznie,
z bieżącym znakiem wodnym oraz włóknami widocznymi w świetle dziennym i włóknami widocznymi
w świetle UV, rozmieszczonymi nieregularnie. Tło jest giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym i
oliwkowym. Na awersie i rewersie elementem giloszu jest znak graficzny Straży Granicznej, według
wzoru określonego w odrębnych przepisach.
Numeracja legitymacji, składająca się z jednej litery serii i sześciu cyfr, wykonana jest farbą koloru
czerwonego aktywną w UV.
Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana jest folią, w tym awers folią holograficzną.
Awers:
1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) „STRAŻ GRANICZNA” – wykonany farbą optycznie zmienną w kolorze zielono-niebieskim,
c) „Legitymacja służbowa”,
d) „nr”,
e) „ważna do:”,
f) „JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA”,
g) „STOPIEŃ”,
h) „IMIĘ”,
i) „NAZWISKO”,
j) „NR EWIDENCYJ NY FUNKCJONARIUSZA” – nr ewidencyjny funkcjonariusza składa się z
5 cyfr i 2 liter;
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2) pod napisem „STRAŻ GRANIC ZNA”, z lewej strony, owalne białe pole z elementami giloszu na
obrzeżu przeznaczone na druk wizerunku funkcjonariusza;
3) napisy drukowane różną czcionką w kolorze ciemnozielonym:
a) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od
instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz
jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;
wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do
udzielenia pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.”,
b) „Organ wydający legitymację:”,
c) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ ”,
d) „mp.”,
e) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wydającego,
f) „podpis wydającego”;
4) białe pole w kształcie prostokąta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na
wpisanie kodu kreskowego.
Rewers:
1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a) w górnej części – „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) w dolnej części – „STRAŻ GRANICZNA”;
2) wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa
granicznego koloru biało-czerwonego;
3) napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy
zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”.

OKŁADKA LEGITYMACJI
Okładka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym
z metalowymi okuciami w kolorze srebrnym oraz tłoczeniami w kolorze srebrnym:
1) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;
2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa
granicznego;
3) „STRAŻ GRANICZNA”.

( opublikowany w Dz. U. z 2014 r. poz. 983)
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