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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 paêdziernika 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legitymacji s∏u˝bowej oraz innych dokumentów
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104,
poz. 709 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162
oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716) zarzàdza si´, co nast´puje:

s∏u˝bowej oraz innych dokumentów S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 173, poz. 1243) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie legitymacji

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 paêdziernika 2009 r. (poz. 1440)

WZÓR LEGITYMACJI ˚O¸NIERZA I FUNKCJONARIUSZA S¸U˚BY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
Legitymacja ˝o∏nierza i funkcjonariusza S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego wykonana jest technikà komputerowà w formie karty plastykowej o wymiarach 54 mm x 86 mm.
OK¸ADKA LEGITYMACJI

Ok∏adka legitymacji wykonana jest z materia∏u skóropodobnego w kolorze czarnym ze srebrnymi t∏oczeniami:
1. „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.
2. Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej wed∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. „S¸U˚BA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO”.
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CZ¢Âå WEWN¢TRZNA LEGITYMACJI
AWERS

1. T∏o giloszowe w kolorze ciemnozielonym.
2. Napisy w kolorze czarnym:
1) „S¸U˚BA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO”;
2) „Imi´”;
3) „Nazwisko”;
4) „Nr legitymacji”;
5) „Wa˝na do 31.12.2012 r.”;
6) „SZEF S¸U˚BY”.
3. W prawym górnym rogu god∏o Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W prawnym dolnym rogu logo S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego.
5. Z lewej strony miejsce na zdj´cie (25 mm x 35 mm).
6. Pokryty w ca∏oÊci folià zabezpieczajàcà, zawierajàcà zmienne optycznie napisy „RP”, „MON”, kontur Rzeczypospolitej Polskiej, znak or∏a wojsk làdowych wed∏ug wzoru okreÊlonego w przepisach o znakach Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne elementy graficzne.
REWERS

1. T∏o giloszowe w kolorze ciemnozielonym.
2. Napisy w kolorze czarnym:
„Instytucje paƒstwowe, organy administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego oraz przedsi´biorcy
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci publicznej sà obowiàzani, w zakresie swojego dzia∏ania,
do nieodp∏atnego udzielenia pomocy ˝o∏nierzowi i funkcjonariuszowi SKW, który ma równie˝ prawo zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych przedsi´biorców, jednostek organizacyjnych i organizacji spo∏ecznych, a w nag∏ych przypadkach do ka˝dej osoby.”.
„(W przypadku znalezienia tej legitymacji nale˝y niezw∏ocznie dostarczyç jà do najbli˝szej jednostki Policji.
Nieuprawnione pos∏ugiwanie si´ legitymacjà podlega odpowiedzialnoÊci karnej).”.

