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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r. 

w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1.  Rozporzàdzenie okreÊla wzór legitymacji i od-
znak identyfikacyjnych ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojsko-
wej oraz szczegó∏owy sposób zwiàzanego z nim post´-
powania. 

§ 2. 1. ˚o∏nierz ˚andarmerii Wojskowej, zwany da-
lej „˝o∏nierzem ˝andarmerii”, na czas pe∏nienia s∏u˝by
otrzymuje legitymacj´ i odznak´ identyfikacyjnà i ma
obowiàzek chroniç je przed utratà lub zniszczeniem. 

2. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna upowa˝-
nia ˝o∏nierza ˝andarmerii do wykonywania czynnoÊci,
okreÊlonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an-

darmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdko-
wych.

§ 3. Organem wydajàcym, wymieniajàcym, depo-
nujàcym i odbierajàcym legitymacj´ lub odznak´ iden-
tyfikacyjnà ˝o∏nierzowi ˝andarmerii jest:

1) Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej —
w stosunku do ˝o∏nierzy zawodowych, 

2) komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej —
w stosunku do ˝o∏nierzy niezawodowych. 

§ 4. 1. W legitymacji ̋ o∏nierza zawodowego umiesz-
cza si´ fotografi´ ˝o∏nierza w mundurze bez nakrycia
g∏owy oraz wpisuje si´ stopieƒ, nazwisko, imi´, nazw´
jednostki organizacyjnej, stanowisko, dat´ wa˝noÊci 
legitymacji, numer odznaki identyfikacyjnej i grup´
krwi. 



2. W legitymacji ̋ o∏nierza niezawodowego umiesz-
cza si´ fotografi´ ˝o∏nierza w mundurze bez nakrycia
g∏owy oraz wpisuje si´ stopieƒ, nazwisko i imi´, nazw´
oddzia∏u, numer odznaki identyfikacyjnej i dat´ wa˝no-
Êci. 

3. Wpisy w legitymacjach, o których mowa w ust.1
i 2, potwierdza si´ w∏aÊciwymi piecz´ciami urz´dowy-
mi. 

4. Wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
okreÊlajà za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia. 

§ 5. Legitymacja ˝o∏nierza ˝andarmerii podlega: 

1) zdeponowaniu w przypadku: 

a) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, 

b) przeniesienia w stan nieczynny, 

2) wymianie w razie: 

a) uszkodzenia lub zniszczenia,

b) up∏ywu okresu wa˝noÊci,

c) przeniesienia s∏u˝bowego,

d) zmiany stopnia wojskowego,

e) zmiany imienia lub nazwiska,

3) zwrotowi z dniem zakoƒczenia s∏u˝by w ˚andarme-
rii Wojskowej. 

§ 6. 1. ˚o∏nierz ˝andarmerii przed przystàpieniem
do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych lub na ̋ àdanie
osoby, której czynnoÊci te dotyczà, okazuje legityma-
cj´. 

2. ˚o∏nierz ˝andarmerii naruszajàcy zasady pos∏u-
giwania si´ legitymacjà podlega odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej. 

3. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà ponosi tak˝e
˝o∏nierz ˝andarmerii, który z w∏asnej winy legitymacj´
zniszczy∏, uszkodzi∏ albo nie z∏o˝y∏ meldunku o jej utra-
cie. 

§ 7. 1. Odznaka identyfikacyjna: 

1) ma kszta∏t owalny o wymiarach 70 x 50 mm, znaj-
duje si´ na niej napis „˚ANDARMERIA WOJSKO-
WA”, znak ̊ andarmerii oraz numer identyfikacyjny
wyra˝ony czterema cyframi arabskimi, 

2) dla ˝o∏nierzy zawodowych wykonana jest z metalu
z emaliowanym barwnym znakiem ˚andarmerii

Wojskowej, a dla ̋ o∏nierzy niezawodowych z meta-
lu o jednolitej barwie srebra oksydowanego. 

2. Indywidualny numer identyfikacyjny, o którym
mowa w ust. 1, wpisuje si´ do legitymacji ˝o∏nierza
˝andarmerii. 

3. Wzór odznak identyfikacyjnych, o których mowa
w ust.1, okreÊlajà za∏àczniki nr 3 i 4 do rozporzàdzenia.

§ 8. Odznaka identyfikacyjna ̋ o∏nierza ̋ andarmerii: 

1) podlega zdeponowaniu w przypadku: 

a) zawieszenia ˝o∏nierza ˝andarmerii w czynno-
Êciach s∏u˝bowych lub przeniesienia w stan nie-
czynny, 

b) ka˝dorazowo po zakoƒczeniu wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych przez ˝o∏nierza niezawo-
dowego, 

2) podlega zwrotowi z dniem zakoƒczenia s∏u˝by
w ˚andarmerii Wojskowej.

§ 9. 1. Legitymacje oraz odznaki ewidencjonuje
i przechowuje organ, o którym mowa w § 3.

2. Niszczenia legitymacji i odznak identyfikacyj-
nych dokonuje komisja powo∏ana przez organ, o któ-
rym mowa w § 3.

§ 10. ˚o∏nierze ˝andarmerii podczas wykonywa-
nia czynnoÊci s∏u˝bowych noszà odznak´ identyfi-
kacyjnà na pasku podpi´tym do guzika lewej górnej
kieszeni munduru. Przepisu tego nie stosuje si´ pod-
czas wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych. 

§ 11. W przypadku utraty legitymacji lub odznaki
identyfikacyjnej, ˝o∏nierz ˝andarmerii jest obowiàzany
zawiadomiç niezw∏ocznie drogà s∏u˝bowà organ,
o którym mowa w § 3, który zarzàdza przeprowadzenie
post´powania wyjaÊniajàcego.

§ 12. Legitymacje i odznaki wydane ˝o∏nierzom
˝andarmerii przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia tracà swojà wa˝noÊç i podlegajà zwrotowi organo-
wi, o którym mowa w § 3.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 2002 r. 

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1848)

Za∏àcznik nr 1

LEGITYMACJA ˚O¸NIERZA ZAWODOWEGO
˚ANDARMERII WOJSKOWEJ

Uwagi:

Cz´Êç zewn´trzna legitymacji ̋ o∏nierza zawodo-
wego:

— ok∏adka wykonana ze sztucznego tworzywa
w kolorze amarantowym ze srebrnymi t∏ocze-
niami:

„RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

ORZE¸ W KORONIE,

„˚ANDARMERIA WOJSKOWA”.
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Uwagi:

Cz´Êç wewn´trzna legitymacji

Legitymacja sk∏adana wzd∏u˝ krótszego boku na
dwie równe cz´Êci.

Górna cz´Êç legitymacji zawiera:

1) napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” koloru
czarego,

2) orze∏ bia∏y w koronie na tle czerwonym,

3) w ramce zdj´cie i piecz´ç wyciskowa,

4) poni˝sze napisy wykonane na tle wzoru od-
znaki ˚andarmerii Wojskowej,

5) napisy: „˚ANDARMERIA WOJSKOWA”,
„WA˚NA NA LATA”, „STOPIE¡”, „IMI¢”,
„NAZWISKO” koloru czarnego,

6) napis „Podpis wydajàcego” koloru czarnego.

Dolna cz´Êç legitymacji zawiera:

1) napis „NR LEGITYMACJI” koloru czarnego,

2) napisy: „NAZWA JEDNOSTKI ORGANI-
ZACYJNEJ”, „STANOWISKO”, „NR
ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ”, „GRUPA
KRWI”, „˚ANDARMERIA WOJSKOWA” ko-
loru czarnego,

3) papier — specjalny offsetowy z w∏óknami ak-
tywnymi w UV widzialnymi w Êwietle dzien-
nym oraz zabezpieczeniem chemicznym,

4) zabezpieczenie — t∏o giloszowe, mikrodruk
elementy widziane tylko w Êwietle UV, czer-
wone god∏o aktywne w UV, numeracja wyko-
nana farbà czarnà Êwiecàcà w UV na zielono.
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Za∏àcznik nr 2

LEGITYMACJA ˚O¸NIERZA NIEZAWODOWEGO
˚ANDARMERII WOJSKOWEJ

Uwagi:

Pierwsza strona legitymacji:

1) napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „˚AN-
DARMERIA WOJSKOWA” koloru czarnego,

2) orze∏ w koronie,

3) napis — ODDZIA¸,

4) napis: Nr odznaki identyfikacyjnej.

Uwagi:

Druga strona legitymacji:

1) napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” koloru
czarnego,

2) orze∏ bia∏y w koronie na tle czerwonym,

3) w ramce zdj´cie i piecz´ç wyciskowa,

4) poni˝sze napisy wykonane na tle wzoru od-
znaki ˚andarmerii Wojskowej,

5) napisy: „˚ANDARMERIA WOJSKOWA”,
„WA˚NA DO”, „STOPIE¡”, „IMI¢
I NAZWISKO” koloru czarnego,

6) napis „Podpis wydajàcego” koloru czarnego,

7) napis „NR LEGITYMACJI” koloru czarnego,

8) papier — „Plecionka Sewastopolska” z bie˝à-
cym znakiem wodnym oraz w∏óknami aktyw-
nymi w UV,

9) zabezpieczenie — t∏o giloszowe, numeracja
wykonana farbà czarnà Êwiecàcà w UV na
zielono, na rewersie czerwone god∏o aktyw-
ne w UV.
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Za∏àcznik nr 3

ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA
˚O¸NIERZA ZAWODOWEGO

Za∏àcznik nr 4

ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA
˚O¸NIERZA NIEZAWODOWEGO

Uwagi:

Odznaka ma kszta∏t owalny o wymiarach 
70 x 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego.

Odznaka zawiera:

1) w otoku w górnej cz´Êci napis „˚AN-
DARMERIA WOJSKOWA”,

2) w dolnej cz´Êci stylizowany wieniec laurowy,

3) w Êrodkowej cz´Êci lauru wkomponowane
jest ko∏o, na którym widoczny jest hologram
zawierajàcy litery ˚W i WP widoczne w zale˝-
noÊci od kàta patrzenia,

4) w centralnej cz´Êci umieszczony jest znak
˚andarmerii Wojskowej z wype∏nieniami
w kolorze amarantowym (t∏o) i ˝ó∏tym (p∏o-
mieƒ),

5) poni˝ej znajduje si´ numer identyfikacyjny,
którego cyfry wype∏nione sà emalià koloru
amarantowego.

Uwagi:

Odznaka ma kszta∏t owalny o wymiarach 
70 x 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego.

Odznaka zawiera:

1) w otoku w górnej cz´Êci napis „˚AN-
DARMERIA WOJSKOWA”,

2) w dolnej cz´Êci stylizowany wieniec laurowy,

3) w Êrodkowej cz´Êci lauru wkomponowane
jest ko∏o, na którym widoczny jest hologram
zawierajàcy litery ˚W i WP widoczne w zale˝-
noÊci od kàta patrzenia,

4) w centralnej cz´Êci umieszczony jest znak
˚andarmerii Wojskowej,

5) poni˝ej znajduje si´ numer identyfikacyjny.


