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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 lipca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia wzoru, zasad wydawania i wymiany legitymacji s∏u˝bowej pracowników jednostki or-
ganizacyjnej podleg∏ej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzà-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz. U.
Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Pracownicy jednostki organizacyjnej podle-
g∏ej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej, zwani dalej „kontrolerami”, na czas trwania sto-
sunku pracy otrzymujà legitymacj´ s∏u˝bowà.

2. Wzór legitymacji s∏u˝bowej okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Legitymacja s∏u˝bowa jest dokumentem po-
twierdzajàcym uprawnienia kontrolerów wynikajàce
z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàt-
kowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnio-
nych êróde∏.

2. Legitymacja s∏u˝bowa mo˝e byç wykorzystywa-
na tylko przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bowych.

§ 3. Legitymacj´ s∏u˝bowà wystawia Generalny In-
spektor Informacji Finansowej.

§ 4. Legitymacji s∏u˝bowej nie wolno:
1) odst´powaç innej osobie,
2) wywoziç za granic´,
3) przesy∏aç pocztà, z wyjàtkiem poczty specjalnej Mi-

nistra Spraw Wewn´trznych i Administracji.

§ 5. Legitymacja s∏u˝bowa podlega wymianie w ra-
zie:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji s∏u˝bowej,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) up∏ywu okresu wa˝noÊci.

§ 6. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty legitymacji s∏u˝bowej kontroler jest obowiàzany
niezw∏ocznie zawiadomiç o tym Generalnego Inspek-
tora Informacji Finansowej, który zleca przeprowadze-
nie post´powania wyjaÊniajàcego oraz uniewa˝nia le-
gitymacj´ s∏u˝bowà.

2. Na podstawie przeprowadzonego post´powa-
nia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor In-
formacji Finansowej podejmuje decyzj´ o wystawieniu
nowej legitymacji s∏u˝bowej.

§ 7. Kontroler jest zobowiàzany zdeponowaç legity-
macj´ s∏u˝bowà u dyrektora jednostki organizacyjnej,
o której mowa w § 1, w przypadku:

1) wyjazdu za granic´,

2) otrzymania urlopu innego ni˝ wypoczynkowy na
okres przekraczajàcy 14 dni,

3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 9 lipca 2001 r. (poz. 835)

Legitymacja jest dwustronnie zadrukowana siatkà giloszowà w kolorze jasnoniebie-
skim, zafoliowana, z∏o˝ona wzd∏u˝ krótszego boku:
— orze∏ koloru czarnego,
— napisy koloru czarnego,
— zaznaczone miejsce na fotografi´.


