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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji
s∏u˝bowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego (Dz. U. Nr 138, poz. 986) za∏àcznik otrzy-
muje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski



Legitymacja funkcjonariusza Centralnego Biura
Antykorupcyjnego wykonana jest technikà offsetowà
z zastosowaniem sitodruku, w formie ksià˝eczki o wy-
miarach 70 mm x 100 mm. Sk∏ada si´ z dwóch roz∏àcz-
nych blankietów, po∏àczonych trwale, za pomocà szy-
cia introligatorskiego, z ok∏adkà.

CZ¢Âå ZEWN¢TRZNA LEGITYMACJI 
(OK¸ADKA LEGITYMACJI)

I. Ok∏adka legitymacji wykonana jest ze skóry natural-
nej licowej w kolorze czarnym, ze srebrnymi t∏ocze-
niami zawierajàcymi napisy:

1) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;

2) wizerunek or∏a ustalonego dla god∏a Rzeczypo-
spolitej Polskiej wed∏ug wzoru okreÊlonego
w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3) „CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE”.

II. Wn´trze ok∏adki zawiera dwie kieszenie z przezro-
czystej, elastycznej folii PCV.

CZ¢Âå WEWN¢TRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja wykonana jest na papierze zawierajà-
cym w∏ókna aktywne w promieniowaniu UV oraz
w∏ókna widoczne w Êwietle dziennym rozmieszczone
nieregularnie, posiadajàcym zabezpieczenia chemicz-
ne przed próbami usuwania lub zmiany zapisów. Legi-
tymacja zadrukowana jest giloszem w kolorze niebie-
skim z zastosowaniem p∏ynnego przejÊcia barwnego
farby specjalnej upconvener oraz elementami przed-
stawiajàcymi wizerunek or∏a ustalonego dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, znak CBA oraz powtarzajàcy
si´ napis CBA wykonanymi farbà niewidocznà w Êwie-
tle dziennym i aktywnà w UV. Widoczny znak Central-
nego Biura Antykorupcyjnego zawiera mikrotekst. 
God∏o Rzeczypospolitej Polskiej wykonane jest z holo-
gramu cz´Êciowo dematerialozowanego, na pod∏o˝u
samoniszczàcym.

1. T∏o giloszowe w kolorze niebieskim, z irysem.

2. Napis „CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE”
wykonany farbà optycznie zmiennà.

3. Napisy w kolorze czarnym:

1) „STANOWISKO S¸U˚BOWE”;

2) „IMI¢ I NAZWISKO”;

3) „Instytucje paƒstwowe, organy administracji
rzàdowej i samorzàdu terytorialnego oraz
przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakre-
sie u˝ytecznoÊci publicznej, w ramach swojej
w∏aÊciwoÊci, sà prawnie obowiàzane do nieod-

p∏atnego udzielenia pomocy funkcjonariuszowi
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który ma
równie˝ prawo zwracania si´ o niezb´dnà po-
moc do innych przedsi´biorców, jednostek or-
ganizacyjnych i organizacji spo∏ecznych, jak
równie˝ do ka˝dej osoby o udzielenie pomocy,
w ramach obowiàzujàcych przepisów prawa.”;

4) „NUMER LEGITYMACJI”;

5) Podpis (faksymile) Szefa CBA;

6) „SZEF CBA”.

4. W prawym dolnym rogu znak Centralnego Biura
Antykorupcyjnego wed∏ug wzoru okreÊlonego
w odr´bnych przepisach.

1. T∏o giloszowe w kolorze niebieskim, z irysem.

2. Napisy w kolorze czarnym:

1) „IMI¢ I NAZWISKO”;

2) „NUMER LEGITYMACJI”;

3) „DATA WA˚NOÂCI”;

4) „NUMER IDENTYFIKACYJNY FUNKCJONARIU-
SZA”;

5) „STANOWISKO S¸U˚BOWE”.

3. Napis „CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE”
wykonany farbà optycznie zmiennà.

4. Napis w kolorze czarnym: „W przypadku znalezie-
nia tej legitymacji nale˝y niezw∏ocznie dostarczyç
jà do najbli˝szej placówki Policji. Nieuprawnione
pos∏ugiwanie si´ legitymacjà podlega odpowie-
dzialnoÊci karnej.”.

5. Z prawej strony miejsce na zdj´cie (25 mm x 35 mm).

6. Z lewej strony znak holograficzny przedstawiajàcy
wizerunek god∏a Rzeczypospolitej Polskiej wed∏ug
wzoru okreÊlonego w przepisach o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, cz´Êcio-
wo demetalizowany, na pod∏o˝u samoniszczàcym,
numerowany.

NUMERACJA LEGITYMACJI

Numeracja sk∏ada si´ z trzyliterowej serii oraz 
szeÊciocyfrowej numeracji typograficznej wykonanej
farbà koloru czarnego, Êwiecàcà w promieniowa-
niu UV; wyst´puje na ka˝dym z blankietów legitymacji.

NUMER IDENTYFIKACYJNY FUNKCJONARIUSZA

Numeracja dziesi´ciocyfrowa wykonana farbà ko-
loru czarnego, numeracja ciàg∏a, niepowtarzalna.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 paêdziernika 2007 r. (poz. 1406)

WZÓR LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
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