
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 marca 2015 r. 

Poz. 371 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 4 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów  

Służby Wywiadu Wojskowego 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wy-
wiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz 
innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 984) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Żołnierzowi SWW i funkcjonariuszowi SWW na czas pełnienia służby w SWW wydaje się legityma-
cję. 

2. Funkcjonariuszowi SWW na czas pełnienia służby w SWW można wydać książeczkę zdrowia.”; 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać, upoważniony przez Szefa SWW, kierownik 
jednostki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadrowych.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku: 

1) wymiany legitymacji na nową; 

2) zwolnienia ze służby w SWW; 

3) wygaśnięcia stosunku służbowego. 

2. Żołnierz SWW albo funkcjonariusz SWW zwraca legitymację kierownikowi jednostki organizacyjnej SWW 
właściwej w sprawach kadrowych, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zwrotu legitymacji dokonu-
je członek rodziny żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW lub przełożony żołnierza SWW albo funkcjonariusza 
SWW.”; 

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. 1. Legitymacja podlega czasowemu zwrotowi w przypadku: 

1) udzielenia żołnierzowi SWW urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu zdrowotnego albo urlopu okolicz-
nościowego, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822); 

2) udzielenia funkcjonariuszowi SWW urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego albo urlopu zdrowotnego; 

3) zawieszenia w czynnościach służbowych. 
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2. Żołnierz SWW albo funkcjonariusz SWW zwraca legitymację kierownikowi jednostki organizacyjnej SWW 

właściwej w sprawach kadrowych na czas udzielonego urlopu lub zawieszenia w czynnościach służbowych.”; 

5) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, posługując się legitymacją, nie może: 

1) odstępować legitymacji innej osobie; 

2) przesyłać legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor-
macji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21); 

3) wywozić legitymacji za granicę, chyba że uzyska na to zgodę Szefa SWW. 

2. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW na czas 
wyjazdu deponuje legitymację w sposób określony przez kierownika jednostki organizacyjnej SWW, w której pełni 
służbę.”; 

6) w § 13 uchyla się ust. 2; 

7) uchyla się § 16. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 




