
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 947

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu  
ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak 
policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. Nr 67, poz. 804, z 2007 r. Nr 87, poz. 584 
oraz z 2014 r. poz. 1281) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) „Skoczek Spadochronowy Policji”.”;

2) po § 12b dodaje się § 12c w brzmieniu:

„§ 12c. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 8, nadaje się policjantowi, który ukończył szkolenie spadochronowe 
na określonym poziomie w jednostce organizacyjnej Policji, prowadzącej szkolenie spadochronowe.

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.

3. Odznakę określonego stopnia nadaje się odpowiednio:

1)  brązową – po ukończeniu szkolenia podstawowego antyterrorystycznego i uzyskaniu tytułu „Skoczka Spado-
chronowego Policji”,

2) srebrną – po uzyskaniu „Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego Policji”,

3) złotą – po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego Policji.

4. Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.

5. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 8, o wymiarach 20 mm x 47,5 mm, wykonana z patynowanego srebra, ma 
kształt skrzydeł, na tle których znajduje się zawieszona pod czaszą spadochronu odznaka policyjna, otoczona wień-
cem dębowo-laurowym w kolorze odpowiednim do stopnia, o którym mowa w ust. 2.

6. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika jednostki lub komórki organiza-
cyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie szkolenia spadochronowego.

7. Wzór odznaki określa załącznik nr 6c do rozporządzenia.”;

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. poz. 1265).
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3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1, dokonują osoby uprawnione do ich nadawania lub, 
w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione.

2. Policjanci odznaczeni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6–8, otrzymują legitymacje stwierdzające 
ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do nadawania odznak.

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7–12 do rozporządzenia.

4. Wręczenie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych o jej nadaniu i wypowiedzeniem formuły „Wręczam odznakę Zasłużony Policjant” lub 
„W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam odznakę Zasłużony Policjant”.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) po załączniku nr 6b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 6c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w za-
łączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

7) po załączniku nr 11 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w za-
łączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wnioski o nadanie odznaki „Zasłużony Policjant” zgłoszone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, 
zachowują ważność.

2. Legitymacje stwierdzające nadanie odznaki „Zasłużony Policjant” wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 
zachowują ważność.

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk
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strona pierwsza 

  

 
WNIOSEK O NADANIE ………………………… ODZNAKI  

                                       (stopień odznaki) 

„ZASŁUŻONY POLICJANT” 

1. Nr ewidencyjny PESEL 
 
 

2. NAZWISKO 
 

3. IMIĘ / IMIONA 
 

4. Data urodzenia 
 
 
 
 

........  ....................... …..... r. 
dzień     miesiąc (słownie)   rok 

5. Miejsce urodzenia 
 
 

6. Imię ojca 
 
 

7. Miejsce zameldowania na pobyt stały 
 
 

    .........................................                                                ........................................................... 
               województwo                                                                                    miejscowość (miasto-dzielnica-gmina) 
 
 

    ......................................................      ............................................….....   ................   ............. 
               kod pocztowy i poczta                                                   ulica                                      nr domu      nr lokalu 

8. Dokument tożsamości 
 
 

   ...................................................................................................................................................... 
     nazwa dokumentu                    seria i numer                        wystawca dokumentu                          data wydania 

9. Stopień 
 
 

10. Stanowisko służbowe 
 

11. Miejsce pełnienia służby 
 

12. Poprzednia(-e)  odznaka(-i) „ZASŁUŻONY POLICJANT” 

  posiada    nie posiada  

………………………............................………………………….……………………… 
jeżeli posiada, podać stopień i rok nadania odznak(-i)  

13. Uzasadnienie wniosku 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 18 czerwca 2015 r. (poz. 947)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY POLICJANT”
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strona druga 

14. Jednostka organizacyjna Policji sporządzająca wniosek 

 

   ........................................................................ 
                nazwa jednostki organizacyjnej Policji                                                           pieczęć 

 

   Dnia ................................. 20…... r.                         …................................................................. 
                                                                                                   podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji 

15. Ewentualne dodatkowe opinie 

 

 

 

 

16. WNOSZĘ O NADANIE .................................... ODZNAKI „ZASŁUŻONY POLICJANT” 
                                                     stopień odznaki 
 

                                                                                                                       pieczęć 

 

   Dnia ................................. 20…... r.                                     ....................................................... 
                                                                                                            podpis wnioskodawcy 

17. DECYZJA O NADANIU ODZNAKI 

 

     nr .…….. z dnia ……………..….......... 

 

 

                                                                                                                    Minister 
                                                                                               właściwy do spraw wewnętrznych 
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(skala 1:1) 

 

      

     Odznaka Brązowa               

 

 

   Odznaka Srebrna               

 

 

   Odznaka Złota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI”
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strona 1     strona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona 3     strona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwagi:  

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze 
nie mniejszej niż 200 g/m2. 

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym. 

Decyzją nr . 
z dnia  

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

OTRZYMAŁ(A) 

LEGITYMACJA 

Nr ................. 

WARSZAWA 

dnia ............................ 

 

.............................................. 
(stopień, imię, nazwisko) 

Minister  
właściwy do spraw  

wewnętrznych 

(stopień odznaki) 

mp.

.............................................. 

„ZASŁUŻONY POLICJANT” 

ODZNAKĘ 

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ZASŁUŻONY POLICJANT”
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strona 1     strona 2 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

strona 3     strona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze 
nie mniejszej niż 200 g/m2. 

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym. 

LEGITYMACJA 

nr ............................ 

WARSZAWA 

dnia ............................

LEGITYMACJA 

SKOCZEK 
SPADOCHRONOWY 

POLICJI 

POLICJI 

POLICJI 
KOMENDA GŁÓWNA

..................................... 
imię 

..................................... 

..................................... 

nazwisko

stopień odznaki 

jest uprawniony(-a) do noszenia 

SKOCZEK SPADOCHRONOWY 

mp. ........................

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI”




