
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Poz. 523

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
dokonujących kontroli

Na podstawie art. 20a ust. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonują-
cych kontroli określa załącznik do rozporządzenia. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1906).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. (poz. 523)

Wzór 

Legitymacja służbowa pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli

Awers

rewers

Opis:

 Awers legitymacji: 

– orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

– napisy w kolorze czarnym na tle w kolorze jasnej zieleni PANTONE 351: 

• „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

• „INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH”, 

• „WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ...” 
(określenie siedziby) albo „GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO- 
-SPOŻYWCZYCH W …” (w przypadku pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych).
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Imię 

. 

 

 

Nazwisko 

. 

 
FOTOGRAFIA 

22 X 28 mm 
 
Stanowisko służbowe 
 
... 
 
Nr legitymacji 

 . 

 

 

Organ wydający 

 

. 

 

 

Data wydania 

 
Wydano na podstawie art. 20a ust. 2 pkt  ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów  

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, z późn. zm.). 
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 CZPOSPOLI A POLSKA  

 EKCJA JA OŚ  AN LOWEJ A T KU ÓW OL O S Ż WCZ   

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 
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 Rewers legitymacji: 

– miejsce na fotografię o wymiarach 22 mm × 28 mm, 

– napisy w kolorze czarnym na tle w kolorze jasnej zieleni PANTONE 351: 

• „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”,

• „Imię”, poniżej linia kropek,

• „Nazwisko”, poniżej linia kropek,

• „Stanowisko służbowe”, poniżej linia kropek,

• „Nr legitymacji”, poniżej linia kropek,

• „Organ wydający”, poniżej trzy linie kropek, 

• „Data wydania”, poniżej linia kropek,

• „Wydano na podstawie art. 20a ust. 2 pkt … ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, z późn. zm.).”.

– znak Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: stylizowany kłos zboża wpisany w literę Q z na-
pisem „INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ AR TYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH” na dole, ze skrótem 
„IJHARS” na górze. Całość w kolorze PANTONE 871 (złoty mat). 

 Wymiary legitymacji – format CR80:

– wysokość: 54 mm, 

– szerokość: 86 mm. 

 Rodzaj materiału i zabezpieczeń: 

– legitymacja wydrukowana na PVC bez możliwości naniesienia żadnych zmian.




