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Zmiana Nr 31 

Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM),  

obowiązuje od 1 lipca 2022 r. 

 

W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W spisie treści (str. 5) skreśla się § 38. Bilety odcinkowe bezimienne wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 

50%. 

 

2. W § 1 ust. 3: 
1) w pkt 5 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 1656 ze 

zm.”; 

2) w pkt 6 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 1858 ze 

zm.”; 

3) w pkt 10 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 1749 ze 

zm.”; 

4) w pkt 11 zapis w nawiasie  ;otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz.U. z 2022 r poz. 813 ze zm.”. 

 

3. W § 18 ust. 3 pkt 1 lit. a: 
1) tiret drugie - na końcu zdania po przecinku dodaje się zapis „Komendant Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości,”; 

2) tiret trzecie: 

a) lit. a: 

 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „wzór nr 7, 8, 9 i 10”; 

 zapis w drugim nawiasie otrzymuje brzmienie: „wzór nr 7a, 8a, 9-9b,”; 

b) lit. b: 

 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „wzór nr 10, 11 i 12”, 

 zapis w drugim nawiasie otrzymuje brzmienie; „wzór nr 13,14 -14b i 15”. 

 

4. W § 22a w ust. 3 pkt 2: otrzymuje brzmienie: 
„2) dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgowych przejazdów są: 

a) legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu (wzór nr 42), 

b) legitymacja weterana poszkodowanego (wzór nr 43), 

c) legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza (wzór nr 44, 44a), 

d) legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

(wzór nr 45, 45a) 

wraz z dokumentem tożsamości albo dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości albo 

mObywatelem.”. 

 

5.  W § 28a skreśla się ust. 4. 

 

6. W § 33a ust. 4: 

1)  pkt 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „tabela nr 14”; 

2)  pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „tabela nr 15”. 

 

7. W § 34: 

1) w ust. 2 zapis „Ulgę” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „Ofertę”; 

2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) od każdej zorganizowanej grupy, złożonej co najmniej z 10 osób, nie wliczając 

przewodników/opiekunów, pobiera się opłaty za bilety wg taryfy normalnej lub ulgowej 

w zależności od indywidualnych uprawnień uczestników grupy;”. 

8. Skreśla się postanowienia § 38. Bilety odcinkowe bezimienne wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 

50%. 

 

9. Spis wzorów dokumentów - zastępuje się nowym spisem (str. 47-49a) - w załączeniu. 
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10. We wzorach dokumentów wprowadza się następujące zmiany: 

1) dodaje się nowe wzory dokumentów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej zmiany: 

a) Wzór nr 9 legitymacja Żołnierza Żandarmerii Wojskowej (str. 61-61a), 

b) Wzór nr 9a odznaka identyfikacyjna Żołnierza zawodowego (str. 61a), 

c) Wzór nr 9b odznaka identyfikacyjna Żołnierza niezawodowego (str. 61a), 

d) Wzór nr 10 legitymacja służbowa Żołnierza zawodowego (str. 61b), 

e) Wzór nr 14b(1-2) książeczka wojskowa (str. 82e-82f), 

f) Wzór nr 42 legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Wywiadu (str. 112 -

 112a), 

g) Wzór nr 45a legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego (str. 115a-115b); 

2) zastępuje się nowymi wzorami (w załączeniu): 

a) Wzór nr 6 legitymacja służbowa policjanta (str. 57-57a), 

b) Wzór nr 9 odznaka identyfikacyjna Żołnierza zawodowego zastępuje się Wzorem nr 9 legitymacja 

 Żołnierza Żandarmerii Wojskowej; 

3) pod wzorami legitymacji: 

a) Wzór nr 7 (str. 58) zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „wzór opublikowany w Dz. U. z 2020 r. 

poz. 986”, 

b) Wzór nr 44-45 (str. 114 – 115) zamieszcza się zapis w brzmieniu: 

Legitymacje wydane wg tego wzoru zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do 21 maja 2022 r.”, 

c) Wzór nr 12(1)-12(8) (str. 67-74) zamieszcza się zapis w brzmieniu: 

  Legitymacje wg wzoru nr 12-12(8) zachowują ważność w terminie w nich określonym.”. 

 

 

 

Pozostałe postanowienia Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM) nie ulegają zmianie. 
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Wzór nr 6 

do § 18 
 

 
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA 

 
 
 

Awers                                                                                       rewers  

  

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 
× 0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu. 
Objaśnienia( awers): 
1) tło w kolorze niebiesko-szaro-różowym z napisem POLICJA; 
2) w lewej górnej części wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm; 
4) poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku 

legitymacji policjantów pełniących służbę w: 
a) komisariacie Policji ‒ nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy   rejonowej Policji, 

na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji, 
b) komisariacie specjalistycznym Policji ‒ nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze  działania której 

znajduje się komisariat specjalistyczny Policji, 
c) ośrodku szkolenia Policji ‒ nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się 

ośrodek szkolenia Policji; 
5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta; 
6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno: 

a) gwiazda policyjna, 
b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej, 
c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2022; 

7) w środkowej części znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego 
napisu  POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta; 

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, 
STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi. 

Objaśnienia (rewers): 
1)   w górnej części dokumentu tło w kolorze zielono-niebiesko-różowym; 
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2)   w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację 

służbową; 
3)   w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 53 x 8,2 mm; 
4)   w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy 

policjanta lub stylizowanymi literami RP; 
5)  w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego. 
 
 

Wkładka do legitymacji Służbowej Policjanta 
 

 
 
Wkładka do legitymacji służbowej jest kolom żółtego o wymiarach 63 mm x 100 mm, po dokonaniu w niej wpisów pokryta 

dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone lite1y „RP", napis 
,,Policja" oraz sześciocyfrowy numer folii.  

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera: 
− w górnej części centralnie położony znak „gwiazdy policyjnej" - według wzoru „oznaczenia identyfikacji indywidualnej 

policjanta" -w kolo1ze szarometalicznym z niebieską wstęgą pośrodku, na której widnieje napis kolom białego 
,,POLICJA",  

− po prawej stronie gwiazdy hologram w kształcie koła p1zedstawiający na zmiennobarwnym giloszu centralnie położone 
godło państwowe, wokół którego znajduje się dwukrotnie powtórzony napis „Rzeczpospolita Polska",  

− poniżej „gwiazdy policyjnej" napis kolom czarnego „BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI",  
− pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolo1ze sza1ym z podpisem pod nią kolom czarnego „stopień, imię 

i nazwisko",  
− poniżej wykropkowana linia w kolo1ze sza1ym z podpisem pod nią kolom czarnego - po lewej stronie „nr 

identyfikacyjny", po prawej stronie podpis kolom czarnego „nr legitymacji służbowej",  
− poniżej wypośrodkowany napis kolom czarnego umieszczony w czterech liniach:  

pierwszej linii - ,,Okazicielowi niniejszego dokumentu"  
w drugiej linii - ,,polecam udzielić wszelkiej pomocy"  
w trzeciej linii - ,,przy wykonywaniu czynności służbowych"  
w czwartej linii - ,,prowadzonych p1zez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji",  

− poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem kolom czarnego po lewej stronie „data wydania", oraz po prawej 
stronie wykropkowana linia w kolorze sza1ym z podpisem kolom czarnego „podpis i pieczęć Komendanta Głównego 
Policji". 
Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych. 
 
Wzory opublikowane w Dz. U.  z  2020 r.  poz. 986 
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Wzór nr 9 
do § 18 

 

WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 

Legitymacja żołnierza Żandarmerii Wojskowej ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1, wykonanej z 
wielowarstwowego poliwęglanu. Materiały użyte do produkcji dokumentu oraz budowa karty umożliwiają trwałe 
naniesienie danych personalnych z zastosowaniem techniki grawerowania laserowego. 
 
AWERS 

           
 
Objaśnienia (awers) 
1) tło wykonane techniką offsetową; barwa tła utrzymana w tonacji zielonej (A) i pomarańczowo-beżowej 

   (B) z zastosowaniem druku irysowego o układzie A-B-A; 
2) w dolnej części tła wkomponowany element reliefowy, który przedstawia logo Żandarmerii Wojskowej; 
3) w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) po prawej stronie godła Rzeczypospolitej Polskiej następujące napisy w kolorze czarnym: 

a) „ŻANDARMERIA”, 
b) „WOJSKOWA”, 
c) „POLISH MILITARY GENDARMERIE”; 

5) między napisem „WOJSKOWA” a napisem „POLISH MILITARY GENDARMERIE” zabezpieczenie 
w postaci mikrodruku; 

6) poniżej godła Rzeczypospolitej Polskiej pole na wizerunek posiadacza dokumentu, które ma linie giloszowe 
zgodne z kolorystyką irysu tła dokumentu oraz linie giloszowe złożone z mikrodruku (wizerunek twarzy 
posiadacza dokumentu sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonanej na 
jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz, przedstawiającej osobę 
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70–80% powierzchni fotografii, 
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, z naturalnym 
wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami); 

7) poniżej pola na wizerunek miejsce na dane osobowe posiadacza dokumentu – imiona, nazwisko, stopień 
wojskowy, numer legitymacji – oraz na datę ważności legitymacji; 

8)  w prawym dolnym rogu pola na wizerunek element dyfrakcyjny optycznie zmienny (DOVID); 
9) po prawej stronie na wysokości pola na wizerunek logo Żandarmerii Wojskowej oraz numer odznaki 

identyfikacyjnej; 
10) w prawym dolnym rogu logotyp Żandarmerii Wojskowej wykonany farbą optycznie zmienną; 
11) elementy graficzne widoczne w świetle widzialnym, wykazujące luminescencję w promieniowaniu 

ultrafioletowym. 
 
Objaśnienia (rewers) 
1) tło wykonane techniką offsetową; barwa tła utrzymana w tonacji zielonej (A) i szarej (B) z zastosowaniem 

druku irysowego o układzie A-B-A; 
2) w centralnej części wkomponowane w tło logo Żandarmerii Wojskowej; 
3) w górnej części napis w kolorze czarnym „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”; 

REWERS 
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4) poniżej napisu „ŻANDARMERIA WOJSKOWA” miejsce na dane osobowe posiadacza dokumentu – nazwa 
jednostki organizacyjnej, numer legitymacji, rodzaj służby (rozróżnienie legitymacji żołnierza zawodowego i 
żołnierza niezawodowego następuje na etapie personalizacji legitymacji służbowej żołnierza Żandarmerii 
Wojskowej przez wskazanie rodzaju służby); 

5)  w połowie wysokości zabezpieczenia w postaci mikrodruku; 
6)  w prawej górnej części niezadrukowane białe pole przeznaczone na zabezpieczenie MLI; 
7)  w dolnej części pole MRZ; 
8) elementy graficzne widoczne w świetle widzialnym, wykazujące luminescencję w promieniowaniu 

ultrafioletowym.  
 
Wzór opublikowany w Dz. U.  z 2022 r. poz. 468 

Wzór nr 9a 
do § 18 

WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 
 
Odznaka ma kształt owalu o wymiarach 70 × 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego. 
 

 

  
Wzór nr 9b 

do § 18 
 

WZÓR ODZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO 
 
Odznaka ma kształt owalu o wymiarach 70 × 50 mm. Jest koloru srebra oksydowanego. 
 

  
Wzory opublikowane w Dz. U.  z 2022 r. poz. 468 
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Objaśnienia: 
1) w otoku w górnej części napis „ŻANDARMERIA 

WOJSKOWA”; 
2)  w dolnej części stylizowany wieniec laurowy; 
3) w środkowej części lauru wkomponowane koło z hologramem 

zawierającym litery „ŻW” i „WP” widoczne w zależności od kąta 
patrzenia; 

4)  w centralnej części znak Żandarmerii Wojskowej z wypełnieniami 
w kolorze amarantowym (tło) i żółtym (płomień); 

5) poniżej numer odznaki identyfikacyjnej, którego cyfry są 
wypełnione emalią koloru amarantowego. 

 
 
 

Objaśnienia: 

1) w otoku w górnej części napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”; 
2) w dolnej części stylizowany wieniec laurowy; 
3) w środkowej części lauru wkomponowane koło z hologramem 

zawierającym litery „ŻW” i „WP” widoczne w zależności od kąta 
patrzenia; 

4) w centralnej części znak Żandarmerii Wojskowej; 
5) poniżej numer odznaki identyfikacyjnej. 



Wzór nr 10 
do § 18 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 

   awers        rewers 

1) legitymacja służbowa żołnierza zawodowego ma formę ka1ty identyfikacyjnej formatu ID-1 o
wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm, która jest wykonana z poliwęglanu i spersonalizowana metodą
grawerowania laserowego;

2) awers:
a) w górnej części legitymacji, w lewym rogu, znajduje się wizerunek orła według wzoru

ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a obok niego napis „Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej" wykonany białą farbą z zielonym konturem, w technice druku
offsetowego,

b) poniżej jest napis „Legitymacja Żołnierza Zawodowego Milita1y ID Card" wykonany czarną
farbą, w technice diuku offsetowego, natomiast napis ,,Zawodowego Military ID Card"
dodatkowo jest wykonany farbą aktywną w promieniowaniu podczerwonym,

c) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek twarzy żołnierza
zawodowego. Wizerunek twarzy żołnierza powinien być sporządzony na podstawie zdjęcia:
− o dobrej ostrości, nie starszego niż 10 lat,
− wykonanego na jednolitym, jasnym tle,
− z równomiernym oświetleniem,
− odwzorowującego naturalny kolor skóry,
− obejmującego postać od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz

zajmowała 70-80% fotografii,
− pokazującego wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
− z widocznymi b1wiami,
− przedstawiającego osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nie

nabycia głowy i okula- rów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami 
przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, 

− o wymiarach 3 5 mm x 45 mm 
lub na podstawie pliku zawierającego fotografię w proporcjach 35 x 45, o rozdzielczości co najmniej 
492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, 

d) obok wizerunku żołnierza znajdują się czarne napisy wykonane w technice druku offsetowego:
– „STOPIEŃ WOJSKOWY / RANK”,
– „NAZWISKO / SURNAME”,
– „IMIONA / GIVEN NAMES”,
– „DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH”,

e) w dolnej części legitymacji, w prawym dolnym rogu, znajduje się pole do umieszczenia
powtórzonego wizerunku twarzy żołnierza wraz z rokiem ważności legitymacji,

f) zastosowano elementy zabezpieczające:
– dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,
– element optycznie zmienny – MLI,
– element optycznie zmienny w obszarze zdjęcia,

61b 

31 



– elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
– linie giloszowe,
– mikrodruki,
– tłoczenia powierzchni;

3) rewers:
a) na samej górze znajduje się czarny, wyśrodkowany napis wykonany w technice druku offsetowego

„W PRZY-PADKU ZNALEZIENIA LEGITYMACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ JĄ DO
NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI WOJ-SKOWEJ LUB POLICJI / IF FOUND, PLEASE RETURN
TO THE NEAREST MILITARY UNIT OR POLICE STATION”,

b) poniżej, w prawym górnym rogu legitymacji, jest znak graficzny utworzony z liter „SZRP”,
wykonany farbą optycznie zmienną,

c) po lewej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy:
– „NUMER PESEL / PERSONAL NUMBER”,
– „PŁEĆ / SEX”,

d) po prawej stronie legitymacji znajdują się czarne napisy w kolejności:
– „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE”,
– „SERIA I NUMER / SERIAL NUMBER”,
– „DATA WAŻNOŚCI / EXPIRATION DATE”,

e) na dole legitymacji, w lewym dolnym rogu, jest czarny napis „JEDNOSTKA WOJSKOWA /
MILITARY UNIT”,

f) w tło legitymacji jest wkomponowany element graficzny zawierający napisy „WP” i „WOJSKO
POLSKIE”,

g) zastosowano elementy zabezpieczające:
– dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego,
– element graficzny wykonany farbą optycznie zmienną,
– elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
– linie giloszowe,
– mikrodruki,
– oznaczenie indywidualne.

Wzór opublikowany w Dz. U.  z 2022 r. poz. 76 
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Wzór nr 42 
do § 22 

 
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA 

AGENCJI WYWIADU 
 

Legitymacja ma układ poziomy, jest kartą wykonaną na papierze syntetycznym, dwustronnie laminowaną folią, 
w formacie według standardu ISO 7810 ID-1 o wymiarach 53,98 × 85,60 × 0,76 mm. 

 
AWERS 

 
 
1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz wykonane 

drukiem irysowym w kolorach pomarańczowym i zielonym w pozostałej części dokumentu. 
2. W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek orła wykonany według wzoru ustalonego dla 

godła Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. W prawym dolnym rogu legitymacji znajduje się znak graficzny wykonany farbą optycznie zmienną. 
4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
b) THE REPUBLIC OF POLAND, 
c) AGENCJA WYWIADU, 
d) FOREIGN INTELLIGENCE AGENCY, 
e) LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO, 
f) SUFFERED VETERAN’S IDENTITY CARD, 
g) SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
h) IMIĘ / FIRST NAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
i) NAZWISKO/SURNAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
j) NR PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL) z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
k) WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD. 

5. Seria i numer wykonane w technice typografii w kolorze czarnym. 
6. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym. 
 

REWERS 

 
 
1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz w kolorze 

zielonym w pozostałej części dokumentu. 
2. W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

a) SZEF AGENCJI WYWIADU, 
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b) HEAD OF THE FOREIGN INTELLIGENCE AGENCY, 
c) ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY, 
d) PODPIS/SIGNATURE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
e) DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu. 

 
 
Wzór opublikowany  w Dz.U. z 2021 r. poz. 2016 
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Wzór nr 45a 
do §22 
 

LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA AGENCJI 
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 

 
Legitymacja ma układ poziomy, jest kartą wykonaną na papierze syntetycznym, dwustronnie laminowaną folią, 
w formacie według standardu ISO 7810 ID-1 o wymiarach 53,98 × 85,60 × 0,76 mm. 

 
AWERS 

 
 
1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz wykonane drukiem 

irysowym w kolorach pomarańczowym i zielonym w pozostałej części dokumentu. 
2. W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek orła wykonany według wzoru ustalonego dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.  W prawym dolnym rogu legitymacji znajduje się znak graficzny wydrukowany farbą optycznie zmienną. 
4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
b) THE REPUBLIC OF POLAND, 
c) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 
d) INTERNAL SECURITY AGENCY, 
e) LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO, 
f) SUFFERED VETERAN’S IDENTITY CARD, 
g) SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
h) IMIĘ / FIRST NAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
i) NAZWISKO/SURNAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
j) NR PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL) z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
k) WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD. 

5. Seria i numer legitymacji wykonane w technice typografii w kolorze czarnym. 
6. Element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym. 

REWERS 

 
 

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz w kolorze 
zielonym w pozostałej części dokumentu. 

2. W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

a) SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 
b) HEAD OF THE INTERNAL SECURITY AGENCY, 
c) ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY, 
d) PODPIS/SIGNATURE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu, 
e) DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu. 

 
Wzór opublikowany  w Dz.U. z 2021 r. poz. 2016 
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