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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2017 r.
Poz. 1602
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych
z powodów politycznych
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzór odznaki honorowej „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwanej dalej „odznaką honorową”, oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki honorowej;

2)

wzór legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zwanej
dalej „legitymacją”;

3)

sposób noszenia odznaki honorowej.
§ 2. 1. Wzór odznaki honorowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki honorowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór legitymacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Odznakę honorową nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach, jeżeli są noszone jednocześnie.

§ 5. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.2)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wz. S. Szwed

1)

2)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § l
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 1252), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1386).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia
2017 r. (poz. ...)
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Załączniki do rozporządzenia
Ministranr
Rodziny,
Pracy
Załącznik
1
i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (poz. 1602)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ
LUB
OSOBY
REPRESJONOWANEJ
Z POWODÓW
WZÓR
ODZNAKI
HONOROWEJ „DZIAŁACZA
OPOZYCJIPOLITYCZNYCH”
ANTYKOMUNISTYCZNEJ
LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH”

skala1:1
1:1
skala

skala 2:1
2:1
skala

1.

1.Odznaka
Odznaka
o kształcie
koła, wykonana
metalu,25omm.
średnicy 25 mm.
o kształcie
koła, wykonana
z metalu, ozśrednicy

2.

2.Tło Tło
środkowego
srebrne oksydowane,
na się
nim
znajdują
datyw„1956”
i „1989”,częściowo
pola pola
środkowego
srebrne oksydowane,
na nim znajdują
daty
„1956” i się
„1989”,
kolorze srebrnym,

3.
4.
5.
6.

nałożone na siebie i lekko przesunięte względem siebie w płaszczyźnie poziomej.

w kolorze srebrnym, częściowo nałożone na siebie i lekko przesunięte względem

Poniżej znajduje się stylizowana flaga Polski, pokryta emalią białą i czerwoną.

siebie w płaszczyźnie poziomej.

Wokół pola środkowego jest umieszczony w srebrnym (o barwie jaśniejszej od barwy pola środkowego) oksydowa3.nymPoniżej
znajduje
się stylizowana
flaga Polski,
pokryta emalią
białą i DLA
czerwoną.
otoku wklęsły
majuskułowy
napis, w kolorze
pola środkowego,
„ZA ZASŁUGI
NIEPODLEGŁOŚCI”.

4.TłoWokół
pola środkowego
umieszczony
w srebrnym
(oodznaki.
barwie jaśniejszej od barwy
pola środkowego
jest wklęsłe jest
w stosunku
do pozostałych
elementów

pola
środkowego)
oksydowanym
Druga
strona
odznaki gładka,
z zapięciem.

otoku wklęsły majuskułowy napis, w kolorze pola

środkowego, „ZA ZASŁUGI DLA NIEPODLEGŁOŚCI”.
5. Tło pola środkowego jest wklęsłe w stosunku do pozostałych elementów odznaki.
6. Druga strona odznaki gładka, z zapięciem.
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
„DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY
WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH”
„DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ
Z POWODÓW POLITYCZNYCH”

Legitymacja
kartonowa,
o wymiarach
104mm
mm
Legitymacja
kartonowa,
o wymiarach
104 mm × 151

x 151 mm

Na pierwszej stronie znajduje się majuskułowy napis „URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”,
poniżej wizerunek
z godła Rzeczypospolitej
Polskiej.
Na pierwszej
stronieorła znajduje
się majuskułowy
napis „URZĄD DO SPRAW

KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH”, poniżej wizerunek orła z godła
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Na drugiej stronie znajduje się majuskułowy, wykonany pogrubioną czcionką napis „LEGITYMACJA”, poniżej napis „Nr”
i miejsce
wpisanie stronie
kolejnego znajduje
numeru legitymacji,
w lewym dolnym
rogu znajduje
się napis „Warszawa,”
Na nadrugiej
się majuskułowy,
wykonany
pogrubioną
czcionką,i miejsce
napis na
wpisanie daty wydania legitymacji.

„LEGITYMACJA”, poniżej napis „Nr” i miejsce na wpisanie kolejnego numeru legitymacji,

Na trzeciej stronie znajduje się napis „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, poniżej napis „nalewym
dolnym
rogu imienia
znajduje
się napis
„Warszawa,”
i miejsce
na„Działacza
wpisanieopozycji
daty wydania
daje”, w
poniżej
miejsce
na wpisanie
i nazwiska,
poniżej
napis „odznakę
honorową
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” ”. W prawym dolnym rogu znajduje się napis „Szef Urzędu
legitymacji.
do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych”, poniżej miejsce na podpis. W lewym dolnym rogu znajduje się napis
„m.p.” i miejsce na pieczęć.

Na trzeciej stronie znajduje się napis „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych”, poniżej napis „nadaje”, poniżej miejsce na wpisanie imienia i nazwiska,
poniżej napis „odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych”. W prawym dolnym rogu znajduje się napis „Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, poniżej miejsce na podpis.
W lewym dolnym rogu znajduje się napis „m.p.” i miejsce na pieczęć.

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB
OSOBY REPRESJONOWANEJ
Z POWODÓW POLITYCZNYCH
Dziennik Ustaw
–5–
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Załącznik nr 3

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm,

WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ
o krawędziach zaokrąglonych,Zwykonana
tworzywa sztucznego.
POWODÓWz POLITYCZNYCH
Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm × 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

Awers legitymacji

Awers legitymacji

1.

Tło w kolorze jasnym kremowym.

2.

Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów utworzonych
1. Tło w kolorze jasnym kremowym.
z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego.

3.

Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami w formie
grupy
składającejpasów
się z trzech
nałożonych na
i uproszczonych
pionowych
utworzonych
z siebie
pionowych
linii wgeometrycznie
układzie falliści.
i przejścia tonalnego od

4.

Naszarego
środku czarny
majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. Poniżej
do kremowego.
tekstu ciemnoszara linia pozioma.

5.

Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji – alternatywny napis:czterema
„działacza elementami
opozycji antykomunistycznej”
albo „osoby
represjonowanej
politycznych”, na
albosiebie
„działaw formie grupy
składającej
się z z powodów
trzech nałożonych
cza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle

3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony
i uproszczonych geometrycznie liści.

4. Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako
efekt cienia napisu. Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma.
5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza
legitymacji – alternatywny napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby
represjonowanej z powodów politycznych”, albo „działacza opozycji antykomunistycznej
i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.
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Rewers legitymacji

1.

jasnym
kremowym.
1. Tło
Tłowwkolorze
kolorze
jasnym
kremowym.

2.

górnym
rogu znajduje
miejsce przeznaczone
umieszczenie zdjęcia
legitymacji.
2. WWlewym
lewym
górnym
rogu się
znajduje
się miejscena przeznaczone
na posiadacza
umieszczenie
zdjęcia

3.

Na środku znajduje
się tekst czarną czcionką:
posiadacza
legitymacji.
nr” – obok
na dokonanie
wpisu kolejnego numeru legitymacji,
3. –Na„Legitymacja
środku znajduje
się miejsce
tekst czarną
czcionką:
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji,

– „Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji,

– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji,

– poniżej
miejscenanadokonanie
dokonanie
wpisu
nazwiska posiadacza
legitymacji,
– 	poniżejznajduje
znajduje się
się miejsce
wpisu
o alternatywnej
treści: „był działaczem
opozycji antykomunistycznej”
albo
„był
osobą
represjonowaną
z
powodów
politycznych”,
albo
„był
działaczem
opozycji antykomuni– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji,
stycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych”.

4.
5.
6.

– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był działaczem
W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem.

opozycji antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów politycznych”,

W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym nieznacznie

ciemniejszym
od tła, wykonane
szarymantykomunistycznej
konturem.
albo
„był działaczem
opozycji
i osobą represjonowaną z powodów
W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:
politycznych.

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”,
4. –W„Szef
prawym
górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym
– poniżej znajduje się miejsce na podpis,

cieniem.

– poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji.

5. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego
w kolorze kremowym nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem.
6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:
– „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”,
– poniżej znajduje się miejsce na podpis,
– poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania
legitymacji.

