
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie umundurowania policjantów.

Uwaga !!!
Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało
podzielone na części.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2—4 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101,
poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877,
Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189,
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1367 i Nr 154, poz. 1800)
zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje i sposób noszenia umundurowania,
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2) dystynkcje i znaki identyfikacyjne,

3) zasady noszenia umundurowania oraz orderów,
odznaczeƒ, medali, odznak,

4) normy umundurowania.

§ 2. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfika-
cyjne okreÊlone w rozporzàdzeniu sà prawnie zastrze-
˝one i mogà byç noszone wy∏àcznie przez policjantów.

§ 3. Policjanci sà obowiàzani nosiç umundurowa-
nie policyjne podczas wykonywania obowiàzków s∏u˝-
bowych, w szko∏ach i oÊrodkach szkolenia Policji oraz
w czasie odbywania çwiczeƒ lub przeszkolenia.

Rozdzia∏ 2

Rodzaje i sposób noszenia umundurowania

§ 4. Umundurowanie policjantów sk∏ada si´ z ubio-
rów: s∏u˝bowego, wyjÊciowego, galowego i çwiczeb-
nego.

§ 5. 1. Przedmiotami umundurowania wchodzàcy-
mi w sk∏ad ubioru s∏u˝bowego w szczególnoÊci sà:

1) czapka zimowa lub letnia,

2) kurtka 3/4 z podpinkà,

3) bluza s∏u˝bowa,

4) sweter,

5) koszula s∏u˝bowa,

6) spodnie lub spódnica,

7) obuwie,

8) pas g∏ówny skórzany w kolorze czarnym, a dla po-
licjantów s∏u˝by prewencyjnej ruchu drogowego
— pas w kolorze bia∏ym,

9) krawat,

10) szalik,

11) r´kawiczki skórzane.

2. Wzory ubioru s∏u˝bowego okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Przedmiotami umundurowania wchodzàcy-
mi w sk∏ad ubioru wyjÊciowego w szczególnoÊci sà:

1) czapka gabardynowa,

2) p∏aszcz ca∏oroczny lub kurtka 3/4 z podpinkà,

3) kurtka gabardynowa wyjÊciowa,

4) koszula wyjÊciowa bia∏a,

5) spodnie lub spódnica wyjÊciowa,

6) obuwie,

7) krawat,

8) szalik,

9) r´kawiczki skórzane,

10) sznur galowy.

2. Wzory ubioru wyjÊciowego okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Przedmiotami umundurowania wchodzàcy-
mi w sk∏ad ubioru galowego w szczególnoÊci sà:

1) czapka gabardynowa,

2) kurtka gabardynowa galowa,

3) koszula wyjÊciowa bia∏a,

4) spodnie lub spódnica wyjÊciowa,

5) obuwie,

6) krawat,

7) r´kawiczki skórzane,

8) sznur galowy.

2. Wzory ubioru galowego okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Przedmiotami umundurowania wchodzàcy-
mi w sk∏ad ubioru çwiczebnego w szczególnoÊci sà:

1) czapka çwiczebna,

2) czapka zimowa,

3) kurtka 3/4 çwiczebna z podpinkà,

4) koszula s∏u˝bowa,

5) mundur çwiczebny,

6) kombinezon,

7) obuwie,

8) pas g∏ówny skórzany lub brezentowy,

9) krawat,

10) szalik,

11) r´kawiczki çwiczebne lub skórzane.

2. Wzory ubioru çwiczebnego okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 9. Bluza s∏u˝bowa jest w kolorze b∏´kitnoszarym,
z krytym zapi´ciem z przodu, na guziki. Na ramionach
sà umieszczone naramienniki, na piersiach naszyte
dwie nak∏adane kieszenie z fa∏dkami i klapkami. Dó∏
bluzy jest wykoƒczony paskiem, po bokach Êciàgni´ty
gumà. Na pasku sà umieszczone podtrzymywacze do
pasa g∏ównego. R´kawy sà wykoƒczone mankietami
zapinanymi na guziki. D∏ugoÊç bluzy powinna si´gaç
dolnà kraw´dzià pasa (Êciàgacza) do oko∏o 4—6 cm po-
ni˝ej górnej kraw´dzi pasa spodni, a kraw´dê mankie-
tu r´kawa — do nasady d∏oni przy opuszczonej r´ce.
Bluz´ s∏u˝bowà nosi si´ z koszulà i krawatem.
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§ 10. 1. Beret w kolorze granatowym, z wizerun-
kiem or∏a, noszà policjanci pododdzia∏ów antyterrory-
stycznych Policji:

1) z oznakami stopni — do umundurowania s∏u˝bo-
wego i wyjÊciowego,

2) bez oznak stopni — do umundurowania çwiczebne-
go.

2. Beret nosi si´ lekko przechylony na prawe ucho.
Dolna jego kraw´dê powinna znajdowaç si´ na wyso-
koÊci oko∏o 4 cm nad brwià. Prawà kraw´dê denka be-
retu opuszcza si´ w dó∏ nieco ku ty∏owi, tak by nie przy-
s∏ania∏a ucha.

§ 11. 1. Czapka gabardynowa jest w kolorze b∏´kit-
noszarym z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Na
czapce znajduje si´ wizerunek or∏a w kolorze srebrnym
z napisem „POLICJA”, haftowany metodà mechanicz-
nà, na szarob∏´kitnym tle. Na czapk´ policjanci s∏u˝by
prewencyjnej ruchu drogowego nak∏adajà pokrowiec
w kolorze bia∏ym. Rozmiar czapki powinien odpowia-
daç obwodowi g∏owy. Rondo czapki powinno zawieraç
usztywniacz zapewniajàc regularny owal. Zabrania si´
wyjmowania usztywniacza czapki. Czapk´ nosi si´ pro-
sto na∏o˝onà na g∏ow´. Kraw´dê daszka powinna znaj-
dowaç si´ na wysokoÊci oko∏o 3 cm nad linià brwi.

2. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego jest
w kolorze b∏´kitnoszarym. Na czapce umieszcza si´ wi-
zerunek or∏a w kolorze srebrnym z napisem „POLI-
CJA”, haftowany metodà mechanicznà, na szarob∏´kit-
nym tle. Czapk´ letnià nosi si´ prosto na∏o˝onà na g∏o-
w´. Kraw´dê daszka powinna znajdowaç si´ na wyso-
koÊci oko∏o 3 cm nad linià brwi.

3. Czapka z daszkiem çwiczebna typu sportowego
jest w kolorze czarnym. Na czapce znajduje si´ wizeru-
nek or∏a w kolorze srebrnym z napisem „POLICJA”, ha-
ftowany metodà mechanicznà, na czarnym tle. Czapk´
çwiczebnà nosi si´ prosto na∏o˝onà na g∏ow´. Kraw´dê
daszka powinna znajdowaç si´ na wysokoÊci oko∏o
3 cm nad linià brwi.

4. Czapka zimowa z daszkiem jest w kolorze b∏´kit-
noszarym, z klapami z tkaniny futerkowej w kolorze
szarym. Na czapce umieszcza si´ wizerunek or∏a w ko-
lorze srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowany me-
todà mechanicznà, na szarob∏´kitnym tle. Czapk´ zi-
mowà nosi si´ na∏o˝onà prosto na g∏ow´. Kraw´dê
daszka czapki powinna znajdowaç si´ na wysokoÊci
oko∏o 3 cm nad linià brwi. Czapk´ zimowà nosi si´ pod-
czas dokuczliwych wiatrów i przy temperaturze powie-
trza poni˝ej 0°C. Przy temperaturze –7°C albo przy do-
kuczliwym wietrze i temperaturze –5°C czapk´ zimowà
mo˝na nosiç z opuszczonymi klapami wiàzanymi do ty-
∏u lub pod podbródkiem.

§ 12. 1. Guziki zewn´trzne do przedmiotów umun-
durowania z wizerunkiem or∏a sà wykonane z tworzy-
wa sztucznego w kolorze b∏´kitnoszarym lub czarnym.

2. Wszystkie guziki wewn´trzne — kryte sà wykona-
ne bez wizerunku or∏a.

§ 13. 1. Kurtka gabardynowa wyjÊciowa jest w ko-
lorze b∏´kitnoszarym, jednorz´dowa z wyk∏adanym
ko∏nierzem i klapami, zapinana z przodu na cztery gu-
ziki. Na ramionach kurtki sà umieszczone naramienni-
ki. Kurtka m´ska ma na piersiach i po bokach poni˝ej li-
nii pasa naszyte kieszenie nak∏adane z fa∏dkami i klap-
kami. Kurtka damska ma tylko kieszenie dolne ci´te
z klapkami. R´kawy sà g∏adkie bez mankietów. D∏ugoÊç
kurtki powinna byç taka, aby w pozycji siedzàcej dolna
jej kraw´dê si´ga∏a do p∏aszczyzny siedzenia, a kra-
w´dê r´kawów do nasady kciuka. Kurtk´ nosi si´ z ko-
szulà wyjÊciowà i krawatem.

2. Kurtka gabardynowa galowa jest w kolorze b∏´-
kitnoszarym, dwurz´dowa z wyk∏adanym ko∏nierzem
i klapami. Na ramionach kurtki sà umieszczone nara-
mienniki. Po bokach kurtki poni˝ej linii pasa sà kiesze-
nie ci´te wykoƒczone patkami. R´kawy sà g∏adkie bez
mankietów. D∏ugoÊç kurtki powinna byç taka, aby
w pozycji siedzàcej dolna jej kraw´dê si´ga∏a do p∏asz-
czyzny siedzenia, a kraw´dê r´kawów do nasady kciu-
ka. Kurtk´ galowà nosi si´ z koszulà wyjÊciowà i krawa-
tem.

3. Kurtka 3/4 jest w kolorze b∏´kitnoszarym, z tkani-
ny nieprzemakalnej z dwoma bocznymi kieszeniami
i dopinanà podpinkà. Na ramionach kurtki sà umiesz-
czone naramienniki. Zapi´cie z przodu jest kryte. Wy-
krój szyi jest wykoƒczony ko∏nierzem z tkaniny zasad-
niczej, do którego jest dopinany ko∏nierz z tkaniny fu-
terkowej w kolorze szarym oraz kaptur. Kurt´ 3/4 z pod-
pinkà nosi si´ do ubioru s∏u˝bowego i wyjÊciowego.
W okresie zimowym kurtk´ nosi si´ z podpinkà, a w let-
nim bez podpinki, zapi´tà na guziki. Dopuszcza si´ no-
szenie kurtki z rozpi´tym górnym guzikiem. Przy wyst´-
powaniu w ubiorze wyjÊciowym kurtk´ nosi si´ bez pa-
sa g∏ównego.

4. Kurtka 3/4 çwiczebna jest w kolorze czarnym,
z tkaniny nieprzemakalnej z podpinkà i kamizelkà. Kurt-
ka jest zapinana z przodu na zamek b∏yskawiczny przy-
kryty listwà zapinanà na napy. Kurtka ma dwie boczne
kieszenie. Na ramionach kurtki sà umieszczone nara-
mienniki. Ko∏nierz jest z tkaniny zasadniczej, a do nie-
go jest dopinany podko∏nierzyk z dzianiny i kaptur. Na
plecach znajduje si´ napis „POLICJA” w kolorze czar-
nym na ˝ó∏tym odblaskowym tle. Kamizelka jest wyko-
nana z pikowanej w∏ókniny z nak∏adanymi z przodu kie-
szeniami, zapinana na zamek b∏yskawiczny, ko∏nierz
jest wykonany z dziany. Na plecach jest naszyty folio-
wany napis „POLICJA” na ˝ó∏tym odblaskowym tle.
Kurtk´ z podpinkà i kamizelkà çwiczebnà nosi si´:

1) w okresie zimowym wraz z podpinkà i zapi´tym pod
szyjà ko∏nierzem; w czasie zaj´ç w terenie oraz
w innych okolicznoÊciach w zale˝noÊci od warun-
ków atmosferycznych dozwolone jest rozpi´cie
górnego guzika,

2) w okresie letnim bez podpinki z rozpi´tym górnym
guzikiem; zezwala si´ na noszenie kurtki çwiczeb-
nej z podpinkà z zachowaniem jednolitoÊci ubioru
w danej jednostce.

Kurtka çwiczebna powinna byç d∏u˝sza od bluzy dreli-
chowej o oko∏o 10 cm. Kamizelk´ nosi si´ jako dodat-
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kowe ocieplenie kurtki. Dopuszcza si´ noszenie kami-
zelki jako okrycia zewn´trznego noszonego na bluzie
munduru çwiczebnego.

§ 14. Kamizelka ostrzegawcza jest z dzianiny z ele-
mentami odblaskowymi w kolorze ˝ó∏tym, zapinana
z przodu na klamr´ zaciskowà. Na górnej cz´Êci pleców
jest naszyty du˝y odblaskowy napis „POLICJA”. Na
górnym lewym przodzie jest naszyty odblaskowy napis
„POLICJA”, na prawym górnym przodzie — pas z ta-
Êmy odblaskowej. W dolnej cz´Êci kamizelki na ca∏ym
obwodzie sà dwa pasy z taÊmy odblaskowej. Kamizel-
k´ ostrzegawczà z elementami odblaskowymi nosi si´
na przedmiotach umundurowania s∏u˝bowego i çwi-
czebnego w trakcie wykonywania zadaƒ na drogach
w celu poprawienia widocznoÊci policjanta. Dopuszcza
si´ noszenie kamizelki przez policjantów do ubioru cy-
wilnego w trakcie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych,
w tym operacyjnych.

§ 15. Kombinezon ochronny dwucz´Êciowy letni
w kolorze czarnym jest wykonany z tkaniny nieprzema-
kalnej. Bluza jest z krytym zapi´ciem przodu na zamek
b∏yskawiczny. Na przodach znajdujà si´ kieszenie na-
k∏adane z patkami, dwie na piersiach i dwie w dolnej
cz´Êci bluzy. Na patce lewej górnej kieszeni jest naszy-
ty ma∏y odblaskowy napis „POLICJA”. Na ramionach
sà naszyte naramienniki. Dó∏ bluzy i r´kawów jest wy-
koƒczony Êciàgaczem. W bokach bluzy sà zamki b∏y-
skawiczne. Kaptur jest dopinany na guziki. Na plecach
znajduje si´ napis „POLICJA” na ̋ ó∏tym odblaskowym
tle. Spodnie typu ogrodniczki na szelki, w przodzie jest
zamek b∏yskawiczny, w szwach bocznych — dwie kie-
szenie. Na prawym boku na wysokoÊci uda jest naszy-
ta kieszeƒ z patkà. Na wysokoÊci kolan doko∏a nogawek
jest naszyta taÊma odblaskowa w kolorze ˝ó∏tym. Dó∏
nogawek jest prosty. Kombinezon ochronny dwucz´-
Êciowy letni nosi si´ do ubioru s∏u˝bowego i çwiczeb-
nego w czasie niesprzyjajàcych warunków atmosfe-
rycznych.

§ 16. 1. Koszule do bluzy s∏u˝bowej, kurtki wyjÊcio-
wej lub galowej nosi si´ z krawatem, tak aby górna kra-
w´dê ko∏nierzyka wystawa∏a nieco ponad ko∏nierz blu-
zy lub kurtki.

2. W okresie letnim, gdy koszula s∏u˝bowa letnia
w kolorze b∏´kitnym jest ubiorem zewn´trznym, nosi
si´ jà bez krawata. Na ramionach koszuli umieszczone
sà naramienniki. Na przodach naszyte sà dwie nak∏ada-
ne kieszenie z patkami.

3. W okresie letnim, gdy koszula wyjÊciowa letnia
w kolorze bia∏ym jest ubiorem zewn´trznym, nosi si´
jà z krawatem. Na ramionach koszuli umieszczone sà
naramienniki. Na przodach naszyte sà nak∏adane dwie
kieszenie z patkami. Dopuszcza si´ noszenie spinki do
krawata w kolorze srebrnym.

§ 17. Krawat w kolorze granatowym nosi si´ wiàza-
ny podwójnym w´z∏em. W´ze∏ powinien ÊciÊle przyle-
gaç do ko∏nierzyka koszuli.

§ 18. Mundur çwiczebny w kolorze czarnym jest
wykonany z tkaniny drelichowej. Bluza ma zapi´cie

jednorz´dowe kryte. W pasie na plecach jest zmarsz-
czona guma. Na ramionach bluzy sà umieszczone na-
ramienniki. Na przodach sà naszyte cztery nak∏adane
kieszenie, dwie na piersiach i dwie w dolnej cz´Êci blu-
zy. W bokach poni˝ej pasa znajdujà si´ dwie kieszenie
zapinane na zamek b∏yskawiczny. R´kawy sà zakoƒczo-
ne mankietami. Na lewym r´kawie sà dwie ma∏e kie-
szenie z patkami. Na r´kawie bluzy jest naszyty emble-
mat z napisem „POLICJA” w kolorze czarnym na ˝ó∏-
tym odblaskowym tle. Na plecach bluzy jest naszyty
napis „POLICJA” w kolorze czarnym na ˝ó∏tym odbla-
skowym tle. Spodnie na szelki majà dwie ci´te boczne
kieszenie. Na nogawkach sà nak∏adane po dwie kiesze-
nie z przodu i z ty∏u. Dó∏ nogawek spodni jest zakoƒczo-
ny tunelem z gumà. Mundur çwiczebny — drelichowy
— sk∏ada si´ z bluzy i spodni w tym samym odcieniu.
Bluz´ ubioru nosi si´ z ko∏nierzem i klapami wy∏o˝ony-
mi. D∏ugoÊç bluzy powinna byç taka, aby w pozycji sie-
dzàcej dolna kraw´dê si´ga∏a do p∏aszczyzny siedzenia,
a kraw´dê r´kawów do nasady d∏oni. Do munduru no-
si si´ koszul´ s∏u˝bowà wraz z krawatem. Kierownik
jednostki mo˝e zezwoliç na noszenie munduru çwi-
czebnego bez koszuli i krawata, uwzgl´dniajàc przy
tym zachowanie jednolitoÊci ubioru w jednostce.
W tym przypadku pod mundurem nosi si´ koszulk´
(dzianà) w kolorze czarnym.

§ 19. 1. Obuwie skórzane jest koloru czarnego.
Wierzchy obuwia nie mogà byç ozdobnie wyszywane,
wyt∏aczane ani dziurkowane.

2. Pó∏buty m´skie s∏u˝bowe i wyjÊciowe sà z przo-
du sznurowane.

3. Trzewiki m´skie s∏u˝bowe nieocieplane, z cho-
lewkami okrywajàcymi do po∏owy ∏ydki nóg, sà z przo-
du sznurowane.

4. Trzewiki — botki m´skie ocieplane, z cholewka-
mi okrywajàcymi kostki nóg, sà zapinane na zamki b∏y-
skawiczne umieszczone w bokach cholewek od we-
wn´trznych stron nóg.

5. Pó∏buty damskie s∏u˝bowe sà sznurowane.

6. Pó∏buty damskie wyjÊciowe sà bez zapi´cia.

7. Buty damskie s∏u˝bowe, z cholewkami okrywajà-
cymi kostki nóg, sà zapinane na zamki b∏yskawiczne
umieszczone w bokach cholewek od wewn´trznych
stron nóg.

8. Buty kozaczki damskie, z cholewkami okrywajà-
cymi ∏ydki nóg, sà zapinane na zamki b∏yskawiczne
umieszczone w bokach cholewek od wewn´trznych
stron nóg.

9. Buty z wysokimi cholewami sà bez zapi´cia.

§ 20. 1. P∏aszcz ca∏oroczny jest w kolorze b∏´kitno-
szarym, dwurz´dowy z wyk∏adanym ko∏nierzem i wy-
∏ogami. Ma wyd∏u˝ony karczek z przodu i z ty∏u. P∏aszcz
jest zapinany na trzy guziki. Na ramionach sà umiesz-
czone naramienniki. R´kawy g∏adkie sà zakoƒczone
patkà. Pasek w p∏aszczu jest zapinany z przodu na kla-
merk´. P∏aszcz ca∏oroczny nosi si´ do ubioru wyjÊcio-
wego i galowego. Odleg∏oÊç od podstawy do dolnej
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kraw´dzi p∏aszcza powinna wynosiç (w zale˝noÊci od
wzrostu) 42—52 cm. Dolna granica odleg∏oÊci odnosi
si´ do niskiego, a górna — do wysokiego wzrostu. R´-
kawy p∏aszcza powinny zakrywaç r´kawy kurtki, nie
si´gajàc przy opuszczonej r´ce dalej ni˝ do nasady pal-
ców d∏oni. Klamra po zapi´ciu paska powinna znajdo-
waç si´ na wysokoÊci linii guzików p∏aszcza.

2. P∏aszcz nieprzemakalny jest w kolorze b∏´kitno-
szarym, jednorz´dowy zapinany na cztery guziki, z wy-
k∏adanym ko∏nierzem i dopinanym kapturem. Na ra-
mionach sà umieszczone naramienniki. Nosi si´ go
w razie potrzeby w okresie letnim.

§ 21. 1. Pas g∏ówny w kolorze czarnym nosi si´ za-
wsze do ubioru s∏u˝bowego i çwiczebnego:

1) na kurtkach 3/4 w podtrzymywaczach,

2) na p∏aszczu nieprzemakalnym — dolna kraw´dê pa-
sa powinna znajdowaç si´ 5—7 cm powy˝ej bioder,
a Êrodek klamry na linii guzików,

3) przy wyst´powaniu w swetrze, koszuli letniej — jest
w∏o˝ony do podtrzymywaczy spodni,

4) na bluzie s∏u˝bowej — jest w∏o˝ony do podtrzymy-
waczy znajdujàcych si´ na pasku (Êciàgaczu) bluzy,
a na bluzie çwiczebnej dolna kraw´dê pasa powin-
na znajdowaç si´ 5—7 cm powy˝ej bioder, Êrodek
klamry na linii guzików.

2. Pas brezentowy w kolorze czarnym nosi si´ do
umundurowania çwiczebnego w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 1.

3. Pasek do spodni w kolorze czarnym wk∏ada si´
do podtrzymywaczy spodni.

§ 22. Rajstopy damskie sà koloru be˝owego.

§ 23. R´kawiczki skórzane letnie i zimowe sà koloru
czarnego.

§ 24. 1. Spodnie gabardynowe wyjÊciowe i tropiko-
we letnie sà w kolorze granatowym, bez mankietów.
SzerokoÊç nogawek u do∏u uzale˝niona jest od rozmia-
ru i wzrostu. W przednich cz´Êciach nogawek kieszenie
boczne sà z wypustkà. W prawej tylnej cz´Êci nogawki
jest ci´ta kieszeƒ z klapkà zapinanà na guzik. W pasek
spodni sà wszyte podtrzymywacze. Po bokach paska
sà naszyte Êciàgacze zapinane na guzik. Spodnie ga-
bardynowe wyjÊciowe i tropikowe letnie powinny si´-
gaç z ty∏u dolnà kraw´dzià nogawek 2—2,5 cm powy-
˝ej obcasa.

2. Spodnie wyjÊciowe i letnie generalnego inspek-
tora i nadinspektora Policji majà przy bocznych szwach
naszyte lampasy o szerokoÊci 2,5 cm ka˝dy i wypustki
w kolorze ciemnoniebieskim. Dolna kraw´dê nogawek
powinna si´gaç 2—2,5 cm powy˝ej obcasa.

3. Spodnie gabardynowe s∏u˝bowe typu narciar-
skiego sà w kolorze granatowym, zw´˝ane ku do∏owi.
W dolnych odcinkach szwów bocznych nogawek sà
wykonane rozporki. Do dolnych kraw´dzi nogawek sà

wpuszczone szerokie gumy pod stopy. Sposób wyko-
nania kieszeni i podtrzymywaczy jest taki jak w ust. 1.
Spodnie gabardynowe typu narciarskiego nosi si´ do
trzewików z podwy˝szonymi cholewkami.

4. Spodnie gabardynowe — bryczesy — do butów
z cholewami generalnego inspektora i nadinspektora
Policji majà przy bocznych szwach naszyte lampasy
o szerokoÊci 2,5 cm ka˝dy i wypustki w kolorze ciemno-
niebieskim.

§ 25. Spódnic´ w kolorze granatowym zak∏ada si´
do ubioru s∏u˝bowego, wyjÊciowego i galowego. Dol-
na kraw´dê spódnicy powinna si´gaç w zale˝noÊci od
wzrostu mi´dzy 5—7 cm powy˝ej kolan a 5—7 cm po-
ni˝ej kolan.

§ 26. Sweter s∏u˝bowy w kolorze granatowym jest
wykonany z dzianiny, wzmocniony tkaninà w przedniej
i tylnej cz´Êci barków oraz na ∏okciach r´kawów. Z tej
samej tkaniny sà naszyte naramienniki oraz nak∏adane
kieszenie z patkami na lewej piersi i na lewym r´kawie.
Sweter nosi si´ wy∏o˝ony na pas do ubioru s∏u˝bowe-
go w pomieszczeniach zamkni´tych. W okresie zimo-
wym mo˝e byç noszony jako element ocieplajàcy pod
okrycia wierzchnie.

§ 27. Szalik letni i zimowy w kolorze ciemnoniebie-
skim nosi si´ wk∏adany pod p∏aszcz lub kurtk´ 3/4, tak
aby jego górna kraw´dê wystawa∏a nieco ponad ich
ko∏nierz. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych
szalik zimowy mo˝e zakrywaç ca∏kowicie ods∏oni´tà
cz´Êç piersi mi´dzy klapami p∏aszcza.

§ 28. Skarpetki letnie i zimowe sà koloru ciemno-
granatowego lub czarnego.

§ 29. 1. Sznur galowy jest koloru srebrnomatowe-
go. Nosi si´ go na prawym ramieniu, przypinajàc do
guzika przyszytego w tym celu pod naramiennikiem
kurtki wyjÊciowej lub galowej.

2. Sznur galowy nadinspektora i generalnego in-
spektora sk∏ada si´ z:

1) pojedynczego sznura w kszta∏cie p´tli przewieszo-
nego przez rami´ pod naramiennikiem i u∏o˝onego
pionowo pod pachà r´kawa,

2) splecionego odcinka w formie warkocza z dwoma
u∏o˝onymi pojedynczymi sznurkami po obu jego
stronach, zakoƒczonego metalowym wisiorkiem,
u∏o˝onego na prawym przodzie kurtki wyjÊciowej
i przypi´tego do drugiego od góry guzika przodu,

3) splecionego odcinka w formie warkocza zakoƒczo-
nego metalowym wisiorkiem, przewieszonego od
naramiennika przez ty∏ kurtki wyjÊciowej pod pra-
wà pach´ r´kawa i przypi´tego na górny guzik
przodu.

3. Sznur galowy oficera tworzà z∏àczone razem ele-
menty (cz´Êci sk∏adowe) wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2
ze zmienionà cz´Êcià pkt 2, tzn. obok splecionego od-
cinka w formie warkocza u∏o˝ony jest tylko jeden poje-
dynczy sznurek (dolny).
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4. Sznur galowy aspiranta tworzy spleciony odci-
nek w formie warkocza i u∏o˝ony przy nim jeden poje-
dynczy sznurek, zakoƒczony metalowym wisiorkiem
i przypi´ty do górnego guzika przodu kurtki wyjÊcio-
wej.

5. Sznur galowy podoficera tworzy spleciony odci-
nek w formie warkocza zakoƒczony metalowym wisior-
kiem, przypi´ty do górnego guzika przodu kurtki wyj-
Êciowej.

6. Do kurtki galowej nadinspektora i generalnego
inspektora, oficera, aspiranta i podoficera nosi si´
sznury galowe, o których mowa w ust. 2—5.

7. Do kurtki galowej cz´Êci (odcinki) sznura galowe-
go zakoƒczone metalowymi wisiorkami przypina si´
do guzika przyszytego pod lewà klapà kurtki za pomo-
cà ma∏ej p´telki, na wysokoÊci górnych guzików, tak
aby u∏o˝one pionowo metalowe wisiorki znajdowa∏y
si´ na Êrodku mi´dzy dwoma rz´dami guzików.

Rozdzia∏ 3

Dystynkcje i znaki identyfikacyjne

§ 30. Do umundurowania policjantów wprowadza
si´ oznaki stopni s∏u˝bowych oraz znaki identyfikacyj-
ne, noszone na ubiorach oraz czapkach.

§ 31. 1. Oznaki stopni s∏u˝bowych sà wykonane:

1) do ubioru s∏u˝bowego i çwiczebnego — haftem
mechanicznym w kolorze srebrnym na pochew-
kach w kolorze granatowym,

2) do ubioru wyjÊciowego i galowego — haftowane
r´cznie bajorkiem w kolorze matowosrebrnym bez-
poÊrednio na naramiennikach lub haftem mecha-
nicznym w kolorze srebrnym na pochewkach w ko-
lorze granatowym.

2. Wzory oznak stopni s∏u˝bowych okreÊla za∏àcz-
nik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 32. 1. Oznaki stopni s∏u˝bowych umieszcza si´ na
naramiennikach kurtek, bluzy, p∏aszcza, swetra i koszu-
li letniej oraz taÊmie otokowej czapki gabardynowej,
a dla policjantów pododdzia∏ów antyterrorystycznych
równie˝ na berecie.

2. Na daszkach czapek gabardynowych nosi si´ ga-
lony:

1) oficerowie do stopnia nadkomisarza w∏àcznie — je-
den galon o szerokoÊci 6 mm naszyty w odleg∏oÊci
6 mm od kraw´dzi daszka na ca∏ej d∏ugoÊci ∏uku
daszka,

2) oficerowie od stopnia podinspektora do generalne-
go inspektora — dwa galony o szerokoÊci 6 mm
naszyte obok siebie w odleg∏oÊci 6 mm od kraw´-
dzi daszka.

3. Policjanci pododdzia∏ów antyterrorystycznych
na beretach noszà oznaki stopni s∏u˝bowych w nast´-
pujàcy sposób:

1) podoficerowie i aspiranci noszà na beretach takie
same oznaki stopni s∏u˝bowych jak na czapkach
garnizonowych,

2) oficerowie od stopnia podkomisarza do nadkomi-
sarza noszà na beretach — jeden pasek na lewej
stronie beretu o d∏ugoÊci 3 cm i o szerokoÊci 5 mm,
umieszczony pod kàtem 45° w stosunku do dolnej
kraw´dzi beretu oraz odpowiednià iloÊç gwiazdek
w zale˝noÊci od posiadanego stopnia. Gwiazdki
rozmieszcza si´ w linii prostej nad Êrodkiem paska
— prostopadle do jego po∏o˝enia. Pierwszà
gwiazdk´ umieszcza si´ w odleg∏oÊci 5 mm od pa-
ska do podstawy jej ramion, drugà i nast´pne —
w odleg∏oÊci 5 mm od wierzcho∏ka ramienia pierw-
szej gwiazdki do kàta w∏asnego ramion drugiej
gwiazdki,

3) oficerowe od stopnia podinspektora do inspektora
noszà na beretach — dwa paski o d∏ugoÊci 3 cm
i szerokoÊci 5 mm w odst´pie 4 mm oraz odpo-
wiednià iloÊç gwiazdek, w zale˝noÊci od posiada-
nego stopnia. Sposób rozmieszczania pasków
i gwiazdek jest taki sam jak dla oficerów m∏od-
szych.

§ 33. 1. Na nakryciach g∏owy policjanta umieszcza
si´ wizerunek or∏a policyjnego haftowany metodà me-
chanicznà.

2. Wzór or∏a policyjnego okreÊla za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

§ 34. 1. Na umundurowaniu policjanci noszà nast´-
pujàce znaki identyfikacyjne:

1) identyfikacji indywidualnej,

2) identyfikacji imiennej,

3) rodzajów s∏u˝b Policji,

4) generalnego inspektora i nadinspektora Policji,

5) „POLICJA” do umundurowania ubioru s∏u˝bowe-
go, wyjÊciowego, galowego i çwiczebnego.

2. Znak identyfikacji indywidualnej obejmuje napis
„POLICJA” i numer identyfikacyjny policjanta wyra˝o-
ny cyframi arabskimi. Nosi si´ go na Êrodku lewej gór-
nej kieszeni ubioru s∏u˝bowego i çwiczebnego, z wyjàt-
kiem okolicznoÊci wyst´powania w szyku zwartym.

3. Znak identyfikacji imiennej obejmujàcy pierwszà
liter´ imienia oraz nazwisko policjanta nosi si´ na kurt-
ce, bluzie, swetrze lub koszuli letniej po prawej stronie
klatki piersiowej, a na cz´Êci ubioru wyposa˝onej
w górne kieszenie — bezpoÊrednio nad prawà kiesze-
nià. Dopuszcza si´ noszenie oznaczenia identyfikacji
imiennej na ubiorze galowym, wyjÊciowym, s∏u˝bo-
wym lub çwiczebnym, z wyjàtkiem okolicznoÊci wyst´-
powania w szyku zwartym.

4. Znak rodzaju s∏u˝by Policji nosi si´ na ko∏nierzu
kurtki wyjÊciowej oraz na lewym r´kawie kurtki galo-
wej i bluzy s∏u˝bowej.
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5. Znak identyfikacyjny „POLICJA” policjanci noszà
na:

1) górnej cz´Êci lewego r´kawa p∏aszcza ca∏oroczne-
go, kurtki galowej, bluzy s∏u˝bowej — w kolorze
granatowym z umieszczonym w ∏uku napisem
„POLICJA” w kolorze srebrnym,

2) swetrze — w kszta∏cie prostokàta w kolorze ciem-
noniebieskim z napisem „POLICJA” w kolorze
srebrnoszarym; umieszczony jest na klapce kie-
szonki lewego r´kawa lub nad lewà górnà kiesze-
nià,

3) umundurowaniu çwiczebnym i kombinezonie let-
nim — w kszta∏cie prostokàta w kolorze ˝ó∏tym
z napisem „POLICJA” w kolorze czarnym.

6. Sposób umieszczenia na ubiorze policjanta zna-
ków: identyfikacji indywidualnej, identyfikacji imien-
nej, „POLICJA” i znaku rodzajów s∏u˝b Policji okreÊla
za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

7. Wzory znaków identyfikacyjnych okreÊla za∏àcz-
nik nr 8 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 4

Zasady noszenia umundurowania, orderów, odzna-
czeƒ, medali, odznak i znaków identyfikacyjnych

§ 35. Ubiór s∏u˝bowy nosi si´ w czasie wykonywa-
nia obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 36. 1. Ubiór wyjÊciowy nosi si´:

1) podczas wystàpieƒ w charakterze przedstawiciela
Policji na oficjalnych spotkaniach lub uroczysto-
Êciach, je˝eli nie zachodzi koniecznoÊç wyst´powa-
nia w ubiorze wyjÊciowym ze sznurem galowym,

2) przy meldowaniu si´ prze∏o˝onym po przybyciu do
nowej jednostki organizacyjnej Policji lub przed
odejÊciem na inne stanowisko s∏u˝bowe.

2. Policjanci mogà nosiç ubiór wyjÊciowy bez sznu-
ra galowego w czasie pe∏nienia s∏u˝by w:

1) Komendzie G∏ównej Policji,

2) szko∏ach i oÊrodkach szkolenia Policji, je˝eli nie wy-
st´pujà w szykach zwartych, i na placach çwiczeƒ,

3) jednostkach organizacyjnych Policji, je˝eli s∏u˝b´
pe∏nià w pomieszczeniach biurowych,

4) jednostkach policji sàdowej.

§ 37. 1. Ubiór wyjÊciowy ze sznurem galowym lub
ubiór galowy z odznaczeniami, medalami i odznakami
nosi si´ podczas:

1) uroczystoÊci w dniach Êwiàt paƒstwowych,

2) uroczystoÊci wr´czania sztandarów, orderów i od-
znaczeƒ, zaprzysi´˝enia, mianowania na stopieƒ
lub Êlubowania policjantów,

3) innych wa˝nych uroczystoÊci — na polecenie Ko-
mendanta G∏ównego Policji, komendanta woje-
wódzkiego (Sto∏ecznego) Policji lub komendanta
szko∏y Policji.

2. Ubiór wyjÊciowy ze sznurem galowym, z baret-
kami orderów, odznaczeƒ i medali, gdy nie ma obo-
wiàzku noszenia pe∏nych odznak, oraz z innymi odzna-
kami policjanci mogà nosiç podczas:

1) uroczystych przedstawieƒ w teatrach, salach kon-
certowych i oficjalnych spotkaƒ, je˝eli w tym zakre-
sie nie zosta∏y wydane inne polecenia,

2) uroczystoÊci rodzinnych oraz w innych okoliczno-
Êciach, w których w Êrodowisku cywilnym przyj´ty
jest zwyczajowo strój wieczorowy, je˝eli policjant
wyst´puje w umundurowaniu,

3) uczestniczenia w uroczystoÊciach pogrzebowych
policjantów lub pracowników z udzia∏em policyj-
nych asyst honorowych.

3. Komendant G∏ówny Policji, komendant woje-
wódzki (Sto∏eczny) Policji lub komendant szko∏y Policji
mogà zarzàdziç noszenie ubioru wyjÊciowego ze sznu-
rem galowym i ubioru galowego równie˝ w innych
okolicznoÊciach ni˝ okreÊlone w ust. 1.

§ 38. 1. Ubiór çwiczebny nosi si´:

1) na zaj´ciach szkoleniowych i çwiczebnych —
w szko∏ach, oÊrodkach szkolenia Policji oraz od-
dzia∏ach prewencji Policji i pododdzia∏ach antyter-
rorystycznych,

2) w czasie pe∏nienia s∏u˝by — w pododdzia∏ach anty-
terrorystycznych Policji, w lotnictwie policyjnym,
pogotowiu policyjnym 997 oraz przez przewodni-
ków psów s∏u˝bowych,

3) w czasie wykonywania zadaƒ o charakterze specjal-
nym na polecenie kierownika jednostki organiza-
cyjnej Policji,

4) w czasie szkolenia osób powo∏anych na çwiczenia
do jednostek organizacyjnych Policji.

2. Komendant G∏ówny Policji, w przypadkach
szczególnie uzasadnionych, mo˝e zezwoliç na nosze-
nie przez policjantów ubioru çwiczebnego w czasie wy-
konywania obowiàzków s∏u˝bowych innych ni˝ wy-
mienione w ust. 1.

§ 39. 1. Policjant u˝ytkuje tylko te przedmioty
umundurowania, które zosta∏y wykonane zgodnie
z ustalonym wzorem i zatwierdzonymi warunkami
technicznymi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e zezwoliç na noszenie przez policjantów, w ramach
testowania, sonda˝u i innych badaƒ, ubiorów i znaków
identyfikacyjnych wed∏ug innych wzorów ni˝ okreÊlo-
ne w rozporzàdzeniu, informujàc o tym spo∏eczeƒstwo
za pomocà Êrodków masowego przekazu.
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3. U˝ytkowane przedmioty umundurowania po-
winny byç nale˝ycie dopasowane, czyste i wyprasowa-
ne.

§ 40. 1. Przedmioty umundurowania, o których mo-
wa w § 5—8, policjanci noszà zgodnie z zestawami
ubiorczymi ustalonymi z uwzgl´dnieniem pory letniej
od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia i zimowej od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

2. W okresie przejÊciowym — w miesiàcach kwie-
cieƒ i paêdziernik przedmioty umundurowania, o któ-
rych mowa w § 5—8, policjanci noszà w zale˝noÊci od
warunków atmosferycznych (pogodowych).

3. Zestawy umundurowania, o których mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

§ 41. Dopuszcza si´ noszenie przez policjantów
umundurowanych:

1) okularów przeciws∏onecznych i zdrowotnych
z przyciemnionymi szk∏ami,

2) symbolu ˝a∏oby wed∏ug zasad okreÊlonych w prak-
tykowanym przez policjanta obrzàdku religijnym,

3) oznaczeƒ specjalistycznych (specjalnoÊci zawodo-
wych).

§ 42. Zabrania si´ policjantom:

1) u˝ytkowania przedmiotów umundurowania nie-
zgodnie z obowiàzujàcym zestawem umunduro-
wania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem,

2) noszenia przedmiotów umundurowania, których
stopieƒ zu˝ycia lub wyglàd zewn´trzny narusza
godnoÊç munduru,

3) noszenia przedmiotów umundurowania w po∏àcze-
niu z przedmiotami ubioru cywilnego,

4) samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek
i zniekszta∏cania przedmiotów umundurowania.

§ 43. Ordery, odznaczenia, medale i odznaki nosi
si´, z zastrze˝eniem § 45, na wstà˝kach na lewej stro-
nie piersi z prawa na lewo, w kolejnoÊci okreÊlonej
w przepisach ustanawiajàcych order, odznaczenie, me-
dal lub odznak´. Ordery i odznaczenia paƒstw obcych
nosi si´ w sposób okreÊlony przez te paƒstwa, odpo-
wiednio po orderach i odznaczeniach polskich.

§ 44. Ordery i odznaczenia zawiesza si´ na wstà˝-
kach o d∏ugoÊci 6—6,5 cm ka˝da. Górna kraw´dê wstà-
˝ek wszystkich orderów i odznaczeƒ powinna tworzyç
równà lini´ poziomà.

§ 45. Na kurtkach wyjÊciowej i galowej ordery i od-
znaczenia nosi si´ na wysokoÊci 3,5 cm powy˝ej klapy
górnej kieszeni w nast´pujàcy sposób:

1) jeden order lub odznaczenie — nad Êrodkiem kie-
szeni,

2) od dwóch do czterech orderów lub odznaczeƒ —
w jednym rz´dzie bez przerw mi´dzy wstà˝kami,
z tym ̋ e przy iloÊci trzech i wi´cej — wstà˝k´ pierw-
szego orderu lub odznaczenia podk∏ada si´ do od-
powiedniej szerokoÊci niezb´dnej dla zachowania
symetrii pod klap´ kurtki,

3) od pi´ciu do oÊmiu orderów lub odznaczeƒ —
w jednym rz´dzie, tak aby zaj´∏y szerokoÊç czterech
wstà˝ek umieszczonych obok siebie, przy czym
wstà˝k´ drugiego i kolejnych orderów lub odzna-
czeƒ podk∏ada si´ cz´Êciowo pod wstà˝k´ poprzed-
niego orderu lub odznaczenia,

4) powy˝ej oÊmiu orderów lub odznaczeƒ — umiesz-
cza si´ tylko w dwóch rz´dach maksymalnie po
szeÊç w rz´dzie, w taki sposób, aby górny rzàd kry∏
wstà˝ki dolnego rz´du w ca∏oÊci, a odznaczenia
dolnego rz´du do po∏owy.

§ 46. 1. Odznaki policyjne nosi si´ w nast´pujàcy
sposób:

1) „Zas∏u˝ony Policjant” — na lewej stronie piersi, po
orderach i odznaczeniach nadanych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) „Absolwent Szko∏y” — na Êrodku prawej górnej
kieszeni kurtki wyjÊciowej lub bluzy s∏u˝bowej,

3) „Instruktor Wyszkolenia Policyjnego” — na pra-
wej górnej kieszeni kurtki wyjÊciowej lub bluzy
s∏u˝bowej,

4) „Policyjna Odznaka SprawnoÊci Fizycznej” — na
prawym brzegu patki prawej górnej kieszeni kurtki
wyjÊciowej lub bluzy s∏u˝bowej,

5) odznak´ zwyci´zcy konkursu lub turnieju wiedzy
i sprawnoÊci zawodowej — centralnie mi´dzy wy-
∏ogiem a wszyciem r´kawa kurtki wyjÊciowej, 5 cm
nad górnà kraw´dzià lewej górnej kieszeni w taki
sposób, aby oÊ pod∏u˝na odznaki tworzy∏a z tà kra-
w´dzià kàt 60°.

2. Policjant — kobieta nosi odznaki, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2—5, na kurtce wyjÊciowej na wysoko-
Êci odpowiadajàcej po∏o˝eniu kieszeni w kurtce wyj-
Êciowej policjanta.

3. SpoÊród odznak, o których mowa w ust. 1 pkt 3
i 4, nosi si´ odznak´ najwy˝szego stopnia, a w przypad-
ku posiadania przez policjanta wi´cej ni˝ jednej odzna-
ki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nosi si´ jednà w zale˝-
noÊci od uznania policjanta.

4. Oznaki szkolne noszà s∏uchacze Wy˝szej Szko∏y
Policji — na naramiennikach kurtek, bluz i p∏aszczy.
Oznakà szkolnà jest naramiennik obszyty dooko∏a,
z wyjàtkiem wszycia przy r´kawie, sznurkiem plecio-
nym koloru srebrnomatowego o Êrednicy 3 mm.

§ 47. Odznaki inne ni˝ wymienione w § 46 ust. 1 no-
si si´ w sposób okreÊlony w przepisach ustanawiajà-
cych te odznaki.
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§ 48. 1. Na prawej górnej kieszeni kurtki lub bluzy
policjant mo˝e nosiç, z zastrze˝eniem ust. 2, najwy˝ej
dwie odznaki, w nast´pujàcy sposób:

1) jednà odznak´ — na Êrodku mi´dzy guzikiem klapy
a dolnà kraw´dzià prawej górnej kieszeni,

2) dwie odznaki — rozmieszczone na Êrodku wysoko-
Êci mi´dzy guzikiem klapy a dolnà kraw´dzià pra-
wej kieszeni w jednej linii poziomej, w odst´pie
3 cm; je˝eli jedna z odznak ma kszta∏t wyd∏u˝ony
poziomo, to odznaki nosi si´ na Êrodku kieszeni
w linii pionowej, przy czym odznak´ wyd∏u˝onà no-
si si´ tu˝ pod odznakà pierwszà.

2. W zale˝noÊci od uznania policjanta i okolicznoÊci
mo˝na nosiç jednà wybranà odznak´ organizacji spo-
∏ecznych, zawodowych lub sportowych na klapie pra-
wej górnej kieszeni, na wysokoÊci guzika, na Êrodku le-
wej po∏owy klapki. Je˝eli wielkoÊç odznaki organizacji
spo∏ecznych przekroczy wymiary 3,5 cm x 3,5 cm, nosi
si´ jà w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 1.

§ 49. 1. W przypadkach gdy nie ma obowiàzku no-
szenia orderów i odznaczeƒ, nosi si´ ich baretki wyko-
nane ze wstà˝ki barwy przewidzianej dla danego orde-
ru lub odznaczenia. D∏ugoÊç baretki równa si´ szeroko-
Êci wstà˝ki stosowanej w najni˝szej klasie danego or-
deru lub odznaczenia. SzerokoÊç baretki wynosi 8 mm.
Baretki nak∏ada si´ na podk∏adk´ sukiennà koloru czar-
nego. Podk∏adka powinna byç o 2 mm d∏u˝sza i szersza
od baretki.

2. Policjanci noszà baretki wszystkich orderów i od-
znaczeƒ nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w kolejnoÊci okreÊlonej w przepisach ustana-
wiajàcych dany order lub odznaczenie. SpoÊród pozo-
sta∏ych nosi si´ baretki ka˝dego odznaczenia, medalu
lub odznaki najwy˝szego stopnia.

3. Baretki nosi si´ na kurtkach galowych i wyjÊcio-
wych na lewej stronie piersi z prawa na lewo w linii po-
ziomej.

4. W jednym rz´dzie nosi si´ nie wi´cej ni˝ trzy ba-
retki umieszczone obok siebie bez przerw mi´dzy nimi.
Dolny rzàd baretek powinien byç umieszczony bezpo-
Êrednio nad klapà górnej kieszeni kurtki wyjÊciowej,
przy czym:

1) pojedynczà baretk´ umieszcza si´ symetrycznie
nad Êrodkiem kieszeni,

2) od dwóch do trzech baretek umieszcza si´ w jed-
nym rz´dzie obok siebie symetrycznie nad Êrod-
kiem kieszeni,

3) powy˝ej trzech baretek umieszcza si´ w dwóch lub
wi´cej rz´dach bezpoÊrednio jeden pod drugim,
w ka˝dym rz´dzie po trzy baretki:

a) w rz´dzie dolnym mniej ni˝ trzy baretki nosi
si´ w taki sposób, aby znajdowa∏y si´ one
pod Êrodkiem bezpoÊredniego rz´du górne-
go,

b) gdy klapa kurtki zakrywa ca∏kowicie pierwszà ba-
retk´ najwy˝szego orderu lub odznaczenia gór-
nego rz´du, wówczas nosi si´ w tym rz´dzie tyl-
ko dwie baretki umieszczone w taki sposób, aby
by∏y one widoczne.

5. Baretki nosi si´ do wysokoÊci ko∏nierza z wy∏o-
giem (wyci´cia), przy czym w przypadku posiadania
ponad szeÊciu rz´dów baretek — dwa dolne rz´dy mo-
gà byç wykonane z czterech i wi´cej baretek do ca∏ko-
witego wype∏nienia przestrzeni nad klapà lewej górnej
kieszeni a wy∏ogiem. Lewà kraw´dê zestawu baretek,
sk∏adajàcego si´ z szeÊciu i wi´cej rz´dów, nale˝y
umieszczaç ukosem — równolegle do wszycia r´kawa,
przy czym ka˝dy rzàd baretek powinien byç wysuni´ty
o 1—1,5 mm w stosunku do poprzedniego.

Rozdzia∏ 5

Normy umundurowania

§ 50. Policjanci sà obowiàzani do posiadania kom-
pletu umundurowania zapewniajàcego wykonywanie
obowiàzków s∏u˝bowych w ka˝dej porze roku.

§ 51. 1. Policjanci otrzymujà umundurowanie i roz-
liczani sà z przedmiotów umundurowania, zgodnie
z normami.

2. Normy umundurowania okreÊla za∏àcznik nr 10
do rozporzàdzenia.

§ 52. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty
umundurowania powstaje z dniem mianowania i koƒ-
czy si´ z dniem zwolnienia ze s∏u˝by w Policji.

§ 53. Policjanci mianowani na sta∏e otrzymujà
przedmioty umundurowania ubioru s∏u˝bowego, wyj-
Êciowego i galowego na w∏asnoÊç, z wyjàtkiem wyda-
wanych wy∏àcznie w naturze.

§ 54. Przedmioty umundurowania wydane policjan-
tom mianowanym w s∏u˝bie przygotowawczej i kandy-
dackiej stanowià w∏asnoÊç Policji, z wyjàtkiem przed-
miotów, które przechodzà na w∏asnoÊç policjanta.

§ 55. 1. Przedmioty umundurowania wydaje si´
stosownie do okresów u˝ywalnoÊci.

2. Policjantom mo˝na wydaç na po∏ow´ okresu
u˝ywalnoÊci u˝ywane przedmioty umundurowania,
o ile posiadajà wartoÊç u˝ytkowà.

3. Policjantom mo˝na wydaç przedmioty umundu-
rowania przed up∏ywem okresu ich u˝ywalnoÊci
w przypadkach:

1) utraty wartoÊci u˝ytkowej przedmiotu lub jego utra-
ty powsta∏ej z przyczyn niezale˝nych od u˝ytkowni-
ka:

a) w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝-
bowych lub wypadków losowych,
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b) wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych,

2) utraty wartoÊci u˝ytkowej przedmiotu lub jego utra-
ty powsta∏ej z winy u˝ytkownika,

3) w innym uzasadnionym przypadku — po uiszczeniu
jego wartoÊci wed∏ug cen detalicznych obowiàzu-
jàcych w dniu wydania nowego przedmiotu.

4. Policjantom wydaje si´ nowe umundurowanie
lub jego cz´Êç:

1) bezp∏atnie, z przyj´ciem okresu u˝ywalnoÊci od da-
ty jego wydania, na podstawie raportu policjanta
zaopiniowanego przez prze∏o˝onego, w przypad-
kach, o których mowa w ust. 3 pkt 1,

2) odp∏atnie, w przypadkach o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3, po wp∏aceniu równowartoÊci wed∏ug ce-
ny detalicznej obowiàzujàcej w dniu wydania
umundurowania, pomniejszonej o stopieƒ amorty-
zacji wydanego uprzednio przedmiotu.

5. Policjantom, którzy na podstawie odr´bnych
przepisów mogà w czasie s∏u˝by nosiç ubranie cywil-
ne, w przypadku utraty przedmiotu lub jego wartoÊci
u˝ytkowej mo˝na wyp∏aciç równowartoÊç pieni´˝nà
odpowiadajàcego mu przedmiotu umundurowania,
obliczonà wed∏ug aktualnej ceny detalicznej, zgodnie
z zasadà okreÊlonà w ust. 4 pkt 1.

§ 56. 1. Okres u˝ywalnoÊci przedmiotów umundu-
rowania wydawanych w naturze przyjmuje si´ od dnia
ich wydania u˝ytkownikowi.

2. Okres u˝ywalnoÊci dystynkcji, znaków identyfi-
kacyjnych, wizerunków or∏a oraz znaków rodzajów
s∏u˝b Policji równy jest okresowi u˝ywalnoÊci przed-
miotów umundurowania, do których zosta∏y one wy-
dane.

§ 57. 1. Policjanci mianowani na sta∏e w przypadku
zwolnienia ze s∏u˝by nie zwracajà przedmiotów umun-
durowania, z wyjàtkiem przedmiotów wydawanych
w naturze. Za przedmioty niezwrócone zobowiàzani sà
uiÊciç ich równowartoÊç wed∏ug cen detalicznych obo-
wiàzujàcych w dniu rozliczenia (za okres niezamortyzo-
wany).

2. Policjanci mianowani na okres s∏u˝by przygoto-
wawczej i kandydackiej w przypadku zwolnienia ze
s∏u˝by obowiàzani sà zwróciç przedmioty umunduro-
wania, z wyjàtkiem przedmiotów wydawanych jedno-
razowo, lub uiÊciç ich równowartoÊç wed∏ug cen deta-
licznych obowiàzujàcych w dniu rozliczenia, za okres
niezamortyzowany.

3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 i 2 nie dotyczy ro-
dzin zmar∏ych policjantów.

§ 58. Policjanci przenoszeni do innych jednostek
Policji zabierajà ze sobà przedmioty umundurowania
ubioru s∏u˝bowego, wyjÊciowego, galowego i çwi-
czebnego.

§ 59. Policjanci, którzy ze wzgl´du na budow´ cia∏a
nie mogà dopasowaç gotowych przedmiotów umun-
durowania, otrzymujà na odpowiedni przedmiot tkani-
n´ w metra˝u oraz zwrot poniesionych kosztów za szy-
cie i dodatki krawieckie.

§ 60.1. Policjantom zawieszonym w czynnoÊciach
s∏u˝bowych wstrzymuje si´ na okres tego zawieszenia
wydawanie nowych przedmiotów umundurowania,
które nale˝a∏yby si´ im w zwiàzku z up∏ywem okresu
u˝ywalnoÊci przedmiotów dotychczas u˝ytkowanych.

2. Policjantów zwolnionych ze s∏u˝by po okresie za-
wieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych rozlicza si´
z przedmiotów umundurowania stosownie do przepi-
sów § 57.

§ 61. 1. Policjantom w okresie urlopu bezp∏atnego
lub wychowawczego trwajàcego powy˝ej szeÊciu mie-
si´cy nie przys∏uguje zaopatrzenie mundurowe.

2. Policjantom po zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego
lub wychowawczego zalicza si´ na poczet nale˝noÊci
przedmioty umundurowania, których okres u˝ywalno-
Êci nie up∏ynà∏ do miesiàca rozpocz´cia tego urlopu.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 62. 1. W okresie wdra˝ania na zaopatrzenie poli-
cjantów umundurowania okreÊlonego w rozporzàdze-
niu, zezwala si´ na noszenie przez policjantów w termi-
nie do dnia 31 grudnia 2002 r. umundurowania i wize-
runku or∏a wed∏ug wzorów obowiàzujàcych przed
1997 r., znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu Policji.

2. Zezwala si´ na noszenie w terminie do dnia
31 grudnia 2005 r. nast´pujàcych przedmiotów, znajdu-
jàcych si´ na wyposa˝eniu Policji:

1) munduru çwiczebnego w kolorze czarnym oraz
kurtki çwiczebnej 3/4 w kolorze czarnym bez znaku
„POLICJA”,

2) znaku „POLICJA”  w kolorze ciemnoniebieskim do
munduru çwiczebnego okreÊlonego w za∏àczniku
nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 63. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 13 czerwca 1997 r.
w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 74,
poz. 466, z 1999 r. Nr 49, poz. 494 i z 2000 r. Nr 26,
poz. 317).

§ 64. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. (poz. 29)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UBIORU S¸U˚BOWEGO POLICJANTA

Ubiór policjanta w swetrze Ubiór policjanta w kurtce 3/4 z podpinkà
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Ubiór policjanta 
w bluzie s∏u˝bowej gabardynowej

Ubiór policjanta — kobiety 
w bluzie s∏u˝bowej gabardynowej
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Ubiór policjanta w koszuli s∏u˝bowej letniej
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Za∏àcznik nr 2

WZORY UBIORU WYJÂCIOWEGO POLICJANTA

Ubiór policjanta — kobiety 
w kurtce wyjÊciowej

Ubiór policjanta — kobiety 
w p∏aszczu ca∏orocznym
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Ubiór policjanta w kurtce wyjÊciowej Ubiór policjanta w p∏aszczu ca∏orocznym
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Ubiór policjanta w koszuli wyjÊciowej
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OZNAKI STOPNI NA CZAPKACH

Korpus oficerów

generalny inspektor nadinspektor

podinspektor

m∏odszy inspektorinspektor
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aspirant m∏odszy aspirant

aspirant sztabowy starszy aspirant

nadkomisarz komisarz

podkomisarz

Korpus aspirantów



Dziennik Ustaw Nr 3 — 141 — Poz. 29

Korpus podoficerów

sier˝ant sztabowy starszy sier˝ant

sier˝ant

Korpus szeregowych

starszy posterunkowy posterunkowy
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Do czapki gabardynowej i zimowej

Do czapki çwiczebnej Do czapki letniej
i beretu

Za∏àcznik nr 6
WZÓR WIZERUNKU OR¸A

Wzór wizerunku or∏a na nakryciach g∏owy
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Za∏àcznik nr 7

SPOSÓB UMIESZCZANIA NA UBIORZE POLICJANTA ZNAKÓW: IDENTYFIKACJI IMIENNEJ, 
IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I RODZAJÓW S¸U˚B POLICJI

Sposób umieszczania 
znaku identyfikacji imiennej

Sposób umieszczania 
znaku identyfikacji indywidualnej

Fragment klapy kurtki wyjÊciowej 
z umieszczeniem znaku rodzaju s∏u˝by

Sposób umieszczenia 
na r´kawie kurtki galowej i bluzy s∏u˝bowej 
znaku „POLICJA” oraz znaku rodzaju s∏u˝by
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Za∏àcznik nr 8

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH POLICJANTA

Wzór znaku identyfikacji
indywidualnej policjanta

Wzór znaku identyfikacji imiennej

Tabliczka metalowa o wymiarach 13 x 80 mm.
T∏o granatowe, litery i ramka w kolorze starego
srebra.
Czcionka liter: Arial — 20 pkt jednoelementowy,
pó∏gruby.
Zapi´cie umo˝liwiajàce przyleganie identyfikato-
ra do tkaniny wierzchniej, np. klipsy.
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WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW S¸U˚B POLICJI, ZNAKÓW GENERALNEGO INSPEKTORA 
I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU „POLICJA”

Do kurtki wyjÊciowej

S∏u˝ba kryminalna S∏u˝ba prewencyjna 
(z wy∏àczeniem jednostek

organizacyjnych ruchu drogowego)

S∏u˝ba prewencyjna 
ruchu drogowego

S∏u˝ba wspomagajàca, Wy˝sza
Szko∏a Policji, oÊrodki szkolenia

i szko∏y policyjne

Oddzia∏y prewencji
i pododdzia∏y

antyterrorystyczne

Policja sàdowa
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Do kurtki galowej i bluzy s∏u˝bowej

S∏u˝ba kryminalna S∏u˝ba wspomagajàca, Wy˝sza Szko∏a Policji, 
oÊrodki szkolenia i szko∏y policyjne

S∏u˝ba prewencyjna 
(z wy∏àczeniem jednostek organizacyjnych 

ruchu drogowego)

S∏u˝ba prewencyjna 
ruchu drogowego

Oddzia∏y prewencji 
i pododdzia∏y antyterrorystyczne

Policja sàdowa
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Wzór znaku do swetra

Znak generalnego inspektora 
i nadinspektora Policji

Wzór znaku do umundurowania çwiczebnego
i do kombinezonu letniego

Wzór znaku do bluzy s∏u˝bowej,
kurtki galowej i p∏aszcza ca∏orocznego
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Za∏àcznik nr 9

ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA

Ubiór s∏u˝bowy policjantów
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Ubiór s∏u˝bowy policjantów ruchu drogowego
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Ubiór wyjÊciowy policjantów — bez sznura galowego

Ubiór wyjÊciowy policjantów — ze sznurem galowym



Dziennik Ustaw Nr 3 — 151 — Poz. 29

Ubiór galowy policjantów — ze sznurem galowym

Ubiór çwiczebny policjantów
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Za∏àcznik nr 10

NORMY UMUNDUROWANIA POLICJANTÓW
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