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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzory i normy umundurowania,
2) zasady noszenia umundurowania,
3) wzory oznak i emblematów oraz sposób ich nosze-

nia,
przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych da-
lej „funkcjonariuszami”. 

§ 2. 1. Funkcjonariusze noszà umundurowanie typu
wojskowego, wed∏ug wzorów i w sposób okreÊlony dla
poszczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych w przepisach
ubiorczych ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z ni-
niejszego rozporzàdzenia.

2. Oznaki stopni w Stra˝y Granicznej sà identyczne
z oznakami stopni wojskowych.

Rozdzia∏ 2

Rodzaje, wzory i normy umundurowania

§ 3. Umundurowanie funkcjonariuszy sk∏ada si´
z nast´pujàcych rodzajów ubiorów:

1) s∏u˝bowego,

2) wyjÊciowego,

3) galowego,

4) polowego.

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

1) czapka garnizonowa, czapka garnizonowa letnia
lub fura˝erka,

2) czapka futrzana,

3) bluza olimpijka ze spodniami lub spódnicà,

4) koszula koloru khaki, niebieskiego i granatowego
z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami,

5) koszula koloru khaki, niebieskiego i granatowego
z krótkimi r´kawami i naramiennikami,

6) koszula koloru khaki, niebieskiego i granatowego
z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem,

7) kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej koloru khaki lub
kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego,

8) obuwie koloru czarnego.
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2. Wzory umundurowania s∏u˝bowego okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

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

1) czapka garnizonowa, czapka garnizonowa letnia
lub fura˝erka,

2) czapka futrzana,

3) mundur wyjÊciowy — kurtka ze spodniami lub
spódnicà,

4) koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi r´kawami,

5) koszula koloru khaki, niebieskiego i granatowego
z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami,

6) kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej koloru khaki lub
kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego,

7) obuwie koloru czarnego.

2. Wzory umundurowania wyjÊciowego okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

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

1) czapka garnizonowa, czapka garnizonowa letnia,

2) czapka futrzana,

3) mundur wyjÊciowy — kurtka ze spodniami lub
spódnicà,

4) koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi r´kawami,

5) sznur galowy,

6) kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej koloru khaki lub
kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego,

7) obuwie koloru czarnego.

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

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

1) czapka polowa lub fura˝erka, beret,

2) czapka futrzana,

3) mundur polowy lub mundur çwiczebny — kurtka
i spodnie,

4) koszula polowa z krótkimi r´kawami,

5) kurtka polowa lub kurtka zimowa nieprzemakalna
koloru czarnego,

6) pas g∏ówny skórzany koloru czarnego,

7) obuwie koloru czarnego.

2. Wzory umundurowania polowego okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. W sk∏ad umundurowania funkcjonariuszy
wchodzà oznaki stopni noszone na ubiorach i nakry-
ciach g∏owy, z wyjàtkiem czapki polowej i futrzanej.

2. Wzory oznak stopni okreÊla za∏àcznik nr 5 do roz-
porzàdzenia.

§ 9. 1. Funkcjonariusze noszà nast´pujàce nakrycia
g∏owy z wizerunkiem or∏a na:

1) czapce garnizonowej,

2) czapce futrzanej,

3) berecie,

4) fura˝erce,

5) czapce polowej.

2. Wzory nakryç g∏owy okreÊla za∏àcznik nr 6 do roz-
porzàdzenia.

3. Wzór wizerunku or∏a okreÊla za∏àcznik nr 7 do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Funkcjonariusze otrzymujà przedmioty
umundurowania zgodnie z normami umundurowania.

2. Normy umundurowania okreÊla za∏àcznik nr 8 do
rozporzàdzenia.

§ 11. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty
umundurowania powstaje z dniem mianowania funk-
cjonariusza do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej i wygasa
z dniem zwolnienia z tej s∏u˝by.

§ 12. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by
z powodu skazania prawomocnym orzeczeniem sàdu
albo karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by przys∏u-
gujà Êwiadczenia mundurowe, do których naby∏
uprawnienie, do koƒca miesiàca, w którym nastàpi∏o
zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub tymcza-
sowe aresztowanie. 

2. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by przygoto-
wawczej zwraca przedmioty umundurowania lub ich
równowartoÊç — wydane jako pierwsze wyposa˝enie
w naturze lub w formie równowa˝nika — których okres
u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏.

3. Zwrot umundurowania, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e jest ono zgodne
z obowiàzujàcymi wzorami i nadaje si´ na ponowne
wydanie w ramach realizacji nale˝noÊci mundurowych
dla innych funkcjonariuszy. 

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi, który ze wzgl´du na bu-
dow´ cia∏a nie mo˝e dopasowaç gotowego umundu-
rowania, okreÊlonego w normach, przys∏uguje zwrot
kosztów:

1) tkaniny i uszycia umundurowania oraz kosztów za
dodatki krawieckie,

2) wykonania poprawek krawieckich.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nast´-
puje po przedstawieniu przez funkcjonariusza dowodu
zap∏aty za wykonanà us∏ug´ i nabytà tkanin´ oraz do-
datki krawieckie.



§ 14. Funkcjonariusz jest obowiàzany do posiada-
nia kompletu umundurowania zapewniajàcego wyko-
nywanie obowiàzków s∏u˝bowych.

Rozdzia∏ 3

Zasady noszenia umundurowania

§ 15. 1. Funkcjonariusze zamiast odpowiednich
przedmiotów umundurowania obowiàzujàcych w woj-
skach làdowych, lotniczych i marynarce wojennej no-
szà:

1) czapk´ garnizonowà koloru khaki z zielonym oto-
kiem i lamówkà, czarnym daszkiem, paskiem kolo-
ru czarnego oraz metalowym or∏em umieszczo-
nym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis
„Stra˝ Graniczna”— na wysokoÊci oko∏o 30 mm
nad linià brwi,

2) czapk´ garnizonowà letnià koloru khaki z zielonym
otokiem i lamówkà, czarnym daszkiem, paskiem
koloru czarnego oraz metalowym or∏em umiesz-
czonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ na-
pis „Stra˝ Graniczna”— na wysokoÊci oko∏o
30 mm nad linià brwi,

3) czapk´ garnizonowà koloru stalowego z zielonym
otokiem i lamówkà, czarnym daszkiem, paskiem
koloru czarnego oraz metalowym or∏em umiesz-
czonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ na-
pis „Stra˝ Graniczna”— na wysokoÊci oko∏o
30 mm nad linià brwi,

4) czapk´ garnizonowà z bia∏ym denkiem, zielonym
otokiem, czarnym daszkiem, paskiem koloru czar-
nego oraz metalowym or∏em umieszczonym na
tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝
Graniczna”, umocowanym na czarnej owalnej
podk∏adce — na wysokoÊci oko∏o 30 mm nad linià
brwi,

5) czapk´ garnizonowà letnià z bia∏ym denkiem, zielo-
nym otokiem, czarnym daszkiem, paskiem koloru
czarnego oraz metalowym or∏em umieszczonym
na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝
Graniczna”, umocowanym na czarnej owalnej
podk∏adce — na wysokoÊci oko∏o 30 mm nad linià
brwi,

6) czapk´ polowà z daszkiem do umundurowania po-
lowego wojsk làdowych, wykonanà z tkaniny typu
„pantera”, z or∏em wykonanym metodà termona-
druku umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której
znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”— na wysoko-
Êci 30 mm nad linià brwi,

7) czapk´ polowà koloru granatowego z daszkiem do
umundurowania polowego marynarki wojennej,
z or∏em wykonanym metodà termonadruku
umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje
si´ napis „Stra˝ Graniczna”— na wysokoÊci 30 mm
nad linià brwi,

8) koszul´ koloru khaki z krótkimi r´kawami i nara-
miennikami wszywanymi w r´kawy — ze spodnia-
mi wyjÊciowymi lub spódnicà wyjÊciowà, w zale˝-
noÊci od potrzeb — z krawatem lub bez krawata,

9) koszul´ koloru khaki z krótkimi r´kawami i wyk∏ada-
nym ko∏nierzem — ze spodniami wyjÊciowymi lub
spódnicà wyjÊciowà, 

10) pó∏buty galowe koloru czarnego i czó∏enka dam-
skie do ubioru galowego, wyjÊciowego, s∏u˝bowe-
go oraz pó∏buty letnie koloru czarnego do ubioru
wyjÊciowego, s∏u˝bowego,

11) botki zimowe wiàzane koloru czarnego i kozaki
damskie do ubioru galowego, wyjÊciowego, s∏u˝-
bowego,

12) pas g∏ówny skórzany koloru czarnego z metalowà
klamrà do umundurowania:

a) polowego tak, aby dolna kraw´dê pasa znajdo-
wa∏a si´ powy˝ej bioder, a Êrodek klamry na linii
guzików bluzy lub kurtki polowe; pas powinien
zakrywaç Êciàgacz bluzy lub kurtki,

b) wyjÊciowego z bluzà olimpijkà tak, aby pas by∏
umieszczony w szlufkach bluzy,

13) pas g∏ówny z taÊmy poliamidowej koloru czarnego
z metalowà klamrà do umundurowania funkcjona-
riusza w s∏u˝bie kandydackiej, z wyjàtkiem funkcjo-
nariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ na jednostce p∏ywajà-
cej Stra˝y Granicznej,

14) mundur wyjÊciowy koloru khaki z zielonymi la-
mówkami o szerokoÊci oko∏o 2 mm wszywanymi
w zewn´trzne szwy boczne nogawek spodni i r´ka-
wy kurtki na wysokoÊci oko∏o 10 cm od kraw´dzi
r´kawów; kurtk´ munduru wyjÊciowego dopaso-
wuje si´ tak, aby kraw´dê r´kawa si´ga∏a do nasa-
dy kciuka d∏oni przy opuszczonej r´ce; spodnie
wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià nogawek do
górnej kraw´dzi obcasa obuwia; spódnica wyjÊcio-
wa powinna si´gaç dolnà kraw´dzià nieco za kola-
na; Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, zast´p-
cy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
i funkcjonariusz w stopniu genera∏a noszà dodat-
kowo mundur galowy i letni z zielonymi lamówka-
mi; na spodnie genera∏a naszyte sà dodatkowo
lampasy po obu stronach lamówki — lampasy i la-
mówki wykonane sà z sukna koloru jasnej zieleni,

15) mundur wyjÊciowy koloru granatowego wzoru ma-
rynarki wojennej z zielonymi lamówkami o szero-
koÊci oko∏o 2 mm wszywanymi w zewn´trzne szwy
boczne nogawek spodni; kurtk´ munduru wyjÊcio-
wego dopasowuje si´ tak, aby kraw´dê r´kawa si´-
ga∏a do nasady kciuka d∏oni przy opuszczonej r´ce;
spodnie wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià no-
gawek do górnej kraw´dzi obcasa obuwia; spódni-
ca wyjÊciowa powinna si´gaç dolnà kraw´dzià nie-
co za kolana; funkcjonariusz w stopniu admira∏a
nosi dodatkowo mundur galowy i letni z zielonymi
lamówkami wszywanymi w zewn´trzne szwy bocz-
ne nogawek spodni,

16) mundur wyjÊciowy koloru stalowego z zielonymi
lamówkami o szerokoÊci oko∏o 2 mm wszywanymi
w zewn´trzne szwy boczne nogawek spodni i r´ka-
wy kurtki na wysokoÊci oko∏o 10 cm od kraw´dzi
r´kawów; kurtk´ munduru wyjÊciowego dopaso-
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wuje si´ tak, aby kraw´dê r´kawa si´ga∏a do nasa-
dy kciuka d∏oni przy opuszczonej r´ce; spodnie
wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià nogawek do
górnej kraw´dzi obcasa obuwia; spódnica wyjÊcio-
wa powinna si´gaç dolnà kraw´dzià nieco za kola-
na; funkcjonariusz w stopniu genera∏a nosi dodat-
kowo mundur galowy i letni z zielonymi lamówka-
mi; na spodnie genera∏a naszyte sà dodatkowo
lampasy po obu stronach lamówki — lampasy i la-
mówki wykonane sà z sukna koloru jasnej zieleni,

17) spodnie wyjÊciowe koloru khaki z zielonymi la-
mówkami o szerokoÊci oko∏o 2 mm wszywanymi
w zewn´trzne szwy boczne nogawek spodni;
spodnie wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià no-
gawek do górnej kraw´dzi obcasa obuwia; Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej, zast´pcy Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej i funkcjonariusz
w stopniu genera∏a noszà dodatkowo spodnie let-
nie z zielonymi lamówkami; na spodnie genera∏a
naszyte sà dodatkowo lampasy po obu stronach la-
mówki — lampasy i lamówki wykonane sà z sukna
koloru jasnej zieleni,

18) spodnie wyjÊciowe koloru granatowego z zielony-
mi lamówkami o szerokoÊci oko∏o 2 mm wszywa-
nymi w zewn´trzne szwy boczne nogawek spodni;
spodnie wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià no-
gawek do górnej kraw´dzi obcasa obuwia; funkcjo-
nariusz w stopniu admira∏a nosi dodatkowo
spodnie letnie z zielonymi lamówkami,

19) spodnie wyjÊciowe koloru stalowego z zielonymi
lamówkami o szerokoÊci oko∏o 2 mm wszywanymi
w zewn´trzne szwy boczne nogawek spodni;
spodnie wyjÊciowe powinny si´gaç kraw´dzià no-
gawek do górnej kraw´dzi obcasa obuwia; funkcjo-
nariusz w stopniu genera∏a nosi dodatkowo
spodnie letnie z zielonymi lamówkami; na spodnie
genera∏a naszyte sà dodatkowo lampasy po obu
stronach lamówki — lampasy i lamówki wykonane
sà z sukna koloru jasnej zieleni,

20) kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki z pi-
kowanà podpinkà, czarnym ko∏nierzem, skoÊnymi
dolnymi kieszeniami oraz jednà wpuszczanà kie-
szenià górnà — do ubioru galowego, wyjÊciowego
i s∏u˝bowego; w okresie zimowym kurtk´ nosi si´
z podpinkà, a w okresie letnim bez podpinki; do-
puszcza si´ noszenie kurtki rozpi´tej pod szyjà; Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, zast´pcy Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i funkcjo-
nariusz w stopniu genera∏a oraz komendant od-
dzia∏u lub oÊrodka szkolenia i jego zast´pcy noszà
dodatkowo p∏aszcz letni i p∏aszcz sukienny,

21) kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego
z pikowanà podpinkà, czarnym ko∏nierzem, sko-
Ênymi dolnymi kieszeniami oraz jednà wpuszczanà
kieszenià górnà — do ubioru galowego, wyjÊcio-
wego i s∏u˝bowego, a tak˝e do polowego w przy-
padku funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie
marynarki wojennej; w okresie zimowym kurtk´
nosi si´ z podpinkà, a w okresie letnim bez podpin-
ki; dopuszcza si´ noszenie kurtki rozpi´tej pod szy-
jà; funkcjonariusz w stopniu admira∏a oraz Komen-
dant Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej i jego
zast´pcy noszà dodatkowo p∏aszcz sukienny i letni

marynarki wojennej, a funkcjonariusz w stopniu
genera∏a noszàcy umundurowanie wojsk lotni-
czych nosi dodatkowo p∏aszcz sukienny i letni,

22) wizerunek or∏a umieszczony na tarczy, wewnàtrz
której znajduje si´ napis „STRA˚ GRANICZNA”, na
wszystkich nakryciach g∏owy — do umundurowa-
nia wyjÊciowego — wykonany z metalu, a do
umundurowania polowego — wykonany metodà
termonadruku,

23) oznaki stopni haftowane srebrnà nitkà, wykonane
metodà haftu komputerowego na tkaninie, z której
szyte jest umundurowanie wyjÊciowe wojsk làdo-
wych, wojsk lotniczych — do mundurów wyjÊcio-
wych, koszul z naramiennikami, bluzy olimpijki
oraz kurtki, z wyjàtkiem Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej, zast´pcy Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej i funkcjonariusza w stopniu
genera∏a, którzy noszà stopnie haftowane bajor-
kiem,

24) oznaki stopni haftowane z∏otà nitkà, wykonane me-
todà haftu komputerowego na tkaninie, z której
szyte jest umundurowanie wyjÊciowe marynarki
wojennej — do koszul z naramiennikami, bluzy
olimpijki oraz kurtki, z wyjàtkiem Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej, zast´pcy Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej i funkcjonariusza
w stopniu admira∏a, którzy noszà stopnie wykona-
ne z pasków,

25) mundur polowy z kieszenià na radiotelefon, wyko-
nany z tkaniny typu „pantera”; bluz´ polowà dopa-
sowuje si´ tak, aby kraw´dê r´kawa bluzy si´ga∏a
do nasady d∏oni; bluz´ mo˝na nosiç zapi´tà pod
szyjà lub z podwini´tymi r´kawami; spodnie polo-
we powinny uk∏adaç si´ luêno i lekko opadaç na
górnà kraw´dê cholewki obuwia,

26) kurtk´ polowà z kieszenià na radiotelefon i odpina-
nymi r´kawami, wykonanà z tkaniny typu „pante-
ra”; w okresie:

a) zimowym z szalokominiarkà i r´kawicami, z roz-
pi´tym górnym guzikiem; w razie potrzeby, uza-
sadnionej z∏ymi warunkami atmosferycznymi,
kurtk´ mo˝na zapinaç na górny guzik lub haftk´,
z zachowaniem jednolitoÊci przy wystàpieniach
zbiorowych,

b) letnim i przejÊciowym bez szalokominiarki i r´-
kawic; w razie potrzeby bez podpinki i z odpi´ty-
mi r´kawami,

27) czapk´ futrzanà z tkaniny impregnowanej koloru
khaki i z futrem koloru czarnego oraz metalowym
or∏em umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której
znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”; w temperatu-
rze poni˝ej 00C, na∏o˝onà prosto na g∏ow´ na wy-
sokoÊci 30 mm nad linià brwi; przy dokuczliwym
wietrze, silnym mrozie mo˝na nosiç czapk´ futrza-
nà z opuszczonymi klapami zwiàzanymi pod brodà
lub z klapami zwiàzanymi z ty∏u g∏owy,

28) czapk´ futrzanà z tkaniny impregnowanej koloru
czarnego i z futrem koloru czarnego oraz metalo-
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wym or∏em umieszczonym na tarczy, wewnàtrz
której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”; w tem-
peraturze poni˝ej 00C, na∏o˝onà prosto na g∏ow´
na wysokoÊci 30 mm nad linià brwi; przy dokuczli-
wym wietrze, silnym mrozie mo˝na nosiç czapk´
futrzanà z opuszczonymi klapami zwiàzanymi pod
brodà lub z klapami zwiàzanymi z ty∏u g∏owy.

2. Dodatkowymi, uzupe∏niajàcymi przedmiotami
umundurowania, noszonymi przez funkcjonariuszy po-
siadajàcych umundurowanie:

1) wojsk làdowych — jest koszula koloru khaki z d∏ugi-
mi r´kawami i naramiennikami wszywanymi w r´-
kawy,

2) wojsk lotniczych — jest koszula koloru niebieskiego
z krótkimi r´kawami i naramiennikami wszywany-
mi w r´kawy, koszula koloru niebieskiego z d∏ugi-
mi r´kawami i naramiennikami wszywanymi w r´-
kawy oraz koszula koloru niebieskiego z krótkimi
r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem,

3) marynarki wojennej — jest koszula koloru granato-
wego z krótkimi r´kawami i naramiennikami wszy-
wanymi w r´kawy, koszula koloru granatowego
z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami wszywany-
mi w r´kawy oraz koszula koloru granatowego
z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem.

§ 16. Ubiór s∏u˝bowy nosi si´ podczas wykonywa-
nia obowiàzków s∏u˝bowych, chyba ˝e z charakteru
obowiàzków wynika koniecznoÊç wyst´powania w in-
nych ubiorach.

§ 17. Ubiór wyjÊciowy nosi si´:

1) podczas wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
wymagajàcych wystàpieƒ w ubiorze wyjÊciowym, 

2) podczas oficjalnych spotkaƒ i uroczystych wystà-
pieƒ, je˝eli nie zachodzi koniecznoÊç wyst´powa-
nia w ubiorze galowym, 

3) podczas meldowania si´ prze∏o˝onemu po przyby-
ciu do nowej jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej lub przed odejÊciem na inne stanowisko
s∏u˝bowe,

4) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej.

§ 18. Ubiór galowy nosi si´ podczas:

1) uroczystoÊci zwiàzanych z uczczeniem Êwiàt paƒ-
stwowych oraz Êwi´ta Stra˝y Granicznej,

2) uroczystoÊci wr´czania sztandarów, orderów i od-
znaczeƒ, mianowania na stopieƒ, Êlubowania oraz
promocji funkcjonariuszy,

3) innych wa˝nych uroczystoÊci — na polecenie kie-
rownika jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicz-
nej,

4) innych uroczystoÊci o charakterze prywatnym —
w czasie:

a) przedstawieƒ teatralnych, koncertów, oficjal-
nych spotkaƒ,

b) uroczystoÊci rodzinnych oraz w innych okolicz-
noÊciach, w których zwyczajowo przyj´ty jest
strój wieczorowy,

c) uroczystoÊci pogrzebowych funkcjonariuszy lub
pracowników z udzia∏em asyst honorowych.

§ 19. Ubiór polowy nosi si´:

1) podczas wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
wymagajàcych wystàpieƒ w ubiorze polowym,

2) podczas szkoleƒ i çwiczeƒ w oÊrodkach szkolenia
Stra˝y Granicznej oraz oddzia∏ach Stra˝y Granicz-
nej, je˝eli charakter wykonywanych czynnoÊci nie
wymaga noszenia innego rodzaju ubioru,

3) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej.

§ 20. Funkcjonariusze noszà ubiór s∏u˝bowy, wyj-
Êciowy i galowy: 

1) wojsk làdowych w Komendzie G∏ównej Stra˝y Gra-
nicznej ∏àcznie z Granicznà Placówkà Kontrolnà
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie, w oÊrodkach
szkolenia Stra˝y Granicznej, w oddzia∏ach Stra˝y
Granicznej — w Morskim Oddziale Stra˝y Granicz-
nej tylko funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w gra-
nicznych placówkach kontrolnych i stra˝nicach
Stra˝y Granicznej,

2) marynarki wojennej w jednostkach organizacyj-
nych Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊci-
wych do spraw morskich w Stra˝y Granicznej
i Morskim Oddziale Stra˝y Granicznej, z wyjàtkiem
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w granicznych
placówkach kontrolnych i stra˝nicach Stra˝y Gra-
nicznej,

3) wojsk lotniczych w jednostkach organizacyjnych
Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwych
do spraw lotnictwa w Stra˝y Granicznej oraz w wy-
dzia∏ach lotniczych oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.

§ 21. Funkcjonariusze noszà ubiór polowy:

1) wojsk làdowych z oznakami stopni wojsk làdowych
i czapkà polowà wykonanà z tkaniny typu „pante-
ra” — w jednostkach organizacyjnych Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej, w oÊrodkach szkolenia
Stra˝y Granicznej, oddzia∏ach Stra˝y Granicznej —
w Morskim Oddziale Stra˝y Granicznej tylko funk-
cjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w granicznych pla-
cówkach kontrolnych i stra˝nicach Stra˝y Granicz-
nej,

2) wojsk làdowych z oznakami stopni marynarki wo-
jennej i czapkà polowà koloru granatowego w jed-
nostkach organizacyjnych Komendy G∏ównej Stra-
˝y Granicznej w∏aÊciwych do spraw morskich
w Stra˝y Granicznej i komendzie Morskiego Od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej,
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3) marynarki wojennej z oznakami stopni marynarki
wojennej i czapkà polowà koloru granatowego —
w komendach dywizjonów Stra˝y Granicznej oraz
na jednostkach p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej,

4) wojsk làdowych z fura˝erkà lub z beretem — w ob-
s∏udze technicznej lotnictwa, na których znajduje
si´ orze∏ wykonany metodà termonadruku —
w jednostkach organizacyjnych Komendy G∏ównej
Stra˝y Granicznej w∏aÊciwych do spraw lotnictwa
w Stra˝y Granicznej oraz w wydzia∏ach lotniczych
oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.

§ 22. 1. Poszczególne przedmioty umundurowania
funkcjonariusz nosi zgodnie z zestawami ubiorczymi,
ustalonymi z uwzgl´dnieniem pory roku. Rozró˝nia si´
okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia i okres
zimowy od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.
Miesiàce marzec, kwiecieƒ, paêdziernik i listopad sta-
nowià okres przejÊciowy.

2. W okresie przejÊciowym funkcjonariusz, podczas
wystàpieƒ indywidualnych, mo˝e nosiç przedmioty
umundurowania przewidziane na okres letni lub zimo-
wy — wed∏ug w∏asnego uznania.

3. Zestawy przedmiotów umundurowania, o któ-
rych mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzà-
dzenia.

§ 23. 1. Ubiór funkcjonariusza w zale˝noÊci od wa-
runków atmosferycznych ustala:

1) w przypadku wystàpieƒ grupowych, podczas reali-
zacji zadaƒ s∏u˝bowych:

a) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w Ko-
mendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej,

b) komendant oddzia∏u, stra˝nicy, granicznej pla-
cówki kontrolnej, dywizjonu Stra˝y Granicznej
w podleg∏ych im urz´dach,

c) komendant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej
w oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej,

2) w przypadku wystàpieƒ indywidualnych, podczas
realizacji zadaƒ s∏u˝bowych oraz wystàpieƒ poza
s∏u˝bowych — funkcjonariusz.

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
sprawujà nadzór nad przestrzeganiem zasad noszenia
przedmiotów mundurowych.

§ 24. Funkcjonariusz oprócz umundurowania mo˝e
nosiç:

1) okulary przeciws∏oneczne podczas wystàpieƒ indy-
widualnych,

2) teczk´ lub aktówk´ koloru czarnego, a tak˝e inne
przedmioty estetycznie opakowane,

3) oznaki ˝a∏oby w formie taÊmy w kolorze czarnym
szerokoÊci 10 mm zamocowanej na kraw´dzi lewej
dolnej klapy ko∏nierza kurtki munduru lub bluzy
olimpijki,

4) do umundurowania galowego i wyjÊciowego nada-
ne mu ordery i odznaczenia oraz ich baretki.

§ 25. Funkcjonariuszowi zabrania si´:

1) noszenia przedmiotów umundurowania niezgod-
nie z ich przeznaczeniem,

2) noszenia cz´Êci umundurowania w po∏àczeniu
z przedmiotami ubioru cywilnego, w tym z wyeks-
ponowanà bi˝uterià,

3) noszenia przedmiotów umundurowania innych ni˝
przewiduje zestaw dotyczàcy danego ubioru,

4) noszenia przedmiotów umundurowania, które nie
zosta∏y wyprodukowane zgodnie z obowiàzujàcy-
mi wzorami, opisami i warunkami technicznymi,

5) dokonywania samodzielnych przeróbek lub popra-
wek przedmiotów umundurowania zniekszta∏cajà-
cych je.

§ 26. Obowiàzkiem funkcjonariusza jest dbanie
o umundurowanie i utrzymywanie go w stanie zapew-
niajàcym nale˝yty wyglàd zewn´trzny.

Rozdzia∏ 4

Wzory oznak i emblematów 
oraz sposób ich noszenia

§ 27. 1. Funkcjonariusz na umundurowaniu nosi
emblemat, oznak´, odznak´ oraz symbole jednostek
organizacyjnych Stra˝y Granicznej.

2. Wzór emblematu okreÊla za∏àcznik nr 10 do roz-
porzàdzenia.

3. Wzór oznaki okreÊla za∏àcznik nr 11 do rozporzà-
dzenia.

4. Wzór odznaki i symboli jednostek organizacyj-
nych Stra˝y Granicznej okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 28. 1. Odznak´ Stra˝y Granicznej nosi si´ przy
ubiorach galowych i wyjÊciowych. Przypina si´ jà do
kurtki bez podk∏adki.

2. Funkcjonariusze noszàcy umundurowanie wojsk
làdowych i lotniczych noszà odznak´ na Êrodku lewej
górnej kieszeni kurtki munduru mi´dzy guzikiem klapy
a dolnà kraw´dzià kieszeni.

3. Funkcjonariusze noszàcy umundurowanie mary-
narki wojennej noszà odznak´ na lewej stronie kurtki
munduru na wysokoÊci drugiego od góry guzika deko-
racyjnego, w pionie pod pierwszym górnym guzikiem
dekoracyjnym.

§ 29. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, za-
st´pca Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
i funkcjonariusz w stopniu genera∏a nosi:

1) emblemat „STRA˚ GRANICZNA”:

a) na umundurowaniu wyjÊciowym — na prawym
r´kawie p∏aszcza sukiennego, kurtki s∏u˝bowej
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Stra˝y Granicznej koloru khaki, kurtki munduru
wyjÊciowego, kurtki munduru letniego, bluzy
olimpijki — 4,5 cm od wszycia r´kawa,

b) na umundurowaniu polowym — na prawym r´-
kawie bluzy polowej i kurtki polowej — 4,5 cm
od wszycia r´kawa,

2) oznak´ Stra˝y Granicznej — na klapach ko∏nierza
p∏aszcza sukiennego, kurtki munduru wyjÊciowego
i kurtki munduru letniego; funkcjonariusz w stop-
niu genera∏a zamiast oznaki Stra˝y Granicznej nosi
wizerunek or∏a haftowany bajorkiem,

3) symbol jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej
— na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru
wyjÊciowego, letniego i bluzy olimpijki — na Êrod-
ku mi´dzy guzikiem a lewà kraw´dzià klapy.

2. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej lub przygoto-
wawczej noszàcy umundurowanie wojsk làdowych no-
si:

1) emblemat „STRA˚ GRANICZNA”:
a) na umundurowaniu wyjÊciowym — na prawym

r´kawie p∏aszcza sukiennego — tylko komen-
dant oddzia∏u lub oÊrodka szkolenia i jego za-
st´pcy, kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej kolo-
ru khaki, kurtki munduru wyjÊciowego, bluzy
olimpijki — 4,5 cm od wszycia r´kawa,

b) na umundurowaniu polowym — na prawym r´-
kawie bluzy polowej i kurtki polowej — 4,5 cm
od wszycia r´kawa,

2) oznak´ Stra˝y Granicznej — na klapie ko∏nierza
kurtki munduru wyjÊciowego,

3) symbol jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej
— na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru
wyjÊciowego i bluzy olimpijki — na Êrodku mi´dzy
guzikiem a lewà kraw´dzià klapy.

3. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej lub przygoto-
wawczej noszàcy umundurowanie marynarki wojen-
nej oraz funkcjonariusz w stopniu admira∏a nosi:

1) emblemat „STRA˚ GRANICZNA”:
a) na umundurowaniu wyjÊciowym — na prawym

r´kawie p∏aszcza sukiennego — tylko admira∏ i
Komendant Morskiego Oddzia∏u Stra˝y
Granicznej i jego zast´pcy, kurtki munduru galo-
wego — tylko admira∏, kurtki munduru letniego
— tylko admira∏, kurtki zimowej nieprzemakalnej
koloru czarnego, kurtki munduru wyjÊciowego,
bluzy olimpijki — 4,5 cm od wszycia r´kawa,

b) na umundurowaniu polowym — na prawym r´-
kawie bluzy çwiczebnej, bluzy polowej oraz kurt-
ki polowej, kurtki zimowej nieprzemakalnej kolo-
ru czarnego — 4,5 cm od wszycia r´kawa,

2) symbol jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej
— na klapie górnej prawej kieszeni bluzy olimpijki
— na Êrodku mi´dzy guzikiem a lewà kraw´dzià
klapy oraz na prawej stronie kurtki wyjÊciowej 

— 30—50 mm w linii prostej nad prawym guzikiem
dekoracyjnym.

4. Funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej lub przygoto-
wawczej noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych
nosi:

1) emblemat „STRA˚ GRANICZNA”:
a) na umundurowaniu wyjÊciowym — na prawym

r´kawie kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru
czarnego, kurtki munduru wyjÊciowego, bluzy
olimpijki — 4,5 cm od wszycia r´kawa,

b) na umundurowaniu polowym — na prawym r´-
kawie bluzy polowej i kurtki polowej — 4,5 cm
od wszycia r´kawa,

2) oznak´ Stra˝y Granicznej — na klapie ko∏nierza
kurtki munduru wyjÊciowego,

3) symbol jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej
— na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru
wyjÊciowego i bluzy olimpijki — na Êrodku mi´dzy
guzikiem a lewà kraw´dzià klapy.

5. Funkcjonariusz w s∏u˝bie kandydackiej noszàcy
umundurowanie:

1) wojsk làdowych nosi emblemat „STRA˚
GRANICZNA” na umundurowaniu polowym — na
prawym r´kawie bluzy polowej i kurtki polowej —
4,5 cm od wszycia r´kawa,

2) marynarki wojennej nosi emblemat „STRA˚
GRANICZNA” na umundurowaniu polowym — na
prawym r´kawie bluzy çwiczebnej marynarza i blu-
zy polowej oraz kurtki zimowej nieprzemakalnej
koloru czarnego i kurtki polowej — 4,5 cm od wszy-
cia r´kawa.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 30. 1. W okresie wprowadzania na wyposa˝enie
funkcjonariuszy umundurowania okreÊlonego w roz-
porzàdzeniu zezwala si´ na noszenie do dnia 31 marca
2007 r. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego do-
tychczasowych wzorów.

2. W celu zapewnienia ciàg∏ego i pe∏nego zaopa-
trzenia funkcjonariuszy dopuszcza si´ realizowanie za-
leg∏ych nale˝noÊci umundurowania niepodlegajàcego
zwrotowi, poprzez wydanie innych przedmiotów
umundurowania, dotychczasowych wzorów, o podob-
nym przeznaczeniu.

§ 31. Przepisy rozporzàdzenia obowiàzujà od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Dziennik Ustaw Nr 106 — 6852 — Poz. 936

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. (poz. 936)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA S¸U˚BOWEGO

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk làdowych, lotniczych i marynarki wojennej
z bluzà olimpijkà ze spodniami lub spódnicà i czapkà garnizonowà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6853 — Poz. 936

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk lotniczych, làdowych i marynarki wojennej
z koszulà koloru niebieskiego, khaki i granatowego z krótkimi r´kawami i naramiennikami noszonà z krawatem
oraz czapkà garnizonowà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6854 — Poz. 936

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk lotni-
czych i làdowych z koszulà koloru niebieskiego, koloru khaki z d∏ugimi r´-
kawami i naramiennikami noszonà z krawatem oraz czapkà garnizonowà

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie wojsk
lotniczych z koszulà koloru niebie-
skiego z krótkimi r´kawami i nara-
miennikami, noszonà bez krawata
z fura˝erkà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6855 — Poz. 936

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie wojsk
làdowych z kurtkà s∏u˝bowà SG ko-
loru khaki z podpinkà i czapkà gar-
nizonowà

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie mary-
narki wojennej z kurtkà zimowà nie-
przemakalnà koloru czarnego
z podpinkà i czapkà garnizonowà

Ubiór s∏u˝bowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie wojsk
lotniczych z kurtkà zimowà nieprze-
makalnà koloru czarnego z podpin-
kà i czapkà futrzanà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6856 — Poz. 936

Za∏àcznik nr 2

WZORY UMUNDUROWANIA WYJÂCIOWEGO

Ubiór wyjÊciowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk làdowych, lotniczych i marynarki wojennej
z mundurami wyjÊciowymi i koszulami koloru bia∏ego z d∏ugimi r´kawami oraz czapkami garnizonowymi



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6857 — Poz. 936

Ubiór wyjÊciowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk làdowych, lotniczych i marynarki wojennej
z mundurami wyjÊciowymi i koszulami koloru khaki, niebieskiego i granatowego z d∏ugimi r´kawami i nara-
miennikami oraz czapkami garnizonowymi



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6858 — Poz. 936

Ubiór wyjÊciowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie wojsk
làdowych z kurtkà s∏u˝bowà SG ko-
loru khaki z podpinkà i czapkà gar-
nizonowà

Ubiór wyjÊciowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie mary-
narki wojennej z kurtkà zimowà nie-
przemakalnà koloru czarnego
z podpinkà i czapkà garnizonowà

Ubiór wyjÊciowy funkcjonariuszy
noszàcych umundurowanie wojsk
lotniczych z kurtkà zimowà nieprze-
makalnà koloru czarnego z podpin-
kà i czapkà futrzanà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6859 — Poz. 936

Za∏àcznik nr 3

WZORY UMUNDUROWANIA GALOWEGO

Ubiór galowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk làdowych, lotniczych i marynarki wojennej
z mundurem wyjÊciowym noszonym ze sznurem galowym i czapkà garnizonowà



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6860 — Poz. 936

Ubiór galowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie marynarki wojennej i wojsk làdowych z kurtkà
zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego z podpinkà i kurtkà s∏u˝bowà SG koloru khaki z podpinkà oraz czapkà
garnizonowà
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Za∏àcznik nr 4

WZORY UMUNDUROWNIA POLOWEGO

Ubiór polowy funkcjonariuszy no-
szàcych umundurowanie wojsk là-
dowych z mundurem polowym
i czapkà polowà

Ubiór polowy funkcjonariuszy no-
szàcych umundurowanie wojsk lot-
niczych z mundurem polowym i fu-
ra˝erkà

Ubiór polowy funkcjonariuszy no-
szàcych umundurowanie marynar-
ki wojennej z mundurem çwiczeb-
nym i czapkà polowà
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Ubiór polowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie marynarki wojennej, wojsk làdowych i lotniczych z
koszulà polowà i spodniami çwiczebnymi lub polowymi oraz czapkà polowà lub fura˝erkà
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Ubiór polowy funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie wojsk làdowych i lotniczych oraz marynarki wojennej
z kurtkà polowà lub kurtkà zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego z podpinkà oraz czapkà futrzanà



Za∏àcznik nr 5

OZNAKI STOPNI FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
NOSZÑCYCH UMUNDUROWANIE WOJSK LÑDOWYCH I LOTNICZYCH

SZEREGOWI I PODOFICEROWIE M¸ODSI:
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szeregowy starszy szeregowy kapral starszy kapral

PODOFICEROWIE STARSI:

plutonowy starszy plutonowy
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sier˝ant starszy sier˝ant sier˝ant sztabowy starszy sier˝ant sztabowy

CHORÑ˚OWIE:

m∏odszy chorà˝y chorà˝y starszy chorà˝y
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OFICEROWIE:

M∏odsi:

podporucznik porucznik kapitan

m∏odszy chorà˝y sztabowy chorà˝y sztabowy starszy chorà˝y sztabowy



Starsi:
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major podpu∏kownik pu∏kownik

GENERA¸OWIE:

genera∏ brygady genera∏ dywizji



OZNAKI STOPNI FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ NOSZÑCYCH UMUNDUROWANIE 
MARYNARKI WOJENNEJ

MARYNARZE I PODOFICEROWIE M¸ODSI:
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marynarz starszy marynarz mat starszy mat

PODOFICEROWIE STARSI:

bosmanmat starszy bosmanmat bosman starszy bosman
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CHORÑ˚OWIE:

m∏odszy chorà˝y marynarki chorà˝y marynarki starszy chorà˝y marynarki

bosman sztabowy starszy bosman sztabowy
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m∏odszy chorà˝y sztabowy
marynarki

chorà˝y sztabowy marynarki starszy chorà˝y sztabowy
marynarki

OFICEROWIE:

M∏odsi:

podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki



Starsi:
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komandor podporucznik komandor porucznik komandor

KONTRADMIRA¸
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Za∏àcznik nr 6

NAKRYCIA G¸OWY FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ

Czapka garnizonowa Stra˝y Granicznej koloru khaki z zielonym otokiem i lamówkà, z czarnym daszkiem, paskiem
koloru czarnego oraz z metalowym or∏em umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝
Graniczna”

Czapka garnizonowa Stra˝y Granicznej z bia∏ym denkiem, z zielonym otokiem, z czarnym daszkiem, paskiem ko-
loru czarnego oraz z metalowym or∏em umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝ Gra-
niczna”
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Czapka garnizonowa Stra˝y Granicznej koloru stalowego z zielonym otokiem i lamówkà, z czarnym daszkiem,
paskiem koloru czarnego oraz z metalowym or∏em umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis
„Stra˝ Graniczna”

Fura˝erka koloru stalowego z or∏em wykonanym metodà termonadruku, umieszczonym na tarczy, wewnàtrz
której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”
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Czapka futrzana z tkaniny impregnowanej koloru khaki i futrem koloru czarnego oraz metalowym or∏em, umiesz-
czonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”

Czapka futrzana z tkaniny impregnowanej koloru czarnego i futrem koloru czarnego oraz metalowym or∏em,
umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”
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Czapka polowa wykonana z tkaniny typu „pantera” z daszkiem i wykonanym metodà termonadruku or∏em,
umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”

Czapka polowa koloru granatowego z daszkiem i wykonanym metodà termonadruku or∏em, umieszczonym na
tarczy, wewnàtrz której znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”

Beret koloru stalowego z or∏em wykonanym metodà termonadruku, umieszczonym na tarczy, wewnàtrz której
znajduje si´ napis „Stra˝ Graniczna”
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Za∏àcznik nr 7

WIZERUNEK OR¸A

Wizerunek or∏a z tarczà, wewnàtrz której umieszczony jest napis „Stra˝ Graniczna”
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Za∏àcznik nr 8

NORMY UMUNDUROWANIA

TABELA NR 1
umundurowania polowego funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej, z wyjàtkiem funkcjonariusza pe∏niàcego 

s∏u˝b´ na jednostce p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej

Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie

1 Bluza polowa szt. 1 na okres s∏u˝by z kieszenià na radiotelefon

2 Spodnie polowe szt. 1 na okres s∏u˝by

3 Kurtka polowa kpl. 1 2 z podpinkà, z kieszenià na
radiotelefon i odpinanymi
r´kawami

4 Bluza od dresów szt. 1 2

5 Spodnie od dresów szt. 1 2

6 Koszula polowa z krótkimi
r´kawami szt. 1 2

7 Czapka polowa szt. 1 na okres s∏u˝by z or∏em wykonanym meto-
dà termonadruku

8 Czapka futrzana szt. 1 6 z or∏em metalowym

9 Peleryna-namiot 
z omasztowaniem kpl. 1 8

10 Szalokominiarka szt. 1 4

11 R´kawice polowe para 1 na okres s∏u˝by

12 Emblemat „STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 na okres s∏u˝by wykonany metodà termo-
do umundurowania polowego nadruku (napis w kolorze

srebrnobia∏ym)

13 Oznaki stopni kpl. wg wykonane metodà t∏oczenia
potrzeb x na tkaninie

14 Podkoszulek z d∏ugimi r´kawami szt. 2* na okres s∏u˝by

15 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 4* 2

16 Kalesony szt. 2* na okres s∏u˝by

17 Spodenki gimnastyczne szt. 2* 2

18 Slipy szt. 2 na okres s∏u˝by

19 Pi˝ama kpl. 2* 2

20 R´cznik bawe∏niany szt. 4* 3

21 Skarpety zimowe para 4 na okres s∏u˝by

22 Trzewiki desantowca para 1 2

23 Pantofle gimnastyczne para 1 na okres s∏u˝by

24 Pantofle nocne para 1 na okres s∏u˝by
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1 2 3 4 5 6

25 Pas g∏ówny z taÊmy poliamidowej 
koloru czarnego szt. 1 5

26 Pasek do spodni szt. 1 6

27 Zasobnik-plecak szt. 1 6

28 Wieszak-ramiàczko szt. 3 4

UWAGI:

1. Przedmioty wymienione w tabeli podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem: slipów, skarpet zimowych, pantofli
gimnastycznych, pantofli nocnych.

*2. Z ogólnej iloÊci przedmiotów oznaczonych gwiazdkà 50% wydaje si´ funkcjonariuszowi, a pozosta∏e 50%
utrzymuje si´ jako zapas, celem dokonywania wymiany.

3. W sk∏ad oznak stopni wchodzà: pochewki z oznakami stopni — 3 pary.

4. Okres u˝ywalnoÊci oznak stopni jest równy okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których si´ je nosi.

5. Zaopatrywanie w umundurowanie nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli odbywa si´ wy∏àcznie w naturze
(w I lub II kategorii).

6. Do czasu wyczerpania zapasów magazynowych funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej mogà nosiç:

— berety zamiast czapki polowej,

— bluz´ polowà zamiast bluzy polowej z kieszenià na radiotelefon,

— kurtk´ polowà zamiast kurtki polowej z kieszenià na radiotelefon i odpinanymi r´kawami,

— tornister zamiast zasobnika-plecaka, szelki i troki, torb´ na wyposa˝enie,

— pas brezentowy (z taÊmy poliamidowej) koloru khaki zamiast pasa z taÊmy poliamidowej koloru czarne-
go,

— podkoszulki koloru bia∏ego, zamiast podkoszulków koloru czarnego z krótkimi r´kawami i napisem
„Stra˝ Graniczna”.

7. Beret nosi si´ lekko przechylony na prawe ucho. Prawà kraw´dê beretu opuszcza si´ w dó∏ nieco ku ty∏owi,
tak aby przys∏ania∏ ucho. Podczas wystàpieƒ bez nakrycia g∏owy beret nosi si´ pod lewym naramiennikiem
god∏em skierowanym do przodu.

8. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wydawania, w razie potrzeby, drugiego kompletu munduru polowego, kurtki po-
lowej, dresów oraz pary r´kawic polowych i trzewików desantowca wy∏àcznie w II kategorii.

9. Funkcjonariusze Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej noszà czapk´ polowà z daszkiem koloru granatowe-
go i oznaki stopni wzoru MW. 
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Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie

TABELA NR 2
umundurowania polowego funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej pe∏niàcych s∏u˝b´ na jednostce p∏ywajàcej

Stra˝y Granicznej

1 Bluza çwiczebna marynarza szt. 1 na okres s∏u˝by

2 Spodnie çwiczebne marynarza szt. 1 na okres s∏u˝by

3 Kurtka zimowa nieprzemakalna 
koloru czarnego kpl. 1 2 z podpinkà

4 Bluza od dresów szt. 1 2

5 Spodnie od dresów szt. 1 2

6 Czapka polowa koloru granatowego szt. 1 na okres s∏u˝by z or∏em wykonanym meto-
dà termonadruku

7 Czapka futrzana szt. 1 6 z or∏em metalowym

8 Szalokominiarka szt. 1 4

9 R´kawice 5-palcowe ortalionowe para 2 na okres s∏u˝by

10 Emblemat „STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 na okres s∏u˝by wykonany metodà termo-
do umundurowania polowego nadruku (napis w kolorze

z∏otym)

11 Oznaki stopni kpl. wg potrzeb x

12 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 4* 2

13 Podkoszulek z d∏ugimi r´kawami szt. 2* na okres s∏u˝by

14 Podkoszulek z krótkimi r´kawami 
i lamówkà szt. 2 2

15 Kalesony szt. 2* na okres s∏u˝by

16 Spodenki gimnastyczne szt. 2* 2

17 Slipy szt. 2 na okres s∏u˝by

18 Pi˝ama kpl. 2* 3

19 R´cznik bawe∏niany szt. 4* 3

20 Skarpety zimowe para 4 na okres s∏u˝by

21 Trzewiki desantowca para 1 2

22 Pantofle gimnastyczne para 1 na okres s∏u˝by

23 Pantofle nocne para 1 na okres s∏u˝by

24 Pó∏buty çwiczebne para 1 na okres s∏u˝by

25 Pasek do spodni szt. 1 6

26 Zasobnik-plecak szt. 1 6

27 Wieszak-ramiàczko szt. 3 4

UWAGI:

1. Przedmioty wymienione w tabeli podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem: slipów, skarpet zimowych, pantofli gim-
nastycznych , pantofli nocnych.



*2. Z ogólnej iloÊci przedmiotów oznaczonych gwiazdkà 50% wydaje si´ funkcjonariuszowi, a pozosta∏e 50%
utrzymuje si´ jako zapas, celem dokonywania wymiany.

3. W sk∏ad oznak stopni wchodzà: stopieƒ do bluzy çwiczebnej marynarza — 1 szt., stopieƒ na kurtk´ zimowà
nieprzemakalnà koloru czarnego z podpinkà — 1 szt.

4. Okres u˝ywalnoÊci oznak stopni jest równy okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których si´ je nosi.

5. Zaopatrywanie w umundurowanie nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli odbywa si´ wy∏àcznie w naturze (w I lub
II kategorii).

6. Do czasu wyczerpania zapasów magazynowych funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej mogà nosiç:

— berety zamiast czapki polowej,

— worek na wyposa˝enie z wieszakiem i k∏ódkà zamiast zasobnika-plecaka,

— podkoszulki koloru bia∏ego zamiast podkoszulków koloru czarnego z krótkimi r´kawami i napisem „Stra˝
Graniczna”.

7. Beret nosi si´ lekko przechylony na prawe ucho. Prawà kraw´dê beretu opuszcza si´ w dó∏ nieco ku ty∏owi,
tak aby przys∏ania∏ ucho. Podczas wystàpieƒ bez nakrycia g∏owy beret nosi si´ pod lewym naramiennikiem
god∏em skierowanym do przodu.

8. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç wydawania, w razie potrzeby, drugiego kompletu munduru çwiczebnego, kurtki zi-
mowej nieprzemakalnej, dresów oraz pary r´kawic 5-palcowych ortalionowych i trzewików desantowca lub
pó∏butów çwiczebnych — wy∏àcznie w II kategorii.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6880 — Poz. 936
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Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie wyjÊciowe

TABELA NR 3
umundurowania wyjÊciowego i polowego funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej noszàcych umun-

durowanie wojsk làdowych 

1 Mundur wyjÊciowy kpl. 1 2 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki i nogaw-
kach spodni

2 Bluza olimpijka szt. 2 4 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 4 lata

3 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata, spodnie z zielony-
mi lamówkami na nogaw-
kach

4 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej 
koloru khaki kpl. 1 3 z podpinkà

5 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 3 z lamówkà i or∏em metalo-
wym

6 Czapka garnizonowa szt. 1 3 z lamówkà i or∏em metalo-
wym

7 Czapka futrzana szt. 1 8 z or∏em metalowym

8 Krawat szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata

9 Peleryna szt. 1 8

10 Szalik zimowy szt. 1 4

11 R´kawiczki zimowe para 1 2

12 TaÊma otokowa do czapki 
garnizonowej szt. 2 3

13 Oznaki stopni do umundurowania kpl. 1 x wykonane metodà haftu
wyjÊciowego komputerowego

14 Emblemat „Stra˝ Graniczna” do szt. 4 x dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
umundurowania wyjÊciowego bie przygotowawczej 3 szt.,

wykonany haftem kompute-
rowym (napis wykonany
nitkà koloru srebrnego)

15 Oznaka Stra˝y Granicznej para 1 x

16 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
r´kawami bie przygotowawczej 1 szt.

na 2 lata

17 Koszula koloru khaki z d∏ugimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 2 2

18 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 1 4

19 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem szt. 1 4
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1 2 3 4 5 6

II  Umundurowanie polowe

20 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 2

21 Skarpety letnie para 3 1 w kolorze czarnym

22 Skarpety zimowe para 2 2 w kolorze czarnym

23 Botki zimowe koloru czarnego para 1 2

24 Pó∏buty galowe para 1 4

25 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 2 2

26 Pantofle gimnastyczne para 1 2

27 Sznur galowy szt. 1 10 z wyjàtkiem szeregowego

28 Pasek do spodni szt. 1 4

29 Bluza polowa szt. 1 1 z kieszenià na radiotelefon

30 Spodnie polowe szt. 1 1

31 Kurtka polowa kpl. 1 2 z podpinkà, z kieszenià na
radiotelefon i odpinanymi
r´kawami

32 Bluza od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

33 Spodnie od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

34 Koszula polowa z krótkimi r´kawami szt. 1 2

35 Czapka polowa szt. 1 1 z or∏em wykonanym meto-
dà termonadruku

36 Szalokominiarka szt. 1 6

37 R´kawice polowe para 1 1

38 Skarpety zimowe para 3 1 w kolorze czarnym

39 Emblemat „Stra˝ Graniczna” wykonany metodà termo-
do umundurowania polowego szt. 2 x nadruku (napis w kolorze

srebrnobia∏ym)

40 Oznaki stopni kpl. 3 x wykonane metodà t∏oczenia
na tkaninie

41 Trzewiki desantowca para 1 1

42 Pas g∏ówny skórzany koloru 
czarnego szt. 1 5

43. Rycza∏t na pranie umundurowania 
oraz renowacj´ oporzàdzenia x x x

UWAGI:
1. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk làdowych mianowany po raz pierwszy do korpusu podofice-

rów, chorà˝ych lub oficerów otrzymuje w naturze lub równowa˝niku pieni´˝nym z zaliczeniem okresu u˝y-
walnoÊci od dnia mianowania:
1) na stopieƒ w korpusie podoficerów m∏odszych — sznur galowy podoficera,
2) na stopieƒ w korpusie podoficerów starszych:

a) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej koloru khaki,
b) sznur galowy podoficera (przy mianowaniu ze stopnia szeregowego),
c) uzupe∏nienie oznak stopni,

3) na stopieƒ chorà˝ego:
a) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej koloru khaki,



b) sznur galowy chorà˝ego,
c) uzupe∏nienie oznak stopni,

4) na stopieƒ oficerski:
a) czapk´ garnizonowà koloru khaki oficera m∏odszego,
b) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej koloru khaki,
c) sznur galowy oficera,
d) uzupe∏nienie oznak stopni.

2. Kapitan mianowany na stopieƒ majora otrzymuje z dniem mianowania w naturze lub równowa˝niku pieni´˝-
nym:
1) czapk´ garnizonowà koloru khaki oficera starszego,
2) taÊm´ otokowà do czapki garnizonowej koloru khaki ze stopniem,
3) uzupe∏nienie oznak stopni.

3. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ w Karpackim Oddziale Stra˝y Granicznej niezale˝nie od nale˝noÊci przewi-
dzianych w niniejszych normach otrzymuje:
1) kapelusz podhalaƒski — 1 szt. na 6 lat,
2) peleryn´ podhalaƒskà oficera — 1 szt. na 6 lat.

4. Funkcjonariusz mianowany do s∏u˝by przygotowawczej w Stra˝y Granicznej otrzymuje jednorazowo na czas
s∏u˝by wszystkie przedmioty umundurowania obj´te tabelà, z uwzgl´dnieniem uwag w niej okreÊlonych.

5. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana wed∏ug niniejszej tabeli otrzymuje:
1) spódnic´ lub spodnie — do munduru wyjÊciowego (w zale˝noÊci od potrzeb),
2) kozaki — zamiast botków zimowych koloru czarnego,
3) czó∏enka damskie — zamiast pó∏butów koloru czarnego,
4) rajstopy — zamiast skarpet (w zale˝noÊci od potrzeb).

6. Rycza∏t na pranie umundurowania obejmuje czyszczenie chemiczne oraz pranie wodne umundurowania wyj-
Êciowego i polowego.

7. Zaopatrywanie w przedmioty umundurowania nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli mo˝e odbywaç si´ poprzez
wyp∏acanie równowa˝nika pieni´˝nego, na zasadach okreÊlonych odr´bnym trybem.

8. W sk∏ad munduru wyjÊciowego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica) koloru khaki.

9. W sk∏ad kompletu oznak stopni wchodzà: oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 5 par i oznaka stop-
nia na kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki — 1 szt. (wykonana metodà haftu komputerowego).

10. Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego nosi si´ do munduru wyjÊciowego, bluzy olimpijki, koszuli
koloru khaki z krótkimi r´kawami i naramiennikami oraz koszuli koloru khaki z d∏ugimi r´kawami i naramien-
nikami oraz koszuli koloru khaki z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem.

11. Okres u˝ywalnoÊci emblematu „Stra˝ Graniczna” , oznaki Stra˝y Granicznej oraz oznak stopni jest równy
okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których si´ je nosi.

12. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stanowisko komendanta oddzia∏u (oÊrodka szkolenia) oraz jego zast´p-
cy wydaje si´ dodatkowo nast´pujàce przedmioty:
1) p∏aszcz sukienny 1 na 7 lat,
2) p∏aszcz letni 1 na 4 lata,
3) szalik letni 1 na 4 lata,
4) r´kawiczki letnie 1 para na 4 lata,
5) pokrowiec na mundur i p∏aszcz — jednorazowo.

13. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli nie podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem przedmiotów wydanych ja-
ko pierwsze wyposa˝enie funkcjonariuszowi s∏u˝by przygotowawczej zwolnionemu ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej (w naturze lub formie równowa˝nika), których okres u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏.

14. Funkcjonariusze Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej (z wyjàtkiem tych, którzy pe∏nià s∏u˝b´ na jednostce p∏y-
wajàcej) wyposa˝ani sà w umundurowanie polowe zgodnie z powy˝sza tabelà, zamiast czapki polowej noszà
czapk´ polowà koloru granatowego i oznaki stopni wzoru MW zamiast oznak stopni wzoru wojsk làdowych.

15. Do czasu wyczerpania zapasów magazynowych funkcjonariusze w s∏u˝bie przygotowawczej zamiast czapki
polowej noszà beret zielony SG.

16. Beret nosi si´ lekko przechylony na prawe ucho. Prawà kraw´dê beretu opuszcza si´ w dó∏ nieco ku ty∏owi,
tak aby przys∏ania∏ ucho. Podczas wystàpieƒ bez nakrycia g∏owy beret nosi si´ pod lewym naramiennikiem
god∏em skierowanym do przodu.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6883 — Poz. 936



TABELA NR 4
umundurowania wyjÊciowego i polowego funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej noszàcych umun-

durowanie marynarki wojennej

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6884 — Poz. 936

Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie wyjÊciowe

1 Mundur wyjÊciowy kpl. 1 2 z zielonymi lamówkami na
nogawkach spodni

2 Bluza olimpijka szt. 2 4 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 4 lata

3 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata, spodnie z zielony-
mi lamówkami na nogaw-
kach

4 Kurtka zimowa nieprzemakalna 
koloru czarnego kpl. 1 3 z podpinkà

5 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 3 z or∏em metalowym

6 Czapka garnizonowa szt. 1 3 z or∏em metalowym

7 Czapka futrzana szt. 1 8 z or∏em metalowym

8 Krawat szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata

9 Peleryna szt. 1 8

10 Szalik zimowy szt. 1 4

11 R´kawiczki zimowe para 1 2

12 TaÊma otokowa do czapki 
garnizonowej szt. 2 3

13 Oznaki stopni do umundurowania 
wyjÊciowego kpl. 1 X

14 Emblemat „Stra˝ Graniczna” do dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
umundurowania wyjÊciowego szt. 4 X bie przygotowawczej 3 szt.,

wykonany haftem kompute-
rowym (napis wykonany
nitkà koloru z∏otego)

15 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi dla funkcjonariuszy w s∏u˝
r´kawami szt. 2 2 bie przygotowawczej 1 szt.

na 2 lata

16 Koszula koloru granatowego z d∏u-
gimi r´kawami i naramiennikami szt. 2 2

17 Koszula koloru granatowego z krót-
kimi r´kawami i naramiennikami szt. 1 4

18 Koszula koloru granatowego 
z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym 
ko∏nierzem szt. 1 4

19 Podkoszulek koloru czarnego z krót-
kimi r´kawami i napisem „STRA˚ 
GRANICZNA” szt. 2 2

20 Skarpety letnie para 3 1 w kolorze czarnym
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1 2 3 4 5 6

II  Umundurowanie polowe

21 Skarpety zimowe para 2 2 w kolorze czarnym

22 Botki zimowe kol. czarnego para 1 2

23 Pó∏buty galowe para 1 4

24 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 2 2

25 Pantofle gimnastyczne para 1 2

26 Sznur galowy szt. 1 10 z wyjàtkiem marynarzy

27 Pasek do spodni szt. 1 4

28 Pas g∏ówny skórzany koloru czarnego szt. 1 6

29 Bluza çwiczebna szt. 1 1

30 Spodnie çwiczebne szt. 1 1

31 Kurtka zimowa nieprzemakalna 
koloru czarnego kpl. 1 2 z podpinkà

32 Bluza od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

33 Spodnie od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

34 Koszula polowa z krótkimi 
r´kawami koloru granatowego szt. 1 2

35 Czapka polowa koloru granatowego szt. 1 1 z or∏em wykonanym meto-
dà termonadruku

36 Szalokominiarka szt. 1 6

37 R´kawice 5-palcowe ortalionowe para 1 1

38 Skarpety zimowe para 3 1 w kolorze czarnym

39 Emblemat „STRA˚ GRANICZNA” wykonany metodà termo-
do umundurowania polowego szt. 2 x nadruku (napis wykonany

w kolorze z∏otym)

40 Oznaki stopni kpl. 2 x wykonane metodà termo-
nadruku

41 Trzewiki desantowca para 1 1

42 Pó∏buty çwiczebne para 1 2

43 Rycza∏t na pranie umundurowania 
oraz renowacj´ oporzàdzenia x x x

UWAGI:

1. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie marynarki wojennej mianowany po raz pierwszy do korpusu pod-
oficerów, chorà˝ych lub oficerów otrzymuje w naturze lub równowa˝niku pieni´˝nym, z zaliczeniem okresu
u˝ywalnoÊci od dnia mianowania:

1) na stopieƒ w korpusie podoficerów m∏odszych — sznur galowy podoficera marynarki wojennej,

2) na stopieƒ w korpusie podoficerów starszych:

a) sznur galowy podoficera marynarki wojennej (przy mianowaniu ze stopnia marynarza),

b) uzupe∏nienie oznak stopni,

3) na stopieƒ chorà˝ego:

a) sznur galowy chorà˝ego marynarki wojennej,



b) uzupe∏nienie oznak stopni,

4) na stopieƒ oficerski:

a) sznur galowy oficera marynarki wojennej,

b) uzupe∏nienie oznak stopni (w tym równie˝ daszki do czapek garnizonowych).

2. Oficer mianowany na stopieƒ komandora podporucznika otrzymuje z dniem mianowania w naturze lub rów-
nowa˝niku pieni´˝nym uzupe∏nienie oznak stopni (w tym równie˝ daszki do czapek garnizonowych).

3. Funkcjonariusz mianowany do s∏u˝by przygotowawczej w Stra˝y Granicznej otrzymuje jednorazowo na czas
s∏u˝by wszystkie przedmioty umundurowania obj´te tabelà, z uwzgl´dnieniem uwag w niej okreÊlonych.

4. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana wed∏ug niniejszej tabeli otrzymuje:

1) spódnic´ lub spodnie — do munduru wyjÊciowego (w zale˝noÊci od potrzeb),

2) kozaki — zamiast botków zimowych koloru czarnego,

3) czó∏enka damskie — zamiast pó∏butów koloru czarnego,

4) rajstopy — zamiast skarpet (w zale˝noÊci od potrzeb).

5. Rycza∏t na pranie umundurowania obejmuje czyszczenie chemiczne oraz pranie wodne umundurowania wyj-
Êciowego i polowego.

6. Zaopatrywanie w przedmioty umundurowania nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli mo˝e odbywaç si´ poprzez
wyp∏acanie równowa˝nika pieni´˝nego, na zasadach okreÊlonych odr´bnym trybem.

7. W sk∏ad munduru wyjÊciowego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica).

8. W sk∏ad kompletu oznak stopni wchodzà: naszywki oznak na r´kawy mundurów — 1 para, pochewki z ozna-
kami stopnia — oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 4 pary, oznaka stopnia na kurtk´ zimowà
nieprzemakalnà koloru czarnego — 2 szt. i oznaki stopni na czapki — 2 sztuki.

9. Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego wykonane metodà haftu komputerowego nosi si´ do bluzy
olimpijki, koszuli koloru granatowego z krótkimi r´kawami i naramiennikami, koszuli koloru granatowego
z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami oraz koszuli koloru granatowego z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym
ko∏nierzem.

10. Okres u˝ywalnoÊci emblematów „Stra˝ Graniczna” oraz oznak stopni jest równy okresowi u˝ywalnoÊci
przedmiotów, do których si´ je nosi.

11. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stanowisko Komendanta Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej i Za-
st´pcy Komendanta Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej wydaje si´ dodatkowo nast´pujàce przedmioty:

1) p∏aszcz sukienny 1 na 7 lat,

2) p∏aszcz letni 1 na 4 lata,

3) szalik letni 1 na 4 lata,

4) r´kawiczki letnie 1 para na 4 lata,

5) pokrowiec na mundur i p∏aszcz — jednorazowo.

12. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli nie podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem przedmiotów wydanych ja-
ko pierwsze wyposa˝enie funkcjonariuszowi s∏u˝by przygotowawczej zwolnionemu ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej (w naturze lub formie równowa˝nika), których okres u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏.

13. Funkcjonariusze w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej pe∏niàcy s∏u˝b´ w komendach dywizjonów Stra˝y Gra-
nicznej lub na jednostce p∏ywajàcej u˝ytkujà umundurowanie polowe wyszczególnione w powy˝szej tabeli;
pozostali funkcjonariusze Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej oraz pe∏niàcy s∏u˝b´ w jednostkach organi-
zacyjnych Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwych do spraw morskich u˝ytkujà umundurowanie
polowe wzoru wojsk làdowych, a zamiast czapki polowej noszà czapk´ polowà koloru granatowego i ozna-
ki stopni wzoru MW zamiast oznak stopni wzoru wojsk làdowych.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6886 — Poz. 936



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6887 — Poz. 936

TABELA NR 5
umundurowania wyjÊciowego i polowego funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej noszàcych umun-

durowanie wojsk lotniczych

Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie wyjÊciowe

1 Mundur wyjÊciowy kpl. 1 2 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki i nogaw-
kach spodni

2 Bluza olimpijka szt. 2 4 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 4 lata

3 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata, spodnie z zielony-
mi lamówkami na nogaw-
kach 

4 Kurtka zimowa nieprzemakalna 
koloru czarnego kpl. 1 3 z podpinkà

5 Fura˝erka szt. 1 1 koloru stalowego z or∏em
wykonanym metodà termo-
nadruku

6 Czapka garnizonowa koloru z lamówkà i or∏em metalo-
stalowego szt. 1 3 wym

7 Czapka futrzana szt. 1 8 z or∏em metalowym

8 Peleryna szt. 1 8

9 Krawat szt. 2 2 dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
bie przygotowawczej 1 szt.
na 2 lata

10 Szalik zimowy szt. 1 4

11 R´kawiczki zimowe para 1 2

12 TaÊma otokowa do czapki 
garnizonowej ze stopniem szt. 1 3

13 Oznaki stopni do umundurowania wykonane metodà haftu 
wyjÊciowego kpl. 1 x komputerowego

14 Emblemat „Stra˝ Graniczna” dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
do umundurowania wyjÊciowego szt. 4 x bie przygotowawczej 3 szt.,

wykonany haftem kompute-
rowym (napis wykonany
nitkà koloru srebrnego)

15 Oznaka Stra˝y Granicznej para 1 x

16 Koszula koloru bia∏ego dla funkcjonariuszy w s∏u˝-
z d∏ugimi r´kawami szt. 2 2 bie przygotowawczej 1 szt.

na 2 lata

17 Koszula koloru niebieskiego z d∏u-
gimi r´kawami i naramiennikami szt. 2 2

18 Koszula koloru niebieskiego z krót-
kimi r´kawami i naramiennikami szt. 1 4
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1 2 3 4 5 6

II  Umundurowanie polowe

19 Koszula koloru niebieskiego 
z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym 
ko∏nierzem szt. 1 4

20 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 2

21 Skarpety letnie para 3 1 w kolorze czarnym

22 Skarpety zimowe para 2 2 w kolorze czarnym

23 Botki zimowe kol. czarnego para 1 2

24 Pó∏buty galowe para 1 4

25 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 2 2

26 Pantofle gimnastyczne para 1 2

27 Sznur galowy szt. 1 10 z wyjàtkiem szeregowego

28 Pasek do spodni szt. 1 4

29 Bluza polowa szt. 1 1 z kieszenià na radiotelefon

30 Spodnie polowe szt. 1 1

31 Kurtka polowa kpl. 1 2 z podpinkà, z kieszenià na
radiotelefon i odpinanymi
r´kawami

32 Bluza od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

33 Spodnie od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

34 Koszula polowa z krótkimi r´kawami szt. 1 2

35 Fura˝erka szt. 1 2 koloru stalowego z or∏em
wykonanym metodà termo-
nadruku

36 Szalokominiarka szt. 1 6

37 R´kawice polowe para 1 1

38 Skarpety zimowe para 3 1 w kolorze czarnym

39 Emblemat „Stra˝ Graniczna” wykonany metodà termo-
do umundurowania polowego szt. 2 x nadruku (napis wykonany

w kolorze srebrnobia∏ym)

40 Oznaki stopni kpl. 3 x wykonane metodà t∏oczenia
na tkaninie

41 Trzewiki desantowca para 1 1

42 Pas g∏ówny skórzany koloru 
czarnego szt. 1 5

43 Rycza∏t na pranie umundurowania 
oraz renowacj´ oporzàdzenia x x x

UWAGI:
1. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych mianowany po raz pierwszy do korpusu podofice-

rów, chorà˝ych lub oficerów otrzymuje w naturze lub równowa˝niku pieni´˝nym z zaliczeniem okresu u˝y-
walnoÊci od dnia mianowania:
1) na stopieƒ w korpusie podoficerów m∏odszych — sznur galowy podoficera,



2) na stopieƒ w korpusie podoficerów starszych:
a) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej,
b) sznur galowy podoficera (przy mianowaniu ze stopnia szeregowego),
c) uzupe∏nienie oznak stopni,

3) na stopieƒ chorà˝ego:
a) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej,
b) sznur galowy chorà˝ego,
c) uzupe∏nienie oznak stopni,

4) na stopieƒ oficerski:
a) czapk´ garnizonowà oficera m∏odszego,
b) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej,
c) sznur galowy oficera,
d) uzupe∏nienie oznak stopni.

2. Oficer mianowany na stopieƒ majora otrzymuje z dniem mianowania w naturze lub równowa˝niku pieni´˝-
nym:

a) czapk´ garnizonowà oficera starszego,
b) taÊm´ otokowà ze stopniem do czapki garnizonowej,
c) uzupe∏nienie oznak stopni.

3. Funkcjonariusz mianowany do s∏u˝by przygotowawczej w Stra˝y Granicznej otrzymuje jednorazowo na czas
s∏u˝by wszystkie przedmioty umundurowania obj´te tabelà, z uwzgl´dnieniem uwag w niej okreÊlonych.

4. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana wed∏ug niniejszej tabeli otrzymuje:
1) spódnic´ lub spodnie do munduru wyjÊciowego (w zale˝noÊci od potrzeb),
2) kozaki — zamiast botków zimowych koloru czarnego,
3) czó∏enka damskie — zamiast pó∏butów koloru czarnego,
4) rajstopy — zamiast skarpet (w zale˝noÊci od potrzeb).

5. Rycza∏t na pranie umundurowania obejmuje czyszczenie chemiczne oraz pranie wodne umundurowania wyj-
Êciowego i polowego.

6. Zaopatrywanie w przedmioty umundurowania nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli mo˝e odbywaç si´ poprzez
wyp∏acanie równowa˝nika pieni´˝nego, na zasadach okreÊlonych odr´bnym trybem.

7. W sk∏ad munduru wyjÊciowego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica).

8. W sk∏ad kompletu oznak stopni wchodzà: oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 5 szt., oznaka
stopnia na fura˝erk´ — 1 szt. i oznaka stopnia na kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego — 1 szt.

9. Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego nosi si´ do munduru wyjÊciowego, bluzy olimpijki, koszuli
koloru niebieskiego z krótkimi r´kawami i naramiennikami, koszuli koloru niebieskiego z d∏ugimi r´kawami
i naramiennikami oraz koszuli koloru niebieskiego z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem.

10. Okres u˝ywalnoÊci emblematów „Stra˝ Graniczna” , oznaki Stra˝y Granicznej oraz oznak stopni jest równy
okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których si´ je nosi.

11. Funkcjonariusze wchodzàcy w sk∏ad obs∏ugi technicznej lotnictwa do umundurowania polowego zamiast fu-
ra˝erki koloru stalowego z or∏em wykonanym metodà termonadruku otrzymujà beret koloru stalowego z or-
∏em wykonanym metodà termonadruku.

12. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stanowisko komendanta oddzia∏u (oÊrodka szkolenia) oraz jego zast´p-
cy wydaje si´ dodatkowo nast´pujàce przedmioty:
1) p∏aszcz sukienny 1 na 7 lat,
2) p∏aszcz letni 1 na 4 lata,
3) szalik letni 1 na 4 lata,
4) r´kawiczki letnie 1 para na 4 lata,
5) pokrowiec na mundur i p∏aszcz — jednorazowo.

13. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli nie podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem przedmiotów wydanych ja-
ko pierwsze wyposa˝enie funkcjonariuszowi s∏u˝by przygotowawczej zwolnionemu ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej (w naturze lub formie równowa˝nika), których okres u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏.
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TABELA NR 6

umundurowania wyjÊciowego i polowego Komendanta G∏ównego i zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej 

Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie wyjÊciowe

1 Mundur wyjÊciowy kpl. 2 2 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki i
nogawkach spodni

2 Mundur letni kpl. 1 4 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki i
nogawkach spodni

3 Bluza olimpijka szt. 1 4

4 Spodnie (spódnica) letnie szt. 1 4 spodnie z zielonymi
lamówkami na nogawkach

5 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe szt. 2 2 spodnie z zielonymi
lamówkami na nogawkach

6 P∏aszcz sukienny szt. 1 7

7 P∏aszcz letni szt. 1 4

8 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej 
koloru khaki kpl. 1 3 z podpinkà

9 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 3 z lamówkà i or∏em
metalowym

10 Czapka garnizonowa szt. 1 3 z lamówkà i or∏em
metalowym

11 Czapka futrzana szt. 1 8 z or∏em metalowym

12 Peleryna szt. 1 8

13 Krawat szt. 2 2

14 Szalik zimowy szt. 1 4

15 Szalik letni szt. 1 2

16 R´kawice zimowe para 1 2

17 R´kawice letnie para 1 2

18 TaÊma otokowa do czapki 
garnizonowej szt. 2 3

19 Oznaki stopni do umundurowania wykonane metodà haftu 
wyjÊciowego kpl. 1 x bajorkiem i haftu

komputerowego 

20 Emblemat „Stra˝ Graniczna” do wykonany metodà haftu 
umundurowania wyjÊciowego szt. 6 x komputerowego (napis

wykonany nitkà koloru
srebrnego)

21 Oznaka Stra˝y Granicznej para 4 x

22 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi 
r´kawami szt. 2 2

23 Koszula koloru khaki z d∏ugimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 2 2
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24 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 1 4

25 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem szt. 1 4

26 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 2

27 Skarpety letnie para 3 1 w kolorze czarnym 

28 Skarpety zimowe para 2 2 w kolorze czarnym

29 Botki zimowe koloru czarnego para 1 2

30 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 2 2

31 Pó∏buty galowe para 1 4

32 Pantofle gimnastyczne para 1 2

33 Sznur galowy szt. 1 10

34 Pasek do spodni szt. 1 4

II  Umundurowanie polowe

35 Bluza polowa szt. 1 1 z kieszenià na radiotelefon

36 Spodnie polowe szt. 1 1

37 Kurtka polowa kpl. 1 2 z podpinkà,z kieszenià na
radiotelefon i odpinanymi 
r´kawami

38 Bluza od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

39 Spodnie od dresów szt. 1 3 w kolorze czarnym

40 Koszula polowa z krótkimi r´kawami szt. 1 2

41 Czapka polowa szt. 1 1 z or∏em wykonanym
metodà termonadruku

42 Szalokominiarka szt. 1 6

43 R´kawice polowe para 1 1

44 Skarpety zimowe para 3 1 w kolorze czarnym

45 Emblemat „Stra˝ Graniczna” wykonany metodà 
do umundurowania polowego szt. 2 x termonadruku (napis

wykonany w kolorze
srebrnym)

46 Oznaki stopni kpl. 3 x wykonane metodà t∏oczenia
na tkaninie

47 Trzewiki desantowca para 1 1

48 Pas g∏ówny skórzany koloru 
czarnego szt. 1 5

49 Rycza∏t na pranie umundurowania 
oraz na renowacj´ oporzàdzenia x x x

UWAGI:

1. Funkcjonariusz-kobieta zaopatrywana wed∏ug niniejszej tabeli otrzymuje:

1) spódnic´ lub spodnie do munduru letniego i munduru wyjÊciowego (w zale˝noÊci od potrzeb),



2) kozaki — zamiast botków zimowych koloru czarnego,

3) czó∏enka damskie — zamiast pó∏butów galowych i pó∏butów letnich koloru czarnego,

4) rajstopy — zamiast skarpet (w zale˝noÊci od potrzeb).

2. Rycza∏t na pranie umundurowania obejmuje czyszczenie chemiczne oraz pranie wodne umundurowania
wyjÊciowego i polowego.

3. Zaopatrywanie w przedmioty umundurowania nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli mo˝e odbywaç si´ poprzez
wyp∏acanie równowa˝nika pieni´˝nego, na zasadach okreÊlonych odr´bnym trybem .

4. W sk∏ad kompletu oznak stopni wchodzà: oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 8 par i oznaka
stopnia na kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki — 1 szt.

5. Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego nosi si´ do munduru wyjÊciowego, munduru letniego, bluzy
olimpijki, p∏aszcza sukiennego, p∏aszcza letniego, koszuli koloru khaki z krótkimi r´kawami i naramiennikami,
koszuli koloru khaki z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami oraz koszuli koloru khaki z krótkimi r´kawami i
wyk∏adanym ko∏nierzem.

6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç haftowania bajorkiem oznak stopni do munduru wyjÊciowego, munduru letniego,
p∏aszcza sukiennego, p∏aszcza letniego i bluzy olimpijki — w zamian za wydanie oznak stopni do
umundurowania wyjÊciowego.

7. Okres u˝ywalnoÊci emblematu „Stra˝ Graniczna”, oznaki Stra˝y Granicznej oraz oznak stopni jest równy
okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których si´ je nosi. 

8. W sk∏ad munduru wyjÊciowego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica) w kolorze khaki.

9. W sk∏ad munduru letniego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica) letnie koloru khaki.

10. Funkcjonariusz powo∏any na stanowisko Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz zast´pcy
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej otrzymuje jednorazowo pokrowiec na mundur i p∏aszcz. 

11. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli nie podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem przedmiotów wydanych
jako pierwsze wyposa˝enie funkcjonariuszowi s∏u˝by przygotowawczej zwolnionemu ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej (w naturze lub formie równowa˝nika), których okres u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏. 

12. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i zast´pcy
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej nie otrzymuje przedmiotów wyszczególnionych w zestawie, jeÊli
przedmioty nale˝ne wed∏ug powy˝szego zestawu zosta∏y mu ju˝ wczeÊniej wydane (w zwiàzku z pe∏nieniem
przez niego s∏u˝by w Stra˝y Granicznej).
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Lp. Przedmiot J.m. IloÊç Okres u˝ywalno-
Êci w latach Uwagi

1 2 3 4 5 6

I Umundurowanie wyjÊciowe i  s∏u˝bowe

TABELA NR 7

umundurowania wyjÊciowego i polowego
funkcjonariuszy w stopniu genera∏a (admira∏a)

1 Mundur galowy kpl. 1 5 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki oraz
z zielonymi lamówkami 
i lampasami na nogawkach
spodni dla genera∏a, z
zielonymi lamówkami na
nogawkach spodni dla
admira∏a

2 Mundur letni kpl. 1 4 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki oraz
z zielonymi lamówkami
i lampasami na nogawkach
spodni dla genera∏a,
z zielonymi lamówkami na
nogawkach spodni dla
admira∏a

3 Mundur wyjÊciowy kpl. 1 2 z zielonymi lamówkami na
r´kawach kurtki oraz 
z zielonymi lamówkami 
i lampasami na nogawkach
spodni dla genera∏a, 
z zielonymi lamówkami na
nogawkach spodni dla
admira∏a,
dla admira∏a 2 kpl. na 2 lata,

4 Mundur wyjÊciowy ze spodniami tylko dla genera∏a
do butów genera∏a — bryczesami kpl. 1 4 z zielonymi lamówkami

i lampasami na nogawkach
spodni

5 Spodnie (lub spódnica) letnie szt. 1 4 spodnie z zielonymi
lamówkami na nogawkach 
i lampasami 
— dla genera∏a

6 Spodnie do butów genera∏a szt. 1 3 tylko dla genera∏a

7 Bluza olimpijka szt. 1 4

8 Spodnie (lub spódnica) wyjÊciowe szt 1 2 spodnie z zielonymi
lamówkami na nogawkach 
i lampasami 
— dla genera∏a

9 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej z podpinkà
koloru khaki kpl. 1 3 — tylko dla genera∏a 

10 Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinkà
koloru czarnego kpl. 1 3 — tylko dla admira∏a

11 P∏aszcz sukienny szt. 1 7

12 P∏aszcz letni szt. 1 4 dla admira∏a 1 szt. na 5 lat



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6894 — Poz. 936

1 2 3 4 5 6

13 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 3 dla genera∏a koloru khaki
z lamówkami i or∏em
metalowym, dla admira∏a
z bia∏ym denkiem,
metalowym or∏em
i zielonym otokiem

14 Czapka garnizonowa szt. 1 3 dla genera∏a koloru khaki z
lamówkami i or∏em
metalowym, dla admira∏a
z bia∏ym denkiem,
metalowym or∏em
i zielonym otokiem

15 Czapka futrzana szt. 1 8 z or∏em metalowym, wyko-
nana z tkaniny koloru khaki
—  dla genera∏a, z tkaniny
koloru czarnego — dla ad-
mira∏a

16 Peleryna szt. 1 8

17 Krawat szt. 2 2

18 Szalik zimowy szt. 1 4

19 Szalik letni szt. 1 2 dla admira∏a 1 szt. na 3 lata

20 R´kawice zimowe para 1 2

21 R´kawice letnie para 1 2

22 R´kawice dziane koloru bia∏ego para 1 4 tylko dla admira∏a

23 Oznaki stopni do umundurowania 
wyjÊciowego kpl. 1 x

24 Emblemat „Stra˝ Graniczna” wykonany metodà haftu 
do umundurowania wyjÊciowego szt. 8 x komputerowego, napis

wykonany nitkà koloru
srebrnego — dla genera∏a,
napis wykonany nitkà
koloru z∏otego — dla
admira∏a

25 TaÊma otokowa do czapki  szt. 2 3 koloru zielonego, ze
garnizonowej stopniem i w´˝ykiem, 

tylko dla genera∏a

26 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi 
r´kawami szt. 2 2

27 Koszula koloru khaki z d∏ugimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 2 2 tylko dla genera∏a

28 Koszula koloru granatowego 
z d∏ugimi r´kawami 
i naramiennikami szt. 2 2 tylko dla admira∏a

29 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i naramiennikami szt. 1 4 tylko dla genera∏a

30 Koszula koloru khaki z krótkimi 
r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem szt. 1 4 tylko dla genera∏a

31 Koszula koloru granatowego 
z krótkimi r´kawami 
i naramiennikami szt. 2 4 tylko dla admira∏a

32 Koszula koloru granatowego 
z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym 
ko∏nierzem szt. 1 4 tylko dla admira∏a
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II  Umundurowanie polowe

33 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” szt. 2 2

34 Skarpety letnie para 3 1 w kolorze czarnym

35 Skarpety zimowe para 3 2 w kolorze czarnym

36 Buty genera∏a para 1 8 tylko dla genera∏a

37 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 2 2

38 Botki zimowe koloru czarnego para 1 2

39 Pó∏buty galowe para 1 4

40 Pantofle gimnastyczne para 1 2

41 Sznur galowy szt. 1 5 dla admira∏a 1 szt. na 7 lat

42 Szelki do spodni szt. 1 5 tylko dla genera∏a

43 Pasek do spodni szt. 1 4

44 Pas oficera szt. 1 7 tylko dla genera∏a

45 Bluza polowa szt. 1 1 tylko dla genera∏a

46 Bluza çwiczebna szt. 1 1 tylko dla admira∏a

47 Spodnie polowe szt. 1 1 tylko dla genera∏a

48 Spodnie çwiczebne szt. 1 1 tylko dla admira∏a

49 Kurtka polowa kpl. 1 2 z podpinkà, z kieszenià na
radiotelefon i odpinanymi
r´kawami, tylko dla genera∏a

50 Kurtka zimowa nieprzemakalna kpl. 1 2 z podpinkà, tylko dla
admira∏a

51 Bluza od dresów szt. 1 3

52 Spodnie od dresów szt. 1 3

53 Koszula polowa z krótkimi r´kawami szt. 1 2 tylko dla genera∏a

54 Koszula polowa koloru 
granatowego z krótkimi r´kawami szt. 1 2 tylko dla admira∏a

55 Czapka polowa szt. 1 1 tylko dla genera∏a

56 Czapka polowa koloru granatowego szt. 1 1 tylko dla admira∏a

57 Szalokominiarka szt. 1 6

58 R´kawice polowe para 1 1 tylko dla genera∏a

59 R´kawice 5-palcowe ortalionowe para 1 1 tylko dla admira∏a

60 Skarpety zimowe para 3 1 w kolorze czarnym

61 Emblemat „Stra˝ Graniczna” wykonany metodà 
do umundurowania polowego szt. 3 x termonadruku, napis

wykonany w kolorze
srebrnobia∏ym — dla
genera∏a, napis wykonany
w kolorze z∏otym — dla
admira∏a

62 Oznaki stopni kpl. 3 x

63 Trzewiki desantowca para 1 1
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64 Pó∏buty çwiczebne para 1 2 tylko dla admira∏a

65 Pas g∏ówny skórzany koloru 
czarnego szt. 1 5

66 Rycza∏t na pranie umundurowania 
wyjÊciowego oraz na renowacj´ 
oporzàdzenia x x x 

UWAGI:

1. Pu∏kownik mianowany na stopieƒ genera∏a brygady otrzymuje, z zaliczeniem okresu u˝ywalnoÊci od dnia
mianowania, przedmioty umundurowania: mundur galowy, mundur wyjÊciowy ze spodniami do butów ge-
nera∏a — bryczesami, spodnie do butów genera∏a, p∏aszcz sukienny, p∏aszcz letni, czapk´ garnizonowà Stra-
˝y Granicznej koloru khaki, czapk´ garnizonowà letnià koloru khaki, czapk´ futrzanà, szalik letni, r´kawiczki
letnie, taÊmy otokowe do czapek garnizonowych, buty genera∏a, sznur galowy, szelki do spodni, pas ofice-
ra, prawid∏a do butów genera∏a oraz oznaki stopni.

2. Przedmiotów: p∏aszcz letni oraz szalik letni — funkcjonariusz nie otrzymuje, jeÊli przedmioty te wczeÊniej ju˝
mu wydano (w zwiàzku z powo∏aniem na stanowisko Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub powo-
∏aniem na stanowisko zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej).

3. Komandor mianowany na stopieƒ kontradmira∏a otrzymuje, z zaliczeniem okresu u˝ywalnoÊci od dnia mianowa-
nia, przedmioty umundurowania: mundur galowy, p∏aszcz sukienny, p∏aszcz letni, czapk´ garnizonowà, czapk´
garnizonowà letnià koloru khaki, czapk´ futrzanà, szalik letni, r´kawiczki letnie, sznur galowy oraz oznaki stopni.

4. Funkcjonariusz–kobieta zaopatrywana wed∏ug niniejszej tabeli otrzymuje:
1) spódnic´ lub spodnie do munduru galowego, letniego i wyjÊciowego (w zale˝noÊci od potrzeb),
2) kozaki — zamiast botków zimowych koloru czarnego,
3) czó∏enka damskie — zamiast pó∏butów letnich koloru czarnego i pó∏butów galowych,
4) rajstopy — zamiast skarpet (w zale˝noÊci od potrzeb). 

5. Zaopatrywanie w przedmioty umundurowania nale˝ne wed∏ug niniejszej tabeli mo˝e odbywaç si´ poprzez
wyp∏acanie równowa˝nika pieni´˝nego, na zasadach okreÊlonych odr´bnym trybem.

6. Za przedmioty wyszczególnione w pkt 1 i 3 mo˝na wyp∏acaç równowa˝nik pieni´˝ny.

7. Rycza∏t na pranie umundurowania obejmuje czyszczenie chemiczne oraz pranie wodne umundurowania wyj-
Êciowego i polowego.

8. Genera∏ brygady mianowany na kolejny stopieƒ otrzymuje z dniem mianowania czapki garnizonowe Stra˝y
Granicznej koloru khaki (genera∏a) i taÊmy otokowe ze stopniem.

9. W sk∏ad munduru galowego dla genera∏a wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica) galowe.

10. W sk∏ad munduru letniego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica) letnie.

11. W sk∏ad munduru wyjÊciowego wchodzà: kurtka i spodnie (spódnica).

12. W sk∏ad oznak stopni genera∏a wchodzà: obszycia oznak stopni haftowane bajorkiem — do 7 przedmiotów,
oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 2 pary i oznaka stopnia na kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Gra-
nicznej — 1 szt.

13. W sk∏ad oznak stopni dla admira∏a wchodzà: naszywki na r´kawy mundurów i p∏aszcza sukiennego — 5 par,
oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego — 3 pary, oznaka stopnia na kurtk´ zimowà nieprzemakalnà
koloru czarnego — 1 szt. i oznaki stopni na czapk´ garnizonowà — 2 szt.

14. Na klapach p∏aszcza sukiennego i kurtek munduru galowego, wyjÊciowego i letniego umieszcza si´ or∏a hafto-
wanego bajorkiem, a na spodnie genera∏a naszywa si´ lampasy koloru zielonego po obu stronach lamówki.

15. Okres u˝ywalnoÊci emblematów „Stra˝ Graniczna” i oznak stopni jest równy okresowi u˝ywalnoÊci przed-
miotów, do których si´ je nosi. 

16. Funkcjonariuszowi zaopatrywanemu wg niniejszej tabeli wydaje si´ jednorazowo pokrowiec na mundur
i p∏aszcz (jeÊli wczeÊniej tych przedmiotów nie otrzyma∏).

17. Genera∏owi u˝ytkujàcemu umundurowanie wojsk lotniczych wydaje si´ odpowiednie do tego rodzaju wojsk
przedmioty mundurowe, tj. mundury, bluz´ olimpijk´ ze spodniami (spódnicà), czapki garnizonowe koloru
stalowego, kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego, zamiast kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej ko-
loru khaki, koszule koloru niebieskiego, zamiast koszul koloru khaki itd. 

18. Przedmioty wymienione w niniejszej tabeli nie podlegajà zwrotowi, z wyjàtkiem przedmiotów wydanych jako
pierwsze wyposa˝enie funkcjonariuszowi s∏u˝by przygotowawczej zwolnionemu ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej (w naturze lub formie równowa˝nika), których okres u˝ywalnoÊci nie up∏ynà∏.



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6897 — Poz. 936

Za∏àcznik nr 9

ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ

UBIÓR S¸U˚BOWY
Komendanta G∏ównego i zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej 

oraz funkcjonariuszy w stopniu genera∏a i admira∏a Stra˝y Granicznej

Lp. Nazwa przedmiotu Okres letni Okres
zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x x x x x nie dotyczy funkcjonariuszy noszà-
cych umundurowanie wojsk lotni-
czych

2 Czapka garnizonowa x x w zale˝noÊci od potrzeb mo˝na nosiç
czapk´ futrzanà

3 Czapka futrzana x

4 Mundur wyjÊciowy ze spodniami 
do butów — bryczesami x x

5 Bluza olimpijka x x x x

6 Spodnie (spódnica) do bluzy olimpijki x x x x x x x spodnie z zielonymi lamówkami na
nogawkach

7 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi do wystàpieƒ o charakterze uroczy-
r´kawami x x stym

8 Koszula z d∏ugimi r´kawami odpowiednio koloru khaki, 
i naramiennikami x x x x granatowego, niebieskiego

9 Koszula z krótkimi r´kawami odpowiednio koloru khaki,
i naramiennikami x x granatowego, niebieskiego

10 Koszula z krótkimi r´kawami odpowiednio koloru khaki,
i wyk∏adanym ko∏nierzem x granatowego, niebieskiego

11 Krawat x x x x x x x

12 Buty genera∏a x x dla genera∏a

13 Pó∏buty letnie koloru czarnego x x x x x dla kobiet czó∏enka

14 Botki zimowe koloru czarnego x x dla kobiet kozaki 

15 Sznur galowy x x do munduru wyjÊciowego genera∏a
ze spodniami do butów — bryczesa-
mi

16 Pas g∏ówny skórzany koloru czarnego x x dla genera∏a

17 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x x x x

18 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej 
koloru khaki x x dla genera∏a

19 Kurtka zimowa nieprzemakalna dla admira∏a i genera∏a noszàcego
koloru czarnego x x umundurowanie wojsk lotniczych

20 P∏aszcz sukienny x

21 P∏aszcz letni x

22 Szalik zimowy x x x

23 Szalik letni x

24 R´kawiczki letnie x x

25 R´kawiczki zimowe x x x

26 R´kawiczki dziane koloru bia∏ego x dla admira∏a

27 Skarpety koloru czarnego (rajstopy 
koloru be˝owego /cielistego/) x x x x x x x x x



UWAGI:

1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.

2. Zezwala si´ na zamienne noszenie:

— w okresie letnim: p∏aszcza letniego i kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nie-
przemakalnej koloru czarnego bez podpinki,

— w okresie zimowym: p∏aszcza sukiennego i kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimo-
wej nieprzemakalnej koloru czarnego z podpinkà.

3. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-
˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych.

4. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w pomieszczeniach w okresie zimowym nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

5. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie pó∏buty galowe zamiast pó∏butów let-
nich oraz czapk´ garnizonowà zamiast czapki garnizonowej letniej.

6. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.

7. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych nosi czapk´ garnizonowà przez ca∏y rok.

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6898 — Poz. 936



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6899 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres letni Okres
zimowy Uwagi

UBIÓR S¸U˚BOWY
funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej Stra˝y Granicznej

1 Czapka garnizonowa letnia x x x x x funkcjonariusz noszàcy umundurowa-
nie wojsk lotniczych nosi zamiast 
czapki fura˝erk´

2 Czapka garnizonowa x

3 Czapka futrzana x x

4 Bluza olimpijka x x x x

5 Spodnie (spódnica) x x x x x x x x

6 Koszula z d∏ugimi r´kawami odpowiednio koloru khaki, 
i naramiennikami x x x x x granatowego, niebieskiego

7 Koszula z krótkimi r´kawami odpowiednio koloru khaki,
i naramiennikami x x granatowego, niebieskiego

8 Koszula z krótkimi r´kawami odpowiednio koloru khaki,
i wyk∏adanym ko∏nierzem x granatowego, niebieskiego

9 Krawat x x x x x x

10 Pó∏buty letnie koloru czarnego x x x x

11 Botki zimowe koloru czarnego x x x

12 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x x x

13 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej dla funkcjonariuszy noszàcych
koloru khaki x x x umundurowanie wojsk làdowych

14 Kurtka zimowa nieprzemakalna dla funkcjonariuszy noszàcych 
koloru czarnego x x x umundurowanie wojsk lotniczych i MW

15 R´kawiczki zimowe x x x

16 Szalik zimowy x x x

17 Skarpety koloru czarnego (rajstopy 
koloru be˝owego/cielistego ) x x x x x x x x

18 P∏aszcz sukienny x x dla funkcjonariusza mianowanego 
na stanowisko komendanta oddzia∏u
(oÊrodka szkolenia) oraz jego zast´pców

19 P∏aszcz letni x

20 Szalik letni x

21 R´kawiczki letnie x

UWAGI:
1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.
2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-

˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych, a w pomieszczeniu w koszuli z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami.

3. W okresie letnim, w razie potrzeby, zezwala si´ na noszenie kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru kha-
ki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego bez podpinki.

4. W zale˝noÊci od potrzeb, zezwala si´ w okresie zimowym w pomieszczeniach nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

5. W zale˝noÊci od potrzeb, zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie pó∏buty galowe zamiast pó∏butów let-
nich oraz czapk´ garnizonowà zamiast czapki garnizonowej letniej (fura˝erki).

6. W czasie pe∏nienia s∏u˝by broƒ nosi si´ do bluzy olimpijki na pasie g∏ównym skórzanym lub pasku do spodni
(spódnicy). 

7. Komendant oddzia∏u (oÊrodka szkolenia) Stra˝y Granicznej oraz jego zast´pców, w zale˝noÊci od okoliczno-
Êci, noszà p∏aszcze — w okresie letnim — p∏aszcz letni, w okresie zimowym — p∏aszcz sukienny lub kurtk´
s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki/ kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego. 

8. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6900 — Poz. 936

UBIÓR WYJÂCIOWY
funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej Stra˝y Granicznej 

Lp. Nazwa przedmiotu Okres
letni Okres zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x funkcjonariusz u˝ytkujàcy umundurowanie  wojsk
lotniczych nosi zamiast czapki fura˝erk´

2 Czapka garnizonowa x x

3 Czapka futrzana x x

4 Mundur wyjÊciowy ze 
spodniami (spódnicà) x x x x x x spodnie z zielonymi lamówkami na  nogawkach

5 Koszula koloru bia∏ego 
z d∏ugimi r´kawami x x x do wystàpieƒ o charakterze uroczystym

6 Koszula z d∏ugimi r´ka- odpowiednio koloru khaki, granatowego, niebie-
wami i naramiennikami x x x skiego

7 Krawat x x x x x x

8 Pó∏buty letnie koloru 
czarnego x x dla kobiet czó∏enka

9 Botki zimowe koloru 
czarnego x x x x dla kobiet kozaki

10 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x

11 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y dla funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie 
Granicznej koloru khaki x x x x wojsk làdowych

12 Kurtka zimowa nieprze- dla funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie  
makalna koloru czarnego x x x x wojsk lotniczych i MW

13 R´kawiczki zimowe x x x x

14 Szalik zimowy x x x x

15 Skarpety koloru czarnego 
(rajstopy koloru be˝owe-
go/cielistego/) x x x x x x

16 P∏aszcz sukienny x x x x dla funkcjonariusza mianowanego na stanowisko
komendanta oddzia∏u (oÊrodka szkolenia)
oraz jego zast´pców, zamiennie za kurtk´

17 P∏aszcz letni x x

18 Szalik letni x x

19 R´kawiczki letnie x x

UWAGI:

1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki Stra˝y Granicz-
nej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek zimowych.

3. W okresie letnim, w razie potrzeby, zezwala si´ na noszenie kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru kha-
ki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego bez podpinki.

4. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w pomieszczeniach w okresie zimowym nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

5. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie pó∏buty galowe zamiast pó∏butów let-
nich oraz czapk´ garnizonowà zamiast czapki garnizonowej letniej (fura˝erki).

6. W czasie pe∏nienia s∏u˝by broƒ nosi si´ na rapciach.

7. Komendant oddzia∏u (oÊrodka szkolenia) Stra˝y Granicznej oraz jego zast´pców, w zale˝noÊci od okoliczno-
Êci, noszà p∏aszcze — w okresie letnim — p∏aszcz letni, w okresie zimowym — p∏aszcz sukienny lub kurtk´
s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki/kurtk´ zimowà  nieprzemakalnà koloru czarnego.

8. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.



UBIÓR WYJÂCIOWY
Komendanta G∏ównego i zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej 

oraz funkcjonariuszy w stopniu genera∏a i admira∏a Stra˝y Granicznej

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6901 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres
letni Okres zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x x x

2 Czapka garnizonowa x x x x

3 Czapka futrzana x x x x

4 Mundur wyjÊciowy ze spodnia-
mi (spódnicà) x x x x x x x x

5 Mundur letni ze spodniami 
(spódnicà) x x x x

6 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugi- do wystàpieƒ o charakterze uroczy-
mi r´kawami x x x x x x stym

7 Koszula z d∏ugimi r´kawami odpowiednio koloru khaki, granato-
i naramiennikami x x x x x x wego, niebieskiego 

8 Krawat x x x x x x x x x x x x

9 Pó∏buty letnie koloru czarnego x x x x dla kobiet czó∏enka

10 Botki zimowe koloru czarnego x x x x x x x x dla kobiet kozaki

11 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x x x x x x x

12 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Grani- dla funkcjonariuszy noszàcych 
cznej koloru khaki x x x x umundurowanie wojsk làdowych

13 P∏aszcz sukienny x x x x

14 P∏aszcz letni x x

15 Kurtka zimowa nieprzemakal- dla funkcjonariuszy noszàcych 
na koloru czarnego x x x x umundurowanie wojsk lotniczych 

i MW

16 R´kawiczki zimowe x x x x x x x x

17 R´kawiczki letnie x x

18 Szalik zimowy x x x x x x x x

19 Szalik letni x x

20 Skarpety koloru czarnego (raj-
stopy koloru be˝owego/cieli-
stego/) x x x x x x x x x x x x

UWAGI:

1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-
˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych.

3. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w pomieszczeniach w okresie zimowym nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

4. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ podczas wystàpieƒ indywidualnych w okresie letnim nosiç zamiennie
czapk´ garnizonowà zamiast czapki garnizonowej letniej.

5. W okresie letnim zamiast p∏aszcza letniego mo˝na nosiç kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki  oraz
kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego bez podpinek.

6. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.

7. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych nosi: 
— w okresie letnim: czapk´ garnizonowà do koszuli koloru bia∏ego z d∏ugimi r´kawami lub fura˝erk´ do ko-

szuli koloru niebieskiego z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami,
— w okresie zimowym: czapk´ garnizonowà lub czapk´ futrzanà.



UBIÓR GALOWY
funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej Stra˝y Granicznej 

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6902 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres
letni

Okres
zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x nie dotyczy funkcjonariuszy noszàcych umun-
durowanie wojsk lotniczych 

2 Czapka garnizonowa x

3 Czapka futrzana x

4 Mundur wyjÊciowy ze spod-
niami (spódnicà) x x x x

5 Koszula koloru bia∏ego z d∏u-
gimi r´kawami x x x x

6 Krawat x x x x

7 Sznur galowy x x x x

8 Botki zimowe koloru czarnego x x dla kobiet kozaki

9 Pó∏buty galowe x x dla kobiet czó∏enka

10 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x

11 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Grani- dla funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie
cznej koloru khaki x x x wojsk làdowych

12 Kurtka zimowa nieprzemakalna dla funkcjonariuszy noszàcych umundurowanie
koloru czarnego x x x wojsk lotniczych i MW

13 R´kawiczki zimowe x x

14 Szalik zimowy x x

15 Skarpety koloru czarnego (raj-
stopy koloru be˝owego/cieli-
stego/) x x x x

16 P∏aszcz sukienny x x dla funkcjonariusza mianowanego na stanowi-
sko komendanta oddzia∏u (oÊrodka szkolenia)
oraz ich zast´pców, zamiennie za kurtk´

17 P∏aszcz letni x

18 Szalik letni x

19 R´kawiczki letnie x

UWAGI:
1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.
2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-

˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych.

3. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie zimowym w pomieszczeniach nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

4. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie czapk´ garnizonowà zamiast  czapki
garnizonowej letniej.

5. W okresie letnim kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki oraz kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru
czarnego nosi si´ bez podpinki.

6. Komendant oddzia∏u (oÊrodka szkolenia) Stra˝y Granicznej oraz jego zast´pcy, w zale˝noÊci od okolicznoÊci,
noszà p∏aszcze — w okresie letnim — p∏aszcz letni, w okresie zimowym — p∏aszcz sukienny lub kurtk´ s∏u˝-
bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki/kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego. 

7. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.
8. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych w okresie letnim nosi czapk´ garnizonowà. 



UBIÓR GALOWY
Komendanta G∏ównego i zast´pcy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej 

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6903 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres
letni Okres zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x nie dotyczy funkcjonariuszy noszàcych
umundurowanie wojsk lotniczych 

2 Czapka garnizonowa x x

3 Czapka futrzana x x

4 Mundur wyjÊciowy ze spod-
niami (spódnicà) x x x x

5 Mundur letni ze spodniami 
(spódnicà) x x

6 Koszula koloru bia∏ego z d∏u-
gimi r´kawami x x x x x x

7 Krawat x x x x x x

8 Sznur galowy x x x x x x

9 Botki zimowe koloru czarnego x x x x dla kobiet kozaki

10 Pó∏buty galowe x x dla kobiet czó∏enka

11 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x

12 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Gra- dla funkcjonariuszy noszàcych umunduro-
nicznej koloru khaki x x wanie wojsk làdowych

13 P∏aszcz sukienny x x

14 P∏aszcz letni x

15 Kurtka zimowa nieprzemakal- dla funkcjonariuszy noszàcych umunduro-
na koloru czarnego x x wanie wojsk lotniczych i MW

16 R´kawiczki zimowe x x x x

17 R´kawiczki letnie x x

18 Szalik zimowy x x x x

19 Szalik letni x

20 Skarpety koloru czarnego (raj-
stopy koloru be˝owego /cieli-
stego/) x x x x x x

UWAGI:

1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-
˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych.

3. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie zimowym w pomieszczeniach nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

4. W zale˝noÊci od potrzeb, zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie czapk´ garnizonowà zamiast  czapki
garnizonowej letniej.

5. W okresie letnim zamiast p∏aszcza letniego mo˝na nosiç kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki oraz
kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego bez podpinki.

6. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.

7. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych w okresie letnim nosi czapk´ garnizonowà. 



UBIÓR GALOWY
funkcjonariuszy w stopniu genera∏a i admira∏a Stra˝y Granicznej

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6904 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres
letni Okres zimowy Uwagi

1 Czapka garnizonowa letnia x x nie dotyczy funkcjonariuszy noszàcych
umundurowanie wojsk lotniczych

2 Czapka garnizonowa x x

3 Czapka futrzana x x

4 Mundur galowy ze spodniami 
(spódnicà) x x x x x x

5 Koszula koloru bia∏ego z d∏u-
gimi r´kawami x x x x x x

6 Krawat x x x x x x

7 Sznur galowy x x x x x x

8 Botki zimowe koloru czarnego x x x x dla kobiet kozaki

9 Pó∏buty galowe x x dla kobiet czó∏enka

10 Pasek do spodni (spódnicy) x x x x x x

11 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Grani- dla funkcjonariuszy noszàcych umunduro-
cznej koloru khaki x x wanie wojsk làdowych

12 P∏aszcz sukienny x x

13 P∏aszcz letni x

14 Kurtka zimowa nieprzemakal- dla funkcjonariuszy noszàcych umunduro-
na koloru czarnego x x wanie  wojsk lotniczych i MW

15 R´kawiczki zimowe x x x x

16 R´kawiczki letnie x x

17 Szalik zimowy x x x x

18 Szalik letni x

19 Skarpety koloru czarnego (raj-
stopy koloru be˝owego /cieli-
stego/) x x x x x x

UWAGI:

1. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.

2. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki s∏u˝bowej Stra-
˝y Granicznej koloru khaki/kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego, szalika zimowego i r´kawiczek
zimowych.

3. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie zimowym w pomieszczeniach nosiç zamiennie pó∏buty za-
miast botków zimowych koloru czarnego oraz czó∏enka zamiast kozaków.

4. W zale˝noÊci od potrzeb zezwala si´ w okresie letnim nosiç zamiennie czapk´ garnizonowà zamiast czapki
garnizonowej letniej.

5. W okresie letnim zamiast p∏aszcza letniego mo˝na nosiç kurtk´ s∏u˝bowà Stra˝y Granicznej koloru khaki oraz
kurtk´ zimowà nieprzemakalnà koloru czarnego bez podpinki.

6. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.

7. Funkcjonariusz noszàcy umundurowanie wojsk lotniczych w okresie letnim nosi czapk´ garnizonowà. 



UBIÓR POLOWY
funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej Stra˝y Granicznej

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6905 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres letni Okres
zimowy Uwagi

1 Bluza polowa x x x

2 Bluza çwiczebna marynarza x x x funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ 
na jednostce p∏ywajàcej

3 Spodnie polowe x x x x x

4 Spodnie çwiczebne marynarza x x x x x funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ 
na jednostce p∏ywajàcej

5 Kurtka polowa x x

6 Kurtka zimowa nieprzemakalna funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ 
koloru czarnego x x na jednostce p∏ywajàcej

7 Bluza od dresów x x

8 Spodnie od dresów x x

9 Koszula polowa z krótkimi r´- funkcjonariusze noszàcy umundurowanie
kawami x wojsk làdowych

10 Czapka polowa x x x x

11 Czapka futrzana x

12 Szalokominiarka x x

13 R´kawice polowe x x

14 R´kawice 5-palcowe ortalionowe x x funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ 
na jednostce p∏ywajàcej

15 Podkoszulek z d∏ugimi r´kawami x x

16 Podkoszulek koloru czarnego 
z krótkimi r´kawami i napisem 
„STRA˚ GRANICZNA” x x

17 Skarpety x x x x x

18 Trzewiki desantowca x x x x x

19 Pas g∏ówny z taÊmy poliami- z wyjàtkiem funkcjonariuszy pe∏niàcych 
dowej koloru czarnego x x x x x s∏u˝b´ na jednostce p∏ywajàcej

20 Pasek do spodni x x x x x

21 Inne elementy wyposa˝enia 
indywidualnego x x x x x w razie potrzeby 

UWAGI:
1. W czasie çwiczeƒ, strzelaƒ itp. czapk´ polowà mo˝na zastàpiç he∏mem bojowym (w zimie z szalokominiar-

kà).
2. W sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych mo˝na nie nosiç podpinki do kurtki polowej i kurtki zimowej

nieprzemakalnej.
3. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´-namiot.
4. W czasie pe∏nienia s∏u˝by dy˝urnej nosi si´ bia∏o-czerwonà opask´ szerokoÊci 10 cm za∏o˝onà na lewym 

ramieniu, tu˝ powy˝ej zgi´cia ∏okcia.
5. W czasie pe∏nienia s∏u˝by wartowniczej czapk´ polowà mo˝na zastàpiç he∏mem bojowym (w zimie z szalo-

kominiarkà).

6. W temperaturze poni˝ej 0o C zezwala si´ nosiç czapk´ futrzanà, buty filcowo-gumowe oraz ko˝uch.
7. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki polowej/kurtki

zimowej nieprzemakalnej.
8. Za zgodà kierownika jednostki organizacyjnej dopuszcza si´ mo˝liwoÊç odpinania r´kawów od kurtki polo-

wej.
9. W okresie letnim dopuszcza si´ noszenie dresów, kurtki polowej oraz kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru

czarnego — bez podpinki.
10. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.



UBIÓR POLOWY
funkcjonariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej Stra˝y Granicznej

Dziennik Ustaw Nr 106 — 6906 — Poz. 936

Lp. Nazwa przedmiotu Okres letni Uwagi

UWAGI: 
1. W czasie çwiczeƒ czapk´ polowà mo˝na zastàpiç he∏mem bojowym (w zimie z szalokominiarkà).
2. W zale˝noÊci od warunków atmosferycznych zezwala si´ nosiç peleryn´.
3. Na terenie jednostki organizacyjnej — w okresie zimowym — mo˝na wyst´powaç bez kurtki polowej.
4. W czasie pe∏nienia s∏u˝by dy˝urnej na bluzie polowej (çwiczebnej), koszuli polowej z krótkimi r´kawami lub

kurtce polowej i kurtce zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego (z wyjàtkiem s∏u˝by dy˝urnej operacyjnej)
nosi si´ plakietk´ z napisem: „S¸U˚BA DY˚URNA” przymocowanà do klapki prawej górnej kieszeni.

5. W temperaturze poni˝ej 0o C zezwala si´ nosiç czapk´ futrzanà, buty filcowo-gumowe oraz ko˝uch.
6. Za zgodà kierownika jednostki organizacyjnej dopuszcza si´ mo˝liwoÊç odpinania r´kawów od kurtki polo-

wej.
7. W okresie letnim dopuszcza si´ noszenie dresów, kurtki polowej oraz kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru

czarnego — bez podpinki.
8. Na ubiorach nosi si´ oznaki stopni.

Okres zimowy

1 Bluza polowa x x x x

2 Bluza çwiczebna x x x x funkcjonariusze noszàcy umunduro-
wanie MW

3 Spodnie polowe x x x x x x

4 Spodnie çwiczebne x x x x x x funkcjonariusze noszàcy umunduro-
wanie MW

5 Kurtka polowa x x x

6 Kurtka zimowa nieprze- funkcjonariusze noszàcy umunduro-
makalna koloru czarnego x x x wanie MW

7 Bluza od dresów x x

8 Spodnie od dresów x x

9 Koszula polowa z krótkimi
r´kawami x

10 Czapka polowa x x x x x

11 Fura˝erka x x x x x funkcjonariusze noszàcy umunduro-
wanie wojsk lotniczych (obs∏uga
techniczna lotnictwa — beret)

12 Czapka futrzana x

13 Szalokominiarka x x

14 R´kawice polowe x x

15 R´kawice 5-palcowe orta- funkcjonariusze u˝ytkujàcy umundu-
lionowe x x rowanie MW

16 Podkoszulek koloru czar-
nego z krótkimi r´kawami 
i napisem „STRA˚ GRA-
NICZNA” x x x x x

17 Skarpety x x x x x x

18 Trzewiki desantowca x x x x x x dla funkcjonariuszy jednostek p∏y-
wajàcych, w razie potrzeby pó∏buty
çwiczebne

19 Pas g∏ówny skórzany ko- z wyjàtkiem funkcjonariuszy noszà-
loru czarnego x x x x x x cych umundurowanie MW

20 Inne elementy wyposa˝e-
nia indywidualnego x x x x x x w razie potrzeby 



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6907 — Poz. 936

Za∏àcznik nr 10

EMBLEMAT „STRA˚ GRANICZNA”

Emblemat „Stra˝ Graniczna”  funkcjonariuszy, którzy noszà umundurowanie wojsk làdowych i lotniczych

Emblemat „Stra˝ Graniczna”  funkcjonariuszy, którzy noszà umundurowanie wzoru marynarki wojennej



Dziennik Ustaw Nr 106 — 6908 — Poz. 936

Za∏àcznik nr 11

OZNAKA STRA˚Y GRANICZNEJ

Oznaka Stra˝y Granicznej


