
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´ co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzory umundurowania oraz normy umundurowa-
nia i ubioru typu cywilnego,

2) sposób noszenia umundurowania,

3) rodzaje i wzory dystynkcji oraz oznak s∏u˝bowych

— funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu, zwanych da-
lej „funkcjonariuszami”.

Rozdzia∏ 2

Rodzaje i wzory umundurowania oraz normy
umundurowania i ubioru cywilnego

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

1) s∏u˝bowego,

2) wyjÊciowego,

3) reprezentacyjnego,

4) polowego,

5) specjalnego.

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

1) czapka garnizonowa lub beret,

2) czapka futrzana,

3) bluza olimpijka ze spodniami lub spódnicà,

4) koszula bia∏a z naramiennikami,

5) kurtka z podpinkà,

6) obuwie koloru czarnego.

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

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

1) czapka wyjÊciowa,

2) czapka futrzana,

3) mundur wyjÊciowy — kurtka i spodnie,

4) mundur letni — kurtka i spodnie,

5) koszula koloru bia∏ego,

6) p∏aszcz sukienny,

7) kurtka nieprzemakalna z membranà paraprzepusz-
czalnà,

8) obuwie koloru czarnego,

9) r´kawiczki zimowe, r´kawiczki letnie.

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

§ 5. 1. Przedmiotami umundurowania wchodzàcymi
w sk∏ad ubioru reprezentacyjnego sà w szczególnoÊci:

1) czapka wyjÊciowa,

2) mundur gabardynowy z ko∏nierzem stojàcym —
kurtka i spodnie,

3) pas skórzany,

4) p∏aszcz sukienny,

5) r´kawiczki,

6) buty bukatowe,

7) sznur galowy.

2. Wzór ubioru reprezentacyjnego okreÊla za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

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

1) czapka lub beret,

2) kurtka polowa,

3) mundur drelichowy — kurtka i spodnie,

4) trzewiki,

5) pas skórzany lub brezentowy.

2. Wzór ubioru polowego okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

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

1) ubiór pirotechnika:
a) czapka pirotechnika,
b) czapka futrzana,
c) kombinezon pirotechnika,
d) kurtka nieprzemakalna z podpinkà,
e) obuwie koloru czarnego,
f) pas skórzany lub brezentowy,
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2) ubiór obs∏ugi warsztatów remontowych:

a) beret,

b) kurtka robocza,

c) spodnie robocze,

d) r´kawice robocze,

e) trzewiki robocze.

2. Wzór ubioru specjalnego okreÊla za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Funkcjonariusze otrzymujà przedmioty
umundurowania oraz ubiór typu cywilnego zgodnie
z normami zawartymi w zestawach.

2. Normy umundurowania oraz ubioru typu cywil-
nego okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. W sk∏ad umundurowania funkcjonariuszy
wchodzà nakrycia g∏owy z wizerunkiem or∏a Biura
Ochrony Rzàdu.

2. Wzór nakryç g∏owy z dystynkcjami okreÊla za-
∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

3. Wzór wizerunku or∏a Biura Ochrony Rzàdu okre-
Êla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 10. Funkcjonariusze majà obowiàzek noszenia
umundurowania w czasie wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych w przypadkach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

§ 11. 1. Mundurem funkcjonariuszy jest komplet-
ny ubiór, wykonany zgodnie z przepisami okreÊlajàcy-
mi jego wzór, barw´ oraz posiadajàcy dystynkcje
i oznaki.

2. Barwa przedmiotów zaopatrzenia mundurowe-
go wchodzàcych w sk∏ad poszczególnych zestawów
ubiorczych powinna byç zgodna z barwà przedmiotów
zaopatrzenia mundurowego wydawanych do u˝ytko-
wania na podstawie norm nale˝noÊci.

§ 12. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty
umundurowania powstaje z dniem mianowania funk-
cjonariuszy do s∏u˝by w Biurze Ochrony Rzàdu i wyga-
sa z dniem zwolnienia z tej s∏u˝by.

§ 13. 1. Funkcjonariuszom zwolnionym 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 nabyli
uprawnienie, do koƒca miesiàca, w którym nastàpi∏o
zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub tymcza-
sowe aresztowanie.

2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by przygoto-
wawczej zwracajà 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.

§ 14. 1. Funkcjonariuszom, którzy ze wzgl´du na bu-
dow´ cia∏a nie mogà dopasowaç gotowego umundu-
rowania, okreÊlonego w normach, przys∏uguje zwrot
kosztów:

1) nabycia 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 funkcjonariuszy dowo-
dów zap∏aty za wykonanà us∏ug´ i nabytà tkanin´ oraz
dodatki krawieckie.

§ 15. 1. Funkcjonariusze sà obowiàzani do posiada-
nia kompletu umundurowania, zapewniajàcego wyko-
nywanie obowiàzków s∏u˝bowych.

2. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego powin-
ny byç nale˝ycie dopasowane, czyste i wyprasowane.

3. Zabrania si´ dokonywania przeróbek i poprawek
niezgodnie z ustalonymi wzorami.

Rozdzia∏ 3

Sposób noszenia umundurowania

§ 16. 1. Funkcjonariusze noszà ubiory zgodnie z ze-
stawami ubiorczymi, o których mowa w § 8 ust. 1, usta-
lonymi z uwzgl´dnieniem pory letniej trwajàcej od
dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia i zimowej trwajàcej od
dnia 1 paêdziernika do dnia 30 kwietnia. Marzec, kwie-
cieƒ, paêdziernik i listopad stanowià okres przejÊciowy.

2. Poszczególne przedmioty umundurowania nosi
si´:

1) czapk´ wyjÊciowà i czapk´ garnizonowà lekko prze-
chylonà w kierunku prawego ucha,

2) na czapce wyjÊciowej i czapce garnizonowej otok
koloru granatowego,

3) beret barwy szafirowej lekko przechylony na prawe
ucho — prawà kraw´dê beretu opuszcza si´ nieco
ku ty∏owi, tak aby przys∏ania∏ ucho,

4) czapk´ futrzanà na∏o˝onà prosto, symetrycznie na
g∏ow´ w ten sposób, aby dolna kraw´dê czapki
znajdowa∏a si´ na wysokoÊci oko∏o 30 mm nad li-
nià brwi; przy dokuczliwym wietrze lub silnym
mrozie mo˝na nosiç czapk´ futrzanà z opuszczony-
mi klapami zwiàzanymi pod brodà, a podczas zaj´ç
w polu i pracy na sprz´cie — z klapkami zwiàzany-
mi z ty∏u g∏owy,

5) p∏aszcz sukienny dopasowany tak, aby odleg∏oÊç
od podstawy do dolnej kraw´dzi p∏aszcza wynosi-
∏a, w zale˝noÊci od wzrostu, 420—520 mm; r´kawy
p∏aszcza powinny zakrywaç r´kawy kurtki, jednak
nie powinny byç d∏u˝sze ni˝ do nasady kciuka przy
opuszczonej r´ce,
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6) kurtk´ nieprzemakalnà z membranà paraprzepusz-
czalnà w czasie opadów atmosferycznych do
wszystkich ubiorów w ciàgu ca∏ego roku; zezwala
si´ na noszenie kurtki na lewej r´ce, z∏o˝onej pra-
wà stronà na zewnàtrz,

7) kurtk´ munduru wyjÊciowego dopasowanà tak, aby
kraw´dê r´kawa si´ga∏a nasady kciuka d∏oni przy
opuszczonej r´ce,

8) bluz´ olimpijk´ z koszulà i krawatem; d∏ugoÊç blu-
zy powinna byç taka, aby si´ga∏a dolnà kraw´dzià
80—100 mm poni˝ej górnej kraw´dzi pasa spodni
albo spódnicy, a kraw´dê mankietu r´kawa do na-
sady d∏oni,

9) kurtk´ polowà w sk∏adzie ubioru polowego,

10) kurtk´ polowà w okresie zimowym z szalokominiar-
kà lub szalikiem i r´kawicami lub r´kawiczkami,
z rozpi´tym górnym guzikiem; w razie potrzeby
przy dokuczliwym wietrze lub niskiej temperaturze
kurtk´ mo˝na zapinaç na górny guzik i haftk´ —
w wystàpieniach zbiorowych z zachowaniem jed-
nolitoÊci,

11) w okresie letnim i przejÊciowym kurtk´ nosi si´ bez
szalokominiarki i r´kawic; w sprzyjajàcych warun-
kach atmosferycznych, szczególnie w okresie let-
nim, mo˝na u˝ytkowaç kurtk´ bez podpinki,

12) bluz´ polowà tak, aby kraw´dê r´kawa bluzy si´ga-
∏a nasady d∏oni — bluz´ polowà mo˝na nosiç zapi´-
tà pod szyj´ lub z podwini´tymi r´kawami,

13) spodnie polowe tak, aby uk∏ada∏y si´ luêno i lekko
opada∏y na górnà kraw´dê cholewki trzewików,

14) spodnie d∏ugie do pó∏butów tak, aby si´ga∏y z ty∏u
kraw´dzià nogawek do górnej kraw´dzi obcasa,

16) koszul´ z mankietami zapinanymi na spinki man-
kietowe,

17) koszul´ wyjÊciowà z mankietami zapi´tymi na guziki,

18) koszulobluz´ wyjÊciowà z krótkimi r´kawami, z kra-
watem lub bez krawata, z rozpi´tym jednym lub
dwoma guzikami od góry, z zachowaniem estetycz-
nego wyglàdu sylwetki; dopuszcza si´ mo˝liwoÊç
u˝ytkowania koszulobluzy z mundurem wyjÊcio-
wym i bluzà olimpijkà,

19) do koszulobluzy naramienniki koloru granatowe-
go,

20) koszulobluz´ polowà z krótkimi r´kawami wraz ze
spodniami polowymi i pasem; dopuszcza si´ mo˝-
liwoÊç noszenia koszulobluzy polowej pod mundur
polowy oraz ze swetrem oficerskim,

21) dystynkcje w formie pochewek na naramiennikach
koszulobluzy,

22) apaszk´ w barwie beretu do ubioru polowego u˝y-
wanego jako ubiór wyjÊciowy przez pododdzia∏y
reprezentacyjne,

23) szalokominiark´ jako:

a) szalik pod kurtk´ polowà,

b) ocieplenie pod he∏m — wyciàga si´ wówczas je-
den jej koniec do po∏owy d∏ugoÊci, a nast´pnie
nak∏ada na g∏ow´, naciàgajàc na kark i szyj´, tak
aby cz´Êç twarzy i oczy by∏y ods∏oni´te,

c) golf,

24) pas skórzany lub brezentowy:

a) do umundurowania polowego tak, aby dolna
kraw´dê pasa znajdowa∏a si´ poni˝ej bioder,
a Êrodek klamry na linii guzików bluzy lub kurtki
polowej — pas powinien zakrywaç Êciàgacz blu-
zy lub kurtki,

b) w zestawie ubioru na s∏u˝b´,

25) pasek skórzany do spodni noszonych wraz z koszu-
lobluzà wyjÊciowà,

26) sznury galowe na prawym ramieniu, przypinajàc je
pod naramiennikiem; p´telk´ sznura zapina si´ na
pierwszym górnym guziku zapi´cia munduru —
pod spodem; warkocze sznurów genera∏a przepro-
wadza si´ nast´pujàco: d∏u˝szy warkocz pod r´ka-
wem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz u∏o-
˝ony na piersi zapina si´ na drugi od góry guzik
munduru,

27) sznur galowy zgodny z korpusem osobowym, do
jakiego funkcjonariusze zostali zaliczeni,

28) ubiór obs∏ugi warsztatów remontowych bez pasa;
nogawki spodni opuszcza si´ na cholewki trzewi-
ków,

29) buty gumowe do ubiorów specjalnych, a w szcze-
gólnych przypadkach równie˝ do ubioru polowego
w okreÊlonych warunkach terenowych i klimatycz-
nych,

30) kurtk´ wyjÊciowà nieprzemakalnà w sk∏adzie okre-
Êlonych ubiorów wyjÊciowych, a tak˝e w sk∏adzie
ubiorów polowych i specjalnych; w zale˝noÊci od
warunków atmosferycznych mo˝na nosiç kurtk´
z podpinkà, a tak˝e zak∏adaç na g∏ow´ kaptur,

31) sweter przez ca∏y rok, z wyjàtkiem wystàpieƒ o cha-
rakterze publicznym, do:

a) ubioru wyjÊciowego z koszulà wyjÊciowà,

b) ubioru polowego zamiast lub z bluzà polowà,

32) na mundurach wyjÊciowych, reprezentacyjnych,
p∏aszczach sukiennych — guziki, na których
umieszczony jest wizerunek or∏a,

33) na ko∏nierzu kurtki wyjÊciowej i ko∏nierzu p∏aszcza
sukiennego — or∏a genera∏ów, haftowanego sre-
brzystym bajorkiem; korony, dziób i szpony or∏a
haftowane sà bajorkiem z∏ocistym.

§ 17. 1. Ubiór s∏u˝bowy noszony jest przez funkcjo-
nariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej:

1) podczas wykonywania zadaƒ i wyjazdów s∏u˝bo-
wych, je˝eli z ich charakteru wynika koniecznoÊç
wyst´powania w wy˝ej wskazanym ubiorze,

2) przy raporcie s∏u˝bowym.
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2. W pozosta∏ych przypadkach dopuszcza si´ no-
szenie w sk∏adzie ubioru s∏u˝bowego: koszulobluzy
oraz swetra.

§ 18. Ubiór wyjÊciowy noszony jest przez funkcjo-
nariuszy s∏u˝by sta∏ej i przygotowawczej podczas:

1) uroczystoÊci zwiàzanych z uczczeniem Êwiàt paƒ-
stwowych,

2) uroczystych spotkaƒ s∏u˝bowych,

3) wr´czania aktów mianowania na kolejne stopnie
oraz dekoracji funkcjonariuszy orderami i odzna-
czeniami,

4) uroczystoÊci przy Grobie Nieznanego ̊ o∏nierza i in-
nych miejscach pami´ci narodowej,

5) w dniu Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu,

6) innych uroczystoÊci, wystàpieƒ indywidualnych,
z wyjàtkiem wystàpieƒ, dla których przewidziany
jest ubiór reprezentacyjny.

§ 19. 1. Ubiór reprezentacyjny noszony jest przez
funkcjonariuszy:

1) podczas pe∏nienia s∏u˝by reprezentacyjno-ochron-
nej na posterunkach honorowych,

2) podczas wystàpieƒ pododdzia∏ów reprezentacyj-
nych w czasie uroczystoÊci zwiàzanych z uczcze-
niem Êwiàt paƒstwowych,

3) podczas wystàpieƒ pododdzia∏ów reprezentacyj-
nych w czasie uroczystoÊci przy Grobie Nieznane-
go ˚o∏nierza i innych miejscach pami´ci narodo-
wej,

4) w czasie wystàpieƒ pododdzia∏ów reprezentacyj-
nych w dniu Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu,

5) w innych uroczystoÊciach, podczas wystàpieƒ pod-
oddzia∏ów reprezentacyjnych, z wyjàtkiem wystà-
pieƒ, dla których przewidziany jest ubiór wyjÊcio-
wy lub polowy.

2. Ubiór reprezentacyjny przys∏uguje funkcjonariu-
szom wyznaczonym do pe∏nienia obowiàzków repre-
zentacyjnych.

§ 20. Ubiór polowy noszony jest przez funkcjonariu-
szy podczas:

1) zaj´ç na terenie rejonu zakwaterowania, w czasie
s∏u˝by przy obiektach ochranianych, je˝eli z ich
charakteru nie wynika koniecznoÊç wyst´powania
w innych ubiorach,

2) alarmu, szkolenia poligonowego i çwiczeƒ w terenie,

3) podró˝y s∏u˝bowej, gdy obowiàzuje wykonywanie
zadaƒ w ubiorze polowym,

4) przebywania funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej
w rejonie zakwaterowania, w czasie wolnym od
wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych,

5) przebywania na przepustkach i urlopach przez funk-
cjonariuszy s∏u˝by kandydackiej nieposiadajàcych
ubioru wyjÊciowego oraz ubrania cywilnego.

§ 21. 1. Ubiór specjalny noszony jest przez funkcjo-
nariuszy podczas:

1) obs∏ugi urzàdzeƒ i sprz´tu technicznego,

2) wykonywania prac gospodarczych,

3) wykonywania innych prac okreÊlonych przez prze-
∏o˝onego.

2. Ubiory specjalne nosi si´ w czasie pracy na
sprz´cie lub pracach wymagajàcych wyposa˝enia
ochronnego.

§ 22. 1. W razie nabycia przez funkcjonariusza
uprawnieƒ do otrzymania nowego zestawu, przydziela
mu si´ przedmioty, które nie sà obj´te poprzednim ze-
stawem.

2. Przedmioty otrzymane z poprzedniego zestawu,
wyst´pujàce równie˝ w nowym zestawie, pozostawia
si´ funkcjonariuszom, zaliczajàc ich faktyczny okres
u˝ywalnoÊci.

3. Przedmioty z poprzedniego zestawu, które nie
wyst´pujà w nowym zestawie, funkcjonariusze zwra-
cajà do magazynu, z wyjàtkiem przedmiotów przecho-
dzàcych na w∏asnoÊç po ich wydaniu.

4. W przypadku zmiany okresu u˝ywalnoÊci przed-
miotów uprzednio wydanych, których okres u˝ywalno-
Êci nie minà∏, do czasu powstania nast´pnej nale˝noÊci
stosuje si´ dotychczasowy okres u˝ywalnoÊci.

5. W przypadku Êmierci funkcjonariusza umundu-
rowanie wydane na podstawie zestawów nale˝noÊci
nie podlega zwrotowi.

§ 23. 1. Okres u˝ywalnoÊci przedmiotów zaopatrze-
nia mundurowego wydawanych funkcjonariuszom
przy mianowaniu lub powo∏aniu do s∏u˝by w Biurze
Ochrony Rzàdu skraca si´ lub wyd∏u˝a odpowiednio
do dnia 1 kwietnia roku zaopatrzeniowego, w którym
powstaje uprawnienie do wydania nast´pnego przed-
miotu.

2. Rok zaopatrzeniowy trwa od 1 kwietnia do
31 marca nast´pnego roku.

§ 24. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie sta∏ej i przygoto-
wawczej przys∏uguje rycza∏t na czyszczenie chemiczne
umundurowania wyjÊciowego. Rycza∏t obejmuje jed-
no czyszczenie na rok: kurtki nieprzemakalnej z mem-
branà paraprzepuszczalnà, ubioru wyjÊciowego, bluzy
olimpijki, spodni wyjÊciowych i letnich, kurtki nieprze-
makalnej z podpinkà oraz swetra, a tak˝e jeden raz na
dwa lata p∏aszcza sukiennego, jak równie˝ jeden raz na
dwa lata renowacj´ torby podró˝nej i walizki-nesesera.

§ 25. Dopuszcza si´ noszenie przez umundurowa-
nych funkcjonariuszy:

1) okularów przeciws∏onecznych podczas wystàpieƒ
indywidualnych w dni s∏oneczne,

2) oznak ˝a∏oby w formie taÊmy w kolorze czarnym
szerokoÊci 10 mm na szpicu lewej klapy: kurtki
ubioru wyjÊciowego, polowego oraz p∏aszcza su-
kiennego i bluzy olimpijki.



§ 26. Zabrania si´ funkcjonariuszom:

1) u˝ytkowania przedmiotów zaopatrzenia munduro-
wego niezgodnie z ich przeznaczeniem,

2) noszenia cz´Êci umundurowania w po∏àczeniu
z przedmiotami ubioru typu cywilnego,

3) noszenia innych przedmiotów zaopatrzenia mun-
durowego ni˝ przewiduje zestaw dotyczàcy dane-
go ubioru,

4) noszenia ubiorów specjalnych poza miejscem wy-
konywania zadaƒ s∏u˝bowych.

§ 27. 1. Nowe przedmioty umundurowania funkcjo-
nariusze otrzymujà:

1) po up∏ywie okresu u˝ywalnoÊci poszczególnych
przedmiotów,

2) w razie obni˝enia si´ wartoÊci u˝ytkowej przedmio-
tu w stopniu uniemo˝liwiajàcym wykorzystanie go
zgodnie z przeznaczeniem lub utraty przedmiotu,

3) z dniem nabycia uprawnienia do innego zestawu
umundurowania.

2. Je˝eli obni˝enie wartoÊci u˝ytkowej przedmiotu
w stopniu uniemo˝liwiajàcym wykorzystanie zgodnie
z przeznaczeniem lub utrata przedmiotu nastàpi∏a:

1) z przyczyn niezale˝nych od funkcjonariuszy w zwiàz-
ku z pe∏nieniem s∏u˝by, nowy przedmiot wydaje si´
bezp∏atnie,

2) z winy funkcjonariuszy, nowy przedmiot wydaje
si´ po op∏aceniu wartoÊci przedmiotu zniszczone-
go lub utraconego pomniejszonej proporcjonal-
nie do okresu faktycznego u˝ytkowania wed∏ug
ceny obowiàzujàcej w dniu wydania przedmiotu
nowego.

Rozdzia∏ 4

Rodzaje i wzory dystynkcji oraz oznak s∏u˝bowych

§ 28. 1. W sk∏ad umundurowania funkcjonariuszy
wchodzà dystynkcje s∏u˝bowe noszone na:

1) nakryciach g∏owy — z wyjàtkiem czapek futrzanych,
beretów do ubioru specjalnego oraz he∏mofonów
i he∏mów,

2) naramiennikach ubiorów — z wyjàtkiem ubiorów
cywilnych i roboczych oraz wymienionych w pkt 3,

3) na lewym przodzie kurtki zimowej nieprzemakalnej,
na wysokoÊci piersi.

2. Dystynkcje sà w kolorze matowosrebrnym.

3. Wzory dystynkcji na naramiennikach ubiorów
okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

§ 29. 1. Funkcjonariusze noszà na umundurowaniu
oznak´:

1) korpusu osobowego, którà stanowi wizerunek or∏a
w koronie z zamieszczonym poni˝ej napisem
„BOR”,

2) organizacyjnà,

3) przynale˝noÊci paƒstwowej.

2. Wzór oznaki korpusu osobowego okreÊla za∏àcz-
nik nr 10 do rozporzàdzenia.

3. Wzór oznaki organizacyjnej okreÊla za∏àcznik
nr 11 do rozporzàdzenia.

4. Wzory oznak przynale˝noÊci paƒstwowej okreÊla
za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.

5. Oznak´ korpusu osobowego nosi si´ na:

1) ko∏nierzach kurtek mundurowych, z wyjàtkiem
mundurów polowych,

2) ko∏nierzach p∏aszczy sukiennych.

6. Oznak´ organizacyjnà nosi si´ na:

1) lewym r´kawie p∏aszczy sukiennych, kurtek mun-
durów wyjÊciowych, s∏u˝bowych oraz reprezenta-
cyjnych na wysokoÊci 100 mm poni˝ej wszycia r´-
kawa;

2) kurtkach drelichowych i polowych — na Êrodku
górnej kieszeni lewego r´kawa;

3) kurtkach nieprzemakalnych na patce na Êrodku le-
wej, górnej kieszeni.

7. Oznak´ przynale˝noÊci paƒstwowej:

1) w postaci naszywki z god∏em Rzeczypospolitej Pol-
skiej noszà funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ poza
granicami kraju. Oznak´ o wymiarach 55 mm (pod-
stawa) x 66 mm (wysokoÊç), odpowiadajàcych pro-
porcji 5:6, nosi si´ na lewym r´kawie ubiorów wyj-
Êciowych i galowych 100 mm poni˝ej wszycia r´ka-
wa,

2) w postaci naszywki z flagà Rzeczypospolitej Pol-
skiej noszà funkcjonariusze na obu r´kawach mun-
duru polowego 20—30 mm poni˝ej wszycia r´ka-
wa.

8. Oznaka wymieniona w ust. 6 pkt 1 powinna byç
wykonana z materia∏u odpornego na odbarwienie i od-
kszta∏cenie oraz trwale przymocowana do munduru
lub ubioru.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 30. Dopuszcza si´ noszenie przez funkcjonariuszy
umundurowania wed∏ug wzorów obowiàzujàcych
w Si∏ach Zbrojnych RP do dnia 31 grudnia 2004 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 124 — 8005 — Poz. 1062
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 22 lipca
2002 r. (poz. 1062)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR UBIORU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZA

Ubiór funkcjonariusza w bluzie olimpijce
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Ubiór funkcjonariusza w koszuli z krótkim r´kawem
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR UBIORU WYJÂCIOWEGO FUNKCJONARIUSZA
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR UBIORU REPREZENTACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA
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Ubiór funkcjonariusza z p∏aszczem
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR UBIORU POLOWEGO FUNKCJONARIUSZA

Ubiór funkcjonariusza z kurtkà polowà
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR UBIORU SPECJALNEGO FUNKCJONARIUSZA

Ubiór pirotechnika
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Za∏àcznik nr 6

NORMY UMUNDUROWANIA I UBIORU TYPU CYWILNEGO FUNKCJONARIUSZY
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR NAKRYå G¸OWY Z DYSTYNKCJAMI

KORPUS OFICERÓW

genera∏ dywizji                                                                 genera∏ brygady

pu∏kownik

pu∏kownik                                                                       podpu∏kownik

major
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kapitan

kapitan                                                                      porucznik

podporucznik

KORPUS CHORÑ˚YCH

starszy chorà˝y

starszy chorà˝y                                                                 chorà˝y

m∏odszy chorà˝y
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KORPUS PODOFICERÓW

starszy sier˝ant

starszy sier˝ant                                                                     sier˝ant

plutonowy                                                                          kapral

KORPUS SZEREGOWYCH

starszy szeregowy

starszy szeregowy                                                                szeregowy
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Za∏àcznik nr 8

WIZERUNEK OR¸A
BIURA OCHRONY RZÑDU
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Za∏àcznik nr 9

WZORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH UBIORÓW

KORPUS SZEREGOWYCH

szeregowy                    starszy szeregowy

KORPUS PODOFICERÓW

kapral                             plutonowy                             sier˝ant                    starszy sier˝ant

KORPUS CHORÑ˚YCH

m∏odszy chorà˝y                        chorà˝y                        starszy chorà˝y
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KORPUS OFICERÓW

podporucznik                          porucznik                              kapitan

major                           podpu∏kownik                       pu∏kownik

genera∏ brygady                 genera∏ dywizji
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Za∏àcznik nr 10

Za∏àcznik nr 11

WZÓR OZNAKI KORPUSU OSOBOWEGO
BIURA OCHRONY RZÑDU

WZÓR OZNAKI ORGANIZACYJNEJ
BIURA OCHRONY RZÑDU
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Za∏àcznik nr 12

WZORY OZNAK PRZYNALE˚NOÂCI PA¡STWOWEJ


