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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie zakazu u˝ywania munduru policyjnego lub jego cz´Êci

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Mundur policyjny sk∏ada si´ z kompletnych
ubiorów: s∏u˝bowego, wyjÊciowego, galowego i çwi-
czebnego z oznakami policyjnymi.

2. Cz´Êci munduru policyjnego — to element sk∏a-
dowy ubiorów, o których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Wprowadza si´ zakaz u˝ywania przez osoby
nieb´dàce policjantami munduru policyjnego i jego
cz´Êci, o których mowa w § 1, chocia˝by nawet zosta-
∏y one pozbawione oznak policyjnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kom-
pletny mundur policyjny lub nast´pujàce jego cz´Êci
wchodzàce w sk∏ad ubiorów:

1) s∏u˝bowego, wyjÊciowego i galowego:

a) czapk´ gabardynowà,

b) czapk´ zimowà s∏u˝bowà,

c) czapk´ letnià s∏u˝bowà,

d) p∏aszcz wyjÊciowy ca∏oroczny,

e) kurtk´ 3/4 z podpinkà,

f) kombinezon ochronny letni,

g) p∏aszcz nieprzemakalny,

h) kurtk´ gabardynowà galowà,

i) kurtk´ gabardynowà wyjÊciowà,

j) bluz´ s∏u˝bowà;

2) çwiczebnego:

a) czapk´ çwiczebnà typu sportowego,

b) bluz´ çwiczebnà,

c) spodnie çwiczebne,

d) kurtk´ 3/4 z podpinkà i kamizelkà (czarnà),

e) kombinezon antyterrorysty,

f) koszulk´ z krótkimi r´kawami i napisem
„POLICJA”;

3) specjalnego:

a) kurtk´ nieprzemakalnà marynarza,

b) kombinezon pilota z podpinkà.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353


