
 

 

Projekt z dnia 4 lutego 2016 r. 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

1)
 

 

z dnia ..................................... 2016 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 355, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje:  
 

 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.
3)

) wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Czapka gabardynowa jest w kolorze błękitnoszarym z otokiem w kolorze 

ciemnoniebieskim. Z przodu na czapce znajduje się wizerunek orła policyjnego w kolorze 

srebrnym z napisem „POLICJA”, haftowany metodą mechaniczną, na błękitnoszarym tle. 

Rondo czapki zawiera usztywniacz, zapewniający regularny owal. Czapkę nosi się prosto 

nałożoną na głowę. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Krawędź daszka 

powinna znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi. Policjanci, którzy pełnią 

służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo w komórkach organizacyjnych, 

właściwych do spraw ruchu drogowego oraz w jednostkach organizacyjnych Policji albo 

komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wodach i terenach 

przywodnych, nakładają na czapkę pokrowiec w kolorze białym.”; 
 

2) w § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
 

„6. Kurtka ¾ z podpinką jest w kolorze błękitnoszarym. Kurtka jest wykonana z tkaniny 

nieprzemakalnej i ma dopinaną podpinkę. Na ramionach kurtki są umieszczone naramienniki. 

Na bokach kurtki znajdują się dwie wpuszczane kieszenie. Kurtka ma z przodu kryte zapięcie. 

Wykrój szyi jest wykończony kołnierzem z tkaniny zasadniczej, do którego jest dopinany 

kołnierz z tkaniny futerkowej w kolorze szarym oraz kaptur. W okresie zimowym kurtkę nosi 

się z podpinką, a w okresie letnim bez podpinki. Dopuszcza się noszenie kurtki z rozpiętym 

górnym guzikiem.”; 
 

3) w § 9: 
 

a) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 
 

„Koszule nosi się bez krawata, z rozpiętym górnym guzikiem.”, 
 

b) w ust. 5 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 
 

„Koszulkę nosi się w zestawie ubioru służbowego podczas przebywania na terenie 

jednostki organizacyjnej Policji.”; 
 

4) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
 

„2. Do dnia 31 grudnia 2018 r. dopuszcza się noszenie kurtki, o której mowa w § 7 ust. 6, 

zamiast płaszcza wyjściowego całorocznego.”; 

 

 
 



 

 

 

5) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 

„1a. Do ubioru wyjściowego z koszulą wyjściową letnią, zamiast pasa głównego z 

tkaniny syntetycznej policjanci mogą nosić pas główny skórzany w kolorze czarnym.”; 
 

6) w § 19 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
 

„7. Spódnica jest w kolorze ciemnogranatowym, o prostym kroju z rozcięciem z tyłu o 

długości do 15 cm od dolnej jej krawędzi. Długość spódnicy powinna być taka, aby dolna 

jej krawędź sięgała między 5 cm powyżej kolan, a 5 cm poniżej kolan. W pasek spódnicy 

są wszyte podtrzymywacze. Policjant-kobieta nosi spódnicę do ubioru wyjściowego i 

galowego. 
 

8. Spódnica dla policjanta-kobiety generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji 

jest w kolorze ciemnogranatowym, o prostym kroju z rozcięciem z tyłu o długości do               

15 cm od dolnej jej krawędzi. Spódnica ma przy bocznych szwach naszyte lampasy o 

szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim. Długość spódnicy 

powinna być taka, aby dolna jej krawędź sięgała między 5 cm powyżej kolan, a 5 cm 

poniżej kolan. W pasek spódnicy są wszyte podtrzymywacze.”; 
 

7) § 29 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 29. 1. Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych, z 

zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt 2. 
 

2. Policjanci, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo komórkach 

organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego oraz w jednostkach 

organizacyjnych Policji lub komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na 

wodach i terenach przywodnych, mogą nosić do ubioru służbowego czapkę gabardynową z 

pokrowcem w kolorze białym zamiast czapki letniej służbowej lub czapki zimowej 

służbowej. 
 

3. Dopuszcza się noszenie przez policjantów spodni wyjściowych albo przez policjantów-

kobiety spódnicy oraz: 
 

1) półbutów wyjściowych w zestawie ubioru służbowego z koszulą służbową, koszulą 

służbową letnią lub swetrem, w okresie letnim, 
 

2) trzewików-botków ocieplanych w zestawie ubioru służbowego w okresie zimowym 
 

 w czasie pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w                       

§ 30 ust. 2, lub podczas wystąpień służbowych w charakterze przedstawiciela danej 

jednostki organizacyjnej Policji.”; 
 

8) w § 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
 

„1a. Dopuszcza się noszenie ubioru ćwiczebnego przez policjantów: 

1) pełniących służbę w: 

a) komórkach organizacyjnych właściwych do spraw: 

 patrolowych, 

 interwencyjnych, 

 patrolowo-interwencyjnych, 
 

b) oddziałach prewencji Policji lub samodzielnych pododdziałach prewencji Policji; 
 

2) sprawujących opiekę nad psem służbowym.”; 
 

9) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu: 
 

„§ 34a. Dopuszcza się noszenie umundurowania bez nakrycia głowy przez policjantów 

pełniących służbę: 
 

1) na stanowiskach rzeczników prasowych lub oficerów prasowych – w czasie udzielania 

informacji środkom masowego przekazu; 
 

2) z wykorzystaniem pojazdu służbowego – w czasie przebywania w pojeździe.”; 
 
 

 



 

10) § 50 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 50. 1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby zwracają: 
 

1) przedmioty ubioru służbowego wydane w naturze, których okres używalności 

nie upłynął, z wyłączeniem: 

a) bielizny termoaktywnej, 

b) skarpet, 

c) obuwia,  

d) koszuli służbowej i służbowej letniej, 

e) półgolfu, 

f) koszulki polo z krótkim rękawem, 

g) koszulki z krótkim rękawem T-shirt; 
 

2) przedmioty ubioru ćwiczebnego. 
 

2. Policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej i kandydackiej w 

przypadku zwolnienia ze służby są obowiązani zwrócić przedmioty umundurowania, z 

wyjątkiem przedmiotów wydawanych jednorazowo oraz obuwia. 
 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy rodzin zmarłych policjantów.”; 
 

11) po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu: 
 

„§ 50a. Znak identyfikacji indywidualnej nie podlega zwrotowi po pozbawieniu go w 

sposób trwały cech użytkowych przez wyraźnie widoczne przebicie go przez komórkę 

właściwą do spraw zaopatrzenia jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na 

ostanie miejsce pełnienia służby przez policjanta.”; 
 

12) w załączniku nr 2 do rozporządzenia na końcu dodaje się wzór ubioru policjanta w kurtce ¾ 

z podpinką, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia; 
 

13) w załączniku nr 9 do rozporządzenia: 
 

a) pod tabelą nr 1 dotyczącą ubioru służbowego policjanta w okresie letnim po uwadze nr 4 

dodaje się uwagę nr 5 w brzmieniu: 
 

„5. Do spodni służbowych letnich do trzewików można nosić półbuty służbowe.”, 
 

b) uwaga nr 1 pod tabelą nr 4 dotyczącą ubioru wyjściowego policjanta – ze sznurem 

galowym otrzymuje brzmienie: 
 

„1. W razie potrzeby na czas dojazdu lub dojścia do miejsca uroczystości zezwala się na 

noszenie w składzie ubioru wyjściowego policjanta ze sznurem galowym  płaszcza 

wyjściowego całorocznego albo kurtki ¾ z podpinką.”; 
 

c) uwaga nr 1 pod tabelą nr 5 dotyczącą ubioru galowego policjanta otrzymuje brzmienie: 
 

„1. W razie potrzeby na czas dojazdu lub dojścia do miejsca uroczystości zezwala się na 

noszenie w składzie ubioru galowego policjanta  płaszcza wyjściowego całorocznego 

albo kurtki ¾ z podpinką.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

MINISTER 
 

 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTARCJI 
 

 

 

 

-------------------------------- 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175, poz. 1047, z 2012 r. poz. 1483, 

z 2014 r. poz. 1285 oraz z 2015 r. poz. 946 i 1003. 

 

 



 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia ……………………… (poz. ….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubiór policjanta w kurtce ¾ z podpinką 
 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.) 

wynika z potrzeby wprowadzenia w przepisach tego rozporządzenia zmian, które wpłyną                     

na ujednolicenie wyglądu umundurowanych policjantów, poprawę warunków pełnienia służby             

i optymalne wykorzystanie umundurowania. 
 

Realizacji tych celów będzie służyło:  

1) wprowadzenie możliwości noszenia: 

 elementów ubioru służbowego w połączeniu z elementami ubioru wyjściowego przez 

policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, w pomieszczeniach 

biurowych w innych jednostkach organizacyjnych Policji, w Wyższej Szkole Policji                   

w Szczytnie, szkołach policyjnych i ośrodkach szkolenia Policji oraz w jednostkach                

policji sądowej, a także podczas wystąpień służbowych policjanta w charakterze 

przedstawiciela danej jednostki organizacyjnej Policji, 

 pasa głównego skórzanego do ubioru wyjściowego z koszulą wyjściową letnią, 

 półbutów służbowych w zestawieniu ze spodniami służbowymi letnimi do trzewików. 
 

Ze względu na charakter służby pełnionej przez policjantów w Komendzie Głównej 

Policji, w pomieszczeniach biurowych w jednostkach organizacyjnych Policji, w jednostkach 

policji sądowej oraz w szkołach Policji, noszenie przez tych policjantów umundurowania 

będącego połączeniem elementów ubioru wyjściowego i służbowego wpłynie na komfort 

pełnienia służby oraz poprawę wizerunku policjanta. W przypadku wystąpień służbowych 

policjanta, takich jak prelekcje w szkołach czy spotkania robocze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, noszenie przez policjanta wyżej wymienionego umundurowania zamiast ubioru 

służbowego wpłynie na wizerunek umundurowanego policjanta. 

Pozostałe zmiany pozwolą na optymalne wykorzystanie posiadanego przez policjantów 

umundurowania, a także na poprawę funkcjonalności umundurowania.  
 

2) dopuszczenie możliwości noszenia umundurowania ćwiczebnego przez policjantów 

pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw׃ patrolowych, 

interwencyjnych, patrolowo-interwencyjnych, w oddziałach prewencji Policji lub 

samodzielnych pododdziałach prewencji Policji oraz przez policjantów sprawujących opiekę 

nad psem służbowym. 
 

Zmiana ta pozwoli na optymalne wykorzystanie umundurowania ćwiczebnego 

posiadanego przez wyżej wymienionych policjantów. Zadania przez nich realizowane, w tym 

związane z przywracaniem porządku publicznego, powodują znaczne zużywanie się 

przedmiotów umundurowania służbowego noszonego przez tych policjantów, a dopuszczenie 

możliwości noszenia umundurowania ćwiczebnego w czasie wykonywania zadań służbowych 

przez tę grupę policjantów pozwoli na racjonalne wykorzystanie umundurowania jakim 

dysponują policjanci.  
 

3) zrezygnowanie z wymogu zwrotu: bielizny, skarpet, obuwia, koszul, półgolfu, koszulki polo z 

krótkim rękawem oraz koszulki z krótkim rękawem T-shirt przez policjantów mianowanych 

na stałe zwalnianych ze służby w Policji a także znaku identyfikacji indywidualnej przez 

policjantów zwalnianych ze służby w Policji. 

 

 



 

 
 

Zmiana tego przepisu jest podyktowana brakiem możliwości ponownego wykorzystania 

przedmiotowego asortymentu umundurowania. Ponadto, wpłynie na optymalizację 

wykorzystania magazynów w jednostkach organizacyjnych Policji i na obniżenie kosztów ich 

eksploatacji. Natomiast brak konieczności zwrotu znaku identyfikacji indywidualnej przez 

policjantów odchodzących ze służby w Policji jest spowodowany uznaniem tego znaku jako 

pewnego rodzaju pamiątkę z okresu służby. Mając jednak na uwadze konieczność 

zabezpieczenia przed możliwością bezprawnego użycia znaku identyfikacji indywidualnej przez 

osoby nieuprawnione, w rozporządzeniu określono sposób pozbawiania go cech użytkowych. 
 

4) określenie przypadków, w których dopuszcza się noszenie przez policjanta umundurowania 

bez nakrycia głowy. 
 

Wyszczególnienie okoliczności, w których policjanci mogą nosić umundurowanie bez 

nakrycia głowy jest podyktowane warunkami służby oraz pozwoli na ujednolicenie wyglądu 

policjantów w tych okolicznościach. Nakrycie głowy stanowi element ubioru umundurowanego 

policjanta, na którym umieszczony jest wizerunek orła policyjnego oraz  na wybranych  

dystynkcje. Podczas przebywania poza budynkiem umundurowany policjant ma obowiązek 

noszenia nakrycia głowy. Projektowany przepis umożliwi noszenie umundurowania bez 

nakrycia głowy w przypadku przebywania w pojeździe służbowym oraz w czasie udzielania 

informacji mediom przez przedstawicieli służb prasowych Policji. 
 

5) dopuszczenie możliwości noszenia kurtki ¾ z podpinką do ubioru wyjściowego zamiast 

płaszcza wyjściowego całorocznego do dnia 31 grudnia 2018 r. 
 

Zmiana ta pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanych przez policjantów kurtek 

dotychczasowego wzoru. W związku z tym, że kurtka ¾ z podpinką jest w kolorze 

błękitnoszarym, odpowiadającym kolorystyce ubioru wyjściowego, może być noszona zamiast 

płaszcza wyjściowego całorocznego jako okrycie wierzchnie do ubioru wyjściowego. Policjanci 

posiadają jeszcze kurtki dotychczasowego wzoru, które będą mogli nosić do ubioru 

wyjściowego. 
 

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega 

obowiązkowi przedstawienia jej właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej. 
 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597). 

 

 


