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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposa˝enia ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dodatkowe umunduro-
wanie, uzbrojenie i wyposa˝enie ˝o∏nierzy ˚andarme-
rii Wojskowej niezb´dne do wykonywania zadaƒ s∏u˝-
bowych.

§ 2. ˚o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej otrzymujà
dodatkowe:

1) przedmioty zaopatrzenia mundurowego:

a) pasy bia∏e,

b) koalicyjki bia∏e,

c) r´kawiczki bia∏e,

2) przedmioty ubioru cywilnego:

a) czapki, kapelusze, 

b) garnitury, kurtki i p∏aszcze,

c) spodnie i swetry,

d) koszule,

e) obuwie,

3) wyposa˝enie specjalistyczne:

a) pa∏ki wielofunkcyjne,

b) kajdanki metalowe i jednorazowego u˝ytku,

c) kaski interwencyjne z os∏onà twarzy i karku,

d) kamizelki ochronne: odblaskowe i kuloodporne,

e) pasy obezw∏adniajàce i prowadnice, 

f) tarcze sygna∏owe zwyk∏e, odblaskowe, podÊwie-
tlane,

g) zestawy do organizacji blokady drogowej, kol-
czatki,

h) urzàdzenia do blokowania kó∏ pojazdów,

i) urzàdzenia do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów,

j) urzàdzenia do pomiaru zawartoÊci alkoholu
w wydychanym powietrzu,

k) urzàdzenia i Êrodki do wykrywania materia∏ów
wybuchowych i narkotyków,

l) sprz´t do wykrywania urzàdzeƒ pods∏uchowych,

m) aparaty fotograficzne i kamery do dokumento-
wania zdarzeƒ kryminalistycznych,

n) urzàdzenia do wykonywania ekspertyz krymina-
listycznych,

o) sprz´t do pracy operacyjno-rozpoznawczej,

p) paralizatory elektryczne,

4) uzbrojenie:

a) pistolety, rewolwery, broƒ g∏adkolufowa wzo-
rów innych ni˝ b´dàce na wyposa˝eniu Si∏
Zbrojnych,

b) kabury do broni koloru bia∏ego i kabury opera-
cyjne,

c) przedmioty przeznaczone do miotania chemicz-
nych innych Êrodków obezw∏adniajàcych: pisto-
lety i rewolwery gazowe, miotacze gazu, wyrzut-
nie granatów i pocisków ∏zawiàcych oraz siatek
obezw∏adniajàcych.

§ 3. Wzory umundurowania oraz typy i normy wy-
posa˝enia specjalistycznego i uzbrojenia inne ni˝ b´dà-
ce na wyposa˝eniu Si∏ Zbrojnych sà ustalane przez Ko-
mendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej.

§ 4. Dodatkowe uzbrojenie i wyposa˝enie ˝o∏nierzy
˚andarmerii Wojskowej wyznaczonych do pe∏nienia
s∏u˝by prewencyjnej ustala komendant jednostki orga-
nizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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