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Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r.

Poz. 1333

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych  
przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundu-
rowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, 
poz. 53, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych oraz Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej oraz Akademii Ma-
rynarki Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026;”;

2) w § 13 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych;”;

3) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okoliczności noszenia przez żołnierzy poszczególnych rodzajów ubiorów w kraju i za granicą w kontaktach 
z przedstawicielami innych armii ustala dowódca, szef, komendant lub dyrektor jednostki organizacyjnej, zgodnie 
z przyjętymi zwyczajami.”;

4) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy zawodowych i marynarzy 
kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów podoficerskich szkół zawodowych) spełnia napis na taśmie otokowej 
czapki garnizonowej, którego treść określa Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, 
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 
i Nr 236, poz. 1396 oraz z 2013 r. poz. 675, 829 i 852.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. 
Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47, z 2010 r. Nr 31, poz. 162 oraz z 2013 r. poz. 466.
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5) § 44a otrzymuje brzmienie:

„§ 44a. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie 
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoracie Uzbrojenia, Inspektora-
cie Systemów Informacyjnych, Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz w Narodo-
wym Centrum Kryptologii, a także w uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister 
Obrony Narodowej, noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.”;

6) uchyla się § 44b i § 44c.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak




