
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 września 2014 r.

Poz. 1285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 19 września 2014 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 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowa-
nia policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 31:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  innych ważnych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji, Komendanta‑Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły poli-
cyjnej, dyrektora instytutu badawczego lub Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant‑Rektor Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej, dyrektor instytutu badawczego lub Komendant Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji mogą zarządzić noszenie ubioru wyjściowego ze sznurem galowym i ubioru 
galowego również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1.”;

2) w § 54 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 31 grudnia 2015 r. dopuszcza się noszenie przez policjantów:”;

3)  w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI, ZNAKÓW  
GENERALNEGO INSPEKTORA I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU „POLICJA” część określająca 
znaki rodzajów służb Policji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4)  w załączniku nr 10 do rozporządzenia odnośnik nr 2 pod normą umundurowania nr 1 dotyczącą ubioru służbowego, 
wyjściowego i galowego dla policjantów‑mężczyzn mianowanych na stałe oraz normą umundurowania nr 2 dotyczącą 
ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów‑kobiet mianowanych na stałe otrzymuje brzmienie:
„2)  Dotyczy policjantów służby kryminalnej, śledczej i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyj-

nym, logistycznym i technicznym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. 
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogło-
szonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175, poz. 1047 oraz z 2012 r. poz. 1483.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 19 września 2014 r. (poz. 1285)

WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI, ZNAKÓW GENERALNEGO INSPEKTORA  
I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU „POLICJA”

 
 

   
    

    
 

 
 

     
Z A Ó  GE ERAL EG  NSPEK OR   ADIN PEK ORA LICJI  

ORAZ ZNAKU „POL CJA” 
 
 
 

Do kurtki wyjściowej 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Służba kryminalna  
 
 
 

Służba prewencyjna  
(z wyłączeniem komórek 

organizacyjnych ruchu drogowego) 

Służba prewencyjna 
(komórki organizacyjne 

ruchu drogowego) 

Służba wspomagająca, 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,  

szkoły policyjne  
i ośrodki szkolenia Policji 

Oddziały prewencji 
i pododdziały 

antyterrorystyczne 

Policja sądowa 

Służba śledcza 
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Do kurtki galowej, kurtki służbowej letniej i kurtki służbowej zimowej z podpinką 
 i ocieplaczem z polaru 

 
 
 

        
 
 
 

       
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 

 

Służba kryminalna 

Służba prewencyjna 
(komórki organizacyjne 

ruchu drogowego) 

Służba prewencyjna 
(z wyłączeniem komórek 

organizacyjnych ruchu drogowego) 

Policja sądowa Oddział prewencji 
i pododdziały 

antyterrorystyczne 

Służba wspomagająca, 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,  

szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji 

Służba śledcza 




