
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. 

Poz. 1507 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatkowego 
umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatko-
wego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1847), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1006); 

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1546). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1006), który stanowi: 

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

2) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1546), 
który stanowi: 

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

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 24 września 2014 r. (poz. 1507) 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 14 grudnia 2001 r. 

w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach po-
rządkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 568 i 628 oraz z 2014 r. poz. 1055) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa dodatkowe umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojsko-
wej niezbędne do wykonywania zadań służbowych. 

§ 2. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej otrzymują dodatkowe: 

1)1) przedmioty umundurowania: 

a) pasy białe, 

b) rękawiczki białe; 

2) przedmioty ubioru cywilnego: 

a) czapki, kapelusze, 

b) garnitury, kurtki i płaszcze, 

c) spodnie i swetry, 

d) koszule, 

e) obuwie; 

3)2) wyposażenie specjalistyczne: 

a) pałki służbowe, 

b) kajdanki: zakładane na ręce, zakładane na nogi, zespolone, 

c) kaski interwencyjne z osłoną twarzy i karku, 

d) kamizelki ochronne: odblaskowe i kuloodporne, 

e) pasy obezwładniające, 

f) tarcze sygnałowe zwykłe, odblaskowe, podświetlane, 

g) kolczatki drogowe i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych, 

h) urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 

i) urządzenia i środki do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków, 

j) sprzęt do wykrywania urządzeń podsłuchowych, 

k) aparaty fotograficzne i kamery do dokumentowania zdarzeń kryminalistycznych, 

l) urządzenia do wykonywania ekspertyz kryminalistycznych, 

m) sprzęt do pracy operacyjno-rozpoznawczej, 

n) paralizatory elektryczne, 

o) naramiennik Żandarmerii Wojskowej; 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1546), 
które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2013 r. 

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 
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4) uzbrojenie: 

a) pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa wzorów innych niż będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych, 

b) kabury do broni koloru białego i kabury operacyjne, 

c) przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych innych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery 
gazowe, miotacze gazu, wyrzutnie granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających. 

§ 3. Wzory umundurowania oraz typy i normy wyposażenia specjalistycznego i uzbrojenia inne niż będące na wypo-
sażeniu Sił Zbrojnych są ustalane przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. 

§ 4. Dodatkowe uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wyznaczonych do pełnienia służby pre-
wencyjnej ustala komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. 

 




