
         
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. 

Poz. 946 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 18 czerwca 2015 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 i 529) zarzą-

dza się, co następuje: 

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

wania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.
2)

) w § 40 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Odznaki policyjne nosi się w następujący sposób: 

1) „Zasłużony Policjant” − na lewej stronie piersi, po orderach, medalach i odznaczeniach nadanych przez Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalu za Zasługi dla Policji; 

2) „Absolwent Szkoły” − na środku prawej górnej kieszeni kurtki wyjściowej; 

3) „Instruktor Wyszkolenia Policyjnego” − na prawej górnej kieszeni kurtki wyjściowej; 

4) „Policyjna Odznaka Sprawności Fizycznej” − na prawym brzegu patki prawej górnej kieszeni kurtki wyjścio-

wej; 

5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej − centralnie między wyłogiem a wszyciem 

rękawa kurtki wyjściowej, 5 cm nad górną krawędzią lewej górnej kieszeni, w taki sposób, aby oś podłużna  

odznaki tworzyła z tą krawędzią kąt 60
o
; 

6) „Pilot Lotnictwa Policji” − centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, na wysokości 

wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi, lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej letniej; 

7) „Mechanik Lotnictwa Policji” − centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, na wyso-

kości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi, lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej letniej; 

8) „Skoczek Spadochronowy Policji” − centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, 

na wysokości wycięcia wyłogu na lewej stronie piersi, lub centralnie nad lewą kieszenią koszuli wyjściowej 

letniej. 

2. Policjant-kobieta nosi odznaki, o których mowa w ust. 1 pkt: 

1) 2−4 − na kurtce wyjściowej na wysokości odpowiadającej położeniu prawej górnej kieszeni kurtki wyjściowej 

policjanta; 

2) 5 − na kurtce wyjściowej na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni kurtki wyjściowej  

policjanta. 

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

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) 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 oraz z 2014 r. poz. 1285. 
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3. Spośród odznak, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 8, nosi się odznakę najwyższego stopnia, a w przypadku 

posiadania przez policjanta więcej niż jednej odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nosi się jedną, w zależności od 

uznania policjanta.”. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

 

 




