
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 895

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 203 ust. 7 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i elementy ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami posiadanych stopni wojskowych.

§ 2. 1. Elementami ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej są:

1) kurtka oficerska wz. 36 koloru khaki z patkami w kolorze granatowym z żółtymi wypustkami;

2) spodnie wyjściowe albo spódnica koloru khaki;

3) płaszcz oficerski wz. 36 koloru khaki z granatowo-żółtymi paskami na kołnierzu;

4) czapka rogatywka z otokiem w kolorze granatowym albo furażerka wyjściowa dla kobiet;

5) koszula koloru białego ze stójką;

6) półbuty wyjściowe albo półbuty damskie dla kobiet;

7) rękawiczki dziane koloru białego;

8) szalik zimowy koloru khaki;

9)  rękawice zimowe pięciopalcowe;

10) sznur galowy;

11) oznaki stopni.

2. Wzory ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej są okreś- 
lone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia.

§ 3. Ubiór mundurowy członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oznakami 
posiadanych stopni wojskowych nosi się podczas:

1) obchodów świąt państwowych, narodowych i wojskowych;

2) uroczystości patriotycznych, patriotyczno-religijnych i religijnych;

3) wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach 
pracy lub na forum organizacji społecznych;
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4) spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa;

5) uroczystości rodzinnych.

§ 4. 1. Kurtkę munduru dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka przy opuszczonej ręce.

2. Spodnie dopasowuje się tak, aby sięgały z tyłu do krawędzi obcasa.

3. Spódnicę dopasowuje się tak, aby zakrywała kolana.

4. Płaszcz oficerski nosi się tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła, w zależności od wzro-
stu – 420–520 mm. Rękawy płaszcza zakrywają rękawy kurtki, jednak nie mogą być dłuższe niż do nasady kciuka przy 
opuszczonej ręce.

5. Czapkę rogatywkę nakłada się prosto na całej szerokości czoła, przy czym jej dolna krawędź znajduje się na wysoko-
ści 30 mm nad linią brwi.

6. Koszulę nosi się z mankietami zapiętymi na guziki.

§ 5. 1. Oznaki posiadanych stopni wojskowych na ubiorze mundurowym członka Korpusu Weteranów Walk o Niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej nosi się na:

1) nakryciach głowy;

2) naramiennikach płaszcza i kurtki.

2. W zakresie sposobu rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na otoku czapki rogatywki oraz na naramiennikach 
stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 895)

Załącznik nr 1

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO
Z KURTKĄ OFICERSKĄ I SPODNIAMI MUNDURU SŁUŻBOWEGO
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  erską i spodniami munduru  
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Załącznik nr 2

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO
Z KURTKĄ OFICERSKĄ I SPÓDNICĄ MUNDURU SŁUŻBOWEGO
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Załącznik nr 3

WZÓR UBIORU MUNDUROWEGO
Z PŁASZCZEM OFICERSKIM

 
 

 
   

 
    

   
 
 
 

 
 




