
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125,
poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory umundurowa-
nia s∏u˝bowego Inspekcji Transportu Drogowego, kry-
teria i sposób przydzia∏u umundurowania z uwzgl´d-
nieniem iloÊci i okresu ich u˝ywalnoÊci, warunki jego
u˝ywania, a tak˝e sposób post´powania z tym zwiàza-
ny.

§ 2. Inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego,
zwanym dalej „inspektorami”, przydziela si´ bezp∏at-
nie umundurowanie s∏u˝bowe.

§ 3. 1. Umundurowanie s∏u˝bowe inspektora sk∏a-
da si´ z ubiorów letniego i zimowego.

2. Zasadniczymi sk∏adnikami umundurowania
wchodzàcymi w sk∏ad ubioru s∏u˝bowego sà:

1) spodnie m´skie — letnie i zimowe,

2) spodnie damskie — letnie i zimowe,

3) czapka s∏u˝bowa letnia i zimowa,

4) koszula s∏u˝bowa,

5) kurtka ocieplana uniwersalna,

6) sweter uniwersalny,

7) marynarka gabardynowa,

8) bluza s∏u˝bowa,

9) pas g∏ówny w kolorze bia∏ym,

10) obuwie,

11) krawat.

3. Wzory umundurowania okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

4. IloÊç i rodzaj sk∏adników umundurowania, a tak-
˝e okresy ich u˝ywalnoÊci okreÊla za∏àcznik nr 2 do roz-
porzàdzenia.

§ 4. 1. Na guzikach zewn´trznych i czapkach wcho-
dzàcych w sk∏ad umundurowania umieszczony jest wi-
zerunek or∏a.

2. Wzory oznak s∏u˝bowych noszonych przez in-
spektorów na r´kawach bluzy s∏u˝bowej i marynarki
gabardynowej, taÊmie otokowej czapki s∏u˝bowej oraz
nad lewà kieszenià swetra, koszuli s∏u˝bowej, a tak˝e
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koszuli typu „polo” okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

3. Kamizelk´ ostrzegawczà nosi si´ na umunduro-
waniu s∏u˝bowym w czasie wykonywania zadaƒ na
drogach.

§ 5. 1. Uprawnienie do zaopatrzenia w sk∏adniki
umundurowania powstaje z dniem powo∏ania na sta-
nowisko inspektora i wygasa z dniem odwo∏ania.

2. Okres u˝ywalnoÊci sk∏adników umundurowania
liczy si´ od dnia wydania ich inspektorowi.

3. Po up∏ywie okresu u˝ywalnoÊci poszczególnych
sk∏adników umundurowania poprzednio wydane nie
podlegajà zwrotowi.

4. Prawo do ponownego przydzia∏u poszczegól-
nych sk∏adników umundurowania inspektor nabywa
z up∏ywem okresu ich u˝ywalnoÊci.

§ 6. W przypadku utraty bàdê zniszczenia sk∏adni-
ków umundurowania przed up∏ywem okresu ich u˝y-
walnoÊci, nowe umundurowanie przys∏uguje:

1) bezp∏atnie — je˝eli utrata lub zniszczenie nastàpi∏y
z przyczyn niezale˝nych od inspektora — na jego
wniosek zaopiniowany przez prze∏o˝onego,

2) odp∏atnie — je˝eli utrata lub zniszczenie nastàpi∏y
z winy inspektora — za zwrotem wartoÊci sk∏adni-
ka umundurowania utraconego lub zniszczonego,
obliczonej stosownie do okresu jego u˝ytkowania.

§ 7. 1. W przypadku rozwiàzania stosunku pracy
przed up∏ywem okresu u˝ywalnoÊci umundurowania,
inspektor zatrzymuje umundurowanie na w∏asnoÊç, za
zwrotem kwoty odpowiadajàcej wartoÊci umunduro-
wania obliczonej stosownie do okresu jego u˝ywalno-
Êci, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Kwoty podlegajàce zwrotowi, liczone wed∏ug ak-
tualnych cen detalicznych przedmiotów umundurowa-
nia, powinny odpowiadaç wartoÊci tych sk∏adników od
dnia rozwiàzania stosunku pracy do up∏ywu okresu ich
u˝ywalnoÊci.

3. Inspektor odchodzàcy na emerytur´ lub rent´ za-
trzymuje sk∏adniki przydzielonego mu umundurowa-
nia, bez zwrotu ich wartoÊci.

§ 8. 1. Inspektor obowiàzany jest do noszenia
umundurowania podczas wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych.

2. Umundurowanie inspektora powinno byç utrzy-
mane w nale˝ytym stanie, zapewniajàcym estetyczny
wyglàd zewn´trzny podczas wykonywania obowiàz-
ków s∏u˝bowych.

3. Inspektorom zabrania si´ u˝ywania sk∏adników
umundurowania:

1) w po∏àczeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,

2) których stopieƒ zu˝ycia lub wyglàd zewn´trzny na-
rusza godnoÊç munduru,

3) niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania si´ samowolnego dokonywania przeró-
bek, poprawek i zniekszta∏cania przedmiotów umundu-
rowania.

5. Inspektor jest obowiàzany do posiadania kom-
pletu umundurowania zapewniajàcego wykonywanie
obowiàzków s∏u˝bowych w ka˝dej porze roku.

6. Dopuszcza si´ u˝ywanie przez umundurowane-
go inspektora:

1) symbolu ˝a∏oby w sposób zwyczajowo przyj´ty,

2) okularów przeciws∏onecznych i zdrowotnych z przy-
ciemnionymi szk∏ami.

§ 9. 1. W wojewódzkich inspektoratach transportu
drogowego prowadzi si´ ewidencj´ wydanego inspek-
torom umundurowania oraz okresu ich u˝ywalnoÊci.

2. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowe-
go:

1) kontrolujà przestrzeganie przez podleg∏ych inspek-
torów przepisów o umundurowaniu,

2) przeprowadzajà co najmniej raz w roku przeglàdy
umundurowania polegajàce na bezpoÊrednim
sprawdzeniu stanu jakoÊciowego i iloÊciowego
przedmiotów umundurowania u˝ytkowanych
przez podleg∏ych inspektorów.

§ 10. Umundurowanie i oznaki s∏u˝bowe okreÊlone
w rozporzàdzeniu sà prawnie zastrze˝one i mogà byç
u˝ywane wy∏àcznie przez inspektorów.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 1113)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Ubiór inspektora w bluzie s∏u˝bowej
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Ubiór inspektora w koszuli z krótkim r´kawem
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Ubiór inspektora w swetrze Ubiór inspektora w marynarce gabardynowej
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Ubiór inspektora w kurtce ocieplanej Wzór kamizelki ostrzegawczej
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Charakterystyka sk∏adników umundurowania inspektorów i sposób noszenia umundurowania

1. Bluza s∏u˝bowa w kolorze ciemnozielonym, z wy-
k∏adanym ko∏nierzem, z krytym zapi´ciem z przodu
na guziki. Na piersiach naszyte dwie nak∏adane kie-
szenie z fa∏dkami i klapkami. Dó∏ bluzy wykoƒczo-
ny paskiem, po bokach Êciàgni´ty gumkà. Na pa-
sku umieszczone podtrzymywacze do pasa g∏ów-
nego. R´kawy wykoƒczone mankietami zapinany-
mi na guziki. Bluza powinna si´gaç dolnà kraw´-
dzià pasa (Êciàgacza) do oko∏o 4—6 cm poni˝ej gór-
nej kraw´dzi pasa spodni, a kraw´dê mankietu r´-
kawa — do nasady d∏oni przy opuszczonej r´ce.

Bluz´ s∏u˝bowà nosi si´ z koszulà i krawatem.

2. Czapka s∏u˝bowa, gabardynowa, w kolorze ciem-
nozielonym, z otokiem w tym samym kolorze. Na
czapce wizerunek or∏a w kolorze srebrnym, hafto-
wany mechanicznie — z mo˝liwoÊcià jego zdj´cia
i za∏o˝enia po za∏o˝eniu pokrowca. Rondo czapki
powinno zawieraç usztywniacz zapewniajàcy regu-
larny owal. Daszek czapki w kolorze czarnym.

Na czapk´ nak∏ada si´ pokrowiec w kolorze bia∏ym. 

3. Czapka s∏u˝bowa letnia z daszkiem (typu sportowe-
go), w kolorze ciemnozielonym, z wizerunkiem or-
∏a w kolorze srebrnym, haftowanym mechanicznie.

4. Czapka zimowa z daszkiem, w kolorze ciemnozielo-
nym, z klapami z tkaniny futerkowej. Na czapce wi-
zerunek or∏a w kolorze srebrnym, haftowany me-
chanicznie. 

Czapk´ zimowà nosi si´ podczas dokuczliwych
wiatrów i przy temperaturze powietrza poni˝ej 0°C.
Przy temperaturze –7°C czapk´ zimowà mo˝na no-
siç z opuszczonymi klapami wiàzanymi do ty∏u al-
bo pod podbródkiem.

5. Marynarka gabardynowa w kolorze ciemnozielo-
nym, jednorz´dowa, z wyk∏adanym ko∏nierzem, za-
pinana z przodu na cztery guziki z god∏em. Na pier-
siach i bokach marynarki, poni˝ej linii pasa, naszy-
te kieszenie nak∏adane z fa∏dkami i klapkami. R´ka-
wy g∏adkie, bez mankietów.

6. Kurtka 3/4 uniwersalna w kolorze ciemnozielonym,
z tkaniny nieprzemakalnej, z podpinkà i kamizelkà.
Kurtka zapinana jest z przodu na zamek b∏yskawicz-
ny przykryty listwà, z dwiema bocznymi kieszenia-
mi. Ko∏nierz z tkaniny zasadniczej, podpinka z pola-
ru, dopinany kaptur. Z przodu i z ty∏u kurtki wszyta
biza z materia∏u odblaskowego.

Kamizelka wykonana z pikowanej w∏ókniny z nak∏a-
danymi z przodu kieszeniami, zapinana na zamek
b∏yskawiczny, ko∏nierz wykonany z dzianiny, na
plecach naszyty foliowany napis „INSPEKCJA
TRANSPORTU DROGOWEGO” na ˝ó∏tym odbla-
skowym tle.

7. Spodnie gabardynowe i z tropiku w kolorze ciem-
nozielonym, bez mankietów. SzerokoÊç nogawek
u do∏u uzale˝niona jest od rozmiaru i wzrostu.

W przednich cz´Êciach nogawek kieszenie boczne
z wypustkà. W prawej tylnej nogawce ci´ta kieszeƒ
z klapkà, zapinana na guzik. W pasek spodni wszy-
te podtrzymywacze do pasa g∏ównego. Po bokach
naszyte Êciàgacze zapinane na guzik. Spodnie ga-
bardynowe i z tropiku powinny si´gaç z ty∏u dolnà
kraw´dzià nogawek 2—2,5 cm powy˝ej obcasa.

8. Sweter s∏u˝bowy w kolorze ciemnozielonym, wyko-
nany z dzianiny, wzmocniony tkaninà w przedniej
i tylnej cz´Êci barków oraz na ∏okciach r´kawów.
Z tej samej tkaniny naszyte nak∏adane kieszenie
z patkami na lewej piersi i lewym r´kawie. Sweter
nosi si´ wy∏o˝ony na pas.

9. Guziki zewn´trzne do sk∏adników umundurowania,
z wizerunkiem or∏a, sà wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze ciemnozielonym lub czar-
nym. Wszystkie guziki wewn´trzne — kryte sà wy-
konane bez wizerunku or∏a.

10. Kamizelka ostrzegawcza jest wykonana z dzianiny
z elementami odblaskowymi w kolorze srebrnym,
zapinana z przodu na zamek b∏yskawiczny. Na ple-
cach naszyty jest du˝y odblaskowy napis
„INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO”. Na
górnym lewym przodzie naszyty jest odblaskowy
napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWE-
GO”. W dolnej cz´Êci kamizelki na ca∏ym obwodzie
naszyte sà dwa pasy z taÊmy odblaskowej w kolo-
rze srebrnym.

11. Koszul´ s∏u˝bowà koloru jasnozielonego, z d∏ugim
r´kawem, do bluzy s∏u˝bowej, marynarki gabardy-
nowej i kurtki ocieplanej nosi si´ z krawatem, tak
aby górna kraw´dê ko∏nierzyka wystawa∏a nieco
ponad ko∏nierz bluzy s∏u˝bowej, marynarki lub
kurtki. Na przodach koszuli naszyte sà nak∏adane
dwie kieszenie z patkami. Nad lewà kieszenià
umieszczona jest oznaka s∏u˝bowa.

W okresie letnim koszul´ s∏u˝bowà z krótkim r´ka-
wem do czapki s∏u˝bowej nosi si´ z krawatem, zaÊ
do czapki sportowej — bez krawata. Koszula z krót-
kim r´kawem jest koloru jasnozielonego, z dwiema
naszytymi z przodu kieszeniami z patkami oraz
umieszczonà nad lewà kieszenià oznakà s∏u˝bowà.

Koszula typu „polo” jest koloru jasnozielonego,
z dwiema kieszeniami na piersiach i oznakà s∏u˝bo-
wà nad lewà kieszenià. Nosi si´ jà do swetra i czap-
ki sportowej.

12. W okresie letnim, gdy koszula z krótkim r´kawem
jest ubiorem zewn´trznym, nosi si´ jà z krawatem
do czapki s∏u˝bowej lub bez krawata — do czapki
s∏u˝bowej letniej (sportowej). Na przodach koszuli
naszyte sà dwie nak∏adane kieszenie z patkami. Do-
puszcza si´ noszenie spinki do krawata w kolorze
srebrnym.

13. Krawat w kolorze ciemnozielonym nosi si´ wiàzany
podwójnym w´z∏em. W´ze∏ powinien ÊciÊle przyle-
gaç do ko∏nierzyka koszuli.
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Za∏àcznik nr 2

I. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW TRANSPORTU
DROGOWEGO — M¢˚CZYZN

14. Obuwie skórzane jest koloru czarnego. Wierzchy
obuwia nie mogà byç ozdobnie wyszywane, wyt∏a-
czane ani dziurkowane.

Pó∏buty m´skie i damskie sà z przodu sznurowane.

15. Pas g∏ówny w kolorze bia∏ym nosi si´ zawsze do
ubioru s∏u˝bowego:

1) w podtrzymywaczach spodni — na swetrze, ko-
szuli typu „polo” lub koszuli z krótkim r´kawem,

2) w podtrzymywaczach znajdujàcych si´ na pasku
(Êciàgaczu) bluzy s∏u˝bowej; Êrodek klamry na li-
nii guzików.

16. Skarpety letnie i zimowe sà koloru czarnego.

17. Na daszku czapki s∏u˝bowej wojewódzcy inspekto-
rzy transportu drogowego oraz ich zast´pcy noszà
jeden galon w kolorze matowosrebrnym, o szero-
koÊci 6 mm, naszyty w odleg∏oÊci 6 mm od kraw´-
dzi daszka na ca∏ej d∏ugoÊci ∏uku daszka.
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II. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW TRANSPORTU
DROGOWEGO — KOBIET
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III. NORMY UMUNDUROWANIA G¸ÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO,
WOJEWÓDZKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO I ICH ZAST¢PCÓW



Za∏àcznik nr 3

WZORY OZNAK S¸U˚BOWYCH INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO
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Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Zast´pca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

M∏odszy Inspektor Transportu Drogowego
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Inspektor Transportu Drogowego

Starszy Inspektor Transportu Drogowego
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Oznaczenia Inspektorów Inspekcji  Transportu Drogowego na czapkach

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Zast´pca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Inspektor Transportu Drogowego
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Oznaczenia na mankietach r´kawów marynarki  gabardynowej oraz bluzy s∏u˝bowej
Inspektorów Inspekcji  Transportu Drogowego

Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego

Zast´pca Wojewódzkiego Inspektora
Transportu Drogowego

M∏odszy Inspektor 
Transportu Drogowego

Inspektor 
Transportu Drogowego

Starszy Inspektor 
Transportu Drogowego
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Sposób umieszczenia oznak na klapach munduru


