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Lp. Przedmiot
(sk∏adniki i rodzaje)

Jednostka
miary IloÊç

Okres
u˝ywalno-

Êci*
Uwagi

II. Normy umundurowania ubioru s∏u˝bowego inspektorów i pracowników-kobiet

1 Kurtka damska letnia szt. 1 3

2 Kurtka damska zimowa szt. 1 3

3 Czapka letnia szt. 2 2

4 Sweter szt. 1 2

5 Kurtka i spodnie typu specjalnego kpl. 2 2

6 Kombinezon letni szt. 2 1

7 Kombinezon zimowy szt. 2 1

8 Czapka zimowa szt. 2 2

9 Kamizelka ostrzegawcza szt. 1 3

10 Kurtka z podpinkà szt. 1 3

11 Obuwie typu wojskowego, treningowe para 2 2

12 Obuwie specjalne para 1 2

13 Pas g∏ówny, brezentowy szt. 2 2

14 Skarpety para 4 1 Ekwiwalent

15 R´kawiczki skórzane bez ocieplenia para 2 2

16 R´kawiczki skórzane, ocieplane para 1 2

17 Bielizna osobista z materia∏u antypotnego kpl. 3 1 Ekwiwalent

18 Koszulki bawe∏niane szt. 4 1

* Okres u˝ywalnoÊci poszczególnych przedmiotów umundurowania podano w latach.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie umundurowania stra˝ników Stra˝y Marsza∏kowskiej

Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 16 mar-
ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory umundurowa-
nia i odznak stra˝ników Stra˝y Marsza∏kowskiej, zwa-
nych dalej „stra˝nikami”.

§ 2. Umundurowanie i odznaki okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu sà prawnie zastrze˝one dla Stra˝y Marsza∏-
kowskiej.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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Rozdzia∏ 2

Rodzaje i wzory umundurowania

§ 3. Umundurowanie stra˝nika sk∏ada si´ z ubio-
rów:

1) s∏u˝bowego,

2) galowo-wyjÊciowego,

3) specjalnego

— zwanych dalej „umundurowaniem”.

§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowa-
nia wchodzàcymi w sk∏ad ubioru s∏u˝bowego sà
w szczególnoÊci:

1) czapka okràg∏a lub kapelusz damski;

2) kurtka 3/4 z podpinkà;

3) kurtka s∏u˝bowa letnia i zimowa;

4) sweter;

5) koszula s∏u˝bowa;

6) spodnie lub spódnica;

7) obuwie i pasek;

8) krawat;

9) r´kawiczki skórzane czarne.

2. Wzory ubioru s∏u˝bowego okreÊla za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowa-
nia wchodzàcymi w sk∏ad ubioru galowo-wyjÊciowego
sà w szczególnoÊci:

1) czapka okràg∏a lub kapelusz damski;

2) kurtka 3/4 z podpinkà;

3) kurtka galowo-wyjÊciowa letnia i zimowa;

4) koszula galowo-wyjÊciowa bia∏a;

5) spodnie lub spódnica;

6) obuwie i pasek;

7) krawat;

8) r´kawiczki skórzane czarne lub r´kawiczki dziane
bia∏e;

9) sznur galowy.

2. Wzory ubioru galowo-wyjÊciowego okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowa-
nia wchodzàcymi w sk∏ad ubioru specjalnego sà
w szczególnoÊci:

1) czapka typu sportowego — letnia i zimowa;

2) kurtka 3/4 z podpinkà;

3) ubranie dwucz´Êciowe;

4) kombinezon ratownika;

5) koszulka z krótkim r´kawem;

6) spodnie specjalne ocieplane z podpinkà;

7) buty wysokie sznurowane;

8) obuwie specjalne ratownika;

9) pas brezentowy;

10) r´kawiczki çwiczebne lub skórzane czarne.

2. Wzory ubioru specjalnego okreÊla za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. W sk∏ad umundurowania wchodzà nakrycia
g∏owy z wizerunkiem or∏a Stra˝y Marsza∏kowskiej.

2. Wzory nakryç g∏owy okreÊla za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia.

3. Wzór wizerunku or∏a Stra˝y Marsza∏kowskiej
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 3

Charakterystyka przedmiotów umundurowania

§ 8. 1. Czapka okràg∏a gabardynowa i tropikowa jest
w kolorze jasnogranatowym z otokiem w kolorze czar-
nym. Na czapce znajduje si´ wizerunek or∏a w kolorze
starego z∏ota, haftowany bajorkiem na podk∏adzie
usztywnionym w kolorze ciemnogranatowym. Na oto-
ku, poni˝ej wizerunku or∏a, umieszczony jest motyw li-
Êci d´bowych haftowany bajorkiem w kolorze jak orze∏.

2. Czapka letnia typu sportowego z daszkiem jest
w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym. Na czapce
umieszczony jest wizerunek or∏a w kolorze starego z∏o-
ta, haftowany nicià metalicznà, metodà mechanicznà
lub nalewany.

3. Czapka zimowa typu sportowego z daszkiem jest
w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym z klapkami
z tkaniny futerkowej. Na czapce umieszczony jest wize-
runek or∏a w kolorze starego z∏ota, haftowany nicià me-
talicznà, metodà mechanicznà lub nalewany.

4. Kapelusz damski z rondem z boków i z ty∏u pod-
gi´tym ku górze jest w kolorze jasnogranatowym. Na
kapeluszu umieszczony jest wizerunek or∏a, haftowany
bajorkiem w kolorze starego z∏ota na tle ciemnograna-
towym. Na kapeluszu umieszczony jest otok czarny
z motywem liÊci d´bowych, haftowany bajorkiem
w kolorze starego z∏ota.

§ 9. 1. Kurtka s∏u˝bowa gabardynowa jest w kolo-
rze jasnogranatowym, jednorz´dowa z wyk∏adanym
ko∏nierzem. Poni˝ej linii pasa po bokach kieszenie ci´-
te zakryte patkami. Po bokach na wysokoÊci piersi kie-
szenie ci´te zakryte patkami. R´kawy sà g∏adkie. Guzi-
ki zapi´cia kurtki i guzki przy kieszeniach wykonane
z metalu koloru starego z∏ota z wizerunkiem or∏a.

2. Kurtka galowo-wyjÊciowa gabardynowa i tropi-
kowa jest w kolorze jasnogranatowym, dwurz´dowa
z wyk∏adanym ko∏nierzem. Poni˝ej linii pasa po bokach
znajdujà si´ kieszenie ci´te zakryte patkami. R´kawy sà
g∏adkie bez mankietów. W ka˝dym rz´dzie sà trzy guzi-
ki metalowe z wizerunkiem or∏a, wykonane z metalu
w kolorze starego z∏ota.

3. Kurtka 3/4 w kolorze czarnym jest wykonana
z tkaniny nieprzemakalnej z dopinanà podpinkà i kap-
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turem. Podpinka i wewn´trzna cz´Êç kaptura jest wyko-
nana z tkaniny futerkowej w kolorze czarnym. Zapi´cie
kurtki na zamek b∏yskawiczny jest kryte listwà. Dó∏ i r´-
kawy kurtki sà wykoƒczone Êciàgaczem. Po bokach po-
ni˝ej pasa znajdujà si´ kieszenie ci´te wpuszczane. Na
kurtce sà umieszczone naramienniki.

§ 10. Sweter s∏u˝bowy, pó∏golf jest w kolorze ciem-
nogranatowym lub czarnym z dzianiny. Barki oraz ∏ok-
cie r´kawów sà wzmocnione tkaninà drelichowà. Na
wysokoÊci lewej piersi oraz na lewym r´kawie sà na-
szyte kieszenie z patkami. R´kawy sà wszywane. Na
swetrze umieszczone sà naramienniki. Naszywane kie-
szenie i naramienniki wykonane sà z tkaniny tej samej
co wzmocnienia.

§ 11. 1. Spodnie gabardynowe i tropikowe sà takie
same do ubioru s∏u˝bowego i galowo-wyjÊciowego,
w kolorze jasnogranatowym. Nogawki sà g∏adkie, bez
mankietów. Na nogawkach jest naszyty na szew ze-
wn´trzny lampas w kolorze czarnym, szerokoÊci
35 mm. Kieszenie boczne sà ci´te wpuszczone. W pra-
wej tylnej cz´Êci nogawki kieszeƒ ci´ta zakryta klapkà.
W pasek spodni wszyte sà podtrzymywacze. Po bokach
wszyte sà w pas spodni regulatorki zapinane na guziki.
SzerokoÊç nogawek uzale˝niona jest od rozmiaru
spodni. Dolny skraj nogawek znajduje si´ na wysoko-
Êci koƒca obcasa.

2. Na spodniach ubioru Komendanta Stra˝y Mar-
sza∏kowskiej i zast´pcy Komendanta Stra˝y Marsza∏-
kowskiej w szwy zewn´trzne nogawek wszyta jest wy-
pustka w kolorze czarnym. Po obu stronach wypustki
znajdujà si´ naszyte wzd∏u˝ szwa dwa lampasy szero-
koÊci 25 mm, ka˝dy w kolorze czarnym.

3. Spódnica gabardynowa i tropikowa jest taka sa-
ma do ubioru s∏u˝bowego i galowo-wyjÊciowego w ko-
lorze jasnogranatowym. Dolna kraw´dê spódnicy si´-
ga w zale˝noÊci od wzrostu mi´dzy 5—7 cm powy˝ej
kolan, a 5—7 cm poni˝ej kolan.

§ 12. Ubiór specjalny — dwucz´Êciowy sk∏ada si´
z bluzy i spodni w tym samym odcieniu, wykonanych
z tkaniny drelichowej koloru ciemnogranatowego lub
czarnego:

1) bluza ma zapi´cie na guziki kryte listwà. Na ramio-
nach bluzy umieszczone sà naramienniki. Na przo-
dach na wysokoÊci piersi naszywane sà kieszenie
z klapkà, poni˝ej pasa kieszenie naszywane, zapi-
nane;

2) spodnie majà dwie ci´te boczne kieszenie. Na no-
gawkach sà nak∏adane kieszenie.

§ 13. 1. Stra˝nik otrzymuje i nosi przedmioty umun-
durowania zgodnie z wzorami, normami i zestawami.

2. Poszczególne ubiory stra˝nik nosi z uwzgl´dnie-
niem pory letniej od dnia 1 maja do dnia 30 wrzeÊnia
i zimowej od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

3. W okresie przejÊciowym — obejmujàcym mie-
siàce: kwiecieƒ i paêdziernik — stra˝nik nosi przedmio-
ty umundurowania w zale˝noÊci od warunków pogo-
dowych. Decyzje w tym zakresie podejmuje Komen-
dant Stra˝y Marsza∏kowskiej.

4. Przedmioty umundurowania powinny byç nale-
˝ycie dopasowane, czyste i wyprasowane.

5. Normy i zestawy umundurowania okreÊla za∏àcz-
nik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 14. Stra˝nik oprócz umundurowania mo˝e nosiç:

1) okulary zdrowotne i przeciws∏oneczne;

2) teczk´ lub aktówk´ skórzanà w kolorze czarnym;

3) symbol ˝a∏oby wed∏ug zasad okreÊlonych w prak-
tykowanym przez stra˝nika obrzàdku religijnym;

4) ordery i odznaczenia oraz ich baretki, zgodnie z od-
r´bnymi przepisami;

5) oznaczenia specjalistyczne i pamiàtkowe;

6) kamizelk´ w kolorze ̋ ó∏tym z elementami odblasko-
wymi z napisem „Stra˝ Marsza∏kowska” podczas
s∏u˝by zewn´trznej w miejscu o nat´˝onym ruchu
pojazdów.

Rozdzia∏ 4

Odznaki i sposób ich noszenia

§ 15. 1. Stra˝nik na umundurowaniu nosi odznaki:

1) identyfikacji indywidualnej;

2) stanowiska s∏u˝bowego;

3) identyfikacyjne, zwane dalej „oznakami”:
a) Komendanta i zast´pcy Komendanta Stra˝y

Marsza∏kowskiej,
b) stra˝nika Stra˝y Marsza∏kowskiej,
c) „Stra˝ Marsza∏kowska” — napis,
d) identyfikacji imiennej,
e) ratownika wydzia∏u ratowniczo-gaÊniczego.

2. Wzory odznak okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzà-
dzenia.

§ 16. 1. Odznaka identyfikacji indywidualnej stano-
wi oznaczenie wykonane z metalu w kolorze bràzo-
wym, w kszta∏cie tarczy na bazie elipsy o wymiarach
97 × 77 mm, z umieszczonà na niej laskà marsza∏kow-
skà przes∏oni´tà w dolnej cz´Êci stylizowanà ∏odzià na
fali, na których po Êrodku na∏o˝ony jest wizerunek or∏a
w kolorze srebrnym. Dolna cz´Êç tarczy obj´ta jest
emaliowanà wst´gà w kolorze niebieskim, z napisem
„Stra˝ Marsza∏kowska” w kolorze czarnym. W tym sa-
mym czarnym kolorze jest umieszczony centralnie
w dolnej cz´Êci tarczy, bezpoÊrednio powy˝ej wst´gi,
numer identyfikacji indywidualnej (s∏u˝bowy) stra˝ni-
ka, wyra˝ony cyframi arabskimi.

2. Odznaki stanowisk s∏u˝bowych wykonane sà:

1) na ubiorach s∏u˝bowych i galowo-wyjÊciowych ba-
jorkiem lub nicià metalicznà w kolorze starego z∏o-
ta na podk∏adzie ciemnogranatowym;

2) na pozosta∏ych ubiorach haftem mechanicznym
lub nicià metalicznà w kolorze starego z∏ota na
podk∏adzie ciemnogranatowym bezpoÊrednio na
naramiennikach lub na pochewkach nak∏adanych
na naramienniki.
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3. Oznaki:

1) oznak´ Komendanta i zast´pcy Komendanta Stra˝y
Marsza∏kowskiej stanowi stylizowany wizerunek
or∏a i motyw liÊci d´bowych, haftowane bajorkiem
w kolorze starego z∏ota;

2) oznak´ stra˝nika Stra˝y Marsza∏kowskiej stanowià
stylizowane litery „SM” i motyw liÊci d´bowych,
haftowane bajorkiem w kolorze starego z∏ota;

3) oznaka „Stra˝ Marsza∏kowska” ma postaç napisu
pó∏kolistego, podk∏ad napisu jest w kolorze ciem-
nogranatowym, litery sà haftowane nicià metalo-
wà koloru starego z∏ota, lub postaç napisu prosto-
kàtnego koloru ˝ó∏tego na taÊmie koloru czarnego;

4) oznaka identyfikacji imiennej jest wykonana jako
prostokàtna tabliczka z laminatu grawerskiego
o wymiarach 15×85 mm. Na czarnym tle umiesz-
czone sà w ramce: pierwsza litera imienia i nazwi-
sko stra˝nika, grawerowane czcionkà SL513, w fon-
tach ISIS, wysokoÊç litery 7 mm. Litery i ramka sà
w kolorze bia∏ym. Zapi´cie oznaki typu agrafka;

5) oznaka ratownika wydzia∏u ratowniczo-gaÊniczego
ma postaç czarnego ko∏a, w którym umieszczony
jest he∏m stra˝acki na tle dwu skrzy˝owanych to-
porków i p∏omieni, na obwodzie ko∏a w górnej cz´-
Êci umieszczony jest napis „WYDZIA¸ RA-
TOWNICZO-GAÂNICZY”, a w dolnej cz´Êci obwo-
du — napis „STRA˚ MARSZA¸KOWSKA”, napisy
w kolorze ˝ó∏tym.

§ 17. 1. Odznak´ identyfikacji indywidualnej
umieszcza si´ na:

1) kurtce galowo-wyjÊciowej na lewym przodzie, dol-
ny skraj odznaki 50 mm powy˝ej pierwszego guzi-
ka lewego rz´du tak, aby skraj prawy odznaki znaj-
dowa∏ si´ na wysokoÊci 2/3 klapy, mierzàc w linii
pionowej;

2) na kurtce s∏u˝bowej i koszulach z krótkim r´kawem
ubioru galowo-wyjÊciowego i s∏u˝bowego na le-
wej górnej kieszeni poni˝ej klapki kieszeni;

3) na swetrze ubioru s∏u˝bowego na lewej kieszeni
tak, aby górna cz´Êç odznaki znajdowa∏a si´ na sty-
ku z klapkà kieszeni.

Dopuszcza si´ mocowanie odznaki identyfikacji indy-
widualnej na podk∏adce skórzanej z paskiem w kolo-
rze czarnym zapinanym do guzika pod klapkà. Odzna-
ki nie umieszcza si´ na ubiorach specjalnych w czasie
wykonywania zadaƒ konwojowych, ratowniczych,
çwiczeƒ i szkoleƒ.

2. Odznaki stanowisk s∏u˝bowych umieszcza si´ na
r´kawach kurtek s∏u˝bowych i galowo-wyjÊciowych
oraz na naramiennikach: kurtek 3/4, koszul letnich,
swetrów i kurtek ubioru specjalnego. Na kurtkach

mundurowych ubiorów s∏u˝bowych i galowo-wyjÊcio-
wych odznaki stanowisk s∏u˝bowych umieszcza si´ na
lewym r´kawie w odleg∏oÊci 60 mm od górnej cz´Êci
wszycia r´kawa.

3. Oznak´ Komendanta i zast´pcy Komendanta
Stra˝y Marsza∏kowskiej umieszcza si´ na ko∏nierzu
kurtki s∏u˝bowej i galowo-wyjÊciowej wzd∏u˝ stebno-
wania ko∏nierza i styku z klapà.

4. Oznak´ stra˝nika Stra˝y Marsza∏kowskiej
umieszcza si´ na ko∏nierzach kurtek s∏u˝bowej i galo-
wo-wyjÊciowej wzd∏u˝ stebnowania ko∏nierza i styku
z klapà.

5. Oznak´ „Stra˝ Marsza∏kowska” — napis umie-
szcza si´:

1) w postaci pó∏kolistej, na lewym r´kawie po ze-
wn´trznej stronie, w odleg∏oÊci 60 mm od wszycia
kuli r´kawa;

2) w postaci prostokàtnej, z ty∏u i z przodu wierzchnich
przedmiotów umundurowania specjalnego i na ko-
szulkach letnich.

6. Oznak´ identyfikacji imiennej umieszcza si´ na
kurtce s∏u˝bowej i galowo-wyjÊciowej, swetrze lub ko-
szuli z krótkimi r´kawami, po prawej stronie klatki pier-
siowej, a na cz´Êci ubioru wyposa˝onej w górne kiesze-
nie — bezpoÊrednio nad prawà kieszenià.

7. Oznak´ ratownika umieszcza si´ na prawym r´-
kawie kurtek mundurowych, w odleg∏oÊci 60 mm od
wszycia kuli r´kawa.

8. Na guzikach czapek okràg∏ych i kurtek munduro-
wych ubioru s∏u˝bowego i galowo-wyjÊciowego
umieszczony jest wizerunek or∏a, t∏oczony w metalu
koloru starego z∏ota.

9. Sposób umieszczania odznak na umundurowa-
niu okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 18. Dopuszcza si´ noszenie przez stra˝ników
umundurowania wed∏ug dotychczasowych wzorów do
dnia 31 grudnia 2003 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 

K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
20 grudnia 2002 r. (poz. 175)

Za∏àcznik nr 1

WZORY UBIORU S¸U˚BOWEGO STRA˚NIKA

Ubiory s∏u˝bowe z kurtkà s∏u˝bowà
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Ubiory s∏u˝bowe z koszulà z krótkimi r´kawami
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Ubiór s∏u˝bowy ze swetrem Ubiór s∏u˝bowy z kurtkà 3/4
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Za∏àcznik nr 2

WZORY UBIORU GALOWO-WYJÂCIOWEGO STRA˚NIKA

Ubiór galowo-wyjÊciowy z bia∏ymi r´kawiczkami
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Ubiory galowo-wyjÊciowe ze sznurem galowym
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Ubiory galowo-wyjÊciowe z koszulà z krótkimi r´kawami
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Za∏àcznik nr 3

WZORY UBIORU SPECJALNEGO STRA˚NIKA

Ubiór specjalny stra˝nika Ubiór specjalny ratownika
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Za∏àcznik nr 4

WZORY NAKRYå G¸OWY

Czapka okràg∏a Komendanta i zast´pcy Komendanta Czapka okràg∏a dowódcy zmiany i dowódcy sekcji

Czapka okràg∏a stra˝nika Kapelusz damski stra˝nika



Dziennik Ustaw Nr 20 — 1369 — Poz. 175

Wzór haftu na otoku czapki

Czapka letnia typu sportowego Czapka zimowa typu sportowego
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR WIZERUNKU OR¸A STRA˚Y MARSZA¸KOWSKIEJ

Wizerunek or∏a na nakryciach g∏owy
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Za∏àcznik nr 6

NORMY I ZESTAWY PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA STRA˚NIKÓW STRA˚Y MARSZA¸KOWSKIEJ

Norma umundurowania nr 1
Zestaw ubioru galowo-wyjÊciowego i s∏u˝bowego stra˝nika-m´˝czyzny

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka
miary IloÊç

Okres
u˝ywal-
noÊci 

w latach

Uwagi

1 Czapka okràg∏a gabardynowa szt. 1 2

2 Czapka okràg∏a tropikowa szt. 1 2

3 Kurtka 3/4 z podpinkà i kapturem szt. 1 3

4 Peleryna nieprzemakalna szt. 1 7

5 Kurtka galowo-wyjÊciowa gabardynowa szt. 1 2

6 Kurtka s∏u˝bowa gabardynowa szt. 1 3

7 Kurtka galowo-wyjÊciowa tropikowa szt. 1 2

8 Spodnie galowo-wyjÊciowe gabardynowe szt. 1 2

9 Spodnie s∏u˝bowe gabardynowe szt. 1 3

10 Spodnie galowo-wyjÊciowe tropikowe szt. 1 2

11 Sweter s∏u˝bowy szt. 1 2

12 Koszula galowo-wyjÊciowa bia∏a z d∏ugimi 
r´kawami szt. 2 1

13 Koszula s∏u˝bowa niebieska z d∏ugimi 
r´kawami szt. 1 1

14 Koszula galowo-wyjÊciowa bia∏a z krótkimi 
r´kawami szt. 2 2

15 Koszula s∏u˝bowa niebieska z krótkimi 
r´kawami szt. 2 2

16 Krawat ze spinkà kpl. 1 1

17 Szalik zimowy szt. 1 2

18 R´kawiczki skórzane czarne para 1 2

19 R´kawiczki dziane bia∏e para 1 1

20 Skarpety zimowe para 3 1

21 Skarpety letnie para 3 1

22 Podkoszulka letnia szt. 2 1

23 Podkoszulka z d∏ugimi r´kawami szt. 2 2

24 Spodenki gimnastyczne szt. 2 2

25 Kalesony szt. 2 2

26 Pó∏buty skórzane para 1 1

27 Botki zimowe ocieplane para 1 2

28 Pasek do spodni skórzany szt. 1 1

29 Spodnie ocieplane szt. 1 3

30 Sznur galowy stra˝nika szt. 1 1

31 R´cznik frotté szt. 2 2

32 Teczka skórzana szt. 1 5
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Norma umundurowania nr 2
Zestaw ubioru galowo-wyjÊciowego i s∏u˝bowego stra˝nika-kobiety

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka
miary IloÊç

Okres
u˝ywal-
noÊci

w latach

Uwagi

1 Kapelusz gabardynowy szt. 1 2

2 Kapelusz damski szt. 1 2

3 Kurtka 3/4 z podpinkà i kapturem szt. 1 3

4 Kurtka galowo-wyjÊciowa gabardynowa szt. 1 2

5 Kurtka s∏u˝bowa gabardynowa szt. 1 3

6 Kurtka galowo-wyjÊciowa tropikowa szt. 1 2

7 Kurtka s∏u˝bowa tropikowa szt. 1 2

8 Spódnica s∏u˝bowa gabardynowa szt. 1 3 lub spodnie

9 Spódnica galowo-wyjÊciowa gabardynowa szt. 1 2 lub spodnie

10 Spódnica tropikowa szt. 1 2 lub spodnie

11 Peleryna nieprzemakalna szt. 1 7

12 Sweter s∏u˝bowy szt. 1 2

13 Koszula galowo-wyjÊciowa bia∏a z d∏ugimi 
r´kawami szt. 2 1

14 Koszula s∏u˝bowa niebieska z d∏ugimi 
r´kawami szt. 1 1

15 Koszula galowo-wyjÊciowa bia∏a z krótkimi 
r´kawami szt. 2 2

16 Koszula s∏u˝bowa niebieska z krótkimi 
r´kawami szt. 2 2

17 Krawat ze spinkà kpl. 1 1

18 Szalik zimowy szt. 1 2

19 R´kawiczki skórzane czarne para 1 2

20 R´kawiczki dziane bia∏e para 1 1

21 Rajstopy letnie szt. 3 1

22 Rajstopy zimowe szt. 3 1

23 Podkoszulka letnia szt. 2 1

24 Podkoszulka z d∏ugimi r´kawami szt. 2 2

25 Reformy letnie szt. 2 2

26 Reformy zimowe szt. 2 2

27 Pasek do spódnicy skórzany szt. 1 1

28 Pó∏buty damskie skórzane para 1 1

29 Botki damskie ocieplane para 1 2

30 Sznur galowy stra˝nika szt. 1 1

31 R´cznik frotté szt. 2 2

32 Teczka skórzana szt. 1 5
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Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka
miary IloÊç

Okres
u˝ywal-
noÊci

w latach

Uwagi

Norma umundurowania nr 3
Zestaw ubioru specjalnego

1 Czapka letnia typu sportowego czarna szt. 1 2

2 Czapka zimowa typu sportowego czarna szt. 1 2

3 Bluza drelichowa szt. 1 1

4 Spodnie drelichowe szt. 1 1

5 Koszulka z krótkimi r´kawami czarna szt. 2 1

6 Buty wysokie, sznurowane (trzewiki) para 1 2

7 Pas brezentowy szt. 1 2

8 Szalokominiarka czarna szt. 1 1

9 R´kawiczki çwiczebne para 1 2

UWAGI DO NORM UMUNDUROWANIA:

1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem zatrudnienia po zakoƒczeniu
sta˝u szkoleniowego i wygasa z dniem zwolnienia ze Stra˝y Marsza∏kowskiej.

2. Okres u˝ywalnoÊci przedmiotów umundurowania liczy si´ od dnia ich wydania stra˝nikowi.

3. Okres u˝ywalnoÊci wizerunku or∏a i odznak jest równy okresowi u˝ywalnoÊci przedmiotów, do których zosta-
∏y wydane, z wyjàtkiem odznaki identyfikacji indywidualnej, która jest wydawana jednorazowo.

4. Przedmioty stanowiàce umundurowanie stra˝nika wydaje si´ w naturze.

5. Do ka˝dego przedmiotu umundurowania stra˝nik otrzymuje odznaki zgodnie z rozporzàdzeniem.

6. Komendant i zast´pca Komendanta Stra˝y Marsza∏kowskiej otrzymujà sznur galowy komendanta.

7. Stra˝nik mianowany na kolejne stanowisko s∏u˝bowe otrzymuje komplet odznak stanowiska s∏u˝bowego.

8. W zamian bielizny osobistej stra˝nik mo˝e otrzymaç równowa˝nik pieni´˝ny wg normy i bie˝àcej ceny zaku-
pu.

9. Stra˝nikowi wyp∏aca si´ rycza∏t pieni´˝ny na dwukrotne pranie chemiczne przedmiotów umundurowania
w ciàgu jednego roku.
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Za∏àcznik nr 7

WZORY ODZNAK

Odznaka identyfikacji indywidualnej
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ODZNAKI STANOWISK S¸U˚BOWYCH NA NARAMIENNIKACH

Komendant Zast´pca komendanta Dowódca zmiany
Dowódca sekcji

Starszy stra˝nik
Starszy ratownik

Stra˝nik
Ratownik

M∏odszy stra˝nik
M∏odszy ratownik
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ODZNAKI STANOWISK S¸U˚BOWYCH NA R¢KAWACH

Komendant 

Stra˝nik
Ratownik

M∏odszy stra˝nik
M∏odszy ratownik

Zast´pca Komendanta Dowódca zmiany
Dowódca sekcji

Starszy stra˝nik
Starszy ratownik
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WZORY OZNAK

Oznaka Komendanta i zast´pcy Komendanta na ko∏nierzu kurtki

Oznaka stra˝nika na ko∏nierzu kurtki
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Oznaka „Stra˝ Marsza∏kowska” do kurtki s∏u˝bowej i galowo-wyjÊciowej

Oznaka „Stra˝ Marsza∏kowska” do ubioru specjalnego

Oznaka identyfikacji imiennej
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Oznaka ratownika wydzia∏u ratowniczo-gaÊniczego
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Za∏àcznik nr 8

SPOSÓB UMIESZCZANIA ODZNAK NA UMUNDUROWANIU

na kurtce ubioru galowo-wyjÊciowego
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na kieszeni

na ko∏nierzu kurtek mundurowych

na r´kawach


