
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2018 r.

Poz. 287

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wzoru umundurowania oraz odznak strażnika Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, 1321 
i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Rodzaje i wzory umundurowania

§ 1. Umundurowanie strażnika Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „strażnikiem”, składa się z ubiorów:

1) służbowego;

2) galowego;

3) reprezentacyjnego;

4) specjalnego.

§ 2. 1. W skład ubioru służbowego wchodzą:

1) zasadnicze przedmioty umundurowania:

a) czapka rogatywka,

b) płaszcz 3/4 całoroczny,

c) kurtka służbowa,

d) spodnie służbowe lub spódnica służbowa,

e) koszula służbowa niebieska z długimi rękawami,

f) koszula służbowa niebieska z krótkimi rękawami,

g) bluza służbowa,

h) pas główny do kurtki służbowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej styli-
zowanymi liśćmi dębu,

i) pas specjalny do spodni lub spódnicy,

j) pasek skórzany do spodni lub spódnicy z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolo-
nej stylizowanymi liśćmi dębu,

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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k) półbuty skórzane czarne letnie,

l) buty skórzane czarne zimowe męskie lub kozaki skórzane czarne zimowe damskie,

m) krawat ze spinką z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej,

n) rękawiczki skórzane czarne;

2) pozostałe przedmioty umundurowania.

2. Wzory ubioru służbowego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W skład ubioru galowego wchodzą:

1) zasadnicze przedmioty umundurowania:

a) czapka rogatywka,

b) płaszcz 3/4 całoroczny,

c) kurtka galowa,

d) spodnie galowe lub spódnica galowa,

e) koszula galowa biała z długimi rękawami,

f) koszula galowa biała z krótkimi rękawami,

g) pas główny do kurtki galowej z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizo-
wanymi liśćmi dębu i z koalicyjką,

h) pas specjalny do spodni lub spódnicy,

i) pasek skórzany do spodni lub spódnicy z miniaturą centralnej części odznaki identyfikacji indywidualnej okolo-
nej stylizowanymi liśćmi dębu,

j) półbuty skórzane czarne letnie,

k) buty skórzane czarne zimowe męskie lub kozaki skórzane czarne zimowe damskie,

l) krawat ze spinką z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej,

m) rękawiczki skórzane czarne,

n) sznur galowy;

2) pozostałe przedmioty umundurowania.

2. Wzory ubioru galowego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. W skład ubioru reprezentacyjnego wchodzą:

1) zasadnicze przedmioty umundurowania:

a) czapka rogatywka,

b) płaszcz reprezentacyjny,

c) kurtka reprezentacyjna,

d) spodnie reprezentacyjne,

e) pas główny do kurtki reprezentacyjnej i płaszcza reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki identy-
fikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu i z koalicyjką,

f) buty reprezentacyjne skórzane czarne wysokie,

g) rękawiczki skórzane czarne,

h) sznur galowy;

2) pozostałe przedmioty umundurowania.

2. Wzory ubioru reprezentacyjnego są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
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§ 5. 1. W skład ubioru specjalnego wchodzą:

1) zasadnicze przedmioty umundurowania:

a) czapka letnia typu sportowego z daszkiem,

b) czapka zimowa typu sportowego,

c) kurtka specjalna 3/4 ocieplana z kapturem,

d) kurtka specjalna nieprzemakalna letnia z kapturem,

e) ubranie specjalne dwuczęściowe,

f) ubranie specjalne strażackie dla ratownika,

g) spodnie specjalne ocieplane,

h) koszulka letnia z krótkimi rękawami,

i) pas główny do bluzy specjalnej z nakładką na oporządzenie,

j) pas specjalny do spodni,

k) bluzokoszula pod kamizelkę taktyczną,

l) kamizelka taktyczna na oporządzenie,

m) rękawiczki specjalne taktyczne,

n) buty specjalne wysokie letnie,

o) buty specjalne wysokie strażackie dla ratownika,

p) buty specjalne wysokie zimowe;

2) pozostałe przedmioty umundurowania.

2. Wzory ubioru specjalnego są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wzory nakryć głowy są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór wizerunku orła Straży Marszałkowskiej na nakryciach głowy jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. Wykaz przedmiotów umundurowania strażników jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia. 

Rozdział 2

Charakterystyka przedmiotów umundurowania

§ 8. 1. Czapka rogatywka jest w kolorze granatowym z otokiem w kolorze czerwonym. Na czapce jest umieszczony 
wizerunek orła Straży Marszałkowskiej. Na otoku jest umieszczony motyw liści dębowych haftowany bajorkiem w kolorze 
złotym. Daszek czapki jest w kolorze czarnym. Na daszku czapki Komendanta Straży Marszałkowskiej i zastępcy Komen-
danta Straży Marszałkowskiej oraz strażników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych są umieszczone dwie ob-
woluty w kolorze złotym, a na daszku czapki dowódcy zmiany i dowódcy sekcji – jedna obwoluta w kolorze złotym. Pomię-
dzy otokiem a daszkiem jest umieszczony zapinany pasek w kolorze czarnym i guziki z metalu koloru starego złota z wize-
runkiem orła.

2. Czapka letnia typu sportowego z daszkiem jest w kolorze zawierającym odcienie szarości, granatu i czerni. Na czapce 
jest umieszczona tarcza z wizerunkiem orła Straży Marszałkowskiej. 

3. Czapka zimowa typu sportowego jest w kolorze zawierającym odcienie szarości, granatu i czerni. Na czapce jest 
umieszczona tarcza z wizerunkiem orła Straży Marszałkowskiej. 

§ 9. 1. Płaszcz 3/4 całoroczny jest taki sam do ubioru służbowego i ubioru galowego. Płaszcz jest w kolorze granato-
wym, jest jednorzędowy i ma kołnierz zapinany pod szyją. Płaszcz ma zapięcie kryte, z przodu jest zapinany na pasek 
z klamrą. Po bokach płaszcza  są umieszczone kieszenie wpuszczane zapinane na guzik. Z tyłu płaszcza oraz na prawym 
przodzie płaszcza znajduje się karczek, przedni jest zapinany na guzik. Płaszcz jest wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, 
z możliwością dopięcia podpinki. W dolnej części obu rękawów płaszcza jest umieszczony pasek z klamrą. Rękawy płasz-
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cza zakrywają rękawy kurtki służbowej albo kurtki galowej. Długość płaszcza jest uzależniona od wzrostu i sięga  około  
3 cm przed kolana. Na ramionach płaszcza są umieszczone naramienniki. Guziki na płaszczu są w kolorze czarnym, są ok-
sydowane i znajduje się na nich napis „Straż Marszałkowska”.

2. Płaszcz reprezentacyjny jest w kolorze granatowym, jest dwurzędowy i ma wykładany kołnierz i dopinaną ocieplaną 
podpinkę. Z przodu płaszcza po lewej i prawej stronie są umieszczone guziki wykonane z metalu koloru starego złota z wi-
zerunkiem orła.  Po bokach płaszcza są umieszczone kieszenie wpuszczane. Na obu rękawach płaszcza,  na końcu mankie-
tów, są umieszczone lamówki w kolorze czerwonym. Rękawy płaszcza zakrywają rękawy kurtki reprezentacyjnej. Długość 
płaszcza jest uzależniona od wzrostu  i sięga do krawędzi butów reprezentacyjnych skórzanych czarnych wysokich. Na ra-
mionach płaszcza są umieszczone naramienniki. Konstrukcja płaszcza jest przystosowana do noszenia pasa głównego.

3. Kurtka specjalna 3/4 ocieplana z kapturem jest w kolorze czarnym. Kurtka  jest wykonana z tkaniny z membraną 
paraprzepuszczalną, ocieplana materiałem syntetycznym lub naturalnym. Kurtkę zapina się na zamek błyskawiczny zakryty 
listwą.  Z przodu kurtki po obu stronach są umieszczone kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Na listwie zakrywają-
cej zamek błyskawiczny zapięcia kurtki, na wysokości piersi, jest umieszczona patka na pochewkę z odznaką stanowiska 
służbowego.

4. Kurtka specjalna nieprzemakalna letnia z kapturem jest w kolorze czarnym. Kurtka jest wykonana z tkaniny z memb-
raną paraprzepuszczalną. Zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny zakryty listwą. Z przodu kurtki po obu stronach i na ręka-
wach są umieszczone kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Boki kurtki są zapinane na zamek błyskawiczny. Na li-
stwie zakrywającej zamek błyskawiczny zapięcia kurtki, na wysokości piersi, jest umieszczona patka na pochewkę z odzna-
ką stanowiska służbowego.

§ 10. 1. Kurtka służbowa i kurtka galowa są takie same do ubioru służbowego i ubioru galowego. Kurtka jest w kolorze 
granatowym, jest jednorzędowa i ma wykładany kołnierz. Po bokach na wysokości piersi i poniżej linii pasa są umieszczone 
kieszenie naszywane zakryte patkami, zapinane na guziki. Rękawy są gładkie, na dole zakończone rozporkiem  z guzikami. 
Guziki zapięcia kurtki i guziki przy kieszeniach oraz rękawach są wykonane  z metalu koloru starego złota z wizerunkiem 
orła. Na ramionach kurtki są umieszczone naramienniki.

2. Kurtka reprezentacyjna jest w kolorze granatowym, jest jednorzędowa i ma kołnierz w kształcie stójki. Od strony 
wewnętrznej kołnierza jest naszyta odpowiednia liczba rzepów umożliwiających przymocowanie imitacji kołnierza koszuli 
w kolorze białym. Po bokach na wysokości piersi i poniżej linii pasa są umieszczone kieszenie cięte zakryte patkami, zapi-
nane na guziki. Rękawy są dwuczęściowe, ze szwem łokciowym, na dole są zakończone rozporkiem z guzikami. Guziki 
zapięcia kurtki i guziki przy kieszeniach oraz rękawach są wykonane z metalu koloru starego złota z wizerunkiem orła. Na 
ramionach kurtki są umieszczone naramienniki.

§ 11. Bluza służbowa jest w kolorze czarnym. Bluza jest wykonana z dzianiny. Barki oraz łokcie rękawów są wzmoc-
nione tkaniną drelichową. Rękawy są wszywane. Bluza jest zapinana na zamek błyskawiczny. Z przodu bluzy po obu stro-
nach i na rękawach są umieszczone kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Na ramionach bluzy są umieszczone guziki 
na naramienniki.

§ 12. 1. Spodnie służbowe są w kolorze granatowym. Nogawki są gładkie, bez mankietów. Kieszenie boczne są cięte 
wpuszczane. W prawej tylnej części nogawki znajduje się kieszeń wpuszczana. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. 
Dolny skraj nogawek znajduje się na wysokości końca obcasa.

2. Spodnie galowe są w kolorze granatowym. Nogawki są gładkie, bez mankietów. Na nogawkach spodni jest naszyty 
na szew zewnętrzny lampas w kolorze czerwonym o szerokości 35 mm, a na nogawkach spodni Komendanta Straży Mar-
szałkowskiej i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej są naszyte po obu stronach szwu zewnętrznego dwa lampasy 
w kolorze czerwonym o szerokości 30 mm każdy. Kieszenie boczne są cięte wpuszczane. W prawej tylnej części nogawki 
znajduje się kieszeń wpuszczana. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. Dolny skraj nogawek znajduje się na wyso-
kości końca obcasa.

3. Spodnie reprezentacyjne są w kolorze granatowym. Spodnie są długie, biodrowe typu bryczesy, z doszytym paskiem. 
W nogawkach znajdują się kieszenie boczne cięte wpuszczane. W pasek spodni są wszyte podtrzymywacze. Do paska są 
przyszyte guziki służące do przypięcia szelek.

4. Spódnica służbowa i spódnica galowa są takie same do ubioru służbowego i ubioru galowego. Spódnica jest w kolo-
rze granatowym, z rozcięciem z tyłu. Dolna krawędź spódnicy sięga w zależności od wzrostu między 5–7 cm powyżej kolan 
a 5–7 cm poniżej kolan.
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§ 13. 1. Ubranie specjalne dwuczęściowe składa się z bluzy specjalnej i spodni specjalnych, wykonanych z tkaniny 
mundurowej, w tym samym kolorze zawierającym odcienie szarości, granatu i czerni.

2. Bluza specjalna ma zapięcie na zamek błyskawiczny zakryty listwą. Z przodu bluzy po obu stronach są umieszczone 
kieszenie z klapką oraz kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, zakryte listwą. Na listwie zakrywającej zamek błyska-
wiczny zapięcia bluzy, na wysokości piersi, jest umieszczona patka na pochewkę z odznaką stanowiska służbowego.

3. Spodnie specjalne mają dwie cięte boczne kieszenie. Na nogawkach spodni są nakładane kieszenie.

§ 14. Na guzikach czapek rogatywek, kurtek służbowych, kurtek galowych, kurtek reprezentacyjnych i płaszcza repre-
zentacyjnego jest umieszczony wizerunek orła tłoczony w metalu koloru starego złota.

Rozdział 3

Odznaki i sposób ich noszenia

§ 15. 1. Strażnik na umundurowaniu nosi odznaki:

1) identyfikacji indywidualnej;

2) stanowiska służbowego;

3) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej;

4) identyfikacyjne, zwane dalej „oznakami”:

a) Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej,

b) strażnika Straży Marszałkowskiej,

c) „Straż Marszałkowska” – napis,

d) identyfikacji imiennej,

e) ratownika wydziału ratowniczo-gaśniczego,

f) strażnika wydziału ochrony.

2. Wzory odznak są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Odznaka identyfikacji indywidualnej stanowi oznaczenie wykonane z metalu lub haftowane albo oznaczenie 
haftowane na białym, czarnym lub szarym tle. Odznaka wykonana z metalu i haftowana oraz haftowana na białym i czar-
nym tle jest w kolorze starego złota, w kształcie tarczy na bazie elipsy o wymiarach 97×77 mm, z umieszczoną na niej laską 
marszałkowską przesłoniętą w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których pośrodku jest nałożony wizerunek orła 
w kolorze srebrnym. Dolna część tarczy jest objęta wstęgą w kolorze niebieskim, z napisem „Straż Marszałkowska” w ko-
lorze starego złota. Centralnie w dolnej części tarczy, bezpośrednio powyżej wstęgi na odznace wykonanej z metalu, albo 
poniżej wstęgi, na odznace haftowanej, jest umieszczony numer identyfikacji indywidualnej strażnika, wyrażony cyframi 
arabskimi, w kolorze czarnym. Odznaka haftowana na szarym tle jest w kolorze szarym, w kształcie tarczy na bazie elipsy 
o wymiarach 97×77 mm, z umieszczoną na niej laską marszałkowską przesłoniętą w dolnej części stylizowaną łodzią na 
fali, na których pośrodku jest nałożony wizerunek orła w kolorze srebrnym. Dolna część tarczy jest objęta wstęgą w kolorze 
srebrnym, z napisem „Straż Marszałkowska” w kolorze szarym. Centralnie w dolnej części tarczy, bezpośrednio poniżej 
wstęgi, jest umieszczony numer identyfikacji indywidualnej strażnika wyrażony cyframi arabskimi w kolorze czarnym.

2. Odznaki stanowisk służbowych są wykonane:

1) bajorkiem lub nicią metaliczną w kolorze starego złota:

a) na pochewkach nakładanych na naramienniki kurtki służbowej, kurtki galowej i kurtki reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 
całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego,

b) na naramiennikach dopinanych na ramionach bluzy służbowej, koszuli służbowej niebieskiej z krótkimi rękawa-
mi i koszuli galowej białej z krótkimi rękawami;

2) nicią metaliczną w kolorze srebrnym na pochewkach nakładanych na patki umieszczone na listwach znajdujących się 
z przodu bluzy specjalnej, kurtki specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtki specjalnej nieprzemakalnej letniej 
z kapturem.
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3. W naszywce z godłem Rzeczypospolitej Polskiej orzeł w kolorze białym oraz korona, dziób i szpony w kolorze zło-
tym są wyszywane lub haftowane w czerwonym polu tarczy metalizowanymi nićmi koloru odpowiednio białego i złotego.

4. Oznaka:

1) Komendanta i oznaka zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej mają formę:

a) wizerunku orła w kolorze starego złota,

b) naszywki w postaci biało-czerwonej tarczy obszytej nicią w kolorze złotym, na której są umieszczone stylizowa-
ne skrzyżowane laski marszałkowskie w kolorze złotym okolone wzdłuż obwodu tarczy stylizowanymi liśćmi 
dębu w kolorze złotym, haftowane nićmi metalizowanymi;

2) strażnika ma formę korpusówki, którą stanowią stylizowane skrzyżowane laski marszałkowskie umieszczone na biało- 
-czerwonej tarczy okolone stylizowanymi liśćmi dębu w kolorze starego złota;

3) „Straż Marszałkowska” ma postać napisu półkolistego, którego podkład jest w kolorze ciemnogranatowym, a litery są 
haftowane nicią metalową koloru starego złota, lub postać napisu prostokątnego koloru srebrnego lub starego złota na 
taśmie koloru czarnego;

4) identyfikacji imiennej ma postać prostokątnej tabliczki polimerowej z zapięciem typu pinsy i wykonanej w technice 3D, 
zalanej żywicą, o wymiarach 15×85 mm;  na czarnym tle są umieszczone: pierwsza litera imienia i nazwisko strażnika, 
przy czym wysokość liter wynosi 7 mm i są one w kolorze srebrnym, albo jest haftowana na czarnym podkładzie, na 
którym są umieszczone: pierwsza litera imienia i nazwisko strażnika, przy czym wysokość liter wynosi 7 mm i są one 
w kolorze szarym lub złotym;

5) ratownika wydziału ratowniczo-gaśniczego ma postać czarnej albo szarej tarczy obszytej nicią w kolorze odpowiednio 
złotym albo czarnym, w której na tle skrzyżowanych toporków w kolorze szarym jest umieszczona laska marszałkow-
ska w kolorze szarym, przesłonięta w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których pośrodku jest nałożony wi-
zerunek orła w kolorze srebrnym; w górnej części tarczy są umieszczone litery „SM” okolone stylizowanymi liśćmi 
dębu w kolorze odpowiednio złotym albo szarym, w dolnej części wzdłuż obwodu tarczy jest umieszczony napis 
„WYDZIAŁ RATOWNICZO-GAŚNICZY”, przy czym litery i napisy są w kolorze odpowiednio żółtym albo sza-
rym;

6) strażnika wydziału ochrony ma postać czarnej albo szarej tarczy obszytej nicią w kolorze odpowiednio złotym albo 
czarnym, w której na tle skrzyżowanych halabard w kolorze szarym jest umieszczona laska marszałkowska w kolorze 
szarym przesłonięta w dolnej części stylizowaną łodzią na fali, na których pośrodku jest nałożony wizerunek orła 
w kolorze srebrnym; w górnej części tarczy są umieszczone litery „SM” okolone stylizowanymi liśćmi dębu w kolorze 
odpowiednio złotym albo szarym, w dolnej części wzdłuż obwodu tarczy jest umieszczony napis „WYDZIAŁ 
OCHRONY”, przy czym litery i napisy są w kolorze odpowiednio żółtym albo szarym.

§ 17. 1. Odznakę identyfikacji indywidualnej:

1) stanowiącą oznaczenie wykonane z metalu umieszcza się na kurtce służbowej, kurtce galowej i kurtce reprezentacyj-
nej, na lewej górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni; dopuszcza się mocowanie odznaki na podkładce skórzanej z pa-
skiem w kolorze czarnym zapinanym do guzika pod klapką;

2) stanowiącą oznaczenie haftowane umieszcza się na koszulce letniej z krótkimi rękawami, na wysokości lewej piersi;

3) stanowiącą oznaczenie haftowane na białym tle umieszcza się na koszuli galowej białej z krótkimi rękawami, na lewej 
górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni;

4) stanowiącą oznaczenie haftowane na czarnym tle umieszcza się na koszuli służbowej niebieskiej z krótkimi rękawami, 
na lewej górnej kieszeni poniżej klapki kieszeni, na bluzie służbowej po lewej stronie klatki piersiowej oraz na kurtce 
specjalnej  3/4 ocieplanej z kapturem i kurtce specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem, na lewym rękawie, w od-
ległości 80 mm od wszycia kuli rękawa;

5) stanowiącą oznaczenie haftowane na szarym tle umieszcza się na bluzie specjalnej, na prawym rękawie, w odległości 
80 mm od wszycia kuli rękawa.

2. Odznaki stanowisk służbowych umieszcza się:

1) na pochewkach nakładanych na naramienniki kurtki służbowej, kurtki galowej, kurtki reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 
całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego;
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2) na naramiennikach dopinanych na ramionach bluzy służbowej, koszuli służbowej niebieskiej z krótkimi rękawami 
i koszuli galowej białej z krótkimi rękawami;

3) na pochewkach nakładanych na patki umieszczone na listwach znajdujących się  z przodu bluzy specjalnej, kurtki 
specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtki specjalnej nieprzemakalnej letniej z kapturem.

3. Naszywkę z godłem Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na kurtce służbowej, kurtce galowej, kurtce reprezenta-
cyjnej, płaszczu 3/4 całorocznym i płaszczu reprezentacyjnym, na lewym rękawie, w odległości 80 mm od wszycia kuli  
rękawa.

4. Oznakę Komendanta i zastępcy Komendanta Straży Marszałkowskiej:

1) o której mowa w § 16 ust. 4 pkt 1 lit. a – umieszcza się na kołnierzu kurtki służbowej i kurtki galowej wzdłuż stebno-
wania kołnierza i styku z klapą oraz na kołnierzu  w kształcie stójki kurtki reprezentacyjnej;

2) o której mowa w § 16 ust. 4 pkt 1 lit. b – umieszcza się na prawym rękawie w odległości 80 mm od wszycia kuli ręka-
wa kurtki służbowej, kurtki galowej, kurtki reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego.

5. Oznakę strażnika umieszcza się na kołnierzu kurtki służbowej i kurtki galowej wzdłuż stebnowania kołnierza i styku 
z klapą oraz na kołnierzu w kształcie stójki kurtki reprezentacyjnej.

6. Oznakę „Straż Marszałkowska” – napis umieszcza się:

1) w postaci półkolistej, na lewym rękawie nad naszywką z godłem Rzeczypospolitej Polskiej wzdłuż wszycia kuli ręka-
wa kurtki służbowej, kurtki galowej i kurtki reprezentacyjnej, płaszcza 3/4 całorocznego i płaszcza reprezentacyjnego, 
a także na lewym rękawie bluzy służbowej, koszuli służbowej niebieskiej z krótkimi rękawami i koszuli galowej białej 
z krótkimi rękawami, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa;

2) w postaci prostokątnej, z przodu i z tyłu wierzchnich przedmiotów umundurowania wchodzących w skład ubioru spe-
cjalnego.

7. Oznakę identyfikacji imiennej umieszcza się na kurtce służbowej, kurtce galowej i kurtce reprezentacyjnej, bluzie 
służbowej, bluzie specjalnej, kurtce specjalnej 3/4 ocieplanej z kapturem i kurtce specjalnej nieprzemakalnej letniej z kap-
turem, koszuli służbowej niebieskiej z krótkimi rękawami i koszuli galowej białej z krótkimi rękawami, po prawej stronie 
klatki piersiowej, w górnej części.

8. Oznakę ratownika wydziału ratowniczo-gaśniczego umieszcza się na prawym rękawie kurtki służbowej i kurtki galo-
wej oraz na lewym rękawie bluzy specjalnej, w odległości  80 mm od wszycia kuli rękawa.

9. Oznakę strażnika wydziału ochrony umieszcza się na prawym rękawie kurtki służbowej i kurtki galowej oraz na le-
wym rękawie bluzy specjalnej, w odległości 80 mm od wszycia kuli rękawa.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. Dopuszcza się noszenie przez strażników umundurowania i odznak według dotychczasowych wzorów do upływu 
okresu ich używalności określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 19, jednakże w przypadku umundurowania 
i odznak, których wzory uległy zmianie – nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2003 r. poz. 175 oraz z 2016 r. poz. 140).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński
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Załącznik nr 3

WZORY UBIORU REPREZENTACYJNEGO
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Załącznik nr 5

WZORY NAKRYĆ GŁOWY
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Załącznik nr 7 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKÓW 

 

Przedmioty umundurowania 
dla ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego strażnika-mężczyzny 

Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 
1 Czapka rogatywka   
2 Płaszcz 3/4 całoroczny  
3 Płaszcz reprezentacyjny  

4 Kurtka służbowa i galowa  

5 Kurtka reprezentacyjna  

6 Spodnie służbowe  

7 Spodnie galowe  

8 Spodnie reprezentacyjne  

9 Bluza służbowa   

10 Koszula służbowa niebieska z długimi rękawami  

11 Koszula galowa biała z długimi rękawami  

12 Koszula służbowa niebieska z krótkimi rękawami  

13 Koszula galowa biała z krótkimi rękawami  

14 Krawat   

15 Spinka do krawata z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej   

16 Podkoszulka letnia   

17 Podkoszulka zimowa z długimi rękawami i kalesony  

18 Pasek skórzany do spodni z miniaturą centralnej części odznaki 
identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu  

 

19 Pas specjalny do spodni   

20 Pas główny do kurtki służbowej i galowej z miniaturą centralnej 
części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi 
liśćmi dębu  

 

21 Pas główny do kurtki reprezentacyjnej i płaszcza 
reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki 
identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu  

 

22 Koalicyjka do pasa głównego   

23 Sznur galowy   

24 Rękawiczki skórzane czarne   

Załącznik nr 7

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA STRAŻNIKÓW
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– 2 – 

Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 

25 Skarpety letnie  

26 Skarpety zimowe  

27 Półbuty skórzane czarne letnie  

28 Buty skórzane czarne zimowe   

29 Buty reprezentacyjne skórzane czarne wysokie  

30 Szalik zimowy czarny  

31 Teczka służbowa   

 

 

Przedmioty umundurowania 
dla ubioru służbowego, galowego i reprezentacyjnego strażnika-kobiety 

Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 
1 Czapka rogatywka   
2 Płaszcz 3/4 całoroczny  
3 Płaszcz reprezentacyjny  
4 Kurtka służbowa i galowa  
5 Kurtka reprezentacyjna  
6 Spódnica służbowa i galowa alternatywnie spodnie 
7 Spodnie reprezentacyjne   
8 Bluza służbowa  
9 Koszula służbowa niebieska z długimi rękawami  

10 Koszula galowa biała z długimi rękawami  
11 Koszula służbowa niebieska z krótkimi rękawami  
12 Koszula galowa biała z krótkimi rękawami  
13 Krawat   
14 Spinka do krawata z miniaturą odznaki identyfikacji indywidualnej   
15 Podkoszulka letnia   
16 Podkoszulka zimowa z długimi rękawami   
17 Pasek skórzany do spódnicy z miniaturą centralnej części odznaki 

identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu  
 

18 Pas specjalny do spódnicy   
19 Pas główny do kurtki służbowej i galowej z miniaturą centralnej 

części odznaki identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi 
liśćmi dębu  

 

20 Pas główny do kurtki reprezentacyjnej i płaszcza 
reprezentacyjnego z miniaturą centralnej części odznaki 
identyfikacji indywidualnej okolonej stylizowanymi liśćmi dębu  

 

21 Koalicyjka do pasa głównego   
22 Sznur galowy   
23 Rękawiczki skórzane czarne   
24 Skarpety letnie  
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– 3 – 

Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 

25 Skarpety zimowe  
26 Rajstopy letnie   
27 Rajstopy zimowe  
28 Półbuty skórzane czarne letnie  
29 Kozaki skórzane czarne zimowe   
30 Buty reprezentacyjne skórzane czarne wysokie  
31 Szalik zimowy czarny  
32 Teczka służbowa   

 

 

Przedmioty umundurowania 
dla ubioru specjalnego strażnika 

Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 
1 Czapka letnia typu sportowego z daszkiem  
2 Czapka zimowa typu sportowego  
3 Czapka ocieplacz pod hełm  
4 Kurtka specjalna 3/4 ocieplana z kapturem  
5 Kurtka specjalna nieprzemakalna letnia z kapturem  
6 Bluza specjalna 

 
dla ratownika 
w wydziale 
ratowniczo-gaśniczym 
– trudnopalna  

7 Spodnie specjalne  dla ratownika 
w wydziale 
ratowniczo-gaśniczym 
– trudnopalne 

8 Spodnie specjalne ocieplane  
9 Pas specjalny do spodni   

10 Pas główny do bluzy specjalnej z nakładką na oporządzenie   
11 Kamizelka taktyczna na oporządzenie  
12 Rękawiczki specjalne taktyczne  dla ratownika 

w wydziale 
ratowniczo-gaśniczym 
– trudnopalne 

13 Skarpety techniczne letnie   
14 Skarpety techniczne zimowe  
15 Buty specjalne wysokie letnie  
16 Buty specjalne wysokie zimowe  nie dotyczy ratownika 

w wydziale 
ratowniczo-gaśniczym  

17 Buty specjalne wysokie strażackie tylko dla ratownika 
w wydziale 
ratowniczo-gaśniczym 

18 Ubranie specjalne strażackie 
 

tylko dla ratownika 
w wydziale 
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Lp. Przedmiot umundurowania Uwagi 
1 2 3 

ratowniczo-gaśniczym 
19 Bluzokoszula pod kamizelkę taktyczną  
20 Szalokominiarka   
21 Koszulka letnia z krótkimi rękawami  
22 Bielizna termoizolacyjna – koszulka z długimi rękawami i kalesony  
23 Plecak służbowy   
24 Buty sportowe   
25 Dres sportowy   
26 Spodenki gimnastyczne  
27 Koszulka sportowa   
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Załącznik nr 8

WZORY ODZNAK
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