DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r.
Poz. 104
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych, uzbrojenia, orderów, odznaczeń,
medali i odznak innych niż wojskowe przez żołnierzy, a także przypadków, w których żołnierze są zwolnieni
od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzory, zasady i sposób noszenia przez żołnierzy, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „żołnierzami”, umundurowania oraz odznak i oznak
wojskowych, jak również zasady i sposób noszenia uzbrojenia;

2)

przypadki, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych;

3)

zasady i sposób noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe.

§ 2. W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą
umundurowanie Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej lub Wojsk Lądowych.
§ 3. Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową noszą ubiór:
1)

wyjściowy – żołnierze etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych;

2)

służbowy – żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych;

3)

polowy – żołnierze niebędący żołnierzami, o których mowa w pkt 4;

4)

ćwiczebny – żołnierze jednostek pływających Marynarki Wojennej, zespołów okrętów, dowództw flotylli, Centrum
Operacji Morskich i Akademii Marynarki Wojennej;

5)

specjalny – żołnierze specjaliści.

§ 4. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową noszą ubiór:
1)

polowy – żołnierze niebędący żołnierzami, o których mowa w pkt 2;

2)

ćwiczebny – żołnierze jednostek pływających Marynarki Wojennej, zespołów okrętów, dowództw flotylli, Centrum
Operacji Morskich i Akademii Marynarki Wojennej;

3)

specjalny – żołnierze specjaliści.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281.


Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 104

§ 5. 1. Żołnierze pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny noszą ubiór:
1)

polowy – żołnierze niebędący żołnierzami, o których mowa w pkt 2;

2)

ćwiczebny – żołnierze jednostek pływających Marynarki Wojennej, zespołów okrętów, dowództw flotylli, Centrum
Operacji Morskich i Akademii Marynarki Wojennej;

3)

specjalny – żołnierze specjaliści.

2. Żołnierze pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny mogą nosić ubiór wieczorowy,
galowy, wyjściowy i służbowy.
§ 6. 1. Żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku na oznakach stopnia (rękawach, naramiennikach, podkładkach, pochewkach) umundurowania, które mogą nosić na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, noszą oznakę identyfikacyjną, wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę „R” w okrągłym wieńcu z liści laurowych.
2. Oznakę identyfikacyjną, o której mowa w ust. 1, nosi się w umundurowaniu:
1)

Marynarki Wojennej – w kolorze złocistym;

2)

Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych – w kolorze matowosrebnym.

3. Wzory i sposoby rozmieszczenia oznak identyfikacyjnych żołnierza rezerwy i w stanie spoczynku są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 7. W zakresie wzorów, zasad i sposobów noszenia przez żołnierzy umundurowania i oznak wojskowych stosuje się
odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.2)).
§ 8. W zakresie przypadków, w których żołnierze są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania, oraz odznak
innych niż wojskowe i oznak wojskowych 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.
§ 9. W zakresie zasad i sposobów noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali oraz odznak stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 10. W zakresie zasad i sposobów noszenia przez żołnierzy uzbrojenia stosuje się odpowiednio przepisy wydane na
podstawie art. 137a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 11. Żołnierze, którzy odbywają lub pełnią:
1)

przeszkolenie wojskowe,

2)

ćwiczenia wojskowe,

3)

służbę przygotowawczą,

4)

okresową służbę wojskową,

5)

służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

– mogą nie nosić oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem.
§ 12. Żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych lub jednostek wojskowych, które reprezentują.
§ 13. 1. Żołnierze pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, mogą nosić na terenie kraju i poza jego granicami nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez te organizacje.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268
i 1830.
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2. Żołnierze pełniący służbę w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych noszą na terenie kraju i poza jego granicami nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez tę organizację.
§ 14. Żołnierze odbywający lub pełniący czynną służbę wojskową mogą nosić umundurowanie i oznaki wojskowe według dotychczasowych wzorów nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 15. Tracą moc:
1)

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania,
odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54, z późn. zm.3));

2)

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze
w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
(Dz. U. Nr 62, poz. 568);

3)

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie noszenia przez żołnierzy orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe (Dz. U. Nr 182, poz. 1883).
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 140, poz. 996, z 2007 r. Nr 71, poz. 477 oraz
z 2008 r. Nr 29, poz. 168 i Nr 229, poz. 1529.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 stycznia 2016 r. (poz. 104)
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Rys. 2. Sposób rozmieszczenia oznaki identyfikacyjnej na oznakach stopni Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych:
a) na naramienniku,
b) na pochewce,
c) na podkładce.
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Rys. 3. Sposób rozmieszczenia oznaki identyfikacyjnej na oznakach stopni Marynarki Wojennej:
a) na rękawie,
b) na naramienniku,
c) na podkładce.
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