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Wstęp

 Poradnik jest adresowany do wszystkich funkcjonariuszy Policji, którzy swoją 
służbę pełnią w mundurach. Opracowanie w przystępnej, wizualnej formie wskazuje 
prawidłowy sposób noszenia poszczególnych zestawów umundurowania. 
 Podczas dyskusji na temat umundurowania i sposobu jego noszenia wie-
lokrotnie poruszane są problemy, np. jakie elementy umundurowania należy no-
sić w połączeniu ze sobą, a jakie osobno, co powinno się znaleźć na mundurze, 
jakie oznaczenia identyfikacyjne. Często policjanci zadają sobie pytania: „Czy 
na koszulce polo powinien być umieszczony identyfikator imienny?”, „Czy na 
swetrze musi znaleźć się znak identyfikacji indywidualnej, przecież tam nie ma jak 
go przyczepić?!”, „Czy bluzę typu polar mogę nosić cały rok i czy mogę odpiąć 
rękawy?”, „Czy pas musi być w szlufkach spodni?”. 
 Niniejszy poradnik powstał z myślą, aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
w tym zakresie, i ma za zadanie pomóc w prawidłowej interpretacji przepisów 
mundurowych, tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów. 
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1. Umundurowanie służbowe letnie

Tabela 1. Ubiór służbowy policjanta w okresie letnim

L.p. Nazwa elementu 
ubioru

Zestawy ubioru
1 2 3 4

  1. Czapka letnia służbowa x x x x
  2. Koszula letnia służbowa x – – –
  3. Koszula służbowa – x – –
  4. Koszulka polo z krótkim 

rękawem – – x –
  5. Koszulka T-shirt – – – x
  6. Spodnie służbowe letnie 

do trzewików – – x x
  7. Spodnie służbowe letnie 

do półbutów x x – –
  8. Kurtka służbowa letnia x x x x
  9. Półbuty służbowe x x – –
10. Trzewiki służbowe – – x x
11. Pas główny x x x x
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Fot. 1.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszulka T-shirt,

spodnie służbowe letnie do 
półbutów,

półbuty służbowe

1.1. Umundurowanie 
służbowe letnie ze 
spodniami służbowymi 
letnimi do półbutów
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Fot. 2.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszulka polo,
spodnie służbowe letnie do 
półbutów,
półbuty służbowe
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Fot. 3.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z krótkim 
rękawem, spodnie służbo-

we letnie do półbutów, 
półbuty służbowe
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Fot. 4.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z dłu-
gim rękawem,
spodnie służbowe letnie 
do półbutów, 
półbuty służbowe
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Fot. 5.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
sweter służbowy,

spodnie służbowe letnie 
do półbutów,

półbuty służbowe
(decyzje w sprawie nosze-

nia przedmiotów umun-
durowania stosownie do 
warunków atmosferycz-

nych podejmuje kierownik 
jednostki organizacyjnej 

Policji)
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Fot. 6.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
ocieplacz od kurtki
zimowej,
spodnie służbowe letnie 
do półbutów, półbuty 
służbowe
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Fot. 7.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszulka polo,

ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy),

spodnie służbowe letnie 
do półbutów,  

półbuty służbowe
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Fot. 8.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszulka T-shirt,
ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy), 
spodnie służbowe letnie 
do półbutów,
półbuty służbowe
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Fot. 9.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z krót-

kim rękawem,
ocieplacz od kurtki zimo-

wej (odpięte rękawy),
spodnie służbowe letnie 

do półbutów,
półbuty służbowe
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Fot. 10.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z dłu-
gim rękawem,
ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy), 
spodnie służbowe letnie 
do półbutów,
półbuty służbowe
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Fot. 11.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
kurtka letnia,

spodnie służbowe letnie 
do półbutów,

półbuty służbowe
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1.2. Umundurowanie 
służbowe letnie ze 
spodniami służbowymi 
letnimi do trzewików

Fot. 12.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszulka T-shirt,
spodnie służbowe letnie 
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 13. 
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszulka polo,

spodnie służbowe letnie 
do trzewików,

trzewiki służbowe
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Fot. 14.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z krót-
kim rękawem, spodnie 
służbowe letnie
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 15.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z długim 

rękawem,
spodnie służbowe letnie 

do trzewików, trzewiki 
służbowe
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Fot. 16.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
sweter służbowy,
spodnie służbowe letnie do 
trzewików,
trzewiki służbowe (decyzje 
w sprawie noszenia przed-
miotów umundurowania 
stosownie do warunków 
atmosferycznych podej-
muje kierownik jednostki 
organizacyjnej Policji)
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Fot. 17.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
ocieplacz od kurtki 

zimowej,
spodnie służbowe letnie 

do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 18.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszulka T-shirt,
ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy), 
spodnie służbowe letnie 
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 19.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszulka polo,

ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy),

spodnie służbowe letnie 
do trzewików,  

trzewiki służbowe
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Fot. 20.
Ubiór policjanta:
czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z krótkim 
rękawem,
ocieplacz od kurtki zimo-
wej (odpięte rękawy), 
spodnie służbowe letnie 
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 21.
Ubiór policjanta:

czapka letnia służbowa,
koszula służbowa z długim 

rękawem,
ocieplacz od kurtki zimo-

wej (odpięte rękawy),
spodnie służbowe letnie 

do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 22.
Ubiór policjanta: 
czapka letnia służbowa,
kurtka letnia,
spodnie służbowe letnie 
do trzewików,
trzewiki służbowe
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2. Umundurowanie służbowe zimowe

Tabela 2. Ubiór służbowy policjanta w okresie zimowym

L.p. Nazwa elementu ubioru
Zestawy ubioru

1 2 3

1. Czapka zimowa służbowa x x x
2. Koszula służbowa x – –
3. Półgolf – x –
4. Sweter – – x
5. Spodnie zimowe do trzewików x x x
6. Trzewiki służbowe x x x
7. Kurtka służbowa zimowa z podpin-

ką i ocieplaczem z polaru x x x
8. Pas główny x x x
9. Rękawiczki zimowe skórzane x x x

Uwaga!
Policjanci komórek organizacyjnych ruchu drogowego zamiast czapki  zimowej 
służbowej mogą nosić czapkę gabardynową z pokrowcem w kolorze białym.
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Fot. 23.
Ubiór policjanta (pod 
kurtką zimową):
czapka zimowa
służbowa, półgolf,
sweter służbowy, 
spodnie zimowe
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 24.
Ubiór policjanta (pod 

kurtką zimową):
czapka zimowa służbowa,

półgolf,
ocieplacz od kurtki

zimowej,
spodnie zimowe

do trzewików,
trzewiki służbowe

34



Fot. 25.
Ubiór policjanta (pod 
kurtką zimową):
czapka zimowa służbowa,
półgolf,
sweter służbowy,
spodnie zimowe
do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 26.
Ubiór policjanta (pod 

kurtką zimową): 
czapka zimowa służbowa,

półgolf,
ocieplacz od kurtki zimo-

wej (odpięte rękawy), 
spodnie zimowe

do trzewików,
trzewiki służbowe
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Fot. 27.
Ubiór policjanta:
czapka zimowa służbowa,
kurtka służbowa zimowa 
(z projektem emblematu 
Szkoły Policji w Słupsku),
rękawiczki zimowe
skórzane,
spodnie zimowe
do trzewików,
trzewiki służbowe
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3. Umundurowanie ćwiczebne

Tabela 3. Ubiór ćwiczebny policjanta

L.p. Nazwa elementu 
ubioru

Zestawy ubioru

w okresie zimowym w okresie letnim
1 2 3 4

  1. Czapka zimowa x – – –
  2. Czapka ćwiczebna – x x x
  3. Kurtka ćwiczebna  

z podpinką i kamizelką x x – –
  4. Bluza ćwiczebna x x x –
  5. Spodnie ćwiczebne x x x x
  6.

Koszulka z krótkim  
rękawem i napisem  
„POLICJA”

– x x x
  7. Półgolf x – – –
  8. Rękawiczki skórzane x x – –
  9. Trzewiki służbowe x x x x
10. Pas główny x x x x
11. Kombinezon ochronny 

letni – – x x

Uwaga! 
1. W celu zachowania jednolitości ubioru zezwala się na noszenie w okresie 

zimowym jako ocieplacza ubrania treningowego pod mundurem ćwiczeb-
nym. 

2. Kamizelka od kurtki ćwiczebnej może być używana w okresie letnim jako 
ocieplacz i noszona na elementach ubioru służbowego. 
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Fot. 28.
Ubiór policjanta:
czapka ćwiczebna,
koszulka T-shirt (z tyłu napis 
„Policja” w kolorze żółtym),
pas główny,
spodnie ćwiczebne,
trzewiki służbowe
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Fot. 29.
Ubiór policjanta

ze znakiem
identyfikacji imiennej:

czapka ćwiczebna,
koszulka T-shirt (z tyłu

napis „Policja”
w kolorze żółtym),

bluza i spodnie
ćwiczebne,

pas główny,
trzewiki służbowe
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Fot. 30.
Ubiór policjanta
bez znaku
identyfikacji imiennej:
czapka ćwiczebna,
koszulka T-shirt (z tyłu
napis „Policja”
w kolorze żółtym),
bluza i spodnie
ćwiczebne,
pas główny,
trzewiki służbowe
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Fot. 31.
Ubiór policjanta:

czapka ćwiczebna,
kurtka i spodnie

ćwiczebne, 
pas główny,

rękawiczki skórzane,
trzewiki służbowe
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Fot. 32.
Ubiór policjanta:
czapka zimowa,
półgolf,
kurtka i spodnie
ćwiczebne, 
pas główny,
rękawiczki skórzane,
trzewiki służbowe
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4. Umundurowanie wyjściowe – bez sznura galowego

Tabela 4. Ubiór wyjściowy policjanta – bez sznura galowego

L.p. Nazwa elementu 
ubioru

Zestawy ubioru

Uwagiw okresie 
zimowym w okresie letnim

1 2 3

  1. Czapka gabardy-
nowa x x x

  2.
Płaszcz wyjściowy 
całoroczny lub 
kurtka

x x –
  3. Kurtka gabardynowa 

wyjściowa x x –
  4. Koszula wyjściowa x x –
  5. Koszula wyjściowa 

letnia – – x
  6. Spodnie wyjściowe x x x spódnica dla 

kobiet

  7. Krawat x x x
  8. Szalik x x x w zestawie 

2-letni

  9. Rękawiczki x x – w zestawie 
2-letnie

10. Trzewiki – botki ocie-
plane x – –

11. Półbuty wyjściowe – x x
Uwaga! 
1. Policjanci pododdziałów honorowych oraz pocztów sztandarowych noszą 

do kurtki wyjściowej pas główny skórzany lub pas główny skórzany z koalicyj-
ką. Na kurtce dolna krawędź pasa powinna znajdować się 5–7 cm powyżej 
bioder, a środek klamry na linii guzików. 

2. W okresie letnim w przypadku występowania w koszuli wyjściowej letniej nosi 
się pas główny.
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Fot. 33.
Ubiór policjanta:
czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa (z długim 
rękawem),
krawat,
rękawiczki,
kurtka gabardynowa
wyjściowa
– bez znaku identyfikacji 
imiennej,
spodnie i półbuty
wyjściowe

3. Dopuszcza się noszenie 
przez kobiety do ubio-
ru wyjściowego spodni 
wyjściowych.

4. Dopuszcza się nosze-
nie oznaczenia iden-
tyfikacji imiennej na 
ubiorze galowym, wyj-
ściowym lub ćwiczeb-
nym. Oznaczenie nosi 
się po prawej stronie 
klatki piersiowej, a na 
części ubioru wyposa-
żonego w górne kie-
szenie – bezpośrednio 
nad prawą kieszenią. 
Policjant – kobieta 
nosi znak identyfikacji 
imiennej na kurtce wyj-
ściowej na wysokości 
odpowiadającej poło-
żeniu kieszeni w kurtce 
męskiej.
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Fot. 34.
Ubiór policjanta:

czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa,

krawat,
rękawiczki,

 kurtka gabardynowa 
wyjściowa  

– ze znakiem identyfikacji 
imiennej,

spodnie i półbuty
wyjściowe
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Fot. 35.
Ubiór policjanta – kobiety:
czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa,
krawat,
rękawiczki,
kurtka gabardynowa 
wyjściowa
– bez znaku identyfikacji 
imiennej,
spódnica,
półbuty wyjściowe
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Fot. 36.
Ubiór policjanta – kobiety:

czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa,

krawat,
rękawiczki,

kurtka gabardynowa 
wyjściowa

– ze znakiem identyfikacji 
imiennej,

spódnica,
półbuty wyjściowe
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Fot. 37.
Ubiór policjanta:
czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa letnia
– bez znaku identyfikacji 
imiennej,
krawat,
spodnie i półbuty
wyjściowe
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Fot. 38.
Ubiór policjanta:

czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa letnia

– ze znakiem identyfikacji 
imiennej,

krawat,
spodnie i półbuty

wyjściowe
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Fot. 39.
Ubiór policjanta – kobiety:
czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa letnia
– bez znaku identyfikacji 
imiennej,
krawat,
spódnica,
półbuty wyjściowe
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Fot. 40.
Ubiór policjanta – kobiety:

czapka gabardynowa,
koszula wyjściowa letnia

– ze znakiem identyfikacji 
imiennej,

krawat,
spódnica,

półbuty wyjściowe
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Fot. 41.
Ubiór policjanta:
czapka gabardynowa, 
koszula wyjściowa,
krawat,
szalik,
płaszcz wyjściowy,
rękawiczki,
spodnie i półbuty
wyjściowe
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5. Umundurowanie wyjściowe – ze sznurem galowym

Tabela 5. Ubiór wyjściowy policjanta – ze sznurem galowym

L.p. Nazwa elementu 
ubioru

Zestawy ubioru

Uwagiw okresie 
zimowym

w okresie  
letnim

1 2

1. Czapka gabardynowa x x
2. Kurtka gabardynowa 

wyjściowa x x
3. Koszula wyjściowa x x
4. Spodnie wyjściowe x x spódnica dla kobiet

5. Krawat x x
6. Rękawiczki x x nie nosi się w pomiesz-

czeniach zamkniętych

7. Półbuty x x
8. Sznur galowy x x

Uwaga! 
1. W razie potrzeby na czas dojazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala 

się na noszenie w składzie ubioru płaszcza wyjściowego całorocznego. 
2. Dopuszcza się noszenie przez kobiety do ubioru wyjściowego spodni wyjścio-

wych. 
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Fot. 42.
Ułożenie sznura galowego
na kurtce gabardynowej 
wyjściowej – męskiej
bez znaku identyfikacji 
imiennej
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Fot. 43.
Ułożenie sznura galowego

na kurtce gabardynowej 
wyjściowej – męskiej 

ze znakiem identyfikacji 
imiennej
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Fot. 44.
Ułożenie sznura galowego
na kurtce gabardynowej 
wyjściowej – damskiej
bez znaku identyfikacji 
imiennej
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Fot. 45.
Ułożenie sznura galowego

na kurtce gabardynowej 
wyjściowej – damskiej

ze znakiem identyfikacji 
imiennej
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6. Rodzaje sznura galowego

 Sznur galowy jest koloru srebrnomatowego. Nosi się go na prawym ra-
mieniu, przypinając do guzika przyszytego w tym celu pod naramiennikiem kurtki 
wyjściowej lub galowej.
 Sznur galowy nadinspektora i generalnego inspektora Policji (fot. 46) 
składa się z:
1. pojedynczego sznura w kształcie pętli, przewieszonego przez ramię pod na-

ramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa,
2. splecionego odcinka w formie warkocza z dwoma pojedynczymi sznurkami 

po obu jego stronach, zakończonego metalowym wisiorkiem, ułożonego na 
prawym przodzie kurtki wyjściowej i przypiętego do drugiego od góry guzika 
przodu,

3. splecionego odcinka w formie warkocza zakończonego metalowym wisior-
kiem, przewieszonego od naramiennika przez tył kurtki wyjściowej pod pra-
wą pachą rękawa i przypiętego na górny guzik przodu. 

 Sznur galowy oficera starszego i oficera młodszego Policji (fot. 47) składa 
się z: 
1. pojedynczego sznura w kształcie pętli, przewieszonego przez ramię pod na-

ramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa,
2. splecionego odcinka w formie warkocza z jednym pojedynczym sznurkiem 

na dole warkocza, zakończonego metalowym wisiorkiem, ułożonego na 
prawym przodzie kurtki wyjściowej i przypiętego do górnego guzika przodu 
kurtki wyjściowej. 

 Sznur galowy aspiranta Policji (fot. 48) tworzy spleciony odcinek w formie 
warkocza i ułożony przy nim jeden pojedynczy sznurek, zakończony metalowym 
wisiorkiem i przypięty do górnego guzika przodu kurtki wyjściowej. 
 Sznur galowy podoficera Policji (fot. 49) tworzy odcinek spleciony w for-
mie warkocza, zakończonego metalowym wisiorkiem i przypiętego do górnego 
guzika przodu kurtki wyjściowej. 
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Fot. 46.
Sznur galowy nadinspektora 
i generalnego inspektora 
Policji

Fot. 47.
Sznur galowy oficera starsze-
go i oficera młodszego Policji
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Fot. 48.
Sznur galowy

aspiranta Policji

Fot. 49.
Sznur galowy

podoficera Policji
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